
آتش و مانور
1اکبر توکل

چکیده
اي کنندهتعیینبوده و نقش ترین عناصر توان رزمی آتش و مانور همواره از مهم

هاي هاي بسیار دور، عنصر آتش را تفنگ. در گذشتهاندداشتهاستراتژي هدایت نبرد در 
شکیل هاي پیاده و سوار اسبی تهاي چخماقی وعنصر مانور را یگاناي و سپس تفنگفتیله
گردید ها و توپخانه سبک پشتیبانی میعملیات با آتش مسلسل. درقرن نوزدهم  نددادمی

اما همچنان تاکتیک تغییر چندانی ننموده بود. در نیمه اول قرن بیستم اختراع تانک منجر 
ها، مفاهیم به ابداع تاکتیک پدافند متحرك با پشتیبانی آتش انبوه گردید که تا مدت

هاي قرن در واپسین سالگرفت.ت میها از آن نشأو پدافند در ارتشندتاکتیکی آف
هاي هاي کالیبر کوچک، مهمات و سالحهاي شگرفی در زمینه سالحبیستم پیشرفت

اي، هاي سطح به سطح، سیستم موقعیت یاب جهانی، تصاویر ماهوارههوشمند، موشک
آمد که بالقوه مانور را موخر بر فناوري هلیکوپتر و هواپیماهاي جنگی نظیر استیلث پدید

آتش نمود. جنگ کوزوو، جنگ اول خلیج فارس، عملیات تجاوز امریکا به افغانستان و 
ها عنصر آتش عملیات نیروهاي مانوري را هاي اخیري هستند که در آنعراق نمونه

تسهیل و عنصر مانور را به یک جابجایی ساده نیروها براي اشغال اهداف از پیش خنثی
فضاي جنگ آینده بی شک بسیار مرگ بار، غیرخطی، سیال و شده تبدیل نموده است. 

ها هاي پشتیبانی آتش، یگانغیرایستا خواهد بود. به دلیل مرگباري بیش از اندازه سالح
هاي باشند. موقعیتبراي حفظ موجودیت خود نیازمند تفرقه شدیدتر و تحرك بیشتر می

و دانشجوي دکتراي دفاع ملی معاون پژوهش دافوس آجا -1

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386بهار و تابستان



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی آتش و مانور                     

9

الزوال بوده و به دست آوردن و حفظ کنترل میدان نبرد پیروزي در چنین محیطی سریع
بسیار مشکل خواهد بود.

هـایی بـا   ایجاد و توسعه شرایط مطلوب تنها از طریق افزایش تحرك و قدرت آتش یگان
تر (حتی در شرایط دشوار و نامطلوب) امکان پـذیر  تر و تجهیزات پیشرفتهاندازه کوچک

یک سـکه هسـتند لـذا در عمـل هـیچ مـانوري بـدون        خواهد بود. آتش و مانور دو روي 
پشتیبانی آتش امکان پذیر نبوده و هیچ آتشی بـدون توسـعه وضـعیت از طریـق گسـترش      
مناسب نیروها (مانور) موثر نخواهـد بـود. انقـالب در فنـاوري نظـامی بـه طـور مسـلم بـر          

نیز به عنوان ها در خاورمیانه تاثیر گذارده است لذا جمهوري اسالمی ایران وضعیت ارتش
ملـی خـود در راه   هـاي بایسـت بـا تکیـه بـر توانمنـدي     کشور و ارتش برتر در منطقـه مـی  

هـاي اساسـی برداشـته و نسـبت بـه نهادینـه نمـودن        هاي نوین قـدم برخورداري از فناوري
هـا و  هـاي اخیـر در کشـور بخصـوص در زمینـه موشـک      هاي حاصـله در سـال  توانمندي

بگمارد.هاي پشتیبانی آتش همتسالح

فناوري، توان رزمیآتش، مانور، : واژگان کلیدي

:مقدمه
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زند که قادرند تغییرات در ماهیت پیروزي به روي کسانی لبخند می"
".ها را پیش بینی نمایندجنگ

1جولیو دوهت

تن مواد منفجره را بـر  4000در جنگ جهانی دوم ایاالت متحده روزانه بیش از 
ریخت و در عین حال اثراتی به مراتب کمتر از یک بیستم تـاثیر عنصـر   یسر آلمان فرو م

هـاي  آورد. عنصر اصلی نبـرد در صـحنه جنـگ   آتش را در جنگ اول خلیج به دست می
اي بوده است کـه بـراي بـه دسـت آوردن     مانورهاي بزرگ نیروهاي مکانیزهعمدتا سنتی 

گردیـده  کافی و مناسب ترکیب میهاي تاکتیکی و استراتژیکی با پشتیبانی آتش پیروزي
است. هم اکنون بـا افـزایش روزافـزون قـدرت آتـش، بـرد، سـرعت و دقـت سـالحهاي          

گـردد کـه آیـا آتـش بـر مـانور مقـدم        پشتیبانی آتش این سوال بیش از پـیش مطـرح مـی   
گردیده است؟ و آیا مانورهـاي امـروزي تنهـا بـراي تکمیـل عملیـات آتشـباري و ایجـاد         

شـود؟ در ایـن   حکیم دست آوردهاي حاصل از اثرات آتش انجام میانسجام و حفظ و ت
مقاله سعی شده است تا با نگاهی تحلیلی دیدگاه نگارنده در این خصوص تشریح گردد.

آتش و مانورتاریخچه
بشر از بدو حیات با جنگ افزار مانوس بوده است. طی قرون متمادي، پیشرفت و 

نموده است لیکن اصول حاکم بـر میـدان نبـرد    ها را دگرگونتوسعه فناوري چهره جنگ
همچنان پابرجا مانده است. آتش و مانور دو وجه اصلی نبرد هستند کـه در محـیط متغیـر    

اند.میادین نبرد همواره نقش جایگزین یا مکمل را براي هم ایفا نموده

) که پدر استراتژي قدرت هوایی نـام گرفتـه و طرفـدار جنـگ افـزار هـوایی و اسـتراتژي        1869-1930ژنرال ارتش ایتالیا(-1
بمباران بوده است.
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جابجایی به معناي حرکت نیروهـا از یـک نقطـه بـه نقطـه دیگـر و مـانور       مانور:-الف 
عبارت از حرکت نیروهاي رزمی بـراي بـه دسـت آوردن یـک موقعیـت برتـر نسـبت بـه         

باشد. مـانور  ها مینیروهاي متخاصم  و زیر آتش قرار دادن  یا در برد آتش قرار دادن آن
اي است که نیروهـا در لحظـات سرنوشـت سـاز و بحرانـی نبـرد بـراي غـافلگیري،         وسیله

برنـد. فرمانـدهان موفـق    جنگـی از آن بهـره مـی   ضربت، دور تک و برتري روحیه و میل 
میادین نبرد همواره از مانورهـاي سـریع بـراي غـافلگیري و نـاتوان سـاختن دشـمن بهـره         

اند. برده
) که در آن در 2باشد(می1نبرد ترموپیاليها، مورد ثبت شده در تاریخ جنگترین قدیمی

هـا را محاصـره و   اسـپارتی بـا مـانوري سـریع   خشایارشـاه  پیش از مـیالد ارتـش   480سال 
متـواري  ارتش نفر باقیمانده 300و لئونیداس

یونان را در گـذرگاه ترمـوپیالي بـه سـختی     
(نقشه مقابل)2شکست دادند. 

پـیش  371در سـال  3مورد دیگر نبرد لیوکترا
بـا  4هـا از میالد است کـه در آن ارتـش تبـان   

هـا پیـروز   یک تک غافلگیرکننده بر اسپارت
. پیروزي هانیبال بـر رومیـان در   )3گردیدند(

تـاریخی بـراي مـانور تـاکتیکی     پیش از مـیالد نیـز یکـی از مصـادیق    216کانایی در سال 
باشد. موفقیت آمیز می

گردنه اي در یونان، بین کوه اویته و خلیج مالیک)Thermopylaeترموپیالي (-1
هرودوتاثر "ها جنگ پارسی"-٢
) در هفت مایلی جنوب غرب شهر تبس Boeotiaاي در یونان قدیم در بوئیوتیا () دهکدهLeuctraلیوکترا (-٣
)Thebesباشد. امروزه این شهر با نام لفکترا () میLefktra.شهرت دارد (
٤-Thebans



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی آتش و مانور                     

12

ها و نظریات نظریه پردازان به درك بهتر مفـاهیم مـانور کمـک خواهـد     مروري بر جنگ
نمود.

یـادي در خصـوص   : این نبردهـا حـاوي دروس تـاکتیکی ز   چنگیز خاننبردهاي -1
اي را تا اي توانست که قدرت تحرك بی سابقهباشد. چنگیز با  سازماندهی ویژهمانور می

آن زمان در ارتش خود ایجاد نماید. تاکتیک ویـژه چنگیـز خـان محاصـره و جداسـازي      
بخشی از نیروهاي دشمن و انهدام آنان قبل از اینکه هر گونه واکنش از خود نشان دهنـد  

ي او بــه مفــاهیم کالســیک تاکتیــک بــه ویــژه در زمینــه اعمــال فشــار بــراي بــود. نبردهــا
)4جداسازي و انهدام نیروهاي دشمن بسیار کمک نموده است.(

هـاي نـوین ظهـور نیافتـه،     نبوغ جنگی ناپلئون در ابـداع روش :هاي ناپلئونجنگ-2
ار بلکه هنر وي در ترکیب تجربیات فرماندهان پیش از خود بـه خصـوص نـادر شـاه افشـ     

بوده است. وي اگرچه هرگز مانورهاي خود را دسته بندي ننمود اما بـه طـور مشـخص از    
سه تاکتیک به طور مجزا یا ترکیبی به شرح زیر سود برده است.

مانور احاطه اي-1-2
تاکتیک موضع مرکزي-2-2
ايمانور رخنه-3-2

وي از طرفدارن پیشروي غیر مستقیم براي دستیابی به سه مزیت زیر :1لیدل هارت-3
)5د. (بو

پرهیز از عمده قواي دشمن-1-3
فریب دشمن از منطقه اصلی نبرد-2-3
شناسایی و تک به نقاط آسیب پذیر دشمن-3-3

1 - Sir Basil Henry Liddell Hart (31 October 1895 – 29 January 1970),
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در جنـگ جهـانی اول مفـاهیم پیـروزي در نبـرد از کشـتن و       :جنگ جهانی اول-4
ها تغییر یافت. در این جنگ عمـدتا از  انهدام نیروهاي دشمن به از معرکه به در کردن آن

براي دور زدن نقاط قوت دشمن و رخنـه در عمـق مواضـع وي اسـتفاده     هامناطق و زمین
افتادند در پشت نیروهاي تـک ور  شد و نیروهاي پیاده دشمن که بدین ترتیب جدا میمی

شدند.براي نیروهاي دنبال و پشتیبان رها می
هـا و  ها در جنگ جهانی دوم که از تحرك تانـک تاکتیک آلمان:1حمله رعدآسا-5

هـاي سـبک بـراي    یاده موتوریزه همراه با آتش پشتیبانی توپخانه و بمب افکـن هاي پیگان
رعدآسـا شـهرت یافتـه    ي دشمن استفاده می نمودند به حملـه  تمرکز قوا بر بخشی از نیرو

) مطـرح  Colonel JFC Fullerاست. این تاکتیـک کـه اولـین بـار توسـط سـرهنگ فـولر (       
)6گردید مفاهیم زیر را توسعه داده است.(

اسایی و انهدام نقاط ثقل دشمنشن-1-5
اي رزمطراحی و اجراي دوره-2-5
برداري از آن براي توسعه وضعیتپیداکردن فواصل بین نیروهاي دشمن و بهره-3-5
هاي آتشـین از چـین بـه    میالدي کاربرد سالح18تا 12حدفاصل بین قرون :آتش-ب 

ن متمادي تاریخ آسیاي مرکزي و اروپا و سپس سراسر جهان گسترش یافت. در طول قرو
ترین این تحوالت موسوم به انقالب نظامی دستخوش تحوالت زیادي گردیده است. مهم

باشد. ایـن تحـول در   باشد که محور اصلی و مهم آن قدرت آتش میمی2در امور نظامی
هاي پشتیبانی آتش با خط سیر مستقیم و منحنی، مهمات متنـوع  زمینه ابداع و تولید سالح

باشد که منجر به دسـتیابی بـه قـدرت    رونیکی و اپتیکی پیشرفته براي آن میو وسایل الکت

1 -Blitzkrieg
2 -Revolution in Military Affairs(RMA)
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هاي عمده قدرت آتـش در  آتش، دقت و سرعت در اجراي آتش گردیده است. ویژگی
نبردهاي امروزي عبارتند از: 

تـرین معلـول   هاي پشتیبانی آتش به عنـوان مهـم  ضربات دقیق سالحضربات دقیق:-1
در امور نظامی مطرح گردیده است. این دقت، به توانایی تعیین موقعیت و انهـدام  انقالب 

گردد.هاي عملیاتی و استراتژیکی، بدون آسیب رساندن به نقاط همجوار اطالق میهدف
در طول دو دهه اخیـر، فنـاوري مهمـات هـدایت     مهمات هدایت شونده دقیق:-2

هاي کوزوو، بوسنی و خلـیج فـارس   است به نحوي که در جنگشونده دقیق رشد نموده 
ترین مهمات در حمالت هوایی نیروهاي متجاوز بوده است. هاي هوشمند پرمصرفبمب

هـاي  ح هاي جدید نظیر نسل سـوم سـال  قدرت آتش سالحقدرت آتش فراوان:-3
شـند،  باکه قادر به خنثی نمودن اهـداف در یـک بـار حملـه مـی     1کنکن و فراموشآتش

هاي پشتیبانی آتـش  سبب وابستگی بیش از پیش طراحان و فرماندهان میدان نبرد به سالح
گردیده است.

هاي جدید قادرند که ریسک کاربرد نیروها در مانورهاي خطرناك سالحبرد بلند:-4
را کاهش داده  و اهداف مورد نظر را در هر جاي جهان با دقت قابل مالحظه مورد تـک  

قرار دهند.
تر بیان ل از بیان رابطه بین آتش و مانور در نبرد آینده الزم است که این دو مفهوم دقیققب

گردند.
مانور در حقیقت بازي بـین نیروهـاي متـوازن بـراي بـه      ": کالوزویتس معتقد است مانور

برداري از آن براي به دست آوردن برتري بر طـرف  وجود آوردن شرایط مطلوب و بهره
به عبارت دیگر مانور عبارتست از جابجایی نیروها در میـدان نبـرد بـراي    "باشد.مقابل می

1 - Fire and Forget Weapons



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی آتش و مانور                     

15

انجام ماموریت؛ به عنوان مثال تالش براي بدست آوردن موقعیتی در ارتباط با دشمن که 
تـرین  از آن طریق بتوان دشمن را زیر آتش گرفته و یـا در تیـررس قـرار داد. مـانور مهـم     

صرفه جویی در قواست. مانور از عوارض زمین وسیله براي اجراي اصول تمرکز تالش و
و تحرك نیروهاي خودي وتجهیزات تاثیرپذیر است. مانور تنها به زمین منحصـر نبـوده و   

)7از اجزاي مهم آن می باشند. (تحرك هوایی و عبور از آب
تر و بـا  توسعه قدرت آتش بایستی بر روي افزایش قابلیت درگیري با اهداف مهمآتش:

اي بـراي  تر متمرکز گردد. آتش وسیلهپذیري کمتر از یک سکو با درجه آسیبدقت بیش
باشـد تـا بـدین ترتیـب حـداقل نیـرو در       جویی در قوا و حفظ توان رزمی نیروها میصرفه

معرض درگیري مستقیم با دشمن قرار گرفتـه و فقـط وقتـی وارد عمـل شـود کـه هـدف        
رار گرفتـه باشـد. آتـش نقـش تعیـین      فیزیکی با مزیت و برتـري تـاکتیکی در دسـترس قـ    

اي در انهدام دشمن و وارد آوردن تلفات و خسارات داشـته و آرایـش او را بـرهم    کننده
زده،  دور تک وي را کند نموده، مقاومتش را درهم شکسته و حرکت نیروهـاي خـودي   

)8نماید.(را تسهیل می
قـه پوشـش آن   اثربخشی آتش بـه عمـق، شـدت، زمـان اجـرا و مـدت آن و وسـعت منط       

بستگی دارد. اگرچه آتش عالوه بر اثرات فیزیکی، اثرات روانی نیز دارد و سـبب حفـظ   
تواند یک منطقه را پوشش داده یـا کنتـرل   شود اما به تنهایی فقط مینیروهاي مانوري می

نماید؛ ولی تصرف و حفظ زمین نیاز به ترکیب آن با مانور دارد. به طـور خالصـه آتـش    
د:سه عملکرد دار

فراهم نمودن امکان مانور نیروهاي خـودي برابـر طـرح عملیـاتی از طریـق مختـل و خنثـی نمـودن         -1
دشمن.

از بین بردن سیستم فرماندهی و کنترل ، سیسـتم پشـتیبانی آتـش، سیسـتم آمـاد و پشـتیبانی و سـایر        -2
هاي دشمن به نحوي که توان مقاومت از وي سلب شود.سیستم

ابله دشمناز بین بردن اراده و توان مق-3
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براي کاربرد موثر آتش شرایط و مالحظات زیر باید رعایت شود:کاربرد آتش:
هاي میـدان  براي ایجاد حداکثر همبستگی و وحدت تالش، آتش باید با سایر فعالیت-1

نبرد از نظر زمان، مکان و هدف هماهنگ و یکپارچه گردد.   
رداري از حـداکثر قـدرت    بآتش باید در همه سطوح فرماندهی هماهنگ گردد. بهره-2

آتش فقط در صورت طرحریزي تمرکزي و اجراي غیرتمرکزي آن که انعطاف پـذیري  
باشد.دهد، مقدور میرا افزایش می

هاي پشتیبانی آتـش قـرار   هاي تجسس آماج باید در ارتباط بالواسطه با سیستمسیستم-3
داشته باشند.

وسایل پشتیبانی آتـش بایـد   هاي آماد و پش براي تحرك، حفاظت و ظرفیت سیستم-4
در اختیار یگان پشتیبانی شونده قرار داشته باشد. 

مانور رابطه بین آتش و 
فرمانده یک یکان مانوري که در صدد اجراي ماموریت خویش است بایـد حـداکثر   
مهمات الزم را در زمان و مکان مورد نیاز در دسترس داشته باشد. او باید همه منابع آتش 

ها را هماهنگ با نوع آماج در منطقه هدف بـه کـار   شته و آتش آنر دست داموجود را د
هـاي  گیرد. تجربه جنگ خلیج و عملیات تجاوز به افغانستان و عراق نشان داد که موشک

هـاي پـرواز، هلیکوپترهـاي هجـومی و توپخانـه دوربـرد       کروز، مهمات هوشمند، سورتی
اي زمینی به مقدار زیادي به تداوم چتر نمایند. بقاي نیروهمانور نیروها را بسیار تسهیل می

هـا بـه خصـوص در مراحـل اولیـه عملیـات بسـتگی دارد. نیروهـاي         حمایتی باالي سر آن
مانوري باید در حین اجراي پشتیبانی آتش هوایی و زمینی رزمایش نموده و به آن عادت 

نمایند. 
هیـت آن جنـگ   اي بـه ما تعامل آتش و مانور در عملیـات آینـده نیروهـاي فرامنطقـه    

آهنـگ سـریع عملیـات، کـاربرد     هاي با مقیـاس کوچـک ضـرب   بستگی دارد. در جنگ
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سازد. در چنـین نبـردي آتـش پشـتیبانی     هاي پیاده کوچک و چابک را ضروري مییگان
اندازها بـراي مرحلـه یـورش و    هاي همراه نیروي مانوري نظیر خمپارهعمدتا توسط سالح

هـاي بـه جامانـده تــامین    ز بـین بــردن مقاومـت  هـاي دوش پرتـاب بـراي ا   راکت/موشـک 
گردد که با انتقال سریع آن گردد. آتش در این سطح از عملیات طوري طرحریزي میمی

به نقاط حساس و بحرانی اثرات روانی انهدام نیروهاي مقابل را افزایش دهد. در عملیـات  
حـداقل هزینـه   شـود تـا بـه سـرعت و بـا     با مقیاس متوسط آتش بیشتري به کار گرفته مـی 

پیروزي حاصل شود. در هردوي ایـن عملیـات اغلـب تلفـات ناشـی از آتـش توپخانـه و        
باشد. در یک عملیات بزرگ؛ نظیر عملیات تجاوز به افغانستان و عراق؛ اندازها میخمپاره

آتش پشتیبانی باید اراده مقاومت نیروي متخاصم را قبل از آغاز رزم نزدیک از بین بـرده  
آتش باید وي را به قدري ضعیف کرده باشد کـه رزم نزدیـک در عمـل بـراي     باشد. این 

دستگیري و جمع آوري اسرا اجرا شود نه براي کشتار آنان. رزم تن به تن با دشـمنی کـه   
میل جنگی و توان رزمی خود را حفظ نموده باشد هزینه گزافی بر نیروهاي مانوري پیاده 

ین با قدرت آتش متعادل فقط سبب افـزایش  نماید. درگیري متخاصمو زرهی تحمیل می
هـاي پشـتیبانی   گردد و این در حالی است که هدف غایی از اجراي آتـش تلفات نبرد می

تقویت توان رزمی نیروهاي محدود مانوري و جلوگیري از تلفات فاجعه آمیـز در میـدان   
انور اثـربخش  باشد. یک نیروي مانوري در هرحال باید پیروزي در عملیات را با منبرد می

و پشتیبانی آتش موثر به دست آورد. بنابرآنچه  که گفته شد مشخص است که رابطه بین 
آتش و مانور مانند رابطه بین دو لنگه یک دستکش اسـت کـه هـر کـدام بـدون دیگـري       

ماند. بنابراین هنر طراحان و فرماندهان در ترکیب و تلفیق مناسب  و موثر آتش ناقص می
کند.و مانور جلوه می
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آتش و مانور در عملیات آینده
پیروزي در جنگ آینده نیز بی شک مرهون کاربرد موثر و هماهنگ عناصر آتش و 
مانور خواهد بود. این ترکیب نیاز به سکوهاي آتش متنوع، متحرك، چابـک و حفاظـت   
شده با طیف وسیعی از قدرت آتش (از منهـدم کننـده تـا نـاتوان کننـده) دارد. دقـت در       

گیـري بسـیار اهمیـت دارد. یـک مسـئله بحرانـی در       تخاب مهمات، آماج یابی و هـدف ان
هاي پشتیبانی آتش و نیازمنـدي تطبیـق   عملیات آینده سرعت تغییر در ابزار به ویژه سالح

باشد به نحوي ها میهاي آنهاي نیروهاي مانوري با مقدورات و محددیتسریع تاکتیک
اب از مخـاطرات وسـایل پشـتیبانی آتـش نـوین و نحـوه       که بین  کاربرد مقدورات و اجتن

ها هماهنگی و تعادل برقرار گردد. عمل نیروهاي مانوري در نزدیکی و تحت حمایت آن
هاي مستقیم و غیر مستقیم توان بالقوه مقاومـت دشـمن را خنثـی نمـوده و روحیـه و      آتش

نماید. انسجام وي را از بین برده و مانور سریع و قاطع او را مختل می
از زمان جنگ خلیج فارس تحول اساسی پیـدا  اين عملیاتی نیروهاي فرامنطقهدکتری

) در این دکترین بر روي حضور 9زمینی شهرت یافته است.(-نموده به نام عملیات هوایی
اي در منـاطق مختلـف جهـان (بـه صـورت محـدود و بـه عنـوان         نظامی نیروهاي فرامنطقه

اي تقویـت خواهـد   ه در صورت نیاز توسط نیروهـاي قـاره  پیشرو) تاکید گردیده است ک
گردید. این نیروها موظف هستند در صورت بروز هر گونه درگیري پـیش از وارد عمـل   
شدن عمده قوا فرسایش کـافی را در نیـروي متخاصـم ایجـاد نماینـد. نکتـه کلیـدي ایـن         

ب اسـت کـه   استراتژي وارد عمل شدن عمده قوا در یک محیط عملیاتی مساعد و مطلـو 
توان رزمی نیـروي متخاصـم پـیش از آن از یـک فاصـله ایمـن توسـط ناوگـان دریـایی،          

هـا بـه شـدت تضـعیف و یـا کـامال منهـدم        النچرهاي موشک و آتش توپخانه و جنگنـده 
باشد.گردیده است. اصول کلی چنین عملیاتی به شرح زیر می
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این استراتژي ترین بخش : این مرحله مهمیابی و جمع آوري اطالعاتآماج-1
از نحوه بـه کـارگیري ابزارهـاي    1ايآوري اطالعات لحظهاست که  بر روي جمع

گردد. هـدف  مراقبت  و شناسایی توسط نیروي مقابل در حین عملیات متمرکز می
هـا، مقـدورات و   از این تمرکز تدارك پاسخ درخور و مناسب بر اساس نیازمنـدي 

باشد.هاي نیروي متخاصم میمحدودیت
کسب اطمینان از عدم توانـایی پدافندکننـده در درگیرشـدن قطعـی     :وق قاطعتف-2

قبل از وارد عمل شدن عمده قوا الزامی است.
ریـزي،  آوري اطالعـات، طـرح  عناصر جمـع از سازمانی هوشمند سازمان دهی:-3

هماهنگی، نظارت و پشتیبانی هوایی و غیره باید ایجاد شود. این سازمان در پاسگاه 
باشد:هاي زیر میدهی یگان مانوري مستقر شده و داراي بخشاصلی فرمان

ریزيبخش طرح-1-3
بخش پشتیبانی آتش-2-3
بخش هماهنگی عملیات در عمق (عملیات آینده)-3-3
بخش اطالعات رزمی-4-3
بخش هدایت عملیات جاري-5-3

یک تیم کاري خبره با حضور فرمانده، رئیس ستاد، افسر عملیـات،  ستاد خبره :-4
بیق آتش، افسر آماج، افسـر رابـط توپخانـه سـاحلی، افسـر      افسر اطالعات، افسر تط

ستاد هوایی، افسر جنگ الکترونیک/اطالعات، افسـر رابـط نیـروي هـوایی، افسـر      
بهداري، فرمانده یگان مراقبت برد بلند، افسر توپخانـه صـحرایی، افسـر مهنـدس و     

گردد. افسر عملیات روانی تشکیل می

١ - Real Time Information



1386، بهار 9و8سال سوم، شماره–فصلنامه علوم وفنون نظامی آتش و مانور                     

20

ن عملیات از چهار گام تصمیم سازي، روش شناسی ایروش شناسی عملیات : -5
جستجوي اهداف (آمـاج یـابی)، درگیـري و ارزیـابی مشـروح از نتـایج درگیـري        

تشکیل شده است. 
پنتاگون در تجـاوز  "1غافلگیري و ارعاب"اصول فوق و استراتژي موسوم به بر اساس 

نی از حجم موشک کروز طی دو روز بارا800به عراق با به کار بردن بیش از 2003سال 
آتش را فرو ریخت و به صورت فیزیکی، احساسی و روانی این کشور را فـرو شکسـت.   

)حمالت هوایی انبوه بر علیه همه اهداف ممکن شامل منابع تامین برق و آب با بـیش  10(
رغم این حقیقت که استعداد ارتـش  موشک وبمب هوشمند به اجرا درآمد. علی3000از 

(جنگ اول خلیج) به یک سوم تقلیـل یافتـه بـود نیروهـاي     1991عراق در مقایسه با سال 
هـاي  اي شیوه عملیاتی موسوم به جنـگ هوشـمند را بـا اسـتفاده از همـه سیسـتم      فرامنطقه

اس بـه کـار گرفتنـد کـه در آن پـس از تعیـین       پـی مراقبتی موجود شـامل مـاهواره و جـی   
ها و اچی براي پرتاب بمبها و هلیکوپترهاي آپافکنموقعیت دقیق اهداف، جنگنده بمب

گرفتند. ها مورد استفاده قرار میموشک
گیر نمودن نیروهاي عـراق  زمین"غافلگیري و ارعاب"هدف نهایی از اتخاذ استراتژي 

ترین زمان ممکن و تقلیل یا از بین بـردن خطرپـذیري نیروهـاي مـانوري هنگـام      در کوتاه
توانـد بـر   شد کـه آتـش تـا چـه انـدازه مـی      وارد عمل شدن بود. به این ترتیب نشان  داده 

)11ور تاثیر گذار باشد. (تسهیل و تامین مانور نیروهاي تک

ي قدرتمنـد،  این استراتژي که براي کسب برتري سریع ابداع شده است یک دکترین نظامی است که بر اساس استفاده از نیـروي مـانور  -1
ه تفوق اطالعاتی بر میدان نبرد، کاربرد وسیع و قدرتمند آتش و نمایش پیروزمندانه قدرت براي انهدام یا ناتوان ساختن دشمن بنا نهاده شد

به کشور عراق به مورد اجرا گذارده شد. 2003است و براي اولین بار در تجاوز سال 
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نتیجه 
نماید که سـبب  هاي نوینی را ارائه میانقالب در امور نظامی هر روزه ابزار و فناوري-1

گردد. امـا ایـن تغییـرات هرگـز شـامل عناصـر       ها میایجاد تغییر در دکترین نظامی ارتش
هـا را  اصلی توان رزمی (نظیر آتش و مانور) نشده و فقط اهمیت، سهم، تقدم و رابطـه آن 

نماید.از نو تعریف می
در جنگ آینده مانور پس از کاربرد غافلگیرانه آتش و حصـول اطمینـان از نـاتوانی    -2

نیروي مقابل در انجام عملیـات مـوثر اجـرا خواهـد شـد. در ایـن روش سیسـتم پدافنـدي         
قابــل از هــم تفکیــک و زمــین پــس از اجــراي آتــش انبــوه بــر روي خطــوط  نیروهــاي م

گردد.مواصالتی وي از طریق مانور سریع تصرف یا تامین می
ترین حوزه اثر انقالب در امور نظامی اسـت کـه بـه تـوان     شناخته شده"ضربه دقیق"-3

نـاطق و  تعیین موقعیت و انهدام اهداف عملیاتی و استراتژیکی مهم با حداقل آسـیب بـه م  
ورود مهمات هدایت شونده دقیق در عرصه نبـرد امکـان   شود.اهداف همجوار اطالق می

اجراي حمالت استراتژیکی را بدون ایجاد کشتار جمعی فراهم نموده است.
کن و فراموش کـن کـه   هاي آتشهاي نوین (نظیر نسل سالحمرگباري سیستم سالح-4

شند) سبب وابستگی روزافزون فرماندهان باقادر به ازبین بردن اهداف در یک ضربت می
کننـده مـانور در مراحـل اولیـه عملیـات      رنـگ شـدن نقـش تعیـین    به پشتیبانی آتش و کم

گردیده است.
هاي جدید قادرنـد هـر هـدفی را در هـر نطقـه از جهـان بـا دقـت قابـل          اگرچه سالح-5

هاي مانوري مالحظه مورد اصابت قرار دهند و بدین ترتیب مخاطرات ناشی از ورود نیرو
در میادین نبرد را تقلیل دهند، اما تاکنون دکترینی مبنی بر امکان کسب پیروزي بر اساس 
کاربرد یک بعدي آتش پدید نیامده و تعامل و ترکیب آتش و مانور همچنان پابرجاست. 
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هــاي بــرداري از مزیــتنیروهــا بــراي انجــام مانورهــاي موفقیــت آمیــز نیــاز بــه بهــره -6
نظامی در زمینه آتش به صورت خودکافی و یا پشتیبانی مستقیم دارند.هاي نوینفناوري

پیشنهادات
هـاي نـوین تسـلیحات و    هـا و سیسـتم  برداري متوازن نیروهاي مسـلح از فنـاوري  بهره-1

گرایی.تجهیزات  و پرهیز از یک جانبه
ش توسعه متوازن در توانمندي نیروهاي مسلح در زمینه ابزار و تجهیزات مرتبط با آتـ -2

و مانور
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