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  فهرست
  كالسه، نيروهاي مسلح

  الف: هوا به زمين
  ب: دريا به زمين
  ج: زمين به هوا
  د: زمين به دريا
  ه: هوا به دريا

  و: زير آب به سطح آب
  ز: زير آب به هوا

  ح: روي آب به عمق دريا
  ط: زمين به زمين

ي: ساختمان، جنگل، رودخانه، مرغزار، دشت، ريگزار، كوهستان به (دريا، 
  ...) زمين، هوا،
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  نظاميان اشكال مختلف دارند مانند:
  ميلشيا: -

نيروهاي نظامي جنگهاي نامنظم مي باشند كه بر عليه يك نظام مي 
جنگند و يا جهت منافع آن سيستم در مناطق مختلف جغرافيائي تحت 
عنوان پاسدار و يا گارد خدمت مي كنند. ميلشيا نيروهاي نا منظم بوده و 

معموالً داراي درجه مشخص نبوده و بدليل  جنگ هاي چريكي مي كنند،
نموده و يا مسئله طبقه نايدئولوژي خود، ممكن است حقوق هم دريافت 

  بندي مالي، درجه، نظم مشخص نيز در آنها حاكم نباشد.
 نيروهاي مخصوص:  -

اين نيروها نيروهاي دروني ارتش بوده و به صورت منظم دوره مي بينند 
شخص مي باشند و اكثر دروه هاي نظامي داراي درجه مشخص، و حقوق م

را ديده اند و شايد بهمراه خلبانان گرانتر نيروهاي مسلح باشند و داراي 
كاله سبز مي باشند و به صورت مأموريتي كار مي كند آنها نيروهاي هوا 
نيروز مي باشند يعني نيروهاي چريكي از هواپيما (چترباز) و از هليكوپتر و 

ع دشمن پياده شده و به سرعت مأموريت هاي يا زرهي ها در مواض
تخريبي خود را انجام و راه را براي نيروهاي منظم پياده و سواره نظام براي 

 اشغال آماده مي سازند.

اصوالً هواپيماها نمي توانند كودتا كنند و يا جائي را اشغال كنند و پرچم  -
شده و نيروهاي بر سازند كه اين كار به پياده نظم سپرده عتكشور خود را م

اشند حتي اگر نيروهاي بدريائي و زيردريائي نيز فاقد چنين تواني مي 
ده و پيامخصوص بتوانند جائي را اشغال كنند، نگهداري بعهده نيروهاي 

 سواره نظام سپرده مي شود.
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  نيروهاي منظم: -

اين نيروها شامل نيروهاي هوائي، زميني، دريائي و زيردريائي مي باشند 
، حقوق، مقررات منظم براي حمله و جنگيدن و صلح دارند. كه درجات

نيروهاي انتظامي نيز داراي سيستم منظم بوده و اقدامات خود را در هر 
مرحله براساس مقررات و دستورات انجام مي دهند و درجه و حقوق 

 منظم و از پيش طبقه بندي شده دارند.

  
 نيروهاي سپاه و بسيج:

حكومت ها بوجود آمده و در مراحل اول داراي درجات  اين نيروها حسب ايدئولوژي
و حقوق منظم نمي باشند و لذا با حكومت ايدئولوژي طبقه بندي ها نيز براساس 
احترام متقابل و ايدئولوژيك تنظيم مي شوند و معموالً در اين نيروها ضوابط ارتش 

ميت فوق العاده منظم پياده نمي شود و فرامين از طريق دفاتر ايدئولوژيك داراي اه
  بيشتري مي باشند و مسائل محرمانه نيز از همين طريق در رفت و برگشت 
مي باشد. بلشويك ها، اس اس ها و گاردهاي انقالبي با سيستم هاي كالن تراز 

نيروها، سپاه  ند، در اشكال غير ايدئولوژيك اين نوعباشميلشيا و از اين قبيل مي 
  ، از اين قبيل مي باشند.نيز جاويدان گارد سرخ، گارد ملي

  
  دفاع غير نظامي:

اين نيروها، در سيستم دفاع از شهروندان در زمان حوادث مانند سيل، زلزله، آتش 
گرفتن جنگها، منازل، كارآيي دارند و دشمن آنها حوادث مي باشد تا نيروهاي 

  متخاصم و خدمات آنها در كشور خود انجام مي شود.
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 ين المللي (صليب سرخ، هالل احمر و شير خورشيد)نيروهاي ضربتي كمك ملي / ب
از اين نوع نيروها مي باشند . خدات اين نيروها در بعد بين المللي بسيار كارساز و 
مورد توجه جهانيان بوده و كارسازي بسياري دارند، در بعضي مواقع از اين نيروها 
در جنگ استفاده مي شود و خدمات فوق العاده بهداشتي و درماني انجام مي دهند. 

شفشان اين نيروها بكمك كشورهاي ديگر مي در سيل و زلزله و ارتش زمين، آت
روند. از لحاظ قوانين در نيروهي جنگي، مصونيت دارند در اين نيرو  پزشكان و 
پرستاران نقش هاي عمده را ايفا مي كنند و در اين نيرو سربازان و نظاميان چندان 

بهره شركت ندارند. مردم نيز مي توانند به اين نيروها كمك نموده و از كمك آنها 
  كنند. يبرند و شهروندان در مواقع اضطراري به آنها كمك مالي و تجهيزاتب

  
  نيروهاي سازمان ملل

اين نيروها نظامي بوده و پاسداران صلح بين كشورهاي متخاصم مي باشند و علي 
ي از طرف عزاماالصول طرفين متخاصم احترام آنها را نگه ميدارند و مأمورين ا

به شكايان  از زندانهاي و كمپ اسراي طرفين را دارند وسازمان ملل حق بازديد 
ارش آن را به سازمن ملل مي فرستند، اين سازمان زگاسرا رسيدگي مي كنند 

مأموريتهائي از قبيل تعيين شروع كننده نزاع را بعهده دارند و خسارات جنگي را 
  نيز بررسي نموده و به سازمان ملل گزارش مي دهند.

وهاي اين سازمان، مأمورين بهداشت (يونيسف) مأمورين توسعه در ابعاد ديگر نير
و) را بعهده دارند و به كمك سكو) و مأمورين توسعه صنعت (يونيدفرهنگ (يون

  كشورهاي عقب مانده تر مي شتابند، هزينه اين نيروها بعهده ملل مي باشند.
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  نيروهاي انقالبي
ك دارند كه حسب عقايد خود معموالً كشورهاي ايدئولوژيك نيروهائي ايدئولوژي

بصورت مجاني به كمك ساير كشورها براي توسعه ايدئولوژي خود مي روند و به 
ساير كشورها در جهت رسيد آن كشور به ايدئولوژي خود كمك مي كنند، نمونه 
آن چه گوارا مي باشد كه براي توسعه سيستم اشتراكي به ساير كشورهاي آمريكاي 

و جنگ هاي چريكي عليه كشورهاي بورژواي راه  جنوبي از طريق كوبا رفت
  انداخت.

  
  نيروهاي گارد جاويدان

اين نيروها در قديم حافظ منافع دولتها بدون در نظر گرفتن ايدئولوژيك بلكه 
براساس منافع ملي به حفظ زعما و فرماندهان كشور مي پرداختند و كشور را حفظ 

   مي نمودند، آنها بسيار افراطي بودند.
  ل در نيروهاي منظم نيز داراي خصوصيات خود مي باشند:تشكي
پياده نظام، كه در قديم در واقع كل ارتش را تشكيل مي داد، از سربازاني  -

پياده رو كه جنگهاي صفي و منظم و بدون وسيله رفت و آمد مي باشند، 
 رد و سالح آنها تفنگ، مسلسل، كلت مي باشند.ببهره مي 

صوص بوده و از اسب و حامل هاي قديمي سواره نظام داراي تشكل مخ -
استفاده مي نمودند كه بعدها مجهز به كاميون، نفربر و توپ و تانك 

 گرديدند و بعدها به صورت نيروهاي مستقل زرهي از پياه نظام جدا شدند.

در ژنيروهاي زيردريائي موظف به حمله از درون آنها مي باشند و با شليك ا -
غرق نموده و در بعضي مواقع بدليل خطر  افكن ها، كشتي هاي دشمن را



  نويسنده : حسين زارع شحنه
 آرمونومي                        فصل سوم

47  

حمله هاي هوائي و خروج از ديد كشتيها و جنگنده هاي هوائي به زير آب 
 مي روند.

وظيفه نيروي دريائي نيز دچار بعضي تحوالت گرديده و امروزه ناوهاي  -
و نقش يك نيروي هوائي ه هواپيما بر، داراي جت هاي جنگنده بود

ايند و از هليكوپترها نيز بهره مند مي شوند متحرك را نيز ايفاء مي نم
جنگ عراق و آمريكا را در واقع همين نيروها هدايت مي نمودند و با انواع و 

و سپس تفنگداران  ندپرداختمي اقسام موشك ها به انهدام مواضع عراقيها 
خود را متعاقباً جهت تسليم نيروها پس از انهدام توپ و تانكها و پادگانها و 

 نمودند.مي اهاي عراقي به داخل خاك با هليكوپترها ارسال هواپيم
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