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مقدمه
اش تالش و کوشش نموده و در مواردي براي انسان از بدو تولد، براي تأمین نیازهاي زندگی

کسب منافع بیشتر، حقوق دیگران را پایمال و حتی با از بین بردن رقیب یا رقباي خود، اموال آنان 
هاي متخاصم بر گیري زندگی اجتماعی بشر، تهاجم گروهست. با شکلرا تصاحب و به یغما برده ا

علیه یکدیگر، رو به افزایش گذاشت و ارسال پیامبران الهی براي اصالح امور مردم و برقراري 
هاي آسایش و قسط و عدل در این راستا بوده است. پیشرفت علم و دانش و رشد فناوري که زمینه

یابی به منافع بیشتر و پایمال ر موارد متعددي به ابزاري براي دستآرامش بشر را فراهم کرده، د
کردن حقوق دیگر ملل تبدیل شده است. کشور جمهوري اسالمی ایران به علت موقعیت 
ژئوپلتیکی منحصر به فرد، در طول تاریخ همواره مورد توجه استعمار قرار داشته و دارد. بنابراین 

اندرکاران امور دفاعی کشور سزایی داشته و تمام دستهمیت بهکشور ايهانیدفاع مؤثر از سرزم
هاي فکري و جسمی خود براي دفاع از منافع ملی کشور که برگرفته از بایستی از تمامی ظرفیت

قوانین دین مبین اسالم است، استفاده کنند تا دشمنان ایران اسالمی را از تجاوز بازدارند. در راستاي 
و به منظور دفاع از کیان کشور، محقق تالش نموده است تا با ابداع تحقق اهداف مورد نظر 

اي جدید از مقابله، گامی هر چند کوچک در راستاي ناکام کردن دشمنان بردارد. براي شیوه
انداز دشمن اي به چشماي نیاز است ابتدا اشارهشناخت تهدیدات بالقوه و بالفعل فرامنطقه

آینده به عمل آید.هاي اي و ماهیت جنگفرامنطقه

اي:هاي آینده از منظر دشمن فرامنطقهویژگی جنگ
میالدي) میدان جنگ در قرن جدید 2020انداز مشترك ارتش آمریکا تا افق انداز (چشمچشم

برداري از نقاط ضعف دشمن بالقوه، از باید به نحوي باشد که یک نیروي نظامی بتواند با بهره
ینه و مطلوب استفاده کند. هاي خود به نحو بهقابلیت

اي (در این مقاله، نماد دشمن هاي مورد نظر دشمن فرامنطقههاي جنگیکی از ویژگی
اي، نیروهاي مسلح کشور آمریکا است.) که ماهیت شیوه جنگی را در قرن جدید تحت فرامنطقه

یاد در مناطقی از هاي نبرد در نقاطی دوردست و به احتمال زدهد، آن است که صحنهتأثیر قرار می
جهان خواهند بود که فاصله زیادي با آن کشور داشته و از شرایط نامناسبی برخوردارند. اعزام 
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نیروها به این مناطق به خودي خود مستلزم اجراي یک مانور و در برخی موارد خاص، مانور 
جنگ است. باشد، مانوري که اجراي موفق آن همچون موفقیت یک مانور در میدان راهبردي می

مسئولین آن کشور معتقدند، اگر بخواهند در هر جنگی با سرعت و با کمترین هزینه به پیروزي 
برسند، باید خیلی سریع نیروهاي خود را به صحنه درگیري مورد نظر رسانده و روند اعزام نیروي 

شان لیاتیاي حد فاصل بین دشمن و اهداف عممقابل را مختل کرده تا نیروهاي خود را در منطقه
مستقر کنند.

هاي آینده:  هاي جنگتفاوت
هاي جنگ آینده و از جمله عملکرد اي، برخی ویژگیاز دیدگاه دشمن فرامنطقه- الف

مدافعین در برابر آنان با امروزه متفاوت است. سازمان نظامی آنان توسط مدافعین به دقت زیر نظر 
طور کنند. این باور بهاستفاده می» برتري«و » فرصت«شود، مدافعین بالقوه از دو عامل گرفته می

سازد گیرد که وابستگی مفرط به حمله دقیق، این امکان را فراهم میها شکل میاي در آنفزاینده
ها صرفاً با اجتناب از شکست، به پیروزي دست پیدا کنند. مقاومت، شکیبایی و میل به از که آن

راي مقابله با نیروي برتري که به فناوري پیشرفته مجهز است، هاي مؤثري هستند بخودگذشتگی راه
ولی تمایل زیادي به درگیري طوالنی ندارد.                                                                                      

دي از دهد، ممکن است تعداد زیااي از جهان رخ میاي در نقطهکه جنگ عمدههنگامی«
نیروهاي آنان به مناطقی اعزام شوند که در آنجا یا اصوالً پایگاهی وجود نداشته و یا پایگاه موجود 

(ویلیامسون، » هاي کروز و بالستیک مدافعین باشد.در معرض تهدیدات مستقیم حمالت موشک
ذیر این ناپ) عالوه بر آن، اعزام نیروهاي نظامی ممکن است مستلزم ورود اجتناب1،1998موري

نیروها به مناطقی باشد که مدافعین قبالً فرصت آن را داشته که در آنجا کمین کرده و براي دفاع 
ها آماده شده باشند. مدافعین براي وارد آوردن تلفات بسیار باال به در برابر حمله احتمالی نیروي آن

ها را در اختیار داشته آنهاي بسیار دقیق و یا ضداي فقط کافیست سالحنیروهاي نظامی فرامنطقه

1 Williamson Murray
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قیمت هاي ارزانو سالح1هاي عمیقها، شناورهاي متعارف آبهاي دریایی، زیردریاییباشند. مین
جنگ «توانند هر نیروي مهاجمی را از سواحل نیروي مدافع دور نگه دارند. کشتارجمعی نیز می

لیات نظامی نیروي ائتالف را عمآمیز نیروهاي نظامی عراق در برابر خلیج فارس و واکنش رخوت
ر یل، سمی(الخل2»اي از شیوه جنگی مدافعین آینده در قرن جدید به حساب آورد.نباید به عنوان نمونه

دشمن نیروي متجاوز و دوست » زمان«دانند که در هر جنگی، ) مدافعین آینده به خوبی می1989
رد، ولی مادامی که کنترل هایش شکست بخومدافعین است. مدافع ممکن است در همه جنگ

کند، همچنان ارتش خود را در میدان جنگ در دست دارد و از این طریق مشروعیتش را حفظ می
پیروز است.                                                             
د گرفت و ها، نفرات بیشتري را به کار خواهنمتجاوز معتقد است که مدافعین براي مقابله با آن

گونه که در جنگ خلیج فارس مشاهده شد، داشتن تعداد زیادي سرباز غیرمنضبط، بدون انگیزه و همان
تواند برتري باشد. آفرین باشد، به همان اندازه نیز میتواند مشکلبا آموزش ضعیف، در عین حال که می

تواند زات نسبتاً مدرن، میاما مصمم، از طریق آموزش کافی و با تجهییک مدافع نه چندان پیچیده 
در مقابل نیروي متجاوزي که به لحاظ فناوري برتري دارد، چنان قوي ظاهر شود که طرف قویتر 

اي معتقد است براي آن که مدافع بتواند نتواند به سرعت او را شکست دهد. نیروي فرامنطقه
اورد که نیروهاي اش را در میدان جنگ حفظ کند و آن قدر در صحنه نبرد دوام بیکارآیی
هایی که در نشینی کند، الزم نیست با سامانهاي را از جنگ خسته کرده و مجبور به عقبفرامنطقه

ها برابري و رقابت کند، بلکه کافیست تا از برخی هاي آناختیار دارد به شکلی متناظر با سامانه
گیري کند. به استقامت، بهرههایش نظیر تعداد بیشتر نفرات، عزم راسخ و تمایل نیروهایش برتري

هایی چون تعداد نفرات و اراده، طالب دکترینی نخواهد هیچ مدافع عاقلی، فارغ از برتري- ب
نیروهایش را در معرض انهدام ناشی از قدرت هوایی و موشکی آمریکا قرار دهد، بلکه نیاز بود که 

هاياع در سطح تبدیل کند و یگانتري یعنی دفاست تا دکترین دفاع خطی را به دکترین محتاطانه
تا بتواند ضمن حفظ توان رزمی خود، بر تاکتیکی را در بیشترین گستره ممکن توزیع و پخش کرده 

1 Brown Water
2 Samir al-Khalil
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رنگ و در مواردي هاي دشمن را کمتري از سرزمینش تأکید کند و برتريدفاع و کنترل مناطق وسیع
خنثی کند. 

یست و یکم:اندازه، شکل و الگوي میدان نبرد در قرن ب
در باره یمنظران نظاهاي متفکران و صاحبقرن بیست و یکم در حالی آغاز شد که دیدگاه

نظر ، چنین به"1تئوري فناوري برتري"بر اساس.با یکدیگر در تعارض بودیمآینده مسایل نظا
هاي ، حساسهربردهاي دو، موشکهاي هوشمند، بمبکارایی بسیار باالي هواپیمارسد که یم

ن یم، همچنین تأشدن بعد چهارم فضا براي جنگ، افزودهو لیزريی، تسلیحات اتمالکترونیکی
هاي با ها و کشوررا از دولتتواند جرأت حمله یماي رایانهاي و فناوري پیشرفته هارتباطات ماهوار

ها را در ت ملی این قبیل کشوریحاکمموجب آن دفاع از منافع وبهتوان و قدرت کمتر بگیرد که 
)36نگاه، سال چهارم شماره. (ماهنامه هاي بزرگ نمایددرگیر چالشهاي آینده جنگمعرکه 

برداري انداز میدان جنگ در قرن جدید چگونه است و نیروهاي نظامی آمریکا براي بهرهچشم
خود استفاده کنند؟ براي شروع بحث توانند از قابلیتاز نقاط ضعف یک دشمن بالقوه چگونه می

باید بدانیم که اهداف جنگ مانوري کدام است و فلسفه اصلی آن در آینده چه خواهد بود؟ 
نخست این که هدف اصلی مانور، در ابتدا برهم زدن آتش دشمن و سپس از بین بردن آن است. 

زند؛ بلکه این عامل باید به بنابراین در جنگ مانوري، این مانور نیست که به ذات حرف اول را می
اي با قدرت آتش تلفیق شود تا بتواند کارآیی ساختار کلی فرماندهی و کنترل دشمن را مختل کند گونه

به عبارتی دیگر کاري کند که دشمن دیگر نتواند به شکلی هماهنگ به حرکات طرف مقابل و
پاسخ دهد. 

یروهاي نظامی آمریکا چگونه باید خود را پس توجه به پیامدهاي این مسئله و آنکه بدانیم ن
براي عملیات در قرن جدید آماده کنند، بسیار مهم است.       

هـاي تسـلیحاتی دقیـق بـه زرادخانـه برخـی       حاضر و بـا رسـیدن سـامانه   بدیهی است که در قرن 
کنـد. کشورهاي نظامی شناخته شده جهان، ترکیب و ماهیت صحنه نبرد به شکل اساسـی تغییـر مـی   

1 Technological Superiority Theory
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هـاي  هـاي شـگرف تسـلیحاتی تطبیـق داده، راه    ها همچون گذشته همواره خود را بـا پیشـرفت  ارتش
کننـد. ایـن   هـا پیـدا مـی   هـاي مشـابهی از آن  هاي جدید و یا تولید نمونـه مؤثري براي مقابله با سالح

کننـد تـا  هـا تـالش مـی   ناپـذیر. از آنجـایی کـه ارتـش    پذیري فرآیندي است طبیعی و اجتنابتطبیق
شـود. بـاز هـم بایـد     تـر مـی  تأثیرات مخرب قدرت آتش را کاهش دهند، میادین نبرد هر روز خـالی 

گفت که این مسئله، فرآینـدي مـداوم و خودجـوش اسـت کـه از اواسـط قـرن نـوزدهم شـاهد آن          
هـاي دقیـق   دار به عنوان اولین انقالب در زمینه سـالح هاي خانهستیم؛ یعنی زمانی که با ابداع سالح

گرفت و عدم تمرکز روزافزون نیروها در میدان جنگ آغاز شد. تراکم نیروهاي جبهه شـمال  شکل 
(شهري در ایالت پنسـیلوانیا و محـل اجـراي    1و جنوب در جنگ داخلی آمریکا در جبهه گتیزبرگ

ساز در جنگ داخلی آمریکـا، کـه آبراهـام لیـنکلن، رئـیس جمهـور       هاي سرنوشتیکی از عملیات
سرباز 26000در همین شهر ایراد کرد.) حدود 1863نطق معروف خود را در سال وقت آمریکا نیز

هاي نبـرد جنـگ جهـانی دوم در اروپـا، تبـادل آتـش در       در هر مایل مربع بود. در هر یک از صحنه
توانست چند گـردان تقریبـاً سـه هـزار نفـري را درگیـر سـازد و        فقط می» گتیزبرگ«سرزمینی مانند 

شـد تنهـا بـا یـک گروهـان مکـانیزه       را در عملیات طوفان صحرا بـه راحتـی مـی   چنین صحنه نبردي
تـوان انتظـار داشـت کـه     هاي دقیقی که در اختیـار همگـان اسـت، مـی    پوشش داد. با توجه به سالح

تنهـا  » گتیزبـرگ «هاي آینده از ایـن نیـز فراتـر رود. ممکـن اسـت،      هاي نبرد در جنگگستره صحنه
هایشان. بـا  ک دسته نظامی انتخاب شود، یعنی براي تقریباً سی سرباز و سالحعنوان محل استقرار یبه

این عدم تمرکز نیرو دیگر الزم نیست مانورهایی به شکل سنتی و شبیه مانورهاي عصر ماشین داشته 
هاي تـاکتیکی کـوچکتري تقسـیم    باشیم. نیروهاي زمینی که در مناطق وسیعی پخش شده و به یگان

دهنـد. اصـول مراکـز ثقـل     اي انجام نمیاي یا احاطهانورهاي خطی، مستقیم، رخنهشوند، دیگر ممی
انـد و نـه بـه لحـاظ     دیگر نه بـه راحتـی قابـل تشـخیص    2ساز ژومینیو نقاط سرنوشت» کالوزویتس«

هـم  هاي لجستیکی، ارتباطات بهاي خاص محدود کرد. شبکهها را به محدودهتوان آنجغرافیایی می
هاي نفوذي، پراکنـده  هاي پدافند هوایی بسیار مستحکم گذشته جاي خود را به یگانپیوسته و شبکه

1 Gettysburg
2 Jomini
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شـان کـاهش یابـد،    دهند کـه بـا دادن کمتـرین تلفـات و بـدون آنکـه کـارآیی عملیـاتی        مستقلی میو 
توانند در مقابل حمالت دقیق و مکرر مقاومت کننـد. هـیچ نـوع سـالح دقیقـی قـادر نخواهـد بـود         می

هاي کوچک سازماندهی و در سـطح وسـیعی پخـش    مندي را منهدم کند که در دستهنیروهايیگان
دهد آن است که بتواند کنترل اند. تنها دغدغه دشمنی که نیروهایش را به این شکل آرایش میشده

اند، حفـظ کنـد.   و انسجام نیروهایش را که در صحنه نبرد به صورت جداگانه و پراکنده مستقر شده
تواننـد  هاي عصر اطالعات یعنی ماهواره و ارتباطات راه دور سلولی مـی ه فناوريجالب این است ک

این امکان را برایش فراهم کنند که نیروهـایش را  دقیقاً ابزار مورد نیاز دشمن را در اختیار او گذارده، 
جا جمع کنـد. شـاهد مـدعاي    ها را در یکبه شکل دلخواه توزیع کرده، به هنگام ضرورت مجدداً آن

هاي ارتباطاتی جوامع غربی ممکـن اسـت   ما در مورد ماهیت عجیب زمان معاصر این است که فناوري
بـدین ترتیـب مـا در آینـده     هاي نبرد آینده کامالً علیه خودشان به کار گرفتـه شـوند.   در برخی صحنه

چنـان مختـل سـازیم کـه زمینـه بـراي یـک        براي آنکه بتوانیم وضعیت روحی و روانی دشمن را آن
نگ مانوري قاطع فراهم شود باید چگونه عمل کنیم؟ اجازه بدهید با بیـان مجـدد یکـی از اصـول     ج

اي مناسـب بـین قابلیـت مـانور و     تغییرناپذیر جنگ شروع کنیم. جنگ در عمل مستلزم ایجاد موازنه
که یک طرف شیوه عملیاتی خود را تنها بر اساس یکی از این دو عامل قدرت انهدام است. هنگامی

سـازد. هـر   پـذیر مـی  اي از ناحیـه عامـل دیگـر آسـیب    طـور فزاینـده  کند، در واقع خود را بههینه میب
محاسبه اشتباه در مورد وضعیت واقعی توازن بین قدرت آتش و مانور تا حد زیادي خطـر شکسـتی   

ا حرکـت  دهـد و یـ  آمیز را به دنبال دارد. محاسبات اشتباهی که به لحاظ سیاسی یا دکترینی رخ مـی فاجعه
توانـد  شـوند، مـی  هایی که با پیشـرفت فنـاوري مشـخص مـی    طرف جنگ در انطباق با موقعیتکند یک

نشـان دادنـد، پاسـخ   » سـدان «هـا در  گونه که فرانسـوي طور کلی دگرگون سازد. همانتوازن موجود را به
کنـده شـده و   ها کمـین کـرده، پرا  طبیعی به تهدید ناشی از یک حمله مبتنی بر آتش این بود که آن

مند، تالش کنند تا با قدرت آتش بر میدان جنگ مسلط شوند اما این به اصطالح شیوه جنگی روش
هـا نیـز فرصـت را    پذیر ساخت. آلمـان طور کامل در برابر یک حمله مانوري آسیبها را بهفرانسوي

آن توازن معمـول  اي که در غنیمت شمردند و براي مقابله با این شیوه جنگی وارد عمل شدند، شیوه
به نفع عامل اول و طبیعتاً به ضرر عامل دوم بر هم خورده بـود. مـادامی   » مانور«و » قدرت آتش«بین 
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شـوند، بـروز چنـین    گیـر مـی  که دشمنان ما براي محافظت از خـود در مقابـل حمـالت دقیـق زمـین     
ناپذیر است.هایی اجتنابفرصت

کند ما نیز باید نیروهایمـان را پراکنـده   ده میبراي شکست دادن دشمنی که نیروهایش را پراکن
اي براي کنترل زمین تبدیل خواهد شد. در یک میدان جنـگ وسـیع بـا    کنیم. رزم نزدیک به مبارزه

هـا را مـورد حملـه قـرار     توانـد آن نیروي اندك، فضاهاي خالی زیادي وجود دارد که دشـمن مـی  تراکم 
هاي کامالً پراکنـده دشـمن   این با استقرار نیروهایمان میان یگانداده، با کمترین هزینه تصرفشان کند. بنابر

طور کامل متالشی کنیم.توانیم او را بهمی
ما باید توانایی آن را داشته باشیم که دشمن را با وضوح باال ببینیم، حس کنیم و ردیـابی کنـیم؛   

وم زمین از فضـا و بـرون   کند. مشاهده مداکنترل عمودي ما بر صحنه جنگ این توانایی را تأمین می
ویژه کره زمین) برداشـت سـربازان را در مـورد عـوارض     بخش خارجی اتمسفر هر سیاره به(1سپهر

کـرد در  هاي گذشته طرفی که ارتفاعات را اشغال مـی دهد. در جنگحساس صحنه جنگ تغییر می
رزمینی را تضـمین  بـانی کنتـرل سـ   واقع برتري مطلق را در میدان جنگ در اختیار داشت. یگان دیده

4تا تپـه پـورك چـاپ هیـل    3گرفته تا صومعه مونت کاسینو2تاپ کرد. بنابراین از تپه لیتل روندمی

با بمبـاران  1944پس از میالد که در سال 530در ایتالیا، متعلق به سال » کاسینو«اي در شهر (صومعه
هـاي  ر ارتفاعـات بـود. امـا قابلیـت    متحدین ویران شد.) همه جا وظیفه خونین سرباز پیاده نظام تسخی

هـا و هواپیماهـاي بلنـد پـرواز کنتـرل از راه دور، ارتفاعـات جدیـدتري را ایجـاد         امیدبخش ماهواره
هـا را  توان آنخواهد کرد، ارتفاعاتی که نه با خون دادن که با استفاده از فناوري عصر اطالعات می

اي از مینـی قـادر خواهنـد بـود کـه در هـر نقطـه       هاي زتسخیر کرده و به کنترل در آورد. حاال یگان
چنان محیط اطراف خود را در کنترل داشـته باشـند. دیگـر نیروهـاي دشـمن      زمین موضع گرفته، هم

ها فرود خواهنـد  بینی کنند که نیروهاي امریکایی چه وقت و در کجا در بین آنپیشنخواهند توانست 
(رزم تصادمی) کـه از دیربـاز مهمتـرین رویـدادهاي     اي، غافلگیري و جنگ تن به تنآمد. حمله جبهه

1 Exosphere
2 Little Round Top
3 Monte Casino
4 Pork Chop Hill
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سرباز در خط تماس اند، دیگر چندان محتمل نخواهند بود. وجود تعداد محدوديجنگ زمینی بوده
و تصرف بدون درگیري زمین، مسلماً هزینه جنگ زمینی را تا حد زیادي کاهش خواهد داد.                                                       

را از او » کنتـرل منطقـه  «توان اجراي مانور و تصرف سرزمین دشمن اولین اصـل موفقیـت وي یعنـی    
هـاي کوچـک   زمینی کامالً متحرك و کارکشته که بتواند در قالـب یگـان  يگیرد. یک نیروي مانورمی

ه و منبـع پشـتیبانی   در نواحی روستایی وارد عمل شود، دشمن را از داشتن هر گونه پناهگاپراکنده و
محروم خواهد ساخت. اگر ما بتوانیم صحنه نبرد را با وضوح کامل ببینیم و بتوانیم نقـاط حسـاس را   
اشغال کرده و یا به کنترل خود درآوریم، در این صورت، دشمن دیگر توان آن را نخواهـد داشـت   

د. بـا امکـان مشـاهده    اش را جمع کنکه بدون تحمل تلفات ناشی از قدرت آتش، نیروهاي پراکنده
توان اطمینان حاصل نمود که همه اهداف حیاتی، مـورد اصـابت   یکایک اهداف توسط سربازان می

کند تـا خطـر غـافلگیر شـدن و بـه دام افتـادن       قرار خواهند گرفت. برتري اطالعاتی به ما کمک می
د کـه بتـوانیم مراکـز    کننیروهایمان در کمین دشمن را کاهش داده، این امکان را برایمان فراهم می

ساز وي را، هر چقدر هم خوب استتار گردیده و یا پراکنده شده باشـند، پیـدا   ثقل و نقاط سرنوشت
بـه  » مـانور «نظر از اینکه مطـرح کـردن   کرده، مورد حمله قرار داده و یا به تصرف در آوریم. صرف

نـدازه اهمیـت دارد، بایـد    گیري در میدان نبـرد آینـده تـا چـه ا    عنوان یک مؤلفه اصلی براي تصمیم
اذعان کرد که هنوز هم استقرار نیروها در مواضع زمینی به علت ترس از تلفات جانی زیاد بـا اکـراه   

شود. انجام می
شـانس  هـایی دارد،  نیروي متجاوز معتقد است: صـرفنظر از ایـن کـه بـه لحـاظ فنـاوري برتـري       

گونـه کـه جنـگ ویتنـام نشـان      مچنـین همـان  همدافعین براي یافتن راهی براي پیـروزي نامحـدود اسـت.   
هـا  با هوشیاري، ابتکار و پیچیدگی همراه بوده است. علت منطقی موفقیـت آلمـان  مدافعینواکنش دهد،می

2آلمـان تحـت عنـوان رهبـري نیـرو     1933را باید در کتـاب راهنمـاي جـامع سـال     1»سدان« در شهر

د که:                                                                                                       جستجو کرد. در این کتاب به شکل صریحی بیان شده بو

1 Cedan
2 Die TruppenfÜhrung
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طور ناگهانی تغییر ها معموالً بهاین موقعیتهاي جنگی انواع نامحدودي دارند.موقعیت
ها را تشخیص داد. عوامل غیرقابل محاسبه در اغلب موارد توان آنندرت میکنند و در ابتدا بهمی

تأثیر شگرفی دارند. اراده مستقل دشمن در مقابل اراده ما قرار دارد و اصطکاك، اشتباه و اتفاقات 
1هر روزه هستند.

چنان عوامل بسیار مهمی هستند که چگونگی اجراي عملیات نظامی قدرت آتش و مانور هم
کنند. رابطه بین این دو متغیر اساسی هنوز از در میادین جنگ قرن بیست و یکم را تعیین می

گ را تعیین گاه نتیجه یک جنکنند. برتري قدرت آتش هیچگذشته پیروي میهاي الگوهاي جنگ
ها ها، توپپذیري قابل توجهی در تحمل ضربات مستمر بمبها انعطافو ملتهانکرده است. ارتش

اند. ها از خود نشان دادهو موشک
چهار سال بمباران استراتژیکی جنگ جهانی دوم عاقبت نتوانست اراده رژیم نازي یا مردم آلمان 

نام نتوانست جریان اعزام نیرو و ارسال تدارکات براي ها بمباران شدید ویتهم بشکند. سالدررا 
رغم ضربات پشتیبانی از جنگ در منطقه جنوب را کاهش دهد. در جنگ خلیج فارس، صدام به

کرد.چنان از خارج کردن نیروهایش از کویت امتناع میامان نیروهاي ائتالف همبی
ها اگر سربازان و فرماندهان آندارد.هاي ذاتی را اما مانور نیز به خودي خود برخی محدودیت

ندرت به جبهه بهحضور غیرمنتظره نیروهاي متجاوز در جناحین یا عقبهتجربه الزم را داشته باشند،
شود. اجراي یک مانور قاطع بسیار مشکل است؛ زیرا پیچیدگی شکست کلی مدافعین ختم می

شخص و محدود مستلزم مهارتی استثنایی و اجراي مانور با استفاده از چند هزار نفر در یک زمین م
شانس زیاد است. همواره این خطر وجود دارد که اصطکاك ذاتی که بخش اعظمی از جنگ 

زنی سنگین تبدیل کند؛ دهد، حتی بهترین طرح مانور را به یک مسابقه مشتزمینی را تشکیل می
اشته و نیز بیشترین ضربه را به شود که بیشترین شکیبایی را داي که در آن کسی پیروز میمسابقه

گونه که حریف وارد کند. مانور بدین سبب مشکل است که ذاتاً یک اقدام تهاجمی است و همان
تري از جنگ است. طرفی ذات شکل قويدو قرن پیش از این هشدار داد، دفاع به» کالوزویتس«

بیشتر در معرض خطر قرار گرفته، کند بسیارکند مسلماً در مقایسه با طرفی که دفاع میکه مانور می

1 Chef der Heeresleitung, Die Truppenf ü hrung (Berlin, 1993), p.1
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در ادامه » کالوزویتس«احتمال کشف شدن، ردیابی و انهدام نیروهایش بیشتر است. هشدار 
تر گردد، امکان بیشتري هرچه فناوري تسلیحاتی پیشرفتهگوید: شود، آنجا که میتر میجدي

طرف دفاع کننده نیز ن گردد، تواهاي قدرت آتش در میدان جنگ فراهم میبراي برتري سامانه
.یابدافزایش می

هـاي  هاي دقیق را با مانور دقیق تکمیل کنیم، دو مزیت ضروري براي جنـگ اگر بتوانیم، آتش
اختیار خواهیم داشت. اول، اگر بتوانیم نیروهاي خود را در منطقـه وسـیعی مسـتقر کـرده،     آینده را در 

پـذیري و ضـعف را دارد متمرکـز سـازیم، در     سـیب اي کـه دشـمن بیشـترین آ   ها را در نقطـه سریعاً آن
توانیم دشمن را در منطقـه تحـت کنتـرل خـودش شکسـت دهـیم. یـک شـیوه متـوازن          صورت میاین

ریـزي دشـمن را بـا    پایان آتش و مانور را داشته باشـد تـا حـد زیـادي طـرح     بیجنگی که هر دو بعد
خیر کسانی را تکرار کند کـه نشـان   هاي اکند موفقیتسازد، دشمنی که تالش میمشکل مواجه می

توان در مقابل رویکردي که اساساً بر قدرت آتش استوار است، پیروز گردید.اند چگونه میداده
کند که بتواند کارآیی و امنیت خـود را در  اي بهینه میاش را به گونهدشمنی که روش عملیاتی

پذیري خود را ارد، به ناچار آسیبمقابل حریفی حفظ کند که به لحاظ قدرت آتش برتري کامل د
دهد. اگر نیروهایش را براي اجتناب از تأثیرات مخـرب ناشـی از   در مقابل حمله مانوري افزایش می

آتش دقیق در منطقه وسیعی بگستراند، دچار عدم انسجام و کنترل گردیده، در نتیجه در مقابل یک 
شـود کـه   پراکنده کردن نیروها موجـب مـی  آوري نیروهایش نخواهد بود. حمله زمینی قادر به جمع

طور کامل بر سرزمین خود کنترل داشته باشـد، لـذا   دشمن نتواند به لحاظ قدرت دیدبانی و آتش به
هایی موضـعی هسـتند کـه    آید که در واقع پناهگاهاش به وجود میهایی در خطوط پدافنديشکاف

یابـد. دشـمن بـا    هـا دسـت مـی   آننیروي مانوري طی عملیات تصرف سرزمینی، بدون درگیـري بـه  
دهـد، بـه   هـاي خـود را افـزایش مـی    گسترش نیروهایش در یک منطقه وسیع عمالً فاصله بین یگـان 

هاي دشمن موضـع  توانند در فواصل موجود بین یگانتر میاي که نیروهاي مانور کننده راحتگونه
را پراکنـده کنـد، مـا نیـز     گیـر کننـد. اگـر دشـمن نیروهـایش     ها را در جـاي خـود زمـین   گرفته، آن

سازیم تا او را در نقـاط تعیـین کننـده کنتـرل کنـیم و هرگـز بـه او اجـازه         نیروهایمان را پراکنده می
تـر ایـن   بخواهد نیروهایش را جمع کنـد مـا سـریع   دهیم خود را در نقاط کور مخفی کند. اگر او نمی

جـاي یـک   کـه او بـه  کنیم. هنگامیمیکنیم و بر قدرت کشندگی به عنوان یک برتري تکیه کار را می
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توانـد بـراي تـداوم مقـاومتش پدافنـد غیرعامـل و       شود، دیگر نمیبعد، با دو بعد یک تهدید مواجه می
هـاي دشـمن قـرار داشـته     فواصل بـین یگـان  نشستن در سنگر را انتخاب کند. وقتی که نیروهاي ما در

اما اگر حملـه کنـد، طـرف خـودي از برتـري      باشند، او یا باید وارد عمل شود یا شکست را بپذیرد.
گیرد. از طرفی دشمن براي حمله مجبـور اسـت ابتـدا نیروهـایش را جمـع کنـد و       اش بهره میقطعی

» کـیش «جمع کردن نیروها نیز احتمال تلفات ناشی از آتش دقیق را به دنبال دارد. آتش ما دشمن را 
کند.می» مات«و توازن آتش و مانور، او را 

نظر از این که در آینده تا چه اندازه بتوانیم بین آتـش  ان آخرین هشدار باید گفت صرفبه عنو
دسـت  هـاي آینـده ارزان بـه   و مانور توازن ایجاد کنیم، باید این حقیقت را بپذیریم که همه پیـروزي 

دشمن متفکر که نیروهایش آمادگی هر گونه فداکاري را داشـته و بـا مجهـز شـدن بـه      آیند. یک نمی
هاي ما را در میدان جنگ به چـالش بطلبنـد، بـه    اند که قادرند برتريچنان تقویت شدهاوري روز آنفن

- هـم 2010خواهیم فرماندهانمان بعد از سالتواند صدماتی را بر ما وارد سازد. اگر میاحتمال قوي می

العـات را بـه   متعدد آفند متوازن را در اختیـار داشـته باشـند، بایـد قـدرت عصـر اط      هايچنان گزینه
خدمت گیریم تا با توسعه نسل جدیدي از سکوهاي مانوري این امکان فراهم گـردد کـه   اي بهگونه

سربازان رزم نزدیک را با کمترین هزینه ممکن در مواضع برتر میادین نبرد قرار دهنـد. موفقیـت در   
فرمانـدهانی کـه   یابـد،  تحقـق مـی  1مشـترك یمیادین جنگ آینده با تکیه به فرماندهان نیروي رزمـ 

توانند حمله دقیق را با مانور دقیق هماهنگ کنند.می

اصول عملیات مقابله در جنگ ناهمتراز:  
مقابله يبرایدر حال حاضر مقابله موزائیکی و یا مقابله الیه به الیه به عنوان شیوه دفاع-الف

اه کار دفاعی، مزایا و اي پذیرفته شده است. هر یک از این دو رمنطقهبا تهدیدات برتر فرا
ریزي مقابله براي گفته، اصول زیر، در طرحهاي خود را دارند با توجه به فرضیات پیشمحدویت

گیرد:مواجه شدن با یک نیروي ناهمتراز مبنا قرار می
ریزي و هدایت مقابله با حداقل اطالعات از دشمنطرح

1 Joint Task Force Commanders
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 مربوطه)(تا عمق واگذاري به نیروي پدافند چند الیه در عمق
اي براي هر یگانتعیین سرزمین مقابله
هاي کوچک و مرگبار)هاي کوچک (یگانمحوریت عملیات با یگان
 نفر در کیلومتر مربع)8حداکثر پراکندگی (تراکم نیرو، کمتر از
حفظ آمادگی رزمی نیروها تا پیش از درگیري قطعی با دشمن
 قطعیکشف تک اصلی دشمن و وادار کردن او به درگیري
ها براي مقابلهتقدم آماده نمودن رزمگاه
استفاده مؤثر از عملیات ویژه
94: 1388زهتاب و همکاران، (ریزي تمرکزي و اجراي غیرتمرکزيطرح(

سازمان مقابله در جنگ ناهمتراز:-ب
دفاع الیه به الیه در عمق از سه منطقه اساسی تشکیل شده است:

اي درگیر) الیه مقابله1(
هارزمگاه)2(
اي فرسایشی (استهالکی)هاي متوالی مقابله) الیه3(

اي درگیر عبارت است از:وظائف الیه مقابله
) جلوگیري از مانور نفوذي دشمن و نفوذ نیروهاي ویژه او1(
) دیدبانی مستمر و کشف تالش اصلی2(
) وادار کردن دشمن به اینکه عمده قواي خود را گسترش دهد.3(
اي بعديهاي مقابلهخیر انداختن حرکت دشمن تا تکمیل استقرار الیه) به تأ4(
) کانالیزه کردن تک دشمن و جلوگیري از توسعه رخنه توسط دشمن5(
ايهاي بعدي مقابلهجویی در قوا و خودداري از فرسوده شدن نیروها در الیه) صرفه6(
) ایجاد پرده ضد شناسایی7(
پرواز و هواپیماي بدون سرنشین ) کشف نفوذ هواپیماهاي پست 8(
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هاي مراقبت الکترونیکی مانند رادار مراقبت زمینی، ردیاب الکترواپتیکی ) استفاده از سامانه9(
)92: 1388زهتاب و همکاران، (. هاي زمینیو حساسه

مالحظات عملیات مقابله در جنگ ناهمتراز:-پ
ايمقابله دورادور در هر الیه مقابله
ايدشمن از یک الیه مقابلهپذیرش عبور
نظرکردن از زمین نامناسبصرف
آتش، مهندسی، مخابرات و پدافند هوایی)ها از نظر عملیاتی (پشتیبانی خود کافی بودن یگان
(شهر، کوهستان، جنگل و کویر) اجراي عملیات در محیط ویژه
مادي پراکنده)در نقاط آ5و 3، 1سازي آمادهاي طبقات (ذخیرهتوزیع آماد در محل
اي متحركنقطهپدافند هواییومحلی موقتهواییکسب برتري
جنگ اطالعاتی شامل جنگ الکترونیک ناهمتراز و عملیات روانی
75هاي کوچک (عمق نفوذ در زره بیش از رزه و ضدبالگرد در یگانافزایش برد و توان ضد

متر)سانتی
اجراي پدافند غیرعامل
 توپخانه و تانکها و تجهیزات خصوصاً سالحاستفاده ابتکاري از
ها در مناطق داراي استتار، اختفاء و پوششگسترش یگان
94: 1388زهتاب و همکاران، (.جلوگیري از توسعه رخنه توسط دشمن(

اي استهالکی:هاي متوالی مقابلهالیه-ت
یابد. تعداد، محل امه میکننده اداي استهالکی تا عمق واگذاري به نیروي عملهاي مقابلهالیه

زمان در اختیار و امکانات ایجاد اي استهالکی با توجه به مأموریت، زمین، هاي مقابلهو فاصله الیه
اي و حفاظت شود و در هر الیه حفظ یکپارچگی الیه مقابلهمواضع سدکننده مستحکم تعیین می

اصلی و چند رزمگاه متوالی براي اي از یک رزمگاهپهلوها و عقب الزامی است. هر الیه مقابله
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زمان افزارها بایستی هماجراي تأخیر تشکیل شده است و برقراري موانع و تهیه مواضع جنگ
گیرد.انجام

هاي بعدي مقابله):اي استهالکی (الیههاي مقابلهوظائف الیه-ث
ايهاي مقابلهکاهش توان رزمی دشمن در طی عبور از الیه
تأمین عوارض حساس و معابر وصولیحفظ نقاط حیاتی ،
سازي مانور دورانی و عملیات تازش هوایی دشمنخنثی
به تأخیر انداختن پیشروي دشمن
زهتاب و (. هاي مختل کنندهانهدام امکانات آفندي دشمن با اجراي عملیات ویژه و تک

)93: 1388همکاران، 

در عملیات ناهمتراز:1مقابله زیگزاگی

مقابله زیگزاگی:تعریف -الف
نوعی مقابله در جنگ ناهمتراز است که با استفاده بهینه و مؤثر از تمامی امکانات موجود 

هاي موجود و حداکثر استفاده نظامی و غیرنظامی منطقه عملیات (منابع مادي و غیرمادي)، قابلیت
وارد آورده و از قابلیت انعطاف و ابتکار فردي، حداکثر تلفات و ضایعات ممکن را به دشمن

کند. بیشترین حفاظت را براي نیروهاي مدافع فراهم می
هم پیوسته که در یک ضلع مشترکند. گزاگ: حرکت در مسیري به صورت هفت و هشت بهیز

)3940: ص 1381(انوري، حسن، 
شود:مقابله زیگزاگی به سه نوع کلی تقسیم میانواع مقابله زیگزاگی:-ب

مطرح شده است.قاله و در این مقالهنگارنده مبراي اولین بار توسط نظریهاین 1
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گی منظم:) مقابله زیگزا1(
بینی شده در آن به صورت هاي) پیشاست که نقاط اتکاء (رزمگاهیگزاگینوعی از مقابله ز

يریپست و هموار و مناطق کويهانیزمين نوع مقابله برایاند. امنظم و زیگزاگی قرار گرفته
)1تر است. (شکل مناسب

: مقابله زیگزالی منظم1شکل 
ک رزمگاه است. یدهنده محل استقرار نشان ح: عالمت     یتوض



39.......................................................................ناهمترازاي در جنگ با دشمن فرامنطقهزیگزاگی مقابله 

) مقابله زیگزاگی نامنظم:2(
بینی شده در آن به صورت هاي) پیشاست که نقاط اتکاء (رزمگاهیگزاگینوعی از مقابله ز

تر متعادل مناسبيهانیناهموار و زميهانیزمين نوع مقابله برایاند. ازیگزاگی نامنظم قرار گرفته
)2است. (شکل 

: مقابله زیگزالی نامنظم2شکل
نشان دهنده محل استقرار یک رزمگاه است. توضیح: عالمت     
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) مقابله زیگزاگی خط و نقطه:3(
يهابینی شده آن به حالتهاي) پیشنوعی از مقابله زیگزاگی است که نقاط اتکاء (رزمگاه

ها (پست و هموار، نیوع مقابله در تمام زمن نیاند. او به صور منظم و نامنظم قرار گرفتهخط و نقطه
یگزاگیگر مقابله زیدشمن از دو نوع ديآن براییباشد و شناسایمتعادل و ناهموار) قابل اجرا م

)3تر است. (شکل مشکل

: مقابله زیگزالی خط و نقطه3شکل 
استقرار محلک رزمگاه و عالمت یدهنده محل استقرار نشانح: عالمت      یتوض

آن (خط) است.يا دو تا سه رزمگاه در روی) و یا سطحیو ینیرزمی(زیمواضع دفاع
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هاي اخیر، کارشناسان نظامی ارتش جمهوري اسالمی ایران، براي رویارویی با دشمن در سال
جنگ در محیط يابتکارهاي نوین وهاي خود را مصروف ابداع و ایجاد شیوهاي، تالشفرامنطقه

س یاند که زحمات آنان درخور ستایش و تقدیر است. محقق که تجربه تدرعملیاتی ناهمتراز نموده
ن جنگ ناهمتراز و یو دافوس آجا و همچنیک در سطوح مختلف مرکز فرهنگیدروس تاکت

آشنا یفاعک با اشکال مختلف مواضع دینزاجا را دارد و از نزدیرزميهاگانیتجربه خدمت در 
ق مدارك موجود و مرتبط با جنگ در محیط عملیاتی ناهمتراز یباشد پس از مطالعه و بررسی دقیم

از تجارب خود، به این نتیجه رسیده يریگو بهرهياها و نقاط ضعف دشمن فرامنطقهيو توانمند
ط واقعی یااي تدوین شده موجود، داراي نقاط ضعفی هستند که در شرهاي مقابلهاست که شیوه

گفته باشند و به شیکاري مؤثر و مناسب در مقابل دشمن پطور کامل به عنوان راهتوانند بهرزم نمی
هاي اجرایی را در عمل با مشکل جدي مواجه خواهند کرد. همه کارشناسان احتمال زیاد یگان

ف دشمن شود ها و نقاط ضعي، موفق به شناخت توانمندینظاميرویک نیمعتقدند که اگر ینظام
روز یکند در جنگ پيبرداراز نقاط قوت دشمن از نقاط ضعف آن بهرهيو بتواند ضمن دور

ها و فنون کیو ابتکار در استفاده از تاکتيده، هوشمندیاز ايریگخواهد شد و در صورت بهره
دشمن ن ادعا هستند).ید ایر در منطقه مؤیاخيهات دوچندان خواهد شد (جنگین موفقیمناسب، ا
، یبانی، آماد و پشتییو کنترل، هوای، مانور، آتش، فرماندهی(اطالعاتيبرتريکه دارايافرامنطقه

ن نقطه ضعف دشمن مقابل خود با یترتواند از کوچکیباشد، میو ...) میتحرك، جنگ روان
توجه به مستلزم یک و روشیهر گونه تاکتيریکارگن بهیکند، بنابرايبردارسرعت و دقت بهره

ه و مرحله یه به الین راستا، محقق ضمن گذر از محاسن پدافند الیباشد. در ایمالحظات فوق م
مقابله در جنگ ناهمتراز، به برخی از نقاط ضعف پدافند الیه به الیه و مرحله مقابله در جنگ 

پردازد:ر مییار برتر به شرح زیناهمتراز در برابر نیروي داراي توان رزمی بس
اي متوالی و پدافند الیه به الیه (موزائیکی)، هاي مقابلهدر الیهيخوديهاترش یگانگس-

کند.پذیر میاي آسیباي نیروي آفندي فرامنطقهها را در برابر مانورهاي قائم، دورانی و احاطهآن
)، اي متوالی و پدافند الیه به الیه (موزائیکیهاي مقابلهدر الیهيخوديهاگسترش یگان-

جوار را در بر دارد.هاي همحداقل پشتیبانی متقابل نیروهاي مستقر در رزمگاه
همراه دارد.حداقل استفاده مؤثر از زمین منطقه را به-
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پذیري را دارد.اي دشمن، حداکثر آسیبدر مقابل حرکات به اصطالح قورباغه-
پذیري برخوردار است.از حداقل انعطاف-
ها در همه جهات مشکل است.ن رزمگاهیانبی ببرقراري ارتباط ج-
دارد.يادیزيریپذبیدشمن، آسيهادر برابر آتش-
آسان است. يامقابلهيهاهیدر اليموجود خوديروهایکشف محل استقرار ن-
باشد.پذیر نمیامکان قطع درگیري نیروهاي درگیر با دشمن مشکل و یا امکان-
کند.فراهم میآزادي عمل بیشتر دشمن را-
دهد.یرا در منطقه نبرد کاهش ميخوديروهاینيداریپا-

:گیرينتیجه
جه گرفت که پدافند الیه به الیه (موزائیکی) و مرحله یتوان نتیاز تجزیه و تحلیل مطالب باال م

کز ار برتر که در حال حاضر در مرایمقابله در جنگ ناهمتراز در برابر نیروي داراي توان رزمی بس
ط واقعی رزم با یشود، از نظر محقق در شراخصوص دافوس آجا تدریس میآموزشی آجا و به

ح شده است، بنابراین محقق، مقابله یمشکالت زیادي مواجه خواهد شد که شرح آن در متن تشر
داندار برتر مییاي داراي توان رزمی بسکاري مناسب براي مقابله با دشمن فرامنطقهزیگزاگی را راه

ي مؤثري است و داراي محاسن و هاي کشور اسالمی ایران شیوهکه براي دفاع از سرزمین
هاي زیر در مقایسه با پدافند الیه به الیه (موزائیکی) و مرحله مقابله در جنگ ناهمتراز مزیت

باشد:می
پذیري را در برابر ها)، کمترین آسیبهاي خودي در نقاط اتکاء (رزمگاهگسترش یگان-

اي دارد.اي نیروي آفندي فرامنطقهانورهاي قائم، دورانی و احاطهم
سازد.یسر میجوار را در همه جهات مهاي همحداکثر پشتیبانی نیروهاي مستقر در رزمگاه-
کند.حداکثر استفاده مؤثر از زمین منطقه را فراهم می-
ذیري را دارد.پاي دشمن، کمترین آسیبدر مقابل حرکات به اصطالح قورباغه-
برخوردار است.يادیپذیري زاز انعطاف-
دهد.یش میدان نبرد افزایروها را در مینيداریپا-
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نامنظم و یگزاگیخط و نقطه، مقابله زیگزاگیب تقدم: مقابله زیترتن روش مقابله (بهیدر ا-
تر است.  ها توسط دشمن مشکلرزمگاهییمنظم)، شناسایگزاگیمقابله ز

تر است.جوار آسانهاي همیگانيهاقراري ارتباط جانبی رزمگاهبر-
ها به نحو با سایر رزمگاهمستقر در هر رزمگاهيروهایامکان هماهنگی و پشتیبانی متقابل ن-

شود.مطلوبی فراهم می
تر است.امکان قطع درگیري نیروهاي درگیر با دشمن در هر رزمگاه آسان-
کند.شمن را محدود میآزادي عمل نیروهاي د-
کند.یرنگ مدشمن را کميهايبرتر-
تر حفظ خواهد شد.ها آسانمستقر در رزمگاهيه افراد خودیروح-
(به یگزاگیموجود در آنها در انواع مقابله زيخوديروهایها و نتمام رزمگاهییشناسا-

يمنظم) برایگزاگیم و مقابله زنامنظیگزاگیخط و نقطه، مقابله زیگزاگیب تقدم: مقابله زیترت
تر است.دشمن مشکل

نابع:م
آمادگی براي شکست در جنگ آینده: مروري بر مسائل ). 1998(ویلیامسون، موري-1

.بهار.استراتژیک
.انتشارات برکلی.جمهوري ترس)1989،(سمیرالخلیل-2
.دافوس آجا.جنگ ناهمتراز. )1387زهتاب سلماسی، یعقوب و همکاران (-3
.انتشارات سخن.فرهنگ بزرگ سخن.)1381(وري، حسنان-4
.1386، سال 4و3و2و1هاي شمارهماهنامه نگاه-5
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