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چكيده
نيروهاي مسلح به عنوان کارگزاران اصلي جنگ ها ،وظيفه دفاع از منابع ،منافع و ارزش هاي حياایي کشاور را
عهده دار هستند .دفاع کارآمد و اثربخش اين نيروها ،مستلزم ایخاذ و اجراي راهبردهاي بهينه اي است کاه باا
لحاظ نمودن اصول اساسي ،یحت عنوان رهنامه عمليایي یدوين شده باشند .با یوجه به اينكه آمريكا به عنوان
جدي یرين یهديد ناهمطراز براي جمهوري اسالمي ايران مطرح است ،اين مقاله در پي دست يابي باه اصاول
رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران در نبرد ناهمطراز است .ازايان رو ،باا بهاره گياري از
روش یحقيق موردي زمينه اي و انتخاب گزينشيِ حجم نمونه اي از جامعه آماري به یعداد  33نفر ،باه وسايله
روش هاي آماري یوصيفي و استنباطي و نشست خبرگي به یجزيه ویحليل داده هاي گردآوري شده مي پاردازد.
نتايج یحقيق نشان ميدهد ،یعداد  22اصل مریبط با موضوع پژوهش احصاء گرديده است.

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

 1استاد جغرافياي سياسي دانشگاه عالي دفاع ملي

 2دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد یهران شمال
 3دانش آموخته دکتري علوم دفاعي راهبردي دانشگاه عالي دفاع ملي (نويسنده مسئول ) zeineddini@yahoo.com

6

فصلنامه مطالعات دفاعي استرایژيك  -سال پانزدهم ،شماره  ،07زمستان 1336

مقدمه
رهنامه در طول یاريخ همواره جزء الينفكي از سازمانها و نيروهاي نظامي بوده و به صاورت مكتاوب
يا نامكتوب وجود داشته است .رهناماه بر خطمشايها ،برنامهها و ارزيابيهااي ياك نياروي نظامااي
یأثير دارد و يك عامل یعيينکننده در عملكرد ،کارايي و اثربخشي آن هاا محساوب مايشاود .رهناماه
عمليایي ،مبنايي جهت شكلدهي به ساختار نظام دفاعي براي کسب آماادگي باهمنظاور روياارويي باا
یهديدات احتمالي در جنگ آينده است که بهعنوان ياك چاارچوب نظاري ،الگاوي یفكار دفااعي را
یرسيم نموده و کليه جهتگيريهاي راهبرد عمليایي را ینظيم مينمايد.
یجربيات چندساله اخير جنگها نشان داده که گرچه ممكن است عامل قادرت هاوايي در جناگهاا
بسيار نقشآفرين باشد اما در نبردهايي باهدف براندازي طرف مقابل ،یا هنگاميکاه جناگ باه زماين
کشيده نشده ،سرنوشت آن نامشخص مانده است .به عبارت ديگر ،اين نوع از جنگها در هاوا شاروع
ميشوند و در زمين خایمه مييابند ،لذا رزم زميني باهادف یصارف سارزمين ،جازء یفكياكناپاذير
اينگونه جنگها به شمار آمده و از اهميت بسزايي برخوردار است.
برآوردها حكايت از آن دارد که محتملیرين یهديد عليه جمهوري اساالمي اياران از ناوع یهديادات
ناهمطراز و یوسط يك قدرت فرا منطقهاي است و بر اساا

آن ،الگاوي نبارد نااهمطراز ،در ساطح

نيروهاي مسلح موردیوجه قرار گرفت و به یبع آن یدوين رهنامه عمليایي نبرد نااهمطراز از اولويات،
برخوردار شد ليكن ازآن جهت که جمهوري اسالمي ايران ،ازجملاه کشاورهايي اسات کاه بيشاترين
همسايه پيراموني را دارد ،لذا نبرد در فضاي هم سطح و با يك دشمن همطراز ،همواره منتفي نخواهاد
بود ،ازاينجهت طراحي رهنامه عمليایي نيروهاي زميني در نبرد همطراز نيز داراي اهميت است.
جمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي انقالب شاكوهمند اساالمي باه دليال الهاام از یعااليم عالياه
اسالمي همواره در پي حفظ استقالل ،آزادي و منافع به حق خود بوده و به شدت از سوي نظام سالطه
مورد یهديد مستمر قرار گرفته است .آمريكا به عنوان پرچم دار استكبار جهاني از بدو پيروزي انقاالب
اسالمي همواره با یكيهبر یوانمنديهاي مادي ،امكانات ،یجهيزات و فناوري پيشرفته به دشامني علياه
جمهوري اسالمي ايران پرداخته و در اين مسير از هيچ یالشاي دريا نورزياده و پاس از حادثاه 11
سپتامبر  2771و اشغال افغانستان و عراق ،بهعنوان جديیرين یهديد علياه جمهاوري اساالمي اياران
مطرح است .در اين زمينه فرماندهي معظم کل قوا ميفرمايند «طراحان نظامي بايد دکتارين رزم خاود
را بر اسا

احتمال درگيري با آمريكا پايهگذاري ،طراحي و آماده نمايند».
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از سويي آموزههاي موجود در نيروهااي مسالح و یجرباه یااريخي آنهاا در آماوزشهاا و یجاارب
عمليایي ،بخصوص دفاع مقد  ،همگي مربوط به نبارد همطاراز اسات ،درحااليکاه نبارد محتمال
آيندهي کشور ،نبردي ناهمطراز است و اين یغيير بنيادين بايستي به درستي یبيين و موشكافي شاود یاا
با فهم عميق آن بتوان در آييننامه هاي رزمي ،عمليایي و پشتيباني ،یسليحات و یجهيازات ،آماوزش،
یمرينات و رزمايشها ،ساختار و سازمان نيروها و  ...یغييرات الزم را به عمل آورد.
مسئله اين است که اصول رهنامه جامع عمليایي براي نيروهااي زميناي جمهاوري اساالمي اياران در
نبردهاي محتمل آينده در مواجهه با یهديدات ناهمطراز ،با روش علمي و دانشگاهي یهيه نگردياده و
یحقيق حاضر به دنبال آن است یا چنين اصول رهنامهاي را به روش علمي یدوين نمايد.
شايانذکر است ،اين اصول رهنامه عمليایي در راستاي مأموريت نزاجا و مأموريتهااي دفااعي نزساا
است و مأموريتهاي امنيتي نيروهاي زميني سپاه را شامل نميشود.
انجام اين یحقيق ازآن جهت حائز اهميت است که با یدوين اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني در
نبرد ناهمطراز ،مزيتهاي زير حاصل ميگردد:
 مبنايي براي چگونگي ايجاد و شكلگيري يگانهاي زميني حاصل ميگردد. الگوي مقابله با یهديد ناهمطراز یعيين و الزامات آن معلوم ميگردد. -مانع از انحراف نيروها از اهداف یعيين شاده در راساتاي وظااي

ذایاي و مأمورياتهااي ابالغاي

ميشود.
 يك چارچوب حسابشده و مشخص براي یمامي فعاليتهاي نظامي یعيين ميگردد. موجب ايجاد فهم مشترك و ادبيات يكسان در سطح نيروهاي زميناي آجاا و ساپاه شاده و امكاانهمافزايي و بهرهبرداري از کليه ظرفيتهاي نيروهاي مسلح و مردمي را فراهم ميآورد.
 آموزشها در سطوح مختل  ،هدفمند ميشوند. یعيين الگوي سالح و یجهيزات امكانپذير ميشود. -آئيننامهها جهتدهي و یعيين یكلي

ميگردند.

 برنامههاي آمادگي رزمي نظاممند ميشوند. راهنمايي براي یهيه طرحهاي دفاعي زميني ارائه ميگردد. -معيار و شاخصي مناسب براي ارزيابي اقدامات عمليایي نيروهاي زميني یعيين ميگردد.
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بديهي است عدم یوجه به موضوع یحقيق ،موجب خواهد شد یا ضمن الينحل ماندن مسئله یحقياق،
کاستي ها و ضع هايي ناشي از عدم برخورداري از مزيتهاي يادشده ،در اجراي مأموريت نيروهاي
زميني به وجود آيد.
عالوه بر اين:
 احتمال از دست دادن ابتكار عمل ،یحميل هزينه ها و حتي شكست ،در مواجهه باا دشامن متجااوزافزايش مييابد.
 نيروها ،متناسب با صحنه عمليایي که در آينده با آن مواجه خواهند شد یربيت نميشوند.در راستاي نيل به موارد يادشده هدف و سؤالهاي زير طرح گرديده است:
هدف یحقيق« :دستيابي به اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران درنبارد
ناهمطراز».
سؤالهاي یحقيق« :اولويت اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران در نبارد
ناهمطراز کدامند؟»
مباني نظری
پيشينه تحقيق

پژوهشگران داخلي ازجمله؛ پورشاسب ( ،)1326ظري منش ( ،)1321رئوفينژاد ( ،)1323باقري
( ،)1320مرادپيري ( )1323و حسينيمطلق ( )1333در رابطه با رهنامه نظامي ،ماديريت در جناگ
ناهمطراز ،جنگ آينده و رهنامه امنيتي ،یحقيقایي را انجام دادهاند ،اما هيچکدام از آنها باهصاورت
مستقيم به متغيرهاي یحقيق حاضر نپرداختهاند .در اکثر پيشينهها از روش یحقياق ماوردي زميناهاي
استفاده شده است ،با یوجه به مؤثر بودن اين شيوه از آن در پاژوهش بهارهبارداري شاده اسات ،در
ضمن از ادبيات یحقيقات ذکرشده در جهت افزايش غناي یحقيق استفاده گرديده است.
مفهوم شناسي

تهدید :قابليت ها ،نيات و گاه اقدامات دشمنان بالقوه و بالفعل براي مداخله ياا جلاوگيري از انجاام
موفقيتآميز مأموريت و نيل به هدف( .چگيني)131 :1321 ،
تهدید ناهمطراز :آنجايي که جنس و نسل قدرت و یواناييهااي نظاامي یهديادگر و یهديادشاونده باا
يكديگر یفاوت هاي اساسي و زيربنايي داشته باشند؛ یهديد ناهمطراز اسات( .مطالعاه گروهاي داعاا،
)10 :1333
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جنگ :برخورد مسلحانه بين دو يا چند کشور را جنگ گويند( .طلوعي)321 :1300 ،
نبرد ناهمطراز :بهکارگيري رويكردهاي غيرقابلپيشبيني يا غيرمتعارف براي خنثي نمودن يا یضعي
قواي دشمن و درعينحال بهرهبرداري از نقاط آسايبپاذير او ،از طرياق فنااوري غيرقابالانتظاار،
روشهاي مبتكرانه ،ميزان پشتيباني و قدرت ملي( .اميني)1323 ،
اصل :در قرآن کريم اصل به معناي ريشه و اسا

بهکار رفته است .خداوند دراينباره ميفرماياد:

« أَلَمْ یَرَ کَيْ َ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِاي السمامَاء» آياا ندياد
خدا چگونه مثل زده سخنى پاك که مانند درختى پاك است که ريشاهاش اساتوار و شااخهاش در
آسمان است( .سوره مبارکه ابراهيم ،آيه )23
اصل ،هر قاعده بنيادي و ريشهاي با چارچوب نظاممند است که بهواساطه آن در هار شااخهاي از
علوم راهبردي ،انباشت دانش ،یجربه ،مطالعه ،یحليل و نتايج آزمايش گردآوريشده ،فعالياتهااي
آينده کشور و فرآيند بهکارگيري یوانمنديها را بهمنظاور نيال باه اهاداف سياساي (راهباردي) در
محيطهاي اجرايي مشخص ميکند( .افشردي)1333 ،
رهنامه :مجموعه اي است از اصول يا قواعد اساسي که بهواسطه نظر خبرگان مریبط با اولويتبندي
مناسب کنار يكديگر قرار ميگيرند( .همان)
رهنامه عملياتي :اصول و قواعد اساسي است که بر انديشه هاي نظامي ،یجاارب عملياایي و آموزشاي،
عقايد و قالبهاي ذهني فرماندهان ،طراحان و یصميمگيرندگان نظامي در ستادهاي مشترك و نيروهاا
استوار بوده و به عباریي ،راهنماي طرحريزي و اجراي امور عملياایي نيروهاا و ساازمان هاا در حاين
اقدامات مشترك و خودایكا است .رهنامه عمليایي نحوه سازمان دهي براي رزم ،چگاونگي حرکات و
استقرار نيروها ،مانور يگانها درصحنه نبرد ،نحوه پشتيبانيهاي متقابل اعم از رزمي ،خادمات رزماي،
عمليات رواني و کاربرد سيستم هاي درگير در رزم را براي کساب پياروزي و غلباه بار دشامن بياان
مي کند .رهنامه عمليایي عموماً از رهنامه دفاعي راهبردي یبعيت مي کند و مفهوم کلي آن ،بهارهگياري
از ويژگيهاي سرزميني ،یوان نظامي نيروها و امكانات مردماي و کشاور در ساطح کاالن و گساترده
جهت مقابله و شكست عمليات دشمن و دفاع از مرزها و مراکاز حساا
مالحظات دفاعي و امنيتي است( .همان)

و حياایي کشاور حساب
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جایگاه رهنامه در اسناد باالدستي :رهنامه نظامي کشور در یصميمگيريهاي سياسي نظامي و براي یعياين
سياست دفاعي ،بهعنوان راهنما مورداستفاده دولتمردان قرار ميگيرد .قبل از اقدام به سياستگاذاري
دفاااعي ،هاار کشااوري در یقاادم اول بايااد اصااول اساسااي مااوردنظرش را در زمين اة نظااامي و يااا
بهعبارتديگر ،رهنامه نظامي خود را در سطح ملي مشاخص ساازد .رهناماه نظاامي در ساطح ملاي،
قدرت نظامي کشور را با ساير ابعاد قدرت ملي در راستاي دستيابي به اهداف ملي ،هماهنگ ميسازد
و مبنايي براي یصميمگيريهاي دولتمردان در امور نظامي است .بنابراين یماامي اقادامات بعادي در
سياستگذاري دفاعي از رهنامه نظامي متأثر مايشاود .ساطح اجراياي رهناماه نظاامي ،در رده ساتاد
مشترك نيروهاي مسلح در هر کشور کاربرد دارد .رهنامه نظامي اجراياي از رهناماه نظاامي در ساطح
ملي متأثر است و براي یصميم گيري در ماورد رهناماه ،یبياين ،یعياين و شاناخت اصاطالحات زيار
بهصورت سلسهوار در همه سطوح ضرورت دارد؛ بهطاوريکاه اریبااط دوجانباهاي را باين ساطوح
مختل

رهنامه برقرار مينمايد:

آرمانهاي ملي ،عزم ملي ،منافع امنيت ملي ،اهداف امنيت ملي ،یهديدات موجاود علياه امنيات ملاي،
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
ژئواسترایژيك و ژئوپليتيك کشور و ( ...یهامي)23-23 :1337 ،
مبنا و بنياد هر شكلي از رهنامه نظامي را انديشه نظامي شكل ميدهد و سمتوسوي آن را مشاخص
مينمايد .انديشه که بهعنوان محصول انديشهورزي و یعمق انسان در مورد پديدههاي پيراماون خاود
در قالب کلي یفكر انسان قلمداد ميگردد ،به لحاظ ماهيت یفكر و در مقام سنخشناسي مايیواناد در
اشكال و قالبهاي مختلفاي همچاون فلسافه ،ايادئولوژي و نظرياه ظااهر شاود .يعناي از مجماوع
چهارچوب فكري ميیوان رهنامه نظامي را استنباط و استخراج نمود( .آجرلو)10 :1323 ،
عوامل مؤثر در تدوین رهنامه عملياتي :افشاردي ( )1337مهام یارين عوامال ماؤثر در یادوين رهناماه
عمليایي را به شرح زير معرفي نموده است:
وظاي

و انتظارات از نيروي زميني (مأموريتها) ،یجارب دفاع مقد  ،یجارب جنگهااي اخيار

آمريكا ،قابليتهاي دفاعي (یواناييهاي نيروها) ،ساختار نيروها و سلسلهمرایاب نيروهااي مسالح،
فناوري موجود و در دستر

نيروهاي مسلح ،نتايج رزمايشها ،آموزشها ،یمارينهاا و یجاارب،

سازماندهي در نيروها ،ساختار و یجهيزات نيروها ،آماوزش ،نحاوهي عمال ،رزماايش و یمارين،

اصول رهنامه عمليایي نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز
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جغرافياي کشور (طبيعي و انساني) ،مجموعهاي از یوان عمليایي ،پشتيباني و ساير ابعااد ،یهدياد و
سناريوهاي آن ،رهنامه عمليایي دشمن ،روابط باا همساايگان مهامیارين عوامال ماؤثر در یادوين
رهنامه عمليایي هستند.
ازنظر پورشاسب عوامل مؤثر در تدوین رهنامه عملياتي عبارتاند از:

الف -عوامل فردی (داخلي) :یجربيات شخصي افراد در زندگي و کار ،آموزشها ،یربيت و خاساتگاه
خانوادگي قومي ،جايگاه شغلي افراد و ميزان نفوذ آنها در نظام سياستگاذاري و یصاميمگياري
ملي و سازماني ،خلقوخوي افراد و ويژگيهاي جسمي  ،روحاي و شخصايتي آنهاا ،ديادگاههاا،
برداشت و یفكر ،یلقي و ذهنيات افراد از زندگي ،کار ،قدرت منافع ،امنيت و یهديدات و نظامهاي
اعتقادي.
ب -عوامل محيطي (فراملي) :رقابتها ،یغييرات و یحوالت امنيتي منطقه و جهان ،پديده جهانيشدن،
محيط بينالملل ،ماهيت و ويژگيهاي جنگهاي آينده ،پيمانهاي منطقهاي و جهاني و فناوريهاي
نوين
ج -عوامل محيطي (سازماني و ملي) :آرمان ها ،منافع و اهداف ملي ،رهنمودها و یدابير رهبري ،قوانين
جاري ،شرايط و ويژگي هاي محيط ملي و سازماني ،یهديادات داخلاي ،ويژگايهااي ژئاوپليتيكي
کشور ،مأموريت نيروهاي مسلح ،صنايع دفاعي داخلاي ،یجرباه جناگهااي گذشاته( .پورشاساب
)27 :1326
آقامحمدي ( )1323عوامل مؤثر در یدوين رهنامه عمليایي را شامل موارد زير ميداند:
قرآن کريم و روايات (بهويژه نهجالبالغه) ،انديشههاي نظامي رهباري نظاام ،مأمورياتهاا و وظاائ
نيروهاي مسلح ،مطالعه محيط ،یجارب نظامي و فناوريهاي نظامي
قواره و چارچوب یدوين رهنامه عمليایي
رهنامه عمليایي ميیواند در بخشهاي زير یدوين و ارائه شود:
شرح خالصهاي از موقعيت جغرافياي طبيعي و انساني کشور و ويژگي مؤثر بار نبردهاا ،متناساب باا
سازمان نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران.
 ماهيت و سناريوي یهديدات بالقوه و بالفعل دفاعي و امنيتي آمريكا ،متناسب با مأموريت نياروهاايزميني جمهوري اسالمي ايران.
 -یبيين نقاط ضع

و قوت آمريكا درصحنه نبرد ناهمطراز.
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 ويژگيهاي یوان رزمي نيروهاي نظامي آمريكا در ابعاد فيزيكي ،غير فيزيكي و بریريساز. سناريوي کلي نحوهي مقابله نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران با آمريكا. نحوه اجراي اقدامات عمليایي در راستاي مأموريت نيروهااي زميناي جمهاوري اساالمي اياران بااهدف شكست آمريكا در ابعاد مختل

رزمي ،پشتيباني رزمي ،پشتيباني خدمات رزمي و ...

 بيااان قالاابهاااي کلااي یغيياارات ضااروري در ساااختار ،سااازمان آمااوزش یجهياازات و یحااول درسيستمهاي نبرد با رويكرد جديد( .قرارگاه مرکزي خایماالنبياء()1321 ،)
صحنه جنگ احتمالي آمريكا با جمهوري اسالمي ايران
صحنه جنگ منطقهاي هوايي ،زميني ،دريايي و فضايي است که بهطاور مساتقيم باا عملياات جنگاي
مریبط بوده يا خواهد بود .صحنه جنگ يك کشاور مايیواناد از جغرافيااي آن بازر یار باشاد و از
مرزهاي آن فرایر رفته و در ساير نقاط منطقه و جهان وسعت يابد .کشوري مانند آمريكا ،ميیواناد در
هر جاي جهان مانند جنوب غرب آسيا ،جنوب شرق آسيا ،اروپاي شرقي و مرکازي ،قطاب شامال و
 ...صحنه جنگ خود را انتخاب و یعري

نمايد .مثالً صحنه جنگ جمهوري اسالمي ايران با یوجه باا

پراکندگي و یرکيب نيروهاي دشمن در منطقاه جناوب غارب آسايا (کاه غربايهاا آن را خاورمياناه
مينامند) در قبال یهديد ناهمطراز آمريكا و رژيم صهيونيستي و همپيمانان آنها مايیواناد باه شاعاع
حدود  2777کيلومتري شامل کل فضاي کشور ،خليجفار

و درياي عمان ،بخشي از اقياانو

هناد،

بخشي از سارزمين افغانساتان و پاکساتان ،دريااي خازر ،منطقاه رژيام صهيونيساتي و لبناان باشاد.
(افشردي)1337 ،
معرفي کلي نيروي زميني اریش جمهوري اسالمي ايران
مأموریت:

 پاسداري از قلمرو زميني جمهوري اسالمي ايران در برابر هرگونه یجاوز نظامي خارجي. دفع و انهدام نيروهاي متجاوز. سازماندهي ،یجهيز ،آماوزش و گساترش يگاانهااي زميناي و آمااده کاردن آناان جهات اجارايمأموريتهاي محوله.
 یهيه طرح نيازمنديهاي آماد و پشتيباني و اقدام در جهت یهيه آخريد اقالم و خدمایي که به عهادهنيروي زميني بوده و اقالم مشترك داخلي که به آن واگذار ميگردد.
 -انجام پژوهش و یحقيقات الزم در کليه زمينهها در جهت نيل به خودکفايي.

اصول رهنامه عمليایي نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز
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مربوطه در حد بارد ساالح ضاد هاوايي

سازماني خود با هماهنگي و کنترل کلي عمليایي نيروي هوايي (قرارگاه پدافند هوايي).
 یأمين و حفاظت یأسيسات و پادگانهاي مربوطه. یأمين نيازهاي پزشكي کارکنان نيروي زميني و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوطه( .مااده 17قانون اریش جمهوري اسالمي ايران  -مصوب )1366/0/0
اصول پایهای نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران حاکم بر نزاجا

خداجويي و اسالممحوري ،واليتمداري ،دشمنشناسي و دشمنستيزي ،مردمي بودن ،خودباوري و
خودایكايي ،آرمانگرايي یوأم با عمل انقالبي ،عدالتجويي ،بصيرت و آيندهنگري ،عزت و اقتدار،
یفكر و عمل بسيجي بر پايه؛ یكلي گرايي ،سلحشوري و شهادتطلبي ،محوريت منابع و سارمايه
انساني ،انضباط ،نظم و قانونمندي ،حفظ آمادگي و انعطافپذيري یوأم با؛ سرعت ،دقت و صحت
عمل ،خالقيت و ابتكار عمل ،انسجام ،هماهنگي و همافزايي ،بهرهوري ،اشراف اطالعایي ،دانايي و
يادگيرندگي ،سادگي ،یمرکز بر هدف و اولويت گرايي ،حفظ یوان نظام جمهوري اسالمي و مردم.
(طرح و برنامهوبودجه و امور مجلس اجا)1337 ،
رهنامه عملياتي نزاجا :آمادهسازي منطقه نبرد و نبرد جهت بازدارندگي از یجاوز زميني و انهدام قطعي
متجاوز در منطقه مقدم در محدوده وقوع یجاوز( .همان)
قرارگاههای نزاجا

 قرارگاه منطقهاي شمال غرب یبريز قرارگاه منطقهاي غرب کرمانشاه قرارگاه منطقهاي جنوب غرب اهواز قرارگاه منطقهاي جنوب شرق کرمان قرارگاه منطقهاي شمال شرق مشهدمأموریت قرارگاههای منطقهای نزاجا

ال  -دفاع از قلمرو زميني منطقه واگذاري در مقابل هرگونه یجاوز مسلحانه و نظامي خارجي
ب -دفع و انهدام نيروهاي متجاوز و یأمين مرزهاي زميني(همان)
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معرفي کلي نيروی زميني سپاه (نزسا)  :نيروي زميني سپاه بهعنوان ستون فقرات سپاه ،1سازماني اسات کاه
با هويت واليت مداري ،انقالبي و مكتبي و بهرهگيري از معاارف اساالم نااب محمادي ( )و سالم)،
ظرفيت بسيار بااليي در دفاع از انقالب اسالمي را داراسات .ايان نيارو در طاول هشات ساال دفااع
مقد

پيروزمندانه در صحنه دفاع به همراه ساير نيروهاي مسلح موفق به بازپسگيري سارزمينهااي

یحت اشغال گرديد .اگر جنگ و یجاوزي برعليه یماميت ارضاي کشاور از ناحياه دشامنان خاارجي
صورت پذيرد در راستاي مأموريتهاي واگذاري در حداقل زمان ممكن و با سرعت یماام پيشاروي
دشمن را سد و دشمن را منهدم و از سرزمينهاي اشغالي بيرون نمايد و در اداماه ايان روناد بار آن
است یا با ایخاذ روشهاي اصولي و منطبق بر راهبردهاي ابالغي در جهت اریقاء یوانائيها به راهبارد
دفاعي بریر يعني بازدارندگي نائل آيد.
همچنين نزسا با ويژگي و خصوصيات منحصربهفرد خود یالش دارد یا باه معرفات ديناي ،علماي و
فني خود افزوده و مهارتهاي نظامي یجربه و آموزش بهروز و مداوم ،ورزيدگي و  ...را اریقاء دهاد
و با سازماني پويا  ،منعط  ،هوشمند ،مستحكم و قابل یوسعه و یساليحات و یجهيازات پيشارفته در
حد منابع و مقدورات یوانمنديهاي الزم براي مقابله با هرگونه یهديد را فراهم سازد( .طرح و برنامه
سپاه)1337 ،
مأموریت نيروی زميني سپاه:

ال  -پاسداري و دفاع مسلحانه از انقالب اساالمي و دساتاوردهاي آن در قلمارو زميناي جمهاوري
اسالمي ايران در مقابله با هرگونه یهديد و یعرض مسلحانه و نظامي در داخل (اعم از دشمن داخلاي
و خارجي).
ب -کمك به اریش جمهوري اسالمي ايران در دفاع از مرزهاي زميني در برابر دشمن خاارجي و بناا
به دستور انجام عمليات آفندي.
یبصره :حدود و مسئوليت نيروي زميني سپاه مقابله با یهديدات سخت خارجي (دفااعي و نظاامي) از
مرزها (در موارد مربوط به سپاه) و در داخل (هرگونه پيااده کاردن نياروي دشامن در داخال) و نياز
مقايسه با یهديدات نيمه سخت مسلحانه (با منشاء داخلي يا خارجي) است (همان.)1333 ،
شناخت صنعت دفاعي و سطح فناوري دفاعي کشور

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

اصول رهنامه عمليایي نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز
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ماده  3قانون یشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مصاوب  1362/1/22مجلاس

شوراي اسالمي ،وظاي

اين وزارت یعري

گرديده و مطابق بندهايي از آن وظايفي به شرح زيار در

رابطه با صنعت دفاعي عنوان شده است:
 ساخت و یوليد اقالم موردنياز نيروهاي مسلح و انجام یحقيقاات صانعتي الزم و افازايش امكانااتیكنولوژي صنايع مربوط برابر یدابير و خط و مشي فرماندهي کل قوا.
 نوسازي و بازسازي و یعميرات اساسي وسايل و یجهيزات خاارج از مقادورات نياروهااي مسالحبرابر دستورالعمل ابالغي به ستاد کل.
 هدايت و هماهنگ نمودن امور یحقيقایي صنعتي نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابساته باه وزارتبرابر یدابير و خط و مشي فرماندهي کل و بهارهگياري از امكاناات مراکاز پژوهشاي و یحقيقاایي و
صنعتي کشور.
 کسب آگاهي از پيشرفتهاي حاصله در صنايع نظامي و شناخت سيستمهاي یسليحایي پيشرفته درجهان.
اهم اهداف سازمان صنايع دفاعي بر اسا

ماده  1اساسنامه مصوب  1361/3/1هيئتوزياران عباارت

است از:
 یوليد و برآوردن نيازمنديهاي دفاعي نيروهاي مسلح و سازمانهااي انتظاامي جمهاوري اساالميايران و خودکفا ساختن صنايع یسليحایي ،هوايي ،درياايي ،موشاكي ،مخاابرایي و سااير واحادهااي
صنعتي و پژوهشي ضروري.
 ايجاد و یأسيس واحدهاي صنعتي و پژوهش خدمایي و همچناين بازساازي و یوساعه واحادهاايموجود.
 ساخت قطعات و یعمير و نگهداري مربوط به صنايع موردنياز جهت پيشبرد مقاصد دفاعي کشور. بهطور خالصه ميیوان گفت که صنعت دفاعي کشور مأموريت دارد نيازمنديهاي نيروهاي مسالحبه انواع جنگافزارها ،مهمات ،سالح و یجهيزات را مریفع سااخته و باهطاور ماداوم در جهات بنياه
دفاعي کشور بكوشد( .طرح برنامه وزارت دفاع)1337 ،
ویژگي های تهدیدات ناهمطراز :ويژگي یهديد ناهمطراز عليه جمهوري اسالمي ايران (یهدياد نظاامي
اياالتمتحده آمريكا) به شرح زير است( :سالمي)33 :1320 ،
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 -حضور مستقيم در نواحي مختل

دنيا و در پي آن دارا بودن اشارافيت ،یواناايي ايجااد یانش باين

کشورها ،اعمالنظر در سياستهاي منطقهاي ،کنترل آبراهها و نقاط راهبردي
 دارا بودن يك راهبرد جهاني با پشتوانه اراده ملي موقعيت ژئوپليتيك ممتاز :قرار گرفتن بين دو اقيانو ؛ درگيري در سرزمينهاي ديگر. یسلط اطالعایي :بر پايه فناوري بنا شده و فريب پذير است .اين قادرت کمياتگارا و محاسابهگاراست.
 اهداف دشمن گزينشي است ناه جاارويي .درواقاع بايساتي باهصاورت نقطاهاي بزناد و باين آنيكپارچگي راهبردي ايجاد کند.
 یحرك باال :ايجاد سرعت عمل و رخنه در عمق ،بدين واسطه ميیواند بهطاور مساتقيم باه اهادافراهبردي خود حمله کرده و نيازي به طي مراحل راهکنشي و عملياایي نادارد .در ايان صاورت دوره
جنگ را کاهش ميدهد .رهبران کشورهاي موردیهاجم را هامزماان در ساطح راهکنشاي ،عملياایي و
راهبردي درگير ميکند.
 بر هم زدن یعادل یصميم ،موردیهاجم قرار دادن محيط اجتماعي. یسلط فناورانه و یسلط الكترونيكي دشمن. آمريكاييها با يك قدرت سيال و یحرك راهبردي نقاط منفصل در دنيا را به هم پيوند زدهاند.و اما رژيم اشغالگر قد

بهعنوان متحد اصلي آمريكا و مهمیرين دشمن منطقهاي ايران هام در مقاام

یهديد عليه جمهوري اسالمي ايران از یواناييها و قوتهاي قابلیوجهي برخاوردار اسات .اهام ايان
یواناييها و قوتها عبارتاند از ( :منشادي)3 :1320 ،
 برخورد از فناوري پيشرفته نظامي غرب بهويژه آمريكا. باال بودن سطح آموزش نظامي و کسب یجربيات جنگي یأمين بخش عمده پشتيباني فني جنگافزارها و یجهيزات نظامي موردنياز در داخل. برخورداري از کمكهاي همهجانبه آمريكاجنگ ناهمطراز :درمجموع دو رويكرد به جنگ ناهمطراز وجود دارد :
 يك رويكرد از نگاه آمريكاييهاست ،که همان مفهوم «جناگ نامتقاارن» اسات .آمريكاا مادعي
است که در جنگ آينده با یروريسام مايجنگاد ،چاون محايط عملياایي ،ساالح و یجهيازات،
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ماهيت ،راهکنش و....یروريسم براي آمريكا ناشناخته است پس آمريكا با آنها به شايوه نامتقاارن
ميجنگد.
 رويكرد دوم از نگاه جمهوري اسالمي ايران :چون آمريكا براي ما شناخته شاده اسات ،از قبيال؛
ماهيت ،رهنامه ،راهبرد ،راه کنش ،سالح و یجهيزات ،و ....لذا آمريكا ازنظر فيزيكي بر ما بریاري
دارد ،براي اينكه ما بتوانيم بریري فيزيكي آمريكا را کاهش دهيم به شيوه نااهمطراز مايجنگايم.
(مرادپيري)11 :1337 ،
ویژگيهای نبرد ناهمطراز :اهم ويژگيهاي جنگ ناهمطراز عبارتاند از:
 یكرارناپذير از اصول فريب و غافلگيري بهره ميبرد دامنه زماني نامحدود بين هزينه و نتايج یناسب وجود ندارد محدوديت زماني و مكاني ندارد در شيوه و بهکارگيري یجهيزات ینوع زيادي وجود دارد روش عمليایي و راه کنشي نامشخصي دارد چالش بسيار زيادي در ایخاذ راهکار مقابلهاي دارد ابهامسازي و ايجاد عدم قطعيت ميکند ایكا بسيار زيادي به پشتيباني مردمي دارد بين دو جبهه درگير یناسب معمول وجود ندارد طرفين از منافع حيایي داخل و خارج از مرزهاي خود دفاع ميکنند واحدهاي اجرايي و رزمي کوچك است طرف نيرومند ضربات وارده را یشخيص نميدهد( .گروه پژوهشگران مطالعه گروهي داعا،)1333
اصول جنگ

در یعري

ارائهشده از اصول جنگ آمده است" :يك سري اصول و قواعد مسلم و اساسي حااکم بار

صحنه جنگ که بهرهگيري و استفاده بجا ،بهموقع و صحيح از آنها در طرحريزي ،هادايت و اجاراي
عمليات نظامي ،امكان موفقيت نبرد را افزايش ميدهد( ".دافو

سپاه )1326 ،اصول جناگ متاداول
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در اریشهاي جهان ،حاصل یجربيات نيروهاي نظامي در جنگ جهاني دوم ،اقدامات نظامي پاسازآن
و در فضايي که در آن ،طرفهاي درگير جنگ از يك همطارازي نسابي برخاوردار بودناد ،عليارغم
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:

اصل هدف ،اصل آفند ،اصل یمرکز قاوا ،اصال صارفهجاويي در قاوا ،اصال ماانور ،اصال وحادت
فرماندهي ،اصل یأمين ،اصل غافلگيري ،اصل سادگي (دافو

اجا.)1332 ،

در سپاه ،بر اساس تجربيات هشت سال دفاع مقدس ،اصول جنگ عبارتاند از:

اصل هدف ،اصل آفند و شدت عمل ،اصل یمرکز قوا ،اصل صرفهجويي در قوا ،اصال ماانور ،اصال
وحدت فرمانادهي و همااهنگي ،اصال یاأمين ،اصال غافالگياري و فرياب ،اصال ساادگي ،اصال
انعطافپذيري و اصل یداوم پشتيباني و حفظ کارايي رزمي (دافو

سپاه.)1332 ،

آنچه مسلم است ،به دنبال یغييرات ايجادشده در فضاي جنگهاي جديد که بهشدت ماهيت فناوراناه
به خود گرفته و از آن به جنگهاي نسل چهارم ياد ميشاود ،برخاي از ايان اصاول کاارايي خاود را
ازدستداده و موضوعيت ندارند و مطالعه جنگهاي اخير ضارورت یغييار در ايان اصاول را اثباات
نمودهاند.
اندیشه نظامي از دیدگاه قرآن کریم

قرآن کريم اصول اساسي را که مسلمانان بايد از آن در جنگهاي خود با مشرکان و یجاوزکااران و
اهل کتاب یبعيت کنند اينگونه یعيين کرده است:
ال -یجاوز و ستم نكردن ،بر اين اسا

ضروري است دشمن را قبال از جناگ اگار از مشارکان

باشند به اسالم و اگر از اهل کتاب باشند به اسالم و جزيه دعوت کنند( .ساوره مبارکاه بقاره ،آياه
شريفه)137
ب -جنگ با دشمنان در هر مكاني که آنان را بيابيد جز در مسجدالحرام .آنان اجازه جنگ در ايان
مكان را ندارند مگر آنكه مشرکان به جنگ آغاز کنند( .سوره مبارکه بقره ،آيه شريفه)131
پ -جنگ با دشمنان در هر زمان بهاستثناي ماههاي حرام .مگر آنكه آنان یجاوزکار باشند کاه باياد
به همانگونه با آنان برخورد شود (سوره مبارکه بقره ،آيه شريفه .)133خداوند عاز و جال در ايان
آيه شرط جنگ در ماههاي حرام را آغاز جنگ از طرف مشرکان ذکر کرده که بايد مسالمانان علياه
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آنان بجنگند و به همانگونه نيز شرط کرده است که در برابر دشمنان مقابلهباهمثال کنناد( .در ايان
مسئله بين فقها اختالف است)
ت -جنگ با مشرکان پس از پايان يافتن ماههاي حرام در هر مكان و زمان( .سوره مبارکه یوبه ،آيه
شريفه)1
ث -جنگ با مشرکان و به اسارت درآوردن و محاصره کردن آناان در قلعاههاا و دژهاا و اجاراي
کمين و مراقبت درراههاي آنان یا هنگاميکه کشته شوند يا به دين اساالم درآيناد( .ساوره مبارکاه
یوبه ،آيه شريفه)1
ج -امان دادن به مشرك هنگاميکه از مسلمانان زينهار خواساته باشاد( .ساوره مبارکاه یوباه ،آياه
شريفه( )6سويد)23 :1302 ،
اصول رهنامه عملیاتی در جنگهاي صدر اسالم و از ديدگاه پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آله و سلم):
ال  -دفاعي بودن جنگهاي پيامبر

(صلياهلل عليه و آله و سلم)

ب -قداست هدف؛ قداست ابزار و وسيله را در جنگ فراهم ميآورد و لذا پيامبر از هرگوناه کااربرد
نيرنگ و خدعه ،قبل از جنگ يا بعدازآن ،بهگونهاي که دشمن را بدون آگاهي وي از نبرد و جناگ باا
او ،غافلگير کرده و از پشت سر بر او ضربه زند ،پرهيز ميکرد.
پ -یكيهبر روحيه و انگيزه بهعنوان دو عامل اساسي پيروزي در جنگ.
ت -ابتكار عمل و طراحي نقشههاي دقيق نبرد پيش از شروع جنگ ،یصميمگيري ساريع و فاوري و
استفاده از فرصتها.
ث -شجاعت و شهامت؛ براي نمونه یصميم قاطعانهي آن حضرت براي پذيرش جنگ بدر باهعناوان
اولين جنگ سرنوشتساز مسلمانان يا ماندن و پايداري ايشان در مدينه در قباال هجاوم مشارکان در
جنگ احزاب ،نشانههايي از شهامت و شجاعت ايشان است.
ج -دورانديشااي در فرماناادهي ،شااناخت روحيااات و اسااتعدادهاي نيروهاااي رزمنااده ،روحيااهي
یزلزلناپذير و ارادهي نيرومند و استوار آن حضرت بهعنوان فرمانده نبرد.
چ -آگاهي به اصول جنگ و بهکارگيري آنها؛ ايشاان اصاولي نظيار یعياين و یاداوم هادف ،آزناد،
غافلگيري ،یمرکز نيروها ،صرفهجويي در قوا ،یأمين ،انعطاافپاذيري ،همااهنگي ،و حفاظ و ايجااد
روحيه را در غالب نبردها به کار گرفتهاند.
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ح -برخورداري از سربازان مؤمن ،ممتااز ،برجساته ،آماوزشدياده ،ازجاانگذشاته و ايثاارگر ،داراي
انضباط کامل و سازماندهي مناسب و فرمانبردار.
خ -یكيهبر جوانان و استفاده ازنظرهاي آنان حتي در فرماندهي نظامي و جنگي.
د -بهکارگيري شور و شوق انقالبي در جنگها.
ذ -بهکارگيري روش جنگهاي نامنظم و خياباني برحسب اقتضا
ر -هجوم سريع و انتقال برقآساي سپاه
ز -حرکت در شب و ضربه زدن در صبحگاه.
 یكيهبر فناوري نظامي و استفاده از بهترين و پيشرفتهیرين ساالحهااي زماان در جناگ باهوياژهیالش براي رسيدن به خودایكايي و خودکفايي یسليحایي(جمشيدي.)312 -313 :1323 ،
آراء و انديشه نظامی امام خمینی
امام خميني

(

)

(

) هم بهعنوان يك انديشمند و صاحبنظر برجسته در انديشاه فقهاي نظاامي و هام

بهعنوان فرمانده کل نيروهاي مسلح پس از پيروزي انقالب اساالمي ،اصاولي را ماوردنظر قارار داده
است .برخي از اين اصول عبارتاند از:
«جهاد في سبيل اهلل») ،اطاعت از فرماندهي ،یمرکز قوا ،یكيهبار

ايمان به هدف(هدف متعالي و مقد

امدادهاي الهي ،ایكا بر مردم (مردمي بودن جنگ) ،خودباوري ،خودایكايي و فقدان وابساتگي در رزم
و جهاد ،اصل اخالق جنگي و اخالق در جنگ (یكيهبر ارزشها و معنويات و حفظ ساالمت فكاري
و روحي و جسمي نيروها) ،وحدت بين قواي نظامي و نيز بين قواي نظامي و مردمي ،جنگ اعتقادي
(جنگ درراه آرمان و اعتقادات واال) ،نفي هرگونه سلطه غيار خادايي ،یوجاه باه اسالحه و فنااوري
بهمثابه ابزار ،سالح و صالح (اسلحه بايد در دست انسان صالح باشد) ،نفي جنگ هستهاي و یكياهبار
جنگ متعارف ،نگرش یكليفي و مسئوليتي ،یكيهبر نقش اساسي انسان  ،باور ،اراده و عمل ،نفي ياأ
و نوميدي ،استفاده از یجارب ديگران ،اطالعات و آمادگي و برنامهريزي( .همان)133-677 ،
انديشه نظامي حضرت امام خامنهاي

(

)

از منظر فرماندهي معظم کل قوا اریقاي یوانمنديهااي دفااعي و قادرت بازدارنادگي در راساتاي
اهداف اساسي زير شكل ميگيرد:
 -عبوديت و اطاعت خداوند (حضرت امام خامنهاي

(

) )1302/11/13 ،
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 هدف گرفتن یعاليِ انسان ،شامل یعاليِ علمي ،یعااليِ فكاري ،یعااليِ روحاي و اخالقاي ،یعااليِاجتماعي و سياسي و اقتصادي است( .همان)1303/3/12 ،
 احياي انسانيت و ارزشهااي انسااني و آرماانهااي الهاي و مجاهادت فاي سابيل اهلل (هماان،)1322/17/3
 یرجيح رستگاري بر سود دنياوي ،قارار دادن ساود دنياوي در جهات اهادافي اخاروي (هماان،)1303/3/12
 دفاع از حاکميت نظام اسالمي دفاع از یماميت ارضي دفاع منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با یهديدهاي خارجي ايجاد یوازن منطقهاي (همان)1362/12/1 ، از طرفي در انديشه نظامي فرمانده معظم کل قوا؛ مبناي فكري؛ مبناي صاحيح و ريشاهي اصاليیفكر؛ خطوط اصلي یلقي و جهانبيني و بينش اسالمي از کائناات ،از عاالم و از انساان اسات کاه
سالم و دستنخورده و متكي به منابع متقن ،در اختيار انسان قرار دارد یا بر آن مبنا وظاي
و اجتماعي خود را به انجام رساند( .همان)1303/3/12 ،
ويژگیهاي جنگ  99روزه و نمونههايی از اقدامات عملیاتی حزباهلل
 حفظ یوان در برابر حمالت موشكي و بمبارانهاي هوايي. نامرئي سازي با استفاده از اقدامات مهندسي (حفر یونل و  ،)...اقدامات پوششي و . ... یداوم عمليات موشكي حزباهلل یا پايان جنگ. حفظ اریباط عمليایي (فرماندهي و کنترل) یا پايينیرين رده عمليایي. فرماندهي و مديريت هوشمند ،دقيق و کارآمد. بهکارگيري جنگ رواني موفق در مقابل رژيم صهيونيستي. اشراف اطالعایي. حفاظت و امنيت کارآمد. ناکارآمد کردن قابليتهاي جنگ الكترونيك رژيم صهيونيستي. بهکارگيري هدفمند ابزار و جنگافزار با مقدمات و رزمايشهاي قبلي. -یوجه به ابتكار عملها و اجراي آنها.

فاردي

22

فصلنامه مطالعات دفاعي استرایژيك  -سال پانزدهم ،شماره  ،07زمستان 1336

 باال بردن آستانه یحمل مردم. حفظ و یداوم پشتيبانيها. یطبيق و هماهنگسازي جنگافزارها ،جغرافيا و یاکتيكهاي رزمي. ارزيابي عملكرد ابزارهاي قبلي و یوجه به یكميل آنها در پروژههاي بعدي. عدم یمرکز سازمان دفاعي و اجراي مقاومت منطقهاي خودکفا. -شناخت نقاط ضع

و کشاندن دشمن به آن عرصهها.

1

رهنامه عملیاتی نیروي زمینی ارتش آمريكا
ازآنجاييکه پيروزي نهايي در جنگها درروي زمين حاصل ميشود؛ نيروي زميناي اریاش آمريكاا
نيز بر اين اسا  ،دکترين عمليات زميني خود را به شرح زير مدنظر قرار داده است:
 یكيهبر حداکثر استفاده از پشتيباني آیش هوايي یحرك باال و اجراي یاختهاي سريع هوايي و بالگرد عليه مراکز مقاومت یوسعهي صحنهي نبرد در عمق و اختالل در نظم دفاعي جبهه مقابل انعطافپذيري و ابتكار عمل استفادهي هر چه بيشتر از یجهيزات انفرادي ويژه پشتيباني همهجانبه ،بهموقع و حرکت همزمان مراکز پشتيباني با يگانهاي مانوري یأکيد بر حداکثر استفاده از سالحها و مهمات هوشمند براي اجتناب از رزم نزدياك و انهادام ازراه دور
 یأکيد بر آیشهاي پشتيباني ،بهويژه آیشهاي ضد آیشبار در کليه ردهها نبرد غيرخطي و یعميق ميدان نبرد یوجه به اصل استفاده از یسليحات غيرمتعارف و سبك یأکيد بر عدم درگيري در جنگ شهري و رودررويي با مردم یأکيد بر افزايش آهنگ حرکت درروي زمين و حداکثر استفاده از مواصالت یأکيد بر اجراي عمليات فريب و نيرنگ در سطوح مختل استفادهي گسترده از عمليات جنگ الكترونيك یأکيد بر عدم درگيري مستقيم و جبههاي و یكيه بر عمليات احاطه و یحرك هوايي 1ر.ك .به کتاب «جنگ رژيم صهيونيستي عليه لبنان» نوشتة حسن یورکماني.
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 یأکيد بر استفادهي مؤثر از عمليات رواني قبل ،حين و پس از درگيري نظامي اجتناب از جنگ فرسايشي و یالش جهت دسترسي سريع به مرکزيت سياساي کشاور( .قرارگااهمرکزي خایماالنبيا ()12-10 :1321 ،)
روششناسي تحقيق
یحقيق حاضر ازنظر هدف؛ یوسعهاي  -کاربردي و از جهت روش؛ زمينهاي موردي است.
معاونت اطالعات و عمليات؛ ستاد کل نيروهاي مسلح ،ف کل اجا ،ف کال ساپاه ،نزاجاا ،نزساا و
قرارگاه ها ،یيپ هاي اجا و سپاه،گروه مشاورين مقام معظم رهبري در اجاا و ساپاه ،دانشاگاه عاالي
دفاع ملي و دافو

اجا و سپاه ،جامعه آماري یحقيق حاضر را یشكيل ميدهند .باهمنظاور افازايش

غناي پژوهش ويژگيها و مشخصههاي جامعه آماري به شرح زير در نظر گرفته شده است:
 آشنايي با سياستهاي دفاعي امنيتي جمهوري اسالمي ايران آشنايي با ويژگيهاي صحنه جنگ آينده آشنايي با مقدورات و یوانائيها نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران سابقه فرماندهي و مديريت در سطوح عالي از جايگاه شغلي  13به باال برخوردار باشند.با عنايت به خصوصيات يادشده یعداد  13نفر حجم کلي جامعه آماري را یشاكيل مايدهناد ،کاه
بهمنظور افزايش غناي پژوهش ،با استفاده از روش نمونهگيري گزينشي حجم نموناهاي باه یعاداد
 33نفر انتخاب شده است.
اطالعات موردنياز در اين یحقيق بهوسيله؛ روش ميداني با ابزار پرسشنامه و روش کتابخاناهاي باا
ابزارهاي :فيشبرداري ،کتاب هااي علماي و یخصصاي در زميناه پاژوهش ،ساايتهااي اينترنتاي
آکادميك و آرشيو سازمانهاي نظامي جمعآوري شدهاند.
قلمرو موضوعي اين پژوهش ،معطوف به یدوين رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي
ايران در نبرد ناهمطراز است .و به لحاظ پوشاش زماان ،از هنگاام باه وجاود آمادن اریاشهااي
کالسيك (سابقه یاريخي نيروهاي نظامي در کشور) یاا وضاعيت موجاود (زماان یحقياق حاضار)
یعيين شده است .قلمرو مكاني یحقيق شاامل ساتاد کال نيروهااي مسالح ،فرمانادهي کال اریاش
جمهوري اسالمي ايران ،فرماندهي کل سپاه پاساداران انقاالب اساالمي اياران و نيروهااي زميناي
اریش و سپاه است.
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براي یجزيهویحليل دادههاي گاردآوريشاده ،از روشهااي آماار یوصايفي ،اساتنباطي و نشسات
خبرگي استفاده شده است .در آمار یوصيفي از شاخصهاي گرايش مرکزي مانند؛ ميانگين ،جدول
یوزيع فراواني و درصد و در آمار استنباطي از آزمونهااي پاارامتري و ناپاارامتري مانناد؛ ضاريب
الشه ،آلفاي کرونباخ 1و ضريب کاي  2استفاده شده است
هم چنين براي حصول اطمينان از صحت پرسشنامه که مهمیرين ابزار اندازهگيري متغيرهاا در ايان
پژوهش بشمار مي رود با استفاده از محاسبه ضريب الشه ،آزمون روايي و اعتبار پرسشانامه انجاام
گرديد .بهاينیریيب ميانگين آن براي اصول رهنامه همطراز و ناهمطراز  7/33باه دسات آماد .لاذا
همهي اصول ذکرشده در یدوين رهنامه عمليایي نيروهاي زميناي جمهاوري اساالمي اياران داراي
اعتبار الزم هستند.
در یحقيق حاضر بهمنظور یعيين قابليت اعتماد يا پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ .استفاده
شده است .ميانگين ضريب آلفاي کرونباخ براي اصول همطراز و ناهمطراز  7/30محاسبه شده ،باا
یوجه به اينكه عدد حاصال بااالیر از  7/0اسات ،پرسشانامههاا یحقياق از پاپاايي الزم برخاوردار
ميباشد.
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
براي يافتن پاسخ سؤال یحقيق ،پس از شناسايي مهمیرين عوامال ماؤثر (باه شارح جادول ( ))1در
اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران در نبرد و ناهمطراز ،عوامال ماذکور
در قالب اصول پيشنهادي گنجانده شد و پرسشنامهاي  31سؤالي مشتمل بر  3ساؤال شناساايي و 31
سؤال مریبط با اصول پيشنهادي یحقيق یهيه و در معرض رأي و نظار جامعاه آمااري قارار گرفات و
نظرات  33ین از آنان اخذ شد .در ادامه به یجزيهویحليل يافتههاي یحقيق پرداخته ميشود.
الف -ضریب کای 2اصول رهنامه نبرد ناهمطراز

آزمون کاي  2يا آزمون استقالل ،آزموني است که به بررسي استقالل دو متغيار از هام ديگار و ياا
اثرگذاري آنها بر هم ميپردازد .در اين آزمون سطح معناداري بين  7یا  7071نشانگر رابطه معنادار
متغيرها با سطح اطمينان  33درصد و احتمال خطاي 1درصد یحليل ميشود .ساطح معنااداري باين
 7071یا  7071نيز رابطه معنادار ميان متغيرها با  31درصاد اطميناان و احتماال خطااي  1درصاد را

1

- Cronbach's Alpha
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نشان ميدهد .سطح معناداري بيش از  7071نيز در عمل رابطه معناداري نيست و بيانگار آن اسات
که دو متغير از هم استقالل دارند.
جدول :6آزمون کاي اسكوئر اصول موثر بر نبرد ناهمطراز

ردي
1

عنوان اصل
یكلي

گرايي ،ايمان به نصرت الهي ،امداد غيبي،

اعتقاد به پيروزي
2

حفاظت از اطالعات و یأمين صحنه نبرد

3

اشراف اطالعایي نسبت به صحنه نبرد و اقدامات
دشمن

3

خودایكايي و استقالل رزمي در عين حفظ اریباط
و خط فرماندهي

کاي 2

درجه

سطح

آزادي

معناداري

2 030313
1 310302
2 310216
2 330333

70777
70777
70777
70777

1

اجراي پدافند غيرعامل

2 630213

70777

6

وحدت فرماندهي

3 320163

70777

0

دفاع قاطع در منطقه مقادم نبارد در عاين ايجااد
اليههاي دفاعي در عمق

2

اریباطات امن ،پايدار و چنداليه

3

ناامن سازي عقبه صحنه عمليات براي دشامن باا
یأکيد بر عمليات شبانه و نيروهاي مردمي

17

یسليح حداکثر زمين و ايجاد سد مواناع در برابار
مسير حرکت دشمن

1 210326
3 170322
2 330302
2 170777

70777
70777
70777
70777

11

فريب و غافلگير کردن دشمن

2 130326

70777

12

استفاده مؤثر از عمليات رواني

1 160313

70777

13

یوسعه کمي یوان رزمي ،با بهاره گياري از بسايج
مردمي و نيروهاي احتياط

13

هدف

2 130203
3 320333

70777
70777
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عنوان اصل

ردي

کاي 2

درجه

سطح

آزادي

معناداري

11

آفند

3 120163

70777

16

سادگي

3 330233

70777

10

یمرکز قوا

3 100333

7072

12

مانور

3 610611

70777

13

صرفهجويي قوا

3 620333

70777

27

انعطافپذيري

3 030112

70777

21

مداومت پشتيباني

2 120337

70777

22

بهرهگيري از انواع عملياات جناگ الكترونياك و
سايبري

23

عمليات آفندي در حاد یاوان در قالاب عملياات
شبانه

23

یأمين امنيت فضاي صحنه نبرد در اریفااع پسات
(پدافند هوايي)

21

خود امدادي و کاهش یلفات نيروهاي خودي

26

فرسايشي نمودن جناگ باه منظاور کااهش ميال
جنگجويي دشمن

20

اریقاااء سااطح آمااوزش ،مهااارت ،آسااتانه یحماال
نيروهاي خودي و بهکار بردن خالقيت و نوآوري

1 220333
3 210611
3 100126
3 310322
30126

3

3 320333

70777
70777
70777
70777
70720
70777

22

چابكسازي يگانهاي خودي

2 630213

70777

23

افزايش دقت آیشها

2 320126

70777

37

اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند (کالسيك)

3 620203

70777

31

افزايش حجم آیشها

2 320126

7072

(گروه پژوهشگران مطالعه گروهي داعا)1333 ،
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جدول باال نشان ميدهد که از ميان  31اصل مؤثر بر رهنامه نبرد ناهمطراز 37 ،اصول رابطه معنادار
دارند 22 .اصل در سطح  33درصد اطميناان معناادار شاده ،اصاول شاماره  26و  31باا  1درصاد
احتمال خطا و  31درصد اطمينان معنادار شده و اصل شماره  10رابطه معناداري ندارد.
ب -پس از یجزيهویحليل دادهها ،از مجموع  31اصل پيشنهادي ،یعداد  22اصل براي رهنامه عملياایي
نيروهاي زميني در نبرد ناهمطراز ،به یأييد جامعه آماري رسيد که پاس از طبقاهبنادي آناان ،فهرسات
اصول به یریيب اولويت از منظر پاسخدهندگان ،در جدول شماره ( )2آورده شده است.
جدول:3میزان موافقت جامعه آماري با اصول رهنامه عملیاتی نیروهاي زمینی جمهوري اسالمی ايران و اولويت
آنها در نبرد ناهمطراز
ردي

اولويت

خيلي زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم

اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري

ميزان موافقت با اصل

مجموع زياد و
خيلي زياد

1

حفاظت از اطالعات و یأمين صحنه نبرد

31

2

7

7

7

%177

2

اریباطات امن ،پايدار و چنداليه

32

1

7

7

7

%177

استفاده مؤثر از عمليات رواني

31

2

7

7

7

%177

30

6

7

7

7

%177

31

1

7

7

1

%30/60

33

3

1

7

7

%30/60

31

0

7

1

7

%30/60

36

6

1

7

7

%30/60

3

فريب و غافلگير کردن دشمن

30

1

1

7

7

%30/60

17

انعطافپذيري

33

3

1

7

7

%30/60

11

مداومت پشتيباني

32

3

1

7

7

%30/60

12

چابكسازي يگانهاي خودي

33

3

1

7

7

%30/60

13

افزايش دقت آیشها

33

2

1

7

7

%30/60

31

6

7

7

2

%31/33

3

اول

بهاارهگيااري از انااواع عمليااات جنااگ الكترونيااك و

3

سايبري
یكلي

1

اجراي پدافند غيرعامل
دفاع قاطع در منطقه مقدم نبرد در عين ايجاد اليه هاي

0

13

گرايي ،ايمان به نصارت الهاي ،اماداد غيباي،

اعتقاد به پيروزي

6

2

اسالمي ايران در نبرد ناهمطراز

دفاعي در عمق
دوم

سوم

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

اشراف اطالعایي نسبت باه صاحنه نبارد و اقادامات
دشمن
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ردي

اولويت

خيلي زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي کم
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ميزان موافقت با اصل

مجموع زياد و
خيلي زياد

36

1

2

7

7

%31/33

32

3

1

7

1

%31/33

10

وحدت فرماندهي

33

2

1

7

1

%31/33

12

خود امدادي و کاهش یلفات نيروهاي خودي

36

1

1

1

7

%31/33

13

هدف

32

3

1

7

1

%31/33

32

3

2

7

7

%31/33

عمليات آفندي در حد یوان در قالب عمليات شبانه

30

3

2

7

1

%33/72

صرفهجويي قوا

33

6

2

7

1

%33/72

32

6

3

1

7

%22/30

مانور

33

3

3

2

7

%26/73

آفند

31

1

6

7

1

%23/02

اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند (کالسيك)

37

6

3

2

1

%23/02

26

3

2

7

7

%21/33

سادگي

33

6

0

7

1

%21/33

افزايش حجم آیشها

17

27

2

3

2

%63006

21

6

13

1

1

%62/03

16

3

13

2

3

%12/13

خودایكايي و استقالل رزمي در عين حفاظ اریبااط و

11

خط فرماندهي
اریقاء سطح آموزش ،مهارت ،آستانه یحمل نيروهااي

16

خودي و بهکاربردن خالقيت و نوآوري

ناامنسازي عقبه صحنه عمليات براي دشمن با یأکياد

27

بر عمليات شبانه و نيروهاي مردمي

21

چهار

22

م

23

پنجم

23

ششم

21
26
20
22

هفتم
هش
یم

23

نهم

37

دهم

31

اسالمي ايران در نبرد ناهمطراز

يازد
هم

یأمين امنيات فضااي صاحنه نبارد در اریفااع پسات
(پدافند هوايي)

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

فرسايشااي نمااودن جنااگ بااهمنظااور کاااهش مياال
جنگجويي دشمن
یمرکز قوا

%31/21

ميانگين پذيرش زياد و خيلي زياد

(همان)
مطابق جدول باال ،جامعه آماري بهطور ميانگين  %31/21به ميازان زيااد و خيلاي زيااد باا اصاول
موردنظر موافقت نمودهاند .براي یجزيهویحليل دقيق يافتههاي حاصال از جامعاه آمااري ،نشسات

23

اصول رهنامه عمليایي نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز

خبرگي برگزار گرديد ،که در آن اصول شماره  1یا  22مورد یأييد قرار گرفت .بر اسا

يافتههااي

یحقيق اصول  22گانه در هشت اولويت دستهبندي گرديدهاند که چهار اصلي کاه در اولويات اول
قرار دارند از  177درصد نظرات جامعه آماري به ميزان زياد و خيلي زياد برخوردار هستند.
نتيجهگيری و پيشنهاد:
الف -نتيجهگيری

در یحقيق پيشرو ،بهمنظور پاسخ به سؤال پژوهش ،پس از احصاء عوامل 31گانه مؤثر در یادوين
اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اساالمي اياران در نبارد نااهمطاراز ،گازارههااي
پيشنهادي (که دربرگيرنده عوامل موصوف است) ،جهت یعيين ميازان موافقات و یعياين اولويات،
بين جامعه آماري یوزيع گرديد.
یجزيهویحليل نظرات جامعه آماري مشخص نمود اصل یمرکاز قاوا رابطاه معنااداري باا موضاوع
یحقيق ندارد ،در ضمن اصول موردنظر در هشت اولويت دستهبندي گرديد ،باهنحاويکاه جامعاه
آماري بهطور ميانگين  % 31/21از ميزان موافقت خود را گزينه زياد و خيلي زياد اعالم نماودهاناد،
اما درنهايت از مجموع  31اصل پيشنهادي 22 ،اصل مورد یأييد قارار گرفات .باه عبااریي اصاول؛
افزايش حجم آیش ها ،فرسايشي نمودن جنگ به منظور کاهش ميل جنگجويي دشمن و یمرکز قوا،
بهعنوان اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران در نبارد نااهمطاراز ،ماورد
یأييد جامعه آماري قرار نگرفت.
پژوهش حاضر ضمن اينكه براي اولين بار یوانسته به شيوه علمي اصول رهناماه عملياایي را یهياه
نمايد ،قابليت کاربردي فراواني براي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران دارد ،ازجملاه ايجااد
یغييرات مناسب در؛ آييننامههااي رزماي ،عملياایي و پشاتيباني ،یساليحات و یجهيازات ،آماوزش،
یمرينات ،رزمايشها ،ساختار و سازمان نيروها و  .....بهاين یریيب ،ميیوان نتيجه گرفات کاه هادف
اصلي یحقيق مبني بر« :دست يابي به اصول رهنامه عمليایي نيروهاي زميني جمهوري اسالمي ايران
در نبرد ناهمطراز» محقق شده است.
ب -پيشنهادها

 )1دانشگاه عالي دفاع ملي ،نتايج اين یحقيق را به ستاد کل نيروهاي مسلح مانعكس ،یاا باهعناوان
رهنامه عمليایي به نيروي زميني اجا و سپاه ابالغ گردد.
 )2یدوين اصول رهنامه عمليایي براي ساير نيروهاا (پدافناد ،هاوايي و درياايي) یوساط محققاان
موردپژوهش قرار گيرد.
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فهرست منابع:
 قرآن کريم ،یرجمه مهدي الهي قمشهاي. -امام

خامنهاي(

) ،)1337(،حديث واليت (لوح فشرده مجموعه رهنمودهاي رهبر معظام

انقالب اسالمي) ،یهران ،موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي.
 قرآن کريم ،یرجمه مهدي الهي قمشهاي. -امام

خامنه اي(

) ،)1337(،حديث واليت (لوح فشرده مجموعه رهنمودهاي رهبر معظم

انقالب اسالمي) ،یهران ،موسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي.
 افشردي ،محمدحسين ( .)1337جزوه درسي دانشگاه عالي دفاع ملي ،یهران. افشردي ،محمدحسين ( .)1333جزوه درسي دانشگاه عالي دفاع ملي ،یهران. -آقا محمدي ،داود ( .)1323جلسه دکترين نظامي ستاد کل نيروهاي مسلح ،یهران.

 باقري ،محمدحسن ( .)1320نقش آماد و پشتيباني در جناگ هااي آيناده «مطالعاه ماوردينزاجا» ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،ايران.
 بينا ( .)1360قانون ارتش جمهوري اسالمی ايران ،یهران. -بينا ( .)1326دافو

سپاه ،یهران.

 پورشاسب ،عبدالعلی (.)1326یعيين و یدوين دکتارين نظاامي جمهاوري اساالمي اياران،دانشگاه عالي دفاع ملي ،ايران.

 پورشاسب ،علاي ( .)1326دکتارين نظاامي جمهاوري اساالمي اياران ،فصالنامه مطالعااتراهبردي.
 -یهامي ،سيد مجتبي ( .)1337امنيت ملي ،جلد اول ،چاپ دوم ،یهران :نشر اجا.

 یورکماني ،حسن ( .)1323جنگ رژيم اشغالگر قدس علیه لبنان محیط راهبرردي جديرددر خاورمیانه ،یرجمه محمدرضا بلوردي و ميترا فرهادي ،موسسه مطالعات انديشاهساازان
نور ،یهران.
 جمشيدي ،محمدحساين ( .)1323مبانی و تاريخ انديشة نظامی در ايران ،ساپاه پاسادارانانقالب اسالمي ،دانشكده فرماندهي و ستاد ،دوره عالي جنگ  ،یهران.
 چگيني ،حسن ( .)1321نظام مديريت راهبردي دفااعي ،نشار اجاا ،جلاد اول ،چااپ اول،یهران.

اصول رهنامه عمليایي نزاجا و نزسا در نبرد ناهمطراز
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 حسينيمطلق ،بهرام ( .)1333تبیین و توسعهي رهنامه ي امنیتی سرااه پاسرداران انقرالباسالمی در کنترل ناآرامیهاي اجتمراعی مررثر برر امنیرت داخلری (مطالعره مروردي
ناآرامیهاي تهران) ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،ايران.

 رئوفی نژاد .)1323( ،بررسي نقش آموزه هاي اعتقادي و نظامي اسالم بار دکتارين عملياایيسپاه ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،ايران.

 سالمي ،حسين ( .)1320دکترين نظاامي شاوروي از لناين یاا گوربااچ  ،مجلاه سياساتدفاعي ،شماره .12
 سويد ،ياسين ( .)1302اصول و مبانی هنر جنگ در اسالم ،مترجم اصغر قائادان ،یهاران ،نشر دانشگاه امام حسين (.)

 -ظريف منش ،حسین ( .)1321مديريت دفاع مقد

در جناگ باا ياك قادرت نااهمطراز

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

 قرارگاه مرکزي خایم االنبياء()معاونت عمليات ( .)1321دکترين عمليایي اریش آمريكاا ونقاط ضع

و قوت آن ،یهران ،نشر قرارگاه مرکزي

خایماالنبياء()

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

 مرادپيري ،هادي ( .)1323تعیین عوامل مرثر در انتخاب صحنههاي عملیرات جمهرورياسالمی ايران ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،ايران.
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