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 9311 تابستان، 7، شمارۀ بیستمسال     91/01/9311پذیرش مقاله: 

 67-9ص ص     پژوهشی مقاله

  ینظام نیسطوح دکتر اساس برنزاجا  یاتیرزم و ساختار عمل یکاربست سازمان برا

 ندهیآ هایجنگ و

 *9کالنتری... افتح

 چکیده

ای از دکترین امری ذهنی و مجموعه ؛شوداندیشه اصلی هر نیروی نظامی در قالب دکترین آن شناخته می

نیروها، تجهیزات کارگیری  ثابت شده است. دکترین نظامی چارچوبی برای به تجربه بااعتقادها و دانشی است که 

گردد که نزاجا، ساختار عملیاتی خود را با باشد. پیروزی در جنگ آینده زمانی میسر میها در جنگ میو تاکتیک

سطح تاکتیکی،  سهسطوح جنگ و دکترین نظامی منطبق نماید. طبق اسناد موجود، جنگ و دکترین دارای 

ا سطح تکنیکی و فراراهبردی وجود ندارد. هدف اصلی این و نزاج آجااست، در ساختار فعلی عملیاتی و راهبردی 

باشد. این پژوهش از می آینده هایجنگو  نظامی نزاجا بر اساس سطوح دکترین عملیاتی ساختارتحقیق تبیین 

نفر از نخبگان  50جامعه آماری  است. موردی انجام گردیده -ایکاربردی بوده و به روش زمینه -اینوع توسعه

 عنوان بهده و سه سال حداقل دارای مدرك تحصیلی کارشناسی بوکه هستند جایگاه سرتیپی به باال لشکری با 

ها با باشد، یافتهای میآوری اطالعات میدانی و کتابخانهاند، روش جمعانجام وظیفه نمودهفرمانده لشکر و تیپ 

سطح  5است که جنگ آینده دارای های خبرگی، تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن استفاده از روش

منظور کاهش  باشد: سطح تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی، راهبردی و فراراهبردی. بهسطح اجرایی می 5دکترینی و 

صورت گروهان، گردان، لشکر و نزاجا،  های فرماندهی، ساختار عملیاتی نزاجا در جنگ آینده بهسطوح و الیه

گردد. در حال حاضر ساختار نزاجا ای حذف میفرماندهی تیپ و قرارگاه منطقه باشد. در این ساختار دو الیهمی

 به همین دلیل رویکرد آن تهدیدمحور و کُنشی است. چنانچه ساختار نزاجا به ؛پایه استمحور و قرارگاهتیپ

دنبال  همقاله بگردد. این محور و فراکُنشی تبدیل میمحور و لشکرپایه شود، رویکرد آن، به امنیتصورت گردان

دنبال سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا در جنگ احتمالی ه تغییر ساختار سازمانی نزاجا نیست، بلکه ب

 باشد.آینده می

  دکترین نظامی، سطوح جنگ آینده، نزاجا، ساختار. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

دکترین نظامی چگونه  صلح و جنگ در زمان که شودمی مشخص زمانی دوره یک از پس

جنگ و دکترین  ؛باید باشد. بین سطوح جنگ و دکترین نظامی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

مجموعه »نظامی هر دو دارای سه سطح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی هستند. دکترین نظامی 

ها و کند و روشهایی است که محیط عمل نیروهای مسلح را توصیف مینظریات و تئوری

برای  (F.Horton and others,9112:910) « کند.نیروها را تعیین می کارگیری بهایط شر

الگوهای علمی از عالوه بر مجهز شدن به تسلیحات پیشرفته،  باید جنگ آیندهآمادگی الزم در 

پیشگیری از  منظور بههای نوینی از جنگیدن را با ساختار جدید طراحی نمود. دکترین و شیوه

دفاع در مقابل  های جدید و متفاوتی را برایها و تاکتیکراهبردی، باید روشغافلگیری 

های ها و روشابداع نمود. پویایی در دکترین و ساختار باعث خلق تاکتیک تهدیدات نوپدید،

 شود. جدید جنگی می

 بیان مسئله

های گذشته این بود که سطوح جنگ و دکترین نظامی در سه سطح چالش اصلی جنگ

موقع به  طولی در سامانه فرماندهی نزاجا، پاسخگویی سریع و به مراتب سلسلهشد. صه میخال

تهدیدات متنوع و آنی را با کندی مواجه کرده بود. لذا آنچه ذهن محقق را به خود معطوف 

نموده این است که در جنگ احتمالی آینده، تهدیدات متنوع، چندوجهی و مرکب هستند، 

نزاجا بر اساس سطوح دکترین نظامی و جنگ آینده  یهاگانییکی و عملیاتی بنابراین برش تاکت

داشته باشد.  زمانهمصورت که قابلیت پاسخگویی به تهدیدهای متنوع را بهباید طوری باشد 

تهدیدهای »جهت مقابله با « نظام چندوجهی»دربازبینی در دکترین و ساختار عملیاتی نزاجا 

امری مهم و ضروری است. لذا مسئله اصلی تحقیق این است که: دکترین نظامی  «چندوجهی

در جنگ آینده داری چند سطح است و ساختار عملیاتی نزاجا با توجه به سطوح جنگ آینده 

چگونه باید باشد؟ پس مسئله تحقیق تغییر ساختار سازمانی فعلی نزاجا نیست، بلکه مسئله 

های احتمالی آینده بر اساس ازمان برای رزم نزاجا در جنگتعریف ساختار عملیاتی و یا س

 باشد.سطوح جدید جنگی و دکترینی می

 اهمیت و ضرورت تحقیق

های احتمالی آینده، باعث افزایش اهمیت وجود ابهام در چیستی، چرایی و چگونگی جنگ

یاستمداران و بین س مؤثرهماهنگی  (از: الف اندعبارتاین تحقیق شده است. سایر عوامل مهم 



 3/  … نزاجا بر اساس سطوح یاتیرزم و ساختار عمل یکاربست سازمان برا

 

تصویرسازی مناسب از  (ب ؛نظامیان برای بسیج منابع و امکانات جهت مقابله با تهدیدات آینده

منظور چگونگی، سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا بر اساس دکترین نظامی جدید به

 های قدرت ملی برای دفاع و تهاجم در جنگ احتمالی آینده. افزایی مؤلفههم

 پنجاهتغییر ماهیت جنگ طی  (از: الف اندعبارتکه باعث ضرورت این تحقیق شده عوامل 

این  ۀتوجهی به نتیجنماید، بیسال گذشته، ضرورت بازنگری در ساختار نزاجا را بیان می

 گردد. ن نظامی در جنگ آینده میتحقیق باعث غفلت از سطح تکنیکی و فراراهبردی دکتری

جنگی، چنانچه  هایفناوریآور برد و همچنین رشد سرسامبه علت گستردگی صحنه ن ب(

ساختار نزاجا مناسب نباشد، چرخه پاسخ به نیازهای دفاعی کشور تا حدودی دچار آسیب 

علت طولی بودن سامانه فرماندهی و کنترل در نزاجا، فرماندهی و مدیریت به (پ گردد.می

 شود. صحنه عملیات با نقصان روبرو می

نزاجا بر اساس سطوح  عملیاتی ساختارتبیین سامان برای رزم و  تحقیق:هدف اصلی 

 باشد. می آینده هایجنگو  نظامی دکترین

؛ تبیین سطوح دکترین نظامی در جنگ احتمالی آینده -الف از: اندعبارتاهداف فرعی 

وجه به تبیین ساختار عملیاتی و سازمان برای رزم نزاجا با ت -ج ؛تبیین سطوح جنگ آینده -ب

 باشد.تحقیق متناظر با اهداف می سؤاالتسطوح دکترین نظامی و جنگ آینده. 

 مبانی نظری

 شناسیپیشینه

 باشد:پژوهشی که با این پژوهش ارتباط دارد به شرح زیر می -تعداد سه عنوان مقاله علمی

محمدحسین  که به وسیلۀ« گیری آنشکل فرآینددکترین نظامی و »ای با عنوان مقاله (الف

قنبری جهرمی نوشته شده است. نتیجه مقاله این است که اتخاذ دکترین نظامی کارآمد برای 

از  اندیشیآیندهنیاز دارد و بخشی از این  یشیاندندهیآپاسخ به تهدیدات فراروی ج.ا.ایران به 

 (  89:9382جهرمی،آید. )قنبریدست میها و تجارب جنگ گذشته بهدرس

دکترین نظامی چگونه شکل » با عنوان(  65:9381)محمدرضا لونی یۀ آقامقال (ب

دکترین پاسخی است برای چگونه عمل کردن، دکترین نظامی با این نتیجه که «گیردمی

 خطوط و تابلو راهنمایی است که برای حرکت در مسیر راهبرد باید مورد توجه قرار گیرد. 

که به  «ینظام نیدکتر نییدر تع کینقش  عوامل ژئوپلیت یبررس»ای با عنوانمقاله (پ
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 کیژئوپلیت یهاشاخص عبدالعلی پورشاسب نوشته شده است. نتیجه مقاله این است که وسیلۀ

 یجمهور یمـرزها تیکشور، وضع ییایجغراف تیموقعمساحت کشور،  ،یشامل شکل هندس

 ینظام یهاکشور )جنبه ینظامـ یایو تنگـه هرمز و جغراف فارسجیخل تیموقع ـران،یا یاسالم

 نینوع دکتر نیترو مناسب باشندیمؤثر م ینظامـ نیدکتر نیو تدونـوع ( بر انتخاب نیزم

 ( 2:9312)پورشاسب، است. یدفاع - یبازدارندگ نیدکتر کیبا توجه به عوامل ژئوپلیت ینظام

مبتنی بر  آجاای مشترك منطقهتدوین الگوی تشکیل فرماندهی » ای با عنوانمقاله (ت

بر اساس حسین شکوهی و محمدرضا شیخ نوشته شده است. که به وسیلۀ « تهدیدات آینده

باشند: تهدیدات آینده، می مؤثرعوامل زیر در ساختار فرماندهی مشترك ، مقاله این یجانت

، گسترش و های اوپذیریساختار، استعداد و گسترش نیروهای نظامی دشمن، توانایی و آسیب

 کارگیری بهاستقرار نیروهای نظامی موجود در هر منطقه بر اساس آمایش سرزمین فعلی، 

های عملیات های سایبری، ایجاد یگاننیروهای احتیاط، انتخاب ساختار راهبردی، ایجاد یگان

 (  969: 9316 واحدهای اطالعاتی. )شکوهی و شیخ، دهیسازمانروانی و 

مشخصات جنگ احتمالی آینده علیه ج.ا.ایران و راهبردهای مقابله با » نای با عنوامقاله (ث

ا... کالنتری نوشته شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که فتحکه به وسیلۀ « آن

بُعد )زمینی، دریایی، هوایی، فضایی، سایبری یا فضای مجازی،  هفتهای آینده دارای جنگ

محوری، شناخت چندوجهی بودن،ویژگی راهبردی ) 90و  ای(شناختی یا فضای ذهن و رسانه

گی، فرماندهی و کنترل برخط و پایهمحوری، مردمگی، قابلیتهوشمندی، تأثیرمحوری، فناورپایه

دست طبق موقعیت راهبردی به باشد.محوری( میمحوری و آرمانافقی، اشراف اطالعاتی، ارزش

جنگ آینده در مسیر تهاجم معطوف به قوت قرار  آمده، وضعیت نیروهای مسلح ج.ا.ایران در

 (903:9315گرفته است. )کالنتری،

و چگونه عمل کردن دکترین نظامی بر اساس  اندیشیآیندهدر سه مقاله اول بیشتر به 

های ژئوپلیتیکی برای انتخاب دکترین نظامی مناسب، توجه شده است. تجارب گذشته و شاخص

ستعداد و گسترش نیروهای نظامی خودی و دشمن با توجه به در مقاله چهارم به ساختار، ا

تهدیدات موجود در جنگ آینده پرداخته است و نهایتاً در مقاله پنجم وضعیت نیروهای مسلح 

فقط  ادشدهیهای جنگ آینده بیان نموده است. پس در مقاالت را با توجه به ابعاد و ویژگی

دنبال این است ت،  اما در این مقاله محقق بههای جنگ آینده بیان شده اسدکترین و ویژگی

که با توجه به سطوح جنگ آینده و دکترین نظامی، ساختار عملیاتی و سازمان برای رزم نزاجا 
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 چگونه باید باشد؟

 ادبیات تحقیق

 دکترین نظامی

اصول، »از:  عبارت استاز باال به پایین است. دکترین نظامی  9طبیعت دکترین نظامی

، افکار و عقاید قابل اجرا برای اقدامات نظامی که از تجربه یا نظریه سرچشمه گرفته هایمشخط

(. دکترین نظامی 9383،33)جمشیدی،« شودیک راهنما شناخته می عنوانبهو پس از اجماع 

های علمی و تجربی های اصولی و بنیادین مبتنی بر استداللای از نظریات و اندیشهمجموعه

ای و جهانی و قدرت المللی، تهدیدات نظامی، روند تحوالت منطقهو بین است که محیط ملی

 دکترین نظامی. دهدمیقرار  وتحلیلتجزیهنظامی خودی را برای کاربرد نیروهای نظامی، مورد 

نماید و های مناسب را برای دستیابی به اهداف ملی، در زمان صلح یا جنگ توصیه میروش

توان ( با توجه به این تعریف، می75:9381)تهامی، «.کندگذاران را هدایت میسیاست

 کارکردهای اصلی دکترین نظامی را موارد ذیل دانست:

کردن کشور و های آمادهابزار، وسایل و روش)راهبرد، های آینده از جنگری یتصو -9

 (.هانیروهای مسلح آن برای این جنگ

 از جنگ یا برپایی آن. تنجس یدورنیروی نظامی برای  کارگیریبهاندیشه  -7

 استفاده از نیروی نظامی در حمایت از سیاست خارجی در زمان صلح.ایده  -3

 .(9311:69، نژاد ی. )رئوفاز نقش نیروی نظامی در امور داخلی کشورری یتصو -1

های از: فناوری نظامی، جغرافیای ملّی، قابلیت اندعبارتدر دکترین نظامی عوامل اصلی 

 .(Posen, 9181: 93) های خودیهای سازمانبلیتدشمنان و قا

 سطوح دکترین نظامی

بخش نظامی به سه سطح  ؛شودکلی دکترین به دو بخش ملی و نظامی تقسیم می طوربه

دکترین نظامی در  (.18: 9329گردد )سامرز، تقسیم میتاکتیکی  و دکترین راهبردی، عملیاتی

 ؛کند)سپاه و ارتش( را در صحنه جنگ مطرح میسطح راهبردی هدایت نیروهای مسلح کشور 

هدایت نیروهای زمینی، پدافندی، هوایی و دریایی در صحنه عملیات  دربارهدر سطح عملیاتی 

                                                                                                                                       

1. Military Doctrine 
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: 9385)نوروزی، باشد ها در میدان رزم میاست و در سطح تاکتیکی مربوط به هدایت یگان

سازد و قدرت ملی هماهنگ می دکترین نظامی، قدرت نظامی کشور را با سایر ابعاد (.311

اتخاذ سیاست تهاجمی یا تدافعی  واقع دردولتمردان در امور نظامی است.  گیریمبنای تصمیم

در  گیرد.قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح و توجه به دکترین نظامی، صورت می بر تکیهبا 

دکترین آفندی، دکترین  از: ندعبارتبندی دیگر، انواع دکترین نظامی از منظر عملیاتی تقسیم

. پدافندی، دکترین بازدارنده، دکترین محیطی یا تک نیرویی، عملیات مشترك و عملیات مرکب

فقط در حوزه عملیات و نوع عملیات است  واقع در بندیتقسیمکه این  است این توجهقابلنکته 

 هم اشاره کرد. رانهیشگیپدستانه یا توان به دکترین عملیات پیشکه می

 سطوح جنگ

 نشده تعریف کنون تا هاآن بین باریکی و دقیق مرز و ندارد مشخصی مرزبندی جنگ سطوح

 مشخص زمانی دوره یک از پس معموالً. است مشکل سطوح جنگ بین دقیق یِکشخط است.

 تاکتیکی یا عملیاتی راهبردی، ماهیت اقداماتی و تصمیمات چه صلح و جنگ در که شودمی

این مقاله دو سطح تکنیکی و فراراهبردی به سطوح جنگ و دکترین اضافه شده اند. در داشته

پس  باشد.واقع نوآوری این تحقیق تعریف این دو سطح و کاربرد آن در جنگ می است، در

 سطح است:  پنججنگ دارای 

واحد یادگیری یک مهارت است. سطح تکنیکی  نیترکوچکسطح تکنیکی: تکنیک  (الف

های اجرایی های ردهجنگ و سطح دکترینی است که شامل فنون و تکنیکسطح  نیترنییپا

های گذشته، باشد. در جنگمثل گروهان و دسته برای مشارکت در جنگ و عملیات می

های آینده تأکید بر اجرای شد، اما در جنگای در رده تیپ به باال انجام میهای جبههعملیات

به همین دلیل  ؛باشدخودکافی و کوچک می هاییگانز های عمیق و خطی با استفاده اعملیات

باشد. سطح کوچک مثل گروهان نیاز به سطح تکنیکی جنگ می هاییگان کارگیری بهبرای 

کند، با تکنیکی سطحی است که اجرای جنگ و عملیات را از رده گروهان به پایین هدایت می

مشابه دارد، پس سطح تکنیکی توجه به اینکه هر سطحی از جنگ نیاز به سطح دکترینی 

 (26: 9318 ،آجاباشد. )دافوس های گروهان به پایین مورد نیاز میدکترین نظامی برای رده

 ابزار و عوامل با است که جنگ ی اجرایسطح تاکتیکی: این سطح مربوط به نحوه( ب

 امکان تا گرددمی اجرای عملیات در سطح تاکتیکی انجام و ریزیدارد، طرح سروکار فیزیکی

 سطح این در هافعالیت تمرکز. شود فراهم تاکتیکی هاییگان به وسیلۀ نظامی اهداف حصول
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 .است عینی سطح این در اقدامات ۀعمد. دارد قرار رزمی عناصر مانور و آرایش محور حول

 ( 5:9318)افشردی،

 و اصلی هایعملیات تداوم و اجرا ،یزیرطرح که جنگ است از عملیاتی: سطحی سطح (پ

 سطح در. بخشدمی تحقق عملیات ۀصحنراهبردی  اهداف تأمین منظور به را ایزنجیره عملیات

 راهبرد عملیاتی، سطح در و شودمی داده ربط عملیات سطح به ملی امنیت راهبرد ،راهبردی

 هنر بر سطح این اصلی توجه. شودمی داده پیوند تاکتیکی عملیات یا تاکتیک به نظامی

 عملیاتی سطح در که است اقداماتی مجموعه از عبارت که است، عملیاتی سناریوی یا عملیاتی

 کشور به آمریکا احتمالی تهاجم با مقابله در مثالً .یابد تحقق عملیاتی راهبرد تا آیدمی عمل به

 که هاآن هدف شکست بلکه او، نیروهای انهدام نه است، آمریکا راهبرد شکست ما هدف ایران،

 در عملی اقدامات مجموعه یک با را کالن نظامی هدف این. شود آمریکا ینینشعقب به منجر

 که است عملیاتی سناریوی همان این شود؛داده می پیوند تاکتیکی عملیات به عملیاتی سطح

 اجرا و تبدیل تاکتیکی اقدامات به عملیاتی سناریوی به وسیلۀ راهبردی هدف عنوان به باید

 توجه و دهدمی پیوند راهبردی سطح به را نیروها تاکتیکی کارگیری به عملیاتی سطح لذا. شود

 (6:9318است. )افشردی، عملیاتی سناریوی بر سطح این در هم اصلی

 کارگیریبه ۀنحو اساساً سطح این. است جنگ سطح باالترین سطح راهبردی: این سطح (ت

 برای ،است شده جنگ وارد کهرا  مسلح نیروهای کالن دهیسازمان و کشور امکانات مجموعه

 نماید،می تعیین کشور یک که اهدافی واقع در .کندمی مشخص جنگ عالی اهداف به دستیابی

 برآورده را سیاسی هدف یک تواندمی نظامی هدف کدام تأمین کهاین و هستند سیاسی اهدافی

 خاص، کشور یک مورد در آمریکا هدف مثالً. شودمی مشخص جنگ راهبردی سطح در نماید،

 ۀکنندتأمین نظامی اقدام چه حال است؛ سیاسی هدف یک مسلماً که است رفتار تغییر ایجاد

 نیروهای کنترل و فرماندهی مراکز بمباران ،ایهسته مراکز بمباران آیا است؟ سیاسی هدف این

 سیاسی هدف تأمین به منجر یک کدام دست، این از اقداماتی یا سیاسی مراکز بمباران مسلح،

 هدف یک تحقق به منجر تواندمی که نظامی اهداف تعیین لذا شود؟می کشور رفتار تغییر

 (8:9318گیرد. )افشردی،می قرار گیریتصمیم و بحث مورد راهبردی سطح در شود، سیاسی

سطح فراراهبردی: کاربرد این سطح برای اجرای جنگ مرکب است، هر وقت نزاجا قصد  (ث

های جهادی همسو با ج.ا.ایران در سایر اجرای عملیات مرکب با ارتش سایر کشورها و یا گروه

هبردی دکترین نظامی برای رانیاز به سطح فرا ،کشورها را علیه هدف مشترك داشته باشد
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یا  دو کشور به وسیلۀبردی سطحی است که اجرای جنگ و عملیات جنگ دارد. سطح فراراه

بیشتر و یا اجرای جنگ و عملیات توسط یک یا دو کشور با یک یا چند گروه جهادی مبارز و 

نماید. این سطح از جنگ، نیاز به دکترین همسو با خود را علیه دشمن مشترك هماهنگ می

دارد. عملیات مرکب نیاز به فرماندهی مرکب نظامی فراراهبردی برای اجرای عملیات مرکب 

شود که نیروی مرکب یعنی نیروی نظامی هایی استفاده میفرماندهی مرکب در جنگ ؛دارد

های ملیت دلیل بهها ممکن است چندین کشور ملزم به همکاری با یکدیگر باشند، در این جنگ

بردن چنین نقصی  بین ی ازماندهی مقدور نباشد. براهای متنوع وحدت فرمختلف و آموزش

 ( 22: 9318گردد. )دافوس،منظور ایجاد فرماندهی مرکب تشکیل می یک فرمانده مرکب به

 مفهوم صحنه جنگ

تهاجم »: تعریف زیر را از جنگ و تهاجم ارائه داد 9121دسامبر  91سازمان ملل در تاریخ 

یک دولت علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یک سرزمین  لهیوس بهبه کار گرفتن نیروی مسلحانه 

و یا استقالل سیاسی یک دولت دیگر و یا اتخاذ هر شیوه دیگری است که با میثاق ملل متحد 

آمیز یک دولت به موارد زیر نیز اشاره های اراده تهاجمدر خصوص شاخص« منافات داشته باشد

 شده است:
 نیروهای مسلح؛ سیلهوبهاشغال یک سرزمین و یا حمله به آن  .9
 بمباران یک سرزمین؛ .7
 قتصادی بنادر و یا سواحل یک کشور؛محاصره ا .3
 ناوگان و نیروی هوایی کشور دیگر؛ حمله نیروهای نظامی یک کشور به .1
های مسلح و نیروهای غیرمنظم که علیه یک کشور دیگر دست به اعزام دسته .5

زمینی بدون اجازه زنند، حضور ممتد نیروهای نظامی در سرتعرض نظامی می
 (310، 9310)حافظانیا،  کشور میزبان.

ها بندی است که هر یک از این صحنهتعریف و دسته قابلِ صحنه سهدر ارتباط با جنگ 

 دارای تعریف و نقش و کارکرد خاصی است.

شود که نیروهای مسلح آن ای جغرافیایی اطالق میدقیقاً به منطقه: صحنه جنگ (الف

ریزی نموده و یا در حال انجام عملیات های نظامی در آن منطقه طرحعملیات کشور جهت انجام

ای های زنجیرهتواند عملیاتباشند. آن کشور در منطقه خود و با توجه به شرایط موجود می

از  عبارت استریزی یا انجام دهد. صحنه جنگ را در یک یا چند صحنه جنگ طرح یراهبرد
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گیرد و یا ممکن است انجام می در آنعملیات جنگی  ماًیمستقکه  قسمتی از خشکی، دریا و هوا

درگیر عملیات رزمی و پشتیبانی  ماًیمستقانجام گیرد و یا صحنه عملیات و ناحیه داخلی که 

خدمات رزمی است، یا سرزمین وسیعی متشکل از یک حدود جغرافیایی که جنگ در آن 

ای از هوا، از منطقه عبارت است( صحنه جنگ 115: 9385محدوده جریان دارد. )نوروزی، 

ک صحنه بیشتر از ی معموالًباشد و می مؤثرمستقیم در هدایت جنگ  طور بهزمین و دریا که 

      (70: 9318. )افشردی، ردیگیبرمعملیات را در 

 یبانیپشتآن قسمت از صحنه جنگ که برای انجام عملیات نظامی و  : صحنه عملیات (ب

( صحنه 116: 9385شود.)نوروزی، خدمات رزمی مورد نیاز است، صحنه عملیات گفته می

گردد. هر احی و اجرا میعملیات بخشی از صحنه جنگ است که عملیات رزمی در آن طر

متمایز و مجزا بوده و جهت اجرا  عملیاتهای جغرافیایی از سایر صحنه ازلحاظصحنه عملیات 

گیرد. هر صحنه عملیات بر بخشی از نیروی قرار می مورداستفادهیا پشتیبانی از عملیات رزمی 

 (70: 9318شود. )افشردی، دشمن متمرکز می

عملیات است که درگیری در آن  ۀصحننبرد بخشی از  ۀمنطق(: صحنه رزم)صحنه نبرد  (پ

. در باشدمی. این منطقه مورد نیاز نیروها جهت هدایت و اجرای عملیات رزمی افتدمیاتفاق 

نبرد که در اولین مواجهه با  یمنطقهنبرد، به بخشی از  یمنطقهمفهوم مربوط به  سازیبومی

عمقی نبرد  یمنطقهمقدم نبرد،  یمنطقهبه پشت مقدم نبرد و  ۀمنطق شودمیدشمن روبرو 

 ریزیطرحجنگ و عملیات است که در آن  ۀصحنمواصالت بخشی از  ۀناحی. شودمیگفته 

الزم برای پشتیبانی و حفظ  هایبخش، ولی شامل خطوط ارتباطی و دیگر کنیمنمیعملیات 

 (77: 9318)افشردی، نیروهای رزمی است. 

 ندهیجنگ آ هاییژگیو و ابعاد

و  یابتنی صورت به ریاخ هایو جنگ عیارتمامو  ممستقی صورتگذشته به هایجنگ اغلب

 هایمؤلفهاست که با استفاده از تمام ابزار و  یجنگ عیارتماممحدود اجرا شده است. جنگ 

 خصوص( بهیبریو سا یفناور ،یطمحیستیز ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیس ،ی)نظام یقدرت مل

 جانبهو همه ممستقی صورت جنگ به نی. اردگییانجام م شرفتهیمدرن و پ زاتتجهی و هاسالح

 .ردگییائتالف انجام م ایدو کشور و  نبی

است که از نظر، زمان، مکان، عِده و عُده محدود باشد. جنگ محدود  یمحدود جنگ جنگ

 یایدر مکان و جغراف -7 ؛شودیدر زمان محدود انجام م -9است:  یژگیو چهارحداقل  یدار
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و  زاتیبا تجه -1 ؛شودیمحدود انجام م یانسان یرویبا تعداد ن -3 ؛شودیمحدود انجام م

 .شودیمحدود انجام م هایسالح

های آینده دارای اما جنگ بودند، ییو هوا ییایدر ،ینیبُعد زم سه یگذشته دارا هایجنگ

 -2 ،یاختشن -6 ،یبریسا -5 ،ییفضا -1 ،ییهوا -3 ،ییایدر -7 ،ینیزم -9بُعد هستند:  هفت

 (902:9318،ی. )کالنترایرسانه

 

 شوند:یم میتقس تاکتیکیو  یبه دو دسته راهبرد ندهیجنگ آ هاییژگیو

  ،محوریشناخت -7، بودن یچندوجه -9 از: عبارتند ندهیجنگ آ یراهبرد هاییژگیو  (الف

 -8 ،پایگیمردم -2 ،محوری-تیقابل -6 ،یگیفناورپا -5 ،یرمحوریتأث -1 ،یهوشمند -3

 ،محوریارزش -90 ،یاشراف اطالعات -1 ،ی( و افقنی)کنترل( برخط )آنال شیو واپا یفرمانده

 .محوریآرمان -99

 

با  ینظام یدهایتهد یدگتنیدرهم -9از:  اندعبارت ندهیجنگ آ تاکتیکی هاییژگیو (ب

 ۀصحن تیالیس -1 ژه،یو اتیعمل -3و متمرکز،  رشدتپُ اتیعمل -7 ،یتیامن یدهایتهد

کاهش چرخه  -2گسترده،  یروان اتیعمل -6 ،یراهبرد هاییحمله به توانمند -5 ات،یعمل

و  یاتیبا عمل یبردسطوح راه یکینزد -1 ،ییستایدور ا -8 ات،یاطالعات و عمل نیزمان ب

 ،یستیترور هایاستفاده از گروه -99 ،ینیزم یرویاز ن یاستفاده حداقل -90 جنگ، یکنشراه

 (902:9318،ی. )کالنتریقدرت مل هایمؤلفه جیبس -91 ،ینابرابر -93 ،یناهمگون -97

 

 آینده الگوهای جنگ

 گیریشکل در حال یا دارد وجود عرصه جنگ( )در نظامی هاینگرش و از الگوها ایمجموعه

دارند. )زهدی و  مشترك فراوانی نقاط و پوشانیهم یکدیگر با که است تکوین و

 (958:9315کالنتری،
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 الگوهای موجود و نوظهور جنگ آینده: 0 شمارۀجدول 

 های نوظهورالگو یا پارادایم های موجودالگو یا پارادایم

 محورشبکه جنگ اطالعات جنگ

 تأثیرمحور عملیات سایبر جنگ

 غیرکشنده جنگ روانی جنگ

 سرنشین بدون جنگ ايشبکه جنگ

 راهبردي اطالعاتی جنگ ناهمگون جنگ

 (دانشی )جنگ بنیاندانش جنگ نامتعارف جنگ

 جنگ نیابتی موازي جنگ

 جنگ مقاومت (و مدرن )سنتیجنگ کالسیک 

 شناسی تحقیقروش

 نوع و روش تحقیق

 لشکری گیرندگان بخشتواند مورد استفادۀ تصمیمباشد و مینتایج پژوهش کاربردی می

سطوح  صرفاًدر این تحقیق، پژوهشگر  کاربردی است. -اینوع پژوهش توسعهقرار گیرد، لذا 

 -ایدکترین نظامی و جنگ را در ساختار نزاجا بررسی نموده است، بنابراین روش تحقیق زمینه

 صورت آمیخته )کمی و کیفی( است.  موردی و به

 قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی 

تا زمانی که الگوها و  9316زمانی، پس از اتمام جنگ سوریه، از سال  قلمرو تحقیق از نظر

های جدید جنگی خلق شوند. از نظر مکانی، شامل استقرار نزاجا در جغرافیای ج.ا.ایران پارادایم

 باشد. می

 جامعه آماری و نمونه

 که نظران و نخبگان لشکری با جایگاه سرتیپی به باالجامعه آماری این تحقیق از صاحب

فرمانده لشکر و تیپ یا مدیر  عنوان بهده و سه سال حداقل دارای مدرك تحصیلی کارشناسی بو

های مهم جامعه نمونه این است که و باالتر انجام وظیفه کرده باشند. یکی از ویژگی 98سطح 

تعداد جامعه نمونه  سابقه حضور در جنگ سوریه را داشته باشند. سال کیحداقل  هاآن 50%

صورت تمام شمار گیری بهباشد، نمونهنفر می 900باشد. چون جامعه آماری کمتر از می نفر 50
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 باشد. می

 ابزار گردآوری

ای علمی و بررسی اسناد و مدارك )کتابخانه»و « میدانی»اطالعات این تحقیق از دو روش 

نظری مورد ای، ادبیات موضوع و اطالعات گردآوری شده است. در روش کتابخانه« تخصصی(

دست آمده است. در های اطالعاتی بهاینترنتی و بانکای تخصصی، وجوی کتابخانهنیاز با جست

پرسش بسته آن از طریق طیف لیکرت در پنج  96ای تنظیم شد که روش میدانی، پرسشنامه

نظران، بندی گردید. در طراحی پرسشنامه با روش دلفی و با استفاده از نظر صاحبسطح طبقه

ستادان و فرماندهان نظامی، شناسایی و سپس پرسشنامۀ مقدماتی تهیه و دو مرحله بین ا

خبرگان توزیع شد و پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامۀ نهایی تهیه گردیده است. برای 

ای پرسشنامه استفاده شده و تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و توزیع دو مرحله

پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و یک نمونۀ اولیه بین خبرگان و  برای تعیین

ها دست آمده از این پرسشنامههای بهآزمون گردید و سپس با استفاده از دادهکارشناسان پیش

 8/0تر از میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ بزرگ  SPSSافزار آماری و به کمک نرم

باشد. ساختار مد، بنابراین پرسشنامۀ مورد استفاده از قابلیت اعتماد الزم برخوردار میدست آبه

مستقل  ریمتغوابسته است، سطوح دکترین نظامی و سطوح جنگ آینده هردو  ریمتغنزاجا 

 هستند. 

 های تحقیقها و یافتهوتحلیل دادهتجزیه

 شناختی جمعیت وتحلیلتجزیه

باشد پس جامعه نفر می 900چون جامعه مورد مطالعه کمتر از نفر است،  50جامعه آماری 

شود. شمار انجام میصورت تمامآماری مطابق با جامعه نمونه است و به همین دلیل تحقیق به

نفر آن دارای مدرك کارشناسی بوده و  30نفر است که  50طبق جدول زیر جامعه نمونه 

نفر دارای مدرك کارشناسی ارشد بوده و  95سال است.  5تا  7بین  هاآنسنوات خدمتی 

نفر داری مدرك دکترا بوده و سنوات خدمتی  5سال است.  90تا  5بین  هاآنسنوات خدمتی 

سال است. بنابراین جامعه نمونه از نظر مدرك، سنوات خدمت و تجربه حضور  75باالی  هاآن

 کیمدت نفر به 78ونه تعداد نفر جامعه نم 50باشند. از می خوبیبهدر جنگ سوریه دارای تجر
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تجربه جنگ در سوریه را دارند. بنابراین جامعه نمونه از نظر سنوات خدمت، مدرك  سال

 باشد.تحصیلی و تجربه حضور در جنگ سوریه دارای روایی و پایایی الزم می

 های جامعه نمونهویژگی :2 شمارۀجدول 

 های تحقیقیافته وتحلیلتجزیه

شده که بین های تنظیمنامهتحقیق و بر اساس پرسش هایسؤالتحلیل  و تجزیه منظور به

ها در برای یافته آمدهدست مقادیر به هاآناز  اخذشدههای و پاسخ جامعه نمونه توزیع گردیده

قالب جدول زیر درج و میانگین وضع موجود، وزن، وزن موزون و امتیاز موزون برای هر یک از 

 جداگانه به شرح زیر محاسبه شده است. صورت به سؤاالت

های دریافتی و طبق طیف لیکرت پاسخ عمل آمده از پرسشنامهبه تحلیل و تجزیهبر اساس 

خیلی و  7، کم نمره 3، متوسط نمره 1، زیاد نمره 5نمره  خیلی زیادبر اساس گزینه  سؤالهر 

گزینه حاصل آن عدد  5 برمیتقس 95شود، می 95نمره  5محاسبه شده است. جمع  9نمره  کم

 هاآنباشد. یعنی عواملی که میانگین به باال می 3باشد، بنابراین میانگین نمره قبولی می 3

 گیرد. قرار می وتحلیلتجزیهو مورد  شدهرفتهیپذباشد  3بیشتر از 
تعداد جامعه نمونه  بریمتقسمیانگین امتیاز هر عامل از جمع امتیاز هر عامل  -9

اول: سطح تکنیکی دکترین نظامی در جنگ آینده،  سؤاله است، برای آمد دستبه
 97/3میانگین  ،جامعه نمونه شده 50 برتقسیمبوده که  956امتیاز آن برابر با 

 هاسؤالاول است. برای مابقی  سؤالدست آمده است. این عدد میانگین امتیاز هب
 همین صورت محاسبه انجام شده است. به

مشخص  5تا  9نظر خبرگی و بر اساس طیف لیکرت وزن هر عامل از با استفاده از  -7
هرچه میزان اثرگذاری و اهمیت عامل زیاد باشد به همان اندازه وزن  ؛شده است

باشد، بین وزن عامل با میزان اهمیت و اثرگذاری آن ارتباط آن عامل هم زیاد می
می در جنگ اول: سطح تکنیکی دکترین نظا سؤالمستقیم وجود دارد. برای 

 سوریهتجربه جنگ  تعداد سنوات خدمت مدرک تحصیلی ردیف

 96 نفر 30 سال 5تا  7 کارشناس 9

 8 نفر 95 سال 90تا  5 کارشناسی ارشد 7

 1 نفر 5 سال به باال 75 دکترا 3

 نفر 78 نفر 50 جمع کل 1
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وزنی است که جامعه  50محاسبه شده است. این عدد میانگین  3آینده، وزن 
 اند. وزن داده سؤالنمونه به این 

و وزن موزون هر  شدهیمتقسمیانگین امتیاز هر عامل بر جمع کل میانگین امتیاز  -3
اول: سطح تکنیکی دکترین نظامی  سؤالمیانگین  مثالًدست آمده است،  بهعامل 

شده و وزن موزون  52 بریمتقساست. این عدد  97/3در جنگ آینده برابر با 
 باشد./ می055آن

 در میانگین کل شده و امتیاز وزن موزون هر عامل به وزن موزون هر عامل ضرب -1
اول: سطح تکنیکی دکترین نظامی در  سؤالامتیاز موزون  مثالًدست آمده است. 

شده و نتیجه  02/1/ ضربدر055/ است. برای این کار 771نگ آینده برابر با ج
 دست آمده است.ه/ ب771

ساخت آمارهای توصیفی طبق  ۀبودن محاسبات جدول، نحو برای اطمینان از دقیق -5
  باشد:مراحل زیر می

باید برابر هم باشد، در این جدول هر  سؤاالتعدد جمع کل امتیازات و وزن  -الف
 است.  52دو عدد 

عدد میانگین کل، وزن و امتیاز موزون هر سه باید برابر هم باشد، در این  -ب
 است. 02/1جدول هر سه عدد 

 9باشد، در این جدول جمع کل وزن موزون  9جمع کل وزن موزون باید عدد  -پ
 باشد.می
 

های ها و پاسخطرف یافته گیریم که از یکباال، نتیجه میبا توجه به دقیق بودن مراحل 

 ،شامل: میانگین امتیاز 3بوده و از سوی دیگر محاسبات جدول شماره  مؤثردریافتی دقیق و 

طور دقیق محاسبه شده و دارای روایی و پایایی  امتیاز موزون به ،وزن موزون عوامل ،وزن عوامل

 باشند.معتبر و الزم می
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دکترین نظامی با سطوح جنگ آینده و  های دریافتی پیرامون کاربستمیانگین پاسخ: 3 شمارۀل جدو

 ساختار نزاجا

دکترین نظامی با سطوح جنگ آینده و  کاربست

 ساختار نزاجا

میانگین 

 امتیاز
 وزن

وزن 

 موزون

امتیاز 

 موزون

سطوح 

دکترین 

 نظامی آینده

 /771 /055 3 97/3 سطح تکنیکی .9

 /392 /028 1 12/1 تاکتیکیسطح  .7

 /712 /023 1 92/1 سطح عملیاتی .3

 /713 /027 5 05/1 سطح راهبردی .1

 /723 /062 3 81/3 سطح فرا راهبردی .5

سطوح 

 جنگ آینده

 /771 /055 3 91/3 سطح تکنیکی .6

 /377 /021 1 11/1 سطح تاکتیکی .2

 /377 /021 5 50/1 سطح عملیاتی .8

 /301 /026 5 35/1 سطح راهبردی .1

 /309 /021 1 91/1 سطح فرا راهبردی .90

ساختار 

عملیاتی 

نزاجا در 

 جنگ آینده

 /371 /089 5 60/1 گروهان .99

 /376 /080 1 58/1 گردان .97

 /981 /012 3 12/7 تیپ در ساختار عملیاتی .93

 /765 /065 1 81/3 لشکر .91

در  ایقرارگاه منظقه .95

 ساختار عملیاتی
13/7 3 016/ 980/ 

 /768 /066 1 26/3 نزاجا .96

 02/1 9 52 52 جمع کل

 /710 /029 02/1 02/1 میانگین کل

به  3میانگین نمره  کهآن سؤال 91بسته به جامعه نمونه واگذار شده است،  سؤال 96تعداد 

ای در )وجود تیپ و قرارگاه منطقه سؤال 7و  شدهرفتهیپذاند باال)متوسط به باال( دریافت نموده

و به  نشدهرفتهیپذ)متوسط به پایین(  3علت کسب نمره کمتر از  نزاجا( بهساختار عملیاتی 

همین دلیل در جمع کل و میانگین کل جدول زیر محاسبه نشده است. بنابراین طبق نظر 

خبرگان هنگام سازمان برای رزم در ساختار عملیاتی نزاجا نیازی به رده تیپ و قرارگاه 



 9311 تابستان، 7سال بیستم، شمارۀ مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 06

 

نظر عِده و عُده خودکافی نیستند، پس بهتر است در  ازای نیست. چون این دو رده منطقه

هنگام اجرای عملیات و سازمان برای رزم این دو رده فریز شوند و پس از اتمام عملیات مجدداً 

نفر از جامعه نمونه که در  78عمل آمده با خود ادامه دهند. مصاحبه به تیمأمورو به  شدهفعال

 نماید.می یدأیته را جنگ سوریه حضور داشتند، این دیدگا

 هامصاحبه تحلیل و تجزیه

نفر از جامعه نمونه که در جنگ سوریه حضور داشتند  78عمل آمده با بر اساس مصاحبه به

رابطه بین سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا  3های جدول شماره و تلفیق آن با یافته

مستقل یعنی سطوح دکترین نظامی و سطوح جنگ آینده  ریمتغوابسته با دو  ریمتغ عنوانبه

 گردد:شرح زیر تحلیل میبه

های مهم جنگ آینده کاهش سطوح فرماندهی و یا تخت نمودن یکی از ویژگی -9
 ،تیپ ،گردان ،های فرماندهی است. در ساختار سازمانی فعلی فرمانده گروهانالیه

ن ویژگی و اصل مهم یعنی کاهش بنابراین ای ؛قرارگاه و نزاجا وجود دارد ،لشکر
در سازمان برای رزم و  1سطوح فرماندهی رعایت نشده است. طبق جدول شماره 

علت ای بهساختار عملیاتی جدید دوالیه فرماندهی یعنی تیپ و قرارگاه منطقه
حذف شده است. علت حذف تیپ و  3کسب میانگین کمتر از متوسط یعنی 

رده است. تیپ و قرارگاه برای اجرای عملیات از قرارگاه خودکافی نبودن این دو 
خصوص پشتیبانی آتش توپخانه، تجهیزات نظر عِده و عُده و سالح و تجهیزات، به

باشد و از این لحاظ در مهندسی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی خودکافی نمی
بوده و خودکافی نیست، پس ساختار  ترازهمیا  باالردهصحنه جنگ متکی به 

علت خودکافی نبودن  به ،پایه استمحور و تیپانی فعلی نزاجا که قرارگاهسازم
به تهدیدات را در جنگ آینده ندارد. در سطح  موقعبهتوان پاسخگویی سریع و 

 ویژه عملیات لشکر از نظر عِده و عُده و آتش توپخانه، سالح و تجهیزات، به
فی است و از همه تجهیزات مهندسی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی خودکا

لشکر دارای مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش)مهپا( برای ایجاد هماهنگی بین  ترمهم
های توپخانه با آتش هوانیروز و نیروی هوایی است، لذا لشکر برای رزم در آتش

های دیگر ندارد. در سطح تاکتیک سطح عملیاتی خودکافی بوده و نیاز به رده
به  موقعبهمنظور پاسخگویی سریع و است، پس بهگردان همانند لشکر خودکافی 
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پایه محور و گردانرزم و ساختار عملیاتی نزاجا لشکرتهدیدات باید سازمان برای 
  شود.

 ،سطح جنگ تعریف شده است: سطح تکنیکیپنج در ساختار عملیاتی جدید اوالً  -7
تداخلی بین  گونهیچه ، راهبردی و فراراهبردی، دوم اینکهعملیاتی ،تاکتیکی

پوشانی وجود دارد. در ساختار سطوح جنگ نیست، بلکه انطباق و تا حدودی هم
گیرنده عملیاتی جدید گروهان سطح تکنیکی است و فرمانده گروهان تصمیم

بالمنازع صحنه جنگ است. گردان بیشتر دارای سطح تکنیکی و تا حدودی سطح 
گیرنده بالمنازع لشکر تصمیمتاکتیکی است، در سطح تاکتیک فرمانده گردان و 

صحنه جنگ است.  لشکر بیشتر دارای سطح تاکتیکی و تا حدودی عملیاتی است، 
نزاجا بیشتر داری سطح عملیاتی و تا حدودی راهبردی است، در سطح عملیاتی 

بیشتر داری سطح  آجاگیرنده بالمنازع صحنه جنگ است. فرمانده نزاجا تصمیم
 آجا رماندههبردی است، در سطح راهبردی فراهبردی و تا حدودی فرارا

ح و قرارگاه گیرنده بالمنازع صحنه جنگ است. ستاد کل نیروهای مسلتصمیم
گیرنده بالمنازع دارای سطح فراراهبردی است و تصمیم)ص( االنبیامرکزی خاتم

 صحنه جنگ است. 

ر در ساختار سازمانی فعلی بین سطوح جنگ تداخل وجود دارد، اما در ساختا -3
عملیاتی و سازمان برای رزم جدید بین سطوح جنگ انطباق و تا حدودی 

دو اصل مهم جنگ آیند )کاهش  ینوعبهپوشانی وجود دارد. این دو ویژگی و هم
های دیگر جنگ ( و سایر ویژگیباهمسطوح فرماندهی و انطباق سطوح جنگ 

نده نبوده و آینده بیانگر این است که ساختار سازمانی فعلی پاسخگوی جنگ آی
 باشد. باید تغییر یابد. سطح فراراهبردی جنگ یکی از الزامات نبرد در فرامرزها می

پوشانی سطوح های مهم جنگ آینده انطباق و تا حدودی همیکی دیگر از ویژگی -1
 ،تاکتیکی :از عبارتنددیگر است. در ساختار سازمانی فعلی سطوح جنگ باهمجنگ 

 ،تداخل دارند. گروهان باهمساختار سطوح جنگ عملیاتی و راهبردی، در این 
گردان و تیپ هر سه دارای سطح تاکتیکی هستند. لشکر و قرارگاه دارای سطح 

 عملیاتی هستند. نزاجا دارای سطح عملیاتی و راهبردی است. 

نفر از جامعه نمونه که در جنگ  78عمل آمده از مصاحبه با به وتحلیلتجزیهبر اساس 

ها، اجرای جنگ با نظامیان و های گذشته، شروع جنگ با دولتداشتند، در جنگسوریه حضور 



 9311 تابستان، 7سال بیستم، شمارۀ مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 08

 

، اجرای جنگ با 9های آینده، شروع جنگ با بازیگرانها بود. اما در جنگخاتمه جنگ با دولت

خاتمه جنگ نظامیان و در نهایت  محوریت با مردم حمایت و هادولت با جنگ ها، مدیریتملت

های گذشته با تفاوت بین جنگ شوندگانمصاحبهبر اساس دیدگاه باشد. ها میبا دولت

 باشد.های آینده طبق جدول زیر میجنگ

های آینده از دیدگاه های گذشته با جنگمقایسه تطبیقی بین جنگ: 4 شمارۀ جدول

 شوندگانمصاحبه

 آینده جنگ جنگ گذشته

 نیروهای مسلح -دولت -هازیرساخت -هدف: مردم مردم -هازیرساخت -نیروهای مسلح -هدف: دولت

 زمان کم و هزینه کم زیاد نهیو هززمان زیاد 

 اثرگذاری بلندمدت و ماندگاری زیاد اثرگذاری مقطعی و ماندگاری کم

 ثباتی امنیتی و عمیقبی ثباتی بطئی و سطحیبی

 گسل بین مردم با نظام جادیو اتحمیل اراده به مردم  اراده به دولت تحمیل

 غیرمستقیم به مردم و میفشار مستق فشار مستقیم به دولت

 های نامشروعتسلیم شدن در مقابل خواسته گیری و مدیریت کشوراختالل در تصمیم

 افزاری مثل فضای مجازی و رسانههای نرممتکی به سالح افزاریهای سختمتکی به تجهیزات و سالح

 بردن حمایت مردمی نیاز بتضعیف روحیه مقاومت و  نیروهای مسلح فیو تضعها تخریب زیرساخت

 های نظامی و دولتیمتکی به ظرفیت
استفاده از تمام منابع نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

 های مردمی و بخش خصوصیظرفیت

 های غیررسمیهای فراملی و ائتالفاستفاده از گروه های رسمیمتکی به ائتالف

 شودمی تبدیل به جنگ نیابتی و ترکیبی شودمحدود می تبدیل به جنگ مستقیم و

 کندامنیت و ثبات یک منطقه را مختل می کندای و شکننده میامنیت و ثبات یک کشور را ژله

 

                                                                                                                                       

صورت ائتالف رسمی و فروملی، ملی، فراملی و یک یا چند کشور بههای بازیگر شامل فرد، حزب، گروه .9

غیررسمی است. ائتالف رسمی شامل کشورها با هم است و ائتالف غیررسمی شامل یک یا چند کشور 

 با یک یا چند گروه فراملی است.
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 گیری و پیشنهادنتیجه

 گیرینتیجه

دکترین نظامی و سطوح جنگ آینده به پنج سطح تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی، راهبردی و 

ها، ابعاد جنگ و دکترین نظامی تغییر نموده است. شوند. الگوها، ویژگیتقسیم می فراراهبردی

هر سطحی از جنگ، دکترین نظامی خاص خود را دارد. در ساختار سازمانی فعلی ارتش سطح 

تکنیکی و فراراهبردی وجود ندارد. در سطح تکنیکی، دکترین نظامی تدافعی یا تهاجمی است. 

شود اجرا می 7شود، دکترین تدافعی است. وقتی جنگ شهریم میانجا 9وقتی دفاع شهری

دکترین، تهاجمی است. در سطح تاکتیکی و عملیاتی دکترین نظامی تهاجمی است. نیروی 

. در سطح راهبردی دکترین، تدافعی است. در باشد یتهاجمزمینی و ارتش باید دکترینش 

های مبارز تهاجمی. جایی که ائتالف با گروهسطح فراراهبردی دکترین، هم تدافعی است و هم 

 ،باشد، دکترین هجومی است. هر وقت در فرامرزها عملیات انجام شودنظر می و کشورها مد

الزام آن تشکیل سطح فراراهبردی است که یکی الزامات این سطح تشکیل قرارگاه فرماندهی 

ریت جنگ در فرامرزها مشترك از تمام کشورهای ائتالف است تا در مورد ادامه و مدی

 ،گیردکه ابعاد، سطوح، دکترین و الگوهای جنگ در کنار هم قرار می گیری کنند. وقتیتصمیم

باید  های آینده نیست وگیریم که ساختار سازمانی فعلی نزاجا پاسخگوی جنگنتیجه می

 ؛سطوح فرماندهی آن کاهش یابد. سطح تکنیکی در دکترین نظامی و جنگ خیلی مهم است

گیرنده بالمنازع صحنه جنگ است. در سطح چون در این سطح فرمانده گروهان تصمیم

تاکتیکی ساختار، گردان و لشکر باید تشکیل شود و تیپ پاسخگو نیست. در سطح عملیاتی 

گیرنده صحنه جنگ باشد. در سطح راهبردی باید ارتش و در سطح لشکر و نیرو باید تصمیم

های آینده گیرنده باشند. یکی از الزامات جنگباید تصمیم )ص(األنبیا فراراهبردی قرارگاه خاتم

این است که سطوح فرماندهی باید تخت شود که در ساختار فعلی نزاجا نیست. ساختار 

سازمانی نزاجا در مواجهه با جنگ آینده باید به ساختار عملیاتی تبدیل شود، یعنی سازمان 

ای های منطقهردان، لشکر و نیرو تبدیل شود. تیپ و قرارگاهبرای رزم نزاجا باید به: گروهان، گ

                                                                                                                                       

1. War Defense 

7. War Urban 
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در ساختار عملیاتی و سازمان برای رزم نزاجا جایگاهی ندارد. طبق نظر خبرگان و 

 شوندگان هنگام سازمان برای رزم در ساختار عملیاتی نزاجا نیازی به رده تیپ و قرارگاهمصاحبه

عِده و عُده خودکافی نیستند، پس باید هنگام اجرای  از نظراین دو رده  زیرا ؛ای نیستمنطقه

و به  شدهفعالو پس از اتمام عملیات مجدداً  رده فریز شوندعملیات و سازمان برای رزم این دو 

 خود ادامه دهند.  تیمأمور

این قسمت باید  ؛در ساختار عملیاتی نزاجا نیازی به بخش نگهداری و تعمیر خودرو نیست

زایی ایجاد شود و هم درآمدزایی برای ارتش. نباید به بخش خصوصی واگذار شود تا هم اشتغال

به  است؛« محورپایه و قرارگاهتیپ»ازمانی فعلی فرماندهان درگیر امور آمادی شوند. ساختار س

درواقع  تر از دشمن هستیم وقدم عقبهمین دلیل تهدیدمحور و واکنشی است و همیشه یک

همیشه دنبال پادزهر هستیم. با تغییر ساختار و افزایش سطوح دکترین نظامی و سطوح جنگ 

، ولی شودمحور باعث تهییج دشمن میمن دنبال ما بیاید. رویکرد تهدیدکنیم که دشکاری می

در چنین حالتی، سازمان برای رزم و  .آیددشمن به سراغ ما نمی ،سازی کنیموقتی ما ساختار

جدید  یاتیساختار عملشود، نزاجا در می« محور و فراکنشیامنیت»تار عملیاتی جدید ساخ

شود. اگر بخواهیم ساختار فرماندهی خطی شود باید دو سطح می« محورپایه و لشکرگردان»

 حذف شوند. 

تجهیزات مهندسی  ویژه تیپ برای اجرای عملیات از نظر عِده و عُده و سالح و تجهیزات، به

 باالردهجنگ متکی به  ۀباشد و از این لحاظ در صحنیبانی خدمات رزمی خودکافی نمیو پشت

به  موقع بهعلت خودکافی نبودن توان پاسخگویی سریع و ای و تیپ بهاست، پس قرارگاه منطقه

مالی آینده فریز تجنگ احتهدیدات را در جنگ آینده ندارد و باید در سازمان برای رزم نزاجا در 

خصوص تجهیزات  در سطح عملیات، لشکر از نظر عِده و عُده و سالح و تجهیزات، بهشوند. 

گردان همانند  در سطح تاکتیک نیچنهممهندسی و پشتیبانی خدمات رزمی خودکافی است و 

محور لشکر»زم و ساختار عملیاتی نزاجا همین دلیل باید سازمان برای ربه ؛لشکر خودکافی است

 شود.  «پایهو گردان

یکی از دالیل تغییر ساختار وجود تهدیدات متنوع، چندالیه و هیبریدی است. اگر تهدیدات 

یعنی  ؛سر طیف دارای تهدید است .ایران در هر دو.ابگیریم، ج در نظریک طیف افقی  مثابه بهرا 

تهدیدات  ،تهدیدات علیه ج.ا.ایران بین صفر تا صد هستند. در سمت چپ طیف که صفر است
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به سمت وسط طیف تهدیدات  .داعش و برخی از کشورهای همسایه هستند کوچک مثل

 ،چه به راست طیف برویم هر ... .ترکیه و  ،مثل عربستان سعودی ؛قرار دارند ترازهمای منطقه

خالف سایر  تر مثل آمریکا و ناتو قرار دارند. بنابراین ج.ا.ایران برو قوی ناهمگونتهدیدات 

ف مورد تهدید است، پس هم نیاز به گردان جهت سر منفی طیف کشورها در هر دو سر طی

 دارد و هم نیاز به لشکر جهت سر مثبت طیف دارد.

 

 

 

 

 

 

 : طیف تهدیدهای نظامی0شکل شمارۀ 

 

عمل آمده از پرسشنامه تحقیق و با توجه به اطالعات میدانی و  به تحلیل و تجزیهبر اساس 

نمونه، سطوح جنگ و سطوح دکترین نظامی در  ۀنفر از جامع 78مصاحبه انجام شده با 

راهبردی( بوده که باید در جنگ آینده به  و عملیاتی ،یکیتاکتهای گذشته سه سطح )جنگ

 7فراراهبردی( تبدیل شود. شکل شمارۀ  و راهبردی ،عملیاتی ،کییتاکت ،پنج سطح )تکنیکی

افزایش سطوح جنگ و سطوح دکترین نظامی و کاربست آن با ساختار عملیاتی  ۀبیانگر نحو

شکل ساختار عملیاتی و دکترین باشد. در این لشکر و نزاجا می ،گردان ،صورت گروهان نزاجا به

 نظامی نزاجا در پنج سطح نمایش داده شده است.

 

 

 

 

تهدید ناهمتراز یا صفر مثل 

 داعش و کشورهای کوچك

تهدید ناهمگون یا مثبت مثل 

 های بزرگآمریكا یا ائتالف

هدید همتراز مثل ت

کشورهای 

 ایمنطقه

 +011 صفر
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 : تطبیق سطوح دکترین نظامی و سطوح جنگ با ساختار جدید نزاجا2شکل شمارۀ 

 1های آینده که در جدول شماره های گذشته و جنگتطبیقی بین جنگ ۀبر اساس مقایس

توان نتیجه گرفت که ساختار سازمانی فعلی نزاجا متناسب با دکترین بیان شده است، می

ها و عمل آمده از پرسشنامه به وتحلیلتجزیهنظامی و سطوح جنگ آینده نیست. بر اساس 

دیدگاه خبرگان، سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی پیشنهادی بیانگر پنج سطح بودن جنگ و 

 :ریمگینتیجه میباشد. بنابراین دکترین نظامی می

 ،عملیاتی ،یکیتاکت ،سطوح جنگ و دکترین نظامی باید به پنج سطح: تکنیکی -9
 فراراهبردی تبدیل گردد.  و راهبردی

لشکر و نزاجا  ،گردان ،سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی نزاجا باید به گروهان -7
مقایسه تطبیقی بین ساختار سازمانی فعلی نزاجا با  5تبدیل شود. جدول شماره 

دهد. این جدول بیانگر سازمان برای رزم و ساختار عملیاتی جدید را نشان می
 محاسن و اهمیت ساختار عملیاتی جدید نسبت به ساختار فعلی است.
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ازمانی فعلی با سازمان برای رزم و ساختار : مقایسه تطبیقی بین ساختار س5جدول شمارۀ 

 عملیاتی جدید

 

 

 فعلی سازمانی ساختار ردیف
 عملیاتی ساختارسازمان برای رزم و 

 پیشنهادی

9 
 یهاتیظرفغفلت از دفاع مردم پایه و 

 مردمی و بخش خصوصی.

از ظرفیت مردمی و بخش خصوصی استفاده 

 .گرددیمو امکان دفاع مردم پایه میسر  شودیم

7 
فراملی مثل جبهه  یهاتیظرفغفلت از 

 مقاومت و عمق استراتژیک.

فراملی، امکان اجرای  یهاتیظرفبا استفاده از 

 .گرددیمعملیات در فرامرزها میسر 

3 

سیاسی و عدم فهم مشترك بین  یثباتیب

ن سیاسی و نظامی در مسائل المسئو

 فراملی.

ن ثبات سیاسی و فهم مشترك بین مسئوال

 .شودیمسیاسی و نظامی در مسائل فراملی ایجاد 

1 
ایجاد شکاف بین سطوح جنگ با دکترین 

 نظامی.
 بین سطوح جنگ و دکترین نظامی. همپوشانی

5 

دکترین نظامی تدافعی با  کنترل تمرکزی و

غالب  نزاجارویکرد تهدیدمحوری در 

 .شودیم

کنترل غیرتمرکزی و دکترین نظامی تهاجمی با 

 .شودیمغالب  نزاجاامنیت محور در  رویکرد

6 
بر  محور وکنش برش تاکتیکی و عملیاتی

 پیرامون است. -اساس الگوی مرکز

بر اساس  فراکنشی و برش تاکتیکی و عملیاتی

 مرکز است. -الگوی پیرامون

2 
 محورتأثیرمحور و اجرای عملیات شبکه

 .سخت است

آسان  محورتأثیرمحور و اجرای عملیات شبکه

 .است

8 
در اختیار لشکر   پشتیبانی آتش هوانیروز

 نیست.

مستقیم در اختیار لشکر   طور بهآتش هوانیروز 

 قرار دارد.

 قرار دارد. و لشکر آتش توپخانه در اختیار گردان آتش توپخانه در اختیار گردان نیست. 1

90 
پایه و قرارگاه محور بوده  ساختار نزاجا تیپ

 سطح فرماندهی است. 6و داری 

پایه و لشکرمحور است و داری ساختار نزاجا گردان

 شود.سطح فرماندهی می چهار
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 پیشنهادها

 پیشنهادهای تحقیقی:

جدیدی تحت عنوان تجهیزات و فناوری متناسب با سازمان برای رزم و ساختار  تحقیق -9
 عملیاتی جدید نزاجا انجام شود.

جدیدی تحت عنوان تبیین سطح تکنیکی و سطح فراراهبردی دکترین نظامی  تحقیق -7
 انجام شود.

جدیدی تحت عنوان تبیین سطح تکنیکی و سطح فراراهبردی جنگ انجام  تحقیق -3
 شود.

 آجاهادهای اجرایی به ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل پیشن

آن  از و بعد آجادر ساختار عملیاتی پیشنهادی باید گروهان، گردان، لشکر، نزاجا،  -9
باشد. در سازمان برای رزم و  )ص(األنبیا ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم

گردد. ساختار نزاجا از میای پیشنهاد ساختار عملیاتی حذف تیپ و قرارگاه منطقه
 محور تغییر یابد.پایه و لشکرمحور به گردانپایه و قرارگاهحالت تیپ

 محوریرویکرد تهدیداست، « تهدیدمحور»ساختار و دکترین نظامی سازمانی نزاجا  -7
شود، بازدارندگی ختم می و حفظ وضع موجود به بازدارندگی زیاد، ۀعالوه بر هزین

 . گرددبه جنگ تبدیل می ،نباشد مؤثرچنانچه 

محوری رویکرد امنیتاست، « محورامنیت»ساختار و دکترین نظامی جدید نزاجا  -3
« افزاییسازی و قدرتو قدرت افکنیقدرت»محور است، به ساز و توانچون فرصت

به همین دلیل  ؛ساز استو توسعه محورتوان هزینه،کم شود، این رویکردختم می
  گردد.جم دشمن میتها اجرای مانع از

بر  نزاجا رزمی و پشتیبانی رزمی هاییگان تاکتیکیو  راهبردی، عملیاتیبرش  -1
بر مرکز تبدیل شود.  -پیرامون است که باید به پیرامون -الگوی مرکز اساس 

های نزاجا باید در مناطق پیرامونی گرداناساس سطوح و دکترین نظامی جدید، 
 مرکز(. -مستقر گردند. )الگوی پیرامون

کُنشی و  نزاجا رزمی و پشتیبانی رزمی هاییگان تاکتیکیو  برش عملیاتی -5
محور با رویکرد تأثیرمحوری تبدیل  قابلیتو  تهدیدمحور است که باید به فراکُنشی

 شود.
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چاالك و چابک ضد  هاییگانتکفیری، تشکیل  -های تروریستیبه علت رشد گروه -6
 دهیسازمانروریسم در ساختار نزاجا و تروریسم و مراکز آموزش مبارزه با ت

 است.امری ضروری و مهم  نزاجامبارزه با تروریسم در معاونت اطالعات  مدیریت

پایه و ترکیبی و توسعه عمق راهبردی ج.ا.ایران با تأکید های مردمرزمایشاجرای  -2
 عیار دشمن.بر اجرای جنگ مقاومت و جنگ نهضتی جهت مقابله با جنگ تمام

کارایی  هاتروریستتجربه جنگ سوریه و عراق بیانگر آن است جهت انهدام  -8
تهاجم هوایی با  نزاجا باید . پسمراتب بیشتر از نیروی هوایی است هوانیروز به

که گردد لذا پیشنهاد می .نمایدجایگزین تهاجم هوایی با جنگنده  را بالگرد
 هوانیروز و توپخانه در سازمان لشکر قرار گیرد.
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