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فرزاد کاظمی
دریافت مقاله1400/12/17 :
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پذیرش مقاله1401/03/11:

چكيده
در به وجود آمدن امنیت و اقتدار کشور عوامل زیادی تأثیرگذار هستند که ازجمله آن موارد ،وجود نیروهای
مسلح قدرتمند را میتوان نام برد .نقش ارتش جمهوری اسالمی ایران بهعنوان بخش بزرگی از نیروهای مسلح
ارتش جمهوری اسالمی ایران ،در برقراری امنیت کشور بسیار حائز اهمیت خواهد بود .در راستای حفظ این
اقتدار ،ارتقاء قدرت رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار هست .دو
مؤلفه اصلی قدرت رزمی ،یکانهای مانوری و قدرت آتش است .با توجه به تغییراتی که اخیراً در ساختار نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران برابر طرح ثامناالئمه ایجاد گردیده است؛ پشتیبانی آتش یکانهای توپخانه
از یکانهای مانوری با چالش مواجه گردیده است؛ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران میبایست برای
مقابله با تهدیدات بر اساس تدابیر و خطمشیها و تمهیدهای خاص خود را در قالب دکترین و سیاستهای
موجود همجهت نماید و این کمبود را برطرف نماید .تحقیق حاضر با پرداختن به این موضوع و باهدف تبیین
نقش مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش در انجام مأموریت یکانهای نزاجا انجامگرفته است .روش تحقیق توصیفی
با رویکرد تحلیل آمیخته هست .جامعه موردمطالعه شامل فرماندهان توپخانه نزاجا در طول هشت سال دفاع
مقدس و در زمان صلح از رده گردان به باال که دوره دافوس را طی نمودهاند میباشند .حجم نمونه در مصاحبه
تعداد  8نفر و برای پرسشنامه برابر فرمول کوکران تعداد  78نفر محاسبه گردید .محقق با توزیع پرسشنامه،
مصاحبه با صاحبنظران ،اسناد و مدارک به جمعآوری اطالعات در این تحقیق اقدام نموده است و یافتههای
این تحقیق در راستای منظور نمودن پیشنهادهای در ساختار مرکز تطبیق آتش قرارگاههای عملیاتی لشکر خواهد
بود.
واژگان کلیدی :طرحریزی آتش ،پشتیبانی آتش ،چانلهای هماهنگی
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مقدمه:
در برآورد و مقاایساااه قادرت نیروهاای مسااالح ،دو مؤلفاه مهم ماانور ییکاانهاای ماانوریو و آتش
ییکانهای پشااتیبانی آتشو بساایار تأثیرگذار هسااتند .در تعریم مانور میتوان گفت مانور عبارت
اساات از جابجایی عدهها و تجهیزات از یک منطقه نبرد به منطقه دیگر بهمنظور قرار گرفتن در یک
وضعیت تاکتیکی برتر در شرایط رزم است و منظور از آتش شامل کلیه آتشها که توسط سالحهای
ساااازماانی خود یگاان اجراکنناده ماأموریات ،آتشهاای یکاانهاای توپخااناه ،پادافناد ،هوانیروز و نیروی
هوایی اساات یعارف18 :1377 ،و .بهطورکلی در ساااختار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسااالمی
ایران ،مأموریت تهیه پشااتیبانی آتش مداوم و بهموقع برای فرمانده نیروی عملکننده از طریق انهدام
یاا خنیی نمودن آماا هاای کاه اجرای ماأموریات نیرو را باه خطر میانادازد توساااط یکاانهاای توپخااناه
صاااحرایی انجاام میگردد .در زماان جنای یکاان توپخااناه ،پشاااتیباانی آتش نزدیاک و مؤثر را برای
نیروهاای ماانور کنناده را فراهم نموده و در جهات خنیی کردن آتش یکاانهاای دشااامن و تخریاب
تأساایسااات و تجهیزات آنها یک واحد مناسااب و ایده آل خواهد بود یمطاعی12 :1397 ،و .دراین
حاالات انجاام کلیاه همااهنگیهاای مربو باه طرحریزی و تهیاه آتش نیروهاای ماانوری و آتشهاای
میدان نبرد به عهده افساار هماهنیکننده پشااتیبانی آتش ،بهعنوان مشاااور تخصااصاای فرمانده یکان
عملکننده مانوری اساات که کلیه آتشهای مناسااب ،دقیق و بهموقع را طرحریزی و اجرا مینماید.
بنابراین افساار توپخانه با عنوان طراح آتش میبایساات؛ توانایی و تخص ا

کافی جهت تقساایم و

انتقال ساریع آتش را از یک محل در منطقه نبرد به نقطه دیگر را برای فرمانده نیروی مانوری فراهم
نماایاد؛ باهعباارتیدیگر میتوان گفات کاه طرح آتش ،کاامالکنناده طرح ماانور فرمااناده در هر عملیاات
تاکتیکی اساات و ارشاادترین افساار توپخانه صااحرایی در هر رده مساا ولیت دارد تا با بهکارگیری
ساالحهای ساازمانی خود و همننین ساایر منابع پشاتیبانی آتش که در اختیار فرمانده نیرو قرار دارد،
کلیه آتشها را برای کسااب موفقیت یکانهای مانوری در پشااتیبانی از عملیات رزمی طرحریزی و
همااهنای نماایاد .باا عناایات باه اینکاه همواره آتش یکی از تاأثیرگاذارترین مؤلفاههاای توان رزمی نیروهاا
در تمامی صااحنههای نبرد یکالساایک -ناهمترازو بوده ،تنوع این آتشها از یکسااو ،پینیدگی و
پیشارفت روزافزون فناوری درزمینه جنیافزارهای پشاتیبانی آتش یجنیافزارهای هوشامند ،انواع
مهمات هوشاامند و سااامانههای پروازیو از سااوی دیگر ،کاربرد و اسااتفاده بهینه و همزمان از این
امکانات را دشاوارتر و حسااستر مینماید .همننین ایجاد هماهنگی در کاربرد آنها در یک ساامانه
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یکپارچه بهمنظور افزایش توان رزمی نیروی درگیر ،درمجموع فرماندهان را با یک مشاکل و چالش
اساسی و بزرگ روبرو میسازد .لذا بهمنظور هماهنی نمودن اقدامات پشتیبانی آتش در قرارگاههای
عملیاتی لشاکری وجود مرکزی به نام مرکز عملیات تاکتیکی لشاکر که اقدامات هماهنگی پشاتیبانی
آتش را انجام میدهد؛ الزامی و غیرقابلانکار اسات و هرچه قدر میزان این هماهنگیها بیشاتر باشاد
نتیجه مطلوبتر و با تلفات کمتر درصحنه نبرد مواجه خواهد بود؛ و موفقیت فرمانده را در عملیات
آفندی و پدافندی با اساتفاده از بهکارگیری یک طرح آتش مناساب در پشاتیبانی از یکانهای مانوری
خود فراهم خواهد نمود؛ بنابراین عدم وجود مراکز هماهنگی پشتیبانی آتش برابر یک سازمان کامل
موردنیاز و برخورداری از تجربه کافی در هنگام عملیات واقعی بهعنوان دغدغه اصلی پژوهشگر در
این مطالعه بوده و این پژوهش در راسااتای نشااان این امر مهم بوده و هدف در پاساا گویی آن را
دارد .با توجه به موارد مطرحشده درهرصورت علیرغم شیوه بهکارگیری یکانهای توپخانه نبایستی
در مأموریت آن بهعنوان هماهنیکننده پشاتیبانی آتش و قدرت آتش صاحنه نبرد خللی ایجاد گردد
و این وظایم بهطور صاحیح اجرا نگردد .بنابراین پژوهش حاضار به دنبال تبیین نقش مرکز هماهنگی
پشاتیبانی آتش در سااختار نیروی زمین آتش در رده قرارگاههای عملیاتی لشاکری اسات .و ساؤال اصالی تحقیق
"نقش مرکز همااهنگی پشاااتیباانی آتش در رده قرارگااه عملیااتی باا تاأکیاد بر سااااختاار جادیاد نیروی
زمینی ارتش جمهوری اساالمی ایران چیسات " اسات .ضامناً ساؤالهای فرعی پژوهش حاضار برای
جوابگویی به اهمیت ،نقش سااختار ،نقش چانلهای هماهنگی پشاتیبانی و نقش اقدامات هماهنگی
پشاتیبانی آتش ساازمان مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش در قرارگاه عملیاتی با تأکید بر سااختار جدید
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران تهیه گردیدهاست.
مبانی نظری و پیشینههای تحقیق:
الف) تاریخچه مرکز هماهنگی آتش:

ایجاد هماهنگی در اساتفاده از ساامانههای پشاتیبانی آتش از نیروهای مانوری در طول تاری جنی
سایر تکاملی داشاته اسات .با مرور جنیها در طول تاری علیالخصاوص از ساده نوزدهم به بعد با
اختراع توپخااناه صاااحرایی هواپیماا باالگرد توپخااناه دریاایی و خمپاارهاناداز همااهنگی بین یکاانهاای
مانوری و یکانهای آتش بهطور محسااوس قابللمس و درک اساات .هماهنگی در پشااتیبانی آتش
توپخانه یبهعنوان نخسااتین سااامانه آتشو از پیادهنظام در زمان ناپل ون با تشااکیل سااازمان توپخانه
شاکل جدیدی به خود گرفت .در عصار ناپل ون فرانساویها توانساتند توپخانه خود را اساتاندارد کرده
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و بهبود بخشااند و همننین ارتش بساایار بزرگی تشااکیل دادند و سااازمان توپخانه و فرماندهی
تشاکیالت نظامی خود را بهبود بخشایدند .توساعه تفنیها و توپخانههای سار پر باعث ایجاد انقالب
دیگری در جنی زمینی در قرن نوزدهم شاااد و لزوم هماهنگی بین پیادهنظام و توپخانه برای تأمین
نیروها را بیشاتر کرد یمحمدی1381 ،و .در جنی جهانی دوم با توساعه جنیافزارهای دیگر همنون
هواپیماها و کشااتیهای توپدار و نیز عملیات مشااترک و مرکب ارتشهای درگیر بهمنظور کاهش
در جلوگیری از خطاهای احتمالی منابع پشااتیبانیکننده آتش در عملیات لزوم هماهنگی پشااتیبانی
آتش به این یکانها بیشازپیش احسااس میشاد .یکی از بارزترین این هماهنگیها بین نیروهای ما
نوری و ساااامااناههاای آتش متفقین در جنای جهاانی دوم در عملیاات نرماانادی تبلور یاافات باا هجوم
سارتاساری و رسامی عرا به ایران در ساال  13۵9با غرش توپها و حرکت تانکهای متجاوزین و
بمباران هواپیماها آغاز شاااد و پس از مقاومت جانانه ارتش اساااالم که با تالش شااادید یکانهای
توپخانه ،هوانیروز و نیروی هوایی باعث تیبیت دشامن در مواضاع نامناساب گردید .در طول هشات
سااال دفاع مقدس سااامانههای آتش ارتش جمهوری اسااالمی ایران نقش تعیینکنندهای در عملیات
داشااتهاند؛ یکانهای تاکتیکی پیش از آغاز عملیات با تشااکیل مراکز تطبیق آتش در نزدیکی خطو
عملیات کلیه ساامانههای آتش ارتش و ساپاه را هماهنی مینمودند .از بارزترین این هماهنگی بین
سااامانههای آتش در پشااتیبانی از عملیات ثامناالئمه که با شاارکت  8گردان توپخانه ،هوانیروز و
نیروی هوایی عملیات طریقالقدس در 1360/۵/26با شارکت توپخانههای لشاکر  92و  16هوانیروز
و نیروی هوایی را میتوان نام برد .همننین در عملیات بیتالمقدس با شارکت توپخانههای لشاکر
 21و  16و  92و پاایگااه هوانیروز و نیروی هوایی را میتوان ناام برد در  1360/11/20عملیاات
والفجر  8در اروندکنار با شاارکت  ۵0گردان توپخانه شااامل  1000عرابه توپ قرارگاه رعد نیروی
هوایی و قرارگاه هوانیروز با هماهنگی کامل از طریق ایجاد مرکز تطبیق آتش پشاتیبانی آتشای که در
طول هشات ساال دفاع مقدس بیساابقه بوده اسات از یکانهای تکور به اجرا درآوردند یجعفری،
1384و .ایجاد هماهنگی بین ساامانههای پشاتیبانی آتش فرماندهی و یکانهای مانوری از ساال 1991
عملیات طوفان صاحرا به کمک فناوری اطالعات ارتباطات و ساهولت نسابی انتشاار این اطالعات
صاااورت گرفت .در این جنی  3هزار رایانه در منطقه عملیات که همگی به رایانههای مساااتقر در
آمریکا وصال بودند؛ مورداساتفاده قرار گرفت .در آسامان خلیجفارس هواپیمای جی اساتارز یساامانه
مشترک راداری برای تجسس و هدفگیریو به بررسی در سطح زمین میپرداخت .این سامانه برای
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کشام مختل کردن و انهدام نیروهای پشاتیبان خط مقدم طراحیشاده بود دو هواپیمای جی اساتارز
درمجموع  49پرواز انجام دادند و بیش از یک هزار هدف شامل ستونهای نظامی تانکها کامیونها
نفربرهای زرهی و توپخانهها را شاناساایی کردند .یمحمدی 2003و .در جنی نیروهای فرا منطقهای
با ارتش عرا ساامانههای پشاتیبانی از نیروهای ما نوری با پیشارفت حیرتانگیز و چشامگیر فناوری
اطالعات رایانه ماهواره ارتباطات پیشاارفته و جنیافزارهای هوشاامند هماهنگی بین سااامانههای
پشاتیبانی آتش را بهصاورت دیجیتالی انجام میدادند .در این جنی اساتفاده از ساامانههای پیشارفته
اطالعات تاکتیکی توپخانه بهمنظور هماهنگی ساامانههای تأمین آتش خمپارهانداز توپخانه موشاکی
و راکتی بالگردهای توپدار و پشتیبانی آتش هوایی و دریایی در جنی سلطه یعرا و بهکاررفته شد
یریشااهری1381 ،و .در جنی  33روزه نیروهای حزباهلل با ایجاد هماهنگی بین سااامانههای آتش
محدود خود با شاالیک روزانه  1۵0تا  200موشااک کاتیوشااا به شاامال اساارائیل ضاامن به نمایش
گذاردن قدرت و توان موشاکی ،با آتش خود خوف و ترس بیساابقهای را در بین نیروهای اسارائیل
به وجود آورد یدهقانی فیروزآبادی1386 ،و.
ب) هماهنگی پشتیبانی آتش:

فراهم نمودن مؤثرترین پشاتیبانی آتش از طرح عملیاتی ،برای فرمانده یکان مانوری با رعایت اصال
صاارفهجویی در جنیافزارها و مهمات با جلوگیری از اجرای آتشهای بیمورد و اضااافی ،ترکیب
کامل طرح پشتیبانی آتش توپخانه با طرح عملیاتی فرمانده یکان مانوری و همننین ایجاد هماهنگی
الزم بهمنظور برقراری فضاای امن ،جهت فعالیت وسایل پروازی نیروهای خودی یهواپیما ،بالگرد و
پهپادو ازجمله موارد بهکارگیری اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش اسات .ساازمان هماهنگی پشاتیبانی
آتش با در کنترل کامل گرفتن منابع پشاتیبانی آتش ساازمانی و موجود ،نسابت به اجرای طرحریزی
و تمرکز آتش همزماان روی یاک یاا چناد آماا اقادام مینماایاد .در حین اجرای ماأموریات این مرکز باا
توجاه باه تقادم در طرحریزی آتش از قبال انجاامشاااده یآتشهاای طبق برنااماهو اقادام خواهاد نمود؛
ولیکن در حین اجرای ماأموریات ممکن اسااات هادفهاای باهطور نااگهاانی یآماا هاای نااگهاانیو در
منطقه نبرد قرار گیرند که در این حالت مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش میبایست انهدام این هدفها
را در اولویت خود برای اجرای پشااتیبانی آتش صااحیح قرار دهد و قادر به ایجاد تغییرات الزم در
پشاتیبانی آتش و برخورد مناساب با هرگونه وضاعیت غیرمترقبه باشاد .ضامناً ایجاد تأمین مناساب
برای نیروهاای ماانوری در هنگاام اجرای آتشهاا باهمنظور جلوگیری از تلفاات باه نیروهاای خودی و
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تلفیق آتشهای توپخانه با آتشهای پشااتیبانی هوانیروز و نیروی هوایی به نحو مؤثر از وظایم این
مرکز اساات یاساادی82 :1393 ،و .مساا ولیت تشااکیل این سااازمان در تمام ردهها به عهده یکان
عملکننده هسات؛ که برای این منظور فرمانده قرارگاه عملیاتی از رئیس رکن ساوم قرارگاه و افسار
هماهنیکننده پشااتیبانی آتش که فرمانده گروه توپخانه صااحرایی هساات اسااتفاده مینماید ولی
بههرحال مساا ولیت نهایی تمام امور مربو به پشااتیبانی آتش با فرمانده قرارگاه عملیاتی اساات.
رئیس رکن ساااوم قرارگاه عملیااتی در همااهنای نمودن طرحهای تاکتیکی با طرح پشاااتیباانی آتش
دارای مسا ولیت ساتادی اسات و ارشادترین افسار توپخانه در قرارگاه عملیاتی فرمانده گروه توپخانه
و هماهنیکننده پشاتیبانی آتش هسات .نکته موردتوجه این است که فرمانده گروه توپخانه صحرایی
که در پشااتیبانی آتش قرارگاه عملیاتی نزاجا در محیط ناهمتراز قرار دارد هماهنیکننده پشااتیبانی
آتش قرارگااه عملیااتی بوده و برای اجرای آتش مؤثر باایاد عالوه بر گردانهاای تحات امر گروه
توپخانه آتشگردانهای توپخانه ساااازمانی تیپهای مساااتقل تحت امر قرارگاه را نیز تحت کنترل
داشااته باشااد؛ بنابراین فرمانده گروه توپخانه هماهنیکننده پشااتیبانی آتش در کلیه امور مربو به
پشتیبانی آتش مشاور اصلی فرمانده قرارگاه عملیاتی هست .هماهنیکننده پشتیبانی آتش الزم است
بهمنظور ایجاد فضاای مناساب برای وارد عمل شادن پهپادها و بالگردها همکاری نزدیکی با افساران
رابط نیروی هوایی و هوانیروز داشااته باشااد یآییننامه گروه توپخانه صااحرایی در پشااتیبانی آتش،
1393و.
پ -سازمان هماهنگی پشتیبانی آتش:

سااازمان هماهنگی پشااتیبانی در قرارگاه لشااکری دارای ماهیت غیررساامی بوده و از طریق آن کلیه
امور مربو به پشتیبانی آتش که نیاز به هماهنگی دارد موردبررسی قرار میگیرند .محل تشکیل این
مرکز در پاساگاه فرمانده قرارگاه لشاکری هسات یآییننامه گروه توپخانه صاحرایی در پشاتیبانی آتش
قرارگاه تاکتیکی نزاجا ،ساال 63 :1393و .این ساازمان در مرکز عملیات تاکتیکی قرارگاه لشاکری به
نام عنصار پشاتیبانی آتش نامیده میشاود .عنصار پشاتیبانی در تعریم مرکز عملیات تاکتیکی میتوان
گفت که مرکز عملیات تاکتیکی یکی از تأسایساات فرماندهی اسات که با تمرکز وساایل ارتباطی و
مخاابراتی و کاارکناان الزم ،عملیاات تااکتیکی جااری ازآنجاا کنترل و همااهنای میگردد .معموالً در
ردههای ارتش ،ساپاه ،قرارگاه تاکتیکی لشاکر و گاهی برحساب نیاز در رده تیپ یک مرکز عملیات
تاکتیکی تشااکیل میگردد .کارکنان این مرکز نمایندگان سااتاد هماهنیکننده و سااتاد تخصااصاای
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میبااشاااناد کاه باا فراهم نمودن اخباار و اطالعاات الزم در مورد عملیاات رزمی و پشاااتیباانی رزمی
فرمانده را در هدایت عملیات جاری کمک مینمایند .این افسااران با ارائه پیشاانهاد به فرمانده او را
در اتخاذ یک تصامیم صاحیح و بهموقع یاری نموده و برابر خطمشای فرمانده اقدامات الزم را انجام
و دسااتورات تکمیلی را صااادر مینمایند .عنصاار پشااتیبانی آتش در مرکز عملیات تاکتیکی قرارگاه
تاکتیکی و یا مرکز عملیات تاکتیکی قرارگاه لشاکری دارای همان ساازمان هماهنگی پشاتیبانی آتش
هساات که تحت نظارت سااتادی معاون هماهنیکننده پشااتیبانی آتش در مرکز تاکتیکی تشااکیل
میگردد و از طریق آن کلیه امور مربو به پشاتیبانی آتش را که نیاز به هماهنگی دارند موردبررسای
قرار میگیرند .وظیفه این عنصار هماهنگی نمودن کلیه آتشهای پشاتیبانی بهمنظور تک به آما های
زمینی با اساتفاده از وساایل پشاتیبانی آتش مناساب و حصاول اطمینان از پشاتیبانی مؤثر طرح تاکتیکی
با رعایت صارفهجویی هسات و کارکنان و تجهیزات الزم برای تشاکیل قسامتهای توپخانه از گروه
توپخانه تأمین میشاود .عنصار پشاتیبانی آتش در مرکز عملیات تاکتیکی ،باید مطم ن باشاد که تدبیر
فرماندهی در مورد پشااتیبانی آتش اجرا میگردد این امر مسااتلزم آگاهی عنصاار مزبور از وضااعیت
تاکتیکی امکانات و مقدورات و محدودیتهای منابع پشااتیبانی آتش موجود یاز در دسااترس بودن،
زمان پاساخگویی و مهماتو هسات .این عنصار ضامن بهینهساازی نقشاه وضاعیت مربو به منابع
پشاااتیباانی آتش و نگهاداری مدارک مربوطه ،نقشاااه مناابع پشاااتیباانی آتش ،محال و موقعیات مناابع
پشاتیبانی آتش را نشاان داده و به عنصار پشاتیبانی آتش امکان میدهد که ساریعاً وضاعیت موجود را
سااانجیاده و یکاان آتش منااساااب را جهات تاک باه آماا هاا تعیین نماایاد .باهمنظور همااهنای کردن
آتشهای موجود روی آما های زمینی ،برای هماهنی منابع پشاتیبانی موجود اعمالی به شارح ادامه
ضاروری اسات .تهیه قسامتهای پیوسات پشاتیبانی آتش مربو به دساتور تاکتیکی ،تهیه پیوسات
پشاتیبانی آتش دساتور تاکتیکی و ضامیمه توپخانه صاحرایی آن ،دریافت ضامایم ساایر منابع پشاتیبانی
آتش و بررساای آنها ،هماهنگی با عنصاار هماهنگی فضااای هوایی بهمنظور جلوگیری از آساایب
رسیدن به بالگردها از طریق توپخانه صحرایی و توپخانه دریایی و همننین استفاده از پدافند هوایی
و بالگردها علیه هدفهای دشامن ،دریافت درخواسات یکانهای زیردسات و در نظر گرفتن ساایر
نیازمندیها ،ارزیابی منابع پشاتیبانی آتش موجود و اتخاذ تصامیم در حدود اختیارات را واگذارشاده
و فراهم نمودن درخواساات و یا جایگزین نمودن آن با آتشهای دیگر ،تعیین جنیافزار مناساااب
برای اجرای آتش روی هر آما  .از طرفی دیگر عنصار پشاتیبانی آتش بهمنظور سارعت بخشایدن به
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هماهنگی در تک به آما های زمینی و برقراری تأمین نیروهای خودی نسابت به اقدامات هماهنگی
پشاتیبانی پیشانهادهای الزم را در خصاوص کاربرد عوامل شایمیایی و پیشانهاد ساازمان برای رزم را
ارائه مینماید.
ساازمان هماهنگی پشاتیبانی آتش که مرکز عملیات تاکتیکی قرارگاه تاکتیکی یا قرارگاه لشاکری کار
میکنند ساازمان رسامی نبوده و به همین دلیل باید از افساران ساتاد گروه توپخانه یا گردان توپخانه
عمال کلی قرارگااه لشاااکری نفراتی تعیین و برای انجااموظیفاه در این مشااااغال باه مرکز عملیاات
تاکتیکی اعزام کردند .سایر اعضای آن به شرح زیر از ستاد قرارگاه لشکری تعیین میگردد:
ی1و فرمانده گروه توپخانه ،هماهنیکننده اصلی
ی2و معاون هماهنیکننده پشتیبانی آتش یافسر تطبیقدهنده آتشهای گروه توپخانهو
ی3و افسر شیمیایی قرارگاه تاکتیکی
ی4و افسر هوانیروز قرارگاه تاکتیکی
ی۵و افسر رابط هوایی یاز گروه کنترل هوایی تاکتیکیو
ی6و افسر رابط توپخانه دریایی یدر صورت لزومو
ی7و افسر توپخانه پدافند هوایی
ی8و افسر امور هوایی رکن سوم قرارگاه تاکتیکی یافسر زمینیو
ی9و افسر امور هوایی رکن دوم قرارگاه تاکتیکی یافسر زمینیو
ما در پژوهش حاضاار با توجه به موضااوع موردمطالعه صاارفاً به تشااریح وظایم عنصاار هماهنگی
پشاااتیباانی آتش در مرکز عملیاات تااکتیکی قرارگااه لشاااکری میپردازیم .وظاایم همااهنایکنناده
پشاتیبانی یفرمانده گروه توپخانهو در این ساازمان به این صاورت اسات که با انجام نظارت دقیق بر
کلیه مواردی که در این ساازمان توساط معاون وی صاورت میگیرد و چناننه نیاز باشاد ممکن اسات
نسابت به انجام بعضای امور شاخصااً اقدام نماید .به هر صاورت الزم اسات بدانیم مسا ولیت اصالی
تمام اقدامات این ساازمان صاورت میپذیرد به عهده وی هسات؛ اما معاون هماهنگی پشاتیبانی آتش
یافسر تطبیقدهنده آتشهاو وظایم ذیل را انجام خواهد داد:
با هماهنگی رئیس رکن ساوم قرارگاه تاکتیکی مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش را تشاکیل میدهد و
نیازمندیهای منابع پشااتیبانی آتش را برآورد و پیشاانهاد هماهنگی آتش را ارائه مینماید .در مورد
ساهمیهبندی و اختصااص منابع پشاتیبانی آتش پیشانهادها الزم را ارائه مینماید و اخبار و اطالعات
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الزم در مورد امکانات پشاااتیبانی آتش دشااامن را جمعآوری و در اختیار فرماندهی و ساااتاد قرار
میدهاد .فرماانادهی و ساااتااد را در جریاان اقاداماات و فعاالیاتهاای ساااازماان قرار میدهاد و در مورد
برقراری ارتباطات بین عناصاار سااازمان و عوامل پشااتیبانیکننده نظارت میکند.اقدامات هماهنگی
پشااتیبانی آتش مناسااب یمجاز و محدودو را پیشاانهاد مینماید .پیوساات پشااتیبانی آتش را تهیه و
ضامایم آن را از مسا ولین دریافت و بررسای مینماید .و در مورد نیازمندیهای آتش توپخانه مرکز
هدایت آتش توپخانه قرارگاه تاکتیکی را مطلع میسااازد .نقشااه وضااعیت پشااتیبانی آتش را تهیه و
تغییرات الزم را اعالم مینماید و برای تک به آما ها مؤثرترین وسیله را انتخاب مینماید.
ت) سازمان مرکز عملیات تاکتیکی در قرارگاههای لشکری:

مدل مفهومی ساختار نزاجا
نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی
ایران

ستاد نیروی زمینی

قرارگاههای منطقهای

گردانهای پیاده
تیپهای مستقل

گردان توپخانه

قرارگاه توپخانه در پشتتتتتتتتیشانی تش
قرارگاه عملیاتی لشکر قرار گیرد

قرارگاههای عملیاتی
لشکر

1۵0
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در مدل مفهومی باال بر اساااس ساااختار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسااالمی ایران ،شااامل سااتاد
نیروی زمینی ارتش جمهوری اساااالمی ایران و قرارگااههاای منطقاهای اسااات .هر قرارگااه عملیااتی
برحساب وظیفه و مأموریت دارای یک تا ساه قرارگاه عملیاتی لشاکری هسات که در جدول ساازمان
قرارگاه پیشبینیشاده و در زمان عملیات برحساب نیاز ،با در اختیار قرار گرفتن چند تیپ مساتقل
فعال میشااوند .در ساااختار هر تیپ چند گردان رزمی و یک گردان توپخانه وجود دارد .در بحث
همااهنگی پشاااتیباانی آتش ،اقاداماات مربو باه همااهنگی پشاااتیباانی آتش از پاایینترین رده یعنی
گروهان تا باالترین رده انجام میگردد .در رده گروهانها توسااط فرمانده گروهان پیاده با مشااورت
دیدبان اعزامی از یکان توپخانه و در رده گردانهای پیاده تیپ ،توساااط افسااار رابط توپخانه که از
گردان توپخاانه تیاپ به گردانهای رزمی تیاپ اعزام میگردد به عمل خواهد آمد .در سااااختار قبلی
نیروی زمینی ارتش ،توپخانه لشاکری در ساازمان لشاکرها وجود داشات و کلیه اقدامات مربو به
هماهنگی پشااتیبانی آتش بین تیپهای یک لشااکر توسااط مرکز هماهنگی پشااتیبانی آتش که در
سااختار رکن ساوم آن بود؛ برقرار میگردید .ضامناً کلیه هماهنگیهای آتش بین لشاکرهای همجوار
در داخل منطقه مربو به قرارگاه منطقهای توسااط مراکز هماهنگی پشااتیبانی آتش این توپخانههای
لشااکری انجام میگردید .اما در ساااختار جدید ،به دلیل عدم وجود توپخانههای لشااکری باید به
شااارح ذیال اقادام نمود :در چنین حاالتی قرارگااه لشاااکری برای ماأموریات خود نیاازمناد توپخااناه و
همننین ساااازماان همااهنگی پشاااتیباانی آتش میبااشاااناد .این نیاازمنادیهاا در جادول ساااازماانی
پیشبینینشااده و باید بهصااورت غیرسااازمانی ایجاد شااود و تشااکیل آن از وظایم فرمانده گروه
توپخاانه صاااحرایی که در پشاااتیبانی آتش قرارگاه قرار دارد بوده و به شااارح ذیل اقدام مینماید:
درصاورتیکه قرارگاه توپخانه وجود داشاته باشاد؛ یمانند واگذاری یک یا چند گروه توپخانه اضاافه
باه قرارگااه منطقاهایو باا واگاذاری یاک قرارگااه توپخااناه در کنترل تااکتیکی قرارگااه لشاااکری وظاایم
مربو به سااازمان هماهنگی پشااتیبانی آتش را برای قرارگاه لشااکری اجرا مینماید .درصااورتیکه
قرارگاه توپخانه وجود نداشته باشد؛ با واگذاری یک گردان توپخانه به قرارگاه لشکر وظایم مربو
به سااازمان هماهنگی پشااتیبانی آتش انجام خواهد شااد این گردان نقش قرارگاه توپخانه نیرو را بر
عهده دارد و میتواند به ساااه صاااورت عمل نمایید .درروش اول ،به یک گردان توپخانه یاز گروه
توپخانه قرارگاهو ،مأموریت تاکتیکی اسااتاندارد عمل کلی واگذارشااده و در اختیار قرارگاه عملیاتی
لشااکر قرار میگیرد و به این گردان دسااتور داده میشااود نقش قرارگاه توپخانه را ایفا و وظایم
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محولاه را انجاام دهاد .درروش دوم ،برای یاک گردان توپخااناه یاز گروه توپخااناه قرارگااهو رابطاه
فرماندهی تعیین و تحت کنترل قرارگاه عملیاتی لشاکر قرار داده میشاود در این حالت با واگذاری
مأموریت «عمل کلی» غیراسااتاندارد ،مساا ولیتهای ذاتی عمل کلی به نحوی تغییر داده و تشااریح
میشاااود کاه گردان توپخااناه واگاذاری ،بتواناد وظاایم قرارگااه توپخااناه لشاااکر را نیز انجاام دهاد.
درروش سااوم ،به یک گردان توپخانه یاز گروه توپخانه قرارگاهو ،مأموریت تاکتیکی غیراسااتاندارد
عمال کلی واگاذار و در اختیاار قرارگااه عملیااتی لشاااکر قرار میگیرد و قبال از واگاذاری ،از طریق
ردهباال مسا ولیتهای ذاتی عمل کلی به نحوی تغییر داده و تشاریح میشاود که گردانهای توپخانه
واگذاری میتوانند وظایم قرارگاه توپخانه لشااکر را انجام دهند یآییننامه گروه توپخانه صااحرایی
در پشتیبانی آتش قرارگاه تاکتیکی نزاجا۵8 :1393 ،و.
ث) اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش:

اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش شاامل دو دساته اقدامات آتش مجاز و آتش محدود است یاحمدی
67 :1386و .در هر رده فرماانادهی ،محال و موقعیات و نوع اقاداماات همااهنگی آتش کاه باایاد برقرار
شاود ،توساط هماهنیکننده پشاتیبانی آتش به فرمانده یکان مانوری پیشانهاد میشاود یبهجز خطو
حدو .فرمانده یکان مانوری ،مسا ولیت برقرار شادن انجام اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش و زمان
مؤثر بودن آن در هر رده تعیین میکند .منظور از برقراری اقدامات هماهنگی پشاااتیبانی آتش مجاز،
ساااادهتر شااادن تاک باه آماا هاای زمینی و جلوگیری از انجاام همااهنگیهاای اضاااافی اسااات.
بهعبارتدیگر ،برقراری اقدامات مجاز به این جهت صااورت میگیرد که اجرای آتش در داخل یک
منطقاه و یا در حد گذار یک خط تا زمانی که آن اقدام در آن منطقاه برقرار اسااات نیااز به همااهنگی
نداشاته باشاد یخطو حد ،خط آتش هماهنی شاده ،خط هماهنی شاده پشاتیبانی آتش و منطقه
آتش آزادو .خطو حد بهعنوان یک اقدام هماهنگی مجاز که بر اساااس آن فرمانده یکان پشااتیبانی
شااونده ،مجاز اساات در منطقه عمل و یا منطقه مساا ولیت خود اقدام به مانور و اجرای آتش کند
یمنطقه عمل و یا منطقه مساا ولیت هر یکان بهوساایله خطو حد مشااخ

میشااودو .خط آتش

هماهنی شااده یآ.آ.ه.شو ،خطی که کلیه وسااایل پشااتیبانی آتش زمین به زمین ،میتوانند در حد
گاذار آن ،در منطقاه یکاان ماانوری برقرارکنناده ،بادون همااهنگی ،اجرای آتش کنناد و منظور از
برقراری این اقادام ،سااارعات بخشااایادن در تاک باه آماا هاای واقع در گاذار آن خط اسااات .رده
برقرارکننده :در رده تیپ و یا قرارگاه راهکنشای لشاکر برقرار میشاود و ممکن اسات گاهی در رده
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گردان نیز برقرار شااود .این خط در محلی تعیین میشااود که فرمانده یکان پشااتیبانی شااونده مایل
اسات آن منطقه را برای اجرای آتشها باز بگذارد .اگر بر امتداد عارضاه مشاخصای از زمین منطبق
باشاد ،بهتر اسات موقعیت آن با قید مختصاات مشاخ

شاود .موقعیت این خط ،از هر دو روش

مانوری و پشااتیبانی آتش ،به یکانهای باالتر پایینتر و همجوار ارسااال میگردد .طریقه نمایش و
نامگذاری خط آتش هماهنی شااده بر روی نقشااه وضااعیتها ،کالکها و طرح تیرها بهصااورت
خطچین و بارنی مشکی رسم میشود.
خط آتش هماهنگ شده:

خط هماهنگی پشاتیبانی آتش ،خطی اسات که کلیه آما های واقع در حد گذار آنها میتوان با تمام
وسااایل پشااتیبانی آتش زمین به زمین و هوا به زمین ،با هر نوع مهمات ،بدون هماهنگی با قرارگاه
برقرارکنناده ،در منطقاه آن یکاان مورد تاک قرارداد ،باهطوریکاه اثر این آتشهاا باه حاد کوتااه این
ساارایت ننموده و خطری برای عدههای خودی ایجاد نشااود .منظور از برقراری این اقدام ،ساارعت
بخشاایدن در تک به آما های واقع در گذار خط اساات .رده برقرارکننده آن در رده سااپاه و قرارگاه
راهکنشاای لشااکر برقرار اساات؛ و موقعیت آن در امتداد عوارض مشااخ
بهطوریکه از هوا قابلتشاااخی

زمین تعیین میشااود

باشاااد .انتشاااار این اقدام از طریق هر دو روش یکان مانوری و

پشاااتیباانی آتش باه یکاانهاای ماانوری و یکاانهاای پشاااتیباانی آتش ردهبااالتر ،پاایینتر ،همجوار و
سازمانهایی که دارای عنصر هوایی هستند ارسال میشود .طریقه نمایش و نامگذاری :درروی نقشه
وضعیت ،کالکها و طرح تیرها بهصورت خط ممتد و بارنی مشکی رسم میشود.
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خط هماهنگی پشتیبانی آتش:

منظور از برقراری این اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش محدود ،فراهم نمودن تأمین برای عدهها و
تأسایساات خودی اسات و بهعبارتدیگر ،هدف از برقراری اقدامات هماهنگی محدود این اسات که
اجرای آتش در داخال یاک منطقاه و یاا در حاد گاذار یاک خط تاا زماانی کاه آن اقادام در آن منطقاه
برقرار اسات ،بدون هماهنگی انجام نشاود و با برقرارکننده آن ،برای اجرای هر مأموریت ،هماهنگی
ال زم باه عمال آیاد یخطو حاد ،منطقاه آتش محادود ،منطقاه منع آتش ،خط منع آتش و منطقاه
هماهنگی فضای هوایی منطقه هدفهاو.
خط آتش محدود یآ.ا.مو ،خطی که بین دونیروی خودی که به هم نزدیک میشوند ،برقرار میشود؛
یاک نیرو یاا هر دونیرو ممکن اسااات در حاال حرکات بااشاااناد .منظور از برقراری این اقادام ،فراهم
نمودن تأمین برای عدههای خودی یطرفینو اساات و اجرای آتش توسااط هر دونیرو ،در حد گذار
این خط بادون همااهنگی باا قرارگااه برقرارکنناده خط ،مجااز نیسااات .رده برقرارکنناده این خط،
فرماندهی قرارگاهی اساات که عملیات دونیرو را کنترل و هماهنی میکند .موقعیت محل این خط،
معموالً نزدیک به نیروی ثابت و در امتداد عوارض مشااخ

زمین که از هوا قابلتشااخی

باشااد،

تعیین میگردد .انتشااار موقعیت این خط از طریق هر دو روش یکان مانوری و پشااتیبانی آتش به
یکاانهاای ماانوری و پشاااتیباانی آتش ردههاای بااالتر ،پاایینتر و همجوار ارساااال میگردد .طریقاه
نامگذاری و نمایش درروی نقشه وضعیتها ،کالکها و طرح تیرها بارنی قرمز نمایش داده میشود
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خط آتش محدود

منطقاه آتش محادود ،منطقاه مشاااخ

شااادهای اسااات کاه باهمنظور اجرای آتش در داخال آن ،باایاد

مقررات ویژهای را رعاایات نمود و باا رعاایات مقررات تادوینشاااده ،نیاازی باه همااهنگی باا یکاان
برقرارکننده نیسات .ولی آتشهایی که از مقررات تدوینشاده تجاوز کند ،بدون هماهنگی با قرارگاه
برقرارکننده ،نباید اجرا شاوند .منظور از برقراری این اقدام ایجاد تأمین برای نیروهای خودی اسات
و رده برقرارکننده این منطقه ،ممکن اساات بهوساایله گروهان مسااتقل یا گردان و یا ردههای باالتر
برقرار شاود .ضامناً موقعیت این منطقه باید از هوا ،قابلتشاخی
مشاخ

باشاد و بهوسایله مختصاات شابکه

میشاود .انتشاار موقعیت این منطقه ،از طریق هر دو روش یکان مانوری و پشاتیبانی آتش

باه یکاانهاای ماانوری و پشاااتیباانی آتش ردههاای بااال ،پاایین و همجوار ارساااال میگردد .طریقاه
ناامگاذاری و نماایش درروی نقشاااه وضاااعیاتهاا ،کاالاکهاا و طرح تیرهاا باارنای قرمز نماایش داده
میشود.

منطقه آتش محدود

م آ م تیپ  392زرهی مؤثر
از...

تبیین نقش مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش در ساختار طرح ثامناالئمه
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منطقه منع آتش یم.م.آو ،منطقه مشااخصاای اساات که هی گونه آتش و اثرات آن نباید به داخل آن
منطقه نفوذ کند .منظور از تعیین و برقراری این اقدام جلوگیری از اجرای آتشها و سرایت اثر آنها
به داخل منطقهای که هنوز مورد شااناسااایی قرار نگرفته اساات .برای اجرای آتش در این منطقه دو
مورد اساااتیناایی وجود دارد؛ قرارگااه برقرارکنناده منطقاه منع آتش میتواناد ،بر اسااااس ماأموریات
واگاذاری اجرای آتش باه داخال منطقاه را باهطور موقات تصاااویاب کناد و یاا زماانی کاه نیروهاایی از
دشامن در داخل منطقه منع آتش با نیروهای خودی درگیر هساتند .رده برقرارکننده در رده لشاکر و
بااالتر تعیین و برقرار میشاااود .ضااامنااً موقعیات آن باایاد درروی زمین مشاااخ
قابلتشاخی

و از طریق هوا

باشاد ،معموالً بهوسایله مختصاات شابکه تعیین میگردد .انتشاار موقعیت و زمان مؤثر

آن از طریق هر دو روش یکان مانوری و پشاتیبانی آتش به یکانهای مانوری و یکانهای پشاتیبانی
آتش ردههای باال ،پایین و همجوار ارسال میگردد.
طریقه نمایش و نامگذاری درروی نقشاه وضاعیتها ،کالکها ،طرحهای تیر بارنی قرمز نمایش داده
میشود.
منطقه منع آتش

م م آ ق ع لشکر  55پ م مؤثر
از ...
منطقه هماهنگی فضااای هوایی منطقه هدفها ،یک مکعب فضااایی اساات در منطقه آما ها که در
داخل آن هواپیماهای خودی ،از آتش زمین به زمین نیروهای خودی محفوظ هسااتند .این اقدامات
بهصاورت رسامی یک مکعب ساهبعدی فضاایی اسات ،ولی بهصاورت غیررسامی معموالً برای جدا
نگهداشااتن آتشهای توپخانه صااحرایی و توپخانه نیروی دریایی از هواپیماها در منطقه آما ها از
عوارض زمین اساتفاده میگردد .منظور از برقراری این اقدام ،عبارت اسات از تک به آما ها در یک
منطقه با انواع وساایل پشاتیبانی آتش و فراهم نمودن تأمین هواپیماها اسات و رده برقرارکننده آن در
رده تیپ و باالتر برقرار میشاود .موقعیت آن در فضاای باالی منطقه آما ها ،بساته به نوع هواپیما و
حاداقال و حاداکیر ارتفااع پرواز ،باه هر طریقی کاه افسااار رابط هوایی پیشااانهااد کناد ،در نظر گرفتاه
میشاااود .انتشاااار موقعیت آن از طریق هر دو روش یکان مانوری و پشاااتیبانی آتش به یکانهای
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مانوری و پشااتیبانی آتش ردهباالتر ،پایینتر و همجوار ارسااال میگردد .طریقه نمایش و نامگذاری
درروی نقشه وضعیتها ،کالکها و طرح تیرها با رنی قرمز نمایش میدهند.
منطقه هماهنگی فضای هوایی

جمعبندی مبانی نظری و اهداف:

با توجه به مطالعه پیشااینههای پژوهشاای موجود مشااخ

گردید که ساااختار جنیهای امروزی

هرچند با رعایت اصاااول اولیه جنی در حال وقوع اسااات؛ لیکن از حالت جنی منظم به سااامت
جنیهای نامنظم و غیرهمتراز رفته اسات و بر اسااس همین تغییرات درصاحنه نبرد ،سااختار نزاجا
تغییر نموده اسااات؛ و در این خصاااوص مطالعاتی راجع به چگونگی کاربرد یکانهای توپخانه در
مقابله با نیروهای تکفیری در جنیهای ناهمتراز شااکلگرفته اساات .تدوین آییننامه گروه توپخانه
صاااحرایی در پشاااتیباانی آتش یدافوس آجاا1393 ،و ،کتااب کااربرد توپخااناه در مقاابلاه باا نیروهاای
تکفیری یساااعیادی فر139۵ ،و ،باازنگری آییننااماه تکنیاک توپخااناه صاااحرایی در رزم نااهمتراز
یشاریمکاظمی1397،و نشاان میدهد که اگرچه در خصاوص کاربرد توپخانه در جنی ناهمتراز به
مطالعه پرداختهشاده اسات؛ ولیکن بهطور دقیق در خصاوص نقش مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش در
ساختار قرارگاههای لشکری تحقیق نشده است.

تبیین نقش مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش در ساختار طرح ثامناالئمه
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روششناسی پژوهش:
از آنجائی که این تحقیق به دنبال دساتیابی به اصاول و قواعدی اسات که در موقعیتهای واقعی و
عملی به کار بساته شاوند تا به بهبود کارایی روشهای اجرائی اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش در
سااختار جدید نزاجا کمک کند و به دنبال راهکارهای برای برطرف نمودن این مشاکالت اسات؛ لذا
این پژوهش ازلحاظ نوع تحقیق ،دارای ماهیت کاربردی اسات؛ و رویکرد پژوهش با توجه به اینکه
در دو مرحله کمی و کیفی به گردآوری دادهها پرداخته ،آمیخته اسات .در این راساتا در گام نخسات
محقق به مطالعه کتابخانهای در خصاوص موارد مرتبط با موضاوع موردبحث پرداخته و پیشاینههای
تحقیق را موردمطالعه قرار داده اسات و ساپس به سارار گردآوری ساؤاالت مصااحبه و مصااحبه با
صااحبنظران و پیشاکساوتان هشات ساال دفاع مقدس و همننین اسااتید تخصاصای این موضاوع در
دافوس آجا و مرکز آموزش توپخانه شهید صیاد شیرازی پرداخته است و در مرحله بعدی با استفاده
از ابزار پرساشانامه در پی اعتبارسانجی تحقیق بوده اسات .این پرساشانامه دارای  4ساؤال کلی در
خصاوص سااختار مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش ،اقدامات مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش ،چانلهای
مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش و مرکز هماهنگی موقت پشاتیبانی آتش در ساطح قرارگاه جمعآوری
گردید .درمجموع با در نظر گرفتن ساااؤاالت فرعی مربو به هرکدام از این قسااامتها جمعاً 26
ساؤال تهیه گردید .همننین روایی ساؤاالت مصااحبه و پرساشانامه به روش روایی محتوایی و با تأیید
اسااتید و صااحبنظران انجامگرفته اسات که پس از چند مرحله رفتوبرگشات ساؤاالت به رؤیت
آنها رسایده و نظرات آنها اعمال گردید که از قابلیت اطمینان بسایار باالی برخوردار اسات .جامعه
موردمطالعه در این تحقیق عبارت اسات از قرارگاه عملیاتی لشاکری نیروی زمینی ارتش جمهوری
اساالمی ایران اسات .جامعه آماری در این تحقیق عبارتاند از مطالعه و بررسای کلیه اساناد و مدارک
و تحقیقات انجامشاده ،کلیه اسااتید با رساته توپخانه در مراکز آموزشای توپخانه اصافهان و دانشاگاه
فرماندهی و سااتاد آجا ،افسااران توپخانه قرارگاههای تاکتیکی و قرارگاههای منطقهای و فرماندهان
عماده یکاانهاای توپخااناه لشاااکری دوران دفااع مقادس و بعادازآن کاه ساااابقاه خادمات در یکاانهاای
توپخانه لشااکری را داشااتهاند .ازاینرو ،پژوهشااگر جامعه آماری را حدوداً  1۵۵نفر در نظر گرفته
است .جامعه نمونه برابر فرمول کوکران  ۵7نفر تعین گردید و برای آنها پرسشنامه ارسال گردید.
جدول محاسبه حجم نمونه
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شرح

تعداد

دافوس
آجا

مرآتو
اصفهان

ستاد
آجا

ستاد قرارگاه
نزاجا عملیاتی

گررروههررای
قرارگاه
منطقهای توپخانه

15

30

30

30

10

10

30

6

11

11

11

4

4

10

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی:

تجزیهوتحلیل ساؤال اول :با توجه به اطالعات بهدساتآمده و مطالب جمعآوریشاده از مصااحبه با
صااحبنظران و مطالعه اساناد و مدارک در خصاوص ساؤال اول یسااختار مرکز هماهنگی پشاتیبانی
آتشو چنین تحلیل میشاود که مسا ولیت تشاکیل این ساازمان در تمام ردهها به عهده یگان مانوری
عملکننده اساات و رئیس رکن سااوم نیروی مانوری در هماهنی نمودن طرح عملیاتی با پشااتیبانی
آتش دارای مسا ولیت ساتادی اسات .هماهنیکننده پشاتیبانی آتش در رده لشاکر ،فرمانده توپخانه
لشاکر اسات؛ و افسار تطبیقدهنده آتشها که معاون هماهنیکننده پشاتیبانی آتش اسات ،در این محل
انجاموظیفه میکند .این ساااازمان دارای ماهیت رسااامی اسااات که تحت نظارت ساااتادی معاون
هماهنیکننده پشاتیبانی آتش تشاکیل میگردد؛ محل تشاکیل این مرکز در پاساگاه اصالی فرمانده
لشکر است .چناننه لشکر مرکز عملیات راهکنشی تأسیس نماید ،این سازمان به نام عنصر پشتیبانی
آتش در مرکز عملیات راهکنشای تشاکیل میگردد .عدم پیشبینی مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش در
قرارگاه تاکتیکی لشااکر باعث مشااکالت عدیده ،ازجمله عدم هماهنگی مناسااب آتشها در زمان و
مکان مناساب ،عدم تأمین عدهها و نیروهای خودی ،عدم صارفهجویی مناساب در انواع مهمات و...
در اجرای مأموریتهای محوله رزمی و تاکتیکی خواهد شاد .فرمانده یکان مانوری یفرمانده قرارگاه
عملیاتی لشاااکرو بدون وجود مرکز هماهنگی پشاااتیبانی آتش با وقوع شااارایط پیشبینینشاااده و
غیرمترقباه نمیتواناد در کنترل و هادایات آتش یکاانهاا در منطقاه رزم هادایات باه عمال آورد و این
ناهماهنگی باعث تلفات و خسااارات جبرانناپذیری به نیروها در منطقه تاکتیکی خواهد گردید .در
صاورت بحران و در زمان جنی ،با توجه به سااختار جدید قرارگاه تاکتیکی لشاکر ،وجود یک یا دو
نفر افسار توپخانه در این ساازمان ،نمیتواند ،هماهنگی پشاتیبانی آتش الزم ،مناساب و بهموقع برای
فرمانده قرارگاه تاکتیکی لشاااکر را به اجرا گذارد .با نبود سااااختار ساااازمانی مرکز هماهنگیهای
پشاتیبانی آتش در قرارگاه عملیاتی لشاکر مشاکالتی به وجود خواهد آمد که ازجمله میتوان به عدم
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همااهنگیهاای الزم در خصاااوص پشاااتیباانی نزدیاک هوایی و تاأمین هواپیمااهاا خودی حین انجاام
مأموریت ،عدم هماهنگیهای الزم با پشاتیبانی آتش توپخانه دریایی در صاورت نیاز به هماهنگی با
توپخانه دریایی ،عدم هماهنگی پشااتیبانی آتش ش م ه در صااورت نیاز ،عدم تطبیق آتش یکانهای
همجوار و توپخااناههاای ماأمور باه لشاااکر باه وجود خواهاد آماد .مرکز همااهنگی پشاااتیباانی آتش باا
طراحی و هماهنی کردن انواع آتشهای پشاااتیبانی نزدیک هوایی ،هوانیروز با مأموریتهای ،عمل
کلی تقویت و عمل کلی ،ضامن پشاتیبانی آتش مناساب برای یکانهای رزمی شارایط الزم و کافی را
برای اعمالنفوذ و کنترل بیشااتر فرمانده در خصااوص هماهنگی پشااتیبانی آتش فراهم میکند که با
نبود این مرکز و عناصار اصالی آن فرمانده لشاکر قادر به اعمالنفوذ در میدان رزم و پاساخگویی به
نیاازمنادی آتش تیاپهاا و ردهبااالتر نخواهاد شاااد .در قرارگااههاای عملیااتی لشاااکر کاه در اختیاار
قرارگاههای منطقهای میباشاند؛ میتواند با جمع نمودن افساران باتجربه توپخانه در قرارگاه عملیاتی
لشااکر یدر صااورت وجود نیروی انسااانی و تجهیزاتو ،یک مرکز غیررساامی تطبیق آتش در زمان
اجرای عملیات در سطح لشکر تشکیل نماید.
تجزیهوتحلیل ساؤال دوم :با توجه به اطالعات بهدساتآمده و مطالب جمعآوریشاده از مصااحبه با
صااحبنظران و مطالعه اساناد و مدارک در خصاوص هدف ساؤال دوم چنین تحلیل میشاود که با
توجه به چانلهای طرحریزی آتش در جنی منظم و مس ا ولیت تهیه پیوسااتهای آتش و ضاامایم
آنکه با مرکز هماهنگی پشاااتیبانی آتش در قرارگاه عملیاتی لشاااکر اسااات؛ بنابراین به دلیل اینکه
سااااختار مرکز هماهنگی پشاااتیبانی آتش در قرارگاه عملیاتی لشاااکر وجود ندارد عمالً چانلهای
درخواسات و طرحریزی آتش و امور مربو به تهیه پیوساتهای آتش و ضامایم آنها مشکل مواجه
میگردد؛ زیرا آما ارساااالی بعد از تهیه و تائید توساااط مرکز هماهنگی پشاااتیبانی آتش تیپهای
مسااتقل میبایساات به مرکز هماهنگی پشااتیبانی آتش قرارگاه عملیات لشااکر ارسااال گردد تا در
خصاااوص هماهنگی آتش تیپهای ساااازمانی خود و یکانهای همجوار ،بهمنظور جلوگیری از به
وجود آمدن آما های مضاعم و تأمین عدههای خودی ارسال گردد.
قرارگااههاای عملیااتی لشاااکر کاه اکنون ساااه تیاپ تحات کنترل تااکتیکی خود دارد ،فااقاد یاک چاانال
طرحریزی آتش مشاااخ

اسااات که در سااااختار آنها به نقش توپخانه بهعنوان مرکز هماهنگی

پشااتیبانی آتش در برقراری چانلهای هماهنگی پشااتیبانی آتش بین تیپهای تحت کنترل تاکتیکی
آنها و همننین قرارگاههای تاکتیکی لشااکر مجاور نشااده اساات .پس درصااحنه جنی و عملیات،
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قرارگااه عملیااتی لشاااکر باا توجاه باه این خألهاای سااااختااری نااق

و ابتر خواهاد مااناد یسااارتیاپ

پیشکسوت نصرت اله معین وزیریو.
تجزیهوتحلیل ساؤال ساوم :با توجه به اطالعات بهدساتآمده و مطالب جمعآوریشاده از مصااحبه با
صااحبنظران و مطالعه اساناد و مدارک در خصاوص هدف ساؤال ساوم چنین تحلیل میشاود که با
توجه به اینکه مسا ولیت تشاخی

و پیشانهاد انواع اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش مجاز و محدود

و همننین زماان مؤثر بودن آنهاا باه فرمااناده یکاان ماانوری باا افسااار توپخااناه در مرکز همااهنگی
پشاتیبانی آتش اسات؛ در سااختار جدید قرارگاه تاکتیکی لشاکر با توجه به حذف توپخانه لشاکری و
نبود مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش استفاده از اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش عمالً مقدور نخواهد
بود و چهبساااا این موضاااوع تأمین عدههای خودی را با مخاطره جدی مواجه نماید و حتی باعث
زیادهروی در مصارف مهمات با توجه به اجرای آتشهای هماهنی نشاده و مضااعم خواهد گردید.
توجه به این نکته نیز مهم اسااات که در شااارایط رزم ناهمتراز تأکید بر اساااتفاده از اقدامات مجاز
همااهنگی پشاااتیباانی آتش اسااات تا بتواند آزادی عمال الزم را برای یکاانها فراهم نموده و نیااز به
هماهنگی پشتیبانی آتش نباشد .لذا میتوان با اعزام افسر هماهنیکننده پشتیبانی آتش به گردانهای
ماانوری ،ضااامن آموزش کاافی باه دیادهباانهاا ،آنهاا را برای انجاام وظاایم مربو باه همااهنایکنناده
پشااتیبانی آتش در رده گروهانها و ردههای باالتر آماده نمود تا هماهنگی پشااتیبانی آتش به شااکل
غیرمتمرکز باه ردههاای جلوی منطقاه نبرد تفویگ گردد و یکاانهاا از اختیاارات بیشاااتری برخوردار
باشااد .بهمنظور جبران این نقیصااهها در ساااختار قرارگاه عملیاتی لشااکر با ایجاد یک مرکز موقت
هماهنگی پشاااتیبانی آتش ،در ساااطح قرارگاه لشاااکر و مأمور گرفتن نفرات باتجربه و با آموزش،
میتوان اقدامات هماهنگی پشااتیبانی آتش الزم را در زمان بحران و جنی به اجرا گذاشاات ولیکن
ایجااد یاک مرکز موقات همااهنگی پشاااتیباانی آتش در قرارگااه عملیااتی لشاااکر یاک راهکاار موقات
میتواند باشاد اما یک راهکار اسااسای نیسات .مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش موقت زمانی جواب
میدهاد کاه باه آن توجاه ویژه بشاااود ،برای میاال اگر دو گردان توپخااناه باه قرارگااه تااکتیکی لشاااکر
اختصااااص گردد ،یاک گروه گردانی توپخااناه تشاااکیال داده و فرمااناده گروه گردانی باهعنوان
هماهنیکننده لشااکر عمل کند و یا اگر یک گردان توپخانه به قرارگاه تاکتیکی لشااکر اختصاااص
گردد که البته کافی نیساات ،فرمانده گردان یادشااده بهعنوان هماهنیکننده پشااتیبانی آتش لشااکر
یهکپاو عمل کند.
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تجزیهوتحلیل دادههای کمی:

نتیجه کلی آمار کمی ساؤال اول یسااختار ساازمانی مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتشو نشاان میدهد که
نقش سااختار ساازمانی مناساب یفرمانده توپخانههای لشاکری ،جانشاین توپخانه لشاکری ،افسار امور
هوایی رکن ساوم لشاکر ،افسار امور هوایی رکن دوم لشاکر ،عنصار پشاتیبانی هوایی تاکتیکی و افسار
توپخانه پدافند هواییو حدود  94درصاد در ساازمان هماهنگی پشاتیبانی آتش قرارگاه عملیاتی لشاکر
مهم و ضاروری اسات و این بدین معناسات که بهاحتمال بسایار باالیی سااختار ساازمانی مناساب و
کامل این مرکز برای شاارایط صاالح در حین اجرای تمرینات تاکتیکی و رزمایشها و از طرفی در
زمان جنی و بحران از اهمیت باالیی برخوردار است.
نتیجه کلی از آمار کمی سااؤال دوم یچانلهای هماهنگی پشااتیبانی آتشو نشااان میدهد که اهمیت
طرحریزی آتش ،تهیه پیوست پشتیبانی آتش و ضمایم آن در مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش ،یحدود
 91درصااادو در مرکز همااهنگی پشاااتیباانی برای برقراری چاانالهاای همااهنگی پشاااتیباانی ،الزم و
ضاروری اسات؛ و این بدین معناسات که بهاحتمال بسایار باالیی چانلهای هماهنگی پشاتیبانی آتش
مناسب و کامل از اهمیت باالیی برخوردار است.
نتیجه کلی از آمار کمی ساؤال ساوم یاقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتشو نشاان میدهد که اقدامات
همااهنگی پشاااتیباانی آتش یمجااز -محادودو و همننین وجود نقش متولی برای انجاام این اقاداماات
یافسار توپخانهو بهمنظور تشاخی

و پیشانهاد برای اجرای اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش 100

درصاد اسات .این بدین معناسات که اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش مجاز و محدود از مهمترین
اصااول و عوامل در امر تطبیق آتش توپخانه میباشااند و با توجه به نقش مرکز هماهنگی پشااتیبانی
آتش در سااختار قرارگاه عملیاتی لشاکر ،یک نفر افسار توپخانه در نقش تطبیقدهنده آتش ،به علت
نداشااتن تخص ا

کافی نساابت به انواع آتشها یآتش نیروی هوایی ،هوانیروز و دریاییو و تجربه

کافی نمیتواند اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش الزم را تشاخی

و پیشانهاد نماید .در ضامن در

خصاوص نتیجه کلی از بررسای آمار کمی ایجاد مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش موقت نشاان میدهد
که نظریه دهندگان یحدود  70درصادو با تشاکیل یک مرکز موقت و اضاطراری هماهنگی پشاتیبانی
آتش ،برای جبران نبود ساازمان رسامی مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش مفید تشاخی

ندادهاند .این

بدان معناسات که مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش یک جایگزین مناساب برای ساازمان رسامی مرکز
هماهنگی پشتیبانی آتش نیست.
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نتیجهگیری و پیشنهادها:
نتیجهگیری:

در خصاوص "بررسای مشاکالت نبود سااختار ساازمان مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش در قرارگاه
تاکتیکی لشااکر بر اساااس ساااختار جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسااالمی ایران" نتیجه کلی
نشااان داد که وجود ساااختار سااازمانی مناسااب برابر ساااختار قبلی نزاجا که باوجود توپخانههای
لشااکری به مورداجرا گذاشااته میشااد؛ الزم و ضااروری مینماید و این بدان معناساات که مرکز
هماهنگی پشااتیبانی آتش در قرارگاه عملیاتی لشااکر نقش بساایار مهمی در اجرای مأموریتهای
محوله رزمی و تاکتیکی بهمنظور فراهم نمودن طرح آتش مناسااب ،دقیق و بهموقع در پشااتیبانی از
طرح مانور را خواهد داشات و این امر باعث ایجاد فرماندهی و کنترل الزم توساط فرمانده قرارگاه
عملیاتی عملکننده بر روی یکانها در منطقه رزم را خواهد داشاات و همننین باعث کاهش تلفات
و خساارات به نیروها در منطقه نبرد خواهد شاد .ضامناً باوجود یک افسار توپخانه در سااختار جدید
نزاجا در سااختار قرارگاه عملیاتی لشاکر ،با توجه به حجم زیاد کاری ،ازنظر پشاتیبانی آتش زمینی و
هوایی جوابگوی نیازمندی پشتیبانی آتش فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر نخواهد بود.
ضامناً با " بررسای مشاکالت چانلهای هماهنگی پشاتیبانی آتش در قرارگاه تاکتیکی لشاکر با تأکید
بر ساااختار جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسااالمی ایران" نتیجه کلی نشااان داد که اهمیت
طرحریزی ،تهیه پیوساات پشااتیبانی آتش و تهیه ضاامایم پیوساات الزم و ضااروری اساات .مرکز
هماهنگی پشاتیبانی آتش نقش به سازایی در تهیه اقدامات مربو به طرحریزی آتش ،تهیه پیوسات
آتش و ضمایم آتشبر عهده دارد ،بهطوریکه عدم هماهنگی در موارد یادشده باعث تداخل وظایم
یکانهای شاارکتکننده در رزم و ایجاد ناهماهنگی در اجرای مأموریت و همننین تلفات نیروهای
خودی میشااود که درنهایت عدم موفقیت در رزم و دسااترساای به اهداف موردنظر را با مشااکالت
عادیاده مواجاه خواهاد کرد و همننین کنترل و فرماانادهی و هادایات عملیاات برای فرمااناده غیرممکن
خواهد شاد و به علت عدم وجود مرکز هماهنگی پشاتیبانی آتش در قرارگاه تاکتیکی لشاکر ،فرمانده
لشاکر نسابت به برقراری یک چانل هماهنگی پشاتیبانی آتش بین تیپهای تحت کنترل خود و حتی
با لشکرهای مجاور خود نخواهد بود.
و در خصاوص "بررسای مشاکالت اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش در قرارگاه تاکتیکی لشاکر با
تأکید بر ساختار جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران" نتیجه کلی نشان داد که اهمیت
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نقش اقاداماات همااهنگی پشاااتیباانی آتش یمجااز -محادودو ،نقش متولی برای انجاام این اقاداماات
بهمنظور تشاخی

و پیشانهاد برای اقدامات هماهنگی پشاتیبانی آتش کامالً الزم و ضاروری اسات و

از مهمترین اصااول و عوامل در امر تطبیق آتش توپخانه میباشااند .در ساااختار کنونی و به علت
کاهش شدید نفرات موردنیاز دز جدول سازمان ،نیاز به تغییرات اساسی در ساختار قرارگاه تاکتیکی
لشااکر و ایجاد مشاااغل موردنیاز جهت ایجاد مرکز هماهنگی پشااتیبانی آتش رساامی و یا موقت
هسات .ضامناً در هر وضاعیت تاکتیکی با ایجاد یک مرکز موقت هماهنگی پشاتیبانی آتش میتوان
مأموریت پشاتیبانی آتش را انجام داد ،ولیکن ساازمان مناساب ،ساازمانی اسات که بتواند آتشهای
موردنیااز فرمانده را در مکاان و زمان برای واحدهای پشاااتیباانی شاااونده اجرا نماید و از مقدورات
موجود به بهترین نحو اساااتفاده کند و عملیات آینده را تساااهیل نماید .چناننه این مرکز با نفرات
مناسااب تقویت شااود و از قبل به هماهنگی و کار عملی در رزمایشها با همدیگر اقدام نمایند در
زمان جنی حتماً کارایی آن بیشتر خواهد بود.
پیشنهادها:

نساابت به تغییر اساااساای در سااازمان رکن سااوم قرارگاه عملیاتی لشااکر اقدام الزم به عمل آید و
مشاااغل موردنیاز ،حداقل دو نفر افساار توپخانه بهعنوان هماهنیکننده پشااتیبانی آتش و جانشااین
هماهنیکننده پشااتیبانی آتش ،یک نفر افساار پدافند هوایی ،یک نفر افساار امور هوایی رکن سااوم
یافسار زمینیو ،افسار امور هوایی رکن دوم یافسار زمینیو و یک نفر افسار هوانیروز پیشبینی شاود و
در سازمان آن گنجانده شود.
ردیف

درجه

شغل

رسته

رشد

1

سرهنی

رئیس شعبه تطبیق

توپخانه

کارشناس ارشد

2

سرهنی 2

کارشناس عملیات تو ص

توپخانه

کارشناس عالی

3

سرهنی 2

کارشناس عملیات پدافند هوایی

پدافند

کارشناس عالی

4

سرهنی 2

افسر امور هوایی

پیاده

کارشناس عالی

۵

سرهنی 2

افسر جنی نوین

جنی نوین

کارشناس عالی

6

سرهنی 2

افسر امور هوایی

هوایی

کارشناس عالی

در خصااوص تشااکیل مرکز موقت هماهنگی پشااتیبانی آتش با واگذاری افراد موردنیاز آن مرکز در
سااطح قرارگاههای عملیاتی اقدام الزم صااورت گیرد؛ و در موقع انجام رزمایشها و مانورها عمالً
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ایفاای نقش نموده تاا باه مهاارت و تجرباه کاافی برای زماان جنای برساااناد .آموزشهاای مربو باه
هماهنگی پشااتیبانی آتش را در مقاطع دوره عالی بر اساااس ساااختار جدید قرارگاه عملیاتی لشااکر
تادوین گردد و ارائاه آموزش در این مقااطع بر اسااااس سااااختاار قادیم کاه بر مبناای وجود توپخااناه
لشکری و انجام وظایم مربو به هماهنگی پشتیبانی آتش توسط آن یکان بود ،حذف گردد.
ضامناً نسابت به انجام یک ساری تغییرات اسااسای یکنواخت در متن آییننامهها در خصاوص تعیین
مأموریتهای بنا به دساااتور ،غیراساااتاندارد نمودن یکنواخت مأموریتهای واگذاری به یکانهای
توپخانه ،تحت امر قرارگاه و یا تغییر در بعضاای از مساا ولیتهای ذاتی توپخانه اقدام الزم به عمل
آید .برای جبران نبود مرکز هماهنگی پشااتیبانی آتش در ساااختار قرارگاه تاکتیکی لشااکر میتوان
نساابت به تشااکیل یک شااعبه تطبیق آتش در سااازمان ر 3

ع ل اقدام نمود که رئیس این شااعبه،

ارشاادترین افساار توپخانه باشااد و نفرات پیشاانهادشااده در جدول باال در آن شااعبه زیر نظر افساار
توپخانه سازمان داده شوند.
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