
  

  

  

  

 هاي عملياتيريزيكاربرد جغرافياي نظامي در طرح

  1امير غالمعليان

  :چكيده

شـود تـا طراحـان و مجريـان     جغرافياي نظامي با پيوند زدن عوامل موجود در طبيعت با اصول نظـامي باعـث مـي   

تـاريخ نقـش زمـين،     در طـول . نظامي از مزاياي سرشار آنها استفاده برده و برتري خود نسبت به دشمن را القاء نماينـد 

  . ترين و تأثير گذارترين عوامل بر راهبردها، نبرد و پشتيباني نبردها بوده استآب، هوا و اقليم به عنوان يكي از مهم

گيري علمي از جغرافياي نظامي يك امر اتفاقي دانسته و بدين ترتيب ها را بدون توجه و بهرهكالينز پيروزي در جنگ

تـرين نقـش را در   هاي جغرافيايي هر منطقه، ارتفاعات عمـده در بين ويژگي. گذارده استبر ارزش اين عوامل صحه 

-عمليات ايفاء كرده و به عنوان يك مانع عمده طبيعي و يا برعكس به عنوان يك عامل تقويت كننده در جنـگ مـي  

هاي كالسيك بـه عنـوان   جنگعالوه بر نقش مهم ارتفاعات در . توانند مؤفقيت نيروها در صحنه نبرد را تأمين نمايند

هاي مخفي در جنگ ناهمتراز هم يك عامل تقويت كننده در اختفاء و پوشش، ديد و تير، كنترل معابر و آمادگذاري

فرسايشـي نمـودن   . نماينـد اي ايفاء مـي هاي دشمنان فرامنطقهنقش بسيار عمده و مهمي را در جهت مقابله با توانمندي

تواند نقطه هت برهم زدن آرامش و ثبات آنها با استفاده از اين عامل مهم طبيعي ميجنگ، ضربه زدن به دشمن در ج

ترين عواملي كـه بايسـتي بـه آن توجـه ويـژه شـود       يكي ديگر از مهم. اتكايي براي رزمندگان مدافع صحنه نبرد باشد

ها گاهها و كمينفاده از گلوگاهها و معابر به عنوان عاملي براي تحرك نيروهاي خودي و استاستفاده تاكتيكي از جاده

اي ها توجه ويـژه ريزيبايست در طرحبه عنوان يك عامل محدود كننده و ضد تحرك براي دشمن مدنظر بوده و مي

 .به آن مبذول گردد

  

   :كليد واژگان

  ها و محورهاي نفوذيريزي عملياتي، ارتفاعات، جادهجغرافياي نظامي، طرح
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  :مقدمه

ز و همزمان با آغاز زندگي بر روي زمين، همواره با جـو و اوضـاع طبيعـي زمـين     انسان از ديربا

هاي اوليه نسبت بـه شـرايط   ها طول كشيد تا انسانمدت. درگير بوده و دست و پنجه نرم كرده است

اطالعات اوليه كسب نموده و پس از ناماليمـاتي  ... ها و ، خاك، آب، ناهمواري)آب وهوا(اقليمي 

اي متمادي متحمل شده، نحوه هماهنگ كردن نسبي خود با طبيعت را فرا گرفتـه و بـه   هكه طي قرن

غارها پناه آورده سپس به كـوچ اقـدام كـرده و بـه هـر وسـيله خـود را در يـك محـدوده كوچـك           

  .جغرافيايي محصور ساخته و نسبت به هماهنگي خويش با طبيعت اقدام نموده است

تـر، اقـدام بـه مهـاجرت كـرده  و بـه       به زمين و اقليم مناسب ها جهت تنازع بقاء و دستيابيانسان

انسـان بـراي غلبـه بـر     . انـد هاي حاصلخيز و مناطق معتدل متمركـز شـده  مرور در حاشيه رودها، دره

عوامل طبيعي هر منطقه اول آن را شناخته و سپس براي بهبود وضعيت زندگي خود به مقابلـه بـا آن   

دست گرفتن مناطق بهتر با كمك گرفتن از عوامل طبيعـي بـا يكـديگر    پرداخته و در اين راه براي به

  .اندپرداختهبه نزاع مي

طور دانسته و يا ندانسته از جغرافياي نظامي در زندگي خود چـه در مقابلـه بـا    ها بهمطمئناً انسان 

  .اندهاي گذشته و حال بهره بردهيكديگر و چه در مقابله با عوامل طبيعي در زمان

هـاي طبيعـي   اي اسـت كـه جنبـه   آيـد، رشـته  گونه كه از عنوان آن برميياي نظامي، همانجغراف

ريـزان و مجريـان نظـامي را بـراي     زند تـا برنامـه  جهان را با هرگونه تالش در قلمرو نظامي پيوند مي

درك بهتر عوامل جغرافيايي ياري رساند و به آنان ارتبـاط تنگاتنـگ جغرافيـا و جنـگ را گوشـزد      

  .توجه به عوامل جغرافيايي برحذر داردآيندگان را از تكرار خطاهاي افراد بي كرده و

  

  :هاي عملياتيريزياهميت توجه به جغرافياي نظامي در طرح

اي را در مورد اثرات فناوري نوين بر يك نشريه خبري آمريكايي مقاله 1997در بهار سال 

هاي آينده شايد اهميت داشتن اطالعات ر جنگد: در اين مقاله آمده بود كه. دفاع ملي منتشر كرد

گونه بوده گونه كه در طول تاريخ نيز هميناما جغرافيا همان. از اهميت داشتن زمين بيشتر باشد

دانستند و فرماندهان بزرگ گذشته مي. سزايي بر عمليات نظامي، جنگ و امنيت دارداست، تأثير به
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، آب و هوا و اقليم، نه فقط بر راهبردهاي 1د كه توپوگرافيفرماندهان امروز نيز بر اين نكته واقفن

در واقع تاريخ آكنده . هاي پشتيباني تأثير دارندگذارند، بلكه بر خود نبرد و نيز برنامهجنگ اثر مي

  .انداز خطاهاي متعدد افرادي است كه توجه چنداني به عوامل جغرافيايي نداشته

، كمك اساسي به بررسي منطقي و تجزيه و تحليل شناخت مباني و اصول جغرافياي نظامي

- هاي نظامي نشان ميها و اجراي طرحتجارب طوالني مبارزات، جنگ. نمايدمنطقه عملياتي مي

-نظامي از روي انديشه و بهدهد، درصورتي كه فرماندهان، كارشناسان امور نظامي و مشاورين غير

ريزي نظامي و تحليل مناسب را در هرگونه طرحكارگيري اصول و مباني جغرافياي نظامي، تجزيه 

گيري علمي از جغرافياي نظامي، مورد توجه قرار دهند، برنده ميدان جنگ هستند و بدون بهره

  )8: 1384كالينز، . (هاي نظامي آنان اتفاقي خواهد بودموفقيت

 قوت عقيده اين و شد بيشتر جهاني دوم جنگ شروع با نظامي جغرافياي ضرورت و اهميت

 رو اين از. كنندمي خدمت خود كشور به صلح زمان از بيش جنگ زمان در دانانجغرافي كه يافت

. شد گرفته كار به دريايي نيروي و نظامي تصميمات و هاتاكتيك در سرعت به جغرافيايي مطالعات

 در رديگ كشورهاي رهبران ها،ناهمواري مطالعه و هوايي هايعكس تفسير ،2كارتوگرافي كارهاي

 نظامي و جنگي ابزار عنوان به را كاربردي جغرافياي كه سازدمي وادار را دوم جهاني جنگ

  )9: منبع همان( .بخشند وسعت را جغرافيايي سساتؤم و بپذيرند

  

  هاي گذشتهنقش جغرافياي نظامي در جنگ

روسـيه در  زمستان . جغرافياي نظامي تاثير قابل توجهي در گذشته بر عمليات نظامي داشته است

اشكال طبيعي قابل دفاع زميني واقع در شمال پاريس . شكست ناپلئون و هيتلر، نقش مهمي ايفا نمود

گسـتردگي  . ميالدي بگيرد 1914به فرانسه كمك كرد تا جلوي پيشروي نيروهاي آلمان را در سال 

. آب نمـود مـيالدي نقـش بـر     1930چين، سعي و تالش نيروهاي ژاپن را براي تسلط نظامي در دهه 

ــدي، پيشــروي متفقــين را در   طبيعــت . مــيالدي متوقــف ســاخت 1944حصــارهاي واقــع در نورمان

                                                 
1 )Topography( گويتدنمايش عوارض موجود در هر منطقه اعم از طبيعي يا مصنوعي را توپوگرافي مي ). فرهنگ بزرگ

                            -)1957سخن، انوري، ص 
2
 )Cartography( ها ها و نگارهدانش و فن ترسيم نقشه) 5666بزرگ سخن، انوري، ص فرهنگ(                               
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ميالدي بر فناوري نظامي آمريكا فراهم سـاخت   1991جغرافيايي خليج فارس اين امكان را در سال 

هـاي جنـگ در   ولـي پيچيـدگي  . كه توانست ارتش عراق را در مدت زمان كوتاهي سركوب نمايد

بغداد، فلوجه، نجف و بصره باعث تلفـات زيـاد نيروهـاي اشـغالگر آمريكـا و انگلـيس در       شهرهاي 

  )17: 1384صفوي، .(اشغال عراق شده است

كه مأموريت ارتش جمهوري اسالمي ايران در قانون اساسي، حفظ تماميـت ارضـي   از آنجايي 

شـناخت عوامـل جغرافيـاي     به تبـع آن . ترين وظيفه بيان گرديده استو امنيت مرزها به عنوان اصلي

هاي نظامي نيروهاي خـودي در مقابـل تهديـدات داراي اهميـت     نظامي كشور و تأثير آن بر عمليات

 .باشداي ميويژه

توانـد بـه عنـوان ابـزاري كارآمـد درتـدوين       جانبه جغرافياي نظامي در همه ابعاد ميمطالعه همه

ر باشـد و دولتمـردان را در مسـائل سياسـت     راهبرد و تعيين نقش نيروهاي مسلح در امنيت ملـي مـؤث  

هـا و  هاي اقتصادي، شبكه ارتباطي، سـدها، پااليشـگاه  هاي كالن، تأسيس بنيانريزيخارجي، برنامه

گيري صحيح به منظورحفظ صيانت كشور در مقابـل  ها راهنمايي كرده و همه را در تصميمفرودگاه

  .تهديدات خارجي و داخلي كمك نمايد

توانـد چـارچوب   شود اين باشد كه فقـط مـي  برداشت غلطي كه از جغرافياي نظامي ميشايد امروز  

تـوان بـا اشـراف بـر آن نقـاط      باشد كه مـي منطقه عمليات را مشخص نمايد ولي اين، تنها بخشي مي

  )18: منبع همان. (قوت خود را درجنگ باال برده و نقاط ضعف خود را با تكيه بر آن تقليل داد

تواند با ارائه راهكار مناسـب  طوالني مدت همه بناها و تأسيسات زيربنايي مادر مي استمرار بقاء 

هـاي نظـامي   هاي اقتصادي آن فكر كرد بلكه به جنبهجغرافياي نظامي صورت گيرد تا نه تنها به جنبه

آن كه در مقابل تهديدات داخلي و خارجي كه امنيت اقتصـادي را در طـوالني مـدت مـدنظر قـرار      

  .فكر كرددهد مي

  

توجه عميق به جغرافيا، عامل برتري نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در 

  دفاع مقدس

در جهت شكست محاصره آبادان، مبناي  1360مهرماه  5در اولين عمليات گسترده ارتش در 

زرهي عراق به  3عمليات، استفاده از گسترش نامناسب عراق در شرق كارون و متكي بودن لشكر 

گيري از اين معضل جغرافيايي دشمن، عمليات در لذا با بهره. شناور روي كارون بوددو پل 
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محورهاي اصلي به سمت دو پل دشمن طراحي و اجرا گرديد كه به قطع ارتباط دشمن در دوسوي 

  .منجر شد 3كارون و محاصره لشكر 

هدف آزادسازي عمليات بعدي با فاصله دو ماه از عمليات اول در منطقه غرب سوسنگرد و با 

در اين عمليات از وجود ارتفاعات رملي در شمال منطقه كه از نظر دشمن . بستان طراحي شد

  .گيري شد و اين محور عامل اساسي پيروزي نيروهاي اسالم گرديدبهرهعبور بود غيرقابل 

انجام شد، استفاده از نقطه ضعف دشمن  61در عمليات آزادسازي خرمشهر كه در خرداد سال 

-گيري از آن، از مهمر قرار نگرفتن در تمام طول كارون و همچنين شناخت كامل زمين و بهرهد

اسير عراقي  19000ترين عوامل مؤفقيت نيروهاي خودي بود كه به آزادسازي خرمشهر و گرفتن 

  .منجر شد

كه با هدف تصرف شبه جزيره فاو انجام شد با استفاده صحيح از زمين و  8عمليات والفجر

افياي منطقه عمليات به پيروزي رسيد كه به طور قطع بدون توجه به نقش اين عوامل امكان جغر

  )96: 1379زاده مقدم، چوقاچي.(چنين مؤفقيت و پيروزي وجود نداشت

  

  گيري نظاميجغرافيا عاملي مهم در تصميم

صي شود، مسايل جغرافيايي ويژگي خازماني كه در مورد اقدام به جنگ تصميمي گرفته مي

شود و يابد و تعيين قلمرو جغرافيايي ميدان نبرد، به موضوع اساسي در اجراي تصميم تبديل ميمي

توجهي به اصول و مباني ترين بيگيري است زيرا كوچكترين مرحله تصميماين حساس

ژنرال مونتگمري، . جغرافيايي جنگ، ممكن است بيشترين خسارات و تلفات را در پي داشته باشد

-شمال آفريقا در جنگ جهاني دوم، پيروزي در نبرد را حاصل كاربرد جغرافيا در جنگ ميفاتح 

  )2: 1372عزتي، . (دانست

  

هاي عملياتي نيروي زميني و ضرورت آشـنايي بـا شـرايط جغرافيـايي منطقـه      يگان

  عمليات

امي در هاي نيروي زميني به عنوان نيروي نظامي مؤثر، ملزم به انجام هرگونـه عمليـات نظـ   يگان

هاي جغرافيايي بوده و خواهند بود خواه اين حضور براي انجام عمليات جنگـي باشـد و   انواع محيط
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-آنان بايد آماده باشند تا به هر كجا كـه فرسـتاده مـي   . خواه براي جلوگيري از جنگ و حفظ صلح

  .شوند در مدت كوتاهي برتري خود را نشان دهند

جود در آن و توجه به آنها از نكات مهمـي اسـت كـه    هاي مودر يك منطقه جغرافيايي ويژگي

هـاي  يكـي از ايـن ويژگـي   . الزم است فرماندهان و افسران طراح به آن دقت بيشتري معطوف دارند

مهم، ارتفاعات و استفاده از مزاياي عمليـات در كوهسـتان و ديگـري اسـتفاده تـاكتيكي از معـابر و       

  .ح زير در اين مورد بيان گرددباشد كه الزم است مواردي به شرها ميجاده

  

  هاي عملياتي استفاده تاكتيكي از ارتفاعات توسط يگان) الف

توانند يك مانع بزرگ و كنند، ميترين نقش را در عمليات نظامي ايفا ميارتفاعات كه عمده

با مطالعه ارتفاعات دو . عمده طبيعي و يا برعكس يك عامل تقويت كننده در موقع جنگ باشند

 .گردده تقويت كنندگي و بازدارندگي آنها مشخص ميجنب

عبارتند از اختفاء و پوشش، ديد وتير، كنترل معابر، كاهش اثرات : كنندگيجنبه تقويت -1

  .بمباران شيميايي، آفند و پدافند

هاي مخابراتي، عبارتند از تأثير بر روي پروازهاي بالگردها، برد دستگاه: جنبه بازدارندگي -2

  .باشدي تير منحني و غيره ميهاسالح

هاي ديگر عبارتند از اينكه آيا خودروهاي نظامي قادر به حركت بر روي ارتفاعات جنبه

دامنه ارتفاعات منطقه هاي نظامي بر روي ارتفاعات وجود دارد؟ هستند يا نه؟ آيا امكان ايجاد جاده

هاي در دامنه. ايدار يا ناپايدار باشددامنه ممكن است پ. باشدترين عوامل كاربرد نظامي مياز مهم

ها و  هايي همچون لغزش، ريزش و خزش وجود دارد و بايد نحوه استفاده يگانناپايدار پديده

  ) 19: 1384صفوي، . (هاي پشتيباني ادوات مد نظر قرار گيرد ها، استقرار بنه امكان تردد خودرو

ي ارتفاعات به منظور دفاع نيروها در مرز دارندگ گي و بازبا توجه به اين كه نقش تقويت كنند

از اهميت بااليي برخوردار است، اين مسئله حائز اهميت است كه دفاع در مرز يا ) مرحله مقابله(

در اين دفاع، مدافع قصد دارد با اتخاذ تدبيري از ورود . ترين نوع دفاع است خط مقدم، كامل

ترين ه و تجاوز نظامي دشمن را در نزديكگيري نمودنيروهاي دشمن به داخل خاك كشور جلو

  .دفع كند) خط تماس(فاصله ممكن در خط مقدم نسبت به مواضع نيروهاي خودي 
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استقرار نيرو، قدرت آتش، ايجاد : گيري از عوامل مختلف از قبيلدر دفاع در مرز با بهره 

داخل خاك كشور موانع، استفاده از عوارض طبيعي و ساخت موانع پدافندي از ورود دشمن به 

پدافند در مرز عالوه بر حضور نيروها در خط مرزي، به وجود نيروهاي احتياط . شودممانعت مي

منظور مقابله با رخنه احتمالي دشمن به داخل مواضع به . جهت پشتيباني از نيروهاي درخط نياز دارد

ين عمق با استقرار نيروهاي خوردار باشند و اپدافندي، الزم است كه نيروها از عمق دفاعي الزم بر

الزم به ذكر . گيري نيروهاي محلي قابل دستيابي خواهد بودكاراحتياط در زمين مناسب منطقه و به

است كه دفاع مرزي به نيروي هوايي قدرتمندي براي شكستن حمالت هوايي نيازمند بوده و اين 

جه به امكانات و قدرت هوايي خوردار است از طرفي اين مهم با توسزايي برامر از اهميت به

اي محقق نخواهد شد لذا جهت رفع اين مشكل بايد نيروهاي مستقر در مرز به منطقهنيروهاي فرا

استتار، اختفاء، پوشش، فريب و تفرقه و پراكندگي و : نحو مطلوب از دفاع غيرعامل كه شامل

  )91: منبع همان. (باشد بهرمند گردندامن ميهاي ايجاد سازه

گرش استفاده از ارتفاعات به منظور دفاع مرزي را نبايد با ديدگاه دفاع خطي در مقابل ارتش ن 

زيرا ارتش عراق با اين نگرش غلط در جنگ . بعث عراق در طول دفاع هشت ساله مقايسه نمود

در برابر نيروهاي ائتالف مرتكب اشتباه بزرگي گرديد و در جنگ با آمريكا و متحدانش با  2003

اما نيروهاي ائتالف به دليل آگاهي از . اد به تجارب حاصل از جنگ عليه ايران پدافند نموداستن

اقدامات كشور عراق، از درگير شدن در مواضع پدافندي او اجتناب كرده و با عبور از مناطق 

بياباني كه عراق فكري براي آن نكرده بود وارد عمل شده و عمالً اين اقدام پدافندي عراق براي 

به همين منظور نگرش استفاده از ارتفاعات، بايد با . توقف نمودن نيروهاي ائتالف ناكام ماندم

هاي اي در عملياتزيرا نيروهاي فرامنطقه. باشد كالسيك نگرش جديد و خارج از اصول پدافندي

ا خود در جنگ با كشور افغانستان و دو مرحله جنگ با كشور عراق، با توجه به اينكه آن كشوره

اي در هر عمليات، نيروهاي فرامنطقه. پدافند كالسيك را سازماندهي كرده بودند پيروز گرديدند

  .هاي قبلي كامال متفاوت بود ارائه نمودندروش جديدي از جنگ را كه با شيوه

مثالً در جنگ . هاي نوين، روش پدافند نيز در هر جنگ متفاوت استاز طرفي در جنگ 

اهللا شكست خورده بود در غالگر قدس كه از عملكرد پدافندي حزبروزه، ارتش رژيم اش33

 33اهللا در جنگروزه نوار غزه، تهاجم خود را تا حدودي منطبق بر نوع پدافند حزب 22جنگ 

. تري داشترنگكمروزه نقش 22هاي پدافندي قبلي در جنگ در نتيجه شيوه. روزه انجام داد
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شكلي جديد طراحي و اجرا هاي آينده را بايد به عات در جنگبنابراين استفاده تاكتيكي از ارتفا

پذيري را براي خودي به همراه نمود كه حداكثر خسارت و تلفات را براي دشمن و حداقل آسيب

  )117: منبع همان(.داشته باشد

  

  اي در جنگ ناهمترازارتفاعات و تأثير آن در مقابله با نيروهاي فرامنطقه) ب

هاي تاكتيكي ديد و تير، اختفاء و پوشش، كنترل ارتفاعات را عالوه بر جنبه تأثير استفاده از

توان به اين شرح در جنگ ناهمتراز مورد تحليل هاي مخفي ميمحورهاي نفوذي و آمادگذاري

اي با در اين نوع دفاع كه بر محوريت ايده و هوشمندي در برابر دشمن فرامنطقه :قرار داد 

گردد، نيروهاي نظامي بايد از وان رزمي بيش از شش برابر اجراء ميمحوريت فناوري و با ت

ارتفاعات منطقه در جهت فرسايشي نمودن جنگ استفاده نموده تا دشمن را مجبور به تغيير رفتار و 

در اين نوع از عمليات با استفاده از هر فرصت و موقعيت، براي ضربه زدن به دشمن در . اراده نمايند

گردد و با در نظر گرفتن اين مهم كه دفاع در برابر دشمن آرامش او استفاده ميجهت بر هم زدن 

-ده و غير نظاميان نيز در رزم شركت خواهند نمود، ارتفاعات ميتنها بر عهده نيروهاي مسلح نبو

ها فاقد دليل اينكه اين نوع از عملياتگر نقش باشند و بههاي مقاومت ايفاتوانند در تشكيل هسته

هاي كوتاه مدت توانند در انجام عملياتها ميآرايي است ارتفاعات و بلنديه و صفجبه

بنابراين در همه جاي منطقه و در جايي كه دشمن انتظار ندارد ضربه . غافلگيرانه نيز اثرگذار باشند

  )62: 1386زهتاب سلماسي، . (مؤثر بر او وارد خواهد شد

ها، جهت توانند عالوه بر تأمين احتياجات رزمي يگانها ميعالوه بر اين، ارتفاعات و بلندي

نقش ارتفاعات در . هاي چريكي پناهگاه مناسبي جهت نيروهاي مقاومت بومي باشندانجام عمليات

در اين نوع از عمليات، ارتفاعات . اين نوع دفاع، پوشش دادن به عمليات نيروهاي نظامي است

تواند نيروها را در انجام ماموريت يكرد جنگ ناهمتراز ميمنطقه در مراحل مقابله و مبارزه با رو

-تسلط بر ارتفاعات مي. خود كمك نموده و نقش مؤثري در فرسايشي كردن جنگ داشته باشد

  .نمايدتواند احساس عدم امنيت در دشمن ايجاد 

يه تواند جنگ رواني شديدي را بر علاستفاده صحيح از ارتفاعات در اين نوع از عمليات مي 

-اي ميوجود آيد كه هر كوه و يا تپهطوري كه اين احساس در دشمن بهدشمن به وجود آورد به

  )74: منبع همان. (گاهي باشد و همواره دچار عدم اطمينان از محيط اطراف خود گرددتواند كمين
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  عمليات در كوهستانعمليات در كوهستان)پ
وانند، معابر تنگ و وانند، معابر تنگ و حركت و پيشروي در اراضي كوهستاني واقعاً دشوار است چون موانع فراحركت و پيشروي در اراضي كوهستاني واقعاً دشوار است چون موانع فرا

سازند و نيروهاي مسلحي كه در باالي كوه سازند و نيروهاي مسلحي كه در باالي كوه باريك، فضاي تحرك و جابجايي را محدود ميباريك، فضاي تحرك و جابجايي را محدود مي

بنابراين نقل و بنابراين نقل و . . اند بر نيروهاي طرف مقابل در پايين كوه تسلط دارنداند بر نيروهاي طرف مقابل در پايين كوه تسلط دارندمواضع بهتري را اشغال كردهمواضع بهتري را اشغال كرده

اء، اغلب ابتدايي، اء، اغلب ابتدايي، شود، كه به جز چند استثنشود، كه به جز چند استثنها محدود ميها محدود ميانتقال موتوري در كوهستان، به جادهانتقال موتوري در كوهستان، به جاده

--ها، پايه پلها، پايه پلهاي متعدد، تونلهاي متعدد، تونلهاي مارپيچ، پلهاي مارپيچ، پلهاي پرشيب، منحنيهاي پرشيب، منحنيباريك و بد ساخت هستند و شانهباريك و بد ساخت هستند و شانه

--سازند و امكان ايجاد مانع به دشمن ميسازند و امكان ايجاد مانع به دشمن ميگذرهايي دارند كه همگي تردد را محدود ميگذرهايي دارند كه همگي تردد را محدود ميها و آبها و آب

  ))158158: : 13841384كالينز، كالينز، . (. (دهنددهند

تواند يك تواند يك افتاده، حتي يك تريلر كمرشكن ميافتاده، حتي يك تريلر كمرشكن ميدر چنين شرايطي يك تانك يا كاميون از كار در چنين شرايطي يك تانك يا كاميون از كار 

كنند و حركت كنند و حركت هاي تند براي خودروها ايجاد مانع ميهاي تند براي خودروها ايجاد مانع ميشيبشيب. . ستون نظامي را از حركت باز داردستون نظامي را از حركت باز دارد

هاي نرم هاي نرم سازند چون ممكن است موتورشان خاموش شود، بلغزند، در شنسازند چون ممكن است موتورشان خاموش شود، بلغزند، در شنها را مختل ميها را مختل ميتانكتانك

در نتيجه، تردد در نتيجه، تردد . . ا سقوط نمايندا سقوط نمايندههفروروند و يا در صورت حركت سريع بر روي شيب، از كنارهفروروند و يا در صورت حركت سريع بر روي شيب، از كناره

صحرايي و خارج از جاده در اين نواحي بسيار نامناسب، منحصر به سربازان پياده و حيوانات صحرايي و خارج از جاده در اين نواحي بسيار نامناسب، منحصر به سربازان پياده و حيوانات 

تواند مكمل خوبي باشد، اما تواند مكمل خوبي باشد، اما البته اگر وضعيت هوا اجازه دهد، نقل و انتقال هوايي ميالبته اگر وضعيت هوا اجازه دهد، نقل و انتقال هوايي مي. . باركش استباركش است

هاي متالطم، اغلب هاي متالطم، اغلب همراه جريانهمراه جريان  چندان اطمينان بخش نيست، چون مه غليظ با بادهاي شديد بهچندان اطمينان بخش نيست، چون مه غليظ با بادهاي شديد به

  . . سازندسازندكنند و مدت مديدي، پرواز را مختل ميكنند و مدت مديدي، پرواز را مختل ميناگهاني بروز ميناگهاني بروز مي

اساساً مؤفقيت در كوهستان به عملكرد فرماندهان ارشد و پياده نظام مستقلي بستگي دارد كه اساساً مؤفقيت در كوهستان به عملكرد فرماندهان ارشد و پياده نظام مستقلي بستگي دارد كه 

--جهتجهت  ..انداندخوبي آموختهخوبي آموختهخود را كامالً به شرايط كوهستان عادت داده و مباني جنگ در آنجا را بهخود را كامالً به شرايط كوهستان عادت داده و مباني جنگ در آنجا را به

زني، استتار، اختفاء، حفاظت از خود، فرار و گريز، از موضوعاتي هستند زني، استتار، اختفاء، حفاظت از خود، فرار و گريز، از موضوعاتي هستند يابي در خشكي، گشتيابي در خشكي، گشت

  . . انداندكه سزاوار توجه دقيقكه سزاوار توجه دقيق

ها بوده است، لذا امنيت ها بوده است، لذا امنيت با در نظر گرفتن اين واقعيت كه كوهستان از ابتدا مأمن طبيعي چريكبا در نظر گرفتن اين واقعيت كه كوهستان از ابتدا مأمن طبيعي چريك

هاي هاي هاي پرواز و پاسگاههاي پرواز و پاسگاهتيباني، باندتيباني، باندامكانات و تسهيالت آماد و پشامكانات و تسهيالت آماد و پش. . طلبدطلبدمحلي هم توجه بسيار ميمحلي هم توجه بسيار مي

اند، از باالي اند، از باالي هاي پرتردد واقع شدههاي پرتردد واقع شدهفرماندهي پراكنده كه الزاماً در نقاط عريض و در امتداد جادهفرماندهي پراكنده كه الزاماً در نقاط عريض و در امتداد جاده

  ..آيندآيندهاي مناسبي به حساب ميهاي مناسبي به حساب ميكوه هدفكوه هدف

هاي باريك هاي باريك اي ديگر و نيز تردد دشمن در جادهاي ديگر و نيز تردد دشمن در جادههاي جادههاي جادهها و ساير گلوگاهها و ساير گلوگاهها، تونلها، تونلپلپل

آلي هستند كه در صورت مساعد بودن شرايط جوي، هواپيماهاي تاكتيكي آلي هستند كه در صورت مساعد بودن شرايط جوي، هواپيماهاي تاكتيكي كوهستاني، اهداف ايدهكوهستاني، اهداف ايده
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برعكس، كنترل برعكس، كنترل . . توانند آنها را هدف فرار دهندتوانند آنها را هدف فرار دهندهاي دقيق هدايت شونده، ميهاي دقيق هدايت شونده، ميمجهز به سالحمجهز به سالح

، در اراضي محصور دشوار است و اگر نيروهاي ، در اراضي محصور دشوار است و اگر نيروهاي 11پروازهاي مربوط به پشتيباني هوايي نزديكپروازهاي مربوط به پشتيباني هوايي نزديك

هاي ضدهوايي متعدد، مسدود كرده هاي ضدهوايي متعدد، مسدود كرده هاي مواصالتي مطلوب را با كار گذاشتن سالحهاي مواصالتي مطلوب را با كار گذاشتن سالحخاصم، راهخاصم، راهمتمت

ها را به دقت استتار نموده و از سنگ بستر موجود براي حفاظت آنها استفاده كرده ها را به دقت استتار نموده و از سنگ بستر موجود براي حفاظت آنها استفاده كرده و اين سالحو اين سالح

  ))161161: : 13841384كالينز،كالينز،. (. (باشند، آنگاه خطر مرگ در كمين خدمه هواپيما خواهد بودباشند، آنگاه خطر مرگ در كمين خدمه هواپيما خواهد بود

  

  پدافندي در كوهستانپدافندي در كوهستانامتيازات امتيازات               

--سازد؛ آنان ميسازد؛ آنان ميهايي را براي سپاهيان اندك، اما منظم، فراهم ميهايي را براي سپاهيان اندك، اما منظم، فراهم مياراضي كوهستاني فرصتاراضي كوهستاني فرصت

هاي آتش به هم پيوسته، در عمق نيروهاي دشمن هاي آتش به هم پيوسته، در عمق نيروهاي دشمن توانند مواضع پدافندي خود را به كمك ميدانتوانند مواضع پدافندي خود را به كمك ميدان

حكامات دشمن حكامات دشمن ايجاد كنند؛ از مواضع متعدد طبيعي كه نفوذ به آنها دشوار است، سود جويند؛ استايجاد كنند؛ از مواضع متعدد طبيعي كه نفوذ به آنها دشوار است، سود جويند؛ است

هاي زميني، هاي زميني، ها را در سر راه آنان تخريب كنند، با استفاده از مينها را در سر راه آنان تخريب كنند، با استفاده از مينرا در ميدان نبرد نابود كنند؛ پلرا در ميدان نبرد نابود كنند؛ پل

هاي هاي هاي خود را در سنگر طبيعي قرار دهند؛ طرحهاي خود را در سنگر طبيعي قرار دهند؛ طرحها و توپها و توپمسيرهاي ديگر را مسدود سازند؛ تانكمسيرهاي ديگر را مسدود سازند؛ تانك

  ))9696: : 13138080صفوي،صفوي،. (. (فريب اجرا كنند و امكانات خود را به راحتي انبار نمايندفريب اجرا كنند و امكانات خود را به راحتي انبار نمايند

اي اقدام به اي اقدام به نيروهاي آفندي كه با عوارض محلي زمين آشنايي كمتري دارند، اغلب در اراضينيروهاي آفندي كه با عوارض محلي زمين آشنايي كمتري دارند، اغلب در اراضي

كنند كه فاقد پوشش گياهي است و به خاطر شيب زياد، حفر سنگر در آن غير ممكن كنند كه فاقد پوشش گياهي است و به خاطر شيب زياد، حفر سنگر در آن غير ممكن حمله ميحمله مي

كنند، كنند، هاي چندگانه نظاميان كه در مسيرهاي موازي پيشروي ميهاي چندگانه نظاميان كه در مسيرهاي موازي پيشروي ميدر اراضي كوهستاني، ستوندر اراضي كوهستاني، ستون. . استاست

بينند و نه ارتباط مؤثري با بينند و نه ارتباط مؤثري با شوند، چون نه يكديگر را ميشوند، چون نه يكديگر را ميه ندرت از پشتيباني متقابل برخوردار ميه ندرت از پشتيباني متقابل برخوردار ميبب

همديگر دارند و اگر مدافعان، مواضع خود را هوشمندانه برگزيده باشند، مهاجمان مجبورند به همديگر دارند و اگر مدافعان، مواضع خود را هوشمندانه برگزيده باشند، مهاجمان مجبورند به 

  ))8787: : 13841384كالينز، كالينز، . (. (باالي تپه يورش برندباالي تپه يورش برند

  

  تسلط بر ارتفاعاتتسلط بر ارتفاعات    

در واقع اين عنصر به دليل در واقع اين عنصر به دليل . . گرددگرددمزيتي منحصربفرد محسوب ميمزيتي منحصربفرد محسوب مي  22نندر هنر جنگ تسلط داشتدر هنر جنگ تسلط داشت

  ..آيدآيدكند نكته قابل توجهي به شمار ميكند نكته قابل توجهي به شمار ميبيشترين تأثيري كه زمين بر به كارگيري نيروها اعمال ميبيشترين تأثيري كه زمين بر به كارگيري نيروها اعمال مي

                                                 
Close air support-1 
Dominate -1  
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اي در يك منطقه مانع عبور نيروي مستقر در پاي كوه شود يك مزيت اي در يك منطقه مانع عبور نيروي مستقر در پاي كوه شود يك مزيت اگر مكان يا نقطهاگر مكان يا نقطه

كوب از يك طرف مايه برتري و تأمين نيروي مستقر در باالي كوب از يك طرف مايه برتري و تأمين نيروي مستقر در باالي نقاط مرتفع سرنقاط مرتفع سر. . استراتژيك آن استاستراتژيك آن است

كوه و از طرف ديگر نقطه ضعف و عدم تأمين دشمن مستقر در پاي كوه هستند و شايد اين تأثير كوه و از طرف ديگر نقطه ضعف و عدم تأمين دشمن مستقر در پاي كوه هستند و شايد اين تأثير 

  ))7070::  13851385وزيري، وزيري، معينمعين. (. (بيشتر از حد معمول استبيشتر از حد معمول است

--تأثير قرار ميتأثير قرار ميامتياز نقاط مرتفع نسبت به موقعيت و شرايط حاكم بر منطقه بيشتر ذهن را تحت امتياز نقاط مرتفع نسبت به موقعيت و شرايط حاكم بر منطقه بيشتر ذهن را تحت 

توان جادوي فكر را توان جادوي فكر را اين تأثير شايد از عوامل عيني كه فكر را وسوسه نموده و در واقع مياين تأثير شايد از عوامل عيني كه فكر را وسوسه نموده و در واقع مي. . دهددهد

  ..سازدسازدتر ميتر ميعاملي ديگر دانست كه مزيت تسلط بر مناطق را چشمگيرتر و پررنگعاملي ديگر دانست كه مزيت تسلط بر مناطق را چشمگيرتر و پررنگ

گردد، گردد، شود و هميشه منجر به تصرف منطقه مرتفع نميشود و هميشه منجر به تصرف منطقه مرتفع نميتحرك زياد هميشه مزيت محسوب نميتحرك زياد هميشه مزيت محسوب نمي

اگر دره عميق اگر دره عميق . . گيرد كه دشمن قصد حمله داشته باشدگيرد كه دشمن قصد حمله داشته باشددستي هنگامي صورت ميدستي هنگامي صورت ميي پيشي پيشاز طرفاز طرف

ميان طرفين متخاصم قرار بگيرد ديگر ارتفاع ارزشي نخواهد داشت و در واقع وجود دره به نفع ميان طرفين متخاصم قرار بگيرد ديگر ارتفاع ارزشي نخواهد داشت و در واقع وجود دره به نفع 

. . هاي هموار قصد جنگ داردهاي هموار قصد جنگ داردتري مستقر گرديده و در زمينتري مستقر گرديده و در زمينطرفي است كه در منطقه پستطرفي است كه در منطقه پست

  ))2424: : 13811381فر، فر، سناييسنايي((

  

  ريزي عملياتريزي عملياتها و معابر در طرحها و معابر در طرحاستفاده تاكتيكي از جادهاستفاده تاكتيكي از جاده) ) تت

ها، اي باشد كه حداكثر استفاده از گلوگاهها و معابر بايد به گونهاستفاده تاكتيكي از جاده

  .هاي مخفي به عمل آمده و تسهيالت ترابري دشمن غير ممكن گرددها و راهكمين گاه

گرايي آن با مركز كشور و همچنين براي ها در هرجا نسبت به همراه بديهي است كه وجود

- از ديدگاه نظامي نحوه استفاده از جاده. حمل و نقل اقتصادي و نظامي، داراي اهميت زيادي است

هاي نظامي اين ديدگاه. هاي متفاوتي هستندها در سطوح مختلف فرماندهي داراي ارزشها و مسير

  )198: 1384كالينز، . (اي مرزي داراي جايگاه خاصي استههاي شهرستاندرخصوص راه

توان گفت، دو نوع جاده جهت استفادة تاكتيكي در مقابله با تهاجم نيروهاي طوركلي مي به 

  :                                                                                                 اي وجود داردفرامنطقه

:         هايي كه به موازات مرز امتداد دارندجاده -1  

هاي كالسيك بر عهده دارند، ارتباط و ها عالوه بر نقشي كه در انجام عملياتاين جاده  

. باشدهاي مستقر در مرز، در طول آنها در جريان مي تداركات و رفع  نيازهاي عملياتي جاري يگان

توانند مبنايي براي دفاع مرزي محسوب شده اي ميروهاي فرامنطقهها در مقابله با تهاجم نياين جاده



  44 .....................................................................هاي عملياتيريزيكاربرد جغرافياي نظامي در طرح

و به دليل كوتاهي و مستقيم بودن آن، تداركات و آمادرساني سريع و مداوم انجام پذيرد و 

توانند با استقرار در مواضع پوشيده، ضربات مؤثري بر دشمن را در طول عمليات نيروهاي پياده مي

هاي آن در آغاز تهاجم احتمالي ممكن است مورد به خاطر وجود بريدگي هااين جاده. وارد نمايند

  .استفاده دشمن قرار گيرند

:       هاي عرضيجاده -2  

از . اندها و مسيرهاي ارتباطي عرضي نقش حساسي را ايفا نمودههاي اخير، جادهدر جنگ 

ليات آمادرساني براي نيروها ها رسيدن قواي مهاجم به اهداف مورد نظر و انجام عمجمله اين نقش

بنابراين در جنگ، مدافع و مهاجم سعي خواهند نمود كه حداكثر استفاده . در طول عمليات است

، قطع جاده ارتباطي يك نيرو به به هر حال در جنگ. هاي ارتباطي موجود به عمل آورندرا از جاده

  ..ودودشمنزله تهديدي جدي براي قسمتي از آن نيرو تلقي مي

  

  ها و محورهاي نفوذي در جنگ ناهمترازها و محورهاي نفوذي در جنگ ناهمترازكاربرد جادهكاربرد جاده) ) ثث

اي داشته و ها و محورها نقش تعيين كنندهكارگيري نيروها در جنگ ناهمتراز، جادهدر به

در اين . تواند بعضاً سرنوشت جنگ را تعيين نمايداستفاده از آنها در مراحل مقابله و مبارزه مي

مسيرهاي قابل عبور و در مقابل، تأمين آن مسيرها براي  ها وكردن دشمن از جاده راستا محروم

اي برخوردار استفاده نيروهاي خودي از درجه اهميت بااليي در مقابله با تهاجم نيروهاي فرامنطقه

پذيري در جنگ، منوط به شناخت اين رساني و آسيبهايي همچون ميزان آسيببوده و شاخصه

. باشداي ميهاي آينده و در مقابله با نيروهاي فرامنطقه عوارض و استفاده صحيح از آن در جنگ

  )                                                                                            90: 1386زهتاب سلماسي، (

ود ها و مسيرها محداي به علت اينكه در مناطق كوهستاني، جادهجنگ با نيروهاي فرامنطقهدر  

هاي حساس صورت گيرد كه اين خود ها و تنگهگاهباشند، در بعضي از نقاط، تردد بايد از گذرمي

  .گرددآل براي نيروهاي مدافع محسوب مييك موقعيت مناسب و ايده

توان دفاع مستحكمي را سازماندهي بنابراين با آماده ساختن زمين از قبل در آن منطقه، مي 

هاي اصلي و فرعي از نكات بسيار مهمي است كه بايد مدنظر قرار به جادهلزوم توجه توأم . نمود

اي به كشورهاي عراق و گرفته و با نگاهي به تجارب حاصل از تجاوز و تهاجم نيروهاي فرامنطقه

-شود كه در هر دو عمليات استفاده مؤثر آن نيروها از محورهاي نفوذي و بهافغانستان مشخص مي
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علت داشتن برتري مطلق هوايي دشمن و داشتن چرا كه به. داشته استها وجود خصوص جاده

منظور استفاده بهينه ابتكار عمل زميني الزم است كه نيروهاي متجاوز با داشتن امكانات پيشرفته به 

بنابراين . ها به خوبي استفاده كننداز زمان و سرعت در دستيابي به اهداف مورد نظر خود از جاده

هاي توان با استفاده از الگوي جنگ ناهمتراز طرحها و مسيرها ميتاكتيكي از جاده براي استفادة

بيني نمود تا بتوان بر مبناي محدوده منطقه مسئوليت هر يگان، در جنگ در برابر مناسبي را پيش

  )         95: منبع همان. (عمل آورداي استفاده مطلوبي را بهفرامنطقه نيروهاي

ريزي و اجراي آتش بر ها و مسيرها از نظر طرحزه، استفادة تاكتيكي از جادهدر مرحله مبار

هاي آماد و ترابري دشمن و همچنين نيروهاي رزمي و پشتيباني رزمي دشمن و تبادل عليه ستون

تواند مورد هاي چريكي، ميزني و ديگر عملياتهاي پارتياخبار و اطالعات و انجام عمليات

هاي خودي و اجراي  ها به منظور ايجاد تحرك براي يگانهمچنين از جاده .استفاده قرار گيرد

توان استفاده كرده و در مرحله مقابله آماد در دنباله تك متجاوز ميترابري و پادعمليات پاد

  .ها و مسيرها به عمل آوردحداكثر استفاده را از جاده

ها و مداومت آمادرساني به صورت سيال ها و مسيرها براي تجديد آماد يگاناستفاده از جاده 

-ها و تكهاي كوچك به منظور اجراي عمليات بسيار مهم بوده و براي تحرك وجابجايي يگان

در . هاي ارتباطي با تمام ظرفيت عبور و مرور بايستي مورد استفاده قرار گيرندهاي همزمان، راه

. هاي بدون سرنشين و غيره استفاده نمودتوان از آنها براي فرود هواپيماها ميصورت تقويت جاده

ها و معبرها به منظور وارد مهمتر از همه اينكه با احداث مواضع آشكار و مخفي در طول اين جاده

به  2و پادترابري 1هاي پادآمادآوردن حداكثر تلفات و ضايعات انساني به دشمن و ادامه عمليات

  )34: 1388زهتاب سلماسي، . (باشده حياتي ميمنظور جلوگيري از تحرك متجاوز در مرحله مبارز

  

  ريزي عملياتهاي فرعي در طرحنقش جاده

. اي خواهد داشتكارگيري سريع نيروها نقش عمدهها و مسيرهاي فرعي، در بهشناخت جاده

صورتي است كه اي، تاكتيك حركتي آنها بهبا توجه به تجربيات نبردهاي اخير نيروهاي فرامنطقه

                                                 
1
  .سلب توانايي پشتيباني آمادي مهاجم از وي براي ممانعت از پشتيباني شدن كليه نيروهاي رزمي او 

هاي خودرويي دشمن از طريق به منظور كاهش سرعت پيشروي و متوقف كردن ستونهاي ناوبري مهاجم اختالل در سامانه 2

 .عمليات ايذايي و اجراي كمين
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اده حركت كرده و از گسترش نيروهاي خود در طول مسير شديداً پرهيز نموده و متكي به ج

  .حركات وي متكي به محورها و معبرهاي مشخص شده است

با توجه به اين نكته و با در نظر گرفتن برتري نيروي رزمي و تجهيزاتي دشمن، قطعاً حركت  

آميز بوده و بايد خودي مخاطره هاي عملياتيدر طول مسيرهاي اصلي و شناخته شده براي يگان

هاي فرعي مهم را نيز ضمن ناامن كردن مسيرهاي اصلي موجود در منطقه عمليات، كليه راه

هاي شناسايي كرده تا در مواقع لزوم بتوان ضمن استفاده از آنها، نسبت به ترابري مخفي يگان

  .هاي درگير اقدام نمودخودي و استفاده آماد و پشتيباني جهت يگان

ها و مسيرهاي فرعي موجود عالوه بر ايجاد ارتباط بين مسيرهاي اصلي، چنانچه نيروهاي جاده

خودي دفاع خود را بر مبناي دفاع رزمگاهي سازماندهي نموده باشند اين امكان را براي مدافعين 

اي آورد كه در صورت از دست دادن هر رزمگاه، رزمندگان باقي مانده خود را از مسيرهفراهم مي

فرعي به رزمگاه بعدي رسانيده و جهت سازماندهي مجدد در عمليات مبارزه و مقابله، بر عليه 

ها و مسيرهاي فرعي امكان جابجايي بهتر آمادها، عالوه بر آن، اين جاده. متجاوز وارد عمل شوند

  ) 90: 1388زهتاب سلماسي،  . (آورندتجهيزات و نيروها را در منطقه رزم فراهم مي

  

  اي در طراحي عملياتاي در طراحي عملياتهاي منطقههاي منطقهير ويژگيير ويژگيتأثتأث

هاي هاي گاهي مناطق جغرافيايي مناسب براي عمليات نظامي به صورت متوالي بر روي عرضگاهي مناطق جغرافيايي مناسب براي عمليات نظامي به صورت متوالي بر روي عرض

زده، زده، هاي خزانهاي خزانها قبل از عبور از جنگلها قبل از عبور از جنگلو قطار فيلو قطار فيل  11ارتش هانيبالارتش هانيبال. . انداندجغرافيايي مختلف قرار گرفتهجغرافيايي مختلف قرار گرفته

هاي آلپ هاي آلپ زمين گل به ايتاليا از كوهستانزمين گل به ايتاليا از كوهستاناز اراضي پست حاصلخيز گذشتند و در سر راه خود از سراز اراضي پست حاصلخيز گذشتند و در سر راه خود از سر

  ))2424: : 13841384كالينز، كالينز، . (. (قبل از ميالد مواجه شدندقبل از ميالد مواجه شدند  218218عبور كردند كه با زمستان سال عبور كردند كه با زمستان سال 

اند، وقتي در جاي اند، وقتي در جاي نيروهاي مسلحي كه مشخصاً براي عمليات در يك محيط خاص تربيت شدهنيروهاي مسلحي كه مشخصاً براي عمليات در يك محيط خاص تربيت شده

گير و پرهزينه گير و پرهزينه هاي وقتهاي وقترهرهديگري به كار گرفته شوند، معموالً كارائي كمتري دارند، مگر آنكه دوديگري به كار گرفته شوند، معموالً كارائي كمتري دارند، مگر آنكه دو

هاي اجتماعي جديد آَشنا هاي اجتماعي جديد آَشنا آنان بايستي با توپوگرافي، شرايط اقليمي و نظامآنان بايستي با توپوگرافي، شرايط اقليمي و نظام. . تغيير حالت را طي كنندتغيير حالت را طي كنند

                                                 
                                                                                                                               1-  Honiball 
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ها، تجهيزات، البسه و امكانات خود را با ها، تجهيزات، البسه و امكانات خود را با شوند، فنون يادگرفته را جرح و تعديل كنند و سپس سالحشوند، فنون يادگرفته را جرح و تعديل كنند و سپس سالح

  ..وضعيت جديد سازگار سازندوضعيت جديد سازگار سازند

هاي پرباران، فرد را براي مقابله با گرما، رطوبت و هاي پرباران، فرد را براي مقابله با گرما، رطوبت و گ در جنگلگ در جنگلسازماندهي مناسب براي جنسازماندهي مناسب براي جن  

اگر سربازان نتوانند اقدامات پيشگيرانه مناسب را انجام دهند، بيش از آنكه اگر سربازان نتوانند اقدامات پيشگيرانه مناسب را انجام دهند، بيش از آنكه . . كندكندحشرات آماده ميحشرات آماده مي

اي و كاهش آب بدن از پاي اي و كاهش آب بدن از پاي هاي متداول حارههاي متداول حارهمهمات دشمن به آنان آسيب وارد كند، از بيماريمهمات دشمن به آنان آسيب وارد كند، از بيماري

هداري ضعيف، تسليحات آنها را در اثر زنگارگرفتگي و پوسيدگي ناشي از هداري ضعيف، تسليحات آنها را در اثر زنگارگرفتگي و پوسيدگي ناشي از تعمير و نگتعمير و نگ. . آيندآينددر ميدر مي

هاي سبك و راحت خود كه با محيط هاي سبك و راحت خود كه با محيط سربازان پياده نظام با لباسسربازان پياده نظام با لباس. . اندازداندازدشرايط جوي از كار ميشرايط جوي از كار مي

. . گيرندگيرندهاي نظامي در مناطق جنگلي پيشي ميهاي نظامي در مناطق جنگلي پيشي ميها و كاميونها و كاميوناطراف به خوبي در آميزند، از تانكاطراف به خوبي در آميزند، از تانك

گردد و استفاده از تاكتيك واحدهاي گردد و استفاده از تاكتيك واحدهاي مناطقي به شدت محدود ميمناطقي به شدت محدود مي  شناسايي هوايي در چنينشناسايي هوايي در چنين

  ..يابديابدكوچك نظامي اولويت ميكوچك نظامي اولويت مي

هاي سفيد و هاي سفيد و در مقابل، سازماندهي براي اقاليم سرد به تمهيداتي از قبيل پوشيدن بارانيدر مقابل، سازماندهي براي اقاليم سرد به تمهيداتي از قبيل پوشيدن باراني  

هاي خواب آستردار، اسكي، هاي خواب آستردار، اسكي، دار با استفاده از كيسهدار با استفاده از كيسههاي عايقهاي عايقهاي چهارانگشتي و چكمههاي چهارانگشتي و چكمهدستكشدستكش

رو، سورتمه، چادر با وسايل گرمايش، ضديخ، رو، سورتمه، چادر با وسايل گرمايش، ضديخ، ي مناسب براي برف، خودروهاي برفي مناسب براي برف، خودروهاي برفهاهاكفشكفش

: : 13801380حسيني متين، حسيني متين، . (. (روغن با غلظت كم، غذاي گرم با كالري زياد و بازآموزي نيروها نياز داردروغن با غلظت كم، غذاي گرم با كالري زياد و بازآموزي نيروها نياز دارد

5656 ( (  

  

  عوامل مربوط به زمان و مسافتعوامل مربوط به زمان و مسافت

به موقع از نيروي نظامي به موقع از نيروي نظامي   هاي خودي و نواحي عملياتي، امكان استفادههاي خودي و نواحي عملياتي، امكان استفادهفاصله بسيار ميان پايگاهفاصله بسيار ميان پايگاه

همچنين خطوط تداركاتي و ارتباطي طوالني منجر به همچنين خطوط تداركاتي و ارتباطي طوالني منجر به . . دهددهدرا در مواقع اضطراري كاهش ميرا در مواقع اضطراري كاهش مي

هاي هاي ها و تحريمها و تحريمشود و چنانچه اين تداركات نسبت به ممنوعيتشود و چنانچه اين تداركات نسبت به ممنوعيتافزايش مسافت حمل و نقل ميافزايش مسافت حمل و نقل مي

ه حفاظت از آنها ه حفاظت از آنها دارد كه نيروهاي رزمي را بدارد كه نيروهاي رزمي را بپذير باشد، استفاده كنندگان را وا ميپذير باشد، استفاده كنندگان را وا ميدشمن آسيبدشمن آسيب

  ..بگمارندبگمارند

توان در توان در استقرار پيشاپيش نيروها در اراضي كشورهاي دوست، كه نمونه مناسب آن را مياستقرار پيشاپيش نيروها در اراضي كشورهاي دوست، كه نمونه مناسب آن را مي

ها و تأسيسات نظامي اياالت متحده آمريكا در سراسر جهان مشاهده نمود، از ها و تأسيسات نظامي اياالت متحده آمريكا در سراسر جهان مشاهده نمود، از توزيع پايگاهتوزيع پايگاه

برد؛ چون برد؛ چون ين نميين نميطور كامل از بطور كامل از بكاهد، اما آنها را بهكاهد، اما آنها را بهمشكالت مربوط به واكنش سريع نيروها ميمشكالت مربوط به واكنش سريع نيروها مي

  ..ممكن است نياز در جايي پيش بيايد كه در آنجا تمركز نيرو وجود نداردممكن است نياز در جايي پيش بيايد كه در آنجا تمركز نيرو وجود ندارد
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عراق را از كويت بيرون راندند، عراق را از كويت بيرون راندند،   19911991بخش اعظم نيم ميليون نيروي آمريكايي كه در سال بخش اعظم نيم ميليون نيروي آمريكايي كه در سال   

تجهيزات و امكاناتي كه از قبل تجهيزات و امكاناتي كه از قبل . . به هنگام بروز بحران، در خود اياالت متحده و آلمان قرار داشتندبه هنگام بروز بحران، در خود اياالت متحده و آلمان قرار داشتند

. . كيلومتر فاصله داشتكيلومتر فاصله داشت  35003500مستقر بود از نقاط انتقال در خليج فارس مستقر بود از نقاط انتقال در خليج فارس   11گوگارسياگوگارسياپايگاه ديهپايگاه ديه  دردر

شدند، شدند، هاي دوردست با هواپيما به منطقه منتقل ميهاي دوردست با هواپيما به منطقه منتقل ميامكانات از اين نقطه براي كاركناني كه از پايگاهامكانات از اين نقطه براي كاركناني كه از پايگاه

  ..گرديدگرديدارسال ميارسال مي

يك پيمان يك پيمان   19401940امبر سال امبر سال ژاپن در ماه نوژاپن در ماه نو. . تواند اتحاد نيروها را برهم زندتواند اتحاد نيروها را برهم زندمسافت همچنين ميمسافت همچنين مي

امنيتي با آلمان منعقد كرد، اما اين دو كشور مهاجم، هيچگاه نتوانستند يك فرماندهي عالي امنيتي با آلمان منعقد كرد، اما اين دو كشور مهاجم، هيچگاه نتوانستند يك فرماندهي عالي 

هاي هاي هاي هماهنگ اجرا كردند و پايگاههاي هماهنگ اجرا كردند و پايگاهها و سياستها و سياستها طرحها طرحمشترك تشكيل دهند و به ندرت برنامهمشترك تشكيل دهند و به ندرت برنامه

ومتر با يكديگر فاصله ومتر با يكديگر فاصله كيلكيل  56305630هاي جنگ كه در بهترين حالت هاي جنگ كه در بهترين حالت مشترك نيز نداشتند و در صحنهمشترك نيز نداشتند و در صحنه

  ))2323: : 13841384كالينز، كالينز، . (. (داشتند، هيچگاه نتوانستند عمليات پشتيباني از يكديگر را اجرا كنندداشتند، هيچگاه نتوانستند عمليات پشتيباني از يكديگر را اجرا كنند

  

  ::گيريگيرينتيجهنتيجه

هاي قابل تأمل در يك طرحريزي عملياتي، توجه به جغرافيا بوده و ترين جنبهيكي از مهم

ها دست هاي چشمگيري در جنگوفقيتفرماندهان نظامي بنام در دنيا با توجه به اين عامل مهم به م

  .انديافته

ها تجربه شكست ناپلئون در روسيه، تالش ناموفق ژاپن براي تسلط به چين، موفقيت فرانسوي 

همه بيانگر اين نكته مهم است كه نقش ... در متوقف كردن نيروهاي آلماني در شمال پاريس و

نها كم نگشته بلكه با افزايش روبه رشد باعث ها نه تجغرافيا در طول تاريخ و با پيشرفت فناوري

  .استفاده بهينه از اين عامل مهم گرديده است

اي را داشته و كوچكترين جغرافيا به عنوان عاملي مهم در تصميم گيري فرماندهان نقش عمده

استفاده . هاي سنگين خواهد گرديدتوجهي به اصول آن موجب خسارات، تلفات و شكستبي

-هاي جغرافياي هر منطقه از جمله ارتفاعات و معابر، عاملي مهم در طرحريزييژگيتاكتيكي از و

                                                 
١
       Diego garsia                                                                                         اي در اقيانوس هند جزيره 
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ي ستادي را به خود ي رزم در ميادين نبرد بوده و نظر افسران طراح در ردههاي ستادي و نحوه

  .داردمعطوف مي

هاي نيروهاي توانند كاستيكنندگي و بازدارندگي خود ميهاي تقويتاين عوامل با جنبه

اي را كاهش داده و به عنوان يك عامل برترساز دافع در مقابل دشمنان به ويژه دشمنان فرامنطقهم

هاي تقويت كنندگي ارتفاعات مثل اختفاء و پوشش، ديد و تير، كنترل معابر و جنبه. مطرح گردند

تي، دقت هاي مخابراهاي بازدارندگي آن مثل تأثير بر برد وسايل پرنده، برد دستگاههمچنين جنبه

تواند ضمن فرسايش توان رزمي دشمن، باعث موفقيت نيروهاي ، مي... هاي تير منحني وسالح

  .خودي گردد

تواند با تغييراتي ها و مسيرهاي قابل عبور عالوه برايجاد تحرك براي نيروهاي خودي ميجاده

هاي دشمن اقدامات ضد تحرك را براي دشمن انجام داده و بدين صورت سرعت تاكتيكي يگان

موفقيت فرماندهان و طراحان جنگ در توجه . پذيري او گرددرا به حداقل رسانده و باعث آسيب

ويژه به جغرافيا شكل گرفته و اين عامل مهم هميشه در رأس موارد مربوطه به يك نبرد زميني 

  .خواهد بود
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