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پذيرش مقاله70/81/80:

چكیده
جنگ ها و نبردها را می توان بسته به نوع نگرش و رويكردهای آن دسته بندی و تفكیك نمود  .اما بااوجود
همه تقسیمبندیها ،اصول جنگ بهعنوان پايه و بنیان رهنامه جنگها در میدانهای نبرد است؛ از شاخصهای
مؤثر بر اصول جنگ ،گونه شناسی درگیری های مسلحانه با مدنظر قرار دادن پويش تاريخی تحول جناگ هاا
در مؤلفههای مؤثر بر کیفیت نبرد میباشد که در آن ضمن تغییر در راهبردها و تاکتیكها  ،بهتناسا

اوضااع

زمانی و مكانی ،نسخه ای خاص از آن ها تبیین و مورد عما قارار گرفتاه کاه اصاول نبردهاای همطاراز و
ناهمطراز را میتوان در اين زمینه عناوان نماود  .هادص اصالی در ايان پاووهش " تعیاین شاباهتهاا و
تفاوتهای اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهاای زمینای ا.ا.ا" ،اسات در ايان تحقیاا باا روش
زمینهای موردی بهصورت کاربردی ،توسعهای پرسشنامههايی در دو مرحله تنظیم و باه جامعاه آمااری 111
نفری ارائه گرديد که نتايج حاصله با استفاده از نرمافزار  SPSSو آمار توصایفی و اساتنبایی پاردازش شاده
است .از مجموع  31اص در نبردهای همطراز و ناهمطراز  22اص در دو نبارد باا میازان تا ثیر متفااوت
مشترک بوده و دو اص تمرکز قوا و فرسايشی نمودن جنگ به منظور کاهش می جنگجويی دشامن درنبارد
ناهمطراز تعريفی نداشته واص اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند (کالسیك)نیاز در نبارد همطاراز جاايی
ندارد ،دو نبرد در اين سه اص با يكديگر تفاوت دارند.
واژگان کلیدی :نبرد همطراز ،نبرد ناهمطراز ،اصول،عوامل مؤثر بر اصول

 -1استاد جغرافیای سیاسی ،دانشگاه عالی دفاع ملی
 -2دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نويسنده مسئول) mohammad.kamali30@gimil.com

 -3دانشآموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
نیروهای مسلح بهعنوان کارگزاران اصلی در دفاع از کشور ،وظیفه دفاع از منابع ،منافع و ارزشهای
حیاتی ملت و کشور را عهدهدار میباشند که دفاع کارآمد و اثربخش اين نیروها ،مستلزم اتخاذ و اجرای
راهبردهای بهینهای است که با لحاظ نمودن اصول اساسی ،انديشهها ،اعتقادات ،تعالیم و نظريههای
هدايتگر موردقبول و حمايت ملی تدوينشده باشند.
نقش و جايگاه ممتاز جمهوری اسالمی ايران بهعنوان يكی از قدرتهای منطقهای در منطقۀ راهبردی و
پراهمیت آسیای جنوب غربی و تضاد نظام سیاسی منبعث از اسالم ناب محمدی(صلیاهلل علیه وآله و
سلم) ،با منافع نامشروع اغل

قدرتهای سطح اول جهان ،موج

شد که انقالب اسالمی از بدو پیروزی

تاکنون ،آنچنان مورد عداوت و دشمنی آنان به سرکردگی اياالتمتحده آمريكا قرار گیرد که امام
خامنهای

(مدظلهالعالی)

آمريكا را بالقوهترين تهديد اصلی علیه نظام جمهوری اسالمی ايران قلمداد و در اين

خصوص عنوان نمودند:
« ...دستهى سوم کشورهايى هستند که زير بار آمريكا نمیروند؛ سیاست آمريكا ،دربارهى اينها اين است
که از هر وسیلهى ممكن بايد علیه اين کشورهاى نافرمان استفاده کرد؛ از هر وسیلهى ممكن؛ هیچ
حدومرزى نمیشناسند  .اگر شما ديديد کشورى در مقاب آمريكا نافرمان است و آمريكا مثالً حملهى
نظامى نمیکند يا تحريم نمیکند ،بدانید يك اشكالى آنجا وجود دارد؛ يعنى مانعى بر سر راه وجود دارد؛
به زبان ساده ،نمیتواند انجام بدهد که انجام نمیدهد؛ اگر بتواند ،انجام میدهد .تنها جرم اين کشور
نافرمان هم اين است که در مقاب آمريكا حاضر به تسلیم نیست ،حاضر نیست باا بدهد ،حاضر نیست
منافع او را بر منافع خودش مقدم بدارد؛ اين میشود کشور نافرمان .آمريكايىها براى اينكه اين کشور را
به زانو دربیاورند ،از هیچ کارى فروگذار نمیکنند؛ هر کارى برايشان ممكن باشد انجام میدهند؛ اگر
کارى انجام ندهند بهخایر نتوانستن است».

1

« ...آمريكايی که در قضايای مختلف با جمهوری اسالمی در چالش است واقعیتش همین است که
میبینیم ،ما بايد امريكا را از اين ماجرا بهتر بشناسیم و اين شناخت بهعنوان تجربهای مهم ،در برخورد و
نگاه و رفتار ما با امريكا اثر بگذارد و برای ملت ما ،دانشجويان ،روشنفكران و برای همه ما به يك معیار

تبدي شود»2.

(رحماتاهلل علیاه)

 -1بیانات مقام معظم رهبری(مدظلهالعاالی)در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینای
1333/3/11
 -2بیانات مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

در ديدار با دانشجويان دانشگاهها 1333/5/1
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با توجه به موارد پیش گفته  ،وقوع هرگونه منازعه و جنگ بین جمهوری اسالمی ايران و استكبار جهانی باه
سرکردگی آمريكا ،امری محتم بوده که چه از جنبههای نرمافزاری و چه از جنبههای سختافزاری میتواند
به نبردی ناهمطراز بینجامد .از یرفی احتمال وقوع جنگ همطراز بین جمهوری اسالمی ايران و يكای از
کشورهای همسايه يا يكی از کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی براثر تحريكات نظاام سالطه حااکم بار
جهان ،همانند تجربه هشت سال دفاع مقدس امری عاقالنه و توأم با دورانديشی میباشد که شناخت تفاوت
و شباهتهای نبرد همطراز و ناهمطراز  ،میتواند در اثربخشی و بهروز شدن یرحهای عملیاتی برای هر
يك از محیطهای فوق (همطراز و ناهمطراز ) ،يكی از عوام اساسی حصول آماادگی و توفیاا نیروهاای
مسلح در مواجهه با اين فرضهای خطیر و مهم باشد .آماوزههاای موجاود در نیاروهاای مسالح و تجرباه
تاريخی آن ها در آموزش ها و تجارب عملیاتی ،بخصوص دفاع مقادس ،همگای مرباو باه نبارد همطاراز
میباشد درحالی که نبرد محتم آينده ی کشور ،نبردی ناهمطراز است و اين تغییر بنیادين بايستی به درستی
با روش علمی و دانشگاهی تبیین و موشكافی شود تا بافهم عمیا آن بتوان در آيیننامههای رزمی ،عملیااتی
و پشتیبانی ،تسلیحات و تجهیزات ،آموزش ،تمرينات و رزمايش ها ،ساختار و سازمان نیروها و  ...تغییارات
الزم را به عم آورد .به همین جهت مسئله اصلی تحقیا حاضر ،تعیین تفااوتهاا و شاباهتهاای اصاول
نبردهای همطراز و ناهمطراز برای نیروهای زمینی جمهوری اسالمی ايران در نبردهای محتما آيناده در
مواجهه با تهديدات همطراز و ناهمطراز  ،میباشد ،اين تحقیا ازآنجهت اهمیت دارد که میتواند موجا
ايجاد فهم مشترک و ادبیات يكسان در ساطح نیروهاای زمینای آجاا و ساااه شاده و امكاان هام افزايای و
بهرهبرداری از کلیه ظرفیتهای نیروهای مسلح و مردمی را فراهم آورد .و از یرفی میتاوان ناوع ساالح و
تجهیزات ،متناس

با نوع نبرد (همطراز يا ناهمطراز ) را مشخص نمود و معیار و شااخص مناسا

بارای

ارزيابی اقدامات عملیاتی نیروهای زمینی را تعیین کرد. .به همین سیاق در صورت عدم شناخت به زواياای
اين تحقیا احتمال از دست دادن ابتكار عم  ،تحمی هزينهها و حتی شكست ،در مواجهه با دشمن متجاوز
افزايش میيابد و نیروها ،متناس

با صحنه عملیاتی که در آينده با آن مواجه خواهند شد تربیت نمایشاوند

که اين مهم نیز ضرورت تحقیا را نشان میدهد.هدص اصلی اين تحقیا تعیین شاباهتهاا و تفااوتهاای
اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسالمی ايران بوده و هادص فرعای آن نیاز
مشخص نمودن ت ثیر اصول مشترک دو نبرد میباشد ،بر همین مبنا سؤال اصلی تحقیا با عنوان تفاوتهاا و
شباهتهای اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی ا.ا.ايران کدامند یرح و سؤال فرعی نیاز
در قال

مشخص نمودن میزان ت ثیر اصول مشابه نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی ا.ا.ا ارائه

شده است.
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مباني نظری
 پیشینه شناسي :

با بررسیهای بهعم آمده ،سه رساله دکتری مرتبط با اين تحقیا تدوين گرديده که موضوعات،
محققین و نتايج حاصله از آنها به شرح ذي میباشد:
 -1مديريت دفاع مقدس در جنگ با يك قدرت ناهمطراز (رساله دکتری-دانشگاه عاالی دفااع ملای)
محقا :حسین ظريف منش (سال .)1325
 -2نقش آماد و پشتیبانی در جنگهای آينده «مطالعه موردی نزاجاا (رسااله دکتاری محقاا :سرلشاكر
محمدحسن باقری (سال .)1327
-3

تبیین عوام مؤثر در انتخاب صحنه های عملیات جمهوری اسالمی ايران در یول هشت سال دفاع
مقدس و کاربرد آن در جنگ آينده (رساله دکتری-دانشگاه عالی دفااع ملای) محقاا :سارتی

دوم

پاسدار هادی مراد پیری (سال )1323

بهیورکلی پیشینهها به اصول دکترينی نبرد ناهمطراز

بهیور جامع اشاره ننمودهاند اگرچه به

اصولی در اين زمینه اشاره شده است اما اين تحقیا در نوع خود به علت ديد وثیا و عمیا به
مؤلفههای دکترينی در سطوح همطراز و ناهمطراز و واکاوی اين اصول بهیور اخص در نوع
خود بديع و نوآورانه است .ضمناً يكی ديگر از نوآوریها تطبیا دو نبرد همطراز و ناهمطراز
برای پیدايی تفاوتها و تشابهات آنها است که اين نیز در نوع خود برای اولین بار موردبررسی
علمی قرار میگیرد در پیشینههای ارائهشده اشتراکات برخی از اصول مشاهده میشود اما در
خصوص تفاوت اصول بهیور علمی بررسی خاصی صورت ناذيرفته است.
 مفهوم شناسي:

جنگ«:سان تزو» جنگ را اينگونه تعريف نموده است" :جنگ عم خشونت باری است که هدفش
وادار کردن حريف به اجرای خواسته ماست .جنگ ادامه سیاست است( " ،سان تزو.)25 :1323،
مفهوم نبرد همطراز :اگر نبرد همطراز را نبردی بدانیم که توان رزمی یرفین درگیر از جنگ بدون
بهکارگیری مهمات هستهای برابر باشد ،میتوان ويوگیهای آن را به شرح ذي عنوان کرد:
 -8اجرای عملیات آفندی و پدافندی با درنظر گرفتن مالحظات آن
 -2استفاده از قدرت آتش بهمنظور برتری يافتن در نبرد
 -9اختصاص توان رزم در آفند و پدافند با توجه به استعداد و توان نیروی متخاصم
 -4اجرای مانور جهت بهدست آوردن برتری نظامی
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 -5به دست آوردن برتری هوايی جهت نی به پیروزی
 -6داشتن زمان الزم برای مطلع شدن فرمانده از وضعیت جديد
 -7پراکندگی محدود نیروها در کیلومترمربع با توجه به عملیات آفندی و پدافندی
 -1بررسی نسبت تعداد نیروهای پشتیبانیکننده به نیروهای رزمی و در دست بودن يگان احتیا
 -3تعیین میزان روز آمادهای موردنیاز و اجرای عملیات با توجه به آن
 -81تمرکزگرايی در تصمیمگیری و یرحريزی متمرکز و اجرای غیرمتمرکز
 -88اجرای عملیات باهم پوشانی یرحهای پشتیبانی
 -82استفاده از لجمن در پدافند و ايجاد خطو حدود آفند و پدافند
 -89استفاده از توپخانه بهصورت سازمانيافته

 -84استفاده از هوانیروز و نیروی هوايی بهصورت سازمانيافته (ياوندی)21 : 1322 ،
مفهوم جنگ ناهمطراز

 :2هرچند مفهوم جنگ ناهمطراز بهتازگی در ادبیات نظامی راهبردی دنیا واردشده

است ولی مطالعه کتابهای تاريخ جنگها نشان میدهد مفهوم جناگ نااهمطراز ريشاه در ادبیاات
کهن دفاعی دارد .مروری بر انديشههای سن تو در کتاب هنر جنگ ياا گفتاههاای ماکیااول در کتااب
خطابهها اين ريشهها را بهخوبی نشان میدهد.برخی از تعاريف و مفاهیم ارائهشده از جنگ نااهمطراز
عبارتاند از:
الف -ازنظر ستاد مشترک ارتش آمريكا  ،جنگ نامتقارن بهکارگیری رويكردهای غیرقاب پیشبینی
يا غیرمتعارص برای خنثی نمودن يا تضعیف قوای دشمن و درعینحال بهرهبرداری از نقا
آسی پذير او از یريا فناوری غیرقاب انتظار يا روشهای مبتكرانه

قلمداد میگردد.

(مكنزی)5 :1322،
ب -برابر گزارش سال  1332دانشگاه دفاع ملی اياالتمتحده ،جنگ نامتقارن بهمنزله «جنگ
ناجوانمردانه» تعريف گرديد (زنگنه )3 :1322 ،و از اين منظر کشورهايی که در معرض
تهديدات احتمالی آمريكا قرار میگیرند درصدد کاهش مشروعیت الگوی رفتاری آمريكا
برمیآيند و راهبردهای رفتاری آن را به چالش میکشند که اين امر موج

محدوديتهايی

برای آمريكا میشود( .هیسبیورگ)23 :2111 ،2

1 . Asymmetric warfare
2 . Heirsbourg
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پ -بهکارگیری رويكردهای غیرقاب پیشبینی يا غیرمتعارص برای خنثی نمودن يا تضعیف
قوای دشمن و درعینحال بهرهبرداری از نقا

آسی پذير او از یريا فناوریهای

غیرقاب انتظار يا روش های مبتكرانه ،رزم و درگیری بین دو يا چند رده متخاصم با عدم
قرينهسازی در تاکتیكها و تكنیكهای یرفین درگیر (نوذری.)7:1323 ،در اين میان
قدرتهای کوچك منطقهای تماي دارند بهمنظور بازدارندگی از تجاوز قدرتهای بزرگ
اتحاد تشكی دهند و قدرتهای بزرگ نیز ممكن است با قدرتهای کوچك منطقهای اتحاد
تشكی دهند تا مانع از تجاوز به خود شوند( .اوسگود)25 :2113 ،1
ت -درگیری خارا از قاعده در تمامی سطوح تاکتیكی ،عملیاتی و راهبردی که یرص ضعیفتر
سعی در حداکثر بهرهبرداری از نقا ضعف دشمن و توانمندیهای بديع خود را در ابعاد
فیزيكی و روانی جنگ همراه با يافتن راههای مبتكرانه جهت تغییر اراده دشمن دارد.
بهعبارتديگر ،جنگ ناهمطراز تالشهايی است که بهمنظور آسی

رساندن به توانمندی با

بهرهبرداری از نقا ضعف دشمن انجام میگیرد (صفوی)13 :1327 ،
درمجموع دو رويكرد به جنگ ناهمطراز وجود دارد:
يك رويكرد نگاه آمريكايیهاست ،که همان مفهوم جنگ نامتقارن به شمار میآيد .آمريكا مدعی
است که در جنگ آينده با تروريسم میجنگد ،چون محیط عملیاتی ،سالح و تجهیزات ،ماهیت،
تاکتیك و....تروريسم برای آمريكا ناشناخته است؛ پس آمريكا با آنها به شیوه نامتقارن میجنگد و
اين درحالیکه است که با توجه به افول قدرت شوروی-سابا-آمريكا در خصوص تهديداتش
گرايشهای مستقلی از خود نشان میدهد( .تاکاهارا)111 :2113،2
رويكرد دوم از نگاه جمهوری اسالمی ايران است و بیان میدارد ،چون آمريكا برای ما ازنظر
ماهیت ،رهنامه ،راهبرد ،تاکتیك ،سالح و تجهیزات ،و ....ناشناخته شده است ،لذا آمريكا ازنظر
فیزيكی بر ما برتری دارد و برای اينکه ما بتوانیم برتری فیزيكی آمريكا را کاهش دهیم به شیوه
ناهمطراز میجنگیم (پیری.)15 :1323 ،
اصل:در قرآن کريم اص به معنای ريشه و اساس بهکاررفته است .خداوند در قرآن دراينباره
میفرمايد« :أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا کَلِمَۀً یَیِّبَۀً کَشَجَرةٍ یَیِّبَۀٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاء» آيا

1-Osgood
2-Takahara
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زده سخنى پاک که مانند درختى پاک است که ريشهاش استوار و

شاخهاش در آسمان است (سوره مبارکه ابراهیم ،آيه 1)21
اص  ،هر قاعده بنیادی و ريشهای با چارچوب نظاممند که بهواسطه آن در هر شاخهای از علوم
راهبردی ،انباشت دانش ،تجربه ،مطالعه ،تحلی و نتايج آزمايش گردآوریشده ،فعالیتهای آينده
کشور و فرآيند بهکارگیری توانمندیها را بهمنظور نی به اهداص سیاسی (راهبردی) در
محیطهای اجرايی مشخص میکند.درواقع اصول عملیاتی و رهنامه عملیاتی يكسان میباشند.
(افشردی، )2 :1331 ،در اين تحقیا اصول عملیاتی همراستای دکترين عملیاتی محسوب گرديده
است.
چارچوب نظری
-

تدوين اصول نظامي:

قرآن کريم انگیزههای جنگ و اهداص آن در را در سه قال

کلی نشر دين اسالم ،مقابله با تجاوز به

مسلمانان و بازگرداندن آنان به سرزمینی که از آن اخراا شدهاند و مقابله با فتنه بیان نموده است
که هر سه قال

منطبا بر اصول نبرد (که برخی از صاح نظران مسلمان نظامی از آن بهعنوان

مبانی و اصول هنر جنگ ياد میکنند) ،میباشد .به عبارتی باوجود ت کید اسالم بر دفاع ،در شرايط
مقیّد (نظیر کمك به گروهی ديگر از مسلمین که تحت ستم هستند و يا هنگامیکه مسلمانان مطلع
شدهاند دشمن میخواهد به آنها حمله نمايد) ،میتوان با انديشه هجومی نسبت به جنگ با دشمن
(صلیاهلل علیه و

اقدام نمود(.سويد )111 :1327،در همین راستا ابعاد مهم سیره و انديشهی نظامی پیامبر
آله

وسلم)در جنگها شام  :توجه به رهبری و فرماندهی نظامی، ،داشتن هدص

الهی،استقامت،مشورت ،تكیهبر روحیه و انگیزه بهعنوان دو عام اساسی پیروزی در جنگ و جهاد،
شجاعت و شهامت ،دورانديشی در فرماندهی ،شناخت روحیات و استعدادهای نیروهای رزمنده،
برخورداری از سربازان مؤمن ،تكیهبر جوانان ،بهکارگیری روش جنگهای نامنظم ،هجوم سريع و
انتقال برقآسا ،حرکت ش

و ضربه زدن در صبحگاه و هنگام فجر مشهوداست( .جمشیدی،

.)152 -153 :1323
(علیهالسالم)

امیرالمؤمنین امام علی

نیز در اين میان دارای خصوصیاتی بارز از انديشهها و تفكرات

نظامی در حوزههای مختلف دفاعی است(دشتی.)131 :1373 ،
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در فرامین آن حضرت چند نكته مهم وجود دارد که بايد در تدوين سیاستهای دفاعی -امنیتی،
اصول و راهبردهای نظامی موردتوجه قرار گیرند:
کس  ،حفظ و ارتقای آمادگی رزمی در همه هنگام و همهجا (رهنامه بازدارندگی) ،اشراص
ایالعاتی و تداوم و پايداری عملیات دفاعی و ايمان به نصرت الهی ،اتحاد ،همبستگی ملی و
وحدت رويه ،آمادگی همگانی (رهنامه دفاع همهجانبه و همگانی) ،پیشدستی در مواقع لزوم ،يعنی
آفند قب از آفند دشمن (رهنامه آفندی) (پورشاس . )26 :1326 ،
امام خمینی (رحمتاهلل علیه) هم بهعنوان يك انديشمند و صاح نظر برجسته در انديشه فقهی نظامی و
هم بهعنوان فرمانده ک نیروهای مسلح پس از پیروزی انقالب اسالمی و هم بهعنوان رهبری کننده
يكی از بزرگترين جنگهای جهان ،اصولی چند را موردنظر قرار داده است .برخی از اين اصول
عبارتاند از :ايمان به هدص که همان هدص متعالی و مقدس «جهاد فی سبی اهلل» است ،ایاعت از
فرماندهی ،تمرکز قوا ،تكیهبر امدادهای الهی ،اتكا بر مردم (مردمی بودن جنگ) ،خودباوری،
خوداتكايی و فقدان وابستگی در رزم و جهاد ،اص اخالق جنگی و اخالق در جنگ که تكیهبر
ارزشها و معنويات و حفظ سالمت فكری ،روحی و جسمی نیروها است ،وحدت بین قوای
نظامی و نیز بین قوای نظامی و مردمی ،جنگ اعتقادی (جنگ درراه آرمان و اعتقادات واال) ،نفی
هرگونه سلطه غیر خدايی ،توجه به اسلحه و فناوری بهمثابه ابزار يعنی سالح و صالح(اسلحه بايد
در دست انسان صالح باشد) ،نفی جنگ هستهای و تكیه بر جنگ متعارص ،نگرش تكلیفی و
مسئولیتی ،تكیه بر نقش اساسی انسان ،باور ،اراده و عم  ،نفی ي س و نومیدی ،استفاده از تجارب
ديگران ،ایالعات و آمادگی و برنامهريزی(جمشیدی)533-611 :1323 ،
امام خامنهای(مدظلهالعالی) در خصوص جنگ میفرمايند :امروز جنگها جور ديگر است .با پیشرفت
ابزار ،جنگ ماهیتش عوضشده و جور ديگری شده است .شما دشمن را در میدان نمیبینید تا دمار
از روزگارش درآوريد .بايد ببینید در اين شرايط چهکار بايد بكنید ،خیلی مهم است ،دکترين
عملیاتی متناس

با زمان  ،اين جزء کارهای بسیار مهم شماست که بايد انجام بگیرد (مقام معظم

رهبری در ديدار فرماندهان عالی آجا )26/1/22
يكی از عوام مؤثر در تدوين اصول نظامی بعد تهديدات است ،تهديد در برابر امنیت قرار میگیرد.
به عبارتی تهديد ،امنیت را به چالش کشیده و آن را نفی میکند .درواقع امنیت تابع نوع ،میزان و
شدت تهديد است (حافظ نیا.)333 :1325 ،
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مفهوم تهديد در نگرش سیستمی ،عدم تعادل در سیستم بیان شده است .يعنی عاملی که اجازه
نمیدهد سیستم به اهداص خويش برسد( .مراديان)15 :1325 ،
برخی صاح نظران ،تهديدات را بر اساس ماهیت ،گونه شناسی نموده و آنها را به گونههای نظامی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحیطی تقسیمبندی کردهاند .در اين تقسیمبندی ،تهديد نظامی
ديرينهترين بعد نگرانیهای امنیت ملی است؛ چراکه تمامی عناصر دولت بهواسطه اقدام نظامی مورد
تهديد قرار میگیرند( .حسن بیگی .)37 :1322 ،ويوگی برجسته اين دسته از تهديدات در استفاده از
زور است که در ذي عنوان تخصصی منازعه و جنگ از آن ياد میشود (افتخاری.)167 :1325 ،
تهديدات نظامی ،ییف وسیعی را در برمیگیرند که هرکدام از آنها به نسبت متفاوتی امنیت ملی را
به خطر میاندازد .اَشكال مختلف تهديدات نظامی بدين شرح میباشد :اشغال نظامی ،تجاوزات
مرزی ،جنگ محدود و اقدام پیشگیرانه ،بمباران مراکز مهم و ت سیسات حیاتی و حساس ،ترور و
خرابكاری ،براندازی ،جاسوسی ،تویئه يا دسیسه ،کودتا ،شورش ،تجزيهیلبی و شرارتهای منطقهای
(سبحانی فر.)31 :1323 ،
در خصوص تهديدات ناهمطراز ،وضعیت کامالً متفاوت است .در اين تهديد  ،عدم توازن و عدم
برابری و نیز عدم قابلیت جابجايی ،از معیارهای اساسی هستند .عالوه بر اين بايستی معیار بازيگر
قویتر و ضعیفتر را نیز به آن اضافه کرد( .عبداله خانی .)22 :1326 ،تهديدهای ناهمطراز بهیور
عمده بیشمار ،متنوع و چندبعدی هستند و میتوانند از زمین ،دريا ،هوا ،زير دريا ،فضا باشند و يكی
از اهداص را موردحمله قرار دهند؛ به عبارتی تهديدها و عملیات آنها ،ديگر محدود به جغرافیای
خاصی نیستند( .سالمی.)67 :1327 ،از همین منظر نیز میتوان نبرد همطراز و ناهمطراز را تعريف
کرد،نبرد همطراز نبردی است که توان رزمی یرفین درگیر از جنگ بدون بهکارگیری مهمات
هستهای برابر باشد( ،

ياوندی)21 :1322 ،و نبرد نا همطراز

بهکارگیری رويكردهای

غیرقاب پیشبینی يا غیرمتعارص برای خنثی نمودن يا تضعیف قوای دشمن و درعینحال بهرهبرداری
از نقا آسی پذير او از یريا فناوری غیرقاب انتظار يا روشهای مبتكرانه است(.مكنزی،)5،1322،
از اين منظر کشورهايی که در معرض تهديدات احتمالی آمريكا قرار میگیرند درصدد کاهش
مشروعیت الگوی رفتاری آمريكا برمیآيند و راهبردهای رفتاری آن را به چالش میکشند که اين امر
موج

محدوديتهايی برای آمريكا میشود( .هیسبیورگ. )23 :2111 ،1همچنین اين نبرد شام
1- Heirsbourg
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بهکارگیری رويكردهای غیرقاب پیشبینی يا غیرمتعارص برای خنثی نمودن يا تضعیف قوای دشمن
و درعینحال بهرهبرداری از نقا آسی پذير او از یريا فناوریهای غیرقاب انتظار يا روشهای
مبتكرانه ،رزم و درگیری بین دو يا چند رده متخاصم با عدم قرينهسازی در تاکتیكها و تكنیكهای
یرفین درگیراست (نوذری.)7:1323 ،در اين میان قدرتهای کوچك منطقهای تماي

دارند

بهمنظور بازدارندگی از تجاوز قدرتهای بزرگ اتحاد تشكی دهند و قدرتهای بزرگ نیز ممكن
است با قدرتهای کوچك منطقهای اتحاد تشكی دهند تا مانع از تجاوز به خود شوند( .اوسگود،1
 .)25 :2113بهعبارتديگر ،جنگ ناهمطراز

تالشهايی است که بهمنظور آسی

رساندن به

توانمندی با بهرهبرداری از نقا ضعف دشمن انجام میگیرد (صفوی، )13 :1327 ،چون آمريكا
برای جمهوری اسالمی ايران  ،ازنظر ماهیت ،رهنامه ،راهبرد ،تاکتیك ،سالح و تجهیزات ،و....
ناشناخته است و ازنظر فیزيكی دارای برتری است برای کاهش برتری آن شیوه نبرد ناهمطراز
مناس

است (.پیری .)15 :1323 ،در همه نبردها همواره بايستی جغرافیای صحنه جنگ مدنظر باشد،

صحنه جنگ يك کشور میتواند از جغرافیای آن بزرگتر باشد و از مرزهای آن فراتر رفته و در ساير
نقا منطقه و جهان وسعت يابد .کشوری مانند آمريكا ،میتواند در هر جای جهان مانند آسیای
جنوب غربی ،جنوب شرق آسیا ،اروپای شرقی و مرکزی ،قط

شمال و  ...صحنه جنگ خود را

انتخاب و تعريف نمايد .يا مثالً صحنه جنگ جمهوری اسالمی ايران با توجه به پراکندگی و ترکی
نیروهای دشمن در منطقه جنوب غرب آسیا (که غربیها آن را آسیای جنوب غربی مینامند) در قبال
تهديد ناهمطراز

آمريكا ،رژيم صهیونیستی و همپیمانان آنها میتواند به شعاع حدود 2111

کیلومتری شام ک فضای کشور ،خلیجفارس و دريای عمّان ،بخشی از اقیانوس هند ،بخشی از
سرزمین افغانستان و پاکستان ،دريای خزر ،منطقه رژيم صهیونیستی و لبنان باشد (افشردی:1331 ،
.)35
با توجه به صحنه جنگ عمده م موريت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران مطابا ماده 11
قانون ارتش جمهوری اسالمی ايران مصوب  1366/7/7پاسداری از قلمرو زمینی کشور جمهوری
اسالمی ايران در برابر هرگونه تجاوز نظامی خارجی و دفع و انهدام نیروهای متجاوزاست.بر همین
جهت سازماندهی نزاجا بر اساس منایا دفاعی پیشبینی میشود و در اين منایا دفاعی کلیه يگانها
(رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی) برای انجام يك عملیات خوداتكا در حد مقدورات
1- Osgood
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آماده میشوند(قانون ارتش ا.ا.ا.)15:1375،بر اساس اص يكصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ايران :نیز نیروی زمینی سااه بهعنوان ستون فقرات سااه سازمانی است که با هويت واليت
مداری ،انقالبی و مكتبی و بهرهگیری از معارص اسالم ناب محمدی(ص) ،پتانسی بسیار بااليی در
دفاع از انقالب اسالمی را داراست.،با وصف آنچه گفته شد برای انجام عملیات زمینی در دو بعد
همطراز و نا همطراز نیاز به اصولی برای همسو نمودن تالشها بهمنظور نی به اهداص است ،اين
اصول قوانین بنیادينی هستند که هدايتکننده عملیات در جنگها بوده و ضمن داشتن اعتبار الزم
در خصوص استفاده ،نیازمند قضاوت صحیح هستند .ازآنجايیکه گونهشناسی درگیریهای
مسلحانه با مدنظر قرار دادن پويش تاريخی تحول در ابزارهای مؤثر بر کیفیت نبرد است .جامعه
انسانی ،تحول تدريجی سه نوع جنگ يا درگیری مسلحانه را شاهد بوده است :جنگهای
پیشامدرن ،مدرن و پستمدرن که برخی آن را مواهای اول ،دوم و سوم جنگ نامیدهاند .در هر
يك از اين دورهها اصول جنگ ،متفاوت و متحول شده و بهتناس

اوضاعواحوال زمانی و مكانی،

نسخهای خاص از آنها تبیین و مورد عم قرار گرفته است .ضمن اينكه گذار از هر دوره الزاماً به
معنای صرصنظر کردن از میراث گذشته و خلا پديدارها و الزامات کامالً نوين نبوده؛ بلكه ترکیبی
از میراثهای قاب اعمال در دورههای جديد و ابداع روشها و ابزارهای مناس

شرايط نوين در

دستور کار قرار گرفته است با توجه به موارد ذکرشده و باامعان نظر به اصول جنگی که هماکنون
در نیروهای زمینی جمهوری اسالمی ايران مالک عم قرارمیگیرد ،به اين شرح است:
تكلیفگرايی ،ايمان به نصرت الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به پیروزی در نبرد ،حفاظت از ایالعات و
ت مین صحنه نبرد ،مداومت در پشتیبانی( نیروی انسانی،آماد) ،اص آفند ،عملیات آفندی در حد
توان در قال

عملیات شبانه ،ارتبایات امن ،پايدار و چنداليه ،اص هدص ،وحدت فرماندهی ،اص

سادگی ،اص تمرکز قوا ،اص

مانور ،استفاده مؤثر از عملیات روانی ،فري

و غافلگیر کردن

دشمن ،صرفهجويی در قوا ،انعطاصپذيری ،ارتقاء سطح آموزش ،مهارت ،آستانه تحم نیروهای
خودی و بكار بردن خالقیت و نوآوری ،توسعه کمی توان رزمی با بهرهگیری از بسیج مردمی و
نیروهای احتیا (بسیج عمومی) ،بهرهگیری از انواع عملیات جنگ الكترونیك ،سايبری ،چابك
سازی يگانهای خودی ،تسلیح حداکثر زمین و ايجاد سد موانع در برابر مسیر حرکت دشمن،
اشراص ایالعاتی نسبت به صحنه نبرد و اقدامات دشمن ،ت مین امنیت فضای صحنه نبرد در ارتفاع
پست(پدافند هوايی) ،افزايش حجم آتشها ،افزايش دقت در آتشها ،اجرای پدافند غیرعام  ،خود
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امدادی و کاهش تلفات نیروهای خودی ،دفاع قایع در منطقه مقدم نبرد در عین ايجاد اليههای
دفاعی در عما ،ناامن سازی عقبه صحنه عملیات برای دشمن با ت کید بر عملیات شبانه و نیروهای
مردمی ،خوداتكايی و استقالل رزمی در عین حفظ ارتبا و خط فرماندهی ،فرسايشی نمودن جنگ
بهمنظور کاهش می جنگجويی دشمن و اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند(کالسیك)(.دوره پنجم
سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی)25 :1333،
مسلماً يكی از مؤلفههای اجرای اصول نظامی صنعت دفاعی است که در همین جهت چشاماناداز
آينده فعالیت وزارت دفاع جمهوری اسالمی ايران بر اساس تحوالت محیطهای داخلی ،منطقاهای
و بینالمللی شك میگیرد .در اين جهت تمرکز وزارت دفاع بر «هوشمندی دفاعی» است .بار ايان
اساس و در افاا 11سااله ،صانعت دفااعی بار مبناای راهبردهاای واليای ،خاالق ،داناشبنیاان و
شبكهمحور استوار است(.کمالی)125 :1333 ،
فرآيند تدوين اصول نظامی نيروي زمينی آمريكا( :جميز موبري)2111

8

ارتش آمريكا بر اساس منافع ملی ،اهداص ملی نظامی ،تهديدات ،سیاساتهاا ،تجاارب تااريخی و
قابلیتها به تدوين اصول راهبردی ،عملیاتی و تاکتیكی میپردازد و بر اين اساس به سازماندهای،
ساختار نیرويی ،آموزش ،نیازمندیها و برنامهريزی دسات خواهاد زد.و نتاايج حاصا از تجاارب
صحنه نبرد را بهعنوان بازخورد ،دستمايه تغییرات در اصول قرار میدهد (.میلیتاری باالنس 1121
)2:

1 -Jamse mowbary
2 - MILITARY BALANCE
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اصول:
خروجي:

راهبردی ،عملیاتي ،تاکتیكي

ورودی:

سازماندهي

منافع ملي

ساختار نیرويي

اهداف ملي نظامي

ارزيابي:

تهديدات

نتايج حاصله از تجارب

شك  :1فرآيند تدوين اصول نظامی نیروی زمینی آمريكا،
(منبع :میلیتاری باالنس)2111،
-

عوامل مؤثر در تدوين اصول عملیاتي نیروهای زمیني ج.ا.ا

در تدوين اصول عملیاتی نیروهای نظامی ،عواملی بهعنوان ورودی در نظر گرفته میشوند که
مهمترين اين عوام عبارتاند از:
 وظايف و انتظارات از نیروی زمینی (م موريتها) تجارب دفاع مقدس ،تجارب جنگهای اخیر آمريكا قابلیتهای دفاعی (توانايیهای نیروها) ساختار نیروها و سلسلهمرات ن .م فناوری موجود و در دسترس ن .م نتايج رزمايشها ،آموزشها ،تمرينها و تجارب سازماندهی در نیروها ساختار و تجهیزیات نیروها آموزش ،نحوهی عم  ،رزمايش و تمرين جغرافیای کشور (یبیعی و انسانی) مجموعهای از توان عملیاتی به همراه پشتیبانی و ساير ابعادتهديد و سناريوهای رهنامه عملیاتی دشمن (افشردی)3 :1331 ،
-

مدل مفهومي تحقیق:

پس از انجام مطالعات نظری و بررسی و تحلی کیفی موارد مطالعه شده ونیز مشاوره با تعدادی از
افراد خبره مرتبط با موضوع و اخذ نظرات آنان ،درک درست و کام تری از نبرد همطراز و
ناهمطراز حاص و درنهايت مؤلفههای اثرگذار بر اصول دو نبرد پیشگفته به جهت مشخص شدن
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تفاوت و تشابه اصول دو نبرد احصاء گرديد که بر همین اساس مدل مفهومی تحقیا به شك 2
ترسیم گرديده است.
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شك  :2مدل مفهومی

13
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روششناسي
اين تحقیا توسعهای است و حجم نمونه آماری تحقیا حاضر بهصورت زير محاسبه میشود:

حجم نمونه انتخابی تحقا حاضر ،با ضربدر ضريبی  %11برابار جادول زيار باه تعاداد  111نفار از
خبرگان سازمانهای نیروهای مسلح انتخاب گرديده است و برای تعیین حجم نمونه جامعاه خبرگاان
از روش «نمونهگیری گزينشی» استفاده که تعداد آن  13نفر میباشد.
تجزيهوتحلیل دادهها و يافتههای تحقیق
با توجه به اينكه اين تحقیا توسعهای است و از روش موردی ،زمینهای در آن استفاده گرديده اسات،
برای تعیین شاخصهای تفاوتها و تشابههای اصول و بهمنظور تعیین شاخص حداق میزان تفااوت
يا تشابه اصول در رهنامههای عملیاتی همطراز و ناهمطراز با استفاده از پرسشانامه و انجاام آزماون
تی استیودنت) (T- Testو بهوسیله نرمافزار  SPSSابتدا میانگین و ساس میانگین میانگینها از یرياا
فرمول زير محاسبه گرديد.
حداق مقدار به دست آمده

میانگین میانگینها

و برای اثبات پايايی پرسشنامه ،با توجه به اينكاه میازان ضاري

شاخص μ

الفاای کرونباا

باهدساتآماده  261ا 1/از

پرسشنامه میباشد ،فلذا از پايايی الزم برخوردار است.
 -محاسبه ضريب کای  1برای تعیین شباهتها و تفاوتهای اصول همطراز و ناهمطراز

آزمون کای  2يا آزمون استقالل ،آزمونی است که به بررسی استقالل دو متغیر از هم ديگر و يا
اثرگذاری آنها بر هم میپردازد .در اين آزمون سطح معناداری بین  1تا  1011نشانگر رابطه معنادار
متغیرها با سطح ایمینان  33درصد و احتمال خطای 1درصد تحلی میشود .سطح معناداری بین
 1011تا  1015نیز رابطه معنادار میان متغیرها با  35درصد ایمینان و احتمال خطای  5درصد را نشان
میدهد .سطح معناداری بیش از  1015نیز عمالً رابطه معناداری نیست و بیانگر آن است که دو متغیر
از هم استقالل دارند.
در اين پووهش ،تمامی اصول در سطح  33درصد ایمینان دارای رابطه معنادار هستند و در اين راساتا
میتوان برای بررسی استقالل اصول در دو نبرد از هم ديگر و يا اثرگذاری آنها از سطح معنااداری
بین  1تا  1011استفاده نمود؛ بدين معنا که اين نشانگر رابطه معنادار متغیرها با ساطح ایمیناان 33
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درصد و احتمال خطای 1درصد تحلی و .سطح معناداری بین  1011تا  1015نیز رابطه معنادار میاان
متغیرها با  35درصد ایمینان و احتمال خطای  5درصد را نشان میدهد .ساطح معنااداری بایش از
 1015نیز عمالً رابطه معناداری نیست و بیانگر آن است که دو متغیر از هام اساتقالل دارناد .بارای
نمونه نحوه تحلی اص تكلیف گرايی،ايمان به نصرت الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به پیروزی در نبارد
و حفاظت از ایالعات ت مین صحنه نبرد ،به شرح زير میباشد ضمناً 23اص ديگار نیاز باه هماین
روش تحلی شدهاند.
الف -اص تكلیف گرايی،ايمان به نصرت الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به پیروزی در نبرد
جدول :1میزان پذيرش اص تكلیف گرايی،ايمان به نصرت الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به پیروزی در نبرد
نبرد

اصل

موافقت با اصل

همطراز

تكلیف گرايی،ايمان
به نصرت الهی ،امداد
غیبی ،اعتقاد به
نبرد
پیروزی در
ناهمطراز

ميزان موفقت با اصل

بلی

خير

خيلی زياد

زياد

متوسط

کم

خيلی کم

13
%111
بلی
13
%111

1
%1
خير
1
%1

11
%35031
خيلی زياد
11
%35031

1
%2032
زياد
1
%2032

1
%1
متوسط
1
%1

1
%1
کم
1
%1

1
%2032
خيلی کم
1
%2032

با توجه به جدول ارائهشده  %111جامعه آماری موافا قرار گرفتن اص «تكلیف گرايی،ايمان به نصرت
الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به پیروزی در نبرد» جزو اصول «عملیاتی نیروهای زمینی جمهوری اسالمی ايران
(نزاجا و نزسا) در نبرد همطراز » و ناهمطراز میباشند .ضمناً میزان ت ثیر اين اص در هردو نبرد %37067
میباشد.
ب -اص «حفاظت از ایالعات ت مین صحنه نبرد»
جدول  :2حفاظت از ایالعات ت مین صحنه نبرد

اص
حفاظت از
ایالعات ت مین
صحنه نبرد

نبرد
همطراز
ناهمطراز

موافقت با اص

بلی
13
%111
بلی
13
%111

خیر
1
%1
خیر
1
%1

خیلی زياد
32
%22037
خیلی زياد
11
%35031

میزان موفقت با اص

زياد
5
%11062
زياد
2
%1065

متوسط
1
%1
متوسط
1
%1

کم
1
%1
کم
1
%1

خیلی کم
1
%1
خیلی کم
1
%1

با توجه به جدول ارائهشده  % 111جامعه آماری موافا قرار گرفتن اص حفاظت از ایالعات ت مین صاحنه
نبرد جزو اصول «عملیاتی نیروهای زمینی جمهاوری اساالمی اياران (نزاجاا و نزساا) در نبارد همطاراز و
ناهمطراز میباشند.ضمناً میزان ت ثیر اين اص در هردو نبرد  %111میباشد.
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در مورد میزان اثر هرکدام از اصول با توجه به اينكه که توزيع دادهها بهصورت نرمال اسات بناابراين بارای
تعیین میزان اثر از آزمون میانگینها با شاخص توزيع نرمال استاندارد اساتفاده شاده اسات .در ايان آزماون
برخی از اصول ازنظر آماری ت ثیر زياد يا خیلی زياد دارند و نیز تعدادی از اصول در هایچياك از دو بساتر
ت ثیر معنی داری ندارند الزم به ذکر است که غربال اين عوام با استفاده از آزمون درصد ت ثیرگذاری بسایار
سختگیرانه است و تنها عواملی که میزان ت ثیر زياد يا خیلی زياد دارند انتخاب میشوند ولی با اساتفاده از
آزمون میانگینها عواملی با ت ثیرگذاری پايینتر نیز ممكن است ازنظر آمااری ت ثیرگاذار شاناخته شاوند،به
همین منظور در مرحله دوم ،با بهرهگیری از آزمون میانگینها نتايج مورد ارزيابی قرار گرفتاه کاه چنانچاه
آمارههای آزمون بهدستآمده بیشتر از (دنباله بااليی توزيع نرمال استاندارد در سطح 1015يعنی بیشاتر از63
 ).%باشد ازنظر آماری عام مؤثراست و در غیر اين صورت باوجود داشتن میانگینی بزرگتر از  3در گاروه
عوام مؤثر قرار نمیگیرند ،برمبنای گروهبندی آماری آمارههای آزمون تفاوت باالترين و پايینتارين آمااره
در چهار سطح(خیلی زياد،زياد،متوسط و کم)مورد پردازش آماری قرار گرفته کاه نتاايج حاصاله باه شارح
جداول زير میباشد:.
الف :میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح خیلی زياد
جدول  :3میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح خیلی زياد
درصد پذيرش
811

نبرد همطراز
-

37/67

35/94

-

-

حفاظت از ایالعات و ت مین
صحنه نبرد.
تكلیف گرايی ،ايمان به نصرت -
الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به -
پیروزی در نبرد
اص مداومت پشتیبانی.
عملیات آفندی در حد توان در -
قال عملیات شبانه
استفاده مؤثر از عملیات روانی.
وحدت فرماندهی.
اص هدص.
اص آفند.
ارتبایات امن ،پايدار و چنداليه.
اص سادگی.
اص تمرکز قوا.
اص مانور.
-

نبرد ناهمطراز
حفاظت از ایالعات و ت مین صحنه نبرد.
ارتبایات امن ،پايدار و چنداليه.
استفاده مؤثر از عملیات روانی.
بهرهگیری از انواع عملیات جنگ الكترونیك ،سايبری.
تكلیف گرايی ،ايمان به نصرت الهی ،امداد غیبی ،اعتقاد به پیروزی در نبرد
اجرای پدافند غیرعام .
دفاع قایع در منطقه مقدم نبرد در عین ايجاد اليههای دفاعی در عما.
فري و غافلگیر کردن دشمن.
اص مداومت پشتیبانی.
چابك سازی يگانهای خودی.
اص انعطاصپذيری.
تسلیح حداکثر زمین و ايجاد سد موانع در برابر مسیر حرکت دشمن.
افزايش دقت آتشها.
افزايش حجم آتشها
ارتقاء سطح آموزش ،مهارت ،آستانه تحم نیروهای خودی و بكار بردن
خالقیت و نوآوری.
خود امدادی و کاهش تلفات نیروهای خودی.
اص هدص.
ناامن سازی عقبه صحنه عملیات برای دشمن با ت کید بر عملیات شبانه و
نیروهای مردمی.
وحدت فرماندهی.
اشراص ایالعاتی نسبت به صحنه نبرد و اقدامات دشمن.
خوداتكايی و استقالل رزمی در عین حفظ ارتبا و خط فرماندهی.
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ب : :میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح زياد
جدول  :1میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح زياد
درصد پذيرش

نبرد همطراز
-

39/12

-

31/63

نبرد ناهمطراز

اص صرفهجويی قوا.
اص انعطاصپذيری.
 اص صرفهجويی قوا.فري و غافلگیر کردن دشمن.
 عملیات آفندی در حد توان در قالارتقاء سطح آموزش ،مهارت ،آستانه تحم نیروهای
عملیات شبانه.
خودی و بكار بردن خالقیت و نوآوری.
__
توسعه کمی توان رزمی ،با بهرهگیری از بسیج مردمی
و نیروهای احتیا (بسیج عمومی)

پ : :میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح متوسط
جدول  :5میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح متوسط
نبرد ناهمطراز
نبرد همطراز
درصد پذيرش
11/97
16/14

-

بهرهگیری از انواع عملیات جنگ الكترونیك ،سايبری.
چابك سازی يگانهای خودی.
تسلیح حداکثر زمین و ايجاد سد موانع در برابر دشمن.
افزايش حجم آتشها.

19/72

-

18/93

-

ت مین امنیت فضای صحنه نبرد در ارتفاع پست (پدافند
هوايی).
اشراص ایالعاتی نسبت به صحنه نبرد و اقدامات دشمن.
افزايش دقت آتشها.
فرسايشی نمودن جنگ بهمنظور کاهش می جنگجويی
دشمن.

 ت مین امنیت فضای صحنه نبرد درارتفاع پست (پدافند هوايی).
 اص مانور.-

اص آفند.
اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند
(کالسیك).
اص سادگی.
توسعه کمی توان رزمی ،با
بهرهگیری از بسیج مردمی و
نیروهای احتیا (بسیج عمومی).

ت : :میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح کم
جدول  : 6میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد همطراز و ناهمطراز در سطح کم
نبرد ناهمطراز
نبرد همطراز
درصد پذيرش
76/74
74/48
72/13

-

اجرای پدافند غیرعام .
خود امدادی و کاهش تلفات نیروهای خودی.
دفاع قایع در منطقه مقدم نبرد در عین ايجاد
اليههای دفاعی در عما.
ناامن سازی عقبه صحنه عملیات برای دشمن با
ت کید بر عملیات شبانه و نیروهای مردمی.
خوداتكايی و استقالل رزمی در عین حفظ ارتبا
و خط فرماندهی.

__
__
__
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ث : :اصول عملیاتی که ازنظر آماری در نبرد همطراز و ناهمطراز نظر آماری ت ثیر ندارد.
جدول  :7اصول عملیاتی که ازنظر آماری در نبرد همطراز و ناهمطراز ت ثیر ندارد
درصد پذيرش
67/44

نبرد ناهمطراز

نبرد همطراز

__

 -اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند (کالسیك)..

62/73

__

 -فرسايشی نمودن جنگ

52/13

__

 -اص تمرکز قوا.

با توجه به جدول پیشگفته وجهت پاسخگويی به سؤال شباهتها و تفاوتهای اصول عملیاتی نیروهای
زمینی ا.ا.ايران در نبرد همطراز و ناهمطراز نتايج حاصله بدينشرح است:
( -)1تعداد  22اص در هر دو نبرد (همطراز و ناهمطراز ) مشترک میباشند.
( -)2تمامی اصول مشترک دو نبرد از عوام يكسانی ت ثیر پذيرفتهاند .
( -)3نبرد همطراز دارای  31اص و نبرد ناهمطراز داراي  23اص میباشد.
( -)1اص "اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند (کالسیك)" در رهنامه عملیاتی نیروی زمینی برای نبرد
ناهمطراز در گروه اولويت متوسط قرار دارد ولی در رهنامه مربو به نبرد همطراز اين اص وجود
ندارد.
( -)5اصول "فرسايشی نمودن جنگ بهمنظور کاهش می جنگجويی دشمن " و "اص تمرکز قوا" در
رهنامه عملیاتی نیروی زمینی برای نبرد همطراز به ترتی

در گروههای اولويت متوسط و خیلی زياد

قرار دارند ولی در رهنامه مربو به نبرد ناهمطراز اين اصول وجود ندارد.
( -)6اگرچه تعداد  22اص در هر دو رهنامه مشترک میباشد لیكن ترتی
در دو رهنامه متفاوت میباشد .بهعنوانمثال اص

تقدم و اهمیت هر يك از اصول

"بهرهگیری از انواع عملیات جنگ الكترونیك،

سايبری" در رهنامه همطراز در گروه اولويت متوسط قرار دارد درحالیکه همین اص در رهنامه
ناهمطراز در گروه اولويت خیلی زياد جای گرفته است.
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نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف-نتیجه گیری

پرداختن همزمان ،به اصول عملیاتی نبرد زمینی در دو فضای همطراز و ناهمطراز توانسته ادبیات
جديدی را در اين دو حوزه تولید که اين مهم میتواند  ،ت ثیر مطلوبی در جهت ايجاد ادبیات مشترک
که از نیازهای ضروری نیروهای مسلح ا.ا.ا میباشد ،داشته باشد در اين پووهش با بهرهگیری از
تجربه علمی جامعه خبره و آماری که ترکیبی از مسئولین رده تصمیمگیری در س.ک.ن.م ،آجا و سااه
پاسداران انقالب اسالمی را شام میشدند ،اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز برای نیروهای زمینی
ا.ا.ا .به تعداد  31اص مشخص که  22اص

از اين اصول با میزان ت ثیر متفاوت در هردو نبرد

مشترک و دو اص تمرکز قوا و فرسايشی نمودن جنگ بهمنظور کاهش می جنگجويی دشمن درنبرد
ناهمطراز

مفهوم عملیاتی نداشته واص اجتناب از پذيرش قواعد نظاممند (کالسیك)نیز در نبرد

همطراز جايی ندارد .
ب -پیشنهادها

 -نتايج حاصله در قال

کارگاههای آموزشی در دافوس آجا و سااه ،برای فرماندهان نزاجا و نزسا

ارائه گردد.
 موضوع تبیین اصول عملیاتی برای ساير نیروها (دريايی ،هوايی ،پدافند) نیز ،موردپووهش واقعگردد.
 اين تحقیا بهعنوان الگويی مرجع ،برای ساير پووهشگران قرار گیرد. ستاد ک نیروهای مسلح ا.ا.ا.باا اسا تفاده از نتاايج حاصاله نسابت باه تادوين رهناماه عملیااتینیروهای زمینی در نبردهای همطراز و ناهمطراز اقدام نمايد.
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