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اصول جنگ و ارتباط آن در عملیات 
ویژه و مشترك

قدرت اهللا پیرزادفرد

Special Operations Force               (SOF)نیروي عملیات  ویژه

چکیده
اصول جنگ حاصل تجارب جنگ هـایی اسـت کـه توسـط ملـل      
مختلف از درگیري هاي قومی تا جنـگ جهـانی بـا توجـه بـه اختالفـات،       

نگی، سیاسی، نظـامی، عقیـدتی و . . . بوجـود آمـده و هـر      اجتماعی، فره
کشوري/ ملتی اصول جنگ خاص خود را به عنوان حقایق حاکم بر اجراي 
جنگ در میدان نبرد گزینش نموده است. اصول جنـگ ثابـت بـوده و در    
انواع عملیات هاي نظامی حاکمیت دارنـد. ایـن مقالـه بـه بررسـی اصـول       

با عملیات ویـژه و عملیـات مشـترك و نیـز در     نه گانه جنگ و ارتباط آن 
ســطوح مختلــف جنگــی یعنــی ســطوح تــاکتیکی، عملیــاتی و راهبــردي 

می پردازد.

مقدمه:  
عملیات ویژه اصطالحی است که امروزه بیش از پـیش مـورد توجـه و    

گیرد. به یقین عملیات ویژه به نوع جدیدي از بحث محافل نظامی قرار می
ظور زیاده طلبی و یا مبارزه وي براي احقاق حـق  جنگ و ستیز بشر به من

نیست و شاید همزمان با زندگی اولیه انسان آغاز شـده اسـت. بـا گذشـت     
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زمان، افزایش دانش بشر از محیط و شناخت وي از روحیات و توانایی ها و 
نقاط ضعف خود، پیشرفت علوم، پیدایش فناوري جدید و پیشرفت آن در 

آن دخالت دارد تاثیر گذاشته است و ایـن رونـد   کلیه اموري که انسان در 
روبه توسعه طوري است که در شیوه ارائه و اجراي عملیات ویژه و جنـگ  

هاي نامنظم بی تأثیر نخواهد بود.
    عملیات ویژه و نقش نیروي ویژه در آمـاده سـازي و پشـتیبانی آن از

جنگ متعارف در انـواع عملیـات نظـامی بخشـی از عملیـات جنگـی       
گردیده، همانگونه که در این مقاله بیان شده است، براي بـه  محسوب 

می Special Operations Forceکارگیري نیروي عملیات ویژه 
توان از ساختارهاي سـازمانی مختلفـی اسـتفاده کـرد. برخـی از ایـن       
ساختارها براي اجراي عملیات در زمان جنگ یا عملیات طوالنی مدت 

اي عملیـات کوتـاه مـدت مناسـب     و برخی دیگر در زمان صـلح و بـر  
هستند. بهرحال نوع سازماندهی و به کارگیري نیروي ویژه به اهـداف  
معین، شرایط و محیط عملیاتی بستگی دارد. نوع فرماندهی و کنترل 
نیروي ویژه معموالً توسط خود نیرو انتخاب و اعمال می شود. نیـروي  

طوح نیـروي  ویژه به منظور تسهیل یکپارچگی و همگامی با کلیـه سـ  
مشترك رابطه نزدیک برقرار می کند.

  کاربرد عملیات ویژه در جنگ هاي نامتعارف و یا در شرایط نامتقـارن
در ارتباط با عدم توازن قوا و تقابل نیرویی( نیروي ضعیف تر در مقابل 
نیروي برتر) مورد توجه کارشناسان نظامی قرار دارد. این موقعیـت در  

با تکیه بر مهارت فنی، Special Operationsشرایط عملیات ویژه
تاکتیکی و بهره گیري از مهـارت هـاي تخصصـی و اغلـب نامتعـارف      
جنگی همراه با انعطاف پذیري، خالقیـت، ابتکـار و اعتمـاد بـه نفـس      
حاصل می گردد. گرچه این عملیات توسط یک نیروي ویژه انجام می 

ري ضروري است. گیرد اما پشتیبانی و هماهنگی آن با سایر نیروها ام
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غیر از کاربرد نیـروي عملیـات ویـژه در پشـتیبانی از انـواع عملیـات       
نظامی، ممکن است این نیرو در سطوح تاکتیکی، عملیاتی، راهبـردي  

جنگ نیز به کار گرفته شود.
عملیات ویژه، اصول نه گانه جنگ، عملیات ویژه در شرایط کلید واژه ها: 

متعارف و غیر متعارف.
عملیات ویژهویژگی هاي 

عملیات ویژه داراي ویژگی هـاي مـرتبط بـه خـود اسـت کـه در       
مجموع آنرا از سایر عملیات هاي نظامی متعارف متمایز می سـازد. طـرح   
ریزي و اجراي این عملیات می تواند بگونه اي باشد کـه بـر اراده رهبـري    

شور کشور بیگانه تاثیر گذار بوده و شرایط را با اهداف و مقاصد راهبردي ک
همسو نماید. این کار مستلزم درگیري طوالنی مـدت بـراي دسـتیابی بـه     
نتایج مطلوب می باشد و از سوي دیگر عملیات نیروي ویژه ممکـن اسـت   
به صورت عملیات آفندي  همگـام بـا پـذیرش خطـر پـذیري و پـی آمـد        
سیاسی باال به منظور دست یابی به اهـداف راهبـردي مهـم و بـا ارزش و     

حیاتی از نظر زمان در منطقه هدف، اجرا شود.اغلب حساس و 
عملیات ویژه و اصول جنگ در شرایط متعارف:

کاربرد این اصول در عملیات ویژه همانند عملیات رزمی متعـارف  
حائز اهمیت می باشـد طراحـان عملیـات ویـژه بایـد بـه اصـول جنـگ و         

مودن چگونگی ارتباط آن با عملیات ویژه و همچنین اثرات مفید و همسو ن
آن با عملیات متعارف توجه نمایند.

: عملیات ویژه
–نظامی –عبارت از عملیاتی است که به منظور وصول به اهداف 

سیاسی و اطالعاتی که توسط نیرو یا نیروهایی که –اجتماعی –اقتصادي 
به طور تخصصی سـازمان یافتـه، آمـوزش دیـده انـد و مجهـز بـه ابـزار و         

باشند که در مناطق حیاتی و حساسـی از نظـر   تجهیزات ویژه نظامی می 



سیاسی، منطقۀ ممنوعه و یا تحت اشغال دشمن می باشد انجام می گیرد. 
این عملیات در کلیه عملیات نظامی به طور مستقل یا همگام بـا عملیـات   
نیروهـــاي متعارف اجرا می شود. اغلب اوقـــات اجراي عملیات ویژه بـه  

می که نیاز بـه روش هـاي پنهـان و یـا نـه      نظا-دلیل مالحظات سیاسی 
چندان آشکار در سطح ملی دارد، اجرا می گردد. عملیـات ویـژه از حیـث      

(خطر جانی، ابعاد سیاسی، مهارت یگانی، شیوه بـه کـارگیري نیـرو، عـدم     
وابستگی به پشتیبانی خودي و وابستگی بـه اطالعـات کامـل عملیـاتی و     

تفـاوت دارد و جـز جـدایی ناپـذیر     امکانات محلی)، بـا عملیـات متعـارف    
عملیات رزمی در انواع عملیات نظامی است. هنگامی که این عملیات بطور 
یکجانبه در پشتیبانی از اهداف ملی اجراي می شود، بخش عمـده آن بـه   
منظور افزایش موفقیت عملیـات رزمـی طـرح ریـزي و اجـرا مـی گـردد.        

ارف اسـت و هیچگـاه   عملیات ویژه همیشه پشتیبان و مکمل عملیات متع
در رقابت با آن به کار نمی رود. 

عملیات اصلی نیروي ویژه
سازماندهی، آموزش و تجهیز نیروي ویژه بر اساس اهداف اصلی و 

اجراي عملیات به شرح زیر عنوان می گردد:
درگیري مستقیم–1
عملیات ویژه شناسایی –2
پدافند داخلی در کشور بیگانه–3
یر متعارف                  جنگ غ–4
مبارزه با تروریسم       –5
عملیات روانی–6
عملیات غیرنظامی–7
جلوگیري از گسترش سالح هاي کشتار جمعی–8
عملیات اطالعاتی–9
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مأموریت اصلی نیروي ویژه معموالً ثابت و در پیـروي از دکتـرین نظـامی    
تغییر فعالیت هاي جانبی آن که کشور است و کمتر  تغییر می پذیرد زیرا

ناشی از دگرگونی هاي فضاي بین المللی است سریع تـر روي مـی دهـد.    
موفقیت نیروي ویژه براي دست یابی به اهداف راهبردي معمـوالً نیـاز بـه    
تجهیزات، نفرات و تاکتیـک فنـون و روش هـاي ویـژه دارد کـه فراتـر از       

دکترین نیروهاي متعارف است. 
جانبی نیروي ویژهانواع عملیات

عملیات جانبی نیروي ویژه شامل موارد زیر است:
کمک هاي بشردوستانه–) 5(پشتیبانی از نیروهاي ائتالف–)1(
همکاري امنیتی–) 6(عملیات تجسس و نجات–)2(
اقدامات ویژه–) 7(مقابله با قاچاق مواد مخدر–)3(
خنثی سازي میدان هاي مین–)4(

را با استفاده از  امکــانات و توانمندي هاي این نیرو مأموریت هاي جانبی
نیروي اصلی در جهت اهداف مأموریت آن اجرا می نماید.

فرماندهی و کنترل:
اعزام نیروي ویژه به منطقه عملیاتی تحت امـر فرمانـده منطقـه    
جغرافیایی و یا سرزمینی منطقه، نیروي زمینی صحنه عملیات یا از طریق 

نیروهاي سه گانه کـه در عملیـات بـه صـورت     نیروهاي مسلح، هر یک از
تابعه ابالغ می مشتركموقت یا فرماندهی نیروي مرکبفرماندهی یگان 

گردد، قرار می گیرند. عملیات ویژه نیاز به برنامه ریزي دقیق و جز به جز، 
اطالعات کامل و آشنایی با فرهنگ و زبان بومی منطقه اي کـه مأموریـت   

ارد. آموزش سخت و تمرین طاقت فرسا در جهت در آن اجرا می شود را د
اجراي مأموریت، جزء ضروریات اجراي عملیات است. عملیات ویـژه اغلـب   
در فاصله اي دور از پایگاه اجرا می شود و در آن از سامانه هـاي ارتبـاطی   
پیچیده، تجهیزات ورود و پشتیبانی جهت نفوذ به خاك دشمن در منطقه 



سی و بازگشت به پایگاه اصلی اسـتفاده مـی   ممنوعه و حساس از نظر سیا
شود.

عملیات ویژه و اصول جنگ در شرایط نامتعارف
اصول جنگ عملیات متعارف شامل عملیات ویژه نیز مـی گـردد.   
بهرحال در برخی موارد اصول خاصـی وجـود دارد کـه بـه دلیـل اجـراي       

کوچک و به ندرت بـاآرایش یگـان بـزرگ و    هايعملیات ویژه توسط یگان
منابع قابل توجه اجرا می گردد، بنابر این ضروري است طراحـان عملیـات   
ویژه دانش و آگاهی صحیح و کاملی از اصـول جنـگ داشـته و چگـونگی     
ارتباط آن را با عملیات ویژه بدانند. این اصـول زیـر بنـاي مهمـی در امـر      
آمــوزش بــوده و جهــت کســب مهــارت و کــاربرد آن در جنــگ ضــروري 

این در این مقاله براي درك بهتر، این اصول به شـرح زیـر   می باشند. بنابر
تعریف و تا حد امکان توصیف می شوند. (ارتباط اصول جنـگ در نمـودار   

مشخص گردیده است)
اصل هدف:–الف 

  ،یعنی هدایت هر گونه عملیات نظامی به سمت هدفی روشن، قطعـی
قابل دسترسی و در اکثر موارد قابل نگهداري. 

ر عملیـات ویـژه: بهتـرین شـکل اجـراي عملیـات ویـژه،        کاربرد آن د
پشتیبانی مستقیم از اهداف فرمانده است. تمرکز عملیات ویژه جهـت  
اجراي مأموریت براي دست یابی به اهداف عملیات به  شیوه اي است 

که با اهداف راهبردي فرمانده نیروي مشترك هماهنگ باشد.
اصل آفند:–ب 
آفندي براي دستیابی به هدف و کسـب  موثرترین و قطعی ترین عمل

و حفظ ابتکار عمل و بهره برداري از آن.
:((کولمارفن درگوتز))در مورد برخورداري ار امتیازات اصـل  نظریه

آفند گفته است(( سیاستمدار باید بداند جنگ افزارهایش آماده جنگ 
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است و دریابد که ورودش به جنگ غیر قابل اجتناب اسـت و اگـر در   
پیش گامی اقدام به تک، از خود تردید نشان دهد در ایـن صـورت در   

یت است))     مورد کشورش مرتکب گناهی شده که مترادف با جنا
 ،کاربرد ذاتی اصل آفند در عملیات ویژه: ماهیت تک ور بودن آن است

زیرا براي بازدارندگی و تحمیل اراده بر دشمن، اقدام به ضربه زدن یـا  
درگیري با او است.

اصل تمرکز قوا:–پ 
  اصل تمرکز قوا یعنی(( تمرکز دادن تاثیرات توان رزمی تعیین کننـده

طعی)) اصل تمرکز در بعد راهبرد به مفهوم برتـري  در زمان و مکان ق
قدرت ملی در مناطق یا منطقه اي است کـه منـافع حیـاتی ملـی در     
معرض خطر یا تهدیـد قـرار دارد، یـا بـه آن وسـیله بـه منـافع ملـی         

دسترسی پیدا خواهد شد.
:اگر شاهین با یک ضربه می توانـد اسـتخوان هـاي    نظریه سون تزو

درهم شکند به این دلیل است که او ضربه را در طعمه و شکار خود را 
لحظه معین بر نقطه معین(قطعی) فرود می آورد.

     کاربرد آن در عملیات ویژه به منظور کسـب نتـایج قـاطع در زمـان و
مکان بحرانی و حساس می باشد. تمرکز نیرو بیشتر روي توان رزمـی  

است.
 :هاي زبـده و  چانگ یو گفته است به کار بردن عدهنظریه چانگ یو

در محـل معـین، یکـی از اساسـی     ” پیکانی شکافنده""نخبه به منزله
ترین و مهمترین تدابیر فرماندهی به هنگام نبرد است.

اصل صرفه جویی در قوا:–ت 
   صرفه جویی در قوا یعنی(( اختصاص حداقل توان رزمی ضـروري بـه

تالش هاي فرعی)). اجراي درست اصل صرفه جویی در قـوا بـه یـک    
قضاوت سلیم و منطقی در خصوص توزیع نیروها و منابع نیاز دارد. در 



واقع باید ابزار جنگ را با اهداف آن هماهنگ نمود، هیچ بخشی از قوا 
را نباید هرگز بدون هدف و منظور رها ساخت. باید همـه قسـمت هـا    

داراي توانی متناسب با اهمیت ماموریت واگذاري به آنان باشند.
 عملیات ویژه: نیروي ویژه را بـا توجـه بـه ارزش منـابع     کاربرد آن در

محدودنمی توان براي اجراي مأموریت هاي غیر ضروري و ثانویـه بـه   
کار برد. با توجه به کوچکی و نبود توان مازاد در یگان هاي تـاکتیکی  
نیروي ویژه، صرفه جویی در نیرو براي اجراي موفقیت آمیـز عملیـات   

ضروري است. 
یش:اصل رزما–ث 


رزمایش در بعد راهبردي: جابجایی، حرك و ایجاد تغییـر و تحـول   _
حساب شده در منابع قدرت ملـی بـه منظـور دسـتیابی بـه وضـعیت       

راهبردي برتر نسبت به دشمن.
رزمایش در ابعاد عملیاتی و تاکتیکی عبـارت اسـت از: جابجـایی و    _

اتی و حرکت توان رزمی موثر به منظور دسـتیابی بـه وضـعیت عملیـ    
تاکتیکی برتر نسبت به دشمن.

اصل رزمایش داراي سه بعد مرتبط به هم می باشد که عبارتنـد از:  _
انعطاف پذیري، تحرك، قدرت رزمایش. 

 کاربرد آن در عملیات ویژه به حرکت و جابجایی نیروهاي ویژه با توان
رزمی موثر  و متمرکز نمودن آنها در منطقه نفوذ و یا عقبۀ دشمن در 

مان و مکان معین به منظور دستیابی بـه وضـعیت برتـر نسـبت بـه      ز
دشمن  می باشد. در این اصل تحرك عامـل قطعـی و اساسـی نبـرد     
محسوب می گردد. تنها استفاده از وسایل ترابري زمینی ممکن است 

با کاربرد انعطاف پذیر توان رزمی، دشمن را در موقعیت نامناسبی نسبت به خود قرار دهید.
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انعطاف پذیري را کاهش دهد. بنابراین الزم است تحرك از راه هـوا را  
در نظر داشت. 

ت فرماندهی:اصل وحد–ج 


وحدت فرماندهی یعنی اینکه در سلسـله مراتـب فرمانـدهی، همـه     _
نیروها تحت امر یک فرمانده مسئول و واجد شرایط، با اختیارات کافی 
قرار گیرند تا وي بتواند در راستاي خط مشی کلی بـا ایجـاد وحـدت    
تالش کلیه منابع و نیروها را در یک جهت و به سوي هدف مشـترك  

هد.سوق د
        در عملیات ویژه بـراي همـاهنگی و همگـامی نیـروي ویـژه بـا طـرح

عملیات، نیاز به وحدت فرماندهی دارد. سـاختار فرمانـدهی و کنتـرل    
عملیات ویژه بر حسب نوع هدف در هر مأموریت ترسیم     می شود.

اصل تأمین:–چ 


      رعایت اصل تامین باعث کـاهش آسـیب پـذیري در مقابـل اقـدامات
و هر نوع عملیات غافل گیرانه دشمن گردیده و سبب کسب و نفوذي 

حفظ آزادي عمل مـی شـود. اصـل تـامین در بعـد راهبـردي شـامل        
اقدامات عامل و غیر عامل به منظور حفاظت کشور و نیروهاي مسـلح  
آن در برابر هر نوع عملیات خرابکـاري، برانـدازي، جاسوسـی و جمـع     

ین حال اقدامات فوق نبایـد بـه   آوري اطالعات راهبردي می باشد. با ا
نحوي اجرا گردد، که اثر نامطلوب در روابـط صـمیمانه بـین مـردم و     
نیروها مسلح بر جاي گذارد. اصـل تـامین در طـرح ریـزي و هـدایت      

جنگ نقش ارزنده اي را به عهده دارد. 

از وحدت تالش، تحت امر یک فرمانده مسئول، مطمئن شویدبراي دستیابی به هر هدفی 

هرگز به دشمن اجازه ندهید به برتري غیر منتظره و پیش بینی نشده اي دست یابد



        کاربرد آن در عملیـات ویـژه: تـأمین قـوي در طـرح ریـزي و اجـراي
مخفی ماندن  مأموریت ها که اغلب در منطقه عملیات ویژه به منظور 

اي دور یا ممنوع اجرا می شود، ضروري است. نیـروي ویـژه همزمـان    
باید بتواند میان مسائل تأمینی، تمرین و هماهنگی با دیگـر نیروهـاي   
درگیر تعامل ایجاد نماید. همچنین برنامـه ریـزي مناسـب امنیتـی و     

وري اسـت. بـا توجـه بـه     اجراي آن جهت محافظت از نیروي ویژه ضر
کوچکی نیروي ویژه، یگان هاي آن نسبت به واکنش دشمن بالقوه به 
حضور خود در مقایسه با یگان هاي بزرگتـر نیـروي متعـارف آسـیب     

پذیرترند.
اصل غافلگیري: –ح 


غافلگیري یعنی ضربه زدن به دشمن در زمان و مکان بـه شـیوه و   _
آن را ندارد. ما باید براي دسترسی روشی که انتظار و آمادگی پذیرش 

به اصل غافلگیري فرصت واکنش را از دشمن بگیریم.
   غافلگیري اغلب اوقات کلید موفقیت عملیات ویژه بوده و نیـز موجـب

مانــدگاري نیــرو مــی گــردد. نیــروي ویــژه بایدبــه شــیوه اي دشــمن 
راغافلگیرنمایدکه تاپایان مأموریت قادربه واکنش موثرنباشد. عملیـات 

فریب و جنگ هاي روانی به امر غافلگیري کمک مـی کننـد. نیـروي    
ویژه با بهره گیري از مهـارت زبـانی و فرهنگـی منطقـه مـورد عمـل       
می تواند عملیات روانی را در سـطوح مختلـف راهبـردي، عملیـاتی و     

تاکتیکی اجرا نماید.

به دشمن در زمان و مکان و روشی که انتظارش را ندارد ضربه وارد کنید
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اصل سادگی:–خ 
((غیر پیچیده ))و صدور دستورات یعنی تهیه طرح هاي واضح و ساده

صریح، کوتاه و مختصر بـه منظـور حصـول اطمینـان از درك و فهـم      
کامل آنها توسط اجرا کنندگان. 

اصل سادگی فراتر از کاربرد متـداول سـنتی   ) در بعد راهبردي:1_
آن است زیرا اجراي صحیح این اصـل در بعـد راهبـردي سـبب درك     

عه و افزایش پشتیبانی مردم از واقعیت ها گردیده در نتیجه باعث توس
مردم از جنگ خواهد شـد. الزم اسـت مـردم نیـز نسـبت بـه اهـداف        
سیاسی و حتی اهداف کلی عملیات نظامی روشن و آگاه گردند تـا بـا   

دل و جان زندگی و منابع خود را در اختیار دولت قرار دهند.
موفقیت در عملیات بسـتگی بـه   ) در بعد عملیاتی و تاکتیکی:2_

که تا چه اندازه زیر دستان ماموریت هاي تـاکتیکی را درك  این دارد 
نموده و چگونه آنها را اجرا نمایند. بنابر این طرح ها و دسـتوراتی کـه   
به یگان ها و فرماندهان زیر دست ابالغ می شوند باید سـاده، روشـن،   

، مختصر و قابل درك باشند و از به کار بردن دستورات دوپهلـو،  قاطع
تفسیر و تاکتیک هاي پیچیده اجتناب گردد.مبهم و قابل 

    با توجه به اینکه کاربرد آن در عملیات ویـژه از روش هـا و تجهیـزات
پیچیده و اغلب غیر متعارف استفاده می شـود بنـابر ایـن الزم اسـت     
طرح عملیات ساده و روشن بوده و اجـراي آن آسـان باشـد و نیـز در     

اوم و در ضمن نسـبت بـه   برابر فشار روحی وروانی محیط عملیاتی مق
تغییر وضعیت ها انعطاف پذیر باشند.



آفند

(نمودار ارتباط اصول نه گانه جنگ)

تمرکز قوا

سادگی

غافلگیري

تأمین

صرفه جویی در 
قوا

رزمایش

وحدت فرماندهی

هدف

اصول جنگ
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نتیجه:
    اصول جنگ حقایق مسلم که حاکم بر میدان نبرد هسـتند و بـه کـار

یات نظـامی اثـر   بردن بجا و به موقع آنها در هدایت موفقیت آمیز عمل
قاطع دارد. به کار بردن اصول جنگ در هـر وضـعیتی بایـد بـا دقـت      
فراوان صورت گیرد. این اصول زیربناي هدایت آموزش نظامی بـوده و  
براي کسب مهارت و کاربرد جنگ ضروري مـی باشـند، کـاربرد آنـان     
همانند عملیات متعارف در عملیات ویژه نیز موثر می باشد، بنا بر این 

ان نبرد باید با درك درستی از اصول جنگ و چگـونگی ارتبـاط   طراح
آن با عملیات ویژه آگاه باشند، و به همگام و هماهنگ نمـودن آن بـا   

عملیات متعارف توجه نمایند.
      نیروي ویژه جایگزین نیروي متعارف نبـوده بلکـه بـه عنـوان نیـروي

پشتیبان و کمکی ضروري براي آن است کـه ممکـن اسـت بـه طـور      
قل یا هماهنگ با نیروي متعـارف باشـد و مـی توانـد مکمـل یـا       مست

تقویت کنندة نیروي متعارف جهت دستیابی به اهداف آن عمل نماید. 
الزم است با دقت نظر، متمرکز و سازمان یافته به کار گرفته شود.
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