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 چکیده 

با  های فرمانده و ستادگیری است که با دریافت مأموریت شروع و مجموعه فعالیتریزی نظامی فرآیند تصمیمطرح

 انجام شدهتعیین هایوصول به هدف و ها یا دستور عملیاتیجهت تهیه طرح ،های کاردر نظر گرفتن منابع و راه

این پژوهش با هدف  روایناز  به هدف است. دنیرس یبرا ینظام اتیعمل راه نقشه درواقع یزیرطرح. شودمی

نمای فرا تا در جنگ آینده با رویکرد کالسیک انجام شد نظامی اتیعمل یزریطرح شناسایی عوامل عمده مؤثر بر

 هشپژو نوع .از آن بهره ببرند ، افسران ستاد و طراحان عملیاتفرماندهان شود وارائه جهت طراحی نظامی  اتکاقابل

 108نشان داد از تعداد پژوهش نتایج  است. انجام شده رویکرد آمیختهاست که با  توصیفی آن روشو  کاربردی

درصد از جامعه نمونه معتقدند ابعاد اصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم،  4/94خواندگان، نفر پژوهش

ریزی عملیات طرح های مربوطه درها و شاخصمؤلفه های رزم زمینی، هنر جنگ و خالقیت و نوآوری باسامانه

 .نداثرگذارکالسیک با رویکرد  نظامی در جنگ آینده

 های کلیدی:واژه

 ریزی، عملیات نظامی، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، کالسیک، جنگ آینده.طرح
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 مقدمه

که  یکشورها تا زمان یاجتماع -یسایست؛ تعامل سا هاانسان یاز زندگ رناپذیییجدا یجنگ جزئ

 و کیپلماتدی جنگ اصطالح،و به زآمیمسالمت کردیبرقرار است، رو یتوازن و تعامل قدرت نظام

 ردد،گیم نیاز طرف یکی یکه منجر به کاهش قوا یدارد، اما با حوادث یدر قالب صلح و آشت یادار

 یزیاکنون دستاو رفت،یم شمار به به صلح یبندینقطه قوّت و پا یقبل هاینامهآنچه در صلح

 (.15: 1397)دادوند،  گرددیباالتر م یتیبه موقع یابیدست یبرا گرید یجهت آغاز نبرد

 هایجنگجنگ ایجاد کرده است.  یچهارچوب قاعده باز تغییراتی را محیطی و فناورانه تحوالت

 هاییفناور افزاییهم قیطراست و از  محور ریجنگ تأث یالگو یبر اساس نظر خبرگان، نوع ندهیآ

شود )میرسعید و یانجام م ایو شبکه ییایجغراف الیس یهادرصحنه یمدرن و اشراف اطالعات

 نیاست و ا ینظام اتیعمل یزیرطرح دن،یجنگ یمهم برا یاز ابزارها یکی .(1396همکاران، 

ها تن ینظام اتیعمل کی»دارد.  یبه دانش، تجربه و مهارت خبرگان و کارشناسان نظام ازیمهم ن

 روین هارا که به آن یروان توانایی زمانهم صورتبلکه به ست،ین زاتیو تجه لیوسا روها،ین علیه

  (.Przybelski, 2010) دهدیهدف قرار م وردم بخشدیم

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب با مأموریت شده، به موارد مطرح تیعنا با

داشته باشد. و ... را  یدیبریه ،یرخطیغ ،یخط هایجنگ زمانهمآمادگی اجرای  باید ،شدهتعیین

 نیشیشده پانجام هایپژوهشجانبه است، ریزی مناسب و همهاین مهم مستلزم انجام یک طرح

 عوامل مؤثر بر طور ویژه بهبه اما ،گرفتهانجام ینظام اتیدر خصوص عمل یدر موضوعات مختلف

با رویکرد کالسیک در سطوح تاکتیکی و عملیاتی  در جنگ آینده ظامیریزی عملیات نطرح

 هانامهنئیآ ،بر دانش هیبا تک محققانو جامع،  یروش علم کی جادیا ینپرداخته است، لذا در راستا

ط نظران مرتبصاحبخبرگان و مرتبط و مصاحبه با  یهانامهانیاز پا یریگموجود، بهره اتیو نشر

ا ب در جنگ آینده ریزی عملیات نظامیطرح شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بربا موضوع درصدد 

یک فرانما در  عنوانبهها( و ارائه این عوامل ها و شاخصرویکرد کالسیک )در قالب ابعاد، مؤلفه

  .ستندهریزی عملیات نظامی فرآیند طرح
 

 پژوهش هایپیشینه

های معتبر علمی های داخلی و خارجی، سایتپژوهشی کشور، فصلنامه -ز علمیمراک با بررسی

ه های مشابرو و یا پژوهش مراکز نظامی و دفاعی نیروهای مسلّح، پژوهشی با موضوع پیش ویژهبه
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با رویکرد کالسیک  ریزی عملیات نظامی در جنگ آیندهدر خصوص بررسی عوامل مؤثر در طرح

ریزی عملیاتی نظامی را شناسایی و در قالب یک فرانما ل مؤثر در طرحکه بتواند تمامی عوام

 در ستجوج و )دیاگرام ترسیمی( ارائه نماید، یافت نشد. بنابراین در راستای مسئله تحقیق، کاوش

در  زیادی علمی آثار و مقاالت به را ما موجود، هاینوشته ها ومدارک، تحقیقات و پژوهش اسناد،

 صورتبه موضوع این که رسیده نتیجه این به زیاد هایبررسی سازد و بانمی رهنمون بارهاین

 خصوص  در که مشابه اما موضوعات نبوده، ایمقاله هیچ موضوع تخصصی،

 گردید: یافت زیر شرح به باشد شده صحبت هاآن ریزی عملیات درطرح
 

 شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 عنوان تحقیق محقق
 محل و سال

 تحقیق
 اهداف تحقیق

و  یحنف یعل

 یریمنکامل 

آمایش اقلیم دفاعی منطقه جنوب شرق کشور 

ی عملیات زیرطرحو اهمیت آن در سناریوهای 

 نظامی

نامه فصل

 یپژوهندهیآ

 1398 ،یدفاع

بر  ذارگناصر اقلیمی تأثیرع تبیین

، تأسیسات نیروها، تجهیزات

سرنوشت عملیات نظامی و 

 نظامی

 :نتایج تحقیق

تواند یمکاری بس هوشمندانه است که شناخت و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی مناطق مختلف کشور  نهیدر زمپژوهش ضرورت 

ف اله، از اتدر منطق هاآنو عملکرد  ییکارا شیبرافزاعالوه و  کردهی ریجلوگ غلط ماتیتصماز اتخاذ  هاهزینهضمن کاهش 

ین پژوهش شاخصی تحت عنوان شاخص اقلیم نظامی ارائه گردید که بر پایه در ا.کندی ریجلوگنیروها، سرمایه و زمان 

 توان بعد از مشخصهای نظامی میها و رزمایشاحتمال وقوع عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی قرار دارد. در عملیات

 احتمالبههای مربوط از روی نقشه شدن زمان و مکان عملیات، احتمال وقوع عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی را

و  استفاده بهینه از محیط منظوربهآورد و بعد از مشخص کردن وضعیت اقلیم نظامی نسبت به سایر اقدامات  به دستوقوع 

توسط شاخص اقلیم نظامی عمدتاً احتمال وقوع عناصر  شدهارائهایجاد تمهیدات الزم اقدام نمود. الزم به ذکر است که مقادیر 

ها آگاهی داشته دهد که الزم است فرماندهان نظامی قبل از عملیات از آنقلیمی تأثیرگذار بر عملیات نظامی را نشان میا

گیرند که چه شرایط جوی برای چه نوع عملیاتی نامناسب که در میدان جنگ تنها فرماندهان تصمیم میباشند. درصورتی

 نظامی تصمیم بگیرند که در بدترین شرایط جوی عملیات را دنبال کنند. . چون در برخی مواقع ممکن است فرماندهاناست

 

 

 امیر غالمعلیان
 یهایزیردر طرح نظامی یفیااجغر دبررکا

 عملیاتی

، آجادافوس 

1395 

 یفیااجغر دبررکابررسی و تبیین 

 یهایزیردر طرح نظامی

 عملیاتی
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 :نتایج تحقیق

 با نیادر د مبنا نظامی نفرماندها و دهبو فیااجغر به توجه ،عملیاتی یریزطرح یک تأمل درقابلی هاجنبه نیتراز مهم یکی

 یریگمیدر تصم مهم عاملیعنوان به فیااجغر. اندافتهیها دستدر جنگ یچشمگیر یهاتیموفق به مهم عامل ینا به توجه

 سنگین یهاو شکست تتلفا رات،اخس موجبآن  لصوا به یتوجهیب نیترو کوچک شتهرا دا ایهعمد نقش نفرماندها

 ینحوو  دیستا یهایزیردر طرح مهم عاملی ،معابرو  تتفاعاازجمله ار منطقه یژگیاز و تاکتیکی دهستفاا .یددگر هداخو

 یهاجنبه با ملاعو ین. اداردیم فمعطو دخو بهرا  دیستا یدر رده احطر انفسرا نظرو  دهبو دنبر یندمیارزم در 

را  ایمنطقهافر نشمناد ژهیوبه نشمناد مقابلدر  فعامد یهاونیر یهایکاست توانندیم دخو ندگیزدارباو  یکنندگتیتقو

 و معابر لکنتر ،تیرو  یدد ،پوششو  ءختفاا مثل تتفاعاار . جنبه نددگر حمطربرتر ساز  عامل یکعنوان داده و به کاهش

 قتد ،تیامخابر یهادستگاه دبر ه،پرند سایلد وبر بر ثیرتأ مثلآن  یجنبه بازدارندگ همچنین یکنندگتیتقو یهاراه

 یهاجاده .ددگر دیخو یهاونیر موفقیت باعث ،شمند میرز انتو فرسایش ضمن تواندیو ...، م منحنی تیر یهاسالح

داده و  منجاا شمند ایبرضدتحرک را  تمااقدا تیاتغییر با تواندیم دیخو یهاونیر ایبر کتحر جادیبر ا وهعالعبور قابل

و  نفرماندها موفقیت .ددگراو  یریپذبیآس باعثو  هساندر قلاحد بهرا  شمند یهاگانی تاکتیکی سرعت صورتنیبد

 مینیز دنبر یک به مربوطه اردمودر رأس  همیشه مهم عامل ینگرفته و اشکل فیااجغر به هیژو توجهدر  جنگ نحااطر

 .دبو هداخو

علی نیازی و 

 زادهامیر حسن

 یزیرطرح در شاخصهدگیری چند تصمیمکاربر

 عملیات

فصلنامه علوم و 

ی، فنون نظام

1391 

-کاربرد تصمیمبررسی و تبیین 

 یزیرطرح در گیری چندشاخصه

 عملیات

 نتایج تحقیق:

رماندهان از هر اقدامی ی فرماندهی است و پیروزی و شکست فرماندهان به آن بستگی دارد. فجدانشدنی جزء ریگمیصمت

ی حاصل وربهرهی استفاده کرده تا خوببهو از مقررات خود  دهندیماحتمالی او را تشخیص  کارراهکار و یا اهدشمن، رتوسط 

 والیت ترتیبعنوان به و گام نه قالب درناهمتراز  و کالسیک جنگ در عملیات یزیرطرح فرایند نظامی هایسازمان شود. در

 اصلح نتایج باید ،دارددوچندان  اهمیتی کالسیک جنگ در سریع و دقیق برآورد هیهت شود.می انجام ستاد و فرمانده اعمال

 در چندشاخصه یریگمیتصم یهاروشحذف و تاپسیس و از  خطی، تخصیص لکسیکوگراف روش چهار با لیوتحلهیتجز از

 گیرد.مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار  یافرا منطقه دشمن احتمالی محورهای تقدم تشخیص خصوص

 پژوهشمبانی نظری 

 ریزیطرح

های های غیرنظامی و دستگاهتعریف واحدی وجود ندارد. در سازمانریزی، در منابع علمی از طرح

ریزی را برند. برخی منابع، طرحمی کار به 2ریزیجای طرحرا به 1ریزیاداری بیشتر برنامه

                                                           
1 Programming 
2 Planning 
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های ریزی را، راه و روش، بعضی طرح(FM3-0,2012)اند های آینده دانستهاندیشیدن به برنامه

که افسران در با این اند.بندی کارها تعریف کرده، ارزیابی و اولویتشدهتعیینرسیدن به اهداف 

های نظامی و متون آموزشی از نامهآیین درکنند امّا شمار استفاده میریزی بیگفتار از واژۀ طرح

در دفاع  آجاسرتیپ رستمی از فرماندهان یاد زندهرد. ریزی نظامی تعاریف زیادی وجود نداطرح

ریزی عملی است گونه تعریف کرده است: طرحریزی را اینمقدس در فرهنگ نظامی خود طرح

 (. 561: 1378سازد )رستمی، مداوم که اجرای وظایف واگذاری به یک یگان را در آینده میسر می

گیری است که با دریافت مأموریت یند تصمیمریزی نظامی فرآمعتقد است طرح پورحسن حمید

تهیه  برایهای کار های فرمانده و ستاد با در نظر گرفتن منابع و راهشروع و مجموعه فعالیت

-گیرد. )حسنانجام می شدهتعیینهدف جهت اجرای مأموریت و تحقق ها یا دستور عملیاتی طرح

 و اجرای شدهتعیینا برای رسیدن به اهداف کار ر(، فرآیندی است که بهترین راه62: 1398پور، 

ها و دستورهای رزمی، پشتیبانی رزمی و (. طرح62: 1398)همان،  کندمأموریت تدوین می

 هر در تیموفق یبرا یاصل شرط ی،زیرطرحریزی است. پشتیبانی خدمات رزمی محصول طرح

 اتیعمل کی درمؤثر  ملعوا هیکل که دهدیم اجازه حیصح یزیرطرح. است ینظام اتیعمل نوع

 (.101-5نامه سازمان و روش ستاد، )آیین گردند یابیارز یاصول و مشروحطور به ،شدهینیبشیپ

های نظامی مانند: های عملیاتریزی هم یک علم و هم یک هنر است. بسیاری از جنبهطرح

ت مصرف سوخبررسی منطقه عملیات، برآورد وضعیت عملیاتی، انجام بازی جنگ، سرعت حرکت، 

ا به هریزی است و دیگر جنبهها قابل سنجش هستند. این موارد بخشی از علم طرحو اثرات سالح

ها برای سازمان رزم مناسب، انتخاب تاکتیک ریزی مربوط هستند. برش تاکتیکی یگانهنر طرح

والً با ریزی معمطرح شوند. علمریزی مربوط میو ... از جمله مواردی هستند که به هنر طرح

 ،ریزی اصوالً از طریق تمرینات تاکتیکیشود. درک هنر طرحکسب می نظری و عملی یهاآموزش

آید. طراحان کارآمد هم علم و هم های عملیات به دست میهنر جنگ و کسب تجربه در صحنه

 (.1399، پورحسناند )خوبی درک کرده و به اوج مهارت رسیدهریزی را بههنر طرح

 آینده جنگ

 های اجتماعی در اینجنگ نیز مانند سایر پدیده یکم تغییر کرده ووقواعد بازی در قرن بیست

ها، های مدرن )موشکهای عمیق و اساسی شده است. فناوریفضای پر از تحول، دچار دگرگونی

نگ ای در سرنوشت جکنندهپهپادها، الکترومغناطیس، سایبر و ...( و جنگ شناختی نقش تعیین

اندازی ائتالف )عملیات مرکب(، انجام عملیات تأثیرمحور، د داشت. عملیات سریع و قاطع، راهخواه
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جانبه اطالعات کارگیری نیروهای ویژه، ارزیابی همهسازی قدرت، عملیات غیرخطی، بهزمانهم

 دستانه و حمله به مراکز ثقل از صحنه، انجام عملیات پیش سیالی)اشراف اطالعاتی(، 

جنگ  کیمعنا تمامبه ندهیجنگ آ(. 169: 1390ی کلی جنگ آینده هستند )حیدری، هامشخصه

ه گذشت یهابا جنگ سهیکرد و در مقا ینیبشیپ توانیخواهد بود که زمان شروع آن را نم یعموم

 لیوسا یتمامبا توسل به ندهیآغاز خواهد شد جنگ آ رانهیطور غافلگو به شتریبا سرعت و شدت ب

 دیجد یهایژگیبا دارا بودن و یگجن نچنیاجرا خواهد شد  نیو راهبرد نو یفن یلمو امکانات ع

زودگذر نبوده  یالیاشغال و است تیماه یو دارا ردیگیکشور در حال نبرد را فرام کیتمام ابعاد 

)قنبری جعفری،  کشور است یهاو نظام یمل یفرهنگ یادهایبن رحمانهیب یآن امحا یو هدف اصل

95:1381.) 

 های جنگ آینده  ویژگی

های آن، رسیدن به تنوع در دیدگاه اندیشمندان این حوزه در مورد جنگ آینده و ویژگی لیبه دل

دیدگاه و حذف و  15بندی ، کار مشکلی است. اما با جمعفردمنحصربهبندی جامع و یک جمع

احصاء گردیده بندی زیر جمع نظرانصاحبادغام موارد مشترک و مشابه، طبق نظر خبرگان و 

 :(86-87: 1397)حیدری،  است

 ی متقابل تهدیدات نظامی با تهدیدات امنیتیرگذاریتأثیی، درهم تنیدگی و افزاهم. 

 فریب، قدرت مخفی سازی، تهاجم دور از انتظار، استقرار دور( قدرت غافلگیری باال(. 

 ااشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسترده در فضا، هوا، زمین و دری. 

  اجتناب از فرسایشی شدن جنگ( و متمرکز در زمان کوتاه پر شدتعملیات(. 

  فضا و هوا(سطح ریزمکان )سطح،  بعدجغرافیا و  ازنظرگستردگی عملیات ،. 

 وری محور بودنافن. 

 عملیات مخصوص چند نیرویی بر هیتک. 

  صحنه جغرافیایی جنگ یالیسگسترش و. 

  (سختمیننرم و  )سخت، هایتوانمندتلفیق. 

  ی راهبردی و مراکز ثقل دشمنهایتوانمندحمله به. 

 ضای )ف ی پیچیدههاکیتکنو  هاراهکنشی از عملیات روانی گسترده با استفاده از ریگبهره

 .ی و ....(ارسانهمجازی، 
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 کاهش چرخه زمان اطالعات و زمان اجرای عملیات. 

  هواپیماها و مهمات( )کاهش تعداد هاسالحی و هوشمند شدن ریگهدفافزایش دقت. 

 نزدیکی سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی جنگ. 

 از خط مقدم تا  زمانهم)درگیری  ی عملیات در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکیزمانهم

 .عمق راهبردی(

  عملیات نظامی تاثیرمحور مبتنی بر اطالعات با تمرکز بر نقاط ثقل و ستون فقرات کشور

 .مقابل

 ی جنگ آیندهدور ایستای. 

  (بلندمدتآرمانی بودن )ایدئولوژی و اهداف. 

 بودن )استفاده حداقلی از نیروی زمینی( هیهوا پاو  هیپا ایدر. 

  ی در محیط قومیفرو ملی فراملی و هاگروهاستفاده از ابزارهای تروریستی و تکفیری و- 

 .مذهبی

 ی امنیتیهاشرکتی و استفاده از توان سازیخصوص. 

 بودن )با استفاده از علوم شناختی( شناخت محور. 

 بودن  ناهمتراز. 

 قابلیت محور بودن. 

  ی قدرت ملیهامؤلفهو  هایتوانمندبسیج.  

 ی(طیچند مح) متنوع شدن محیط تهدیدات و نوع عملیات. 

 ی جنگ آینده آمریکا علیه ج.ا.ایران از بعد نظامی  هایژگیو

 افیایی جنگ هم در سطح و  حنه  جغردور ایستا شدن حمالت هوایی و موشکی )گسترش ص

 ارتفاع(.

 کاهش زمان چرخه اطالعات و اجرای  کم شدن فاصله زمانی کشف اهداف تا اقدام عملیاتی(

 .عملیات(
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  افزایش امکان اصابت اهداف ثابت و  هاسالحی و هوشمند شدن ریگهدفافزایش دقت(

عداد هواپیماها و مهمات عملیات با مهمات هوشمند که نتیجه آن کاهش ت درصحنهمتحرک 

 .(ازیموردن

  اطالعات، تسلیحات و فرماندهی و کنترل در یک  قرار گرفتنشبکه محور شدن جنگ، با

 (.هایتوانمند)تلفیق  مجموعه منسجم

 قدرت مخفی سازی، فریب، استقرار نیروی خارج از دسترس، تهاجم دور  قدرت غافلگیری باال(

 .داف و شیوه عملیات(از انتظار هوایی در زمان، سمت، اه

  اشراف اطالعاتی با توجه به امکانات گسترده در اختیار در فضا، هوا، زمین و دریا و افزایش

 (.)با رصد دائمی صحنه جنگ و عملیات برخورداری دشمن از مزیت اطالعاتی

  گریز از فرسایشی شدن جنگ( و متمرکز در زمان کوتاه  پر شدتعملیات(. 

  ی جدید و بعضاً ناشناختههایرفناواتکای عملیات به. 

 سرعت و قابلیت انعطاف باال در جابجایی صحنه عملیات. 

  در مواضع مستحکم هاموشکو  هابمبافزایش قدرت تخریبی و عمق نفوذ. 

  سطح، زیر سطح، فضا و هوا( و جغرافیا بعد عملیات ازنظرگسترش عملیات(. 

 ایی مختلف، در شب و روزارتقای توانمندی اجرای عملیات در شرایط آب و هو. 

  مبتنی بر اطالعات، با تمرکز بر نقاط ثقل و ستون فقرات نیروی « تأثیر محور»عملیات نظامی

 .کشور مقابل

  متنوع شدن محیط تهدیدات و نوع عملیات )محیط سایبری، محیط  جنگ الکترونیک، محیط

 .عملیات ویژه، فریب نظامی،  محیط جنگ روانی و تبلیغی و ...(

 ی فناوری و ارتباطاتهارساختیزی وسیع، گسترده و  متنوع سایبری به هااتیلعم. 

 در خطوط مقدم  زمانهمی عملیات در سطوح تاکتیکی، عملیاتی  و راهبردی )درگیری زمانهم

 تا عمق راهبردی(.

 یی، در هم تنیدگی و تأثیرگذاری متقابل تهدیدات نظامی با تهدیدات امنیتیافزاهم.  

 ی جدید )تجهیزات بدون سرنشین هایفناورات و خسارات با توجه به استفاده از کاهش تلف

 (.در هوا، دریا و زمین، استقرار دور از دست  و پرهیز از عملیات پر تلفات
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 ای ی پیچیده  فضهاکیتکنو  هاکیتاکتی از عملیات روانی گسترده با استفاده از ریگبهره

 .(94-95 :1397)حیدری،  مجازی، رسانه  و ...

 جنگ کالسیک

تر بیشه هر چب این نوع جنگ متمرکز بر قرارگیری نیروهای انبوه در مقابل یکدیگر و تخری

)گات زمینی  استی به پیروزی ابیدستهنگام ا تأسیسات و تجهیزات و نیروهای طرف مقابل ت

 هاانسانهای سریع، دقیق و چاالک توسط (. روند حرکت به سمت عملیات21: 1394، آجادافوس 

جای نیروی انسانی انبوه از سوی دیگر، در نگاهی جدید سو و جایگزینی فناوری پیشرفته بهاز یک

 های کالسیک، تحت عنوان جنگ کالسیک پیشرفته، نقشی اساسی ایفاء کرده استبه جنگ

د زیاهای متعدد اثرگذار و  متمرکز بر آرایش نیروهای این نوع جنگ متأثر از مؤلفه (.21)همان، 

ی و تجهیزات و نیروهای طرف مقابل تا دستیاب ساتیتأسدر مقابل یکدیگر و تخریب هر چه بیشتر 

گفته  جنگاز  ایگونهبهجنگ کالسیک یا نبرد متقارن  .(157:1395)مرادیان،  استبه پیروزی 

شده، مشخص و معین های تعریفمتعارف نظامی و تاکتیک افزارهایجنگه در آن از شود کمی

ی دو طرف در جنگ گیرد. رویارویو میان دو یا چند کشور صورت می شودمینظامی استفاده 

بوده و نیروهای دو طرف تعریف شده هستند. در یک جنگ متعارف کالسیک  «باز»کالسیک 

جنگ  معمول نیست. ایهستهو  میکروبی، شیمیاییافزارهای نامتعارف مانند استفاده از جنگ

های رزمی دو طرف بر اساس عوامل مادی و معنوی انجام کالسیک منظّم بوده و برآورد توانایی

در یک جنگ کالسیک  .و تعادل میان نیروهای دو طرف وجود داردشده و یک نوع همگونی 

ریزی و طرحتر، رسد که دارای فناوری نظامی پیشرفتهمعموالً طرفی به پیروزی می ،متعارف

یک باشد. در یک جنگ کالس ترباانگیزهافزار و نفرات بیشتر و تر، جنگمنظممناسب و دهی سازمان

 اساس برگیرد و جنگ نسبی توان رزمی دشمن صورت میشناخت  اساس برریزی نبرد طرح

گونه از جنگ، نقاط ضعف و قوت طرفین قابل گیرد. در اینهای طرفین صورت میواقعیت

بینی است. جنگ کالسیک استمرار و تداوم بیشتری داشته و ریسک کمتری در انجام پیش

پذیری بیشتری وجود و پشتیبانی پذیریکنترلهمچنین در این نوع از نبرد  .حمالت وجود دارد

جنگ دارد. در عوض جنگ کالسیک در هنگام برهم خوردن توازن قوا ناکارآمد بوده و در برابر 

 (.1379د )معین وزیری و یاسینی، پذیری کمی دارانعطاف نامتقارن

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
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 اصول جنگ

ه و گرفت گوید: بدبخت فرماندهانی هستند که فقط اختراعات جدید را در نظرژنرال ژومینی می

کنند. فن کلوزویتز گفته است: اصول جنگ باید طوری در مغز فرماندهان به اصول جنگ توجه نمی

شکل یک عضو تشکیل دهندۀ  عادی و زودگذر خارج شده و بهمسائل داخل شود که از صورت 

: 1350، 1)گروه هنر جنگ، جبرده شود  کار بهخود بهتا در هر نوع عملیات بتواند خود مغز درآید

تعریف شده که گویا  ایگونهبه، اصول جنگ هانامهاز منابع و آیین عمل آمدههای بهبا بررسی(. 6

ای هر همؤلفه کارگیریبهفقط برای مرحله هدایت نبرد کاربرد دارند در حالی که اندیشه و تفکر 

 اصول جنگ،  این اساس، گیرد. بردر مرحله طراحی نظامی شکل میجنگ یک از اصول 

-به که استهای گذشته ترین شکل دکترین )رهنامه(، مبتنی بر دانش و تجارب جنگبنیادی

و هدایت عملیات نظامی  اجراها، در مراحل طراحی، آمادگی و موقع آنکارگیری صحیح و به

ریزی و اجرای جنگ را در زند. به بیان دیگر، این اصول راهنمای کلی طرحموفقیت را رقم می

 (. 65: 1398پور، دهد )حسنبردی، عملیاتی و تاکتیکی ارائه میهای راهرده

جویی در قوا، غافلگیری، وحدت گانه هدف، آفند، مانور، تمرکز قوا، صرفهاصول جنگ )اصول نه

ا، هبنیادین حاکم بر اجرای جنگ هستند که کاربرد صحیح آنحقایق  فرماندهی، سادگی و تأمین(

آمیز عملیات نظامی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. یت موفقیتدر اِعمال فرماندهی و در هدا

ند اثر قاطع دار ،آوردن پیروزی به دست، در گرفتن موارد زیر نظر دربا  هاموقع و مؤثر آنکاربرد به

 (:175: 1398، شهالییوند و )ولی

ابل ق، نساز بودقطعی و سرنوشت، و در دسترس بودن صیتشخقابل های:با ویژگی اصل هدف -

 .نگهداری بودن

 .کسب و حفظ ابتکار عملو  تحمیل اراده های:با ویژگی اصل آفند -

 .مانور قدرتو  تحرک ها و سازمان رزمی(،ی )اندیشه، طرحریپذانعطاف های:با ویژگیاصل مانور  -

 یداریپای و در زمان و مکان قطع کنندهنییتع یتمرکز قدرت رزم های:اصل تمرکز قوا با ویژگی -

 .و مداوم بودن

 ی،کیتاکت بیو فر پوشش ،نیاز زم حیصح یبرداربهرههای: با ویژگی جویی در قوااصل صرفه -

 یاهدر محلی رضروریو غ یاضاف یروین برداشت یی ومتحرک هوا اتیعمل ،از سد و موانع استفاده

 .تیاهمکم
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(، یاطالعات اتی)عمل و دشمن نیاز جو، زم قیداشتن اطالعات دقهای: با ویژگی اصل غافلگیری -

 رییو تغ تنوع، و سرعت در حرکات یچاالک، هانهیدر تمام زم بیفر اتیاطالعات و عمل حفاظت

و سالح  زاتی)تجه منتظرهرغیعوامل  کاربرد، اتینو در عمل یهاوهیش جادیها و اکیدادن تاکت

 .انتظار رقابلیغر(، زمان و مکان صحنه کارزا در دیجد

(، مهارت تجربه و)دانش،  طیرمانده واحد و واجدالشراف های:با ویژگی ت فرماندهیاصل وحد -

 ی(.ریگمیفرمانده )شجاعت و قدرت تصم یو توانمند اریاخت

 راتبا نف زاتیافزار و تجهتناسب جنگ، هاخالصه و واضح بودن طرح های:با ویژگی اصل سادگی -

  .رکوتاه و مختص ح،یصورت صرهدستورات ب صدورو 

 ضدی، اطالعات اتیو عمل ییشناسای، نیمأعوامل ت یریکارگهب های:با ویژگی اصل تأمین -

سناد ا حفاظت، ارتباط و مخابرات نیتأمی، کیتاکت بیو فر پوشش، حفاظت اتیو عمل ییشناسا

 اتیعمل، درحرکت سرعتی، و ضد برانداز یضد جاسوس اقدامات، غاتیتبل حفاظت، و مدارک

 .ی(ریپذمتحرک و مناسب )انعطاف اطیاحت یدهسازمانو  رعاملیعامل و غ دپدافن، ممانعت

 قدرت )توان( رزمی

گونه تعریف کرده (، قدرت رزمی را این1350کرسی تاریخ، جغرافیا و هنر جنگ دانشکده افسری )

، تجهیزات و روحیه کلیه وسایلاست: قدرت رزمی عبارت است از ترکیب صحیحی از عوامل، 

(.  توان 2: 1350)گروه هنر جنگ، جلد یکم،  استت که تحت اختیار فرماندهی عناصری اس

افزاری، مغزافزاری و برترساز ابعاد افزاری، نرمرزمی همان قدرت جنگیدن است که عوامل سخت

 در سطح عملیاتی و تاکتیکی، قدرتی (. قدرت رزمی،13: 1398پور، دهد )حسنآن را تشکیل می

 بردن بین از برای جنگیدن و این قدرت از تواندیاو م و بوده یگان یک ماندهفر اختیار در که است

 و است رزم همان توانایی رزمی قدرت .نماید استفاده رزم میدان در مأموریت انجام و دشمن

 دشمن گسیختن نیروهای هم از یا و انهدام موجب که است هاییتوانایی و هاروش تمامی شامل

 (.239: 1386شود )کیومرثی، می نظامی نیروی یک سطتو شدهنییتع زمان در

 

 
 (1397، پورحسن( ابعاد توان رزمی )1)شکل

توان رزمی

برترساز مغزافزار نرم افزار سخت افزار
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 عملیات نظامی

 و  عملیات دفاعی -2عملیات آفندی -1شود: عملیات نظامی به سه نوع تقسیم می طورکلیبه

عملیات آفندی عملیات حرکات به عقب. که هر یک از عملیات مذکور خود انواعی دارند. انواع  -3

شود )مشتمل بر عملیات شناسایی با ای هم گفته میها عملیات طیف کامل/ زنجیرهکه به آن

رزم، حرکت برای اخذ تماس، تک هماهنگ شده، استفاده از موفقیت و عملیات تعاقب(، عملیات 

 ای و متحرک( و عملیات حرکات به عقب )شامل عملیات تأخیری،پدافندی )شامل دفاع منطقه

 (.FM 3-0,2012,320) است( نشینیعقبروی و عقب

 قواعد اساسی رزم 

ریزی و هدایت هر عملیات نظامی بر پیرامون قواعد اساسی رزم استوار است، اساس و شالوده طرح

های عملیات رزمی، عملیات پشتیبانی مشیهای آموزشی، ارشادی و خطمشیطوری که خطبه

 های بازی، فرمول ؛که این قواعدشوند، ضمن اینمی محسوب آجارزمی و عملیات عمومی 

این  کنند.ها در صحنۀ نبرد تعریف میریزی و هدایت یگانها و اشکال مانور را برای طرحتاکتیک

و هدایت عملیات سازی، اجرا نما و چراغ راهنما هستند که در طراحی، آمادهقطب مثابهبهقواعد 

 کلی، مالحظات طوربهای دارند. قواعد رزم کنندهها نقش تعییننظامی برای فرماندهان و ستاد آن

اساسی انواع عملیات نظامی )آفند، پدافند و حرکات به عقب(، نحوۀ تقسیم صحنۀ نبرد برای 

ها، چگونگی تک و دفاع در برابر دشمن، چگونگی های مختلف، تقسیم نیرو و شرح وظایف یگانرده

 (.74: 1398پور، شود )حسنتاکتیکی منطقه نبرد و ... را  شامل میهای نظامی و استفاده از جنبه

 ی رزم زمینیهاسامانه

ی صوصخهبهایی هستند که برای انجام عمل سامانه، ترکیبی از نفرات، تجهیزات، تسهیالت و روش

 :های رزم )شاملسری سامانه ؛ که برای اجرای عملیات تاکتیکی نیاز به یکاندشده ادغامدر هم 

مهندسی رزمی، توپخانه صحرایی و  -مانور -اطالعات -های فرماندهی، کنترل و ارتباطاتسامانه

طور ه. باستجنگ الکترونیک و پشتیبانی خدمات رزمی(  -پدافند هوایی -هوا به زمین -هاموشک

که  تاس شده لیتشکگردان تک مثال سامانه مانور از چند سامانه جزء از قبیل تانک، نفربر، بال

: 1394)گات زمینی،  باشندیم، مخابرات و تجهیزات کنترل آتش افزارجنگدارای خدمه،  هرکدام

گانه را به عهده دارد، فرمانده های هشتکسی که وظیفه کنترل، هماهنگی و هدایت سامانه .(78

های تهای انسانی، مهارصحنه عملیات یا صحنۀ رزم است. بدین ترتیب برای این مهم، باید مهارت

 های فنی را کسب نموده باشد. ادراکی و مهارت
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 خالقیت و نوآوری

ن جوانا من به همه»فرمایند: گونه توصیه میمقام معظم رهبری به موضوع خالقیت و نوآوری این

رشته علم و تحقیق و »کنم که کنند، مؤکداً توصیه میکسانی که در راه علم حرکت می و همه

ه کردن روح ابتکار و خالقیت و آفرینش درونی و حقیقی خود را رها نکنند. نوآوری در دانش و زند

ظم مقام مع« )فعالیت و ابتکار و نوآوری و خالقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسان است

 (.KHAMENEI.IR، 1384رهبری، 

های در حال پیشرفت، تالش خالقانه بشری بیش از گذشته در عصر حاضر با وجود فناوری

های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید کارگیری تواناییخالقیت، به»کند. ودنمایی میخ

(. نوآوری ابزاری برای پاسخ به تغییرات محیط است. با استفاده از 52: 1393)باقری، « است

 های قابل ها را به فرصتها سازگاری یافت و آنها رفت، با آنتوان به سراغ تازهنوآوری می

 رسید درازمدتبرداری برای سازمان تبدیل کرد و به یک مزیت رقابتی پایدار و رشد در هرهب

های ذهنی برای ایجاد یک فکر و اندیشه نو توانایی کارگیریبه(. خالقیت 27: 1395)حاجیانی، 

های نو ناشی از خالقیت )عالی، و نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه

 و راهبردی محیط تحوالت شناخت دربرگیرندۀ نظامی، کارکرد و قلمرو در (. نوآوری110: 1394

 تعامل ،ارتباط ایجاد توانایی ها،فعالیت و برنامه تنظیم ها،ظرفیت و هاتوانمندی شناخت عملیاتی،

 سازمان اصلی مأموریت تحقق برای هاآن هدایت نهایتاً و ها،برنامه و هاتوانمندی میان هماهنگی و

ها فرآیندی را به وجود نوآوری در سازمان (.Williamson,1996:121) است کشور از دفاع در

آورد که از طریق تفکر و نگرش جدید به محتوا و تغییر در ترکیب عناصر سازمان در اجرای می

(. در زمینه دفاعی نوآوری 378: 1390بیگی، کشد )حسنمأموریت و تحقق اهداف به چالش می

ها و خدمات پیشرفته در نیروی نظامی نقش اساسی دارد. در بهبود تجهیزات، فرآیندها، طرح

اهش ها و کعمل، بهبود قابلیت سرعتبهپیشتازی و پیروز شدن نیروها در میدان نبرد بستگی 

(. دفاع مقدس و 2: 1395د )تایلور، شوها گردیده و موجب پیروز شدن در صحنۀ نبرد میهزینه

های عملیاتی مربوط به آن، مملو از خالقیت و نوآوری طراحان نظامی، فرماندهان در تهیه صحنه

ان تومیفلگیری دشمن بوده است به طور نمونه؛ افزارها برای فریب و غاها و جنگها، فناوریطرح

های ون با استفاده از روانه کردن انواع پلهای عمده فتح، نصر از رودخانه کاربه عبور قرارگاه

المقدس اشاره کرد که خالقیت و نوآوری طراحان و مهندسان رزمی و مهندسی در عملیات بیت
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ور، پ)حسن شودطراحی نظامی شناخته می شاهکار عنوانبهو  کشدها را به رخ میفرماندهان یگان

1396 :8.) 

 هنر جنگ

اه تجربی یک فرد نظامی است. در خالل صفحات آن است که تاریخ نظامی و هنر جنگ آموزشگ

 1. ناپلئونشود درک کردتوان عللی را که موجب عظمت یا حقارت یک فرمانده نظامی میمی

های تاریخ نظامی، در جای دیگر حقایق جنگ را جز در کتاب»فرانسوی گفته است: سردار بزرگ 

ها این راه آموختن هنر جنگ و رسیدن موز آنتوان یافت. بررسی نبردهای گذشته و درک رنمی

(. هنر جنگ عبارت است از استفاده مطلوب از کلیه 63: 1399پور، به مقام فرماندهی است )حسن

 ها هر ارتشیموقع و صحیح آنبردن به کار بهقوانین، اصول و تجربیاتی  است که درک و فهم و 

است که در جلوی چشم  راهنماییمن بوده و چراغ تر و بیناتر برای تحمیل اراده خود به دشآماده

شود. منظور کلی از مطالعه تاریخ نظامی این است که فرمانده برای اتخاذ تصمیم نگاه داشته می

تحوالت حاصله در هنر جنگ را از گذشته تا حال تعقیب نموده و مسیر احتمالی آن را در آینده 

ریخ نظامی و هنر جنگ را یکی از عوامل اصلی نشان دهیم. کلیه فرماندهان بزرگ، مطالعه تا

 بررسی و حل مسئله ریاضی مثابهبهتوان اند. مطالعه هنر جنگ را میساختمان نظامی خود دانسته

تواند مسائل جدید را فوراً و ها مغز شخص ورزیدگی پیدا نموده و میحل آن درنتیجهدانست که 

سازمان رزمی  ،تفکر و اندیشه خالق ی همچون:؛ در هنر جنگ به مواردبدون اِشکال حل نماید

خلق  ،های جدید و تجهیزات هوشمندکارگیری فناوریبه ،منعطف هایتهیه طرح ،منعطف

 (.  2: 1350)گروه هنر جنگ، جلد یکم،  توجه ویژه نمود. فریب و غافلگیریو  تاکتیک جدید
 

 شناسی پژوهشروش

ق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد. برای این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقی

ای صورت گرفته است. برای اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانه آوریجمعانجام این پژوهش، 

این کار، ادبیات موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده توسط دیگران مورد بررسی قرار گرفته 

 های اطالعات داخلیای، اینترنتی و بانکجوی کتابخانهو سایر اطالعات مورد نیاز از طریق جست

نظران، خبرگان و در این تحقیق، صاحب مطالعه موردو خارجی به دست آمده است. جامعه 

های و فرماندهان و معاونت آجاپیشکسوتان دفاع مقدس، استادان دانشگاه فرماندهی و ستاد 

                                                           
1 Napeloun 
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ر که داست.  شدهگرفتهاسالمی ایران در نظر ای نیروی زمینی ارتش جمهوری های منطقهقرارگاه

 ینظام التیدارا بودن تحص ی،جامعه آمار نیا هاییژگینفر هستند. از و 150به  کینزد ،برآورد

ی زریو طرح یو ستاد یی، انتصاب در مشاغل اجراتحمیلیحضور فعال در جنگ  ک،یو آکادم

 استفاده شده ه از فرمول کوکرانحجم نمون نییتع یبرا باشند.میدر طول جنگ  آجاعملیات 

و روش  باشندیم زیر جدول به شرحآماری  جامعه نفر از اعضای 108است. حجم نمونه شامل 

 . استگیری تصادفی طبقاتی نمونه

n =
N(Zα

2
)2 × δ2

D2(N − 1) + (Zα
2

)2 × δ2
=

150(1.96)2 × 3.7

0.0025(150 − 1) + (1.96)2  × 3.7
=

1563.531

14.486

= 107.933 ≈ 108 

 ( حجم نمونه2جدول )

 جمع ، پیشکسوتان و استادان دافوسنظرانصاحب ایی قرارگاه منطقههامعاونتفرماندهان و 

 108 نفر  73 نفر  35

 

تحلیل اطالعات، با انجام ودر راستای تجزیهبا عنایت به روایی و پایایی ابزار گردآوری اطالعات، 

ریزی احصاء شد و اولیه و نظر خبرگان )انجام مصاحبه( عوامل زیادی در خصوص طرح مطالعات

شوندگان، فرآیند بررسی محتوای های مصاحبهمتن نوشتاری پاسخ تهیهدر مرحله بعد پس از 

-های پیادهها آغاز گردید. در مصاحبهها و نوشتهآمده از گفته به دستهای آشکار و پنهان داده

بندی و پایش اطالعات انجام گرفت و نهایتاً شش عامل )بُعد(: اصول جنگ، بقهسازی شده، ط

عنوان های رزم زمینی، هنر جنگ و خالقیت و نوآوری بهتوان رزمی، قواعد اساسی رزم، سامانه

 ریزی عملیات نظامی احصاء شدند. عوامل عمده مؤثر در طرح

 های پژوهشتحلیل یافتهوتجزیه

ه نظران و مطالعه منابع و سپس بتحلیل کیفی بر اساس نظرات صاحبوتدا تجزیهدر این مقاله، اب

  ، پرداخته شده است.شدهآوریجمعهای تحلیل کمی دادهوتجزیه
 

 تحلیل کیفیوتجزیه

نظران، خبرگان و پیشکسوتان صاحب شامل این تحقیق مرحله کیفی در شوندهمصاحبهجامعه 

 هاییژگیاز وباشند. نفر می 10به تعداد  آجااه فرماندهی و ستاد استادان دانشگ و دفاع مقدس
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، انتصاب در تحمیلیحضور فعال در جنگ  ک،یو آکادم ینظام التیدارا بودن تحص ،جامعه نیا

 باشند.ای میهای منطقهقرارگاه در طول جنگ و یزریو طرح یو ستاد ییمشاغل اجرا

 عملیات یزریطرح : تبیین نقش اصول جنگ درتحلیل کیفی هدف اول تحقیقوتجزیه -الف

 در جنگ آینده با رویکرد کالسیک. نظامی

اصول جنگ )شامل: اصل هدف، »مشخص گردید که  هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

ر ، د«جویی در قوا، غافلگیری، تأمین، سادگی و وحدت فرماندهی(آفند، مانور، تمرکز قوا، صرفه

هم . لذا بایستی این مهستدر جنگ آینده با رویکرد کالسیک اثرگذار  یات نظامیعمل یزریطرح

ی هاقرارگاهی فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات در سطح برداربهرهو  موردتوجه

 ی قرار گیرد.امنطقه

 ظامیعملیات ن یزریطرحتحلیل کیفی هدف دوم تحقیق: تبیین نقش توان رزمی در وتجزیه -ب

 ر جنگ آینده با رویکرد کالسیک.د

، افزارافزار، نرمسخت»های مشخص گردید که مؤلفه هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

در جنگ آینده  عملیات نظامی یزریطرحها در از آن هرکدامهای با شاخص« مغزافزار و برترساز

ران ی فرماندهان، افسبرداربهرهو  توجهمورد. لذا بایستی این مهم هستبا رویکرد کالسیک اثرگذار 

 ی قرار گیرد.امنطقهی هاقرارگاهستاد و طراحان عملیات در سطح 

 یزریطرحتحلیل کیفی هدف سوم تحقیق: تبیین نقش قواعد اساسی رزم نظامی در وتجزیه -پ

 در جنگ آینده با رویکرد کالسیک. عملیات نظامی

آفند و اشکال مانور، »های مشخص گردید که مؤلفه هادهداو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

در جنگ  عملیات نظامی یزریطرحها در از آن هرکدامهای با شاخص« پدافند و حرکات به عقب

دهان، ی فرمانبرداربهرهو  موردتوجه. لذا بایستی این مهم هستآینده با رویکرد کالسیک اثرگذار 

 ی قرار گیرد. امنطقهی هاقرارگاهح افسران ستاد و طراحان عملیات در سط

 یزریطرحهای رزم زمینی در تحلیل کیفی هدف چهارم تحقیق: تبیین نقش سامانهوتجزیه -ت

 در جنگ آینده با رویکرد کالسیک. عملیات نظامی

 انه، ساماطالعات سامانه»های مشخص گردید که مؤلفه هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

 افندپد توپخانه زمین، سامانه/  هوا ، سامانهتوپخانه صحرایی ی رزمی، سامانهمهندس سامانه، مانور

ها ناز آ هرکدامهای با شاخص« پشتیبانی خدمات رزمی و سامانه جنگ الکترونیک هوایی، سامانه

ن . لذا بایستی ایهستدر جنگ آینده با رویکرد کالسیک اثرگذار  عملیات نظامی یزریطرحدر 
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ی هاقرارگاهی فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات در سطح برداربهرهو  موردتوجه مهم

 ی قرار گیرد.امنطقه

 نظامی عملیات ریزیتحلیل کیفی هدف پنجم تحقیق: تبیین نقش هنر جنگ در طرحوتجزیه -ث

  در جنگ آینده با رویکرد کالسیک.

 زیآمتیموفقاجرای  الزمهنقشه راه عملیات بوده،  نعنوابهی عملیات زیرطرح کهنیابا توجه به 

حاکم بر صحنه نبرد و در نظر گرفتن  اصولی و مبتنی بر قوی زیرطرحداشتن یک  تیمأمور

و پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی،  هذایعل. هستبا موضوع  مرتبط مالحظاتتمامی جوانب و 

لعه تاریخ نظامی جهان، تحلیل طراحی و مطا»های مشخص گردید که هنر جنگ با مؤلفه هاداده

ریزی و هدایت تمرینات ای، طرحهای دفاع مقدس و منطقهها، توان تحلیل عملیاتهدایت عملیات

لذا  .هستدر جنگ آینده با رویکرد کالسیک اثرگذار  عملیات نظامی یزریطرحدر « تاکتیکی

ان ستاد و طراحان عملیات در سطح ی فرماندهان، افسربرداربهرهو  موردتوجهبایستی این مهم 

 ی قرار گیرد.امنطقهی هاقرارگاه

عملیات  ریزیتحلیل کیفی هدف ششم تحقیق: تبیین نقش خالقیت و نوآوری در طرحوتجزیه -ج

 در جنگ آینده با رویکرد کالسیک. نظامی

ق، دیشه خالتفکر و ان»های مشخص گردید که مؤلفه هادادهو پردازش  لیوتحلهیتجزبا بررسی، 

های کارگیری فناوریها و ضمائم( منعطف، بههای )پیوستسازمان رزمی منعطف، تهیه طرح

ای هبا شاخص« افزار و تجهیزات هوشمند(، خلق تاکتیک جدید، فریب و غافلگیریجدید )جنگ

 .هستدر جنگ آینده با رویکرد کالسیک اثرگذار  عملیات نظامی یزریطرحها در از آن هرکدام

ی فرماندهان، افسران ستاد و طراحان عملیات در برداربهرهو  توجه موردلذا بایستی این مهم 

 ی قرار گیرد.امنطقهی هاقرارگاهسطح 
 

 تحلیل کمیوتجزیه

نظران، خبرگان و پیشکسوتان دفاع در مرحله کمی این تحقیق، صاحب شوندگانپرسشجامعه 

ای های منطقههای قرارگاهو فرماندهان و معاونت آجامقدس، استادان دانشگاه فرماندهی و ستاد 

نفر  108 ،که در برآورد است. شدهگرفتهنیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر 

سابقه ، تحمیلیحضور فعال در جنگ  ک،یآکادم التیتحص یدارا ی،آمارنمونه جامعه هستند. 

. باشندای میهای منطقهقرارگاه در طول جنگ و یزریطرح و  یو ستاد ییانتصاب در مشاغل اجرا
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و  باشندیم زیر جدول به شرح نفر( 150) آماری جامعه نفر از اعضای  108حجم نمونه شامل 

نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه،  108از تعداد  .هستندگیری تصادفی طبقاتی روش نمونه

 .ستندهدرصد(  19نفر ) 21دکتری تعداد  التیو تحصارشناسی ارشد درصد( ک 81نفر ) 87تعداد 

درصد جامعه نمونه از سطح تحصیالت کارشناسی ارشد به باال  100نتایج حاصله بیانگر این است 

ی گویباشند، لذا کارکنان جامعه نمونه از توان علمی خوبی جهت درک بهتر سؤاالت و پاسخمی

 108نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که از تعداد همچنین  د.مناسب به سؤاالت برخوردارن

نفر  28های تیپ، تعداد درصد( در محل 41نفر ) 44نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه، تعداد 

اند. های قرارگاه خدمت نمودهدرصد( در محل 33نفر ) 36های لشکر، تعداد درصد( در محل 26)

ی . لذا جامعه نمونه، از تجربه خدمتاستتجربه و آگاهی جامعه نمونه نتایج حاصله بیانگر باال بودن 

 خوبی جهت درک بهتر سؤاالت و پاسخگویی مناسب به سؤاالت برخوردارند.

توصیفی سؤاالت مربوط به بعد اول: با توجه به نمودار زیر، نتایج حاصله بیانگر  لیوتحلهیتجز -الف

درصد(  4/64نفر ) 56/69ندگان جامعه نمونه تعداد خوانفر پژوهش 108این است که از تعداد 

درصد(  1/5نفر ) 44/5درصد( گزینه زیاد، تعداد  4/29نفر ) 78/31گزینه خیلی زیاد، تعداد 

درصد از  8/93 جهیدرنتاند. درصد( گزینه کم را انتخاب نموده1/1) 22/1گزینه متوسط و تعداد 

در جنگ آینده با رویکرد  عملیات نظامی یزریطرحجامعه نمونه معتقدند که اصول جنگ در 

 .دانندیمآن را متوسط  ریتأثدرصد  2/6و  مؤثر کالسیک

 
 در بعد اول شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ1)نمودار 

وتحلیل توصیفی سؤاالت مربوط به بعد دوم: با توجه به نمودار زیر، نتایج حاصله مبین تجزیه -ب

درصد(  9/60نفر ) 75/65نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه تعداد  108تعداد  این است که از

درصد( گزینه  9/6نفر ) 5/7درصد( گزینه زیاد، تعداد  4/26نفر ) 5/28گزینه خیلی زیاد، تعداد 
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درصد از جامعه  3/87 جهیدرنتاند. درصد( گزینه کم را انتخاب نموده 8/5) 25/6متوسط و تعداد 

 در جنگ آینده با رویکرد کالسیک عملیات نظامی یزریطرحد که توان رزم در نمونه معتقدن

 .دانندیمآن را کم  ریتأثدرصد  8/5آن را متوسط و  ریتأثدرصد  9/6، مؤثر

 
 در بعد دوم شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ2)نمودار 

یانگر جه به نمودار زیر، نتایج حاصله بتوصیفی سؤاالت مربوط به بعد سوم: با تو لیوتحلهیتجز -پ

درصد( گزینه  4/57نفر ) 62نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه تعداد  108این است که از تعداد 

درصد( گزینه متوسط  2/4نفر ) 5/4درصد( گزینه زیاد، تعداد  4/38فر )ن 5/41خیلی زیاد، تعداد 

ه نمونه معتقدند که اصول و قواعد اساسی رزم درصد از جامع 8/95 جهیدرنتاند. را انتخاب نموده

آن را  ریتأثدرصد  2/4، مؤثردر جنگ آینده با رویکرد کالسیک  عملیات نظامی یزریطرحدر 

 .دانندیممتوسط 

 
 در بعد سوم شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ3)نمودار 

ا توجه به نمودار زیر، نتایج حاصله توصیفی سؤاالت مربوط به بعد چهارم: ب لیوتحلهیتجز -ت

 9/67نفر ) 29/73نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه تعداد  108بیانگر این است که از تعداد 

 3/3نفر ) 57/3درصد( گزینه زیاد، تعداد  8/28نفر ) 14/31درصد( گزینه خیلی زیاد، تعداد 
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د از جامعه نمونه معتقدند که درص 7/96 جهیدرنتاند. درصد( گزینه متوسط را انتخاب نموده

 ،مؤثر در جنگ آینده با رویکرد کالسیک عملیات نظامی یزریطرحی رزم زمینی در هاسامانه

 .دانندیمآن را متوسط  ریتأثدرصد  3/3

 
 در بعد چهارم شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ4)نمودار 

پنجم: با توجه به نمودار زیر، نتایج حاصله  توصیفی سؤاالت مربوط به بعد لیوتحلهیتجز -ث

درصد(  7/65نفر ) 71خواندگان جامعه نمونه تعداد نفر پژوهش 108بیانگر این است که از تعداد 

درصد( گزینه  1/5نفر ) 5/5درصد( گزینه زیاد، تعداد  2/29نفر ) 5/31گزینه خیلی زیاد، تعداد 

درصد از جامعه نمونه معتقدند که هنر جنگ در  9/94 جهیدرنتاند. متوسط را انتخاب نموده

 .است مؤثر در جنگ آینده با رویکرد کالسیک عملیات نظامی یزریطرح

 
 در بعد پنجم شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ5)نمودار 

گر نتوصیفی سؤاالت مربوط به بعد ششم: با توجه به نمودار زیر، نتایج حاصله بیا لیوتحلهیتجز -ج

درصد(  7/61نفر ) 67/66نفر پژوهش خواندگان جامعه نمونه تعداد  108این است که از تعداد 

درصد( گزینه  9/1نفر ) 2درصد( گزینه زیاد، تعداد  4/36نفر ) 33/39گزینه خیلی زیاد، تعداد 

در  درصد از جامعه نمونه معتقدند خالقیت و نوآوری 1/98 جهیدرنتاند. متوسط را انتخاب نموده
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درصد اثر آن را متوسط  9/1و  مؤثر در جنگ آینده با رویکرد کالسیک عملیات نظامی یزریطرح

 دانند.می

 
 در بعد ششم شدهمطرحهای ( توزیع فراوانی مربوط به پاسخ6)نمودار 

 

ر د عملیات نظامی یزریطرح در رابطه با عوامل مؤثر بر شدهانجامهای وتحلیلیهتجزبا توجه به 

ار یزی عملیات نظامی اثرگذرطرحتوان گفت ابعاد متعددی در می جنگ آینده با رویکرد کالسیک

 فرماندهان باألخصطراحان و  موردتوجه، کمتر هاجنبهباشند که در برخی موارد تمامی ابعاد و می

توصیفی، نتایج حاصله  گیرد. با بررسی جداول و نمودار آماریمفرماندهی قرار  مراتبسلسلهدر 

درصد از جامعه نمونه معتقدند که  4/94خواندگان، نفر پژوهش 108بیانگر این است که از تعداد 

ی رزم زمینی، هنر جنگ و هاسامانهاصول جنگ، توان رزمی، قواعد اساسی رزم نظامی، »ابعاد: 

کالسیک اثرگذار  در جنگ آینده با رویکرد عملیات نظامی یزریطرحدر « خالقیت و نوآوری

همچنین با بررسی جداول و نمودار آمار توصیفی، نتایج حاصله بیانگر این است که از  باشند.می

درصد  3/87درصد کاربرد اصول جنگ،  8/93»خواندگان جامعه نمونه، نفر پژوهش 108تعداد 

های سامانهدرصد کاربرد دقیق  7/96درصد کاربرد قواعد اساسی رزم نظامی،  8/95توان رزمی، 

درصد معتقدند که خالقیت و نوآوری با تمامی  1/98درصد هنر جنگ و  9/94رزم زمینی، 

در جنگ آینده با رویکرد  عملیات نظامی یزریطرحدر « هاهای مرتبط با آنها و شاخصمؤلفه

 باشند.کالسیک اثرگذار می

 گیری نتیجه

در  ریزی عملیات نظامیطرح شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر ،پژوهش نیدر ا محققانهدف 

 عنوانبهها( و ارائه این عوامل ها و شاخصبا رویکرد کالسیک )در قالب ابعاد، مؤلفه جنگ آینده
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 فرماندهان، افسران برداریتا مورد بهره ،بوده است ریزی عملیات نظامییک فرانما در فرآیند طرح

 یندبتیدنبال اولو پژوهش به نیذکر است محققان در ا انیشا) واقع شود اتیستاد و طراحان عمل

قالب شش بعد )اصول جنگ،  دربه همین جهت موضوع . (اندا نبودههها و شاخصابعاد، مؤلفه

گنجانده و رزم زمینی، هنر جنگ، خالقیت و نوآوری(،  هایسامانهتوان رزمی، قواعد اساسی رزم، 

آوری ه استاندارد تهیه و بین جامعه نمونه توزیع گردید. پس از جمعنامبر اساس آن، پرسش

 ها و آمار توصیفیکیفی داده لیوتحلهیتجزنظران، اطالعات از مطالعه منابع و مصاحبه با صاحب

 ( در آمار استنباطی نتایج زیر حاصل گردید:2و آزمون کا )خی

عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد ریزی در طرح« اصول جنگ»کارگیری در راستای به -الف

 کالسیک بایستی موارد زیر مدنظر قرار گیرد:

، ساز بودنقطعی و سرنوشت، و در دسترس بودن صیتشخقابل :های. در اصل هدف، شاخص1

 در نظر گرفته شود. قابل نگهداری بودن

 ر گرفته شود.در نظ کسب و حفظ ابتکار عملو  تحمیل اراده :های. در اصل آفند، شاخص2

 قدرتو  تحرک ها و سازمان رزمی(،ی )اندیشه، طرحریپذانعطافهای . در اصل مانور، شاخص3

 در نظر گرفته شود. مانور

ی و در زمان و مکان قطع کنندهنییتع یتمرکز قدرت رزم :های. در اصل تمرکز قوا، شاخص4

 در نظر گرفته شود. و مداوم بودن یداریپا

 ی،کیتاکت بیو فر پوشش ،نیاز زم حیصح یبرداربهره :هایویی در قوا، شاخصج. در اصل صرفه5

 یاهدر محلی رضروریو غ یاضاف یروین برداشت یی ومتحرک هوا اتیعمل ،از سد و موانع استفاده

 در نظر گرفته شود. تیاهمکم

 اتی)عمل و دشمن نیاز جو، زم قیداشتن اطالعات دق: های. در اصل غافلگیری، شاخص6

 تنوع، و سرعت در حرکات یچاالک، هانهیدر تمام زم بیفر اتیاطالعات و عمل حفاظتی(، اطالعات

و  تزای)تجه منتظرهرغیعوامل  کاربرد، اتینو در عمل یهاوهیش جادیها و اکیدادن تاکت رییو تغ

 نظر گرفته شود. در انتظار رقابلیغر(، زمان و مکان صحنه کارزا در دیسالح جد

(، مهارت تجربه و)دانش،  طیرمانده واحد و واجدالشراف :هایل وحدت فرماندهی، شاخص. در اص7

 ی( در نظر گرفته شود.ریگمیفرمانده )شجاعت و قدرت تصم یو توانمند اریاخت

با  زاتیافزار و تجهتناسب جنگ، هاخالصه و واضح بودن طرح :های. در اصل سادگی، شاخص8

 در نظر گرفته شود. کوتاه و مختصر ح،یت صرصورهدستورات ب صدورو  نفرات
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 دضی، اطالعات اتیو عمل ییشناسای، نیمأعوامل ت یریکارگهب :های. در اصل تأمین، شاخص9

سناد ا حفاظت، ارتباط و مخابرات نیتأمی، کیتاکت بیو فر پوشش، حفاظت اتیو عمل ییشناسا

 اتیعمل، درحرکت سرعتی، زو ضد براندا یضد جاسوس اقدامات، غاتیتبل حفاظت، و مدارک

ی( در ریپذمتحرک و مناسب )انعطاف اطیاحت یدهسازمانو  رعاملیعامل و غ پدافند، ممانعت

 نظر گرفته شود.

ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد در طرح« توان رزمی»کارگیری در راستای به -ب

 :قرارداد مدنظرکالسیک بایستی موارد زیر را 

 یهاآتشی، مانور یهاگانیلحاظ نمودن وضعیت های: شاخص ،افزاریمل سختعوادر . 1

 نظر رد ریزیدر طرح یخدمات رزم تیبانیپش یهاگانی و یرزم تیبانیپش یهاگانی، یبانیپشت

 گرفته شود.

ی، داریو پا، حمیت قسمتی، صبر زهیانگ، آموزش، هیوحرهای: شاخص ،افزاری. عوامل نرم2

 گرفته شود. نظر در ریزیدر طرح ورسومآدابو  عتشجای، دهسازمان

 در  و اندیشه نظامی تیریمدی، فرماندهی، نظام یرهبرهای: شاخص ،یافزارمغز. عوامل 3

 گرفته شود. در نظر ریزیطرح

 تایعمل، و حفاظت اطالعات یاطالعات اتیعمل، و کنترل یهماهنگهای: شاخص ،برترساز. عوامل 4

و سد  ممانعت اتیعمل، و قبول خطر یریپذبیآسی، کیتاکت بیو فر پوشش، مانور ریتأثی، روان

 گرفته شود. در نظر ریزیدر طرح کیجنگ الکترون اتیعمل و موانع

ریزی عملیات نظامی در جنگ در طرح« قواعد اساسی رزم نظامی»کارگیری در راستای به -پ

  :ردادقرا مدنظرآینده با رویکرد کالسیک بایستی موارد زیر را 

، باالرده تیو ن تیمورأم حیدرک صحهای آفند ضمن در نظر گرفتن شاخص . برای اجرای1

مشروح و  یزیرطرح، مشخصات ریدر دسترس و سا زمان، و دشمن نیجو، زم قیدق شناخت

 ینثخی، اتیمتناسب با طرح عمل یتوان رزم تمرکز، دشمن بیو فر اتیاسرار عمل فظ، حجانبههمه

 حفظ، عقب و فضا ن،یزمان در جلو، جناحهم یناگهان ضربات، دشمن افندیپد یهاکردن آتش

در برابر  یو آمادگ یریپذانعطاف، به عمق منطقه دشمن تک تیدور تک و ابتکار عمل و هدا

در جنگ  عملیات نظامی یزریطرحها در ، بایستی تمامی این شاخصرمترقبهیغ یهاتیوضع

 گرفته شود. آینده با رویکرد کالسیک در نظر
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های خودی و دشمن . در خصوص اشکال مانور با توجه به زمین، وضعیت دشمن و توانائی2

 ی، بسته به نوع شرایط در نظر گرفته شود.اجبههی، ااحاطهی، ارخنهی، نفوذبایستی مانورهای 

های استفاده صحیح از پدافند و حرکات به عقب ضمن در نظر گرفتن شاخص . برای اجرای3

ه ، پدافند در عمق، قابلیت انعطاف، حداکثر استفاددورادورین، تأمین، پشتیبانی متقابل، پدافند زم

، های پشتیبانیاز عملیات آفندی، پراکندگی، استفاده از زمان موجود، تهیه و هماهنگ کردن طرح

ر ددر جنگ آینده با رویکرد کالسیک  عملیات نظامی یزریطرحها در بایستی تمامی این شاخص

 نظر گرفته شود.

ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده در طرح« های رزم زمینیسامانه»کارگیری در راستای به -ت

 موارد زیر را مدنظر قرار داد:با رویکرد کالسیک بایستی 

 و دانش، تجربه)داشتن  فرمانده و ستادهای: . سامانه فرماندهی، کنترل و ارتباطات )با شاخص1

 (.جنگ یبازو  انهیاستفاده از را، ارتباط و مخابراتلیاتی(، ، هنر عممهارت

 (.اطالعات حفاظتو  اطالعات اتیعملهای: . سامانه اطالعات )با شاخص2 

رزم  یبرا سازمان، اتیدر انواع عمل یمانور یهاگانیکاربرد های: . سامانه مانور )با شاخص3

 ی(.توان رزم تمرکزو  حیمناسب و صح

شکی، یی یگان موصحرا توپخانه، روزیهوانیی، هوا یروینهای: بانی آتش )با شاخص. سامانه پشتی4

 یی(.هوا پدافند توپخانهیی، ایدر وپخانهت

های: پشتیبانی الکترونیکی، حمله )با شاخص در رزم بریسا. سامانه جنگ الکترونیک و 5

 الکترونیکی، حفاظت الکترونیکی و اقدامات سایبری در رزم(.

 ی)برا ضدتحرکی(، خود یروهاین یبرا)تحرک  ادیازدهای: مهندسی رزمی )با شاخص. سامانه 6

 (.(یخود یروهاین یبقاء و ماندگار تیقابل شی)افزای ماندگار(، دشمن یروهاین

زمینی، هوایی، ریلی، ) یرابری، ترسان آمادی: هاشاخص. سامانه پشتیبانی خدمات رزمی )با 7

 (.و مردم ارتش، خدماتی، نگهداردریایی(، 

یابد که های زیر ایجاد و ارتقاء میهنر جنگ افسران، فرماندهان و طراحان نظامی با مؤلفه -ث

 :دهدبینش و روش و مهارت را در طراحی نظامی افزایش می

 . مطالعه تاریخ نظامی جهان.1

 ها.. تحلیل طراحی و هدایت عملیات2

 .ایهای دفاع مقدس و منطقه. توان تحلیل عملیات3
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 ها(ریزی و هدایت تمرینات تاکتیکی. )انواع رزمایش. طرح4

ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با در طرح« خالقیت و نوآوری»کارگیری در راستای به -ج

 موارد زیر را مدنظر قرار داد:رویکرد کالسیک بایستی 

 . تفکر و اندیشه خالق.1

 . سازمان رزمی منعطف.2

 ها و ضمائم( منعطف.تهای )پیوس. تهیه طرح3

 افزار و تجهیزات هوشمند(.های جدید )جنگکارگیری فناوری. به4

 . خلق تاکتیک جدید.5

 . فریب و غافلگیری.6
 

 پیشنهادها 

امید است فرماندهان و طراحان عملیات در ارتش جمهوری اسالمی ایران خصوصاً نزاجا در راستای 

با  ،کالسیکبا رویکرد  یات نظامی در جنگ آیندهریزی عملطرحافزایش کارایی و اثربخشی 

 ها گامی در راستای پیشبرد اهداف ارتش جمهوری اسالمی ایران بردارند.ی این پیشنهادریکارگبه

 تربیت و آموزش نزاجا نسبت به مزید نمودن نتایج و پیشنهادهای اجرایی  معاونت

ا ب یات نظامی در جنگ آیندهریزی عملطرحاز این پژوهش در متون آموزشی  شدهرگرفتهب

عنوان یک فرانما و در قالب یک دیاگرام . همچنین بهدینمانزاجا اقدام  کالسیکرویکرد 

 ترسیمی چاپ و در اختیار فرماندهان سطوح عملیاتی و تاکتیکی جهت قرار گیرد.

 سران های علمی و عملی از طریق اجرای مانور و ارزیابی عملکرد فرماندهان و افانجام آموزش

 ریزی عملیات نظامی در جنگ آیندهطرحگانه در ی ابعاد ششریکارگبهستاد در ارتباط با 

 .کالسیکبا رویکرد 

 دردانیق

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

رگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بز

 بسیار سپاسگزاریم.
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 )نتایج تحقیق(  ریزی عملیات نظامی در جنگ آینده با رویکرد کالسیک( فرانمای عوامل مؤثر بر طرح2شکل)
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