
 

 

 

های مستقل زرهی نیروی زمینی ارتش  چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ 

 جمهوری 

 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 1سید هاشم هامونگرد  

 2ی عباس رضای

 3شهاب رستمی 

 20/03/1401:مقاله  پذیرش                                                                                                       14/01/1401: مقاله دریافت

 چكيده 

محوله را    صحرایی است که مأموریتهای مستقل زرهی نزاجا، یک گردان توپخانهپشتیبانی تیپ  آتش

های مستقل  دهند. هدف اصلی پژوهش چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپانجام می

با گروه مقابله  نزاجا در  تارشگریزرهی  یافتهتکفیری می-های مسلح غیردولتی  های تحقیق در  باشد. 

آتش و شناسایی، انتخاب  ریزیدهد که هماهنگی پشتیبانی آتش، طرح سطح خطای پنج درصد نشان می

گروه  و با  مقابله  و  درگیری  از  قبل  توپخانه صحرایی  گردان  در  موضع  غیردولتی اشغال  مسلح  های 

های مستقل زرهی نزاجا  تکفیری باعث چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از تیپ-تارشگری

که مرکز  نتایج پژوهش نشان داد  تکفیری خواهد شد.-های مسلح غیردولتی تارشگریدر مقابله با گروه

ها و آتش  هماهنگی پشتیبانی آتش تیپ)مهپا(، مسئولیت ذاتی، اصول هماهنگی پشتیبانی آتش، انواع آماج

ریزی شده قبل از شناسایی و اشغال موضع و انتخاب موضع و مواضع تعویضی در گردان توپخانه طرح

-ا در مقابله با گروههای مستقل زرهی نزاجصحرایی باعث چگونگی کاربرد آتش توپخانه صحرایی تیپ

 تکفیری خواهد شد. -های مسلح غیردولتی تارشگری

های مسلح غیردولتی کاربرد، تیپ مستقل،  تکفیر، تارشگری، گروه واژگان کليدی:
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 مقدمه 

آن دشمنی که آمریکا او را تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران،  

درست کردند، نه برای اینکه فقط در عراق مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی  ایران عزیز، داعش را  

 (1398ایران بود.)مقام معظم رهبری،

. امروز تعارض  تواند به تهدیدات بسیار بزرگ تبدیل شودمیحاضر گاهی تهدیدات کوچک    دنیای  در

سنتی دیگر قادر به هدایت   کارهایدارد که راه  عوامل مختلفی قرار  ریتأثهای نظامی، تحت  در زمینه

توجه   های جنگ موردریزیو اداره آن نیست و لذا باید همه عوامل و مفروضات اساسی را در طرح

 .  دادقرار

کلیه ابعاد مختلف به  ، به سمت و سویی جدید درهای اخیر منطقهباید قبول داشت که روش جنگ

کرده است به همین جهت نیاز است در چگونگی کاربرد  های پشتیبانی تمایل پیدا ویژه در زمینه آتش

تیپ  از  باشیمتوپخانه صحرایی  داشته  عمیق  مطالعه  زرهی  مستقل  همانطورهای  می .  در  که  دانیم 

پشتوانه مانور است. مانور یعنی جابجایی عده و تجهیزات در صحنه نبرد و تضمین   عملیات، آتش

 ( 22:1388.)آقامحمدی، آتش است ، کننده مانور

در پیروزی  هر  برای  اجرای  و  هررزم  از  قبل  نظامی  عملیات  آتش گونه  سیستم  یک  وجود  چیز، 

های  . با توجه به لزوم بکارگیری تکنیکاست پشتیبانی مؤثر وکارا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر

ای که دارای  ههدر جب وسیع و های مستقل زرهی در مناطق بسیارجمله تیپ جدید، نیروهای مانوری از

از سوی دیگر یک یگان مانوری بدون   کنند.ای است گسترش پیدا میعرض و عمق قابل مالحظه

های مستقل زرهی نیاز به آتش سریع، به موقع، نزدیک و با  آتش پشتیبانی کارایی الزم را ندارد. تیپ 

 . حجم باال دارند

تکفیری در سوریه و عراق را اگرچه باید مستقل از جریان سلفی جهان اسالم به   های تروریسمجریان

رسیم که معنی عام کلمه موردبررسی قرارداد، اما با بررسی افکار آراء تئوری پردازان به این نتیجه می

انجام   گذاران، اقدام به دادن فتواها وروحانیون افراطی سلفی مسلک  فعلی، بر پایه همان تفکرات بنیان

 ( 1389:61گیری تروریسم تکفیری شده است.)فوزی، اند که درنهایت منجر به شکلاقداماتی کرده
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
  یهر سو و    اقعر  هعمد  هایقسمت و    یافتهگسترش  میانهورخا  سرتاسردر    وزهمرا  که  یستیورتر  وهگر

ا .  ست ا  هشد  میانهورخا  منطقهدر    دییاز  هاینگرانی و    جدید  تتحوالهای  دارد زمینه  رختیارا در 

 منطقه  همیت و ا  ظرفیت   کاهش  باعث  نسانیا  سطحدر    ناامنی  بر  وهعال   منطقهدر    ثباتیبی  که  ایگونهبه

ا  میانهورخا ازاینست ا  ه شد  نگوناگو   دبعادر    میانهورخا   یها رکشو و    غربی  ی ها رکشو   همجهت  . 

  سیر برجهت  . ازاین نددار  منطقهدر    عش دایستیورتر   وهگر   ینا  منهدا   سطح  شگستراز    دییاز  نیانگر

ریشه  منطقه در    عشدا  گیریشکل و  و  در    رساختاها  بسزایی   همیت ا  حائز  منطقه  تتحوال آن 

 ( 1394است.)حاتمی، 

های تکفیری و در رأس آنان گروه تروریستی داعش، در عراق و سوریه و به رغم شکست گروه

مذکور به عنوان ایادی استکبار جهانی  های  پیروزی جبهه مقاومت، این احتمال وجود دارد که گروه

با تشکیالتی جدید در نقاطی دیگر از منطقه سربردرآورند. بنابراین، نباید از تهدید بالقوه آنان غافل 

ها، به مرزهای کشور ما هم کشیده شده و به طور مکرر شد و از آنجا که دامنه جنگ با این گروه

هداف خود اعالم کرده بودند، بر ما است که با شناخت  اشغال سرزمین جمهوری اسالمی را در زمره ا

ها راه  های آنها و راهکنشتکفیری و آشنایی با شیوه-های تروریستیها یعنی گروهدقیق این جنگ

 ( 1:1396هر گونه نفوذ را بر دشمنان بسته و آمادگی الزم را برای مقابله کسب نماییم.)جاللوند، 

توپخانه صحرایی عبارت است از فرآهم نمودن پشتیبانی آتش به مأموریت یک یگان پشتیبانی آتش 

  که هاییکردن آماجطریق انهدام یا خنثی موقع، نزدیک و مداوم برای فرمانده یگان پشتیبانی شونده از

 ( 31:1388ترتیب تقدم انجام مأموریت نیرو را به خطر می اندازد.)آقامحمدی، به

های مستقل زرهی نزاجا سازماندهی و  کمک مستقیم در تیپ   توپخانه صحرایی با مسئولیت   گردان

ها  بدون حضور در سازمان تیپ  دهند، در وضعیت فعلی این گردانهای محوله را انجام میمأموریت 

آتش به  تیپ   مبادرت  برای  میپشتیبانی  زرهی  مستقل  هماهنگی  های  توپخانه)  گردان  در  و  کنند 

سایی، انتخاب و اشغال موضع( عمالً بکارگیری الزم را نداشته  ریزی آتش و شناپشتیبانی آتش، طرح

گرایی  رسد در یک عملیات واقعی با مشکل مواجه شود. بنابراین به منظور رعایت واقعو به نظر می

پشتیبانی و کسب تجربه، انجام این تحقیق به منظور کسب اطمینان از آمادگی    در بکارگیری آتش
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- های مسلح غیردولتی تارشگریی برای ورود به صحنه نبرد با گروهرزمی گردان توپخانه صحرای

های  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهتوپخانه صحرایی تیپ   تکفیری با چگونگی کاربرد آتش

تکفیری)آتش پشتیبانی گردان توپخانه صحرایی کمک مستقیم( اهمیت  -مسلح غیردولتی تارشگری

 دارد.

یبانی در هر نبردی با توجه به تهدیدات کنونی و خصوصاً در شرایطی که پشت  ضرورت وجود آتش

دشمن از توانایی بسیار باالیی برخوردار است بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه کشور ما به  

توپخانه صحرایی که از عناصر قدرت    شدت در معرض تهدیدات قرار دارد، ضرورت دارد یگان

ریزی شود که با کمترین تلفات در جنگ حداکثر کارایی را  د طوری طرحآتش در میدان رزم هستن

 داشته باشند. 

توپخانه صحرایی و کسب اطمینان ازآمادگی    لذا ضرورت دارد به منظور تقویت توان رزمی یگان

رزمی آن برای ورود به صحنه نبرد بایستی در شرایط مشابه، رزم را عمالً تجربه کند. در صورتی که 

های مستقل زرهی به علت  این تحقیق انجام نشود کماکان چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی تیپ 

 کارایی چندانی برخوردار نیست. آتش پشتیبانی توپخانه کمک مستقیم( از نقص در)

های دشممن، اصمول حاکم بر عملیات پشمتیبانی  های اخیر بنا بر الزامات تاکتیکی و تواناییدر جنگ

تکفیری تحت تاثیر   -های مسملح غیر دولتی تارشمگری های مانوری در مقابله با گروهآتش از یگان

ریزی دقیق  مت اعظم نبرد بستگی به طرحاند در حالیکه قسقرار گرفته و دستخوش تغییراتی گردیده

و اهمیت موضمموع را  ها داردهای پشممتیبانی از این عملیات، انواع آتشو اجرای سممریع و به موقع

آتش    ، یگماننممایمد، بمدین جهمت بمایمد بما اسمممتفماده از امکمانمات موجود و کمامال همپماکمامال روشمممن می

نموده و با اسمتفاده از سمرعت و دقت، تیراندازی   پشمتیبانی را در یک موضمع مناسمب و وسمیع، پراکنده

تکفیری -دولتی تمارشمممگریهمای مسممملح غیررا افزایش و در نهمایمت برتری قمدرت آتش را بمه گروه

. مأموریت کمک مستقیم، با قرار دادن یک گردان توپخانه در پشتیبانی کمک مستقیم از تحمیل نمود

 (1388:11گیرد.)رضوی،یک تیپ مستقل زرهی انجام می
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
پشتیبانی و کسب اطمینان از آمادگی رزمی آن برای   گرایی در بکارگیری آتشبه منظور رعایت واقع 

ورود به صحنه نبرد، باید در شرایط مشابه رزم عمالً کسب تجربه کنند اما در وضعیت فعلی این  

کنند های مستقل زرهی میپشتیبانی برای تیپ   ها مبادرت به آتشبدون حضور در سازمان تیپ   گردان

رسد در یک عملیات واقعی با مشکل روبرو شود.  و به نظر میکه عمالً بکارگیری الزم را نداشته  

پژوهشگر با مد نظر قرار دادن مساله فوق، در نظر دارد با انجام پژوهشی علمی و با بررسی چگونگی  

تیپ  صحرایی  توپخانه  گروهکاربرد  با  مقابله  در  نزاجا  زرهی  مستقل  غیردولتی  های  مسلح  های 

صحراییپشتیبانی آتش)تکفیری-تارشگری توپخانه  مستقیمگردان  دهد. کمک  قرار  کنکاش  مورد   )

های  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروههدف اصلی پژوهش کاربرد توپخانه صحرایی تیپ 

باشد. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از،  می  تکفیری-مسلح غیردولتی تارشگری 

تیپ  صحرایی  توپخانه  مستقکاربرد  گروههای  با  مقابله  در  نزاجا  زرهی  غیردولتی  ل  مسلح  های 

آتش    تکفیری-تارشگری کاربرد  از:  است  عبارت  نیز  پژوهش  فرعی  سوال  و  باشد؟  باید  چگونه 

های مسلح غیردولتی  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهگردان توپخانه صحرایی تیپ پشتیبانی

 تکفیری چگونه باید باشد؟-تارشگری

 های پژوهشنی نظری و پیشینهمبا

 مبانی نظری 

ایجاب می توپخانه صحرایی  گردان  بهآتش  تالش  که حداکثر  آید،  کند  مستقل  عمل  تیپ  فرمانده 

زرهی برای استعمال مؤثر کلیه قدرت آتش موجود و عناصر مانوری که در تحت کنترل مستقیم و یا 

کردن آتش پشتیبانی با طرح مانور مسئولیت داشته  در پشتیبانی یگان او هستند و نیز برای هماهنگ  

کند تا اطمینان حاصل شود که هر یک از این دو  و طرح پشتیبانی آتش را با طرح مانور ترکیب می 

 ( 51: 1353/ ز، 17- 30طرح، دیگری را تکمیل و از آن پشتیبانی نمایند.)دستور رزمی 

شود  وسیله گردان کمک مستقیم تیپ تهیه میریزی آتش توپخانه صحرایی تیپ مستقل زرهی بهطرح

:  1353/ ز،  17-30شود.) دستور رزمی  ریزی شده انجام میهای طرحهای آتشو بر مبنای نیازمندی

5) 
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 مدل مفهومی پژوهش 

پس از مطالعه پیشینه تحقیق و مشاهده عوامل موجود در مسیر چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی،  

توپخا گردان  آتش  طرحمتغیرهای  آتش،  پشتیبانی  هماهنگی  شناسایی، نه صحرایی)  و  آتش  ریزی 

 گردد. پیشنهاد می 1انتخاب و اشغال موضع( است، مورد شناسایی قرار گرفته و مدل مفهومی شکل 

      

 

 هماهنگی پشتیبانی آتش  

 

           

 ریزی آتش طرح       

    

 شناسایی،انتخاب و اشغال موضع 

 

 

 ( مدل مفهومی پژوهش 1شکل )

 

 های پژوهش پیشینه

پیرامون موضوع  کاوش و جست انجام شده  اسناد، مدارک و تحقیقات  به  وجو در  پژوهش، ما را 

سازد. این تحقیقات هر  تحقیقات و آثار علمی داخلی متعددی درباره متغیرهای پژوهش رهنمون می

 اند.کدام، از دیدگاه خاص به شناخت و بررسی مفاهیم مورد نظر در این تحقیق پرداخته

 ( پیشینه تحقیقات انجام شده1جدول)

 نتایج  موضوع  محقق 

محمد رضا 

 پور بصیرت 

پشتیبانی آتش  

گردان توپخانه 

های  صحرایی تیپ

مصممماحبه، پرسمممشمممنامه، راهنمایی آمده از دسمممتتایج بهن

صمماحبنظران به شممرح زیر اسممت:هدف این تحقیق براین بوده تا 

گی پشمممتیبانی آتش و پشمممتیبمانی آتش )طرحریزی آتش، همماهن

چگونگی کاربرد توپخانه  

های  صحرایی تیپ

مستقل زرهی نزاجا در  

های  مقابله با گروه 

مسلح غیردولتی  

تکفیری   -تارشگری  

آتش پشتیبانی 

گردان توپخانه 

 صحرایی 
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
 التحصیل فارغ

 دافوس آجا 

(1396 ) 

مستقل نزاجا در  

های نبرد با گروه

 –تکفیری 

 تارشگری

های مسمتقل نزاجا های توپخانه صمحرایی تیپقوانین تیر( گردان

. در  تمارشمممگری را تعیین نممایمد  –همای تکفیریدر نبرد بما گروه

تمارشمممگری مماننمد داعش اعم از  -همای نیروهمای تکفیریعملیمات

انتحاری و نظامی همراه با غافلگیری و بسممیار سممریع صممورت  

ای  در زمان بسیار اندک با تمرکز نیرو، حمله میگیرد به طوری که  

آسمما انجام می دهند و همزمان با دو روش منظم و سممریع و برق

نیروهنمامنظم وارد نبرد می بما  - همای تکفیریشمممونمد. در نبرد 

،  ها تارشممگری با توجه به خصمموصممیات بیان شممده این گروه

های پشمتیبانی ابتدا به صمورت مشمروح و کامل و آتشمباری  آتش

گردد  می ریزیوسمط گردان توپخانه صمحرایی تیپ مسمتقل طرحت

های تایید شممده و مشممکوک بسممیار مشممکل  و اجرا بر روی آماج

اسمممت ، بطوری کمه آمماج تماییمد شمممده بمه انمدازه کمافی جهمت  

 ریزی آتش مشروح و کامل وجود ندارد.طرح

 

 

ناصر 

 میرزانژاد 

 التحصیل فارغ

 دافوس آجا 

(1396 ) 

 

 

 

کارگیری پهپاد  به

پشتیبانی  ارتقاءدر

های  آتش گردان

توپخانه صحرایی 

 در نبرد ناهمتراز 

الف: در تبیین نحوه به کارگیری پهپاد در آتشبار تیر برای ارتقاء  

گردان آتش  ناهمتراز  پشتیبانی  نبرد  در  صحرایی  توپخانه  های 

قابلیت به کارگیری  پهپاد درمشخص شد، نحوه  تیر های  آتشبار 

گونهبا این  به  هنوز    ید  ناهمتراز  اول جنگ  مرحله  در  که  باشد 

.  تهاجم هوایی دشمن برای کسب برتری هوایی آغاز نشده است 

از مشخص شدن منطقه مسئولیت گردان توپخانه صحرایی   بعد 

های هوایی و سامانه جی ای اس منطقه  ابتدا با استفاده از نقشه

راه حسب  بر  مواضع  طاولیه  نظر  مورد  عملیات  کنش  راحان 

پشتیبانی آتش مشخص شود، سپس از پهپاد برای شناسایی دقیق 

 ها استفاده شود.از مواضع اصلی، فرعی، یدکی تک تک قبضه

بمانی برای ارتقماء در تبیین نحوه بمه کمارگیری پهپماد در دیمده  –ب  

های توپخانه صمممحرایی در نبرد ناهمتراز  پشمممتیبانی آتش گردان

بانی باید به  بکارگیری قابلیت پهپاد در دیدهمشمخص شمد، نحوه 
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گونه باشممد که پهپاد از محل مشممخصممی با تنظیمات ارتفاع،  این

حرکت و مختصممات هدف خاصممی اعزام گردد، سممپس  مسممیر

اطالعمات و داده همای مورد نیماز از طریق دوربین و دسمممتگماه 

)جی پی اس( نصممب شممده بر روی پهپاد، دریافت یابموقعیت

این تصمماویر به سممرعت به مرکز هدایت آتش    گردد و سممپس

 ارسال گردد. 

نماید و بندی از نتایج کیفی پشتیبانی مینتایج کمی در رتبه –ت 

می نشان  کیفی  نتایج  قابلیتما حصل  کارگیری  به  که  های دهد 

بندی به روش فریدمن، اولویت  باشد. در رتبهپهپاد، قابل اجرا می

کارگیری   به  برای  زمان  اول  تعیین  برای  آتش  هدایت  در  پهپاد 

بانی برای اجرای تیراندازی، اولویت دوم به کارگیری پهپاد در دیده

تعیین موقعیت هدف، اولویت سوم به کارگیری پهپاد در آتشبار 

تیر برای برقراری ارتباط ، اولویت چهارم به کارگیری پهپاد در  

موض اشغال  و  انتخاب  شناسایی،  برای  تیر  تیر آتشبار  آتشبار  ع 

به  پنجم  اولویت  و  پهپاد  آتش  توسط  هدایت  در  پهپاد  کارگیری 

به  آخر  اولویت  و  آماج  تعیین  دیدهکاربرای  در  پهپاد  بانی  گیری 

 برای تعیین تنظیم تیر توپخانه است. 

 مسعود 

 سیف

 التحصیل فارغ

 دافوس آجا 

(1398 ) 

کمممارگمممیمممری  بمممه

نوین فنمماوری هممای 

هممممای  گممممرداندر

توپخمانمه صمممحرایی  

ارتش  زمینی    نیروی

جمهوری اسمممالمی  

بمر  ممبمتمنمی  ایمران 

: تبیین ابعاد کاربردی نرم افزارهای  نتایج تحقیق از هدف اول   –  1

، به منظور بهبود هدایت  گر مبتنی بر تجارب جنگ سوریهمحاسبه

 های توپخانه صحرایی نزاجاآتش گردان

: تبیین ابعاد کاربردی نرم افزارهای  هدف دوم نتایج تحقیق از    -  2

گر در آتشبار تیر مبتنی بر تجارب جنگ سوریه به منظور  محاسبه

 های توپخانه صحرایی نزاجابهبود پشتیبانی آتش گردان
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
جممنممگ   تممجممارب 

 سوریه

: تبیین ابعاد کاربردی نرم افزارهای  نتایج تحقیق از هدف سوم  -   3

منظور   به  سوریه  تجارب جنگ  بر  گرمبتنی  بهبود ضد  محاسبه 

 های توپخانه صحرایی نزاجاآتش گردان

از هدف چهارم  -  4 بر  نتایج تحقیق  تبیین کاربرد پهپاد مبتنی   :

های توپخانه  بانی گردانتجارب جنگ سوریه به منظور بهبود دیده

 صحرایی نزاجا

پنجم   -   5 هدف  از  تحقیق  بر  نتایج  مبتنی  پهپاد  کاربرد  تبیین   :

های توپخانه منظور بهبود ارتباط گردانتجارب جنگ سوریه به  

 صحرایی نزاجا

ششم   -  6 هدف  از  تحقیق  بر نتایج  مبتنی  پهپاد  کاربرد  تبیین   :

-تجارب جنگ سوریه به منظور بهبود فرماندهی و کنترل گردان

 های توپخانه صحرایی نزاجا 

 روش شناسی پژوهش

کماربردی بوده و روش تحقیق از روش بما توجمه بمه مماهیمت موضممموع پژوهش، این پژوهش از نوع  

هما )آمیختمه( انطبماق دارد. برای انجمام این پژوهش، توصمممیفی بما رویکرد تحلیمل کیفی و کمی داده

 آوری اطالعات به دو روش میدانیجمع

آوری ادبیات موضموع محقق اسمناد و ای صمورت گرفته اسمت. برای این کار، جهت جمعو کتابخانه 

نظران  لعه قرار داده و سمعی دارد با دالیل منطقی و انجام مصماحبه با صماحب مدارک موجود مورد مطا

کارهای مناسمبی را ارائه نماید. همننین در روش میدانی نیز عمده اطالعات و ارسمال پرسمشمنامه، راه

 آوری شده است.از طریق پرسشنامه جمع

های مسممتقل زرهی نزاجا  ابزار گردآوری اطالعات پیرامون چگونگی کاربرد توپخانه صممحرایی تیپ 

گویه،   15ای اسمت که دارای تکفیری پرسمشمنامه-های مسملح غیردولتی تارشمگریدر مقابله با گروه

 5سمؤال مشمخصمات جامعه نمونه ودر رابطه با  آتش پشمتیبانی توپخانه کمک مسمتقیم  3که به تعداد  
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سمؤال   5ریزی آتش و سمؤال در مورد مؤلفه طرح 2ؤال در مورد مؤلفه هماهنگی پشمتیبانی آتش،  سم 

در مورد مؤلفه شمناسمایی، انتخاب و اشمعال موضمع در راسمتای چگونگی کاربرد توپخانه صمحرایی  

تکفیری به منظور -های مسملح غیردولتی تارشمگریهای مسمتقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهتیپ 

العات الزم طراحی شممد. ضممریب پایانی این پرسممشممنامه برای آتش پشممتیبانی توپخانه کسممب اط

 بدست آمده است. %90صحرایی)کمک مستقیم( برابر با  

متغیر این پژوهش عبارت اسممت از آ آتش پشممتیبانی گردان توپخانه صممحرایی)کمک مسممتقیم(  که  

ل و چگونگی کاربرد توپخانه آتش پشمتیبانی گردان توپخانه صمحرایی)کمک مسمتقیم( متغیر مسمتق

تکفیری  -های مسملح غیردولتی تارشمگریهای مسمتقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهصمحرایی تیپ 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

میسممر گردیده   های این متغیر با رجوع به اسممناد و مدارک موجود پیرامون آنیابی به مؤلفهدسممت 

همای  عملیمات و آموزش نزاجما، فرممانمدهمان و هیئمت رئیسمممه قرارگماهاسمممت. جمامعمه آمماری معماونین  

هان و رکن سممموم های عملیاتی لشمممکرها و فرماندههان و هیئت رئیسمممه قرارگاه، فرماندهایمنطقه

های مسمتقل زرهی و همننین کارکنان و کارشمناسمان مرتبط هسمتند که در مشماغل سمرگردی و تیپ 

باشمممد. از نفر می 86کنند. جامعه آماری ذکر شمممده جمعاً ت میهای مذکور خدمباالتر که در یگان

باشممند لذا برای تعیین پذیر میای بوده و میانگینهای این تحقیق دارای مقیاس فاصمملهجا که دادهآن

 شودای میانگین استفاده میاندازه نمونه از تخمین فاصله

 

شده است. واریانس جامعه آماری از  محاسبهاز طریق جدول مربوطه  %95با ضریب اطمینان  

 شده است. گرفته شده تعیینروی تحقیق انجام

D جهت انتخاب جامعه نمونه آماری مناسب در   0/ 05تا  0/ 01تواند بین ضریبی است که محقق می

 نظر بگیرد.
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
 را در نظر گرفته است.(  0/ 05)در این تحقیق محقق ضریب  

 گیری استفاده شده در نمونه( پارامترهای 2جدول )

R  توضیح  پارامتر 

1 N نفر ارزیابی شده است.  86که تعدادآن   حجم جامعه مورد پژوهش 

2 n               حجم تقریبی نمونه 

3  
 ( )   و  ( )و( ضریب اطمینان که) 

                                                                                                                                                           میباشد

 /. محاسبه شد. 25واریانس   4

5  
منظور   % 5/0انحراف جامعه و نمونه(که مقدار آن دقت احتمالی مطلوب )اختالف میزان

 گردیده است. 

ها و گیری به علت اینکه جامعه آماری دارای طبقات)فرماندهان عمده،فرماندهان تیپ روش نمونه

 ( 2باشد. )جدول شماره باشد( روش تصادفی طبقاتی متناسب میها میرؤسای ارکان سوم تیپ 

 جامعه آماری ( مقایسه جامعه نمونه با 3جدول)

تعداد جامعه   طبقات جامعه آماری 

 آماری 

نسبت سهم جامعه  

 آماری 

حجم نمونه  

 آماری 

 16 % 23   20 ای نزاجا قرارگاه منطقه

قرارگاه عملیاتی لشکرهای زرهی  

 نزاجا

16 19 % 13 

 36 % 51 44 های مستقل زرهی نزاجا تیپ

 5 % 7 6 ستاد نزاجا 

 70 % 100 86 جمع کل 

 
 

z
%5=25%

2
=


96.1

2
=Z

2

d
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 های تحقیق ها و یافته تحلیل دادهتجزیه و 
های حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی هدف اجرایی تحقیق) مطالعه اسناد و مدارک و  الف( یافته

 نظران( مصاحبه با صاحب 

های مستقل زرهی  هدف: چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی )کمک مستقیم( در پشتیبانی از تیپ

 تکفیری-غیردولتی تارشگریهای مسلح نزاجا در مقابله با گروه

های مستقل  ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتش گردان توپخانه صحرایی )کمک مستقیم( تیپ طرح

گروه با  مقابله  در  نزاجا  تارشگری زرهی  غیردولتی  مسلح  منابع  -های  کامل  کنترل  با  باید  تکفیری 

ناگهانی و ایجاد تأمین برای های  پشتیبانی آتش و تمرکز و اجرای سریع و به موقع آتش روی آماج

ریزی  های توپخانه با هوانیروز و نیروی هوایی بیان کرد، بعد از طرحنیروهای خودی و تطبیق آتش

باید طرح ها در مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش)مهپا( تیپ  ریزی آتشدر هماهنگی پشتیبانی آتش، 

های مانوری انجام گیرد  انه در گردانهماهنگ شود و نظارت بر نحوه انجام وظیفه افسران رابط توپخ

ها در مرکز هماهنگی  و یک ربط بین تیپ و گردان توپخانه کمک مستقیم برقرار کرد، بعد از هماهنگی

پشتیبانی آتش، باید مناسبترین اعمال پشتیبانی آتش که شامل مقرون به صرفه بودن، سرعت در اجرا،  

توان های ذاتی توپخانه مینظر گرفت و در مسئولیت   تسهیالت ارتباطی و مشکالت تجدید آماد را در 

ریزی آتش در به کمک مستقیم، تقویت، عمل کلی تقویت و مسئولیت عمل کلی اشاره کرد. در طرح

ریزی شده است اشاره  ها که شامل ناگهانی و طرحگردان توپخانه کمک مستقیم باید به انواع آماج

اضع تأیید شده، مشکوک و احتمالی دشمن اجرا میگردد.  ریزی شده بر روی مو های طرحکرد و آتش

توان عواملی از قبیل اینکه  در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم می

بهترین روش را برای   باید  از شناسایی  کرد و بعد  باشد را اشاره  به موقع و مداوم  باید  شناسایی 

شود، در این مرحله ای، زمینی، هوایی و ترکیبی ختم میجاده  شناسایی در نظر گرفت که شناسایی

 باید به انواع مواضع توپخانه اشاره کرد که شامل موضع اصلی، تعویضی)فرعی( و تکمیلی است. 

 های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی هدف اجرایی تحقیق)پرسشنامه(ب( یافته

کاربرد توپخانه صحرایی )کمک   از تیپ هدف: چگونگی  های مستقل زرهی  مستقیم( در پشتیبانی 

 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگری نزاجا در مقابله با گروه
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
نفر حجم نمونه به طور    70با توجه به جدول زیر، نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  

اند. را انتخاب نموده  ( گزینه زیاد%16نفر)  11( گزینه خیلی زیاد و تعداد  %74نفر)53میانگین تعداد  

افراد حجم نمونه ) با توجه به میانگین به    %90گر این واقعیت است که  بنابراین نتایج حاصل بیان

های مطرح شده مربوط به  ( در حد خیلی زیاد معتقدند که هرکدام از شاخص4/ 6دست آمده یعنی  

ب و اشغال موضع، چگونگی ریزی آتش و شناسایی، انتخاهای هماهنگی پشتیبانی آتش، طرحمؤلفه

های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با  کاربرد توپخانه صحرایی) کمک مستقیم( در پشتیبانی از تیپ 

 تکفیری را ارتقاء خواهد داد. -های مسلح غیردولتی تارشگریگروه

 های هدف تحقیق بندی پاسخ( جمع4جدول )

پاسخجمع سؤال بندی  های 

 تحقیق

خیلی  

 زیاد

 (5 ) 

 زیاد

(4 ) 

 متوسط 

(3 ) 

 کم

(2 ) 

 خیلی کم 

 (1 ) 
 میانگین 

 4/ 7 - - 5 15 50 1سؤال 

2سؤال   61 6 3 - - 8 /4 

3سؤال   55 10 4 1 - 7 /4 

4سؤال   52 11 6 1 - 6 /4 

5سؤال   44 8 10 8 - 2 /4 

6سؤال   53 10 7 - - 7 /4 

7سؤال   54 14 2 - - 7 /4 

8سؤال   52 11 7 - - 6 /4 

9سؤال   57 10 3 - - 8 /4 
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10سؤال   52 14 4 - - 7 /4 

11سؤال   62 7 1 - - 9 /4 

12سؤال   32 13 9 11 5 8 /3 

 4/ 6 - 2 5 11 52 میانگین جمع 

 - - %3 %7 %16 %74 درصد فراوانی

 تجزیه و تحلیل آمیخته: –پ 

 ها و اطالعات مرتبط با هدف تحقیق تجزیه و تحلیل آمیخته داده

 ها و اطالعات مؤلفه هماهنگی پشتیبانی آتشدادهتجزیه و تحلیل آمیخته 

طرح در  در خصوص  مستقیم  کمک  توپخانه صحرایی  گردان  آتش،  پشتیبانی  هماهنگی  در  ریزی 

 ریزی گردد. ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش باید در رکن سوم گردان توپخانه طرحطرح

های کنترل منابع  پشمتیبانی آتش شمامل مؤلفهریزی در مرحله هماهنگی  مقام دسمتور دهنده طرح - 1

پشتیبانی  آتش، اجرای سریع آتش، تمرکز آتش همزمان روی یک یا چند آماج، ایجاد تغییرات الزم  

های توپخانه با هوانیروز و  در پشتیبانی آتش، ایجاد تأمین مناسب برای نیروهای خودی، تطبیق آتش

 % 4/ 7ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش)با میانگین  طرح  نیروی هوایی، استفاده از حداقل مهمات جهت 

 و اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری پشتیبانی آتش ( در نظر بگیرد.

در هنگام تشکیل مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش) مهپا( در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش شامل   -2

های  ن توپخانه کمک مستقیم، هماهنگ کردن آتشهای برقراری یک چانل ربط بین تیپ و گردامؤلفه

آماج  به  ریزی آتش گردان کمک مستقیم تیپ، های زمینی، شرکت در چانل طرحتوپخانه در تک 

های مانوری، ارائه هر گونه پیشنهاد الزم  نظارت بر نحوه انجام وظیفه افسران رابط توپخانه در گردان

نمودن فراهم  آتش،  پشتیبانی  منابع  مورد  آتش  در  موقع  به  و  آماجسریع  روی  پشتیبانی  های  های 

طرح و  زمان ناگهانی  در  آتش  پشتیبانی  مورد  در  موجود  اختالفات  نمودن  برطرف  و  شده  ریزی 
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
 % 4/ 8ها در زمان اجرا جهت هماهنگی پشتیبانی آتش) با میانگین  ریزی و هماهنگ نمودن آتشطرح

 پشتیبانی ( الزامی است.  بکارگیری آتشو اعتقاد حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در 

مناسب  –  3 آتش)مهپا(،  پشتیبانی  هماهنگی  مرکز  از  مرحله  بعد  در  آتش  پشتیبانی  اعمال  ترین 

های مقرون به صرفه بودن، در دسترس بودن، سرعت در اجراء،  هماهنگی پشتیبانی آتش شامل مؤلفه

مین، اثر مورد نظر فرمانده روی آماج و  تأمین نیروهای خودی، تسهیالت ارتباطی، مشکالت جو و ز

میانگین   با   ( آماد  تجدید  بکارگیری    4/ 7مشکالت  در  زیاد  تأثیر خیلی  به  نمونه  اعتقاد حجم  %و 

 پشتیبانی( الزامی است. آتش

همنون استفاده از کلیه وسایل پشتیبانی    هاییدر رابطه با اصول هماهنگی پشتیبانی آتش مؤلفه  –  4

آتش مؤثرترین  که  یگانی  به  مأموریت  واگذاری  آتش،  پشتیبانی  نوع  کردن  فراهم  فراهم آتش،  ها، 

های مضاعف، استفاده از  نمودن هماهنگی سریع، واگذاری مأموریت به پایین ترین رده، حذف آماج

ها و  ها، لزوم هماهنگی در تمام ردهای عدهسیستم شماره گذاری همگانی آماج، برقراری تأمین بر 

% و اعتقاد حجم نمونه    4/ 6هماهنگی فضای هوایی در خصوص هماهنگی پشتیبانی آتش ) با میانگین

 پشتیبانی( الزامی است.  به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش

همنون کمک  هایی های ذاتی توپخانه در هماهنگی پشممتیبانی آتش مؤلفهدر مورد مسممئولیت  – 5

مسمتقیم ، تقویت، عمل کلی تقویت و عمل کلی در خصموص هماهنگی پشمتیبانی آتش )با میانگین  

پشمممتیبمانی آتش( در نظر   % و اعتقماد بمه حجم نمونمه بمه تمأثیر خیلی زیماد در بکمارگیری آتش  4/ 2

 گیرند.می

 ریزی آتش ها و اطالعات مؤلفه طرحتجزیه و تحلیل آمیخته داده

ریزی آتش باید توسممط رکن هنگام بکارگیری آتش پشممتیبانی گردان توپخانه کمک مسممتقیم، طرح

 سوم گردان توپخانه کمک مستقیم تهیه گردد.

هایی همنون ریزی آتش گردان توپخانه کمک مسممتقیم مؤلفهها در طرحدر رابطه با انواع آماج – 1

و   %4/ 7ریزی آتش ) با میانگین  ص طرحهای ناگهانی در خصممو ریزی شممده و آماجهای طرحآماج

 شود.پشتیبانی( در نظر گرفته می اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش
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ریزی آتش گردان توپخانه صممحرایی کمک مسممتقیم ریزی شممده در طرحدر مورد آتش طرح – 2

و مواضع احتمالی دشمن در هایی همنون مواضمع تأیید شمده دشممن، مواضمع مشمکوک دشمن  مؤلفه

% و اعتقماد بمه حجم نمونمه بمه تمأثیر خیلی زیماد در   4/ 7ریزی آتش) بما میمانگین  خصممموص طرح

 شود.بکارگیری آتش پشتیبانی ( در نظر گرفته می

 ها و اطالعات مؤلفه شناسایی، انتخاب و اشغال موضع تجزیه و تحلیل آمیخته داده

در هنگام بکارگیری آتش پشمتیبانی گردان توپخانه کمک مسمتقیم، شمناسمایی، انتخاب و اشمغال موضمع  

 گردد.توسط رکن سوم گردان توپخانه جانمایی و تدوین و به رسدها ابالغ می

در مورد شمناسمایی در شمناسمایی، انتخاب و اشمغال موضمع در گردان توپخانه کمک مسمتقیم  – 1

وقع بودن اشمغال موضمع و مداوم بودن در خصموص شمناسمایی، انتخاب و هایی همنون به ممؤلفه

% و اعتقماد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکمارگیری آتش   4/ 6اشمممغمال موضمممع) با میمانگین  

 شود.پشتیبانی ( در نظر گرفته می

گرد  –  2 در  موضع  اشغال  و  انتخاب  شناسایی،  در  اجرای شناسایی  بهترین روش  با  رابطه  ان در 

مؤلفه مستقیم  کمک  جاده توپخانه  شناسایی  همنون  و  هایی  هوایی  شناسایی  زمینی،  شناسایی  ای، 

% و اعتقاد به حجم    4/ 8شناسایی ترکیبی در خصوص شناسایی، انتخاب و اشغال موضع) با میانگین  

 شود.  نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی( در نظر گرفته می

هایی در رابطه با شممناسممایی، انتخاب و اشممغال موضممع در گردان توپخانه کمک مسممتقیم مؤلفه -3

ها و گذار ها، گردنه  ترین جاده، پوشممش و اختفاء، شممرایط)جاده، شممیب همنون تعیین مناسممب 

ای، مناطق توقف و مواضممع آتش آنی برای انتقال ها و موانع جادهگاهرودخانه(، میادین مین و کمین

% و اعتقاد به حجم نمونه به تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشمتیبانی(    4/ 7وضمع) با میانگین م

 شود.در نظر گرفته می

در خصوص انواع موضع توپخانه در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک   -4

یلی ) با میانگین  هایی همنون موضمع اصملی، موضمع تعویضمی)فرعی( و موضمع تکممسمتقیم مؤلفه
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
% و اعتقماد بمه حجم نمونمه بمه تمأثیر خیلی زیماد در بکمارگیری آتش پشمممتیبمانی( در نظر گرفتمه    4/ 9

 شود.می

در رابطه با موضع تعویضی در شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در گردان توپخانه کمک مستقیم   -5

داقل در موضع تعویضی هایی همنون برای هر موضع اصلی حداقل یک موضع تعویضی، حمولفه

% و اعتقاد به حجم نمونه به    3/ 8و ممکن است موضع تعویضی در نظر گرفته نشود ) با میانگین  

 شود.تأثیر خیلی زیاد در بکارگیری آتش پشتیبانی( در نظر گرفته می 

 گیری   نتیجه

های  پشتیبانی از تیپ با توجه به تحلیل انجام شده به منظور چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در 

تکفیری نتایج ذیل حاصل  -های مسلح غیردولتی تارشگریمستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه

 شده است: 

های مستقل زرهی  هدف: چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی)کمک مستقیم( در پشتیبانی از تیپ

ه هماهنگی پشتیبانی تکفیری در مرحل- های مسلح غیردولتی تارشگرینزاجا در مقابله با گروه

 آتش 

درصد افراد نمونه آماری) با   88های کیفی سؤال یکم تحقیق که به تأیید  نتایج حاصل از تحلیل داده

ریزی  ) طرحهای مطرح شده مربوط به مؤلفه%( نیز رسیده حاکی از آن است که شاخص  4/ 3میانگین  

پشتیبانی هماهنگی  مرکز  آتش،  پشتیبانی  هماهنگی  مناسب آتش)مهپادر  آتش، پشتیبانیاعمالترین(، 

پشتیبانی پشتیبانیو مسئولیت   آتشاصول هماهنگی  آتش  بکارگیری  توپخانه( چگونگی  ذاتی  های 

های مسلح  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهردان توپخانه صحرایی)کمک مستقیم( تیپ گ 

 پشتیبانی آتش ارتقاء خواهد داد. تکفیری را در مرحله هماهنگی -غیردولتی تارشگری 

 ریزی در هماهنگی پشتیبانی آتشطرح

%( نیز    4/ 6درصد افراد نمونه آماری )با میانگین    92های کیفی که به تأییدنتایج حاصل از تحلیل داده

تأثیر خیلی زیادی در چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی  که موارد زیر  از آن است  رسیده حاکی 

های مسلح  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهصحرایی)کمک مستقیم( تیپ گردان توپخانه  
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ریزی هماهنگی پشتیبانی تکفیری در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش دارند: طرح-غیردولتی تارشگری

 ریزی میگردد. آتش در رکن سوم گردان توپخانه طرح

منابع پشتیبانی آتش، اجرای سریع آتش، تمرکز در مرحله هماهنگی پشتیبانی آتش باید کنترل کامل  

های توپخانه با هوانیروز و نیروی هوایی را جهت  آتش همزمان روی یک یا چند آماج، تطبیق آتش

توپخانه    ریزی هماهنگی پشتیبانی آتش در نظر بگیرند. هنگام هماهنگی پشتیبانی آتش گردانطرح

د با نهایت شفافیت و سادگی منظور اصلی اجرای  ریزی پشتیبانی آتش بایصحرایی، در تهیه طرح

آتش)مهپا(،  طرح پشتیبانی  تشکیل مرکز هماهنگی  در هنگام  کرد.  بیان  را  آتش  پشتیبانی  که  ریزی 

انتخاب یک چانل هایی همنون  فرمانده گردان توپخانه کمک مستقیم مسئول این مرکز است مؤلفه 

-های توپخانه در تک به آماجهماهنگ کردن آتشربط بین تیپ و گردان توپخانه صحرایی مستقیم،  

های مانوری در خصوص  های زمینی، نظارت بر انجام وظیفه افسران رابط توپخانه صحرایی در گردان

ترین اعمال هماهنگی پشتیبانی آتش الزامی است. بعد از مرکز هماهنگی پشتیبانی آتش)مهپا(، مناسب 

اید در نظر گرفت که شامل مقرون به صرفه بودن، در پشتیبانی آتش است که یک سری موارد را ب

دسترس بودن، سرعت در اجراء، تأمین نیروهای خودی و تسهیالت ارتباطی الزامی است. هماهنگی  

به و  مانوری  نیروهای  از  مؤثر  پشتیبانی  برای  توپخانه  یگان  در  آتش  نتیجه  پشتیبانی  آوردن  دست 

هایی همنون  ی آتش را در نظر گرفت که شامل مؤلفهپشتیبانمطلوب باید یک سری اصول هماهنگی  

ها را فراهم استفاده از کلیه وسایل پشتیبانی آتش، واگذاری مأموریت به یگانی که مؤثرترین آتش

مضاعف و هماهنگی فضای هوایی در خصوص    هایکند، فراهم نمودن هماهنگی سریع، حذف آماج

های ذاتی توپخانه در هماهنگی پشتیبانی  هماهنگی پشتیبانی آتش الزامی است. و در مورد مسئولیت 

هایی همنون کمک مستقیم ، تقویت، عمل کلی تقویت و عمل کلی در هماهنگی پشتیبانی  آتش مؤلفه

 گیرند.آتش در نظر می

 ریزی آتش طرح

%(    4/ 5درصد افراد نمونه آماری) با میانگین    94های کیفی که به تأیید  ز تحلیل دادهنتایج حاصل ا

چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی گردان  نیز رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر زیادی در 
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 تکفیری -های مسلح غیردولتی تارشگریاسالمی ایران در مقابله با گروه

 
غیردولتی  های مسلح  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهتوپخانه صحرایی)کمک مستقیم( تیپ 

در مرحله طرح-تارشگری تهیه طرحتکفیری  در  دارند.  آتش  گردانریزی  در  آتش  توپخانه   ریزی 

هماهنگی  تهیه  از  بعد  مستقیم(،  کمک  توپخانه)  گردان  سوم  رکن  باید  مستقیم(  صحرایی)کمک 

ود باید  شها در نظر گرفته میریزی آتش نمود. در زمانی که انواع آماجپشتیبانی آتش اقدام به طرح

ریزی آتش را های ناگهانی در خصوص طرحریزی شده و آماجهای طرحهایی همنون آماجمؤلفه

ریزی شده که در گردان توپخانه) کمک مستقیم( تدوین و  های طرحدر نظر گرفت و در زمینه آتش

لی  هایی همنون مواضع تأیید شده دشمن، مواضع مشکوک دشمن و مواضع احتماشود مؤلفهتهیه می

 شود. ریزی آتش در نظر گرفته میدشمن در خصوص طرح

 شناسایی، انتخاب و اشغال موضع 

%( نیز    4/ 5درصد افراد نمونه آماری)با میانگین    89های کیفی که به تأیید  نتایج حاصل از تحلیل داده

چگونگی بکارگیری آتش پشتیبانی  در  رسیده حاکی از آن است که موارد زیر تأثیر خیلی زیادی  

های مسلح  های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهگردان توپخانه صحرایی)کمک مستقیم( تیپ 

تکفیری در مرحله شناسایی، انتخاب و اشغال موضع دارند. هنگام شناسایی،  -غیردولتی تارشگری

توپخانه صحرایی)کمک مستقیم( باید تمام اقدامات انجام شده در    انتخاب و اشغال موضع در گردان

راستای شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توسط رکن سوم گردان توپخانه) کمک مستقیم( انجام 

اجرای مأموریت  آن برای  تعیین مناسب  به منظور  بررسی و شناسایی زمین  با  از    گیرد. در رابطه 

گیرند.  شغال موضع و مداوم بودن در خصوص شناسایی را در نظر میموقع بودن اهایی مثل بهمؤلفه

توپخانه شناسایی جاده گردان  بهترین روشدر  ترکیبی  زمینی، هوایی و  اجرای  ای، شناسایی  های 

باید مناسب  نظر شیب شناسایی است. در شناسایی جاده  از  ها  ترین جاده، پوشش و اختفاء جاده 

ای و مناطق توقف را در نظر گرفت. موضع توپخانه محلی است  جادهها، میادین مین، موانع  گردنه

گردد، در گردان توپخانه از نظر مواضع،  که توپ در آنجا حاضر به جنگ و آماده اجرای تیراندازی می 

میمؤلفه نظر  در  تکمیلی  موضع  و  تعویضی)فرعی(  موضع  اصلی،  موضع  همنون  و  هایی  گیرند 

شود که برای هر موضع اصلی یکی در ضع اصلی مشخص میموضع تعویضی)فرعی( در قبال مو 
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گیرند یا اصالً برای موضع  گیرند یا برای هر موضع اصلی دو موضع تعویض در نظر مینظر می

 گیرند. موضع تعویضی)فرعی( در نظر نمی ،اصلی

 ها پیشنهاد 
 معاونت عملیات و آموزش نزاجا 

چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی از  تدوین دستورالعمل جهت تهیه کتابنه  ❖

تکفیری  -های مسلح غیردولتی تارشگریهای مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهتیپ 

 های عمل کننده توسط دانشکده توپخانه و در اختیار قراردادن این کتابنه در اختیار یگان

عمل یگان مجری، از طریق  های منطقه بینی زمین تمرین، منطبق با شرایط و ویژگیپیش ❖

 ایی های منطقههای الزم از طریق قرارگاهانجام هماهنگی

انجام هماهنگی الزم با معاونت طرح و سمازمان نیروی زمینی و اختصماص تجهیزات الزم در   ❖

های تکفیری به سمازمان گردان-های مسملح غیردولتی تارشمگریخصموص مقابله با این گروه

 توپخانه نزاجا

قرارگاهتدوین   ❖ منابع  تأمین  اجرای  دستورالعمل  اعتبارات  تهیه  و  پیگیری  عمده، جهت  های 

فوق مشخص   کتابنه  در  که  مربوطه  تسهیالت  و  رزمایش  منطقه  کنندگان،  تمرین، شرکت 

 است.  گردیده

تشممکیل بانک اطالعاتی در خصمموص مدیریت دانش با موضمموع چگونگی کاربرد توپخانه  ❖

های مسملح غیردولتی های مسمتقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهصمحرایی در پشمتیبانی ازتیپ 

های اسمتشمهادی و مسمتشماری  تکفیری با اسمتفاده از تجربیات نفراتی که در عملیات-تارشمگری

 اند.در عراق و سوریه شرکت داشته

های های چگونگی کاربرد توپخانه صحرایی در پشتیبانی ازتیپ ها و دستورالعملنامهتهیه آیین ❖

تکفیری و در اختیار  -های مسملح غیردولتی تارشمگریسمتقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهم

 های مستقل زرهی نزاجاهای توپخانه تیپ دادن این مدارک به گردانقرار

های اسمتشمهادی و مسمتشماری در عراق و تهیه سموابق تجربیات جنگ کسمانی که در عملیات ❖

 های توپخانه ها به گردانر دادن این کتابنهاند و در اختیار قراسوریه شرکت داشته
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های چگونگی کاربرد توپخانه صممحرایی در پشممتیبانی نامهتهیه و در دسممترس قراردادن آیین ❖

تکفیری با -های مسملح غیردولتی تارشمگریهای مسمتقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهازتیپ 

 وپخانه های تبه گردان 20-2نامه آموزشی اف ام اقتباس از آیین

تشمکیل کارگروه متشمکل از نمایندگانی از دانشمکده توپخانه و سمتاد رده باالتر از تیپ، هنگام  ❖

های مسمتقل زرهی  تهیه دسمتورالعمل چگونگی کاربرد توپخانه صمحرایی در پشمتیبانی ازتیپ 

 تکفیری-های مسلح غیردولتی تارشگرینزاجا در مقابله با گروه

صممصممی فرماندهان در کلیه سممطوح در خصمموص نحوه برنامه ریزی و اجرای آموزش تخ ❖

های مسمتقل زرهی نزاجا در مقابله با چگونگی کاربرد توپخانه صمحرایی در پشمتیبانی ازتیپ 

 تکفیری با امکانات روز و جدید-های مسلح غیردولتی تارشگریگروه

پشمتیبانی بینی برنامه آموزش تکمیلی با موضموع چگونگی کاربرد توپخانه صمحرایی در پیش ❖

تکفیری -های مسمملح غیردولتی تارشممگریهای مسممتقل زرهی نزاجا در مقابله با گروهازتیپ 

 ایهای مقدماتی و عالی رستهبرای به روز رسانی آموزش افسران در دوره

های عرضممی برای افسممران جزء رسممته توپخانه در خصمموص دوره هماهنگی بینی دورهپیش ❖

های تکفیری در رده-های مسمملح غیردولتی تارشممگریگروهپشممتیبانی آتش در مقابله با این 

 های مستقل زرهی نزاجاتیپ 
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 منابع

جهادی های سملفیراهبردهای گروه( نقش و جایگاه رسمانه در 1397آدمی، علی، نکویی، سمیداحمد،)*    

 نوین.های و تاثیر آن بر خاورمیانه،سال چهارم، شماره سیزدهم، فصلنامه مطالعات رسانه

 ریزی آتش، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش توپخانه.( طرح1382افروز، محسن،)*   آذر

 (، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا. 1388*   آقا محمدی، داود،)  

نماممه همدایمت آتش توپخمانمه صمممحرایی، مرکز مطمالعمات و تحقیقمات و تمدوین آیین  (1398)میثم،  * احممدی،

 ا.های رزمی نزاجنامهآیین

 ، انتشارات سخن.8( فرهنگ بزرگ سخن، جلد1381*   انوری، حسن،)

ها وخوارج،سال دوم، شماره هفتم،  ها، مشابهت تکفیری(، مجرای فهم تکفیری1392ابراهیم،)   *   برزگر،

 های راهبردی سیاست. فصلنامه پژوهش

های تکفیری(، نفوذ)در مقابله با گروهرزمی عملیات تامین و ضممد  ( دسممتور1397کمال،)*   پیمبری، سممید

 چاپ اول، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا، چاپ اول.

، فصمملنامه آفاق 23( القاعده،داعش، افتراقات و تشممابهات، سممال هفتم، شممماره  1396*   توکلی، سممعید، )

 امنیت  

انی از رزم ناهمطراز،  نامه توپخانه صمحرایی در پشمتیب(،آیین1388) رضموی، علی،*  جعفری، حسمین، نواب

 چاپ اول، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.

های مقابله با آنها، های تکفیری و راههای رزم گروه(شیوه1396پور، مرتضی، )*   جاللوند، محمد، حسمن 

 پاپ اول، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا.

 شدن، فصلنامه دانشگاه پیام نور.کانون پویش جهانیگیری داعش در( شکل1394محمدرضا، )  *   حاتمی،

خاورمیانه؛ ازقدرت  گری در(،  آمریکا و سلفی1393*   دارابی، سیاوش، ملکی عزین آبادی، روح اهلل، ) 

  .، شماره سوم، فصلنامه سیاست خارجی28سخن تا بینش هوشمند، سال 

 (، تیپ زرهی، چاپ یکم1353/ ز، )17-30*   دستور رزمی

های گردان توپخانه صمحرایی، انتشمارات ز، تاکتیک  6-20-1(، دسمتور رزمی1388) علی،*   رضموی سمید

 مرکز آموزش توپخانه

 (، فرهنگ واژ های نظامی، انتشارات ایران سبز.1386*   رستمی، محمود، )
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گسممترش (، واکاوی نقش عربسممتان سممعودی در1397کالرده، سممجاد، )*   روحی دهینه، مجید، مرادی

تروریسمم تکفیری در آسمیای مرکزی با تمرکز بر رویکرد رسمانه، سمال سموم، شمماره سموم، پژوهشمنامه رسمانه 

 الملل.بین

 (،تاکتیک تخصصی توپخانه، مرکز آموزش توپخانه.1380*   عارف، غالمرضا، )

سما گیری داعش براسماس نظریه پ(، بررسمی شمکل1398، )*   عباس زاده، مهدی، نخعی زرندی، نصمراهلل

 های سیاسی جهان اسالم.الملل فرگوسن منزیاخ، سال نهم، شناره سوم، فصلنامه پژوهشبین

فکری و تیمیه بر خطوطهای ابن(، تاثیر اندیشمه1396پور، جواد، قیطاسمی، جواد، دارابی، مهدی، )*   علی

 تکفیری، شماره دوازدهم، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم.-مشی گروه های سلفیخط

اخیر،   یابی آنها در دهههای تکفیری و دالئل قدرتگیری جریان*   فرمانیان، مهدی، چیستی و چرایی شکل

 انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم 

امنیتی آن -های سمیاسمی(، گونه شمناسمی فکری جنبش های اسمالمی معاصمروپیامد1389*   فوزی، یحیی، )

 چهارم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم.جهان اسالم، سال سیزدهم، شماره در

 (، تاکتیک توپخانه، چاپ دوم، انتشارات مرکز اموزش توپخانه.1387*   کامیاب، سعید، )

 (، هماهنگی پشتیبانی آتش، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش توپخانه.1383*   کامیاب، سعید، )

های تکفیری، مطالعه موردی  بسمیج سمیاسمی گروه  (، شمیوه های1395*   کریمی، علی، گرشماسمبی، رضما، )

 پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم.-، دوره چهارم، شماره دوم، فصلنامه علمیسوریه

 (، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات بهزاد.1390*   معین، )

گری  همای افراطیجریمان(، مطمالعمه  1395، )، آزادهلهیرضممما، رسمممتمی، بنفشمممه، رحیمی، مجیمد*   مومنی

 ، فصلنامه سیاست خارجی.2ام، شماره اسالمی، مطالعه موردی داعش، سال سی

(، کاربرد توپخانه صممحرایی در عملیات نامنظم، چاپ اول، انتشممارات مرکز  1393*   نظام اکبری، امیر، )

 آموزش توپخانه

همای افراطی همای انقالبی و گروه(، وجوه تممایز نهضمممت1395)  قماسممممی، بهزاد، ،محممد جواد  *   هراتی،

 های سیاسی جهان اسالم.پژوهشی، پژوهش-سال ششم، شماره چهارم، فصلنامه علمی ،جهان اسالمدر

 

 

 


