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  چكيده

، پشتيباني همه جانبه نيروهاي مسلح در كليه ترازني در جنگ ناهمهدف آماد و پشتيبا
حاالت و در هر شرايط و هر نوع عمليات نظامي با هر نوع ابزار و روش، متناسب با 

پذيري و ارتقاي پايداري حاالت، شرايط و انواع عمليات به منظور كاهش آسيب
گويي با حداكثر سرعت عواملي همچون چاالكي، بديع بودن، دقت و پاسخ .باشد مي

با توجه . هستند ترازگيري و نقش آماد و پشتيباني در پشتيباني عمليات ناهم مبناي شكل
گردد و محورهاي تهديد  هاي فعلي به بيش از سه دهه باز مي استقرار آمادگاه كه اينبه 

پذيري  جديدي به وجود آمده است؛ در اين مطالعه سعي شده است با بررسي آسيب
در اين پژوهش، نوع . ها پيشنهاد گردد اي موجود پراكنش مناسبي براي آمادگاهآمادگاه

پراكنش ارائه الگوي مناسب اي با هدف  زمينه-تحقيق كاربردي و روش تحقيق موردي
. باشد بر اصول پدافند غيرعامل مي تأكيدبا  ترازهاي نزاجا با توجه به جنگ ناهم آمادگاه

و همچنين مصاحبه با تعدادي از كارشناسان  نامه پرسشه نتايج حاصله با استفاده از تهي
برخي مناطق طبق الگوي ارائه دهد كه در  نشان ميو انجام فرآيند تحقيق و خبرگان 

  . احداث آمادگاه وجود داردباز نگري و نياز به  شده
ها، ، پدافند غيرعامل، آماد و پشتيباني، پراكنش آمادگاهترازناهم جنگ: واژگان كليدي

 ورهاي تهديدمح

                                                      

 اع مليدانشگاه عالي دف دكتري علوم دفاعي راهبردي- 1
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  مقدمه

به  از آنجنگ يكي از عناصر پايدار تاريخ بشري است به طوري كه جامعه شناسان 
در الزم به ذكر است تنها سه هفته . كنند ياد ميعنوان يك پديده و واقعيت اجتماعي 

ها  و اكثر اين جنگرخ نداده  يجنگ در كره زمين) 1990تا  1945از سال (سال  45طي 
 باجنگ  220بيش از شاهد قرن بيستم  .ان سوم به وقوع پيوسته استدر كشورهاي جه

طي ساليان گذشته شاهد تنها كشور ايران . است بودهميليون تلفات انساني  200بيش از 
جنگ تحميلي، جنگ اول خليج فارس، ( در منطقه و همسايگي خود چهار جنگ مهم

وقوع مناقشات و  و ه استبود) جنگ افغانستان و جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق
 ءهاي ديگري با اهداف ژئوپلتيك، مهار، محاصره و مقابله با انقالب اسالمي جز جنگ

هاي گذشته خصوصا هشت  جنگبا مروري بر .باشد اهداف راهبردي استكبار جهاني مي
، )جنگ اول خليج فارس(متحدين عليه عراق  1991روزه  43سال دفاع مقدس، جنگ 

و انگليس عليه  آمريكاناتو عليه يوگسالوي، جنگ اخير  1999سال اي  هفته 11جنگ 
كه كشور مهاجم جهت در هم شكستن اراده ملت و توان  رسد نظر مي اينطور به ،عراق

انهدام مراكز ثقل؛ توجه  راهبرداقتصادي، نظامي و سياسي كشور مورد تهاجم با اتخاذ 
  )2: 1390كوليوندي، ( .نمايد س ميخود را صرف بمباران و انهدام مراكز حياتي و حسا

هاي ناهمتراز امروزي در جهت مقابله با  غيرعامل، در جنگ پدافندانجام اقدامات 
تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت ناشي از حمالت هوايي، زميني و دريايي كشور 

ها و مراكز  مهاجم، موضوعي بنيادي است كه وسعت و گستره آن تمامي زيرساخت
س نظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصالتي نظير بنادر، حياتي و حسا

ها،  ها، نيروگاه هاي محصوالت كليدي نظير پااليشگاه ها، زيرساخت ها، پل فرودگاه
هاي بزرگ صنعتي، مراكز هدايت و فرماندهي و جمعيت مردمي كشور را در  مجتمع

ذيري در جنگ، به نحو ناپ برمي گيرد تا حدي كه حفظ امنيت ملي و اقتصادي، شكست
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 پدافندريزي و ساماندهي همه جانبه در موضوع حياتي  چشمگيري وابسته به برنامه
  )2: 1390آقاپور، ( .باشد غيرعامل مي

بعبارتي، آماد و . باشد سامانه آماد و پشتيباني يكي از اركان مهم در جنگ مي
الً هيچ نوع جنگي بدون اصو. پشتيباني با جنگ رابطه تنگاتنگ و انفصال ناپذير دارند

هرجنگي چه كوچك يا بزرگ، محدود يا فراگير، . آماد و پشتيباني شكل نمي گيرد
اي يا جهاني، همتراز يا ناهمتراز داراي سامانه و ساختار آماد و پشتيباني است  منطقه

. هاي پشتيباني است جنگ آينده در حقيقت، جنگ ميان سامانه. )157: 1382مك ناير،(
سامانه پشتيباني خدمات رزمي يك ارتش قدرتمندتر باشد به همان ميزان  هرقدر كه

در . توان دفاعي و قدرت بازدارندگي، قابليت اجرايي و تحمل پذيري ارتش قويتر است
هر شرايطي از جنگ، در هر نوع جنگ، هر ارتشي براي بقاء و انجام مأموريتهاي خود 

همتراز نيز كه در واقع جنگ آينده است از جنگ نا. به پشتيباني خدمات رزمي نياز دارد
  )2: 1390منشادي،(. اين قاعده پيروي مي نمايد

ايجاد و : مأموريت سامانه پشتيباني خدمات رزمي در جنگ ناهمتراز عبارت است از
به بكارگيري كليه تواناييها، سامانه ها و روشهاي مناسب و مؤثر در پشتيباني نيروهاي 

زمي و ناهمتراز به نحوي كه نيروهاي مسلح بتوانند مأموريت مسلح در شرايط مختلف ر
، مؤثربراي پشتيباني مناسب و . خود را به نحو مطلوب و با موفقيت به پايان برسانند

ارزيابي و بررسي نقاط ضعف و قوت سامانه آماد و پشتيباني امري ضروري بنظر 
و حداقل تحرك حائز در جنگ ناهمتراز حداكثر سرعت  كه اينبا توجه به . رسد مي

توان طوالني بودن فاصله نقاط آمادي از صحنه رزم احتمالي يگانهاي  اهميت است؛ مي
  )25: 1387صالحي، (. مانوري را از نقاط ضعف سامانه آماد و پشتيباني برشمرد

كشور ايران به لحاظ موقعيت ژئواستراتژيك، ژئوپليتيك و برخورداري از منابع 
باشد كه همواره مورد تهديد كشورهاي بيگانه  نظيري مي ايط بيطبيعيِ غني، داراي شر

همچنين با توجه به وضعيت كشورهاي همسايه و تغيير الگوي . قرار گرفته است
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اي از آنها و همچنين تحوالت اخير منطقه، محورهاي  حكمراني و سياست در پاره
ن گفت نسبت به توا جديد تهديد براي جمهوري اسالمي ايران ايجاد شده است كه مي

  .سه دهه اخير، تغييراتي در محورهاي تهديد ايجاد شده است

 لهئبيان مس

 نظر مد همواره كه تهديدات مقابل در دفاع هاي روش پايدارترين و مؤثرترين از يكي
 و مريكاآ مانند كشورهايي .است عاملغير فنداپد ،داشته قرار جهان كشورهاي بيشتر

به اين  اي ويژه توجه باال بسيار نظامي توان از برخورداري وجود با سابق شوروي
 دو در طرفيبي وجود با سوئيس مانند كشوريالزم به ذكر است براي  .موضوع دارند

، ما كشور در. اين موضوع نيز حائز اهميت است تهديد، با نبودن مواجه و جهاني جنگ
 ضد نظام گاز، و نفت معظي هاي ثروت بودن دارا تيك،يژئوپل خاص موقعيت رغم علي

 موضوع به جهاني، استكبار تهديدات و نوين فناوري هاي عرصه به ورود و استكبار
 مقدس دفاع هاي سالتجربيات حاصل از  حتي وه نشد چنداني توجه عامل غير پدافند

 پايداري محورهاي به توجه و ها پذيري آسيب كاهش براي الزم هوشياري ايجاد در نيز
: 1387قنوات و همكاران، (. نكرده است ايفا قبولي قابل نقش دفاع، و امنيت نظر از توسعه

9(  

سازي اقدامات  گام در خنثي ترين مهمها، گام نخست و شايد  پذيري شناخت آسيب
ويژه در نيروي زميني ارتش ه در اين ميان حوزه دفاعي ب. باشد خصمانه دشمن مي

و مديريت صحيح و اصولي اين  جمهوري اسالمي ايران در زمان جنگ و وقوع بحران
  . باشد هاي قابل توجه مي ، يكي از دغدغه حوزه

غيرعامل پدافند هاي اصولي مقابله با تهديدات دشمنان، توجه خاص به  يكي از راه
ساير نقاط جهان نشان  هاي اخير در منطقه و است، نتايج و تجربيات حاصل از جنگ

برجاي ناپذيري را  ناتلفات و ضايعات جبر ،داده است كه عدم توجه به پدافند غيرعامل
گيرانه كه  در واقع با اتخاذ يك سري تدابير و اقدامات احتياطي پيش .خواهد گذاشت
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توان از وارد شدن خسارت مالي به تجهيزات و  افزار نبوده، مي مستلزم به كارگيري جنگ
و اس نظامي بخصوص در ارتش جمهوري اسالمي ايران تأسيسات حياتي و حس

همچنين تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل 
  .ممكن كاهش داد

توان به انتخاب  آمايش سرزمين مي بر مؤثرهاي پدافند غيرعامل  از اصول و شاخص
بررسي و آناليز تهديدات خارجي و داخلي، (هاي ايمن در جغرافياي كشور  عرصه

و ...) ها نسبت به تهديد و  ير، انتخاب فاصله مناسب از مرزارزيابي نواحي آسيب پذ
اجتناب از گسترش مراكز (عامل سازي و ابتكار در پدافند غير زانسازي، ار كوچك

اشاره داشت) سازي سازي، پراكنده اس با مقياس بزرگ، كوچكحياتي و حس.  

گانه  9  هاي پذيرترين سامانه هاي اخير منطقه، يكي از آسيب جنگبا توجه به 
لذا پرداختن به اين موضوع از . باشد عمليات نظامي، سامانه پشتيباني خدمات رزمي مي

ناپذير  ني و جنگ رابطه تنگاتنگ و انفصالآماد و پشتيبا .برخوردار است اي         اهميت ويژه
قدر كه سامانه  هر. هاي پشتيباني استجنگ آينده در حقيقت، جنگ ميان سامانه. دارند
يباني خدمات رزمي يك ارتش قدرتمندتر باشد به همان ميزان توان دفاعي و قدرت پشت

در هر شرايطي از . تر است بازدارندگي، قابليت اجرايي و تحمل پذيري ارتش قوي
هاي خود به پشتيباني  جنگ، در هر نوع جنگ، هر ارتشي براي بقاء و انجام مأموريت

كه در واقع جنگ آينده است از اين قاعده جنگ ناهمتراز نيز . خدمات رزمي نياز دارد
الفباي آماد و پشتيباني جنگ ناهمتراز، چاالكي، ناب بودن، دقت و . پيروي مي نمايد

گيري و جهت گيري آماد  سرعت است و اين عوامل مبناي شكل پاسخگويي با حداكثر
  )25: 1387صالحي، (. و پشتيباني جنگ ناهمتراز مي باشند

هاي جنگ ناهمتراز و با  هاي پدافند غيرعامل و ويژگي شاخصبا توجه به اصول و 
رسد  نظر ميه نظر گرفتن تحوالت اخير منطقه و ايجاد محورهاي جديد تهديد، ب در

  . هاي فعلي در سطح كشور نيازمند بازنگري است پراكنش آمادگاه
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 ضرورت و اهميت تحقيق

هاي جديد در  يط و قابليتالمللي و بروز شرا اي و بين با توجه به شرايط جديد منطقه
. باشد علم آماد، مطالعه در خصوص ايجاد نظام آماد امري بسيار مهم و حياتي مي

  )3: 1387عصاريان نژاد و همكاران،(

ها  در موضوع جنگ عوامل و متغيرهايي وجود دارند كه باعث عدم شباهت جنگ
اين عوامل ) بود هيچ جنگي شبيه جنگ ماقبل خود نخواهد(گردند  نسبت به يكديگر مي

هاي  كارگيري فناوري ها همچنين رشد فناوري، به ها و تئوري افكار، انديشه :ند ازا عبارت
پيشرفته در ساخت سالح و تجهيزات نيز از عناصر ديگري هستند كه موجب عدم 

ها برابر آنچه كنترل روند نسل جنگ. گردند ها نسبت به يكديگر مي شباهت جنگ
دهد كه بپذيريم نسل جديد  ما را به طرف اين حقيقت سوق مي ايم تاكنون تجربه كرده

هايي كه تاكنون به وقوع  ها در راه بوده كه نه تنها شباهت كمتري با جنگ جنگ
: 1389حيدري،(هايي اساسي نيز خواهند بود  اند، خواهند داشت بلكه داراي تفاوت پيوسته

45 -46.(  

بر اصول  تأكيددر جنگ ناهمتراز با  هاي موجود نزاجابازنگري در پراكنش آمادگاه
زيرا وقتي يك سامانه آمادي توانايي  ؛امل در اين رابطه امري ضروري استپدافند غيرع

آن عمليات با شكست مواجه  ،الزم براي پشتيباني از يك عمليات را نداشته باشد
فعلي  هاي يابي و احداث آمادگاه بيش از چهار دهه از مكان كه اينبا توجه به . شود مي
اين مقاله،  .شود ساني آمايش به شدت احساس ميگذرد ضرورت بازنگري در بروز ر مي

ها ضمن پراكنده و متفرق بودن، با لحاظ كردن  كند كه آمادگاه الگويي را پيشنهاد مي
محورهاي جديد تهديد بتواند آمادرساني را به موقع و با توجه به نوع و حجم تهديد به 

  . هدبهترين شكل انجام د
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 پيشينه تحقيق

با توجه به بررسي سوابق تحقيقاتي و مطالعات اكتشافي انجام شده، مشخص گرديد كه 
ه و از اين جهت موضوع تحقيق پيش موضوع مشابه با عنوان تحقيق حاضر وجود نداشت

در عين حال، . باشد رو، داراي نوآوري و بداعت در حيطه مباحث پدافند غيرعامل مي 
ط با موضوع اين پژوهش كه در خالل مطالعات اكتشافي بدست آمده دو مطالعه مرتب

ارائه شده  1ت تحقيق نيز مفيد واقع گردد، در جدولسؤاالتواند در پاسخ به  است و مي
 .است

  پيشينه تحقيق -1جدول 

  اول

  يقعنوان تحق
يل نيرعامل جهت غين با اعمال اصول پدافند سرزميش آماي الگوي طراح

 :محققو امن؛ مورد مطالعه منطقه شمال غرب ايران،  يدارپابه توسعه 
  .1389 حافظ نيا، محمد،: استاد راهنماجاللي، غالمرضا؛ 

ت سؤاال
  تحقيق

يران با اعمال اصول پدافند اغرب ين شمالسرزميش آماينه بهي الگو -
 يست؟چير عامل غ

عوامل و متغييرهاي فضايي و غير فضايي و پدافندي مؤثر در الگوي  -
  ق كدام است؟فو

  نتايج تحقيق
با توجه به ارائه الگوي مناسب از آمايش سرزمين در منطقه شمال  -

غرب، پيشنهاد شده در طراحي الگوي آمايش سرزمين كشور از تأثير 
  .گيري شودي پدافند غيرعامل، با قابليت تعميم باال بهرهها مؤلفه
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  دوم

  يقعنوان تحق
آجا،  يمهمات يها آمادگاه ينيسرزم يشآمابر نحوه  مؤثرعوامل  يبررس
  .1388مهرزاد،  پور، يزادنجف: محقق

ت سؤاال
  يقتحق

  يست؟چ آجا يمهمات يها آمادگاه ينيسرزم يشبر نحوه آما مؤثرعوامل 

  نتايج تحقيق

 يشبر آما يو خارج يداخل يطمح مؤثرعوامل  يمطالعه، به بررس يندر ا
. برد ناهمگون پرداخته شده استن يطآجا در شرا يمهمات يها آمادگاه

مناسب در نظر  يكوچك و متعدد به عنوان الگو يمهمات يسپس الگو
  .گرفته شده است

 

 منطقه در جمهوري اسالمي ايران راهبردي موقعيت

كيلومتر مربع از گسترش قابل  1648195جمهوري اسالمي ايران با وسعتي در حدود 
. آيدبرخوردار بوده و از اين لحاظ رتبه شانزدهم جهان به حساب مياي مالحظه

جمهوري اسالمي ايران واقع در غرب آسيا كه از شمال به كشورهاي ارمنستان، 
آذربايجان و درياي خزر و از شرق به تركمنستان، افغانستان و پاكستان، از جنوب به 

  .محدود استدرياي عمان و خليج فارس و از غرب به عراق و تركيه 

آبي و (كيلومتر مرز مشترك  1260يافته در شمال  ايران با كشورهاي تازه استقالل
كيلومتر، با  978كيلومتر، با پاكستان  945مرز مشترك ايران با افغانستان . دارد) خشكي
  .كيلومتر است 1609كيلومتر و با عراق  486 تركيه

تر خشكي و طول مرزهاي كيلوم 6031طور كلي جمع كل مرزهاي رسمي ايران ه ب
. كيلومتر است 2700ساحل خليج فارس، درياي عمان و درياي مازندران  3دريايي در 
  .باشد كيلومتر مي 8731پيرامون كشور مرزهاي كه جمع 
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كشور همسايه،  15روسيه با  مراه چين و پس از جمهوري فدراتيوكشور ايران به ه
جمهوري اسالمي  راهبرديموقعيت . باشد ركوردار تعداد بيشترين همسايه در جهان مي

زيرا تنها كشوري است كه با داشتن دو منطقه بزرگ  ؛نظير است ايران در غرب آسيا بي
پلي مطمئن بين آسيا، اروپا، آفريقا و استراليا از طريق  ،دريايي در شمال و جنوب كشور

بب داشتن جمهوري اسالمي ايران به س. كشور ايران و مسيرهاي دريايي گرديده است
كيلومتر سواحل بهم پيوسته در خليج فارس و درياي عمان و وجود  2000بيش از 

هاي نفتي و منابع فراوان در فالت قاره، سواحل و جزاير در خليج فارس و بنادر، پايانه
هرمز بعنوان گذرگاه مهم از ژئواستراتژيكي دفاعي  راهبرديدر اختيار داشتن تنگه 
  )60: 1388زاد نجفي پور، ( .متمايزي برخوردار است

نظر از پتانسيل قدرت رقيب، اين موقعيت برجسته از نظر  اي صرف در يك جنگ منطقه
اي را براي جمهوري اسالمي ايران فراهم  عمليات آفندي و پدافندي موقعيت ويژه

  )28: 1377صفوي،(. نمايد مي

   جغرافيايي مرزهاي

هاي بسيار دور پل ارتباط شرق  گرفته و از زمانايران در مرز دو قاره آسيا و اروپا قرار 
اي واقع شده است كه بطور نسبي محل اتصال سه قاره اروپا،  و غرب بوده و در منطقه

گستره . هاي اين سرزمين است تعداد همسايگان يكي از ويژگي. باشد آسيا و اروپا مي
كشور  15آمد، در حال حاضر بين  شمار ميه وسيعي كه در گذشته سرزمين ايران ب

پذيري  هم فرصت و تحريم نوعي تهديد بوده وه و اين موضوع هم ب تقسيم شده است
  .دهد كشور را كاهش مي

هاي موقعيت  همسايگي و نزديكي با كشورهاي محصور در خشكي از ديگر ويژگي
اعم از هم مرز و يا (اي از كشورهاي منطقه  تعداد قابل مالحظه. جغرافيايي ايران است

هستند كه براي برقراي ارتباط كشورهاي محصور در خشكي ) زهادر نزديكي مر
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اي ناگزير به عبور از خاك ايران و يا استفاده از مرزهاي آبي آن  المللي و بين قاره بين
موقعيت جغرافيايي يك كشور بيشتر در دو مورد، يك موقعيت رياضي و . باشند مي

  . گيرد يديگري موقعيت نسبي آن مورد مطالعه و بررسي قرار م

 تأثيرموقعيت رياضي، همان طول و عرض جغرافيايي است كه در شرايط آب و هوايي 
موقعيت نسبي، نسبت دوري و نزديكي به دريا و موقعيت يك كشور نسبت به . دارد

صفوي، ( .است مؤثركشورهاي همسايه است كه در تحليل وضع جغرافيايي آن كشور 

1377 :30(  

 منطقه در اسالمي ايرانجمهوري  ژئوپليتيك موقعيت

آسياي جنوب . گونه كه قبال هم اشاره شد ايران در جنوب غربي آسيا واقع است همان
غربي در حقيقت منطقه واسطه بين سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا است كه ايران در اين 

اي كه در  زيرا هر نوع واقعه. ثر استأمنطقه به نحو شديدي از حوادث اين سه قاره مت
ها به وقوع پيوندد و يا روابط سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي بين اين سه  قاره اين

   .خواهد گذاشت تأثيرقاره به صورتي بر ايران 

طرفي اعالن بيدر جنگ ايران  كه اينهاي اول و دوم جهاني با عنوان مثال در جنگه ب
و يا  فروپاشي كرده بود، ولي در هر دو جنگ، ايران مورد اشغال نظامي قرار گرفت 

گ در شمال ايران را كاهش رخطر يك قدرت بر كه ايناتحاد جماهير شوروي، ضمن 
وجود آورد، كه ه داد، اما مسائل جديدي در وضعيت سياسي و اقتصادي اين سه قاره ب

  .تواند از آن بهره خاصي ببرد ايران مي

ا، اروپا و همچنين اهميت منابع اقتصادي منطقه خليج فارس و وابستگي شديد آمريك
ترين و قدرتمندترين كشور  ايران با ثبات كه اينژاپن به منابع انرژي اين منطقه و علم به 
كيلومتري شمال خليج فارس و در اختيار  2025منطقه است و با داشتن سواحل طوالني 

گانه بوموسي، تنب بزرگ و تنب  داشتن جزاير بسيار مهم الرك، قشم، هنگام، جزاير سه
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هرمز، اين كشور از يك موقعيت برتر  راهبرديز تسلط كامل بر تنگه كوچك و ني
  . استجغرافيايي برخوردار 

در واقع . كشور ايران يك موقعيت مركزي نسبت به كشورهاي مجاور خود دارد
هاي ژئوپليتيكي  تواند به عنوان كشوري با نسبت ژئوپليتيكي باال در تمام حوزه مي

اي و فعال شدن  هاي منطقه اشد و در پيدايش تشكلاطراف خودش حضور داشته ب
ي داشته باشد و فرايند سياسي اين مؤثرحوزه ژئوپليتيكي و كاركردهاي آن، نقش 

  .ها را شكل دهد حوزه

ها و تشابهاتي با  هاي ژئوپليتيكي كه كشور ايران با آنها ارتباط دارد، داراي تفاوت حوزه
هاي ژئوپليتيكي، داراي تشابهات و  مام حوزهدر عين حال ايران نيز با ت. هم هستند

تواند بالقوه عامل  باشد، از سوي ديگر ايران مي ها و داراي منافع مشترك مي تجانس
ي را مؤثرها نقش  ها باشد و در جهت متشكل شدن اين حوزه اتصال براي تمامي حوزه

 )45: 1377صفوي،( .بر عهده بگيرد

بررسي سوابق تاريخي و مصاحبه با ( در دفاع مقدسمروري بر عملكرد آماد و پشتيباني 
  :)نظران صاحب

عليه نظام نوپاي جمهوري اسالمي ايران در جنگ تحميلـي از سوي دشمن بعثي شروع 
باني از يك سو و بيني سامانه آماد و پشتي ر قابـل انتظار و عـدم امكان پيششرايـط غي

مرز زميني دو كشور و  لومتركي 1300ي صحنه جنگ در حدود يگستردگي جغرافيا
هاي سپاه  گيري يگان ي و نقش مؤثر عموم مردم در دفاع و شكلييي و درياعمليات هوا

مي از سوي جانبه جمهوري اسال ب اسالمي در طول جنگ و تحريم همهپاسداران انقال
ل از انقالب كننده عمده تجهيزات موجود نظامي كشور قب كشورهاي غربي كه تأمين

هايي است كه بايد تأثير آن را بر عملكرد آماد و پشتيباني مورد  جمله ويژگيبودند از 
  .توجه قرار داد
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طور كلي دو سامانه آماد و پشتيباني در دوران دفاع مقدس وجود داشت يك سامانه ه ب
، مي ايران كه شامل پشتيباني مناطقرسمي و سازماني كه مربوط به ارتش جمهوري اسال

، ييدريا ي و در نيروييترابري و در نيروي هوا يفرمانده  ،پش و فرماندهي آماد 
  .هاي فني و نگهداري بودند يگان

اين سامانه متصل به انبارها و دپوي عمده نگهداري مهمات و تجهيزات و قطعات بود و 
هاي مردمي كه از سراسر كشور  سامانه دوم كه در جنگ متولد شد و مبتني بر كمك

آوري و به  ها جمع ها و استان از جنگ در ستادهاي شهرستانبراي حمايت و پشتيباني 
اين سامانه به مرور طوالني شدن جنگ شكل . شد نقاط مختلف جبهه ارسال مي

بيني شده در سطح نيروي زميني اصوالً  هاي پشتيباني پيش يگان. پيدا كردتري  منسجم
ها، ابتكارات  با خالقيتنتيجه  در ،گستردگي آمادگي الزم را نداشتند براي جنگي با اين

در كنار سامانه سازماني با توجه به . و تجارب حضور در جنگ اقداماتي انجام گرفت
هاي  صحنه آماد و پشتيباني نيز با استقرار ايستگاه مردمي شدن جنگ فرهنگ بسيج در

، اقدامي ها تجلي يافت و به ثبت رسيد صلواتي در كليه خطوط مواصالت و عقبه يگان
از طرفي به دليل بسيج منابع ملي در . باشد ارتباط با فرهنگ مذهبي نيز ميكه نقطه 

، آماد و تداركات و مهندسي توانمندي جنگ در ترابري، بهداشت و درمان پشتيباني از
  .داشت موقعه و ب مؤثرها در جنگ حضور چشمگير و  ساير دستگاه

  :پشتيباني خودجوش مردمي نيز در جنگ به دو شكل انجام گرفت

بندي، گرفتن نيازها،  ي مردمي درستادهاي شهرستان، بستهها آوري كمك جمع) لفا
  .ها          ويل به يگانتح و تحويل به مناطق ترابري و هماهنگي و 

هاي خودجوش صنفي و حمل مستقيم به مناطق جبهه كه همراه با  تهيه توسط گروه) ب
 6و  2  ، 1شتر جنبه آماد طبقه هاي آنها كه بي كمك ،هاي صنفي بازديد و ديدار اين گروه

  . گرديد بود، تحويل مي
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هاي  دهد كه با توجه به موقعيت ظامي وقايع و اتفاقات خاصي رخ ميدر هر عمليات ن
اهم وقايع و   در اين مطالعه به. اي برخوردار است زماني و مكاني از اهميت ويژه

  :شود مي  اشاره به شرح ذيل 2رخدادهاي آماد و پشتيباني در عمليات والفجر 

  .بمب باران هوايي بخشي از امكانات چند يگان عملياتي در عقبه و از بين رفتن آنها -

اي از تجهيزات و امكانات  ديدگي بخش عمده باران هوايي پادگان پسوه و آسيببم -
  .موجود در آن

  .هاي مزمن در ميان رزمندگان در خطوط عملياتي شيوع برخي بيماري -

انقالب در مسيرهاي تردد نيروهاي آماد و پشتيباني در هنگام حمل كمين ضد  -
  .مايحتاج رزمندگان

آماد و پشتيباني را با مشكالت  باران شيميايي دشمن بعثي در محورهاياولين بم -
  .زيادي روبرو ساخت

 200، م م 106قبضه توپ  48قبضه تفنگ كالشينكف،  12000گرفتن  به غنيمت -
  .و چندين كاميون انواع مهمات قبضه انواع خمپاره

ها مسئوليت  سامانه آماد و پشتيباني سازماني نزاجا با امكانات موجود در همه عمليات
هايي كه از  كه عمده كمك حالي هاي رزمي را بر عهده داشت و در پشتيباني از يگان

ن پاسدارا هاي سپاه در پشتيباني از يگان شد،  يق بسيج منابع ملي كشور تأمين ميطر
گرفت، سامانه  قرار مي ،اي بودند كه فاقد سامانه پشتيباني سازمان يافته انقالب اسالمي

شان كرد و ن عمل ميمراتب بهتر  ابع و امكانات به مراتب كمتري بهسازماني نزاجا با من
دن در ، برآورد و به عبارتي تمركزي عمل نموريزي، هماهنگي، سازماندهي داد كه برنامه

؛ چرا كه باشد ريزي ناپيوسته مي ريزي و برنامه تر از طرح ه مراتب موفقريزي ب برنامه
رفتن منابع مانـع از هدر  ،سنجي و هدايت امكانات به اندازه نيازهـاي تعريف شدهنياز
اد كه تجهيزات البته گستردگي جنگ و جغرافياي طبيعي صحنه جنگ نشان د. گردد مي
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رساني متناسب با شرايط و نيازها نبود و از آنجا كه ، توزيع و آماد موجود براي ترابري
هاي سپاه پاسداران انقالب  بخش عمده امكانات هوانيروز در پشتيباني از عمليات يگان

، نيروي زميني نتوانست از بخشي از ه پشتيباني آمادي قرار گرفتاسالمي از جمل
 . خوبي مشهود بودتوانمندي سازماني خود استفاده نمايد كه نقصان آن در عمل به 

 اهداف تحقيق

 هدف اصلي

بر اصول پدافند غيرعامل  تأكيدهاي نزاجا با  دستيابي به الگوي چيدمان مناسب آمادگاه
  در جنگ ناهمتراز 

 اهداف فرعي 

  هاي موجود وت و ضعف پراكنش آمادگاهبازنگري و شناخت نقاط ق

  هاي تهديد ناهمتراز شناخت ويژگي

 ت تحقيقسؤاال

 اصلي  سؤال

بر اصول  تأكيدهاي نزاجا با  با توجه به جنگ ناهمتراز، الگوي چيدمان مناسب آمادگاه
 پدافند غيرعامل چيست؟

 ت فرعي سؤاال

  يرعامل كدامند؟نقاط قوت و ضعف آمادگاهاي موجود نزاجا از منظر پدافند غ

  باشد؟ هاي موجود با توجه به تهديد جديد ناهمتراز مناسب مي آيا پراكنش آمادگاه

 نوع و روش تحقيق  

اي با  زمينه-روش اين تحقيق موردي. باشد در اين پژوهش، نوع تحقيق كاربردي مي
پژوهش حاضر . باشد هاي نزاجا مي هدف ارائه الگوي مناسب براي پراكنش آمادگاه
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و مطالعات  نامه پرسشيله مصاحبه با تعدادي از كارشناسان و خبرگان اين امر، تهيه بوس
اي انجام پذيرفته است و بر اساس نقاط ضعف موجود، محورهاي تهديد و  كتابخانه

ها  همچنين تحوالت اخير منطقه و كشورهاي همسايه، بازنگري در آمايش آمادگاه
 .صورت پذيرفته است

 قلمرو مكاني تحقيق

عبارتي ه لمرو تحقيق از نظر مكاني، شامل منطقه استقرار سرزميني و ماموريتي نزاجا بق
 1648195كشور ايران با وسعتي در حدود  .باشد كشور جمهوري اسالمي ايران مي

هاي سرزمين ايران  از ويژگي. كيلومتر مربع در جنوب غربي آسيا قرار گرفته است
، وضعيت )همسايگي(، موقعيت جغرافيايي توان به تمدن پر سابقه و فرهنگ غني مي

  .اشاره داشت... و ) منابع طبيعي، نفت، گاز(، موقعيت طبيعي )تنوع اقليمي(جغرافيايي 

كشور همسايه، ركوردار تعداد  15كشور ايران به همراه چين و پس از روسيه با 
نظير  ا بيموقعيت جمهوري اسالمي ايران در غرب آسي. استبيشترين همسايه در جهان 

است زيرا تنها كشوري است كه با داشتن دو منطقه بزرگ دريايي در شمال و جنوب 
كشور پلي مطمئن بين آسيا، اروپا و افريقا از طريق كشور ايران و مسيرهاي دريايي 

 . گرديده است

همچنين اهميت منابع اقتصادي منطقه خليج فارس و وابستگي شديد آمريكا، اروپا 
ترين و قدرتمندترين  ايران با ثبات كه اينابع انرژي اين منطقه و علم به و ژاپن به من

كشور منطقه است و با در اختيار داشتن جزاير بسيار مهم الرك، قشم، هنگام، جزاير 
گانه بوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك و نيز تسلط كامل بر تنگه هرمز، اين كشور  سه

  . استاز يك موقعيت برتر جغرافيايي برخوردار 
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 روش و ابزار گردآوري اطالعات 

  .دست آمده استه اطالعات مورد نياز در اين تحقيق به شرح زير ب

هاي اطالعاتي داخلي و  ، بانك)كتب، مقاالت(اي  از طريق جستجوي كتابخانه -
 .نامه پرسشخارجي و اينترنتي، مطالعات ميداني، مصاحبه و 

نظران و مراكز علمي و تحقيقاتي  ي صاحبها ها و ديدگاه مطالعه و بررسي نظريه0-
 . كشور و جهان

از نظرات متخصصان فن، فرماندهان و مديران نظامي و غيرنظامي در خصوص  -
بر امنيت عناصر فضايي و پدافند غيرعامل استفاده  مؤثرمشخص كردن عوامل 

 .گردد مي

 ) ادبيات تحقيق ( مباني نظري و مطالعات زمينه تحقيق  

  لغيرعام ندپدافتعريف 

افزار نبوده و با اجراي  كارگيري جنگ گردد كه مستلزم به به مجموعه اقداماتي اطالق مي
توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي و حساس  آن مي

نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده يا ميزان اين خسارات و تلفات را 
  )74: 1388موحدي نيا، (. داد به حداقل ممكن كاهش

اقدامات پدافند غيرعامل شامل استتار، اختفا، پوشش، فريب، تفرقه و پراكندگي، 
  )5: 86، ه پدافند هوايي خاتم االنبياقرارگا( .باشد هاي امن و اعالم خبر مي استحكامات و سازه

 اصول عمده پدافند غيرعامل

هاي  انتخاب عرصه: ان به موارد زير اشاره داشتتو از اصول عمده پدافند غير عامل مي
ايمن در جغرافياي كشور، تعيين مقياس بهينه استقرار جمعيت و فعاليت در فضا، 
پراكندگي در توزيع عملكردها متناسب با تهديدات و جغرافيا، انتخاب مقياس بهينه از 

ر در پدافند سازي و ابتكا سازي و ارزان پراكندگي و توجيه اقتصادي پروژه، كوچك
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هاي پشتيباني وابسته، مقاوم سازي، استحكامات و  سازي سامانه غيرعامل، موازي
يابي استقرار عملكردها، مديريت بحران دفاعي در  هاي حياتي، مكان سازي سازه ايمن
سازي، كور كردن سيستم اطالعاتي دشمن، اختفاء با استفاده  ها، استتار  و نامرئي صحنه

ها، فريب، ابتكار عمل و تنوع در كليه اقدامات،  پوشش در همه زمينهاز عوارض طبيعي، 
هاي دو منظوره  هاي حياتي و مهم و در نهايت توليد سازه حفاظت اطالعات سامانه

  )43-41: 1389اسكندري، (...). موانع و (

 پراكندگي

ي ها گسترش، باز و پخش نمودن و تمركززدايي نيروها، تجهيزات، تأسيسات يا فعاليت
ها در مقابل عمليات دشمن به طوري كه  پذيري آن خودي به منظور تقليل آسيب

در اين مورد نياز است به اصل . ها هدف واحدي را تشكيل ندهند اي از آن مجموعه
تنها ) مانند مهمات(چه يك نوع اقالم  تمركززدايي توجه ويژه شود به عنوان مثال چنان

دد، اگر انبار يا سايت اشاره شده مورد هدف در يك انبار يا يك سايت نگهداري گر
هاي عمل كننده در ارتباط با آن نوع اقالم  حمالت دشمن واقع گردد، به نوعي يگان

  )2: 1390كوليوندي،. (شوند خاص دچار مشكل مي

  هاي آن ويژگيتعريف جنگ ناهمتراز و 

در  ،و هوشمندي  جانبه اثربخشي است كه با محوريت ايده همهجنگ ناهمتراز، دفاع 
رزمي خود را افزايش داده و   آوري و كارآيي، توان مقابل دشمني كه با محوريت فن

هاي  قطعيت فضاي رزم را از بين برده است، با افزايش تعداد و سرعت چرخه محرك
ردرگم نموده و با پايداري بيني و دور از انتظار در كليه سطوح او را س  غيرقابل پيش

. كند خود در صحنه نبرد، جنگ را فرسايشي و دشمن را وادار به تغيير اراده و رفتار مي
در جنگ ناهمتراز محيط عملياتي، محدود به مناطق نبرد نبوده، بلكه اقدام عليه 

، يارندي(باشد  هاي دشمن در هر نقطه از جهان و سرزمين اصلي او نيز مي زيرساخت

1388 :23( .  
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: توان به موارد زير اشاره كرد هاي جنگ ناهمتراز مي ويژگي ترين از مهم
، غيرقابل )راهكنشي و راهبردي(مدت بودن، غافلگيرانه بودن  تكرارناپذيري، كوتاه

جويان، نداشتن  بودن، صحنه نبرد مشخص نداشتن، نامشخصي و نامعيني جنگ بيني پيش
رزمايش زياد، ضربه دقيق عملياتي، داشتن  آوري مشخص، داشتن فضاي فن ابزار و

جويي،  اجرايي و رزمي كوچك، سرعت، شدت عمل، تحرك، حفاظت، صرفه واحدهاي
  )2: 1390منشادي،( .پذيري پراكندگي، امنيت، دقت، انعطاف

 مفهوم آمايش سرزميني

ريزي كمي و كيفي يك محل با در نظر داشتن شرايط و  آمايش سرزميني، تنظيم و برنامه
عوامل سياسي، نظامي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، اقليمي در سطح كالن و وسيع 

نگري و دور  هاي آن، نگرش همه جانبه به مسائل، آينده ترين ويژگي از مهم. باشد مي
منظور از . باشد هاي مكاني از محتويات راهبرد توسعه ملي مي گيري انديشي و نتيجه

ترين  ، انسان و فعاليت براي رسيدن به مطلوبآمايش سرزميني تنظيم سه عنصر فضا
هاي اقتصادي و اجتماعي در  توزيع ممكن جمعيت از طريق بهترين شكل توزيع فعاليت

  )5: 1390كوليوندي،(. پهنه سرزميني است

در كشورهاي اروپايي مفهوم آمايش سرزميني ابتدا مفهوم پدافندي دارد و سپس 
هاي  ز ساخت نيروگاه، بزرگراه، سد و زيرساختقبل ا. كند اي پيدا مي مفهوم توسعه

گردد و پس از بررسي الزم و اعمال  هاي نظامي مطرح مي كليدي موضوع در كميته
  .گردد ها اقدام مي مالحظات دفاعي و امنيتي نسبت به ساخت آن

 آمايش سرزمين و نقش مالحظات دفاعي امنيتي

شود كه سازمان  باعث مي رويكرد آمايشي به ساماندهي سازمان دفاعي يك كشور
اي در فضا استقرار يابد كه حداكثر امنيت، توان و قابليت  فضايي نيروهاي مسلح به گونه

  .دفاعي را براي كشور فراهم نمايد
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هاي نظامي در  هدف از آمايش سرزمين در رابطه با بخش دفاع، استقرار بهينه واحد
راستا  در اين . باشد پذيري مي فضا براي تامين حداكثر قابليت دفاع و حداقل آسيب

 :ئواستراتژيك بدين شرح تقسيم نمودتوان فضاي جغرافيايي ايران را به سه قلمرو ژ مي
قلمرو سرزمين مركزي  -3) ميدلند(قلمرو سرزمين ميانه  - 2) ريملند(قلمرو حاشيه  -1
رد نيز ها وجود دا از سوي ديگر اصوال واحدهاي نظامي كه در سازمان ارتش). هارتلند(

) گيرند، ب واحدهاي عملياتي ورزمي كه در صف قرار مي) به چهار دسته كلي الف
واحدهاي ) صنايع نظامي، د -واحدهاي تكنولوژي و توليد) واحدهاي پشتيباني، ج

  .شوند فرماندهي و ستاد، تقسيم مي

مطرح است كه اين واحدهاي نظامي چگونه در سه قلمرو  سؤالحال اين 
طور خالصه ه ب 2كه در جدول )24: 1382نيا،  حافظ(شود  وق واقع ميژئواستراتژيك ف
  .آورده شده است

 يكژئواستراتژي در سه قلمرو نظامي واحدهانحوه قرارگيري  -2جدول

 قلمرو ژئواستراتژيك واحدهاي نظامي مستقر در ارتش

 قلمرو حاشيه گيرند رزمي كه در صف قرار مي واحدهاي عملياتي و

 قلمرو سرزمين ميانه يبانيواحدهاي پشت

صنايع نظامي، و همچنين واحدهاي  - واحدهاي تكنولوژي و توليد
 فرماندهي و ستاد

 قلمرو سرزمين مركزي

 حجم نمونه آماري 

با توجه به ماهيت پژوهش، جامعه آماري شامل كليه صاحب نظران سطوح مديريت 
و وزارت دفاع با  سازماني و راهبردي نزاجا و آجا و ستاد كل نيروهاي مسلح

  :استهاي زير  ويژگي

  حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد ) الف(
  و باالتر در سازمان مربوطه 17جايگاه سازماني ) ب(
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  برخورداري از آشنايي حداقل به مدت پنج سال با مبحث پدافند غيرعامل) پ(
  ميداشتن حداقل دو سال آشنايي با حوزه سامانه پشتيباني خدمات رز) ت(
  داراي حداقل دو سال تجربه حضور در عرصه دفاع مقدس) ث(

نفر تخمين زده  200مندي از خرد جمعي و با اعمال ضريبي حدود  كه با بهره
در اين تحقيق براي دستيابي به حجم نمونه، از فرمول كوكران استفاده . شوند مي
و حداقل حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده به وسيله فرمول مذكور . گردد مي

ها، شناخت عوامل، تكميل  بر مبناي فرمول كوكران، به منظور تجزيه و تحليل داده
درصد  08/0اطمينان و % 95خطا، % 5حجم نمونه تحقيق حاضر با . . . ها و  نامه پرسش

باشد كه جهت دقت باالتر و اطمينان  نفر مي 86خطاي قابل تحمل در اندازه گيري 
  . شود نفر در نظر گرفته مي 90تحقيق  بيشتر حجم نمونه

 :روابط زير نحوه محاسبه حجم نمونه را نشان مي دهد

رابطه كوكران:                                                    
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 اسناد باالدستي  

ظله مد(اييد فرماندهي معظم كل قوا امام خامنهيأقانون برنامه سوم توسعه كه به تطبق 

ها بايد  ريزي نيز رسيده است، آمايش سرزمين بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامه )العالي
يي و بازدهي كارا)مالحظات امنيتي و دفاعي، ب)الف: مبتني بر اصول زير باشند

هاي  گسترش عدالت اجتماعي و تعادل)وحدت و يكپارچگي سرزمين، ت)اقتصادي، پ
حفظ هويت اسالمي، )منابع طبيعي، ج يحفاظت محيط زيست و احيا)اي، ث قهمنط

n = 86 = حجم نمونه آماري n = 90 جهت اطمينان بيشتر و دقت باالتر 
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تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني )ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، چ
ها،  ر منابع داخلي و رفع محروميتتوجه به توسعه متكي ب)اقتصادي كشور، و ح

  . خصوصاً در مناطق روستايي كشور

هاي آمايش سرزميني در  سال از عمر اجراي طرح 40الزم به ذكر است كه حدود 
هايي روبرو  ها و موفقيت ها با ناكامي در اين مدت نتايج طرح. ايران سپري شده است

همه دولتمردان بر ضرورت  باشد، اينست كه مطلبي كه حائز اهميت مي. بوده است
ها،  اما ديدگاه. اند آمايش سرزميني و استفاده بهينه از امكانات محيطي صحه گذاشته

هايي جهت دفاع سرزميني و حفاظت از مراكز  عمدتاً امر توسعه را در برداشته و طرح
در بحبوبه هشت سال دفاع . اند حياتي و حساس در مواقع خطر و بحران ارائه ننموده

هايي را بيش از  دس و خساراتي كه بر امكانات كشور وارد شد ضرورت چنين طرحمق
پيش ملموس گرداند و اين امر موجب گرديد تا در برنامه دوم و بويژه برنامه سوم 
توسعه در هيات دولت پيشين، آمايش سرزمين يكي از اهداف عمده برنامه اي دولت 

: 1389جاللي، (. نوعي در آن مالحظه شدمحسوب گرديد و مساله دفاع سرزميني نيز به 

175(  

 هاي تحقيق بحث و يافته

ريزي، كاركردها را به فعاليت تبديل  برنامه. ريزي است الزمه فعاليت هر سامانه، برنامه
ريزي زمان  برنامه. نمايد هاي انجام شده را در مسير معين هدايت مي كرده و فعاليت

  .نمايد يم ميهاي مختلف تقس موجود را ميان فعاليت

توانند دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت  هاي آماد و پشتيباني مي ريزي برنامه
هاي آماد و پشتيباني از حيث سازماني يا حوزه جغرافيايي يا برحسب  ريزي برنامه. باشند

  .باشند كاركردهاي آماد و پشتيباني قابل تفكيك مي

نيازمند  هاي ناهمتراز جنگ براي آماد و پشتيباني صحيح ريزي برنامه يك تدوين
  )11: 1389كارگروه تخصصي مراپش، ( :زير است شرايط
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  باشد؛ مدت ميان يا كوتاه -
  باشد؛ داشته زماني الزام -
  باشد؛ اجرا اي قابل منطقه هر در -
  باشد؛  نگر جزء -
  باشد؛ داشته را متعارف آماد و پشتيباني با تعامل و انطباق قابليت -

سريع،  واكنش و همچنين داراي ك سامانه آماد و پشتيباني چابك استسامانه ي اين
هاي آماد  سامانه اي از آميزه جنگ ناهمتراز آماد و پشتيباني واقع در. باشد مي باال كيفيت با

 مفاهيم كه داشت ياد به بايد را نكته اين اما. است پارچه يك و چابك، ناب و پشتيباني

آماد و  واكنش بايد و يابند زمان، تكامل مي با گذشت ناهمتراز جنگ آماد و پشتيباني
  . داشت آتي، روزآمد نگه ناشناخته و نامعين پيشامدهاي با مقابله جهت را پشتيباني

پذيري تهديدات نظامي ناهمتراز عليه جمهوري  شناخت نقاط ضعف و آسيب
ه آنها ب) 1(3جدول  رسد كه دراسالمي ايران در جنگ آينده، امري ضروري بنظر مي

پذيري تهديد ناهمتراز، تر از نقاط ضعف و آسيباشاره شده است در تحليلي كلي
  )81: 1388سلماسي و همكاران،( .نيز طرح گرديده است) 2(4جدول 

ن و دست اندركاران سامانه آماد و پشتيباني دست آمده از مسئواله با اطالعات ب
آورده شده است (*) 5جدول نزاجا، در حال حاضر نقاط ضعف و قوت اين سامانه در 

  ). بررسي ميداني انجام شده(

                                                      

كليه محاسبات، جداول، نمودارها و مطالب مرتبط با اين موضوع، جهت اطالع خوانندگان در دفتر فصلنامه  -1
 .موجود است

كليه محاسبات، جداول، نمودارها و مطالب مرتبط با اين موضوع، جهت اطالع خوانندگان در دفتر فصلنامه  -2
 .موجود است
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بررسي و آناليز تهديدات خارجي و (هاي ايمن در جغرافياي كشور  انتخاب عرصه
نسبت به تهديد و  1ها داخلي، ارزيابي نواحي آسيب پذير، انتخاب فاصله مناسب از مرز

اجتناب از گسترش مراكز (سازي و ابتكار در پدافند غير عامل  سازي، ارزان ، كوچك...)
،  عدم )سازي و زياد سازي سازي، پراكنده حياتي و حساس با مقياس بزرگ، كوچك

يابي بهينه استقرار  و مكان) سازي موازي(هم ه هاي حياتي ب سازي سيستم وابسته
انتخاب عرصه امن از نظر جغرافيايي نظامي و پهن امن، بررسي (ها در فضا  عملكرد

هاي پدافند غير  از اصول و شاخص... و ) امن جغرافيايي مورد نظرنقاط امن در بهينه 
بايد در رابطه با برطرف كردن نقاط  باشد كه  مي بر آمايش سرزمين مي مؤثرعامل 

  .ضعف ذكر شده، مورد توجه قرار گيرد

طور كه اشاره شد انتخاب فاصله مناسب از تهديدات در مرز براي استقرار  همان
ها در برابر تهاجمات هوايي و زميني  ايمني مناسب براي عملكرد عملكردها  در ايجاد
  . دشمن ضرورت دارد

بايد چون در جنگ ناهمتراز بايد حداكثر سرعت و حداقل تحرك را مدنظر قرار داد 
- ها در مناطقي و در فاصله مناسبي از مرزها قرار داشته باشند تا بتوانند در سريعآمادگاه

ترين زمان ممكن آمادرساني را انجام داده و همچنين از فاصله مناسبي براي كاهش 
  . مي باشد) 2(6آماد گاهاي موجود نزاجا بشرح جدول. آسيب پذيري برخوردار باشند

با خبرگان و نخبگان نتيجه كلي چنين حاصل شد كه در  در مصاحبه انجام شده
برخي مناطق كشور با توجه به محورهاي جديد تهديد نياز به بازنگري در آمايش 

 .ها داريم آمادگاه

                                                      

 يعني فاصله: ح زير بصورت كمي چنين تعريف نمود؛ فاصله كم از مرزتوان بشر فاصله مناسب از مرز را مي -1
 100يعني از : كيلومتر، فاصله مناسب  100الي  30يعني از : كيلومتر، فاصله متوسط  30عملكرد از مرز تا محل تا 

 كيلومتر 400الي  250يعني از : كيلومتر، فاصله زياد  250الي 

مطالب مرتبط با اين موضوع، جهت اطالع خوانندگان در دفتر فصلنامه  كليه محاسبات، جداول، نمودارها و -2
 .موجود است
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  .شود ها شرح داده مي نامه پرسشبا توجه به  در ادامه رئوس كلي نتايج حاصل

حد زيادي پاسخگوي  هاي نزاجا تا در طول هشت سال دفاع مقدس آمادگاه -1
ها،  نامه پرسشبا توجه به آمار استخراج شده از ). 2شكل(احتياجات سازمان بوده است 

ها در طول جنگ مناسب بوده  درصد پاسخ دهندگان بر اين باورند كه چينش آمادگاه 77
  .است

  
 ها در با گذشت بيش از دو دهه از جنگ تحميلي، نياز به بازنگري در آمايش آمادگاه -2

دهندگان اين امر را  درصد پاسخ 90كه بيش از  طوريه شود  بسطح كشور احساس مي
  ).3شكل(نمايند  تصديق مي
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اي و وجود محورهاي تهديد جديد در اطراف كشور، حضور نيروهاي فرامنطقه -3

درصد  90بيش از ). 5و  4شكل(هاي صحرايي دارد  ي در آمايش آمادگاهمؤثرنقش 
  .اند ها دانسته در آمايش آمادگاه مؤثرتهديد را دهندگان اين دو  پاسخ
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اي، برخي مناطق  با توجه به محورهاي جديد تهديد و حضور نيروهاي فرامنطقه -4

 6ها دارد كه در شكل ها نياز به بازنگري در آمايش آمادگاه كشور بيش از ساير قسمت
  .صورت شماتيك نمايش داده شده است هب
هايي  ي بيگانه در جوار كشور و احساس نياز به وجود آمادگاهنظر به حضور نيروها -5

(*)) 1مشخص شده در شكل ( 6و  3در آن منطقه، ضرورت ايجاد آمادگاه در دو پهنه 
دهندگان بر  درصد پاسخ 80كه حدود  طوريه ب ؛باشد بيش از ساير نواحي ملموس مي

هاي صحرايي   ادگاهبه آم 8و  7به عبارت ديگر مناطق  .)7شكل(دارند  تأكيداين امر 
  . كشور اضافه خواهند شد
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  مع بنديج

 خود دشمن بر تسليحاتي و تجهيزاتي آوري فن نظر از كه كشوري جنگ ناهمتراز در

هاي ايمن در  اصول پدافند غيرعامل مانند انتخاب عرصهاز  استفاده با ندارد، بايد برتري
خود  دشمنبا نبرد،  هاي مختلف عرصه درسازي  جغرافياي كشور، كوچك سازي، ارزان

  .مقابله نمايد

هايي نظير ايجاد پشتيباني آمادي  توان با انجام مأموريت آمادي مي نظر  از نقطه
جويي،  سازي مناسب، اعمال صرفه هاي جامع، ذخيره اثربخش و مستمر با تهيه طرح

دي در پدافند پذيري منابع آما كارگيري منابع بومي و طبيعي و نيز كاهش آسيب به
  .غيرعامل به نحو مطلوب ايفاي نقش نمود

پذير و پاسخگو باشد و از چنانچه سامانه آمادرساني سيال، متحرك، پويا، انعطاف 
پذيري و ارتقاي پايداري طرفي داراي قابليت پدافند غيرعامل باشد، باعث كاهش آسيب

  . شودآن سامانه در نبرد ناهمتراز مي

نظير جمهوري اسالمي ايران در منطقه از لحاظ  و بيبه علت موقعيت خاص 
لذا با . موقعيت راهبردي و ژئوپليتيك از ديرباز مورد توجه دشمنان قرار داشته است

پذيري اين سامانه در يك جنگ  توجه به اهميت سامانه آماد و پشتيباني و آسيب
نياز به بازنگري و باز  1هاي كشور برابر الگوي ارائه شده در شكل  ناهمتراز، آمادگاه
   .مهندسي دارند
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