
 

 

 

 

   همطرازنا و  همطرازاصول نبردهای  های شباهت و ها تفاوتمقاله پژوهشي: 

  مهوری اسالمي ايراننیروهای زمیني ج 
 3ساسان مومن، 2کمالی محمدرضا، 1افشردی محمدحسین

 80/81/70:مقاله پذيرش                                                                       7/21/77: مقاله دريافت

 

  چكیده

 بااوجود اما  . نمود تفكیك و بندی دسته آن رويكردهای و نگرش نوع به بسته توان می را نبردها وها  جنگ

های  شاخص های نبرد است؛ از ها در میدان پايه و بنیان رهنامه جنگ عنوان بهها، اصول جنگ  بندی همه تقسیم

هاا   جناگ  تحول تاريخی پويش دادن قرار مدنظر با مسلحانه های درگیری شناسی مؤثر بر اصول جنگ، گونه

 اوضااع  تناسا   به،  ها تاکتیك وراهبردها  درباشد که در آن ضمن تغییر  نبرد می کیفیت بر های مؤثر در مؤلفه

 و  همطاراز کاه اصاول نبردهاای     قارار گرفتاه   عما   مورد و تبیین ها آن از خاص ای مكانی، نسخه و زمانی

و  هاا  شاباهت تعیاین    "پاووهش   در ايان در اين زمینه عناوان نماود . هادص اصالی      توان میرا    همطرازنا

، اسات در ايان تحقیاا باا روش     "نیروهاای زمینای ا.ا.ا     همطرازناو   همطرازاصول نبردهای  های تفاوت

 111مرحله تنظیم و باه جامعاه آمااری     دو در هايی پرسشنامهای   کاربردی ،توسعه صورت بهموردی  ای زمینه

پاردازش شاده    و اساتنبایی و آمار توصایفی   SPSSافزار  نفری ارائه گرديد که نتايج حاصله با استفاده از نرم

اص  در دو نبارد باا میازان تا ثیر متفااوت       22   همطرازنا و  همطرازاص  در نبردهای  31 جموعم ازاست. 

دشامن درنبارد    جنگجويی می  کاهش منظور به جنگ نمودن اص  تمرکز قوا و فرسايشی دو مشترک بوده و

جاايی    همطاراز نبارد   در نیاز (کالسیك) مند نظام قواعد پذيرش از تعريفی نداشته واص  اجتناب   همطرازنا

 ندارد، دو نبرد در  اين سه اص  با يكديگر تفاوت دارند.

 بر اصول مؤثراصول،عوامل ، همطرازنانبرد  ،همطرازنبرد واژگان کلیدی: 

                                                           
 دانشگاه عالی دفاع ملی ،جغرافیای سیاسی استاد -1

  mohammad.kamali30@gimil.com )نويسنده مسئول(دانشگاه عالی دفاع ملیعلوم دفاعی راهبردی  دکتری  آموخته دانش -2

 دانشگاه عالی دفاع ملی علوم دفاعی راهبردی دکتری آموخته دانش -3

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيك

 8931پاييز   77سال هفدهم، شماره 

 5-21مقاله اول، از صفحه 

mailto:mohammad.kamali30@gimil.com
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 مقدمه
های  ارزش و منافع منابع، از دفاع وظیفه ،از کشوردر دفاع  اصلی کارگزاران عنوان به مسلح نیروهای

 اجرای و اتخاذ نیروها، مستلزم اين اثربخش و کارآمد دفاع که باشند می دار عهده را کشور و ملت حیاتی

های  نظريه و تعالیم اعتقادات، ،ها انديشه اساسی، اصول نمودن لحاظ با که است ای بهینه راهبردهای

 .باشند شده تدوينملی  حمايت و موردقبول گر هدايت

 و راهبردی منطقۀ در ای منطقه های قدرت از يكی عنوان بهاسالمی ايران  جمهوری ممتاز جايگاه و نقش

علیه وآله و  اهلل صلیمحمدی) ناب اسالم از منبعث سیاسی نظام تضاد آسیای جنوب غربی و پراهمیت

 پیروزی انقالب اسالمی از بدو جهان، موج  شد که اول سطح های قدرت اغل  نامشروع منافع سلم(، با

که امام  گیرد قرار آمريكا متحده اياالت سرکردگی به آنان دشمنی و عداوت مورد چنان آن تاکنون،

 اين در و قلمداد ايران اسالمی جمهوری نظام تهديد اصلی علیه ترين بالقوه را آمريكا (العالی هظلمد)ای خامنه

 :نمودند عنوان خصوص

اين است  ها اينى  روند؛ سیاست آمريكا، درباره ى سوم کشورهايى هستند که زير بار آمريكا نمی دسته ...»

ى ممكن؛ هیچ  ى ممكن بايد علیه اين کشورهاى نافرمان استفاده کرد؛ از هر وسیله که از هر وسیله

ى  . اگر شما ديديد کشورى در مقاب  آمريكا نافرمان است و آمريكا مثالً حملهشناسند نمیحدومرزى 

دانید يك اشكالى آنجا وجود دارد؛ يعنى مانعى بر سر راه وجود دارد؛ ، بکند نمیيا تحريم  کند نمینظامى 

. تنها جرم اين کشور دهد می؛ اگر بتواند، انجام دهد نمید انجام بدهد که انجام توان میبه زبان ساده، ن

نافرمان هم اين است که در مقاب  آمريكا حاضر به تسلیم نیست، حاضر نیست باا بدهد، حاضر نیست 

ها براى اينكه اين کشور را  شود کشور نافرمان. آمريكايى و را بر منافع خودش مقدم بدارد؛ اين میمنافع ا

؛ اگر دهند می؛ هر کارى برايشان ممكن باشد انجام کنند نمیبه زانو دربیاورند، از هیچ کارى فروگذار 

 1«.خایر نتوانستن است کارى انجام ندهند به

لف با جمهوری اسالمی در چالش است واقعیتش همین است که مريكايی که در قضايای مختآ»... 

مهم، در برخورد و  ای تجربه عنوان به، ما بايد امريكا را از اين ماجرا بهتر بشناسیم و اين شناخت بینیم می

نگاه و رفتار ما با امريكا اثر بگذارد و برای ملت ما، دانشجويان، روشنفكران و برای همه ما به يك معیار 

 «2.تبدي  شود

                                                           
 اهلل علیاه(  )رحمات پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینای  و ستیبدر مراسم العاالی(  )مدظلهبیانات مقام معظم رهبری - 1

11/3/1333 

 1/5/1333 ها دانشگاهدر ديدار با دانشجويان  العالی( )مدظلهبیانات مقام معظم رهبری  - 2



 اسالمی ايرانطراز   نیروهای زمینی جمهوری همطراز  و ناهمهای اصول نبردهای  و شباهت ها تفاوت  7 

 باه  جهانی استكبار و ايران اسالمی جمهوری بین جنگ و منازعه هرگونه وقوع ، گفته پیش موارد به توجه با

 تواند می افزاری سختهای  جنبه از چه و افزاری نرمهای  جنبه از چه که هبود محتم  آمريكا، امری سرکردگی

 يكای از  و ايران اسالمی جمهوری بین  همطراز جنگ وقوع احتمال یرفی از. بینجامد   همطرازنا نبردی به

 بار  حااکم  سالطه  نظاام  تحريكات براثر منطقه آسیای جنوب غربی کشورهای از يكی يا همسايه کشورهای

شناخت تفاوت  که باشد می دورانديشی با توأم و عاقالنه امری مقدس دفاع سال هشت تجربه همانند جهان،

برای هر  عملیاتی های یرحشدن   روز به و اثربخشی درتواند  می  ،  همطرازنا و  همطرازنبرد  های شباهت و

 نیروهاای  توفیاا  و آماادگی  حصول اساسی عوام  از يكی (،  همطرازناو   همطرازفوق ) های محیطيك از 

 تجرباه  و مسالح هاای   نیارو  در موجاود هاای   آماوزه  .باشد مهم و خطیرهای  فرض اين با مواجهه در مسلح

  همطاراز  نبارد  باه  مرباو   همگای  مقادس،  دفاع عملیاتی، بخصوص تجارب وها  آموزش در ها آن تاريخی

 درستی به بايستی بنیادين تغییر اين و است   همطرازنا نبردی کشور، ی آينده محتم  نبرد که درحالی باشد می

 عملیااتی  رزمی، های نامه آيین در بتوان آن عمیا بافهم تا شود موشكافی و دانشگاهی تبیین و علمی روش با

 تغییارات ...  و نیروها سازمان و ساختار ،ها رزمايش و تمرينات آموزش، تجهیزات، و تسلیحات پشتیبانی، و

هاای اصاول    و شاباهت  هاا  تفااوت مسئله اصلی تحقیا حاضر، تعیین  جهت همین به .آورد عم  به را الزم

 در آيناده  محتما   نبردهای در ايران اسالمی جمهوری زمینی نیروهای برای   همطرازنا و  همطرازنبردهای 

 د موجا  توان میاهمیت دارد که  جهت ازآناين تحقیا  ،باشد می، همطراز نا و  همطراز تهديدات با مواجهه

و  افزايای  هام  امكاان  و شاده  ساااه  و آجاا  زمینای  نیروهاای  ساطح  در يكسان ادبیات و مشترک فهم ايجاد

 و ناوع ساالح   تاوان  مییرفی  از و .آورد فراهم را مردمی و مسلح نیروهای های ظرفیت کلیه از برداری بهره

 بارای  شااخص مناسا    و معیار و نمود مشخص را(   همطرازنا يا  همطراز) نبرد نوع با متناس  تجهیزات،

عدم شناخت به زواياای   صورت در.به همین سیاق  .کرد تعیین را زمینی نیروهای عملیاتی اقدامات ارزيابی

ها و حتی شكست، در مواجهه با دشمن متجاوز   اين تحقیا احتمال از دست دادن ابتكار عم ، تحمی  هزينه

شاوند   در آينده با آن مواجه خواهند شد تربیت نمای يابد و نیروها، متناس  با صحنه عملیاتی که  افزايش می

 هاای  و تفااوت  هاا  .هدص  اصلی اين تحقیا تعیین شاباهت دهد میتحقیا را نشان  ضرورت نیزکه اين مهم 

فرعای آن نیاز    هادص  ونیروهای زمینی جمهوری اسالمی ايران بوده    همطرازنا و  همطراز نبردهایاصول 

هاا و   اصلی تحقیا با عنوان تفاوت سؤالباشد، بر همین مبنا  اصول مشترک دو نبرد میت ثیر مشخص نمودن 

فرعی نیاز   سؤال یرح و کدامندنیروهای زمینی ا.ا.ايران    همطرازنا و  همطرازنبردهای  های اصول شباهت

ارائه  ا.ا.ا نیروهای زمینی   همطرازنا و  همطرازنبردهای  اصول مشابه ت ثیرمشخص نمودن میزان  قال  در

 شده است.
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 مباني نظری

  شناسيپیشینه  : 

 ،سه رساله دکتری مرتبط با اين تحقیا تدوين گرديده که موضوعات، آمده عم  بههای  سیربا بر

 باشد: به شرح ذي  می ها آننتايج حاصله از  محققین و

 (عاالی دفااع ملای   دانشگاه -رساله دکتری)   همطرازنا قدرت يك با در جنگ مقدس دفاع مديريت -1

 (. 1325منش )سال  ظريف حسین: محقا

 سرلشاكر : نزاجاا )رسااله دکتاری محقاا     موردی مطالعه» آيندههای  جنگ در پشتیبانی و آماد نقش -2

 (.1327)سال  باقری محمدحسن

 دفاع سال هشت یول در ايران اسالمی جمهوری عملیاتهای  صحنه انتخاب در مؤثر عوام  تبیین  -3

دوم  سارتی  : محقاا  (دانشگاه عالی دفااع ملای  -آينده )رساله دکتری جنگ در آن کاربرد و مقدس

 (1323پیری )سال  مراد هادی پاسدار

اند اگرچه به  جامع اشاره ننموده یور به   همطرازناها به اصول دکترينی نبرد  پیشینه یورکلی به

اصولی در اين زمینه اشاره شده است اما اين تحقیا در نوع خود به علت ديد وثیا و عمیا به 

اخص در نوع  یور بهو واکاوی اين اصول    همطرازناو   همطرازهای دکترينی در سطوح  مؤلفه

   همطرازناو   همطرازا دو نبرد ها تطبی خود بديع و نوآورانه است. ضمناً يكی ديگر از نوآوری

 موردبررسیاست که اين نیز در نوع خود برای اولین بار  ها آنها و تشابهات  برای پیدايی تفاوت

شود اما در  اشتراکات برخی از اصول مشاهده می شده ارائههای  گیرد در پیشینه می قرار یعلم

 است. علمی بررسی خاصی صورت ناذيرفته یور بهخصوص تفاوت اصول 

 مفهوم شناسي:  

 هدفش که است باری خشونت عم  جنگ"است:  نموده گونه تعريف اين را جنگ« سان تزو»:جنگ

 (.  25 :1323)سان تزو، "است،  سیاست ادامه ماست. جنگ خواسته اجرای به حريف کردن وادار

را نبردی بدانیم که توان رزمی یرفین درگیر از جنگ بدون   همطرازاگر نبرد : همطرازمفهوم نبرد 

 های آن را به شرح ذي  عنوان کرد:  توان ويوگی ای برابر باشد، می مهمات هسته کارگیری به

 اجرای عملیات آفندی و پدافندی با درنظر گرفتن مالحظات آن -8

 برتری يافتن در نبرد منظور بهاستفاده از قدرت آتش  -2

 م در آفند و پدافند با توجه به استعداد و توان نیروی متخاصماختصاص توان رز -9

 دست آوردن برتری نظامی اجرای مانور جهت به -4



 اسالمی ايرانطراز   نیروهای زمینی جمهوری همطراز  و ناهمهای اصول نبردهای  و شباهت ها تفاوت  3 

 برتری هوايی جهت نی  به پیروزی آوردن دستبه  -5

 شدن فرمانده از وضعیت جديد داشتن زمان الزم برای مطلع  -6

 و پدافندیپراکندگی محدود نیروها در کیلومترمربع با توجه به عملیات آفندی  -7

 در دست بودن يگان احتیا  و  کننده به نیروهای رزمی های پشتیبانی بررسی نسبت تعداد نیرو -1

 اجرای عملیات با توجه به آن و موردنیاز آمادهای روزتعیین میزان  -3

 غیرمتمرکزريزی متمرکز و اجرای  گیری و یرح گرايی در تصمیم تمرکز -81

 پشتیبانی های یرحپوشانی  باهماجرای عملیات  -88

 استفاده از لجمن در پدافند و ايجاد خطو  حدود آفند و پدافند -82

 يافته سازمان صورت بهاستفاده از توپخانه  -89

 (21:  1322)ياوندی،  يافته سازمان صورت بهاستفاده از هوانیروز و نیروی هوايی  -84

 واردشدهدر ادبیات نظامی راهبردی دنیا  تازگی به همطرازنامفهوم جنگ  هرچند: 2  همطرازنامفهوم جنگ 

ريشاه در ادبیاات      همطرازناا دهد مفهوم جناگ   ها نشان می های تاريخ جنگ است ولی مطالعه کتاب

در کتااب    هاای ماکیااول   گفتاه  ياا  جنگدر کتاب هنر  توهای سن  کهن دفاعی دارد. مروری بر انديشه

   همطرازناا از جنگ  شده ارائهدهد.برخی از تعاريف و مفاهیم  نشان می خوبی بهها را  ريشه اين ها خطابه

 از: اند عبارت

 بینی پیش غیرقاب رويكردهای  کارگیری بهستاد مشترک ارتش آمريكا  ، جنگ نامتقارن  ازنظر -الف

برداری از نقا   بهره حال درعینيا غیرمتعارص برای خنثی نمودن يا تضعیف قوای دشمن و 

گردد.  میهای مبتكرانه  قلمداد  يا روش انتظار غیرقاب پذير او از یريا فناوری  آسی 

 (5: 1322)مكنزی،

جنگ » منزله به، جنگ نامتقارن متحده اياالتدانشگاه دفاع ملی  1332سال  گزارش برابر -ب

اين منظر کشورهايی که در معرض  از و( 3: 1322)زنگنه،  تعريف گرديد« ناجوانمردانه

کاهش مشروعیت الگوی رفتاری آمريكا  درصدد گیرند میتهديدات احتمالی آمريكا قرار 

 هايی محدوديتکه اين امر موج   کشند میرفتاری آن را به چالش  راهبردهای و آيند برمی

 ( 23 :2111، 2. )هیسبیورگشود میبرای آمريكا 

                                                           
1 . Asymmetric warfare 

2 . Heirsbourg 
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برای خنثی نمودن يا تضعیف  غیرمتعارصيا  بینی پیش غیرقاب رويكردهای  کارگیری به -پ

های  او از یريا فناوری پذير آسی از نقا   برداری بهره حال درعینقوای دشمن و 

های مبتكرانه ،رزم و درگیری بین دو يا چند رده متخاصم با عدم  يا روش انتظار غیرقاب 

(.در اين میان 7:1323ر )نوذری، های یرفین درگی ها و تكنیك در تاکتیك سازی قرينه

بزرگ  های قدرتبازدارندگی از تجاوز  منظور بهتماي  دارند  ای منطقهکوچك  های قدرت

اتحاد  ای منطقهکوچك  های قدرتبا  بزرگ نیز ممكن است های قدرت و اتحاد تشكی  دهند

 (25 :2113، 1تشكی  دهند تا مانع از تجاوز به خود شوند. )اوسگود

تر  درگیری خارا از قاعده در تمامی سطوح تاکتیكی، عملیاتی و راهبردی که یرص ضعیف -ت

های بديع خود را در ابعاد  برداری از نقا  ضعف دشمن و توانمندی سعی در حداکثر بهره

مبتكرانه جهت تغییر اراده دشمن دارد.  های راهفیزيكی و روانی جنگ همراه با يافتن 

آسی  رساندن به توانمندی با  منظور بههايی است که  تالش   همطرازنا، جنگ ديگر عبارت به

 (13: 1327گیرد )صفوی،  از نقا  ضعف دشمن انجام می برداری بهره

 وجود دارد:   همطرازنادو رويكرد به جنگ  درمجموع

آيد. آمريكا مدعی  ، که همان مفهوم جنگ نامتقارن به شمار میهاست آمريكايیيك رويكرد نگاه 

جنگد، چون محیط عملیاتی، سالح و تجهیزات، ماهیت،  است که در جنگ آينده با تروريسم می

 وجنگد  به شیوه نامتقارن می ها آنتاکتیك و....تروريسم برای آمريكا ناشناخته است؛ پس آمريكا با 

آمريكا در خصوص تهديداتش -سابا-است که با توجه به افول قدرت شوروی که درحالی اين

 (111 :2،2113. )تاکاهارادهد میهای مستقلی از خود نشان  گرايش

 ازنظردارد، چون آمريكا برای ما  رويكرد دوم از نگاه جمهوری اسالمی ايران است و بیان می

 ازنظرماهیت، رهنامه، راهبرد، تاکتیك، سالح و تجهیزات، و.... ناشناخته شده است، لذا آمريكا 

ما بتوانیم برتری فیزيكی آمريكا را کاهش دهیم به شیوه  که اينفیزيكی بر ما برتری دارد و برای 

 (.15: 1323جنگیم )پیری،  می   همطرازنا

 باره دراين قرآن دراست. خداوند  کاررفته بهدر قرآن کريم اص  به معنای ريشه و اساس اصل:

آيا  «کَشَجَرةٍ یَیِّبَۀٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءأَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا کَلِمَۀً یَیِّبَۀً »فرمايد:   می

                                                           
1-Osgood 

2-Takahara 
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اش استوار و  نديدى خدا چگونه مث  زده سخنى پاک که مانند درختى پاک است که ريشه

 1(21)سوره مبارکه ابراهیم، آيه  اش در آسمان است شاخه

ای از علوم  آن در هر شاخه طهواس بهمند که  ای با چارچوب نظام اص ، هر قاعده بنیادی و ريشه

های آينده  ، فعالیتشده گردآوریراهبردی، انباشت دانش، تجربه، مطالعه، تحلی  و نتايج آزمايش 

منظور نی  به اهداص سیاسی )راهبردی( در  را به ها توانمندیکارگیری  کشور و فرآيند به

. باشند میملیاتی يكسان ع رهنامه واصول عملیاتی  درواقعکند. های اجرايی مشخص می  محیط

دکترين عملیاتی محسوب گرديده  راستای هم،در اين تحقیا اصول عملیاتی ( 2 :1331)افشردی، 

 است.

 چارچوب نظری 

 : نظامي اصول تدوين  -

های جنگ و اهداص آن در را در سه قال  کلی نشر دين اسالم، مقابله با تجاوز به  قرآن کريم انگیزه

و مقابله با فتنه بیان نموده است  اند شدهمسلمانان و بازگرداندن آنان به سرزمینی که از آن اخراا 

عنوان  آن به از نظامیمسلمان  نظران صاح نبرد )که برخی از  بر اصولکه هر سه قال  منطبا 

اسالم بر دفاع، در شرايط  ت کید باوجود. به عبارتی باشد میکنند(،  مبانی و اصول هنر جنگ ياد می

که مسلمانان مطلع  به گروهی ديگر از مسلمین که تحت ستم هستند و يا هنگامی کمك نظیرمقیّد )

نسبت به جنگ با دشمن   توان با انديشه هجومی حمله نمايد(، می ها آنخواهد به  اند دشمن می شده

علیه و  اهلل صلی)پیامبر نظامیی  ابعاد مهم سیره و انديشه ( در همین راستا111 :1327اقدام نمود.)سويد،

شام : توجه به رهبری و فرماندهی نظامی، ،داشتن هدص  ها جنگدر آله وسلم(

عنوان دو عام  اساسی پیروزی در جنگ و جهاد،  ه و انگیزه بهروحی بر تكیهالهی،استقامت،مشورت، 

شجاعت و شهامت، دورانديشی در فرماندهی، شناخت روحیات و استعدادهای نیروهای رزمنده، 

نامنظم، هجوم سريع و های  کارگیری روش جنگ جوانان، به بر تكیهبرخورداری از سربازان مؤمن، 

در صبحگاه و هنگام فجر مشهوداست. )جمشیدی،  ، حرکت ش  و ضربه زدنآسا برقانتقال 

1323: 153- 152.) 

ها و تفكرات  نیز در اين میان دارای خصوصیاتی بارز از انديشه (السالم علیه)امیرالمؤمنین امام علی

 (.131 :1373های مختلف دفاعی است)دشتی،  نظامی در حوزه
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امنیتی،  -دفاعیهای  سیاست تدوين در بايد که دارد وجود مهم نكته چند حضرت آن نیفرام در

  :گیرند  قرار موردتوجه نظامی یراهبردها واصول 

 اشراص ،(یبازدارندگ رهنامه) جا همه و هنگام همه در رزمی آمادگی ارتقای و کس ، حفظ

 ی ومل اتحاد، همبستگی ی،اله نصرت به مانيا و یدفاع اتیعمل یداريپا و تداوم و یایالعات

 یعنيلزوم،  مواقع در دستی پیش ،(یهمگان و جانبه همه دفاع رهنامه) همگانی آمادگی ،رويه وحدت

 . (26: 1326، پورشاس ) (یآفند رهنامه) دشمن آفند از قب  آفند

 و نظامیبرجسته در انديشه فقهی  نظر صاح عنوان يك انديشمند و  هم به (اهلل علیه حمت)رامام خمینی 

 کننده رهبریعنوان  هم به و اسالمیعنوان فرمانده ک  نیروهای مسلح پس از پیروزی انقالب  هم به

قرار داده است. برخی از اين اصول  موردنظرهای جهان ،اصولی چند را  ترين جنگ يكی از بزرگ

ت از است، ایاع« جهاد فی سبی  اهلل»از: ايمان به هدص که همان هدص متعالی و مقدس  اند عبارت

بودن جنگ(، خودباوری،   امدادهای الهی، اتكا بر مردم )مردمی بر تكیهفرماندهی، تمرکز قوا، 

 بر تكیهخوداتكايی و فقدان وابستگی در رزم و جهاد، اص  اخالق جنگی و اخالق در جنگ که 

است، وحدت بین قوای  نیروها جسمیها و معنويات و حفظ سالمت فكری، روحی و  ارزش

آرمان و اعتقادات واال(، نفی  درراهمردمی، جنگ اعتقادی )جنگ  و نظامییز بین قوای ن و نظامی

)اسلحه بايد صالح وابزار يعنی سالح  مثابه بههرگونه سلطه غیر خدايی، توجه به اسلحه و فناوری 

جنگ متعارص، نگرش تكلیفی و  بر  و تكیه  ای جنگ هسته  (، نفیباشد صالحدست انسان  در

تكیه بر نقش اساسی انسان، باور، اراده و عم ، نفی ي س و نومیدی، استفاده از تجارب مسئولیتی،

 (533-611 :1323ريزی)جمشیدی،  ديگران، ایالعات و آمادگی و برنامه

 پیشرفت باها جور ديگر است.  : امروز جنگفرمايند میدر خصوص جنگ  (العالی مدظله)ای خامنهامام 

بینید تا دمار  و جور ديگری شده است. شما دشمن را در میدان نمی شده عوضابزار، جنگ ماهیتش 

کار بايد بكنید، خیلی مهم است، دکترين  ه. بايد ببینید در اين شرايط چدرآوريداز روزگارش 

، اين جزء کارهای بسیار مهم شماست که بايد انجام بگیرد )مقام معظم با زمانعملیاتی متناس  

 (22/1/26عالی آجا  رهبری در ديدار فرماندهان

گیرد. تهديد در برابر امنیت قرار می در تدوين اصول نظامی بعد تهديدات است، مؤثريكی از عوام  

امنیت تابع نوع، میزان و  درواقعکند. به عبارتی تهديد، امنیت را به چالش کشیده و آن را نفی می

 (. 333 :1325شدت تهديد است )حافظ نیا، 
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مفهوم تهديد در نگرش سیستمی، عدم تعادل در سیستم بیان شده است. يعنی عاملی که اجازه 

 (15 :1325سیستم به اهداص خويش برسد. )مراديان،  دهد نمی

های نظامی، را به گونه ها آنماهیت، گونه شناسی نموده و  اساس بر، تهديدات را نظران صاح برخی 

، تهديد نظامی بندی تقسیماند. در اين کرده بندی تقسیم محیطی زيستسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

اقدام نظامی مورد  واسطه بهتمامی عناصر دولت  چراکههای امنیت ملی است؛ بعد نگرانی ترين ديرينه

اين دسته از تهديدات در استفاده از  (. ويوگی برجسته37 :1322گیرند. )حسن بیگی،  تهديد قرار می

 (.167 :1325)افتخاری،  شود میي  عنوان تخصصی منازعه و جنگ از آن ياد زور است که در ذ

به نسبت متفاوتی امنیت ملی را  ها آناز  هرکدامکه  گیرند برمیتهديدات نظامی، ییف وسیعی را در 

باشد: اشغال نظامی، تجاوزات  اندازد. اَشكال مختلف تهديدات نظامی بدين شرح می به خطر می

مرزی، جنگ محدود و اقدام پیشگیرانه، بمباران مراکز مهم و ت سیسات حیاتی و حساس، ترور و 

ای های منطقهو شرارت یلبی جزيهتخرابكاری، براندازی، جاسوسی، تویئه يا دسیسه، کودتا، شورش، 

  (.31: 1323)سبحانی فر، 

 عدم و توازن عدم ، تهديد نيا در. است متفاوت کامالً تیوضع،  همطرازنا داتيتهد خصوص در

 گريباز اریمع یستيبا نيا بر عالوه. هستند یاساس یارهایمع از ،يیجابجا تیقابل عدم زین و یبرابر

 یور به   همطرازنا تهديدهای (.22 :1326)عبداله خانی، . کرد اضافه آن به زین را تر ضعیف و تر قوی

 يكی و باشند فضا ،زير دريا هوا، دريا، زمین، از توانند می و هستند چندبعدی و متنوع شمار، بی عمده

 جغرافیای به محدود ديگر ،ها آن عملیات و تهديدها عبارتی به دهند؛ قرار موردحمله را اهداص از

را تعريف    همطرازناو   همطرازتوان نبرد  (.از همین منظر نیز می67 :1327نیستند. )سالمی،  خاصی

مهمات  کارگیری بهنبردی است که توان رزمی یرفین درگیر از جنگ بدون   همطرازکرد،نبرد 

 رويكردهای کارگیری به  همطرازنا  نبرد و(21 :1322)  ياوندی، ای برابر باشد،  هسته

 برداری بهره حال درعین و دشمن قوای تضعیف يا نمودن خنثی برای غیرمتعارص يا بینی پیش غیرقاب 

(، 1322،5،یمكنز)است.  مبتكرانه های روش يا انتظار غیرقاب  فناوری یريا از او پذير آسی  نقا  از

کاهش  درصدد گیرند میاز اين منظر کشورهايی که در معرض تهديدات احتمالی آمريكا قرار 

که اين امر  کشند میرفتاری آن را به چالش  راهبردهای و آيند برمیمشروعیت الگوی رفتاری آمريكا 

اين نبرد شام    ( .همچنین23 :2111، 1شود. )هیسبیورگ برای آمريكا می هايی محدوديتموج  

                                                           
1- Heirsbourg 
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 دشمن قوای تضعیف يا نمودن خنثی برای متعارص غیر يا بینی پیش غیرقاب  رويكردهای کارگیری به

های  روش يا انتظار غیرقاب های  فناوری یريا از او پذير آسی  نقا  از برداری بهره حال درعین و

های  تكنیك وها  تاکتیك در سازی قرينه عدم با متخاصم رده چند يا دو بین درگیری و مبتكرانه ،رزم

تماي  دارند  ای منطقهکوچك  های قدرت(.در اين میان 7:1323درگیراست )نوذری،  یرفین

بزرگ نیز ممكن  های قدرت وبزرگ اتحاد تشكی  دهند  های قدرتبازدارندگی از تجاوز  منظور به

، 1اتحاد تشكی  دهند تا مانع از تجاوز به خود شوند. )اوسگود ای منطقهکوچك  های قدرتبا  است

 به رساندن آسی  منظور به که است هايی تالش   همطرازنا جنگ ،ديگر عبارت به (.25 :2113

  آمريكا چون، (13 :1327 صفوی،) گیرد می انجام دشمن ضعف نقا  از برداری بهره با توانمندی

 ....و زات،یتجه و سالح ،تاکتیك راهبرد، رهنامه، ت،یماه ازنظر ، رانيا یاسالم یجمهوربرای 

   همطرازنانبرد   وهیش آن یبرتر کاهش یبرا دارای برتری است یكيزیف ازنظر و است شناختهنا

باشد،  مدنظردر همه نبردها همواره بايستی جغرافیای صحنه جنگ  (.15 :1323 ،یریپ)مناس  است .

باشد و از مرزهای آن فراتر رفته و در ساير  تر بزرگتواند از جغرافیای آن  صحنه جنگ يك کشور می

جهان مانند آسیای تواند در هر جای  نقا  منطقه و جهان وسعت يابد. کشوری مانند آمريكا، می

جنوب غربی، جنوب شرق آسیا، اروپای شرقی و مرکزی، قط  شمال و ... صحنه جنگ خود را 

ايران با توجه به پراکندگی و ترکی    انتخاب و تعريف نمايد. يا مثالً صحنه جنگ جمهوری اسالمی

نامند( در قبال  ها آن را آسیای جنوب غربی می نیروهای دشمن در منطقه جنوب غرب آسیا )که غربی

 2111تواند به شعاع حدود  می ها آن پیمانان همآمريكا، رژيم صهیونیستی و    همطرازناتهديد 

و دريای عمّان، بخشی از اقیانوس هند، بخشی از  فارس خلیجکیلومتری شام  ک  فضای کشور، 

 :1331)افشردی،  سرزمین افغانستان و پاکستان، دريای خزر، منطقه رژيم صهیونیستی و لبنان باشد

35.) 

 11ماده ايران مطابا   با توجه به صحنه جنگ عمده م موريت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی

جمهوری  کشورپاسداری از قلمرو زمینی  7/7/1366مصوب  ايران  قانون ارتش جمهوری اسالمی

 همین براست.ی متجاوزانهدام نیروها دفع و و خارجی نظامیبرابر هرگونه تجاوز  ايران در  اسالمی

ها  شود و در اين منایا دفاعی کلیه يگان  بینی می نزاجا بر اساس منایا دفاعی پیش دهی سازمانجهت 

مقدورات در حد  خوداتكا عملیاترای انجام يك بپشتیبانی خدمات رزمی(  و رزمی)رزمی، پشتیبانی 

                                                           
1- Osgood 
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و پنجاهم قانون اساسی جمهوری  صد يكص  ا (.بر اساس15:1375)قانون ارتش ا.ا.ا،شوند میآماده 

سازمانی است که با هويت واليت  سااه عنوان ستون فقرات نیروی زمینی سااه به : نیزاسالمی ايران

گیری از معارص اسالم ناب محمدی)ص(، پتانسی  بسیار بااليی در  بهره مداری، انقالبی و مكتبی و

انجام عملیات زمینی در دو بعد  برای شد،.با وصف آنچه گفته دفاع از انقالب اسالمی را داراست

نی  به اهداص است ،اين  منظور به ها تالشنیاز به اصولی برای همسو نمودن   همطرازنا  و  همطراز

ها بوده و ضمن داشتن اعتبار الزم  عملیات در جنگ کننده هدايتقوانین بنیادينی هستند که  اصول

 های درگیری شناسی گونه که ازآنجايیاستفاده، نیازمند قضاوت صحیح هستند.  خصوص در

 جامعه. است نبرد کیفیت بر مؤثر ابزارهای در تحول تاريخی پويش دادن قرار مدنظر با مسلحانه

 های جنگ: است بوده شاهد را مسلحانه درگیری يا جنگ نوع سه تدريجی انسانی، تحول

 هر در. اند نامیده جنگ سوم و اول، دوم های موا را آن برخی که مدرن پست و پیشامدرن، مدرن

مكانی،  و زمانی واحوال اوضاع تناس  به و شده متحول و اصول جنگ، متفاوتها  دوره اين از يك

 به الزاماً دوره هر از گذار اينكه ضمن. است گرفته قرار عم  مورد و تبیین ها آن از خاص ای نسخه

 ترکیبی بلكه نبوده؛ نوين کامالً الزامات و پديدارها خلا و گذشته میراث از کردن نظر صرص معنای

 در نوين شرايط مناس  ابزارهای وها  روش ابداع و جديد های دوره در اعمال قاب  های میراث از

 اکنون همو باامعان نظر به اصول جنگی که  ذکرشدهبه موارد  توجه بااست  گرفته قرار کار دستور

 به اين شرح است: گیرد، در نیروهای زمینی جمهوری اسالمی ايران مالک عم  قرارمی

 و ایالعات از نبرد، حفاظت در پیروزی به اعتقاد غیبی، امداد الهی، نصرت به ايمان گرايی، تكلیف

 حد در آفندی آفند، عملیات انسانی،آماد(، اص  نیروی) پشتیبانی در نبرد، مداومت صحنه ت مین

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

 کردن غافلگیر و روانی، فري  عملیات از مؤثر مانور، استفاده قوا، اص  تمرکز سادگی، اص 

 نیروهای تحم  آستانه مهارت، آموزش، سطح ، ارتقاءپذيری انعطاصدر قوا،  جويی صرفهدشمن، 

 و مردمی بسیج از گیری بهره با رزمی توان کمی نوآوری، توسعه و خالقیت بردن بكار و خودی

 سايبری، چابك الكترونیك، جنگ عملیات انواع از گیری بهرهعمومی(،  بسیج)احتیا  نیروهای

دشمن،  حرکت مسیر  برابر در موانع سد ايجاد و زمین حداکثر خودی، تسلیح های يگان سازی

 ارتفاع در نبرد صحنه فضای امنیت ت میندشمن،  اقدامات و نبرد صحنه به نسبت ایالعاتی اشراص

 ، خودغیرعام  پدافند ، اجرایها آتش در ، افزايش دقتها آتش حجم هوايی(، افزايش پدافند)پست
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های  اليه ايجاد عین در نبرد مقدم منطقه در قایع خودی، دفاع نیروهای تلفات کاهش و امدادی

 نیروهای و شبانه عملیات بر ت کید با دشمن برای عملیات صحنه عقبه سازی ناامنعما،  در دفاعی

 جنگ نمودن فرماندهی، فرسايشی خط و ارتبا  حفظ عین در رزمی استقالل و خوداتكايیمردمی، 

)دوره پنجم .(کالسیك)مند نظام قواعد پذيرش از دشمن و اجتناب جنگجويی می  کاهش منظور به

 (25: 1333دانشگاه عالی دفاع ملی،سیاست دفاعی 

اناداز   اجرای اصول  نظامی صنعت دفاعی است که در همین جهت چشام  های مؤلفهيكی از  مسلماً

ای  های داخلی، منطقاه   آينده فعالیت وزارت دفاع جمهوری اسالمی ايران  بر اساس تحوالت محیط

است. بار ايان   « هوشمندی دفاعی»گیرد. در اين جهت تمرکز وزارت دفاع بر  المللی شك  می و بین

بنیاان و   دفااعی بار مبناای راهبردهاای واليای، خاالق، داناش        سااله، صانعت  11اساس و در افاا  

 (125 :1333محور استوار است.)کمالی،  شبكه

 8(2111اصول نظامی نيروي زمينی آمريكا: )جميز موبريفرآيند تدوين 

هاا، تجاارب تااريخی و     ارتش آمريكا بر اساس منافع ملی، اهداص ملی نظامی، تهديدات، سیاسات 

، دهای  سازمانپردازد و بر اين اساس به  ها به تدوين  اصول راهبردی، عملیاتی و تاکتیكی می قابلیت

ريزی دسات خواهاد زد.و نتاايج حاصا  از تجاارب       ها و برنامه ساختار نیرويی، آموزش، نیازمندی

 1211دهد.) میلیتاری باالنس  تغییرات در اصول قرار می مايه دستبازخورد،  عنوان بهصحنه نبرد را 

:2) 

  

                                                           
1 -Jamse mowbary 

2 - MILITARY BALANCE  
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اصول نظامی نیروی زمینی آمريكا،فرآيند تدوين  :1شك   

 (2111)منبع: میلیتاری باالنس،
 عوامل مؤثر در تدوين اصول عملیاتي نیروهای زمیني ج.ا.ا -

شوند که عنوان ورودی در نظر گرفته می بهدر تدوين اصول عملیاتی نیروهای نظامی، عواملی 

 از: اند عبارتترين اين عوام   مهم
 (ها م موريتوظايف و انتظارات از نیروی زمینی ) -
 آمريكا اخیرهای تجارب دفاع مقدس، تجارب جنگ -
 (های نیروها)توانايی های دفاعی قابلیت -
 ن. م مرات  سلسلهاختار نیروها و س -
 ن. مفناوری موجود و در دسترس  -
 و تجاربها  ها، تمرينها، آموزشنتايج رزمايش -
 در نیروها دهی سازمان -

 نیروها ات تجهیزیو ساختار  -

 ی عم ، رزمايش و تمرين، نحوهآموزش -

 ()یبیعی و انسانی جغرافیای کشور -

 ساير ابعادو  پشتیبانی به همراه ای از توان عملیاتیمجموعه -

 (3 :1331، افشردیرهنامه عملیاتی دشمن ) و سناريوهای تهديد

 مدل مفهومي تحقیق: -

کیفی موارد مطالعه شده ونیز مشاوره با تعدادی از  تحلی  و بررسی وپس از انجام مطالعات نظری 

 و  همطرازاز نبرد  تری کام  ونظرات آنان، درک درست  اخذ وافراد خبره مرتبط با موضوع 

به جهت مشخص شدن  گفته پیشبر اصول دو نبرد  اثرگذار های مؤلفه درنهايت حاص  و همطرازنا

 خروجي:

 سازماندهي

 ساختار نیرويي

 اصول: 

 راهبردی، عملیاتي، تاکتیكي
 ورودی:

 منافع ملي

 اهداف ملي نظامي

 تهديدات
 ارزيابي:

نتايج حاصله از تجارب 
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 2اصول دو نبرد احصاء گرديد که بر همین اساس مدل مفهومی تحقیا به شك   تشابه وتفاوت 

 ترسیم گرديده است.
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 : مدل مفهومی2شك 
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  شناسي روش
  شود: زير محاسبه می صورت بهنمونه آماری تحقیا حاضر  حجم وای است  اين تحقیا توسعه

  
                     

                               
     

نفار از   111% برابار جادول زيار باه تعاداد      11ضريبی  در ضربحجم نمونه انتخابی تحقا حاضر، با 

های نیروهای مسلح انتخاب گرديده است و برای تعیین حجم نمونه جامعاه خبرگاان    خبرگان سازمان

 باشد. نفر می 13 استفاده که تعداد آن« گیری گزينشی نمونه»از روش 

 های تحقیق و يافته ها داده وتحلیل تجزيه
ای در آن استفاده گرديده اسات،   ای است و از روش موردی، زمینه با توجه به اينكه اين تحقیا توسعه 

منظور تعیین شاخص حداق  میزان تفااوت   های اصول و به ها و تشابه های تفاوت برای تعیین شاخص

و انجاام آزماون    با استفاده از پرسشانامه    همطرازناو   همطرازهای عملیاتی  يا تشابه اصول در رهنامه

ها از یرياا   ابتدا میانگین و ساس میانگین میانگین SPSSافزار  نرم وسیله بهو  (T- Test)تی استیودنت

 فرمول زير محاسبه گرديد.  

μ شاخص  
ها میانگین حداق  مقدار به دست آمده میانگین 

 
 

از  1ا/ 261 آماده  دسات  باه با توجه به اينكاه میازان ضاري  الفاای کرونباا          نامه، و برای اثبات پايايی پرسش

 باشد، فلذا از پايايی الزم برخوردار است.  پرسشنامه می

   همطرازناو   همطرازهای اصول  ها و تفاوت برای تعیین شباهت 1محاسبه ضريب کای  -

يا آزمون استقالل، آزمونی است که به بررسی استقالل دو متغیر از هم ديگر و يا  2آزمون کای 

رابطه معنادار  گر نشان 1011تا  1پردازد. در اين آزمون سطح معناداری بین  بر هم می ها آناثرگذاری 

ی بین شود. سطح معنادار درصد تحلی  می1درصد و احتمال خطای  33متغیرها با سطح ایمینان 

درصد را نشان  5درصد ایمینان و احتمال خطای  35نیز رابطه معنادار میان متغیرها با  1015تا  1011

آن است که دو متغیر  گر بیانرابطه معناداری نیست و  عمالًنیز  1015دهد. سطح معناداری بیش از  می

 از هم استقالل دارند.

ان دارای رابطه معنادار هستند و در اين راساتا  درصد ایمین 33در سطح  اصول تمامیدر اين پووهش، 

از سطح معنااداری   ها آناز هم ديگر و يا اثرگذاری  اصول در دو نبردبرای بررسی استقالل توان  می

 33گر رابطه معنادار متغیرها با ساطح ایمیناان    استفاده نمود؛ بدين معنا که اين نشان  1011تا  1بین 
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نیز رابطه معنادار میاان   1015تا  1011. سطح معناداری بین ودرصد تحلی  1درصد و احتمال خطای 

دهد. ساطح معنااداری بایش از     درصد را نشان می 5درصد ایمینان و احتمال خطای  35متغیرها با 

. بارای  آن است که دو متغیر از هام اساتقالل دارناد    گر بیانرابطه معناداری نیست و  عمالًنیز  1015

 نبارد تكلیف گرايی،ايمان به نصرت الهی، امداد غیبی، اعتقاد به پیروزی در اص  نمونه نحوه تحلی  

باه هماین    نیاز  ديگار اص   23ضمناًباشد  صحنه نبرد ،به شرح زير می ت مین حفاظت از ایالعات و

 اند. روش تحلی  شده

 تكلیف گرايی،ايمان به نصرت الهی، امداد غیبی، اعتقاد به پیروزی در نبرداص   -الف

 امداد غیبی، اعتقاد به پیروزی در نبرد تكلیف گرايی،ايمان به نصرت الهی،میزان پذيرش اص   :1 جدول

تكلیف گرايی،ايمان به نصرت »% جامعه آماری موافا قرار گرفتن اص  111 شده ارائهبه جدول  توجه با

 رانيا یاسالم یجمهور ینیزم یروهاین یاتیعمل»جزو اصول « الهی، امداد غیبی، اعتقاد به پیروزی در نبرد

 %37067باشند. ضمناً میزان ت ثیر اين اص  در هردو نبرد  می   همطرازناو  « همطراز نبرد در( نزسا و نزاجا)

 باشد.  می

 «صحنه نبرد ت مینحفاظت از ایالعات »اص   -ب

 صحنه نبرد ت مین: حفاظت از ایالعات 2جدول 

صاحنه   ت مین% جامعه آماری موافا قرار گرفتن اص  حفاظت از ایالعات  111شده  با توجه به جدول ارائه

و   همطاراز  نبارد  در( نزساا  و نزاجاا ) رانيا ا  اساالمی  یجمهاور  ینیزم یروهاین یاتیعمل»نبرد جزو اصول 

 باشد.  % می111ت ثیر اين اص  در هردو نبرد  میزان ضمناًباشند. می   همطرازنا

 اصل نبرد موافقت با اصل زان موفقت با اصلمي
 بلی خير خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم

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

1 1 1 1 11 1 13 

2032% 1% 1% 2032% 35031% 1% 111% 

 بلی خير خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم

 13 1 11 1 1 1 1   همطرازنا
2032% 1% 1% 2032% 35031% 1% 111% 

 اص  نبرد موافقت با اص  زان موفقت با اص می
 بلی خیر خیلی زياد زياد متوسط کم خیلی کم

  همطراز
حفاظت از 
 ت مینایالعات 
 صحنه نبرد

1 1 1 5 32 1 13 
1% 1% 1% 11062% 22037% 1% 111% 

 بلی خیر خیلی زياد زياد متوسط کم خیلی کم
 13 1 11 2 1 1 1   همطرازنا

1% 1% 1% 1065% 35031% 1% 111% 
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بارای   بناابراين نرمال اسات   صورت به ها دادهدر مورد میزان اثر هرکدام از اصول با توجه به اينكه که توزيع 

با شاخص توزيع نرمال استاندارد اساتفاده شاده اسات. در ايان آزماون       ها میانگینآزمون  از اثرتعیین میزان 

از دو بساتر   ياك  هایچ آماری ت ثیر زياد يا خیلی زياد دارند و نیز تعدادی از اصول در  ازنظربرخی از اصول 

داری ندارند الزم به ذکر است که غربال اين عوام  با استفاده از آزمون درصد ت ثیرگذاری بسایار   ت ثیر معنی

شوند ولی با اساتفاده از   گیرانه است و تنها عواملی که میزان ت ثیر زياد يا خیلی زياد دارند انتخاب می سخت

آمااری ت ثیرگاذار شاناخته شاوند،به      ازنظرتر نیز ممكن است  عواملی با ت ثیرگذاری پايین ها میانگینآزمون 

نتايج مورد ارزيابی قرار گرفتاه کاه چنانچاه      ها میانگیناز آزمون  گیری بهرههمین منظور در مرحله دوم ،با 

 63يعنی بیشاتر از 1015ز  )دنباله بااليی توزيع نرمال استاندارد در سطح بیشتر ا آمده دست بهی آزمون  اه هآمار

در گاروه   3از  تر بزرگداشتن میانگینی  باوجودو در غیر اين صورت  مؤثراستآماری عام   ازنظر%.( باشد 

آمااره   تارين  پايین وباالترين  تفاوت آزمون های آمارهآماری  بندی گروهبرمبنای گیرند،  قرار نمی مؤثرعوام  

در چهار سطح)خیلی زياد،زياد،متوسط و کم(مورد پردازش آماری قرار گرفته کاه نتاايج حاصاله باه شارح      

 باشد.: جداول زير می

 در سطح خیلی زياد   همطرازناو   همطرازالف: میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 
 در سطح خیلی زياد   همطرازناو   همطراز: میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 3جدول 

   همطرازنانبرد   همطرازنبرد  درصد پذيرش

811 

 
 ت مین و ایالعات از حفاظت -

 نبرد. صحنه

 نبرد. صحنه ت مین و ایالعات از حفاظت -
 . چنداليه و پايدار امن، ارتبایات -
 روانی.  عملیات از مؤثر استفاده -
 سايبری.  الكترونیك، جنگ عملیات انواع از گیری بهره -

67/37 

 
 
 
 نصرت به ايمان گرايی، تكلیف -

 به اعتقاد غیبی، امداد الهی،
 نبرد در پیروزی

 اص  مداومت پشتیبانی.  -
 در توان حد در آفندی عملیات -

 شبانه  عملیات قال 

 نبرد در پیروزی به اعتقاد غیبی، امداد الهی، نصرت به ايمان گرايی، تكلیف -
 . غیرعام  پدافند اجرای -
 عما.  در دفاعیهای  اليه ايجاد عین در نبرد مقدم منطقه در قایع دفاع -
 دشمن.  کردن غافلگیر و فري  -
 اص  مداومت پشتیبانی. -
 های خودی.  يگان سازی چابك -
 .پذيری انعطاصاص   -
 دشمن. حرکت مسیر  برابر در موانع سد ايجاد و زمین حداکثر تسلیح -
 .ها آتش دقت افزايش -
 ها افزايش حجم آتش -

94/35 

 
 روانی.  عملیات از مؤثر استفاده -
 فرماندهی. وحدت -
 هدص. اص  -
 آفند. اص  -
 . چنداليه و پايدار امن، ارتبایات -
 سادگی.  اص  -
 قوا.  تمرکز اص  -
 مانور. اص  -

 بردن بكار و خودی نیروهای تحم  آستانه مهارت، آموزش، سطح ارتقاء -
 نوآوری.  و خالقیت

 خودی.  نیروهای تلفات کاهش و امدادی خود -
 هدص.  اص  -
 و شبانه عملیات بر ت کید با دشمن برای عملیات صحنه عقبه سازی ناامن -

 مردمی.  نیروهای
 فرماندهی. وحدت -
 دشمن. اقدامات و نبرد صحنه به نسبت ایالعاتی اشراص -
 فرماندهی. خط و ارتبا  حفظ عین در رزمی استقالل و خوداتكايی -
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 در سطح زياد   همطرازناو   همطرازب: : میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 
 در سطح زياد   همطرازناو   همطراز: میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 1جدول 

   همطرازنانبرد   همطرازنبرد  درصد پذيرش

 
12/39 

 قوا. جويی صرفهاص   -
 .پذيری انعطاصاص   -
 دشمن. کردن غافلگیر و فري  -
 نیروهای تحم  آستانه مهارت، آموزش، سطح ارتقاء -

 نوآوری. و خالقیت بردن بكار و خودی

 
 

 قوا.  جويی صرفهاص   -
 قال  در توان حد در آفندی عملیات -

 شبانه.  عملیات

 مردمی بسیج از گیری بهره با رزمی، توان کمی توسعه - 63/31
 (عمومی بسیج)احتیا  نیروهای و

__ 

 

 در سطح متوسط   همطرازناو   همطرازپ: : میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 
 در سطح متوسط   همطرازناو   همطراز: میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 5جدول 

   همطرازنانبرد   همطرازنبرد  درصد پذيرش

 سايبری. الكترونیك، جنگ عملیات انواع از گیری بهره - 97/11
 های خودی. يگان سازی چابك -

 در نبرد صحنه فضای امنیت ت مین -
 .(هوايی پدافند)پست  ارتفاع

 دشمن.  برابر در موانع سد ايجاد و زمین حداکثر تسلیح - 14/16
 .ها آتشحجم  افزايش -

 
 مانور. اص  -

72/19 - 
 آفند. اص  -
 مند نظام قواعد پذيرش از اجتناب -

 .(کالسیك)
 

93/18 
 پدافند)پست  ارتفاع در نبرد صحنه فضای امنیت ت مین -

 .(هوايی
 دشمن.  اقدامات و نبرد صحنه به نسبت ایالعاتی اشراص -
 .ها آتش دقت افزايش -
 جنگجويی می  کاهش منظور به جنگ نمودن فرسايشی -

 دشمن.

 سادگی. اص  -
 با رزمی، توان کمی توسعه -

 و مردمی بسیج از گیری بهره
 .(عمومی بسیج)احتیا  نیروهای

 
 در سطح کم   همطرازناو   همطرازت: : میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد 

 در سطح کم   همطرازناو   همطراز: میزان ت ثیر اصول عملیاتی در نبرد  6جدول 
   همطرازنانبرد   همطرازنبرد  درصد پذيرش

 غیرعام . پدافند اجرای - 74/76
 __ خودی. نیروهای تلفات کاهش و امدادی خود -

48/74 

 ايجاد عین در نبرد مقدم منطقه در قایع دفاع -
 عما.  در دفاعیهای  اليه

 با دشمن برای عملیات صحنه عقبه سازی ناامن -
 مردمی. نیروهای و شبانه عملیات بر ت کید

__ 

 ارتبا  حفظ عین در رزمی استقالل و خوداتكايی - 13/72
 __ فرماندهی. خط و
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 نظر آماری ت ثیر ندارد.   همطرازناو   همطرازآماری در نبرد  ازنظرث: : اصول عملیاتی که 

 ت ثیر ندارد   همطرازناو   همطرازآماری در نبرد  ازنظر: اصول عملیاتی که 7جدول 

   همطرازنانبرد   همطرازنبرد  درصد پذيرش

 __ ..(کالسیك) مند نظام قواعد پذيرش از اجتناب - 44/67

  جنگ نمودن فرسايشی - __ 73/62

 قوا. تمرکز اص  - __ 13/52

 نیروهای عملیاتی اصول های ها و تفاوت وجهت پاسخگويی به سؤال شباهت گفته با توجه به جدول پیش

 شرح است: نتايج حاصله بدين   همطرازنا و  همطراز نبرد در ايران.ا.ا زمینی

 باشند. ( مشترک می  همطرازناو   همطرازاص  در هر دو نبرد ) 22تعداد  -(1) 

 . اند پذيرفتهتمامی اصول مشترک دو نبرد از عوام  يكسانی ت ثیر  -(2)

 باشد. اص  می 23 داراي همطرازنااص  و نبرد  31دارای   همطرازنبرد  -(3)

در رهنامه عملیاتی نیروی زمینی برای نبرد  "(کالسیك) مند نظام قواعد پذيرش از اجتناب"اص   -(1)

اين اص  وجود   همطرازدر گروه اولويت متوسط قرار دارد ولی در رهنامه مربو  به نبرد    همطرازنا

 ندارد.  

در  "قوا تمرکز اص "و  "دشمن  جنگجويی می  کاهش منظور به جنگ نمودن فرسايشی"اصول  -(5)

های اولويت متوسط و خیلی زياد  به ترتی  در گروه  همطرازرهنامه عملیاتی نیروی زمینی برای نبرد 

 اين اصول وجود ندارد.   همطرازناقرار دارند ولی در رهنامه مربو  به نبرد 

باشد لیكن ترتی  تقدم و اهمیت هر يك از اصول  اص  در هر دو رهنامه مشترک می 22اگرچه تعداد  -(6)

 الكترونیك، جنگ عملیات انواع از گیری بهره" اص  مثال عنوان بهباشد.  در دو رهنامه متفاوت می

همین اص  در رهنامه  که درحالیدر گروه اولويت متوسط قرار دارد   همطرازدر رهنامه  "سايبری

 در گروه اولويت خیلی زياد جای گرفته است.    همطرازنا
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  : پیشنهادو  گیری نتیجه

 نتیجه گیری-الف

توانسته ادبیات    همطرازناو   همطراز، به اصول عملیاتی نبرد زمینی در دو فضای زمان همپرداختن 

تواند ، ت ثیر مطلوبی در جهت ايجاد ادبیات مشترک  جديدی را در اين دو حوزه تولید که اين مهم می

از  گیری بهرهپووهش با  در اينباشد، داشته باشد  که از نیازهای ضروری نیروهای مسلح ا.ا.ا می

در س.ک.ن.م، آجا و سااه  گیری تصمیمکه ترکیبی از مسئولین رده  آماری وتجربه علمی جامعه خبره 

برای نیروهای زمینی  همطرازنا و  همطرازشدند، اصول نبردهای  پاسداران انقالب اسالمی را شام  می

در هردو نبرد  اص   از اين اصول با میزان ت ثیر متفاوت 22اص  مشخص که  31ا.ا.ا. به تعداد 

دشمن درنبرد  جنگجويی می  کاهش منظور به جنگ نمودن فرسايشی اص  تمرکز قوا و دو مشترک و

نبرد  در نیز(کالسیك) مند نظام قواعد پذيرش از مفهوم عملیاتی نداشته واص  اجتناب   همطرازنا

 جايی ندارد .  همطراز

   ها پیشنهاد -ب 

آموزشی در دافوس آجا و سااه، برای فرماندهان نزاجا و نزسا های  نتايج حاصله در قال  کارگاه -

 ارائه گردد.

واقع  موردپووهشموضوع تبیین اصول عملیاتی برای ساير نیروها )دريايی، هوايی، پدافند( نیز،  -

 گردد.

 الگويی مرجع، برای ساير پووهشگران قرار گیرد.  عنوان بهاين تحقیا  -

تفاده از نتاايج حاصاله نسابت باه تادوين رهناماه عملیااتی        ستاد ک  نیروهای مسلح ا.ا.ا.باا اسا   -

 اقدام نمايد.   همطرازنا و  همطرازنیروهای زمینی در نبردهای 
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 ، ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران"اا اا وتشابه آن تفاوت
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 .پووهی علوم و فناوری دفاع مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنايع دفاعی،  چاپ اول، تهران آينده

 

 



 
 1332پايیز ، 77، شماره هفدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتويك   22

 :انگلیسيمنابع  -

- Heirsbourg Francois, "A Work in Progress: The Bush Doctrine and Its 

Consequences," The Washington Quarterly, 26:2 2004. 

- Osgood,O.R, "Alliances and American Foreign Policy", Op. Cit,2 Feb 2003 

- Takahara, Kanako & Junko Tacahashi, "Rumsfild gets the hint: no SDF dispatch this 

year, "The Japan Times, 15 November 2003.  

 :ها سايت -

- http://www.iiss.Org/ MILITARY BALANCE/USA ARMAY, 2014, press statement. 

- http://www.DEFENSE NEWS.(2007). 

http://www.iiss.org/%20MILITARY%20BALANCE
http://www.defense/

