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چکیده

جنگها با پيشرفت فناوري و بهكارگيري تسليحات مدرن ،راهکنشها و ابزار مختلف ،ماهيت پيچيدهترري بره
خود گرفته كه نمونه آن جنگ تركيبی است .تجربه حاصل از جنگ عراق و افغانستان ،نقش نيروهاي ویرهه و
واكنش سریع را برجسته كرده ،بهطوريكه یکی از ابزارهاي مهم جنگ تركيبی بهشمار مریرود .ایر تحقير
بهدنبال چگونگی بهكارگيري یگانهاي واكنش سریع در جنگ تركيبی است .با توجه به ماهيت موضرو ،،ایر
پهوهش ازلحاظ نو ،كاربردي و ازلحاظ روش آميخته (تركيبی) است .جمعآوري دادههرا و اطععرات بره دو
روش ميدانی و كتابخانهاي با استفاده از اسناد و مدارک ،مصاحبه با صراح نظرران و پرسشرنامه محقر سراخته
صورت گرفته است .جامعه پهوهش فرماندهان تيپ و گردانهاي واكنش سرریع نزاجرا بودنرد كره نمونره ایر
پهوهش با توجه به كمبودن تعداد جامعه بهصورت تمامشمار  120نفر تعيي شد .پایایی سؤاالت پرسشرنامه برر
اساس آلفاي كرونباخ  0/87بهدست آمد .روایی پرسشرنامه بره ت یيرد چنرد تر از اسرتادان اهرلفر رسريد كره
درنهایت بهمنظور تجزیه و تحليل دادههرا از  Spss22اسرتفاده شرد .نترایش نشران داد كره راهکرنشهراي نفرو ،
عمليات مستقيم و جنگ شهري در یگانهاي واكنش سریع تاحد زیادي در جنگ تركيبی كاربرد دارد.
کلید واژهها :نيروي واكنش سریع ،جنگ تركيبی ،راهکنش ،نفو .
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مقدمه
آینده مجموعهاي از چالشگران گوناگون را مطرح میكند كه مجموعه مختلفری از رویکردهرا را
نسبت به گذشته بههمراه دارند .آموزشهاي سنتی نظامی قرن  20با هدف مبرارزه برا ارترشهراي عصرر
صنعتی كامعً منسوخ شرده اسرت .حتری بهترری ارترشهراي سرنتی و مرسروم ،همچرون امریکرا هنگرام
روبه روشدن با نيروهاي تحت حمایت بيگانگان و با روحيه قوي و معمولی ،دچار دشواريهاي مختلفری
می شوند .همان طور كه جنگ بي رژیم صهيونيستی و حزب اهلل بره شکسرت آن رژیرم انجاميرد ،جنرگ
مدرن نيز جاي جنگ قدیمی و سبک سنتی و رایش را گرفت (كوه .)53 :2007 ،1
تركي

نيروهاي نظامی ابرقدرتها به شکلی است كه براي بحرانهاي از قبل پيشبينی شده سازمان

یافتهاند (نيروهاي راهبردي و نيروهاي تاكتيکی) در حالی كه هر لحظه ممک است مناطقی از كره زمي
حالت بحرانی یابد ،قدرتهاي بزرگ براي اینکه در كمتری زمان ممک به واكرنش نظرامی بازدارنرده
دست بزنند ،همواره در پی سازماندهی نيرویی جدا از نيروهاي واكنش سریع بحثشده بودهاند تا بتوانند
براي رفع بحرانها بهسرعت دخالت كنند .به لحاظ تاریخی ،انگيزه تشکيل چني واحردي بره دهرههراي
شصت و هفتاد باز میگردد.
بهطور فزایندهاي ،روش اصلی جنگ در جهان امروزي ،نبرد نظامی نيرو عليه نيرو به روش اصول
معمول جنگ نخواهد بود .جنگ ،وسيعتر و بيشرتر نظراممنرد خواهرد برود و بيشرتر حالرت روانری و
شناختی دارد تا تداخل نيروهاي نظامی؛ به بيان بهتر ،اگرچه شکل جنگ میتواند همچنان بهصرورت
دولت عليه دولت باشد ،میتواند شامل تروریسم ،شورش ،جنگ اطععاتی و مروارد دیگرر نيرز باشرد.
امنيت روز افزون ملتها نيازمند روشری جرامع برراي جلروگيري از هردفهراي دشرمنان غيرر معمرول و
روشهاي تركيبی است كه آنها براي تهدید كشورهاي قروي و آزاد برهكرار مریگيرنرد .ارترشهرا در
حالیكه درگير عمليات هاي جنگی وسيع هستند ،خود را با ای تهدیدها تطبي میدهنرد .در ایر راسرتا
پيچيدهتری سبک جنگيدن كه تاكنون مطرح شده رویکردي از جنگ به نام جنگ تركيبی اسرت .ایر
جنگ از كنشها و راهکنشهاي متعارف ،نامتعارف و ائتعف تركي

شده است .جنگ تركيبی شرامل

استفاده از چندی بازیگر دولتی یا غيردولتی از همه ابزارهراي در دسرترس سياسری ،اطععراتی ،نظرامی،
شورشهاي محلی ،نيروهاي نامنظم ،نيروهاي ویهه ،حملههاي سایبري و اقتصادي برا هردف ایجراد بری-
ثباتی در كشور هدف است (مک كالون و جانسون.)2004 ،2
1. Cohen
2. Mac kalon & et all
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یگانهاي واكرنش سرریع در تمرام ارترشهراي جهران جایگراه ویرههاي دارنرد و از اهميرت خاصری
برخوردارند .ای یگانها با توجه به آموزشهایی كه دیدهاند و تجهيزاتی كه در اختيرار دارنرد ،توانرایی
م موریتهایی را دارند كه دیگر یگانها از آن ناتوانند .بهدليل پيچيدگی فضاي جنرگ و نيرز ضررورت
ت كيد بر تهدیدات تركيبی در جهان و جنگ احتمالی آینده با رویکرد موصوف ای نو ،جنگ (جنگ
تركيبی) و كاربرد نيروهاي واكنش سریع در آن اهميت فزایندهاي پيدا كررده اسرت .منظرور از كراربرد
یگانهاي واكرنش سرریع پاسرخگویی سرریع و قراطع بره تهدیردات تركيبری اسرت؛ از ایر رو محاسربه
تواناییهاي نيروي واكنش سریع حائز اهميت است و با توجه به م موریت و تواناییهاي ویهه ایر نيررو
باید به دنبال راهکار متناس

با ای تهدیدات بود؛ بدی دليل كاربرد راهکنشی یگانهاي واكرنش سرریع

در جنگ تركيبی موضو ،اصرلی و دغدغره ایر پرهوهش اسرت .برا توجره بره گسرتردگی و پيچيردگی
عملياتها در جنگ تركيبی استفاده بهينه از یگانهراي واكرنش سرریع اهميرت و جایگراه خاصری دارد.
سؤال اصلی تحقي « :راهکنش هاي مورد استفاده یگانهاي واكنش سریع در جنگ تركيبی كدام است؟»
فرضيه مقاله ای است« :بهنظر میرسد راهکنشهاي مورد استفاده یگانهاي واكنش سریع شامل عمليرات
نفو  ،عمليات اقدام مستقيم و جنگ در مناط شهري است».

مبانی نظري و پیشینه پژوهش
در نبردهاي آینده باید از تمام عناصر قدرت ملی (سياسی ،اطععاتی ،نظامی و اقتصادي) در جنرگ
بهره جست .توانایی هدایت جنگ اطععاتی موفقيت آميرز ممکر اسرت معيرار نهرایی پيرروزي باشرد و
تضعيف اراده دشم در ثبات پس از جنگ اهميت بسيار مهمی دارد ،عدم اعتماد ،طبقهبندي اطععرات
و مشکعت تسهيم اطععرات ،مشرکعت زبران ارتبراطی و نبرود چرارچوب عمليراتی مشرترک از جملره
چالشهاي فراروي ای نو ،عمليات است (ولیوند زمانی و سرمد.)67 :1397 ،
محيط عملياتی ،تركيبی از شررایط ،اوضرا ،،احروال و عرواملی اسرت كره برر برهكرارگيري تروان و
تصميمات فرمانده اثر مری گرذارد و دربرگيرنرده عوامرل و منراط فيزیکری (هروایی ،زمينری ،دریرایی و
فضایی) و محيط اطععاتی است كه در ای محيط ،سامانههاي دشم  ،خودي و بيطررف حضرور دارنرد
كه به عمليات مشترک خاص مربوط است .در مجمو ،،محيط عملياتی آینده پيچيدهتر ،با ارتباط بيشتر،
پویاتر و شاید بیثبات تر از گذشته خواهد بود .درک محيط عملياتی در توانایی نيروي نظامی برهمنظرور
حضور و پيروزي در هر نبردي عنصر كليدي است .براي رسيدن به ای هدف ،محيط عملياتی مشترک،
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چارچوبی را براي معحظه آینده و تعيي اثر محيط عملياتی بر عمليات نيروي مشترک فراهم مریسرازد.
درک محيط و تهدید جهانی ،پایه و اساسِ فکري نيروي مشترک برراي رفرع نيازهراي راهبرردي آینرده
صحنه نبرد خواهد بود (منزوي.)1388 ،
نیروي واکنش سریع و نیروي دلتا
به طور كلی نيروهاي واكنش سریع در نيروي زمينی ،رنجرها و در نيروي دریایی تفنگداران دریرایی
و شيران دریایی نام میگيرند .نيروهاي واكنش سرریع جرزو واحردهاي نخبره رزمری شرناخته و بيشرتر از
واحدهاي رزمی ،رستههاي پياده و زرهی و در صورت نياز سازمانی از رستههاي دیگر انتخاب میشوند.
واحدهاي نخبه رزمی یا تکاور براي تصراح

سررپلهراي عمليراتی ،تعقير  ،پاكسرازي ،ت بيرت هردف

عمليات ایذایی و نفو در عم خراک دشرم سرازماندهی و آمروزش داده مریشروند (پيشرگاههادیران،
.)44 :1386
یگانهاي تکاور با قردرت و تحررک بسريار خروب مریتواننرد در نرواحی قطبری ،بيابرانی ،جنگلری،
كوهستانی و شهري بجنگند .ارتش هر كشور بر حس

موقعيت جغرافيایی و ژئوپوليتيک خود به تدوی

و توسعه طرح نيروهاي واكنش سریع میپردازد (حس پور 39 :1393 ،ر .)63
لزوم تشکیل نیروي واکنش سریع
فناوري یکپارچه برخعف تاریخ جنگ زمينی ای امکان را به ما میدهد كه به سطح باالیی از دقت
و حجم آتش دست یابيم .نيروهاي زمينی در قرن بيست و یکم بهصورت مشترک در آمده است .با ای
شبکه مشترک است كه نيروهاي واكنش سریع و عمليات ویهه بهمنظور م موریت چریکی ،غيرخطری و
نفو ي در ساختار نيروي زمينی تقویت و ای مهرم سرب

افرزایش دقدرت در ميردان جنرگ شرده اسرت.

افزایش فناوري یکپارچه نيرو در رابطه با كاربرد آتش مهم و حياتی است .ارتبراط سرریع و فشررده بري
تعدادي از سامانههاي جمعآوري اطععات ،سامانههاي رزمایش ،سامانههاي اجراي آتش و سامانههراي
پشتيبانی لجستيکی ای امکان را به فرماندهی میدهد كه مبارزهاي دگرگونكننده در پيش داشته باشرد.
بهتری كار نيروهراي ائرتعف سرامانههراي جمرعآوري اطععرات و شناسرایی اعرم از انسرانی و فنراوري،
فرماندهی ،كنترل و ارائه آتش در مراكز رزمایشری و خيلری از فعاليرتهراي دیگرر یکپارچره اسرت كره
همگی بهصورت دیجيتالی به مراكز پشتيبانی لجستيکی ارتباط پيدا میكند (عزتی .)193 :1393 ،با همره
پيشرفتی كه در فناوري هوایی و دریایی صورت گرفته است ،معموالً ر اهبررد نظرامی نمریتوانرد بردون
دخالت نيروي زمينی به اهداف عمده خود برسد؛ زیرا اقدامهراي هروایی و دریرایی معمروالً غيرمسرتقيم
است و زمانی به تکامل میرسد كه نيروي زمينی نيز وارد عمل شود .ویهگیهاي جنگ زمينری در قررن
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بيستویکم و پيشرفت فناوري موج
 .1ميزان تخری

بهوجودآمدن شش دگرگونی مهم شده است:

و ویرانی

 .2حجم و دقت آتش
 .3فناوري یکپارچه
 .4تعداد افراد و كاربرد آن
 .5استتار و تجسس
 .6اقدامات نقطهاي و دقي
ای پيشرفتها در راهکرنش جنگری ،سرازماندهی ،دكترری نظرامی ،تجهيرزات ،نيروهراي زمينری و
نيروها ،روشهاي فرمانردهی و كنتررل نيرز كراربرد خواهرد داشرت .در آینرده نيروهراي زمينری

تركي

كوچک اگر از دكتری مناسبی برخوردار باشند از فناوري برتر هرم سرود بجوینرد؛ آمروزش صرحيح و
هماهنگی دیده و از رهبري انعطافپذیري برخوردار باشند ،میتوانند آثار بزرگی برر صرحنه نبررد و در
نهایت در اِعمال نفو سياسی ،اقتصادي و فرهنگی حکومت بر جاي بگذارند.
مهمتری تواناییهاي نيروهاي واكنش سریع عبارت است از:
اجراي حمعت برقآسا و شركت در پدافند داخلی
 .2ارائه آموزش به نيروهاي خارجی در زمينه جنگ چریکی
 .3شركت در عمليات گریز و فرار و اجراي عمليات نفو و احاطه قائم
 .4م موریت در محيط هاي پنجگانه و از راه زمي و هوا با سرعت عمل و شدّت زیادا
 .5آموزش ،مشورت و كمک به نيروهاي نظامی و شبه نظامی كشورهاي دوست و همپيمران شرامل
پشتيبانی عملياتی ،آماد و پشتيبانی
 .6طرحریزي و اجراي م موریتهاي نفو  ،عمليات متحرک هوایی ،تازش هوایی با عم زیاد
 .7نفو به مناط معي از طری هوا ،خشکی و دریا و همچني اجراي عمليات خروج
 .8زنده ماندن و اجراي عمليات در مناط دوردست و بحرانی براي مدت طوالنی با حداقل پشتيبانی
خارجی
 .9تهيه اطععات در پشتيبانی از نيروهاي مسلح و سازمانهاي غير نظامی (فرج پور)64: 1390 ،
رزمایش یگانهاي واکنش سریع در جنگ ترکیبی
یگانهاي واكنش سریع در پشتيبانی از جنگهاي تركيبی حائز اهميت است فرمانردهان یگرانهراي
نظامی باید قادر به طرحریزي آن باشند .نقش نيروهاي ویهه در آمرادهسرازي و پشرتيبانی آن در جنرگ
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تركيبی بخش مهمی از عمليات جنگی است (زری كمر.)34 :1393 ،
نيروي واكنش سریع به منظور آسانسازي یکپارچگی و همگامی برا تمرام سرطوح نيرروي مشرترک
رابطه نزدیک برقرار میكند و در حالت جنگ تركيبی با تکيه بر مهارت فنی راهکنشی و بهرهگيرري از
مهارتهاي تخصصی و اغل

نامتعارف جنگی همراه با انعطافپرذیري ،خعقيرت ،ابتکرار و اعتمراد بره

نفس بهدست میآید .گرچه ای نيروها عملياتهاي ویهه را با نيروهاي آموزشدیرده انجرام مریدهنرد،
پشتيبانی و هماهنگی آن با دیگر نيروها ضروري است (همان.)80 :
ویژگیهاي نیروهاي واکنش سریع
الف .مقتضيات واكنش سریع باعث میشود نيروها از ویهگیهایی برخروردار شروند كره آنران را از
نيروهاي متعارف متمایز میسازد .فرماندهان باید برا ایر ویهگریهرا آشرنا باشرند ترا مطمرئ شروند كره
م موریتهایی كه براي نيروهاي واكنش سریع انتخاب میشود با تواناییهاي آنهرا مطراب اسرت .بيشرتر
نيروهاي واكنش سریع ،مراحل گزینشی دقي با آموزشهاي ویهه م موریرت را عرعوه برر مهرارتهراي
نظامی پایه میگذرانند تا مهارتهاي سرطح ورودي واكرنش سرریع را برهدسرت آورنرد .ایر برنامرههرا
هرگونه جابهجایی سریع با معرفی نيروهاي توانمند را غيررممک مریسرازد .نيروهراي واكرنش سرریع از
نيروهاي كهنهكار و با تجربه تشکيل شده است كه بسياري از آنان سطح باالیی از شایستگی را در بريش
از یک تخصص نظامی دارا هستند .نيروهاي برگزیده واكنش سریع براي بهكارگيري در م موریت طب
منطقه تقسيمبندي میشوند .مهارتهاي ارتباطی ميانفرهنگری جرزو بخرش معمرول آمروزشهراي آنران
است .واقعيت نيروهاي واكرنش سرریع در شرکل  1ترسريم شرده اسرت (سرتاد مشرترک ارترش امریکرا،
.)1385:35
انسانها از تجهیزات مهمتر هستند.
نیروهای کارآمد عملیات ویژه را نمیتوان

کیفیت از کمیت برتر است

پس از ظهور بحران به وجود آورد.

نیروهای عملیات ویژه نباید به صورت
انبوه تشکیل شوند.

شکل  .1واقعیت نیروهای واکنش سریع

ب .نيروهاي واكنش سریع كمرک نيروهراي متعرارف هسرتند .نيروهراي واكرنش سرریع ،جرایگزی
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نيروهاي متعارف نيستند بلکه پيوستی ضروري براي توانمنديهاي متعارف بهشرمار مریرونرد .نيروهراي
واكنش سریع میتوانند بنا به نيازمنديها ،مستقل یا همراه نيروهاي متعارف عمل كنند .نيروهاي واكنش
سریع میتوانند نقش مکمل و تقویتكننده نيروهاي متعارف را ایفا كنند تا آنها بتوانند هدفی را بهدست
آورند كه بهگونه دیگري قابل دستيابی نبرود .مهرارتهراي ویرهه و توانمنرديهراي نامحسروس و اتری
نيروهاي واكنش سریع در موقعيت یا بحرانهایی كه به استفاده دقي  ،منظم و متمركز از نيرو نياز باشرد،
واكنش نظامی مناسبی را عرضه میكند (همان.)35 :
فرماندهی و کنترل نیروهاي مشترک در صحنۀ عملیات
جنگ به سامانه فرماندهی ،كنترل و ارتباط وابسته است در جنگ تركيبی افزایش سررعت ،دقدرت و
وسررعت منازعررات ،انطبرراق سررطوح مختلررف برررهم ،پيشرررفت فنرراوري ،عرردم قطعيررت صررحنه نبرررد و
چندوجهیبودن جنگ ،موج

پيچيدگی سامانه فرمانردهی و كنتررل شرده اسرت .مشراهده ،توصريف و

هدایتكردن از جنبههاي رهبري نظامی است كه عنصر رهبري توان رزمی را اِعمرال مریكنرد و اصروال
هنري است كه نيازمند توانایی دانشی و توانایی مهارتی است .ای مهم با تركي

سامانههراي هفرتگانره

رزم 1فراهم و در راهنماي طرحریزي و تصميم و تدبير فرماندهی و هدایت عمليرات تمرامی فرمانردهان
مشترک لحاظ شده است (حس پور.)12 :1395 ،
فناوري ،ماهيت سيال بودن عمليات و حجم ميزان اطععات ،اهميت فرماندهان را افرزایش مریدهرد
كه خواهند توانست عمليات را مشاهده و تشریح كنند .دیردگاه كلری فرمانردهان و چيزهرایی كره آنهرا
ت كيد میكنند ،مطاب با هر رده تغيير میكند .هنر عملياتی اصوالً از راهکنشهرا در دیردگاه و مقياسری
متفاوت است كه فرماندهان مشاهده ،توصيف و هدایت میكنند .فرماندهان عملياتی ،زمان ،فضا ،منابع،
منظور و عملکرد عملياتهاي زمينی را مشخص مریكننرد و آنهرا را بره طررح عمليراتی فرمانرده نيرروي
مشترک مرتبط میسازند .در مقایسه با آن ،فرماندهان راهکنشی با منطقهاي از عملياتها شرو ،میكنند
كه تعریف شده است؛ هدفها مشخص و منظور عمليات تعریف و یگانهرا واگرذار مریشرود و ترداوم
اختصاص مییابد و زمان در دسترس مشخص میگردد (آیي نامه .)211:FM3-0
راهکنشهاي مورد استفاده یگانهاي واکنش سریع
عمليات موف نيروهاي واكنش سریع به طرح راهکنشی منطقی ،مشرروح ،تهيره و تمرری برر اسراس

 . 1هفت سامانه رزم شامل سامانه اطععات ،رزمایش ،مهندسی رزمی (تحرک ،ضد تحرک ،بقا) ،پشتيبانی آتش ،پدافند
هوایی ،پشتيبانی خدمات رزمی و فرماندهی و كنترل
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آخری اطععات رزمی بستگی دارد .معموالً بهتری بهرهبرداري از نيروهاي واكرنش سرریع اسرتفاده در
قطع خطوط اصلی و ارتباطی دشم  ،حمله به ت سيسات حياتی ،نشانهگذاري اهداف ،تازش سریع از راه
هوا و دریا ،هدایت نهضتهاي مقاومت ،اجراي عمليات روانی ،نفو و به راهاندازي شورشهاي محلری
و حذف افراد حساس و فرماندهان دشم است .بارزتری راهکنشهاي مورد استفاده یگانهاي واكنش
سریع در جنگ تركيبی عبارت است از:
الف .عملیات اقدام مستقیم

عمل معي نيروهاي واكنش سریع در جنگ تركيبی همراه با ضربت در مدتزمان كوتاه از طبيعرت
مخفی ،غيرمنتظره ،نيمه آشکار و آشکار است كه مستقيماً ازسوي كشور حمایتكننده در مناط دشم
یا مناط ممانعتی به مورد اجرا گذاشته میشرود .یکری از توانراییهراي عناصرر نيروهراي ویرهه ،كراربرد
مستقيم آنها در عملياتها و م موریتهایی است كه توسط فرماندهی مشترک در جنگ تركيبی هدایت
میشود .نيروهاي واكنش سریع میتوانند با واحدهاي عملكنندهاي كه قادر به واكنش سریع هسرتند برا
توجه به توانایی كاركنان نيروهاي ویهه در نفو به مناط تعيي شده و خروج از آنها از راه زمري  ،هروا،
دریا و یا باقیماندن در مناط عق

دشم و اجراي عمليات در ای مناط برهمردت طروالنی برا حرداقل

هدایت و پشتيبانی خارجی را انجام دهند .عمليات اقردام مسرتقيم را مریتروان جرزو توانراییهراي اتری
یگانهاي واكنش سریع نام برد (فرجپور .)70 :1390 ،عمليات اقدام سریع برا اجرراي عمليرات هجرومی

به منظور اجراي كمي  ،آزادسازي نيروهاي خودي ،ربایش افراد دشم  ،انهدام اهداف راهبرردي متعلر
به دشم  ،ت خير در حركات دشم  ،قطع خطوط مواصعتی و آمادي دشرم و حمرعت بسريار دقير و
مؤثر است.
ب .نفوذ

نفو  ،ورود گروه عملياتی نيروي ویهه با آماد همرراه اسرت در حرالیكره حرداك ر اختفرا را رعایرت
میكند تا از سوي دشم كشف نشود تا بتواند به منطقه دشم وارد شرود (هاشرمپرور بختيراري:1366 ،
.)58
ـ نفوذ از راه هوا

نفو از راه هوا عملیتری و سریعتری شيوه نفو است .كاركنان و تداركات را مریتروان بره شريو
پرتاب یا داخل مناط شهري فررود هواپيمرا بره هرر منطقره جغرافيرایی از قبرل پريشبينریشرده نفرو داد
(فرجپور.)140 :1390 ،
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ـ نفوذ از راه آب

نفو از راه آب شامل استفاده از شناورهاي سطحی یا زیردریرایی و پرتراب دور از سراحل برهوسريله
هواپيما ازطری فرود روي آب یا پرتاب بهوسيله چتر است (همان.)141 :
ـ نفوذ از راه زمین

در بيشتر موقعيت ها نفو از راه زمي نامطلوبتری روش نفو است كه معموالً به مسافتهراي كوتراه
محدود می شود .نفو از راه زمي در وضعيت دید محدود در زمي هاي دشوار بهتر انجام میشود .نفرو
از راه زمي توسط نيروهاي واكنش سریع زمانی عملی است كه خطوط دشم بريش از حرد گسرترده و
رده منطقه عمليات سيال یا قسمتهایی از مرزهاي كشرور هردف بره ميرزان كرافی تحرت كنتررل نباشرد
(همان).
ـ نفوذ به طریقه در عقبه ماندن

نيروهاي واكنش سریع در ای شيوه قبل از اشغال كامل منطقه مورد نظر توسط نيروهراي دشرم در
منطقه باقی میمانند و عمليات خود را اجرا میكنند و زمانی از ای روش اسرتفاده مریشرود كره دشرم
توانایی اشغال تمامی م نطقه را ندارد و امکان پشتيبانی غير نظامی از نيروهاي ویهه هوابرد نيز وجود داشته
باشد (همان.)142 :
ـ تک مختل کننده

تک مختلكننده از وضعيت پدافندي و عليه دشمنی اجرا میشود كه تقریباً قصد تک به مرا را دارد
و منظررور از آن ایجرراد اخررتعل در تهي رههررا و سررازمان رزم ری دشررم  ،نامتعررادلكررردن وي ،قطررع ی را برره
ت خيرانداخت تک قری الوقو ،او است .معموالً در تک مختلكننده هدف نگهداري نيست .طرحریزي
براي اجراي تک مختلكننده معموال از رده تيپ به باال انجام میشود (معي وزیري.)163 :1379 ،
ج .جنگ در مناطق شهري

جنگ شهري به منظور اجرا در زمينی طراحی میشود كه سازههاي دستساز انسانی بر گزینرههراي
راهکنشی فرمانده ت ثيرگذار است .ویهگی ای منطقه وجود ساختمانهرا و حجرم فشرردهاي از جمعيرت
شهري است .ای عمليات براي شکستدادن دشمنی است كه در پی دستيابی به مناط مسکونی خرودي
و یا بي غير نظاميان پنهان شده است .یگانهاي تکاور نيروي مخصروص برراي نبررد در شرهرها توانرایی
خوبی دارند (آقامحمدي.)7 :1385 ،
ـ استفاده از ترکیبات تطبیقی

فرماندهان ،همان طور كه چهارچوب ميدان نبرد و طراحی عمليراتی خرود را مشراهده مریكننرد ،در
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آميخت و یکپارچهكردن تركيباتی از مناط عملياتی همجروار و غيرهمجروار برا عمليراتهراي خطری و
غيرخطی را مورد معحظه و بررسی قرار میدهند .آنها تركيبری را انتخراب مریكننرد كره برا وضرعيت و
هدف عمليات متناس

باشد .نمایی از مناط عملياتی همجوار و غيرهمجروار برا عمليراتهراي خطری و

غيرخطی در جنگهاي متعدد ،چهار نو ،تركي

را بهوجود میآورد كه در شکل  2براي نمونره آورده

شده است (آیي نامه .)266:FM3-0

شکل  .2مروری بر نظریه دانشمندان در جنگ ترکیبی

الوی تافلر در كتاب موج سوم دربار جنرگهراي آینرده چنري مرینویسرد :درگيرري اصرلی قررن
بيستویکم نوعی درگيري عمي و همه جانبه بي تمدن موج سوم (اطععات و ارتباطرات) برا مروج دوم
(تمدنهاي صنعتی) و مروج اول (انقرعب كشراورزي) اسرت .مرارتي فران كرفلرد 1معتقرد اسرت دوران
جنگهاي كعسيک (منظم) رو به پایان و نو ،جدید جنگها در حال شکلگيري است (كرفلد:1991 ،
 .) 11تهدیدهاي تركيبی محدوده كراملی از انروا ،مختلرف جنرگ شرامل تروان مرسروم ،راهکرنشهرا و
شکلهاي غير معمول ،فعاليتهاي تروریستی (شامل خشونت و زورگوییهاي بیرویه و بینظمی جنایی)
 .1نظریهپرداز رژیم صهيونيستی و مشاور نظامی پنتاگون در سال  1975و استاد دافوس و دانشگاه جنگ دریایی امریکا در
سال 1991
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را دارا است .جنگهاي تركيبی می تواند توسط هر دولتی و انواعی از عامعن شبهدولتی انجام شود .ای
فعاليتهاي مختلف ،می تواند توسط اتحادهاي مختلف صورت پذیرد (هافم و همکاران.)5 :2006 ،1
جوزف ناينظریه پرداز ارشد روابط بي الملل معتقد است« :جنگهاي تركيبری برا اسرتفاده از تنرو،
گستردهاي از سعحها است نه فقط استفاده از قدرت آتش .ابزارهاي گوناگون و یگانهرایی برا ماهيرت
مختلف در ای نو ،جنگ بهكارگرفته میشود .باتوجه به وجود دوربي هرا در همره تلفر هراي همرراه و
نرمافزار ویرایش عکس در همه رایانهها و همچني غلبه شبکههاي اجتماعی ،جنگ اطععات بره بخرش
حساسی در جنگ مدرن تبدیل شده اسرت؛ موضروعی كره در سروریه و اوكررای بره روشرنی برهچشرم
میخورد» (حس پور.)4 :1395 ،
جنگ با تركيبی از ابزارهاي متعارف ،نامنظم و نامتقارن است .جنرگ تركيبری شرامل اسرتفاده یرک
بازیگر دولتی یا غير دولتی از همة ابزارهاي در دسترس سياسی ،اطععاتی ،نظامی و اقتصرادي برا هردف
ایجاد بیثب اتی در كشور هدف است .جنگ تركيبی ،جنگری اسرت كره نيروهراي مرنظم و نرامنظم قابرل
توجهی ،همزمان تحت فرماندهی واحدي رزم میكنند (هوبر.)54 :2014 ،2
جنگ تركيبی كه گاهی از آن با عنوان عمليات پيچيده ،جنرگهراي كوچرک و یرا جنرگهراي
نامنظم نيز یاد میشود ،بيانگِر بهكارگيري تركيبِی توان نيروهاي نظامی متعارف بره شريوهاي پيچيرده و
هماهنگشده است .ای نو ،نبرد ،شامل عواملی است كه ازشيوههرا و آرایرشهراي نظرامی گرفتره ترا
حمعت نظامی و غيره را دربر میگيرد .جنگهاي تركيبی بررخعف جنرگهراي نامتقرارن و چریکری
بهلحاظ عملياتی رهبري شده و در ميدان نبرد هماهنگ میشرود؛ بنرابرای  ،ایر گونره نبردهرا مسرتلزم
داشت فرماندهی متمركز و ساختاِر كنترل روند نبرد است؛ پس میتوان آن را تا اندازهاي یرک نهراد
بهشمار آورد؛ لذا طبيعی است كه بيشتر بازیگران غير دولتی ایر گونره امکانرات و شررایط برخروردار
نيستند .می توان گفت كه جنگ هاي تركيبی در ای چهارچوب از تمامی ترفنردهاي آمروزش داده شرده
در كتابها بهره میبرند و شيوههاي نظامی و فناوري را با هم تركي

میكنند و در روشهاي جدیرد

و غيرمنتظره به كار میگيرند .ای گونه از نبرد به لحاظ گزینش تاكتيکی ،تنها به بازیگران غير دولتی
و ضعيف محدود نيست و بهخوديخود نيز جدید به شمار نمیآید.
ویژگیهاي جنگ ترکیبی
 .1حضور عناصر عمده نيروهاي منظم و نامنظم دولتی و غير دولتی
1. Hoffman
2. Huber
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 .2فرماندهی چند وجهی :1افرادي كه در مسائل مختلف یک بينش و اف دید دارنرد برراي اهردافی
كه مشخص میكنند ،ظرفيت ایجاد اجما ،است.
 . 3اقدام همزمان :اداره عمليات در فضاي مختلف در یک دوره زمانی براي دستيابی به ت ثيرات الزم
و سریع بهجاي عمليات در مراحل مختلف،
 .4چند بعدي :سازمان رزم و طرحریزي با بهكارگيري منابع داخل و خارج ميدان نبرد
 .5عدم تقارن و مشاركت رهبردي (یارندي.)12 :1394 ،
در تعریفی جامعتر كه توسط اجرعس امنيتری مرونيخ ارائره شرده ،نبررد هيبریردي شرامل تركيبری از
ابزارهاي مختلف متعارف و غير متعارف است .ای ابزارها از سياسی تا جنگ نظامی را شرامل مریشرود.
بر اساس تعریف اجعس امنيتی مونيخ ،جنگ هيبریدي شامل موارد هشتگانه است:
 .1دیپلماسی
 .2جنگ اطععاتی و پروپاگاندا
 .3حمایت از نابسامانیها و شورشهاي محلی
 .4نيروهاي نامنظم و چریکی
 .5نيروهاي ویهه
 .6نيروهاي كعسيک نظامی
 .7جنگ اقتصادي
 .8حملههاي سایبري (بقایی ،رج پور و پرواس.)99 :1395 ،
ابزار نظامی جنگ ترکیبی
 .1پهپادها ،تروریستهاي حرفهاي و نيروهاي ویهه
 .2جنگ الکترونيک ،جنگ سایبري و جنگ رسانهاي
 .3موشکهاي بالستيک غير هستهاي (تریدنت  )2و موشکهاي كروز
 .4جنگ فضاپایه (تسرليحات ضرد مراهواره ،مراهوارههراي  SARو  ،SIGINTمخرابرات مراهوارهاي
نظامی ،ماهوارههاي جاسوسی و ماهوارههاي دفا ،موشکی) (زهدي و كعنتري.)150 :1395 ،
طی دو دهه گذشته گونههایی از جنگ تركيبی مطرح شده و در عمل نيز بهوقو ،پيوسته است.
 .1جنگ ائتعفی یا مرك  :تركي

عناصر عمده دو یا چند نيرو (زمينی ،دریایی ،هوایی و نيروهراي

1. Leadership
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ویهه) با مليتهاي متفاوت
 .2جنگ شبکه محور :معماري شبکهاي محيط عملياتی براي ارتقراي آگراهی از وضرعيت و تحليرل
سامانه دشم و درنتيجه اجراي عمليات ت ثيرمحور
 .3جنگ موازي :عملياتهاي موازي از سه بعد زمان ،فضا و سرطوح جنرگ (تراكتيکی ،عمليراتی و
راهبردي) كه براي دستيابی همزمان استفاده میكنند.
 .4جنگ عليه نيروهاي نامنظم در محيط ویهه
 .5جنگ ناهمگون (نامتقارن)
 .6جنگ ناهمتراز
 .7جنگ دورایستا :توان ضربهزدن از فاصلهاي دورتر از برد عمليراتی دشرم برا اسرتفاده از تركيبری
حمعت موشکی ،پهپادها ،جنگ الکترونيک ،عمليات روانی و (...بقایی ،رجر پرور و پررواس:1395 ،
.)100
مصداقهاي تاریخی جنگهاي ترکیبی
 .1تركي

ارتش ویتنام شمالی با نيروهاي نامنظم ویتكنگ در جنگ ویتنام

 .2تركي

ارتش منظم انگلستان با چریکهاي كشور اسپانيا در جنگ با ناپلئون

 .3تركي

نيروهاي ارتش انگلستان با نيروهاي نامنظم اعراب در جنگ با ع مانی

 . 4تركي

نيروهاي منظم ،نامنظم دولتی ،نامنظم غير بومی (سپاه بردر و پيشرمرگان كررد) در هشرت

سال دفا ،مقدس
 .5تركي جنگ نيابتی نامنظم ،جنک نامتقارن ،جنگ بدون مرز ،جنگ دورایستا ،جنگ سياسی در
جنگ سوریه
 .6تركي

جنگ نيابتی نامنظم ،جنگ دورایسرتا ،جنرگ سياسری در جنرگ ليبری( .یارنردي:1394 ،

.)12

روششناسی تحقیق
هدف پهوهش با توجه به رویارویی برا تهدیردات نوظهرور از نرو ،تركيبری و اهميرت برهكرارگيري
نيروهاي واكنش سریع و نياز ارتش به دانش استفاده از ای نيرو در زمان بحران ،كاربردي اسرت .روش
پهوهش ت وصيفی با رویکرد كمی و كيفری (آميختره) اسرت .محقر در ایر پرهوهش برهدنبرال كراربرد
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یگانهاي واكنش سریع در جنگ تركيبی است .جمعآوري اطععات در ای مقاله به دو روش ميدانی و
كتابخانرره اي صررورت گرفترره اسررت .اطععررات مررورد نيرراز از طریر جسررتجوي كتابخانررهاي ،اینترنترری و
بانکهاي اطععات داخلی و خارجی به دست آمده است .در روش ميدانی نيز عمده اطععات از طریر
پرسشنامه محق ساخته فراهم شده كه شامل شش سؤال (بهترتي سه سؤال شناسایی و سه سؤال از مؤلفه
راهکنش) است .پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت 1و مقياس فاصلهاي اندازهگيري و كراربرد یگرانهراي
واكنش سریع در جنگ تركيبی به صورت تجزیه و تحليل توصيفی اطععات تنظيم شده است .پایایی بر
اساس آلفاي كرونباخ براي پرسشرنامه  0/87اسرت .برهمنظرور اطمينران از روایری پرسشرنامه ،تعردادي از
استادان و صاحبنظران متخصص ،آگاه و باتجربه انتخاب شدند كه داراي سابقه خدمت در نزاجا هستند.
پرسشنامه مقدماتی با توجه به نظر و پيشنهاد آنان آماده شد.
پس از بازبينی دقي پيشنهادهایی كه در راستاي افزایش روایری و پایرایی پرسشرنامه برود ،پرسشرنامه
نهایی تنظيم و براي تيپ هراي مسرتقل واكرنش سرریع نزاجرا فرسرتاده شرد .در انتهرا برهمنظرور نشراندادن
همپوشانی داده هاي منابع ،تحليل نهایی انجام شد .جامعه آمراري پرهوهش ،تمرام فرمانردهان ،جانشرينان،
معاونان تيپ مستقل نيروي ویهه نزاجا هستند .از آنجا كه ای پهوهش در سطح تيپ مستقل نيروي ویرهه
انجام شد بهدليل محرمانهبودن آمار كاركنان و كمبودن تعداد آنان جامعه آماري همان نمونه آماري در
نظر گرفته شده است .روش نمونهگيري بهعلت كمبودن جامعه آماري برهصرورت تمرامشرمار  120نفرر
مدنظر قرار گرفت.

یافتههاي پژوهش
توزیع فراوانی نمونههاي پهوهش را از نظر جایگاه سازمانی نشان میدهد كه طب دادهها  23درصرد
نمونهها جایگاه سرتيپی 27 ،درصد سرتيپی دومی و  50درصد سرهنگی بودهاند.

1. Likert
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[
CATEGORY
]NAME؛

جایگاه سازمانی

[]VALUE
سرهنگی;
%50

سرتیپی
دومی; %27

توزیع فراوانی نمونههاي پهوهش را از نظر ميزان تحصيعت نشان میدهد كه طب دادهها  14درصد
از نمونهها دكتري 86 ،درصد كارشناسی ارشد بودهاند.

دکتري; %14

میزان تحصیالت

کارشناسی
ارشد; %86

توزیع فراوانی نمونههاي پهوهش را از نظر ميزان سر خردمتی نشران مریدهرد كره طبر دادههرا 21
درصد از نمونهها  20تا  25سال 48 ،درصد بي  25تا  30سال سابقه 31 ،درصرد آنهرا بيشرتر از  30سرال
سابقه خدمت داشتهاند.
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بین  20تا 25

سن خدمتی

سال; %21

بیشتر از 30
سال; %31

بین  25تا 30
سال; %48

فرضيه تحقي  :بهنظر میرسد راهکنشهاي مورد استفاده یگانهراي واكرنش سرریع شرامل عمليرات
نفو  ،عمليات مستقيم و جنگ در مناط شهري است .در نتيجه سه سؤال مطرح میشود:
 .1عمليات نفو یگانهاي واكنش سریع تا چه حدي در جنگ تركيبی كاربرد دارد؟
 .2عمليات اقدام مستقيم یگانهاي واكنش سریع تا چه حدي در جنگ تركيبی كاربرد دارد؟
 .3جنگ در مناط شهري یگانهاي واكنش سریع تا چه حدي در جنگ تركيبی كاربرد دارد؟
جدول  .1توزیع فراوانی مربوط به میانگین سؤاالت فرضیه تحقیق
فراوانی

فراوانی

انحراف از

مجذور انحراف

مشاهده شده

مورد انتظار

میانگین

از میانگین

30

47

2209

73.84

3

9

0.3

484

16.14
26.14

ردیف

رتبه

1

خیلی زیاد

77

2

زیاد

33

30

3

متوسط

8

30

-22

4

کم

2

30

-28

784

5

خیلی کم

0

0

0

0

0

جمع

120

120

-

-

116.22

120
 fe ij  30
4

فراوانی مورد انتظار:
آماره آزمونdf  r  1 3   0/05 :
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k

(Foi  Fei )2
 116.22
Fei
i1



2 

نقطه بحرانی2,df  02/05, 3  7/ 81 :
 2 =7/81

مقدار بحرانی 2 =116.22 ،محاسبه شده (آزمون)

y

1
2

X

116.222222

7/81
مقدار بحرانی

با توجه به نتيجه سؤال اول فرضيه تحقير  96/6درصرد (اك ریرت مطلر ) از جامعره نمونره معتقدنرد
عمليات نفو یگانهاي واكنش سریع تا حد زیادي در جنگ تركيبی كاربرد دارد.
با توجه به نتيجه سؤال دوم فرض دوم  93درصد (اك ریت مطل ) از جامعه نمونره معتقدنرد عمليرات
اقدام مستقيم یگانهاي واكنش سریع تا حد زیادي در جنگ تركيبی كاربرد دارد.
با توجه به نتيجه سؤال سوم فرض دوم  96/6درصد از جامعه نمونه معتقدند جنگ در مناط شرهري
یگانهاي واكنش سریع تا حد زیادي در جنگ تركيبی كاربرد دارد.
بنابرای نتایش بيانگر ایر اسرت كره  91درصرد افرراد جامعره نمونره (اك ریرت مطلر ) معتقدنرد كره
راهکنشهاي مورد استفاده یگانهاي واكنش سریع تا حد زیادي در جنگ تركيبی كاربرد دارد.
سرانجام با توجّه به مقدار بحرانی و مقدار آماره آزمون در جدول ،از آنجا كه آماره آزمون با درجه
آزادي  3و سطح معنیدار  0/05در ناحيه  H1قرار میگيرد و از مقردار بحرانری جردول بزرگترر اسرت،
فرضيه صفر رد و فرضيه ادعا ت یيد میشود؛ بنابرای راهکنشهاي مورد استفاده یگانهاي واكنش سرریع
شامل عمليات نفو  ،عمليات مسرتقيم و جنرگ در منراط شرهري اسرت؛ یعنری شردت ضرری
(ضری

توافقی) بي

بسرتگی

راهکنشهاي مورد استفاده یگانهاي واكرنش سرریع و جنرگ تركيبری بره ميرزان
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 %89/46است .ای دو متغير از یکدیگر مستقل نيست و بر همدیگر ت ثيرگذار است.

نتیجهگیري
یگانهاي واكنش سریع بهعنوان مهمترری یگران برا سرازمان و تجهيرزات مخصروص برراي هردایت
بحرانهاي با ماهيت نظامی در نيروهاي مسلح جمهوري اسعمی ایران سازماندهی شدهاند .ای یگرانهرا
ممک است عهدهدار م موریتهاي تاكتيکی یا راهبردي محدود شوند و با توجه به ویهگی سرازمان آن
بهمنظور اجراي عمليات واكنش سریع قابل انعطاف ،عهردهدار م موریرتهراي گونراگون مریشروند كره
توانایی آنها معموالً از عهده نيروهاي منظم خارج است .از همه مهمتر اینکه ای یگانها در تمام سرطوح
جنگ و صلح قادر به اجراي م موریت هستند.
با عنایت به نتایش قسمت یافتهها می توان چني گفت كره نيروهراي مسرلح هرر كشروري متناسر

برا

وضعيت جغرافيایی حاكم و نرو ،تهدیردها سراختاربندي ،سرازماندهی و تجهيرز مریشروند و دكترری و
راهبرد نظامی آنان تدوی میشو دتا بر اساس آن اصول و قواعد اساسی رزم برراي نيروهراي عمليراتی و
راهکنشی تعيي شود .امروزه با توجه به تغييرات روزافزون در ماهيت عمليات ،فناوري و فنون جنگيردن
بيشتر كشورهاي جهان ،نيروهاي مسلح خود را به سمت و سوي طرحریزي و اجراي عمليرات مشرترک
سوق دادهاند .نيروهاي واكنش سریع از زبدهتری نيروهایی بهشمار مریرونرد كره در اختيرار فرمانردهان
نظامی هستند .از طرفی با تغيير ماهيت جنگها و بروز جنگ تركيبی در بعد نظامی با توجه به تجربيرات
جنگ در سوریه و عراق ،استفاده از نيروي واكنش سریع بسيار با اهميت جلوه مینماید .نيروي واكرنش
سریع در ای نو ،جنگ در صورتی به موفقيت كامل میرسد كه بتواند تحت نيروي مشترک وارد عمل
شود.
ای پهوهش به چگونگی بهكارگيري یگانهاي واكرنش سرریع در جنرگ تركيبری پرداختره اسرت.
نيروهاي واكنش سریع با استفاده از راهکنشهایی همچون عمليات نفو  ،عمليات اقدام مستقيم و جنگ
در مناط شهري ،شدیدتری ضربات را به دشم وارد میكنرد .نيروهراي واكرنش سرریع مریتواننرد برا
واحدهاي عملكننده اي كه قادر به واكنش سریع هستند با توجه به توانایی كاركنران نيروهراي ویرهه در
نفو به مناط تعيي شده و خروج از آنها از راه زمي  ،هوا ،دریا و یا باقيماندن در مناط عقر

دشرم و

اجراي عمليات در ای مناط به مدت طوالنی با حداقل هدایت و پشرتيبانی خرارجی را انجرام دهنرد .در
عمليات نفو استفاده از حداقل نيروي خودكافی مد نظر است كه به سه شکل نفو از طری هوا ،زمي و
آب انجام میشود و در نتيجه دشم در بعد نظامی با شکست روبرهرومریشرود و در پری آن دشرم در
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عرصه جنگ تركيبی شکستخورده خواهد بود.

پیشنهادها
با عنایت به نتایش تجزیه و تحليل اطععات مربوط به مصراحبه برا صراح نظرران و بررسری اسرناد و
مدارک ،ای پيشنهادها به مسئوالن و دست اندركاران محترم تقدیم می شود .اميد است مسئوالن محتررم
در صورت صعحدید ،مرات

را پس از ت یيد و تصوی

سلسله مرات

فرماندهی اعمال فرمایند .بهمنظور

توجه به یگانهاي واكنش سریع براي بهرهگيري حداك ري از ای یگانها در عمليات در جنگ تركيبری
از ای موارد استفاده كنند:
 .1از طری معاونت تربيت و آموزش آجا نسبت به اعزام به دورههاي واكنش سرریع در كشرورهاي
همپيمان تعش مضاعفی صورت گيرد.
 .2از طری معاونت تربيت و آموزش آجا با پيشبينری سرفصرلهراي آموزشری مررتبط عمليرات در
جنگ تركيبی ععوه بر آموزشهاي تخصصی مرتبط با حوزه م موریتی در دورههاي طرولی ،عرضری و
ضم خدمت یگان هاي واكنش سریع ،نسربت بره آمرادگی كاركنران واكرنش سرریع برراي شرركت در
عمليات در جنگ تركيبی اقدام شود.
 .3از طری معاونت طرح و برنامه و بودجه آجا دستورالعمل و بخشنامهها ،چکليستهاي نيروهرا و
یگان واكنش سریع باید متناس

با كاربرد ای یگانها در عمليات در جنگ تركيبی ،روزآمد و متناس

با امکانات ،تجهيزات و مهمتر نيروي انسانی اصعح شود.
 .4معاونت نيروي انسانی و بازرسی نيروها ویهگیهاي مطلوب تعيي فرماندهی در ردههاي مختلرف
یگانهاي واكنش سریع را بهمنظور شناسایی و انتصاب شایستگان در ای ردهها تبيي كنند.
 .5از طری معاونت تربيت و آموزش نيروها ،سازماندهی محيط كار و محيطی بهرهور در یگانهراي
واكنش سریع ،به منظور زنده نگهداشت حس اعتماد به نفرس و جسرارت و شرجاعت در كاركنران ایر
یگانها و رشد خدمات م بت و درنهایت دستيابی به بهرهوري موردنظر ایجاد شود.
 .6معاونت عمليات نيروهرا در طررحریرزي تمرینرات راهکنشری و رزمرایشهرا نسربت بره تمرری و
شبيهسازي راهکنشهاي مورد نياز یگانهاي واكنش سریع در محيط عمليات در جنرگ تركيبری برویهه
نفو  ،جنگ در مناط شهري ،اقدام مستقيم و ...به صورت مؤثر اقدام كنند.
 .7از طری معاونت عمليات نسبت به آگاهسازي كاركنان در مورد شاخصهاي جنگ تركيبی اقدام
شود.
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 .8دفتر مطالعات راهبردي نيروها در زمينه ثبت تجربيات فرماندهان و كاركنان یگرانهراي عمليرات
ویهه اقدام كند و در ای راستا با جدیت بيشتري اهتمام ورزد.
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Techniques of Employing Rapid Reaction Forces in Combined
Warfare
Mahdi Khanjani 1
Sayyed Rahim Sadeghi 2
ABSTRACT
Wars have recently become more complex in nature due to the technological
advances and the use of modern weapons, strategies, and equipment as in combined
warfare. The incidence of wars in Iraq and Afghanistan has illustrated the role of
special forces and rapid response forces, as essential techniques in combined wars.
This study is aimed at investigating how rapid reaction forces are used in combined
warfare. Due to the nature of the issue, this is an applied research type following
mixed method. Data collection is conducted through field and library methods using
library documents, interviews with experts, and a researcher-made questionnaire.
The research population included commanders of the police brigade and rapid
reaction battalions. The sample of this study included 120 people calculated in total
count method due to the small number of the whole population. The reliability of the
questionnaire was 0.87 on the basis of Cronbach's alpha. The validity of the
questionnaire was confirmed by several professors, and finally the researchers
employed SPSS22 to analyze the data. The results revealed that penetration
strategies, direct operations and urban warfare by the rapid reaction forces are
deeply applicable to hybrid warfare.
Keywords: Rapid reaction force, combined warfare, strategy, penetration.
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