
 

 

 

 

کشور  یشرق یمرزها تیامن نیشرق در تأمشمال یاعملکرد قرارگاه منطقه یابیارز

یدر حوزه نظام  
 امیر گمنام*1

 11/3/1401:مقاله پذیرش                                                                                                                                12/12/1400: مقاله دریافت

  چکیده

شرق در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در ای شمالارزیابی عملکرد قرارگاه منطقههدف پژوهش حاضر 

تمامی اسناد  است. جامعه آماری تحقیق، شده انجامو رویکرد آمیخته  که با روش توصیفی است ینظامحوزه 

این  رق است.شای شمالو مدارک، منابع و سوابق موجود در نیروی زمینی ارتش ج.ا. ایران و قرارگاه منطقه

ای شمال شرق نزاجا در تأمین امنیت مرزهای شرقی دهد که عملکرد قرارگاه منطقهمقاله به این سؤال پاسخ می

کشور در حوزه نظامی چگونه بوده است؟ نتایج این تحقیق گویای این واقعیت است که این قرارگاه با استفاده 

 واییه کارگیری عملیات تازشتارشگری، با به -تکفیری یهاگروهخود در مقابله با  رمجموعهیزهای از یگان

است عملکرد مطلوب و مناسبی  توانسته و افزایش کمین و گشتی سد کننده مواضع ایجاد پهپاد، از استفاده و

تارشگری نشان دهد، همچنین در حوزه مراقبت از مرز، با توجه به عدم  -از خود در مقابله با گروهای تکفیری

 و الکترونیک تجهیزات و تناسب استعدادهای نظامی و عرض مناطق مرزی شرق کشور توانسته از امکانات

ی یکپارچه با رعایت اصول باندهیدهای ی از نظامریگبهرهو  یروزشبانه نگیتوریمان و پایش یهااتاق هوشمند،

در نوار مرزی سبب  های مهمدیده، در مناطق حساس و پاسگاهآموزش های ماهر ونبادهیدی و استقرار باندهید

 %85بیانگر این واقعیت است که ها نیز وتحلیل کمی دادهیهتجزاز نتایج حاصله بهبود مراقبت از مرز گردد. 

 ر؛ینظ یبا اقدامات نظامی، حوزه در نزاجا شرقشمال ایعملکرد قرارگاه منطقهکه  افراد جامعه نمونه معتقدند

یلی در سطح خ کشور یشرق یمرزها یتامن نیتأم درو مراقبت مرز،  یتارشگر -یریتکف هایمقابله با گروه

 .خوب و خوب بوده است
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 مقدمه
های فرد، گروه، جامعه و هر ملّتی است که بدون آن ادامه ترین نیازبدون شک امنیت از ضروری

ی در امان بودن، ایمنی، آرامش و آسودگی است به معناحیات مشکل خواهد بود. امنیت در لغت 

جان، مال، قوانین، معیشت، تمامیت سالمت یعنی اینکه افراد جامعه نسبت به (؛25: 1362)عمید، 

طور نسبی اطمینان خاطر داشته باشند و با فراق بال و آسودگی خاطر به ...ارضی، اقتدار ملی و

در اندیشه تأمین معیشت و درنهایت سازندگی کشور باشند. اهمیت وجود امنیت در هر جامعه 

العالی( در خصوص آن در لهتا آنجاست که مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا )مدظ

 فرمایند:می 1396ی دانشگاه افسری علوم انتظامی در سال آموختگدانشمراسم 

 است. امنیت در شمار و نظم در کشور حفظ امنیت آنچه مهم است، توجه به اهمیت مسئولیت»

ی، مهای درجه اول پروردگار است. اگر امنیت در کشوری وجود داشت، امکان پیشرفت علنعمت

وجود خواهد داشت، امّا اگر و پیشرفت انسانی در آن کشور  پیشرفت عملی، پیشرفت اخالقی

 «بسیار دشوار است. پذیر نیست یاها امکانکدام از اینهیچ امنیت نبود

نیاز  الملل است. امنیتترین مفاهیم حوزه سیاست و روابط بینبنابراین امنیت یکی از اساسی

المللی است. ها در عرصه بینها در جامعه و دولتتک انسانلیه و اساسی تکبنیادین و هدف او

های کشور در سایه امنیت پایدار محقق شده و امنیت شاخص امروزه تمامی دستاوردها و موفقیت

شود. امنیت یک کشور، عبارت ای محسوب میمهمی برای پیشرفت و توسعه هر کشور و جامعه

تهدید و یا ترس از خطر  هرگونهرفته و آزاد از که کشور در معرض خطر قرار نگاست از این

 در محیط پیرامونی و پرتنشکشور و وجود کشورهای  چهارگوشهگستره مرزی در  باشد.

ی متنوعی روبرو هاو چالشهمسایگی ایران، تأمین امنیت برای مرزهای کشور را با تهدیدات 

ها در محیطی ست با این چالشکرده است. بدون تردید باید پذیرفت که حفظ امنیت و مواجه در

و ناامنی قرار دارد کار دشواری است. نیروهای نظامی در  از تالطمکه پیرامون آن دریای مواجی 

در امنیت  یاکنندهنییو تععناصر قدرت ملی نقش بسیار مهم  نیتراز مهمیکی  عنوانبههر کشور 

رقبا از قدرت نظامی باالتری یک کشور در مقایسه با  کهیدرصورتکشورها دارند بنابراین 

یدن به اهداف کشور و حفظ استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت دررس مسلماًبرخوردار باشد، 
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های خراسان رضوی و جنوبی با مبنا منطقه شرق کشور و استان نیبر همتر است. ارضی موفق

غانستان به اف یافرا منطقهتارشگری داعش توسط کشورهای  -های تکفیریحضور و انتقال گروه

 و نابسامانی سیاسی و ناتوانی دولت افغانستان در ایجاد نظم و ثبات تأثیرات سوئی بر امنیت

بنابراین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با ؛ جمهوری اسالمی ایران خواهد گذاشت

 تیئولمسجود شرق با تمام توان و استفاده حداکثری از منابع موای شمالمحوریت قرارگاه منطقه

حفاظت از جان مردم، حفظ استقالل و تمامیت ارضی  ایجاد امنیت در مرزهای شرقی کشور و

جام بنابراین هدف از ان؛ دار شده استبیگانگان، عهده تیموردحمااقدامات تروریستی  در برابررا 

 مرزهای شرقیشرق نزاجا در تأمین امنیت ای شمالاین تحقیق ارزیابی عملکرد قرارگاه منطقه

 .باشدماهه می 30در یک بازه  1399کشور از زمان استقرار در مرز تا پایان سال 

 ینظر نیمبا

 قیتحق هاینهیشیپ 

غرب  در ژهیوبه بوده،المللی روابط بین درو سرزمین، اغلب عامل مناظره و فرسایش امنیت  مرز

 بلکه همچنین پیدایش ،نشدهحلمرزی ی و تنها بسیاری از قضایای سرزمینکه نه ییجا ،آسیا

محدوده مشخصی است که  مرز، است. سرزمینی و مرزی افزوده یهامنازعه برتازه  یهاملت

ت صورعنوان یک مانع عمل کرده و بهجداکننده دو واحد سیاسی از یکدیگر است و این خط به

شکل واحد مت شود. مرز عامل تشخیص و جدایی یکیک سطح در فضا و زیرزمین نیز کشیده می

عنوان خطی در نظر سیاسی با یک کشور از دیگر واحدهای مجاور آن است و همچنین مرز به

ز : مردر تعریف مرز گفته است« لوریت تریپ. »کندیشده که دو کشور را از یکدیگر جدا مگرفته

، دهدیم نشان را جدایی که است مشخصی خط و است  مفهومی از بیرون به درون

که بل ،: درواقع مرز یک خط نیستنیز در خصوص مرز گفته است« رتین گالسنرما» همچنین

های همسایه دولت نیرزمیسطح عمودی است که از طریق فضا، خاک و ز کییک سطح است، 

 (.5: 1389)اخباری،  رسدیصورت یک خط به نظر مزمین به درروی. این سطح دهدیرا برش م

 طیاست هر کشور مح یاجتماع یعامل دوام زندگ ینترهر جامعه و مهم یازن ینتریادیبن امنیت

و  یاساس یهابر اساس اهداف، منافع، ارزش یو داخل یا، منطقهیخود را در عرصه جهان یتامن
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و ساختار قدرت و رقابت موجود  یتیامن یطاز مح یحدرک صح .یدنمایم یفتعرقدرت آن  یزانم

نسبت  یکردو رو یتذهن ینهر کشور دارد و ا یتیامن یهایاسترا بر شکل س یرتأث یشتریندر آن ب

مؤثر  یلم یتامن یاستراتژ ینو تدو یاسیو عملکرد نظام س یسازیمدر تصم یتیبه مباحث امن

 دانند:را در موارد زیر می راهکارهای دستیابی به امنیتامام علی )ع(  (.9: 1399)زحمتی،  است

 ول رود و رسبه شمار می ریسالم تشکیل حکومت ضرورتی انکارناپذتشکیل حکومت: در ا

گرامی اسالم، حضرت محمد )ص( در اولین فرصتی که در مدینه برای ایشان فراهم شد به 

رشد فرهنگی و تمدنی را در آینده به وجود  یهانهیتشکیل حکومت اقدام کرد و همین امر زم

منظور اصالح جامعه و امنیت بخشی آورد. از دیدگاه امام علی )ع( تشکیل حکومت در حقیقت به

قوانین و  دیآی. در پرتو تشکیل حکومت و امنیتی که از این طریق به دست مردیپذیصورت م

 .شودیمقررات اسالمی اجرا م

  وحدت: امنیت یکی از اصول اساسی در رشد فرهنگی و تمدنی است تالش برای دستیابی به

 نکته این بر تمدن و تاریخ پردازانهینظر  . همه محققان ودیآیکه در سایه وحدت به دست م

 یهانهیزم و مقدمات از یکی تمدنی، و فرهنگی رشد جهت در امنیت وجود که دارندنظر اتفاق

یشرفتی در این زمینه حاصل نخواهد شد. از پ هیچ امنیت وجود بدون و است ضروری و حتمی

اساسی کسب امنیت، وحدت و همدلی میان قشرهای جامعه است که  یهاهیطرفی یکی از پا

 .پیامد آن ثبات و پرهیز از جنگ و چالش و تفرقه است نیترمهم

 متناسب با هر عصر  یهاکسب تجهیزات نظامی: اهمیت فراوان آوردن ابزار جنگی و سالح

منظور دهد آن حضرت بهو زمانی بر کسی پوشیده نیست. توجه به سیره امام علی )ع( نشان می

مقابله با دشمنانی که امنیت جامعه اسالمی را به خطر انداخته بودند به فراهم کردن تجهیزات 

 بازدارندگی از موجبات کهنینظامی توجه داشتند، درواقع ابزار جنگی و تجهیزات عالوه بر ا

، هنگام بروز درگیری و جنگ نیز کمک آوردیحمالت دشمن و به تعبیری امنیت را فراهم م

 .کندیشایانی به نیروها برای غلبه بر دشمن م

 وجود نیروهای نظامی در هر جامعه برای ایجاد امنیت و نظم امری  جود نیروهای نظامی:و

نیروهایی در جامعه وجود داشته باشند تا آمادگی باید  یگردعبارتضروری و بایسته است به
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کاملی برای مقابله با دشمنان خارجی داشته باشند تا بتوانند امنیت را تضمین کند. آن حضرت 

توان که با کمک این نیرو می داندیجهت ضروری موجود نیروهای نظامی را برای حکومت ازآن

عدالت و امنیت را در جامعه بر پا کرد و  دشمنان دین و متجاوزان را سرکوب و بدین ترتیب

عزت و سربلندی را برای جامعه اسالمی و مسلمانان به ارمغان آورد، همچنین امام علی )ع( نیز 

امنیت مرزی دانسته است،  ینالبالغه یکی از وظایف نیروهای نظامی را تأمنهج 46در نامه 

امنیت مرزهای که در معرض خطر حمله  ینتأم: انددر این نامه برای مالک اشتر نوشته کهیطوربه

کارکردهای  ینتراست، پس یکی از مهم یرپذدشمن قرار دارد با کمک نیروهای نظامی امکان

 (.1396زاده، )حاجی نیروهای نظامی در راستای کسب امنیت ملی نبرد با دشمنان است

ی با هر تهدید و حمله است. امنیت حالت فراغ نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویاروی

ترین نیازهای یک جامعه است و ابعاد امنیت نیز تالشی برای فهم بهتر مفهوم امنیت از ضروری

 امنیت است که این ابعاد امروزه شامل موارد زیر است:

امنیت  -5، امنیت سیاسی -4، امنیت فرهنگی -3، امنیت اجتماعی -2، امنیت اقتصادی -1

 اطالعات

 امنیت نظامی -8، امنیت ملی -7قضایی، امنیت  -6

شرق در تأمین امنیت نظامی مرزهای شرقی کشور با ای شمالاین مقاله عملکرد قرارگاه منطقه

تارشگری از زمان استقرار در مرز تا پایان  -های تکفیریهای مراقبت مرز و مقابله با گروهمؤلفه

 ود.شار داده که اکنون به تشریح آن پرداخته میماهه مورد ارزیابی قر 30را در یک بازه  1399سال 

تر یکدیگری نزد مؤلفهو از هر  رودترین و بارزترین بعد آن به شمار مییمیقدبعد نظامی امنیت 

ستقیم م حفاظتید بر مسئله تأکبررسی بعد نظامی امنیت،  در کند.به ذهن خطور می ترعیو سر

رفته است و برای رسیدن به امنیت نظامی، کسب و  فیزیکی از قلمرو دولت و ساکنان آن فراتر

بت نس برتر سازهای قدرت نظامی برتر در ابعاد محسوس، نامحسوس و توسعه عوامل و مؤلفه

که امروزه حراست از مرزهای ملی، جهت امنیت یک کشور طوریبه رقیبان ضروری است به

برخوردار باشد که بدون وارد شدن تواند از امنیت نظامی این راستا کشوری می در حیاتی است.
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در جنگ، بتواند منافع حیاتی خود را حفظ کند و چنانچه به جنگ هم مبادرت ورزید، قادر باشد 

 (.42: 1395، مردهدهمنافع حیاتی خود را تأمین نماید )

 مراقبت مرز 

 کهیطوربههای امنیتی از ناحیه سایر کشورها است، بدیهی است که هر کشوری دارای نگرانی

ها بداند و از این اطالعات در جهت حفاظت خود را در مورد وضعیت آن زیچهمه خواهدیم

 اگر: گویدمی خود در کتاب هنر جنگ «تزوسن» ینینهایت بهره را ببرد. ژنرال و متفکر نظامی چ

ود خنی را بشناسی و خود را هم بشناسی الزم نیست از نتیجه صد نبرد، بترسی و چنانچه دشم

یک شکست هم تحمل  یآوریرا بشناسی، اما دشمن را نشناسی برای هر پیروزی که به دست م

خواهی کرد و اگرنه خود را بشناسی و نه دشمن را، در هر نبردی از دشمن شکست خواهی 

اطالعات از طریق شناسایی با  یآورخورد؛ بنابراین برای افزایش ایمنی و امنیت در مرزها، جمع

وسط و تجسسی ت یباندهیز ابزارهای گوناگون ازجمله تصویربرداری و انجام عملیات داستفاده ا

. داشتن مرزهای مطمئن و امن از (1398، معمار زاده) است ریپذامکان یراحتتجهیزات جدید به

آید، در این راستا کشورها برای دستیابی به این مهم به قدرت هر کشور به شمار می یهامؤلفه

کنترل و  یهایو تکنولوژ هارساختیروز کردن زمختلف، ازجمله توسعه و بهی هاصورت

صورت کامل در مناطق مرزی و جلوگیری از ورود در اعمال قدرت به یمراقبت مرزی خود، سع

که در این راستا کنترل و مراقبت  کنندیها به داخل کشور تالش مو بروز چالش رمجازیافراد غ

یابد ق میتحق یتوسعه پایدار کشور هنگام. نیز از این قاعده مستثنی نیست رانیمرزهای کشور ا

تردیدی نیست که داشتن مرزهای مطمئن و (. 1395)قاسمی،  که از مرزهای کشور مراقبت شود

شود و نشانه قدرت و ثبات سیاسی حکومت و امنیت شده باعث افزایش اعتبار جهانی میکنترل

های یابد و سرمایهافزایش می المللیینوقعیت، اعتماد و اعتبار بکشور است که در لوای این م

شود. ازنظر نظامی حضور مؤثر های تجاری و اقتصادی و عمرانی جلب میخارجی برای فعالیت

و قدرتمند نیروهای نظامی و مرزبان در مرزهای کشور، تصور و تفکر تجاوز را از مخیله 

، از جنگ و درگیری جلوگیری یجهنت کند و دریرون میتجاوزگر ب یهاهمسایگان و سایر دولت
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ه شرح مرز ب مراقبتنیروی انسانی برای  شود که در این راستا ازیو باعث صلح پایدار م کندیم

 (.1398، معمار زاده) کنندیزیر استفاده م

 بانی انجام دیده 

 یاجرای ردیابی و رد زن 

بانیدیده 
بانی هستند، باید مدام مراقب کارکنانی که در حال دیده گویند. یباندهید را منطقه یک پاییدن طرز

قع موکارخواه برای تیراندازی به نیاطراف باشند بدون اینکه خود را در معرض دید قرار دهند. ا

همچنین . دارد ضرورت دشمن اعمال  به دشمن باشد و خواه برای مطلع کردن فرمانده از محل و

مشخص  طنقا از بودن ، دورو اختفاء دید، پوشش میدان حداکثر باید شرایطبان محل استقرار دیده

دو  بانی، دردیده محل در استقرار ازپس  بانی،دیده انجام تاریک را داشته باشد. برای و زمینه

 :کنیممرحله اقدام به دیدبانی می

 تغییر منظرها و یعیرطبیغ یهامشخص، رنگ یهااجرای کاوش کلی و سریع ازنظر هدف ،

 حرکات موجود در منطقه

 به جلوو از  زمین تریننزدیک از پاییدن. پایید مداوم  سپس تمام منطقه را باید به شکل 

 شود.می انجام  عقب

ردیابی و رد زنی 
است. این وظیفه  یردیابی و رد زن ،ردیگیمرز انجام م مراقبت یکی دیگر از اقداماتی که در امر

آوری معموالً هنگام گشت زنی و گاهی در موارد دیگر، از قبیل تعقیب و گریز، کشف جرم، جمع

متداول  یهاشود. در ضمن یکی از روشادله اثبات جرم، کشف و آزادسازی رویدادها انجام می

ه ها بگشتی آگاهی از ترددها و تجاوزهای مرزی است که توسط مراقبت مرزو نیز اقدامات مهم 

 :عبارت است از یمنظور از ردیابی و رد زن .دیآیعمل م

 کسب آگاهی از رویدادها( 1

 .کشف جرم و تعقیب و شناسایی و دستگیری مجرم تیو درنها هاییحرکت و جابجا( 2
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 یمراقبت الکترونیک یهاسامانه 
سامانه شنود در ساختار جنگ الکترونیک، یکی از تجهیزات  :های شنود مخابراتسامانه

منظور شناسایی سیگنال است. درواقع یکی از اطالعات مخابراتی به یآورجمعو شناسایی 

اطالعات از نیروی دشمن،  یآورجمع یهاروش نیترترین، بهترین و مطمئن، سادهنیترارزان

های های عملیات نبرداز دستگاه شنود است. سوابق تاریخی و گزارش یبردارقاچاقچیان و... بهره

ها نقش سرنوشت سازی در نتایج امروزی همواره مؤید این امر بوده که شنود مکالمه سوژه

های شنود مؤثر هستند که این عملیات ایفا کرده است. عوامل بسیاری در عملکرد بهینه سامانه

 :اند ازعوامل عبارت

 محل استقرار سامانه یاهیژگیو  -

 مشخصات فنی سامانه شنود  -

 سامانه شنود یهاتیامکانات و قابل  -

در ساختار جنگ الکترونیک یکی از تجهیزات  ابیجهت یهاسامانه :ابیمانه جهتاس

آوری اطالعات مخابراتی در شناسایی سیگنال هستند. تشخیص جهت انتشار شناسایی و جمع

یکی از نیازهای عملیات جنگ الکترونیک است. با مشخص شدن جهت  دریافتی، یهاگنالیس

فرکانس  یابیانتشار فرکانس رادیویی، انجام عملیات اختالل مسیر خواهد شد. عالوه بر آن جهت

. عوامل بسیاری در عملکرد کندیبه عملیات تعقیب و گریز م یها، کمک مؤثرارتباطی سوژه

محل استقرار سامانه و مشخصات فنی جهت یهایژگیمؤثرند مانند و ابیبهینه سامانه جهت

 (.59: 1397)رستمی،  ابی

شوندیهای نوین مراقبت از مرز است که معموالً کاشته مین الیه در سیستم: سنسور اولسنسور 

ابل ق سنسورهادرجه حساسیت این  .سنسورهای لرزشی و سنسورهای مغناطیسی :اند ازو عبارت

شده، عمر باتری یک سنسور بسته به شرایط آب و هوایی و تعداد دفعاتی که فعال است.تنظیم 

سنسورها قابلیت تشخیص قبور و مرور غیرقانونی و نیروهای خودی را  کهییمتغیر است. ازآنجا

هی از این گرو ؛سنسورها انواع مختلفی دارند .شوداز دوربین جهت تشخیص استفاده می ،ندارند

متر بر دقیقه  2000در به شناسایی عبور و مرور افراد و وسایل نقلیه با سرعت دو تا سنسورها قا
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 نیرزمیسورها همراه یک آنتن کوچک در زناین س .باشندیمتر م 500تا  10شی و محدوده پوش

 6سورها قادر به شناسایی عبور و مرور افراد با برد حداکثر ند. نوع دیگری از سنشوکاشته می

س که فرکان ییهاسنسورهای دیگری نیز برای شناسایی صوت .باشندیدرجه م 60زاویه متر با 

 .باشندید و گروهی قادر به تشخیص اشیا متحرک فلزی مونرها زیر صوت است به کار میآن

ای الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف به رادار، سامانه: رادارها

رادیویی و الکترومغناطیس، قابلیت انعکاس و بازتاب دارند و رادار بر اساس . امواج رودیکار م

طرف هدف و همین خاصیت ساده وجود آمده است. این دستگاه بر اساس شکل موج خاصی به

ویی گیرنده رادی کیترین رادارها از یک فرستنده و کند. سادهبازتاب آن عمل می لیوتحلهیتجز

چندگانه انسانی برای مشاهده محیط  یهامنظور توسعه توانایی حسبه به وجود آمده است. رادار

جزئیات را مانند چشم  تواندینم شده است. رادارحس بصری، به کار گرفته ژهیواطراف، به

درون محیطی را  توانیبررسی کند یا رنگ اجسام را مثل چشم تشخیص دهد. بلکه با رادار م

 نیرتدید، مانند تاریکی، باران، برف، غبار و غیره؛ اما مهمنفوذ است،  رقابلیکه برای چشم غ

مزیت رادار، توانایی آن در تعیین فاصله یا حدود هدف است. امواج رادار چیزی است که در 

 است که با بهره گرفتن یالهیشود؛ بنابراین رادار وستمام اطراف ما وجود دارد، اگرچه دیده نمی

کند و ای مشخص معلوم میاز امواج رادیویی، موقعیت قرار گرفتن یک جسم را نسبت به نقطه

استفاده ، در شب نیز قابلکندیامواج نوری، از امواج رادیویی استفاده م یجاازآنجاکه رادار به

رادار کنترل میدان رازیت  رادار، است رادار رازیت، مورداستفادهت. یکی از نمونه رادارهای اس

هایی کند. رادار رازیت دارای ویژگیکار می i مایل است که در فرکانس کالینات 25نبرد با برد 

الکترونیکی و توان کشف هدف را  یهاباال، مقاومت مناسب در برابر اخالل یریپذنانینظیر اطم

شف به نویز بسیار باال، توانایی کدارد. این رادار، راداری کنترلی است که به مدد نسبت سیگنال 

و ادوات زرهی سنگین درصحنه نبرد را دارد. رادار رازیت، نوعی  هایهوایی، کشت یهاهدف

کیلومتر و توانایی کشف اهداف متحرک را در انواع شرایط  40رادار مراقبت زمینی است که برد 

متری  300کشف بالگرد را تا ارتفاع آب و هوایی دارد. این رادار، عالوه بر اهداف زمینی، توانایی 

هر  .کنندمثل سگ را هم پیدا می یارادارها در محیط باز و صحرایی، حتی جنبنده گونهنیدارد. ا
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ی، )ذوالفقار استپاسگاه مرزبانی مستقر در مرز مجهز به یک رادار رازیت جهت مراقبت از مرز 

1396.) 

در شیوه  ریرپذییوسیعی در عملکرد و طبیعت تغ . دامنهاست پهپاد محصول ویژه قرن ما د:پهپا

باید با  دیتردیکلیدی توسعه صنعت پهپاد در قرن بیستم است و ب یهایژگیآن، از و یریکارگبه

یا هواپیمای  فناوری و دفاعی، به تکامل خود ادامه دهد. پهپاد یهارساختینگاهی منطقی به ز

یاست که کنترل آن بدون استفاده از انسان در درون آن انجام م یای پرندهبدون سرنشین وسیله

 یاهتیاد، کاهش خطر جانی برای خلبان، خصوصًا در مأمورپمزیت استفاده از په نی. اولشود

مشابه  یهاتیدار با مأمور نیشده پهپادها در مقایسه با هواپیماهای سرنشتمام متینظامی است. ق

تر، بعاد کوچکبیشتر به دلیل ا یکارتوان به قابلیت پنهانای پهپادها مینیز کمتر است، از دیگر مزای

غیرمتعارف در ظاهر به دلیل نبود سرنشین، قابلیت استفاده در شرایط  یهاامکان استفاده از طرح

دشوار و خطرناک و مناطق آلوده به گازهای شیمیایی خطرناک، توانایی حمل بار بیشتر به نسبت 

های جاسوسی یا مخابراتی ای برای فعالیتوشش دادن نقاط کور ماهوارهسوخت مصرفی و پ

 به شرح ذیل است: های پهپادیبندی سامانهدسته ؛ کهداشاره کر

 .ستنده پاکیریز پهپادها: ریز پهپادها به لحاظ اندازه کوچک تا هواپیماهای مدلی با دهنه بال ( 1

شود که کوچک می برخی دیگر از پهپادهایدست پرتاب و  یهاکوچک پهپاد: شامل پرنده( 2

 .ممکن است برای پرتاب به پرتابگر نیاز داشته باشد

 یهاتیو دیگر مأمور یابیهدف تیتواند مأمورپهپادهای تاکتیکی: پهپادی است که می (3

 .رزمی در زمان نزدیک به واقعی انجام دهد یهاگانیموقع و کامل برای اطالعاتی را به

بلندپرواز و مداومت  پهپادهای اصلی نشانه  دارای مداومت و ارتفاع پروازی باال: پهپادهای (4

 پرواز

هزارپا و مداومت پروازی زیاد از چند روز تا چند  65طوالنی، پرواز در ارتفاع بسیار باال بیش از 

 (.1398، معمار زاده) ماه است
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 ها در منطقه مرزی شرق کشورگسترش یگان
 عهجام افراد امن،  ایالهی است و حفظ آن از وظایف بشری است. فقط در جامعه یامنیت موهبت

 دخو حیات به ترس بدون و آرام فضایی در و ندیجوبهره امکانات وها نعمت تمام از توانندیم

حفاظت و حراست از سرزمین در سراسر کره زمین برای تمام کشورها یک  هامروز. ندده ادامه

اند بیشترین تعداد کشور آن را در برگرفته 15کم آید. ایران که دستحساب میارزش به

، سرزمینی و مرزی آن را افزایش داده است یهاتیحساس امرهمسایگان را داراست و این 

است.  آورده وجود به مرکزی دولت و مرزنشینان برای را هایینگرانیها آن که ناامنیطوریبه

شرق ایران به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیک و مرکزیت تمدن آسیا در اکثر مناطق تاریخی 

چهارراه حوادث و ناامنی بوده است و همچنین شهرهای شرق ایران با نزدیک به مرزهای ملی 

یگژیطور آشکار و پنهان از عوارض و ودید بهو قومی هرگز در امنیت کامل نبوده و ناامنی و ته

با  خراسان رضوی و جنوبی یهامرز استان(. 1398، معمار زاده) ثابت آن بوده است یها

یکی از مرزهای حساس کشور است که به دلیل ویژگی راهبردی، ارتباط مستقیم با  افغانستان

 هاینستان، همبستگی و پیوستگیکیلومتر با کشور افغا 700 حدود یجوارهم .امنیت کشور دارد

استان با کشور افغانستان و کششی که در این رابطه نسبت  نیقومی و مذهبی جمعیت نوار مرز ا

طالبان در سابق و نیروهای  یهاتیاقدامات و فعال ،مرزها وجود دارد یسوبه جمعیت آن

وابسته به دشمنان جهت فرهنگی  -نظامی یهاها و سازمانآمریکایی در حال حاضر و سایر گروه

برهم زدن آرامش و ایجاد ناامنی در کشور، وفور کشت مواد مخدر در افغانستان و انتقال آن به 

ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی منطقه و عدم واپایش نقاط مرزی کشور افغانستان توسط دولت 

و نیز حضور مهاجران  های مختلف نظامی در آن کشورمربوطه و از طرفی حضور دشمنان و گروه

نیروی (. 1395)مؤمنی،  در وضعیت خاصی قرار داده است را این منطقه مرزی ،افغان در استان

ارتش جمهوری اسالمی ایران با توجه به دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر  زمینی

یدات تهدبا توجه به وضعیت جدید منطقه و بر اساس نوع  تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور

در زمینه  ژهیواز تمامی اصول و مبانی تاکتیکی و تکنیکی جدید به یریگخارجی احتمالی و بهره

ق امنیتی مرزهای شر یهاهیتقویت بن منظورمنظم در ابعاد گسترده به واجرای عملیات نامنظم 
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ی مربوطه کتیکتمرینات تا، در محورهای عملیاتی مورد تهدیدو  کاربردهبهتمام توان خود را  کشور

 یهاو بر مبنای طرح یزیرطرحشرق، ای شمالها با محوریت قرارگاه منطقهردهرا در کلیه 

در زمینه برقراری و شرق نزاجا ای شمالقرارگاه منطقهاجرا نموده است که  شدهنیعملیاتی تدو

 سعیخود د امکانات موجو امر وزیر  یهاگانیبا استفاده از مرزهای شرق کشور تأمین امنیت 

گاه این راستا قرار در. امنیت منطقه شرق کشور باشد نینموده با ایجاد شرایط جدید حافظ تأم

های ی تحت امر خود اقدام به پوشش مرزهای مشترک استانهاگانیباشرق ای شمالمنطقه

نگ که با تحت کنترل عملیاتی گرفتن ه خراسان رضوی و جنوبی با کشور افغانستان نموده است

مرز و  و مراقبترزبانی تایباد، هنگ مرزبانی گزیک و هنگ مرزبانی نهبندان نسبت به تأمین م

های نماید. برای تقویت مراقبت از مرز در پاسگاهتارشگری اقدام می -های تکفیریمبارزه با گروه

بان ضمن مستقر گردیده که این دیده 8×30بان با تجهیزات کامل و دوربین مرزبانی یک دیده

ای به مرکز مخابرات یگان نوبه صورتبهبانی خود را دیده یهاگزارشمراقبت و واپایش مرز 

 یکیالکترونهای سداد که . همچنین در معابر و مناطق خطرناک از دوربینکندمربوطه ارسال می

ضمن است،  شدهاستفاده است،و به شبکه یکپارچه مانیتورینگ وصل  بوده و برد بیشتری دارد

سورتی پرواز دارند در  15طور متوسط اینکه با پرواز پهپادهای موجود در منطقه که ماهانه به

منظور جلوگیری از نزدیک شدن افراد به مرزهای شرقی کشور جهت مراقبت و کنترل مرز به

 آید.می به عملاستفاده مناسب 

 تارشگری -های تکفیریمقابله با گروه

پس از تحوالت خیزش عربی نقش بسزایی در  یژهواخیر به یهاسال که در هایییانیکی از جر

منطقه خاورمیانه ایفا کرده و هرروز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده  هاییاستس

 یا هاگروه تارشگری -تکفیری یها. گروهاست تارشگری -های تکفیرییانجر شود،می

پیشه کرده و امروز در منطقه وسیعی از جهان اسالم جهادی  -ند که عقاید سلفیهست هاییسازمان

های تکفیری و در رأس آنان گروه تروریستی شکست گروه رغمبه .پردازندیحضور و به مبارزه م

های مذکور داعش، در عراق و سوریه و پیروزی جبهه مقاومت، این احتمال وجود دارد که گروه

ین جدید در نقاطی دیگر از منطقه سر برآوردند بنابراایادی استکبار جهانی با تشکیالتی  عنوانبه
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ها به مرز کشور ما هم دامنه جنگ با این گروه ازآنجاکهنباید از تهدید بالقوه آنان غافل شد و 

کشیده شده بود و مکرراً اشغال سرزمین جمهوری اسالمی را در زمره اهداف خود اعالم کرده 

رگونه ها، راه ههای جنگیدن آنها و آشنایی با شیوهگروه بودند بر ما است که با شناخت دقیق این

 نفوذ را بر دشمنان بسته و آمادگی الزم را برای مقابله کسب نماییم.

 اجرای کمین 

یجاد ا تارشگری، -های تکفیریو مبارزه با گروه امنیت در منطقه نیبرقراری تأم یهااز راه یکی

تواند از ورود و خروج ها است؛ که این میکمینگاه در مناطق حساس و استراتژیک و گلوگاه

که از یک ت ساکمین یک عمل آفندی  .عمل آوردبه صورت غیرقانونی جلوگیری افراد به

 است.انواع عملیات نظامی  نیو مؤثرتر نیتریمیشود و یکی از قدوضعیت پدافندی هدایت می

. با منطقه است ریهای رزمی علیه نیروهای رزمی منطقه و غتاکتیک نیتراز مناسب ، یکینیکم

های داخلی و شهرها و چه در میادین رزم، کمین توجه به نتایج حاصل از کمین، چه در جنگ

از آن  توانینم یسادگشود و بهاست که از دیدگاه نظامی مهم تلقی می ییهاازجمله آموزش

آمیز با انتخاب محل و مواضع مناسب، رعایت استتار و اختفاء و اصل گذشت. کمین موفقیت

تاکتیکی ویژه و مفید  نیکم .شودیو باتجربه حاصل م دهیدافراد آموزش یریکارگغافلگیری و به

نیروهای  تواندیافزارها و تجهیزات محدود که مزیرا نیروی برگزیده کوچکی است با جنگاست 

انهدام و به خطر انداختن نیروهای  لهیوسدرواقع بهنماید.  ا منهدمتر و بهتری رمسلح بزرگ

 :گرددیمقاصد زیر انجام مکمین برای  .کاهدیدشمن از میزان اثر رزمی دشمن م

 دکردن افراد و آما گیرانهدام یا دست (1 

 دماآانداختن حرکت افراد و  ریبه تأخ (2 

 کردن مسیرها عبوررقابلیغ لهیوسکانالیزه کردن دشمن به( 3 

 کسب اخبار( 4 

 -40: 1397رستمی، )ی نیوادار کردن دشمن به استفاده از توان رزمی خویش در عملیات تأم( 5 

36) 
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 هوایی شتاز
های اقتضایی، غیرتکراری، ای است که در آن تکنیک و تاکتیکهای آینده، دورهدوره جنگ

معنوی نقش اساسی را  زهیباانگی ماهر، متعهد و انسان یروینشده با محوریت خالقانه و بومی

با استفاده از تازش هوایی برگرفته  سازسرنوشتی عملیات سریع، قاطع و اجرا خواهند داشت.

 از اصل غافلگیری و فریب تاکتیکی کلید اصلی موفقیت و دستیابی به اهداف صحنه نبرد است.

توانند سرعت عمل می اجراکنندههای گانی ،طراحی و اجرای مناسب، عملیات تازش هوایی با

را افزایش داده و با استفاده از معابر وصولی هوایی یک نیروی ضربت را با توان رزمی مناسب 

و ارتباط و  وارد عمل نموده و سامانه فرماندهی کندینمیی که دشمن فکر آن را هامحلاز 

موجبات  تیهادرنمخابرات، پشتیبانی آتش و تأسیسات لجستیکی دشمن را مختل و بر هم زنند و 

 (.2: 1399)جمالی،  سازندشکست دشمن را فراهم 

 :است که از آن جمله  ییهاهوایی دارای مشخصه شعملیات تازمشخصات عملیات هوایی

 :به موارد زیر اشاره کرد توانیم

 غافلگیری( 1

 یریپذانعطاف( 2

 قابلیت مانور (3

 بندیزمان (4

 سرعت اجرای عملیات.( 5

کاربرد عملیات تازش هوایی 

شود که نیروهای پدافندی دشمن در آنجا ضعیف هوایی در مناطقی اجرا می شیات تازعمل

مناطق پدافندی آرایش یافته دشمن توسط بمباران هوایی و یا آتش شدید  کهیهستند؛ اما درصورت

. برقراری شودیهوایی در آن مناطق ممکن مش اجرای عملیات تاز ،توپخانه صحرایی خنثی شوند

هوایی و انجام واکنش سریع در مقابل  شو حفظ ارتباط به علت سرعت اجرای عملیات تاز

 .(16: 1399)جمالی،  هوایی است شهای عملیات تازدیاز نیازمن توسعهی درحالهاتیوضع
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نیروهای تکفیری هیبرعلشرق جهت اجرای عملیات تازش هوایی ای شمالقرارگاه منطقه- 

ا با ها رتارشگری با هماهنگی نیروی زمینی و هوانیروز نزاجا، مأموریت جابجایی کارکنان یگان

های هوانیروز واگذار کرده که در به پایگاهرزمی  اتیعملتوجه به منطقه عملیات جهت اجرای 

جام و بالگرد کبرا در پادگان تربت 214بالگرد ها تعدادی این راستا جهت اجرای سریع عملیات

مرحله عملیات تازش هوایی در منطقه شرق کشور  4طی  مدت نیاو در  اندمستقرشدهو بیرجند 

 .های در خط و هوانیروز اجرا گردیده استتوسط یگان

 سد کنندهمواضع 
سرزمین ایران باوجود منابع فراوان و ذخایر غنی همواره مورد طمع متجاوزین و مستکبرین قرار 

در مناطق مرزی، شرایطی طبیعی و  ژهیوعارضه به وذکوهستانی و  یهانیدارد، از طرفی زم

 خدادادی خوبی را برای دفاع نظامی فراهم آورده است.

منظور جلوگیری از دستمواضعی هستند که به: مواضع سد کننده تعریف مواضع سد کننده 

یابد. پیشروی او به یک سمت معین آرایش می یافتن دشمن به منطقه معین یا جلوگیری از ادامه

 زمینی در معموالً  شود. موضع سد کنندهدر حرکات به عقب به این مواضع پوشش اطالق می

برای  یزیربرنامه .معابر پیشروی دارد به نسبت را تیر و دید میدان بهترین که شودمی ینیبشیپ

. سپاه تا رده گردان مواضع سد کننده را شودیتر تعیین ممواضع سد کننده برای دو رده پایین

، ولی از جلو شوندی. مواضع سد کننده به ترتیب اهمیت عملیاتی تهیه و اشغال مدینمایتعیین م

 شود:دلیل تهیه می 4. مواضع سد کننده به شودیم یگذاررهبه عقب و از چپ به راست شما

 سد رخنه( 1

 عمق دادن به پدافند( 2

 .توسط دشمن تهدید شود کهیحفظ یک جناح درصورت( 3

 (.53: 1396قه )ملکی، حفظ عوارض حساس در داخل و عمق منط( 4

( و کیلومتر 300کننده ) با توجه به عمق مواضع سدرا چنین تاکتیکی ی نیروی زمینی هاگانی

بیعی لزوماً مواضع سد کننده را با استفاده از موانع ط ارتباط منطقی که باید با یکدیگر داشته باشند،

کند، شایسته است عمده قوای خود را و ترکیب آن با موانع مصنوعی و موضع دفاعی اتخاذ می
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ن فاصله مرز یا دشمن تا این ها و معابر نگه دارد و برای پوشانددر پشت این مواضع و تنگه

، در هازیراستفاده نماید. دیگر نباید عمده قوای خود را در پشت خاک ینیموضع از نیروهای تأم

خط تماس و یا خط مرزی نگه دارد زیرا با این ترتیب به علت نداشتن عمده قوای آزاد قدرت 

بزرگ را از خود سلب  یاهاتیخود را برای آفند و پدافند ضعیف و توان طراحی و اجرای عمل

 (55: 1396)ملکی،  دینمایم

 پیشینه پژوهش

دهد، تاکنون پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است اما برخی شده نشان میهای انجامبررسی

 به شرح جدول ذیل است:هایی که به موضوع تحقیق ارتباط بیشتری دارند از پژوهش

 (1400)گمنام، شده انجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 نتایج هاشناسیروش اهداف عنوان

بررسی عملکرد 

قرارگاه عملیاتی 

غرب در تأمین 

امنیت منطقه غرب 

 کشور

 های کمیناعزام گشتی -1

 اعزام گشتی موتوری -2

 هامیزان گسترش یگان -3

توصیفی/ دلفی 

 نظامی/ آمیخته

ها با اعزام به کمین و انجام یگان -1

اند ضمن توانستههای موتوری گشتی

دستگیری افراد متجاوز با وسایل قاچاق، 

تأمین امنیت منطقه واگذارشده را 

 خوبی برقرار نمایند.به

تیپ در  3کارگیری قرارگاه با به  -2

 25کیلومتر و واگذاری  250عرض 

کیلومتر به هر گردان توانسته گسترش 

خوبی در تأمین امنیت مرز ها را بهیگان

 برقرار نماید.

ارتقاء امنیت منطقه 

شرقی کشور جنوب

های با کمک مؤلفه

توسعه و پدافند 

 داخلی

گیری از شاخص بهره -1

 نظامی

وری بهینه از منابع بهره -2

 و صنایع منطقه

 

توصیفی/ دلفی 

 امنیتی/ آمیخته

 شرقیجنوب منطقه در امنیت ارتقاء -1

 نظامی شاخص از گیریبهره با کشور

 پایه بر بایستی داخلی پدافند و توسعه

 هاستفاد و مردمی بسیج بازدارنده عوامل

 مستمر و قدرتمند حضور آن، توان از

 تنگه در خصوصبه منطقه در نظامی

 قابلیت افزایش عمان، دریای و هرمز

 برابر در نظامی نیروهای ایمقابله
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 نتایج هاشناسیروش اهداف عنوان

 زا استفاده و ایمنطقه احتمالی تهدیدات

 قابلیت نظامی آماده و متعهد نیروی

 است. کردن پیدا تحقق

 شرقیجنوب منطقه در امنیت ارتقاء-2

 یاقتصاد شاخص از گیریبهره با کشور

 بر تأکید با داخلی پدافند و توسعه

 از بهینه وریبهره ها،زیرساخت توسعه

 سطح ارتقاء منطقه، صنایع و منابع

 یداپ تحقق قابلیت منطقه جوانان اشتغال

 .است کردن

بازطراحی آمایش 

دفاعی سرزمینی 

منطقه شمال شرق 

با برای مقابله 

 یدهای نوپدیدتهد

کارگیری ترکیب به -1

 ها در مرزیگان

نمایی جهت مکان -2

 های مرزیگان

 

توصیفی/ دلفی 

 نظامی/ آمیخته

 مالش مناطق بیشتر بودن کوهستانی -1

 متحرک هایبهتر یگان کاربرد و شرق

 و گزینه هترینب مناطق این در هجومی

 پیاده مکانیزه، پیاده بعدی در مراتب

 بازطراحی در باید زرهی و هوابرد

 نزاجا شرق شمال منطقه دفاعی آمایش

 .گردد لحاظ

 در هایگان استقرار اولویت -2

 محورهای پوشش و اصلی محورهای

 است. فرعی

 و مناسب تاکتیکی برش با هاتیپ -3

 سازمانی سقف به نزدیک استعداد

 گروهانی و گروه صورتبه بایستی

 منطقه نزدیک محلی در توپخانه

 محورهای به هجوم جهت مسئولیت

 اب تکفیری نیروهای عقبه مواصالتی

 مستقر شوند. توپخانه آتش
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 های پژوهش                                                                                                یافته لیوتحلهیتجز

 تحلیل کیفیوالف( تجزیه

شرق نزاجا در تأمین امنیت نظامی مرزهای ی شمالامنطقهی در ارزیابی عملکرد قرارگاه طورکلبه

 نتایج حاصله از مصاحبه موارد زیر احصاء شده است:شرقی کشور با بررسی مطالعه منابع و 

ت تمدن ی و مرکزیکیتیژئوپل( در حوزه مراقبت از مرز، با توجه به دالیلی نظیر موقعیت ویژه 1

 ی نظامی، همواره شرقهاگروهی طالبان و نیروهای آمریکایی و دیگر هاتیفعالآسیایی، حضور و 

ای کشور در معرض ناامنی و اهمیت زیادی برای ایران داشته است. بر همین اساس قرارگاه منطقه

حفاظت از این مناطق مرزی با تجهیزات  منظوربههای موجود گیری از یگانشرق با بهرهشمال

یسات مرزی مرز از تأس است تا ضمن مراقبت مستقرشدهو مناطق مرزی  پاسگاهکامل در 

شرق در این بستر ی شمالامنطقهی متعددی که قرارگاه هاتیفعال رغمیعلمحافظت نماید. 

صورت داده است شواهد، گویای عدم تناسب استعدادهای نظامی و عرض مناطق مرزی شرق 

 و یروهان کمبود آن با همسو و شرقی مرزهای بودن کشور بوده است. به تعبیری دیگر، طوالنی

 کل افیک پوشش عدم منجر به منطقه این در نیروها ازحدشیب گستردگی به سبب نظامی امکانات

منفی  به شکل مرزها از مراقبت و مرزبانی در کیفیت امر این که گردیده مسئولیت تحت منطقه

ی امنطقههای قرارگاه پوشش دهی این ضعف آشکار، یگان منظوربه، وجودنیباااثرگذار است. 

هوشمند مانند دوربین سداد و سنسور مرزبان  و الکترونیک تجهیزات و ا، امکاناتشرق نزاجشمال

ل وسعت و گستردگی طو به علتآورده تا ضمن جبران کمبود منابع نیروی انسانی  کاریپارا  1

یشتری ی و با دقت بخوببهنوار مرز، با استفاده از این تجهیزات بتواند کنترل و مراقبت مرز را 

 باندهیدی و استقرار روزشبانه نگیتوریمان و پایش یهااتاقانجام دهد، همچنین در این راستا از 

های ی از نظامریگبهرهدر نوار مرزی شرق کشور و با  های مهمدر مناطق مرزی حساس و پاسگاه

بره، توانا و ماهر تالش ی خهاباندهید به مناطق مرزی تجهیز و تأمین ی یکپارچه وباندهید

 اند کیفیت مراقبت از مرز را ارتقاء بخشند.نموده

ا ب هوایی تازشازجمله  متعددی تارشگری اقدامات -ی تکفیریهاگروه( در مسیر مقابله با 2

 افزایش و کمین اجرای ،سد کننده مواضع ایجاد پهپادی، های بالگردی ویگان از یریگبهره
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 ی قرارگاههاگانها در خارج از مرزهای کشور، توسط یفعالیت این گروهکردن  رصد و هاگشتی

 است. ایجاد کمین در مناطق حساس و راهبردی با شدهانجامشرق کشور ی شمالامنطقه

به  برای کاهش قدرت رزمی و مفید و مناسب باتجربه تاکتیکی و دیدهآموزش افراد کارگیریبه

 امهای مستقر در مرز شرقی انجرشگری بوده که توسط یگانتا -های تکفیریگروه درآمدنستوه 

 ی بالگردی جهت اجرای عملیات، ضمن تشکیلهاگانی از یریگبهرهشود. در خصوص می

ارتباط و  اریبرقرمنظور به تیپ هر در هوانیروز رابط افسر سبک نسبت به استقرار آتش هایتیم

عملیات  به همراهتاکتیکی اقدام شده است که این موارد  هایاجرای عملیات برای هماهنگی

گاه است منجر به افزایش توان قرار گرفتهانجام پهپادی یهاگانی از یریگبهره که با هوایی تازش

 .شرق گردیده استتارشگری در منطقه شرق و شمال -های تکفیریدر مقابله با حرکات گروه

 از ریجلوگی یا معین منطقه به دشمن دستیابی از یریجلوگ منظورایجاد مواضع سد کننده، به

معین، از اهمیت زیادی برخوردار است که در این راستا کلیه  سمت یک به او پیشروی ادامه

 وجهت تارشگری و با -های تکفیریگروه ذوبانفشرق در مقابله ای شمالهای قرارگاه منطقهیگان

 در موضع 5 تا 3فرعی نسبت به تهیه و ایجاد  و اصلی نفوذی محورهای حساسیت و اهمیت به

هر  در چپ و راست ،با استفاده از موانع طبیعی و ترکیب آن با موانع مصنوعی کیلومتر 30 هر

 ند.انموده اقدام که این مواضع ارتباط باید با یکدیگر داشته باشند،طوریمحور نفوذی به

 تحلیل کمیوب( تجزیه

 17ل از ای متشک، پرسشنامهابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیهمنظور دستیدر این پژوهش به

توسط محقق بر اساس منابع، اسناد و مدارک و مصاحبه با  سؤال شناسایی 3عالوه به سؤال

ها به متخصصین خبره که دارای نامهخبرگان طراحی و پس از مشاوره با استاد راهنما، پرسش

دهی، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی به باالتر و از سنوات خدمتی، سوابق مدیریتی و فرمان

 ها نتایج آن در جدول زیر آمده است.برخوردارند ارائه که پس از دریافت پاسخ باالیی تجربه

 

 

 



 1401تابستان، سال چهارم، شماره سیزدهم –جنگ فصلنامه مطالعات  168 

 بندی سؤاالت مربوط به فرضیه( جمع2جدول شماره )

R 
 

 

 هاگویه

ب
خو

ی 
خیل

 

ب
خو

ط 
وس

مت
ف 

ضعی
 

ی 
خیل

ف
ضعی

 

S X c.v 

 0.235 4.433 1.04 1 1 3 4 21 اعزام گشتی و کمین 1

 0.234 4.5 1.009 1 1 2 4 22 اهدر گلوگاه استقرار 2

اجرای گشتی  3

 موتوری

18 4 3 3 2 1.322 4.1 0.322 

 احداث موضع سد 4

 کننده

17 5 3 3 2 1.311 4.067 0.322 

 0.210 4.167 0.874 0 1 6 10 13 نمایش نیرو 5

نقاط کمین در  6

 حساس

16 5 6 2 1 1.155 4.1 0.282 

 استفاده دوربین 7

 حرارتی

13 12 4 1 0 0.817 4.233 0.193 

 0.268 4.133 1.106 1 1 7 5 16 ردیابی و رد زنی 8

های دوربین 9

 قرمزمادون

13 12 4 1 0 0.817 4.233 0.193 

1

0 

گسترش مناسب 

 یگان

12 8 4 4 2 1.297 3.9 0.341 

1

1 

 0.325 3.9 1.269 2 3 4 8 13 یابموقعیتسامانه 

1

2 

 0.322 4.033 1.299 2 3 3 6 16 پهپاد استفاده از 

1

3 

 0.193 4.233 0.817 0 1 4 12 13 های فضاییسنجنده

1

4 

استفاده از رادار 

 رازیت

16 6 3 3 2 1.299 4.033 0.322 
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 های ارزیابی عملکرد قرارگاهای کل شاخص( میانگین مقایسه1نمودار شماره )

 تفسیر
 شرقمالش ایعملکرد قرارگاه منطقهها در خصوص تحلیل توصیفی یافتهوتجزیه ازحاصل  نتایج

مرز،  و مراقبت یتارشگر -یریتکف هایمقابله با گروه یر،نظ یبا اقدامات نظامی، حوزه در نزاجا

هنده دبر اساس مقیاس خیلی خوب تا خیلی ضعیف نشان کشور یشرق یمرزها یتامن یندر تأم

 -یریتکف هایمقابله با گروه»ی در این زمینه، شاخص موردبررسهای این است که شاخص

در رتبه اول و  6/4درصد در سطح خیلی خوب و خوب و میانگین  94با میزان  «یتارشگر

در رتبه  5/4درصد در سطح خیلی خوب و خوب و میانگین  76با میزان  «مراقبت مرز»شاخص 

 دوم قرار دارد.

 

 
 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

5 

 0.355 3.8 1.349 1 7 3 5 14 شنود رادیویی

1

6 

 0.325 3.9 1.269 2 3 4 8 13 هوشمندسنسورهای 

1

7 

اعزام دیدبان به 

 پاسگاه

20 8 2 0 0 0.621 4.6 0.135 

میانگین
 --------------

-- 

15.

6 

7.1

7 

3.8

2 

2.2

3 

1.1

1 

1.09 4.13 0.26 
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 آزمون فرضیه پژوهشوتحلیل و پ( تجزیه

و معنادار بودن رابطه بین متغیر حوزه نظامی و  آمدهدستبهوتحلیل اطالعات تجزیه منظوربه

و تأیید وجود نوعی همخوانی کشور  یشرق یمرزها یتامن یندر تأمای منطقه عملکرد قرارگاه

 است. شدهفادهاستها و برابر بودن فراوانی (مجذور خیمربع )ها از روش آزمون کای بین آن

 گام اول: تدوین فرضیه

Ho :" شرق نزاجا در حوزه نظامی، با اقداماتی نظیر؛ ای شمالاحتماالً عملکرد قرارگاه منطقه

تارشگری و مراقبت مرز، در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور  -های تکفیریمقابله با گروه

 ."مطلوب نبوده است

H1 :" شرق نزاجا در حوزه نظامی، با اقداماتی نظیر؛ ای شمالاحتماالً عملکرد قرارگاه منطقه

 مقابله

تارشگری و مراقبت مرز، در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور مطلوب  -های تکفیریبا گروه

 بوده

 ."است

 محاسبه آماره آزمون گام دوم:

 گردد.آماره آزمون با استفاده از رابطه و جدول زیر محاسبه می

 و عملکرد قرارگاه یحوزه نظاممربع مرتبط با متغیر  محاسبات آزمون کای (3جدول شماره )

R رتبه Fo Fe Fe - Fo (Fe– Fo)2 (Fe– Fo)2

Fe
 

 13.67 82.05 9.06 6 15.058 خیلی خوب 1

 0.06 0.35 -0.59 6 5.411 خوب 2

 0.36 2.16 -1.47 6 4.529 متوسط 3

 1.27 7.65 -2.77 6 3.235 ضعیف 4

5 
خیلی 

 ضعیف
1.764 6 4.24- 17.94 2.99 

 18.358 - - 30 30 جمع
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18.358 





Fe

FoFe 2)(

 2χ 

  

 جدولی() بحران محاسبه آماره گام سوم:
 2

𝛼,𝑑𝑓

=  2

0.05,4

= 9.49 

df = r – 1 = 5 – 1 = 4 
 گیری(چهارم: قضاوت )تصمیمگام 

 

 

   

 

   

 

 و عملکرد قرارگاه یحوزه نظام( آزمون استقالل متغیر 2شماره ) نمودار

بنابراین آماره  ؛تر استبحرانی بزرگآماره آماره آزمون از مقدار مقدار چون  2برابر نمودار شماره 

. شودرد می Hoو فرضیه  شدهپذیرفته H1فرضیه  درنتیجه ؛گیردقرار می H1آزمون در ناحیه 

 ایعملکرد قرارگاه منطقهتوان اذعان داشت که می %95با سطح اطمینان : دیگرعبارتبه

 -یریتکف هایمقابله با گروهو  مراقبت مرزیر، نظ یبا اقدامات نظامی، حوزه در نزاجا شرقشمال

 .استاز سطح خوبی برخوردار بوده کشور  یشرق یمرزها تیامن یندر تأم ی،تارشگر

 گیرینتیجه

شرق در تأمین امنیت مرزهای شرقی ای شمالمنظور ارزیابی عملکرد قرارگاه منطقهاین تحقیق به

شده است و هدف فرعی موردبررسی نیز، ارزیابی عملکرد کشور جمهوری اسالمی ایران، انجام

شرق در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در حوزه نظامی را موردتوجه ای شمالقرارگاه منطقه

شرق در تأمین امنیت مرزهای ای شمالمنظور ارزیابی عملکرد قرارگاه منطقه بهقرار داده است. 

18.358 49/9 

Ho 
H1 

α 

1- α  
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شرق مستقر در نوار مرز در راستای ای شمالهای قرارگاه منطقه، عملکرد یگانشرقی کشور

ها، موردبررسی و سپس های نظامی محوله، تجهیزات واگذاری و کارایی آناجرای مأموریت

وسیله مصاحبه کتبی، ی متغیرهای تحقیق بهی درزمینهنظرات خبرگان و متخصصان فن

وتحلیل کیفی قرارگرفته و سپس بر شده مورد تجزیهشده است. اطالعات گردآوریگردآوری

 یابی و روایی، جهت آمده پرسشنامه تدوین که پس از طی مراحل اعتباردستاساس نتایج به

آماری اس. پی. اس. اس  افزارنرمبا  آوریو پس از جمعپاسخگویی برای گروه نمونه ارسال 

 بندی کلی، نتایج نهایی بر اساسکه در جمع قرارگرفتهکمی )توصیفی(  لیوتحلهیتجزمورد 

 اهداف و سؤاالت تحقیق به شرح زیر استخراج گردیده است.

شرق نزاجا در تأمین امنیت ای شمالدهنده این است که قرارگاه منطقهنشان آمدهدستبهنتایج 

 مرزهای شرقی کشور در حوزه نظامی اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:

 الف( در جهت مراقبت از مرز

شرق با تجهیزات کامل در طول ای شمالتیپ متحرک هجومی از قرارگاه منطقه 3استقرار  -1

 منظور برقراری تأمین در مرزهای شرقی کشور.ق کشور بهنوار مرزی شر

های مهم در نوار مرزی شرق کشور در پاسگاه باتجربهیده و دآموزشکارگیری کارکنان به -2

 بان جهت پایش و مراقبت مرز.دیده عنوانبه

هوشمند مانند دوربین سداد و سنسور مرزبان  و الکترونیک تجهیزات و استفاده از امکانات -3

مراقبت و کنترل از  اس برایدر مناطق مرزی حس یروزشبانه نگیتوریمان و پایش یهااتاقو  1

 مرز.

های حرارتی برای کشف و شناسایی افراد و تجهیزات دشمن در شرایط استفاده از دوربین -4 

 نامساعد جوی.

 تارشگری به داخل مرزهای کشور -ای تکفیریهب( در جهت جلوگیری از ورود گروه

های آتش سبک بالگردهای هوانیروز در گیری از تیمیی با بهرهتازش هوااجرای عملیات  -1

 4ی مرز طی سوآنتارشگری در  -های تکفیریمواقع حساس و ضروری جهت انهدام گروه

 مرحله.
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ر طوو بهامر های تحت گاه و یگانجانبه از پهپادهای موجود در قراراستفاده گسترده و همه -2

با توجه به شرایط موجود منطقه جهت کشف و ماهانه  صورتسورتی پرواز به 15متوسط انجام 

 ی مرز.سوآنتارشگری در  -های تکفیریشناسایی موقعیت گروه

ق شرای شمالهای قرارگاه منطقهکیلومتر توسط یگان 30مواضع سد کننده در هر  5تا  3ایجاد  -3

 -های تکفیریمستقر در مرز در محورهای نفوذی جهت کنترل و جلوگیری از نفوذ گروه

 معین. سمت یک به هاآن پیشروی ادامه از جلوگیری یا معین یک منطقه تارشگری به

در طول نوار مرز  هادر مناطق حساس و استراتژیک و گلوگاهکمین متغیر  7تا  3اجرای  -4

 .صورت غیرقانونیافراد به ورود و خروج جهت جلوگیری از

 یاعملکرد قرارگاه منطقهها در خصوص تحلیل توصیفی یافتهوتجزیه حاصل از طورکلی نتایجبه

و  یتارشگر -یریتکف هایمقابله با گروه یر،نظ یبا اقدامات نظامی، حوزه در نزاجا شرقشمال

بر اساس مقیاس خیلی خوب تا خیلی ضعیف  کشور یشرق یمرزها یتامن ینمراقبت مرز، در تأم

 هایمقابله با گروه»ی در این زمینه، شاخص موردبررسهای دهنده این است که شاخصنشان

در رتبه  6/4درصد در سطح خیلی خوب و خوب و میانگین  94با میزان  «یتارشگر -یریتکف

 5/4ب و میانگین درصد در سطح خیلی خوب و خو 76با میزان  «مراقبت مرز»اول و شاخص 

 نفر از 30 تعداد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین نتیجه آزمون فرضیه اول مبین این است که از

عملکرد قرارگاه به میزان خیلی خوب و خوب معتقدند که افراد جامعه نمونه  %85، دهندگانپاسخ

با توجه به  کشور یشرق یمرزها یتامن یندر تأم نظامی، حوزه در نزاجا شرقشمال ایمنطقه

 مطلوب بوده است. مراقبت مرزی و تارشگر -یریتکف هایمقابله با گروههای مؤلفه

 پیشنهادها

 گردد:با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

( معاونت تربیت و آموزش نزاجا با توجه به وضعیت موجود حاکم در کشور همسایه و افزایش 1

ی هاهای رزم در شرایط ویژه و مقابله با گروهبرگزاری دورهتردد متجاوزین مرزی، نسبت به 

 های مستقر در مرز اقدام نماید.تارشگری جهت کارکنان پایور یگان -تکفیری
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ا های مستقر در مرز ر( معاونت عملیات نزاجا با توجه به گستردگی و طوالنی بودن مرز، یگان2

ر جهت تأمین آن داشته باشند در ضمن با افزایش دهد تا بتوانند مراقبت و کنترل از مرز د

کیلومتری برای  70سوی مرز تا عمق هماهنگی معاونت اطالعات نزاجا نسبت به شناسایی آن

فرماندهان تا رده تیپ، گردان و گروهان و دسته که جزء مأموریت مرزی نزاجا نیز است اقدامات 

 الزم و بایسته انجام پذیرد.

های مستقر در مرز های حرارتی به یگانوص واگذاری دوربین( معاونت فاوا نزاجا در خص3

 ربط انجام دهد.جهت کنترل و مراقبت بیشتر نوار مرزی اقدامات الزم را از طریق مبادی ذی

 یقدردان

سخاوتمندانه در اخت شیکه در طول پژوهش، دانش خو یخبرگان توانمند از  نیمحققان ا اریرا 

بزرگواران قرارگرفته  نیپژوهش حاضتتر بر مشتتارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استتتوار

 .میسپاسگزار اریاست بس

 

 

 منابع

 سازمان، چاپ دوم، تهران: انتشارات جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران(. 1389اخباری محمد. ) -

 .جغرافیایی نیروهای مسلح

المللی ، چهارمین کنفرانس بینهادیدگاهارزیابی عملکرد مفاهیم و (. 1395رحمان. )افروشه  -

 .برلین آلمان ی نوین در مدیریت.هاپژوهش

، چاپ یزی و اجرای عملیات متحرک هواییرطرح(. 1399مهدی. ) پوری. حسناحمد مهد الیجم -

 .دوم، تهران: انتشارات دافوس آجا

تأکید بر نقش و کارکرد نیروهای  ع( با) یعل(. کسب امنیت ملی از منظر امام 1396یداهلل. ) زادهحاجی -

 .76 -98(: 6)2، راهبردی ناجافصلنامه مطالعات نظامی، 

، چاپ یکم، مشهد: امنیتی مرزها -های سیاسیبررسی و تحلیل چالش(. 1395معصومه. ) مردهده -

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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 ،نشریه علوم و فنون مرزیهای نوین در ارتقای امنیت مرزها، (. تأثیر فناوری1396حسین. ) ذوالفقاری -

3 (3 :)132- 102. 

، چاپ یکم، تهران: انتشارات دانشگاه علوم و تجهیزات کنترل مرز هاروش(. 1397فرامرز. ) رستمی -

 .انتظامی ناجا

دهای یبا تهدبازطراحی آمایش دفاعی سرزمینی منطقه شمال شرق برای مقابله  .(1399مهدی، ) زحمتی -

 .دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا .نوپدید

 .انتشارات دافوس آجا تهران. . چاپ دوم.یای نظامی نوین ایرانجغراف(. 1399. )عزت الهعزتی  -

 .انتشارات امیرکبیر چاپ یکم. تهران. .فرهنگ فارسی عمید(. 1362عمید حسن. ) -

-های تکفیری(. عملیات کالسیک تیپ مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه1395مجید. ) قاسمی -

 .64: 10 .فصلنامه علوم و فنون نظامی تارشگری.

سی نامه کارشنایانپاامنیت مرزهای کشور،  نیتأم(. ارزیابی عملکرد نیروی زمینی در 1400امیر. ) گمنام -

 .دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا .مدیریت دفاعیارشد 

 10 .تحلیلی اقتصاد پنهان -دوماهنامه پژوهشی(. نقش انسداد مرزی در قاچاق، 1396یا. )رؤ معصومی -

(26 :)85- 67. 

فصلنامه انتظامی استان سیستان و (. نقش تکنولوژی در تأمین امنیت مرزها، 1398ناصر. ) معمار زاده -

 .39 -58(: 30) 10 .بلوچستان

 .انتشارات مهن بروجرد ، چاپ دوم، بروجرد.ریزی و عملیات مهندسیطرح(. 1396مراد. ) ملکی -

(: 3) 29. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ش مناطق مرزی.(. تدوین راهبردهای آمای1395مهدی. ) مؤمنی -

114. 

نامه پایان حوزه فرماندهی وزارت دفاع.تأمینی (. ارزیابی عملکرد امور 1398. )محمد دیس نوربخش -

 .دافوس آجا. دانشکده فرماندهی و ستاد .کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی

 

 

 

 


