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  با تحليلي بر  آن مشخصاتو  ندهيآ يهاجنگ
  نظران نظامي غرب ديدگاه برخي صاحب

  2ريدون عبديف،  1كيومرث حيدري

  چكيده
 ،و مشخصات آن آينده هايجنگنظران نظامي غرب در باب  بررسي و تبيين ديدگاه صاحب ةترين جنب اساسي

 هاي كيفيپژوهش ةاز زمر پژوهشاين  .دفاعي است هايبيني ضرورت پيشپژوهي و شناسي، آيندهمباحث دشمن
تا مباني  شده كوشيده استفاده و » روش تحليل محتوا«از روش  آن آوري اطالعات مورد نيازبراي جمع است كه

نتايج . استخراج شودنظران نظامي غرب  مريكا و ديدگاه برخي صاحبرهنامة نظامي آاز موضوع تبيين  برايالزم 
خواهد افزاري و خارج از حواس انسان ال، نرمفضاي جنگ در آينده بيشتر فضايي مجازي، سي بيانگر آن است كه

   .توان آن را ذهن ناميدبه استعاره مي كهبود 
مشخصات زيادي براي  ،مريكاآپردازان نظامي غرب و رهنامه نظامي و ديدگاه برخي از نظريهبررسي آثار با 

اندازي  عمليات سريع و قاطع، راه: هاي آينده قابل استخراج است كه در اين نوشتار به مواردي همچونجنگ
سازي قدرت، انجام عمليات غيرخطي،  زمان محور، همتأثير، انجام عمليات ائتالف و انجام عمليات مركب

گانه، انجام عمليات  زمان در سطوح سه ي همه جانبه اطالعاتي، درگيري همهاي ويژه، ارزيابكارگيري نيرو هب
اكز ثقل، ، تكيه بر عمليات رواني، حمله به مرصحنه نبرد ةتوسع دستانه، استمرار عمليات تحت هر شرايطي، پيش

ها ت آستانه تحمل ملتيهاي جنگ، مديرآفند مسطح، تهاجم هوايي و موشكي دقيق، مديريت زمان، كاهش هزينه
  .شده استو تغيير در نوع مانور اشاره 

پردازان نظامي غرب غالباً با بيان برتري نظامي و نشان دادن توانايي،  ايد خاطر نشان كرد كه اغلب نظريهب
البته اين تصور . نشان دهندسعي دارند خود را قدرت برتر خود ي، اقتدار علمي، صنعتي و نظامي ها، فناور قابليت

طلبي و  زند نيروي انگيزه، روحيه و شهادتتواند معادالت جنگ را بر هم ب عنصر مهمي كه مي نادرست آنهاست و
  . آيند هاست كه در پشتيباني از دولت خويش بر مي ملت ةاراد

  نظران غربي هاي آينده، رهنامه، مشخصات، صاحبجنگ، آينده پژوهي، جنگ :واژگان كليدي

                                                 
  .مهوري اسالمي ايرانجانشين فرماندهي نيروي زميني ارتش ج . 1
   .)ع(ت علمي دانشگاه افسري امام عليئو عضو هي ، پژوهشگرمدرس . 2
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  مقدمه
 اين و دهند مي روي اجتماعي متقابل هاي كنش تن، چند يا دو اجتماعي متقابل ارتباط از

 و هستند گسسته و منفي يا انجامند، مي همكاري به و هستند پيوسته و مثبت يا ها كنش
 و پيوسته هاي كنش آميختگي. شوند مي منجر كاري زهستي و رقابت و جويي سبقت به

 و پيوسته هاي كنش كردن هماهنگ براي كوشش يعني سازي هم به گسسته هاي كنش
 .شود مي كشيده گسسته

 هاي كنش بر كفايت حد به پيوسته هاي كنش اگر ها، دولت ارتباط بين ةحوز در
 كه دشواري وضع شود، عواق آن خالف اگر و نمايد مي رخ صلح آيند، غالب گسسته
 . )3:1390محمدي و حيدري،( كند مي بروز گرفته نام جنگ

 با تنها و هستند اجتماعي هايي پديده صلح و جنگ كه دهد مي نشان مطالعات
 هاي جنگ و ها ستيزه زيرا. گردند مي آشكار اجتماعي علوم شناختي روش ابزارهاي
 مند سامان نظمي غرايز، از بسياري نندما بايد باشد، طبيعي و غريزي اگر انسان گروهي
. باشند آن خواهان مند سامان و منظم طور به ملل و اقوام ةهم آن اثر بر و باشد داشته
 و تالفي طلبي، جاه و خودنمايي ستيزي، بيگانه غارت، و غنيمت همچون عواملي اگر

 عوامل يمبدان ها ستيزه و جنگ عمده اهداف را سياسي بـرتري كسب و رقابت انتقام،
 حساب به متمدن جوامع در ها جنگ و ها ستيزه ساززمينه متعددي پيچيده عملي و نظري
 .)7:  1382 آزادبخت،( آيند مي

رشد و پيشرفت شگرف فناوري و سير صعودي آن، تغيير الگوهاي در عصر حاضر 
ا، هها و دولتروابط اجتمايي و سياسي به طور كلي فضاي حاكم بر تعامالت ميان ملت

به طور كلي در آينده  بازياز اين رو بايد پذيرفت كه قواعد  .دنيا را دگرگون كرده است
 ،لهاي اجتماعي در اين فضاي پر از تحوجنگ نيز مانند ساير پديده. تغيير خواهد كرد
 اين و باال مطالب گرفتن نظر در بالذا  .هاي عميق و اساسي خواهد شددچار دگرگوني

 خزر، درياي مركزي، آسياي( حياتي بسيار ةمنطق هفت بين در مانكشور ژئوپلتيك كه
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 واقع) خاورميانه و جنوبي آسياي هرمز، تنگه و فارس خليج عمان، درياي جنوبي، قفقاز
 اين اش درپيمانان غربي هم و آمريكا نظامي نيروهاي حضور همچنين و است شده

 موضوع به پرداختن اهميت رو اين از .خواهد بود ما ملي امنيت ةدكنن تهديد ،مناطق
 نظام در آمريكا سلطة با شكلي به كه كشورهايي چراكه شد؛ خواهد روشن نوشتار كامالً

هاي جنگجويانة با شناخت دشمن و سياست بايد) ايران جمله از( ندا مخالف الملل بين
 نظامي برخورد ايجاد صورت در تا باشند جنگ و دفاع نوين هاي روش دنبال او به

 . كنند دفاع هاآن مقابل در خود ارضي تماميت و حيات از وانندبت

  له ابيان مس
، فضاي نامطمئن و سرشار از فرصت و آينده بهاي سريع و تحوالت پرشتاپيشرفت

با طيف  در واقع روز به روز .خواهد دادتهديد را پيش روي نيروهاي مسلح قرار 
مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي،  هايزمينهتري از اقدامات خصمانة دشمن در وسيع

رو خواهيم شد و دشمن در جهت رسيدن به  هاي، تبليغاتي و غيره روباجتماعي، رسانه
هاي ها، هر ساله هزينهبرداري از آخرين فناورياهداف استكباري خود، ضمن بهره
 بنابراين در اين فضاي به شدت تغييرپذير و. دهدهنگفتي را به اين امر اختصاص مي

هاي آينده  طور عملي براي پذيرش وقوع جنگ هاي نظري و هميننامطمئن، آمادگي
ها و فناوري پيشرفته يك ضرورت ملي و هاي نظامي، تاكتيكمبتني بر تكامل انديشه

ولين گام در جهت آمادگي دفاعي و حفظ اقتدار نظامي بر اساس لذا ا. حتمي است
، درك صحيح از ميزان تهديدات عليه هحتمالي آيندهاي ابرخورد با حوادث و جنگ

   .آينده است هاي احتمالينگرش دشمنان به جنگ ةكشور و سپس فهم نحو

با تحليلي بر  و مشخصات آن آينده هايراستاي تبيين مفهوم جنگ بنابراين تالش در
از . يك نياز مبرم پژوهشي و تحقيقاتي است نظران نظامي غرب ديدگاه برخي صاحب

 ،تحقيقروند  كيد بر مباحث فيزيكيا، ضمن تياد شدهموارد ر نظر گرفتن دبا اين رور 
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اهند بود؟ و مشخصات آنها االت پاسخ داد كه جنگ آينده چگونه خووتوان به اين س مي
  ند؟ا غربي كدام ننظرا گيري از تحليل برخي صاحب با بهره

  مباني نظري تحقيق
بندي  پرداخته و سپس به جمعهاي تحقيق به تبيين كليد واژه در مباني نظري تحقيق ابتدا

  .پردازيمديدگاه تعدادي از انديشمندان نظامي غرب در باب جنگ مي

  هاي تحقيقتبيين كليد واژه
جنگ حقيقت هميشگي تاريخ است و صلح تنها يك متاركة موقت جنگ است،  :جنگ

ر و ة تدبيجنگ تجلي سياست است و سياست نيز قو. پس جنگ اصل و صلح فرع است
بنابراين جنگ ابزار سياست و يا به . است گيري به سمتي خاص تيزهوشي نيروها در جهت

هاي خشن و جنگ ستيزه ).13:1389آراسته،(شود بيان ديگر دستاويز سياست محسوب مي
جنگ تحميل . )4:1390محمدي و حيدري،( گيردمنظمي است كه بين دو يا چند اجتماع در مي

 ة قهريه استه كشور يا كشورهاي ديگر با استفاده از قوارادة سياسي يك كشور ب
  ).13:1389آراسته،(

مند به كه به شكلي روش است اي مستقلرشته در واقع پژوهيآينده :پژوهيآينده
 اين رشته تصاويري از آينده در اختيار ما قرار .)10:1391روستا،(پردازد مطالعه آينده مي

گيري  تري تصميمين تصاوير بتوانيم به شكل كارآمدس ادهد تا در زمان حال، بر اسا مي
. پژوهي علم و هنر كشف آينده و شكل بخشيدن به آيندة مطلوب است آينده. يمكن
 ةدر حوزة نظامي و جنگ كه به مطالعه آيند پژوهي آينده .)95:1391بختياري مقدم و رستمي،(
دانش ، در واقع پردازد ميل آن مناسب در مقابراهبرد دفاعي  براي به كار گرفتن هانگج

ها  را نسبت به رويدادها، فرصت ن مربوطفرماندهان و مسئوالو معرفتي است كه چشم 
چگونه از دل كه  دهد نشان مي و داردباز نگه مي ة جنگو مخاطرات احتمالي آيند

  .شود زاده ميي جنگ فردا ييرات يا عدم تغيرات امروز وضعيتتغ
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ها اين روش ترين كه برخي از مهم هاي گوناگوني است وهي داراي روشژپ آينده
 ،نگري دلفي، نقشه راه، پس انگيزي،ذهنباني، ديده پنل، ش محيطي،يپو :ند ازا عبارت
 تأثيرها، تحليل هاي كليدي، تجزيه و تحليل روند، تجزيه و تحليل پيشران فناوري

مدل تركيبي كه  ل سناريو واندازسازي، مداي، چشمسازي رايانه متقابل، مدلينگ، شبيه
  .هاي مختلف استتركيبي از روش

ـ      :فرمانده و فرمانـدهي  طـور رسـمي جهـت هـدايت      هفرمانـده شخصـي اسـت كـه ب
ة فرمانده اسـت كـه   اين وظيف. شود ميهاي يك واحد نظامي به هر اندازه تعيين  فعاليت

ت منطقي، آنهـا را  بدون توجه به احساسا ، آنها را فهميده، با دقت ورا دريافت دستورها
فرماندهي اختياري است كه يـك فـرد در خـدمت بـه سـبب       )12:1386اسدي،( .دكناجرا 

او  .بـرد كار مـي  هشغل يا درجه و مسئوليتي كه دارد در راستاي انجام مأموريت محوله ب
واحد خود بوده و تنها مقامي است كه در قبال اعمالي كه واحد او  كاركنان ةمسئول ادار
فرماندهي به شكل . )21:1378رستمي،( ا از انجام آن بازمانده است مسئوليت داردانجام و ي

كلي عبارت است از ايجاد نظم در افـراد تحـت امـر كـه در نتيجـه وجـود آن اجـراي        
و اين موضوع به يك سلسله عوامل اكتسابي و ذاتـي   شود ميپذير  مأموريت يگان امكان

به آينده با در نظر گرفتن دشـمني كـه همـواره     در نگاه .)4:1383محمدي فر،( بستگي دارد
ايـن   ،تني بر شجاعت و اراده مقاومت استفرسايشي مبهاي  دچار ترس ناشي از جنگ

فرماندهي صحيح است كه در برابر آتش برتـر، نيروهـاي خـود را حفـظ، خسـتگي را      
  ).118:1383رشيدزاده،( كشاند بست مي خسته و دشمن را به بن

هـا و  وسايل يـا آتـش   ،ها ها، ناو تي است به منظور گسترش عدهرزمايش حرك: رزمايش
به عبارتي ديگر رزمـايش بـه    ؛نتر نسبت به دشمها در يك موقعيت مناسبقرار دادن آن

كه در دريا، هوا يا زمـين يـا روي نقشـه بـه منظـور       شود ميهاي تاكتيكي اطالق تمرين
  ).174:1390حيدري،(شود سازي جنگ انجام ميتقليد و شبيه
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هاي نظري، به معناي اصول بنيادين، باورها و چارچوب رهنامه ):دكترين(رهنامه 
رهنامه سازماني، بيانگر  .مشي، چگونگي عمل، راهنما و روش استديدگاه، الگو، خط

هاي كلي و افكار سازماني مبتني بر يك يا چند مشياي از اصول، قواعد، خطمجموعه
تواند بخشي از يك فلسفه يا ه سازماني خود ميرهنام. استاصل مشخص و محدود 

ايدئولوژي سازماني و يا حاصل يك يا چند نظريه باشد و يا در چارچوب يك يا چند 
مانند حوزة نظامي، . شودهاي مختلف به كار گرفته ميرهنامه در حوزه. شودنظريه ارائه 

اجزاء ديگري سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره و هر حوزه خود شامل 
مثالً در حوزة نظامي از رهنامة هوايي، دريايي، زميني، دفاعي، امنيتي، سايبري،  .است

  ).136:1391ثروتي و همكاران،( شودانتظامي و غيره نام برده مي

ايش، تحرك، مانور واژة بيگانه است كه وارد فرهنگ فارسي شده و به معناي رزم :مانور
ها به كار رفته و در معناي ديگر به عنوان راهي ها و كشتيها، ناوجايي عده جنبش، جابه

براي نشان دادن توان رزمي و دفاعي يك كشور چه در عمليات آفندي، پدافندي و يا 
يك ( ايشامل مانور احاطه ).60:1389مرادي محمدي،(هاي ويژه به كار رفته است عمليات
  .اي استني و مانور رخنهاي، مانور دورا، مانور جبهه)قائم ، دو طرفه وطرفه

: مانند هاي مانوري خود، بر روي مواردقابليت فزايشدشمنان استعماري در بحث ا
اي، توانمندي حمله به هاي توپخانههاي هوايي، آتشاستفاده گسترده از توانمندي

هاي عملياتي با تاكيد بر استمرار آن تحت هر پذيري طرحاهداف راهبردي، انعطاف
  ).177:1390حيدري،( كيد دارنداكارگيري نيروهاي ويژه و غيره ت هشرايطي، ب

   غرب در باب جنگ نظران نظامي صاحببندي ديدگاه تعدادي از جمع
ايـن نيسـت كـه بـه      فرمانـدة راهبـردي  كنـد كـه هـدف يـك     بيان مي او :1ليدل هارت

ـ   برتـر  راهبـردي بلكه بايد به دنبـال يـك موقعيـت     ،دنبال جنگ باشد ي طـور  هباشـد، ب

                                                 
1  . Basial H. Liddell Hart 
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آن از طريـق   ةادامـ  ،سـاز باشـد   برتري بـه خـودي خـود نتوانـد سرنوشـت     اين  كه اگر
ــه ارمغــان   ــين دســتاوردي را ب ــه  . آوردجنــگ چن ــده ايــن اســت ك منظــور از ايــن اي

اي ماننــد توانــد نتيجــهبــر هــم زدن انســجام دشــمن اســت كــه مــي راهبــرديِهــدف 
بــه مفهــوم نبــرد  اًامــري كــه ضــرورت .فروپاشــي دشــمن را نيــز در پــي داشــته باشــد

ــي  ــر فيزيكــي نيســت و م ــد مشــتمل ب ــي باشــد  توان ــات روان ــايج حاصــل از عملي  نت
  .)100:1388،حبيبي(

. او معتقـد اسـت كـه دو جبهـة تمـايز در جنـگ وجـود دارد        :1كارل فون كالزويـتس 
آل ايـن   واقعيـت جنـگ ايـده   . ديگري مطلـق بـا هـدف نـابودي دشـمن      و آليكي ايده

هـاي سياسـي و امكانـات بـه     دشـمن بـه دليـل محـدوديت     غايت آن نـابودي  كه است
ــدف   ــك ه ــوان ي ــرديعن ــت راهب ــ. نيس ــ  هدر نتيج ــت دوگان ــدام   ةماهي ــگ، انه جن

ــابودي دشــمن نيســت  نيروهــاي دشــمن ضــرورتاً ــه مفهــوم ن ــرار داشــتن  ،ب بلكــه ق
البتـه او بـه جنبـة    . دشمن در وضـعيتي اسـت كـه تـوان ادامـه جنـگ را نداشـته باشـد        

كيـد او بـر انهـدام و نـابودي دشـمن بـه       الـذا ت . ه كـافي نداشـت  توجـ  آلـي جنـگ  ايده
  .)101:1388، يحبيب( صورت مطلق و مشروط بود

ــراك ــه: 2هــانس دلب ــرداز آلمــانيايــن نظري ــر  ،پ ــردراهبــرد فرســايش را در براب  راهب
ــرد  ــتس مطــرح ك ــدام كالزوي ــرددر . انه ــي  راهب ــالش م ــدام ت ــاي  انه ــا نيروه شــود ت

شـود  كـاهش تـوان رزمـي يـا فرسـايش تـالش مـي        راهبرددر ا ام .دشمن از بين بروند
 نيروهـاي دشـمن خسـته شـوند و از تـوان رزمـي آنهـا كاسـته شـود          ،تا با انجام مانور

  ).102:همان(

معتقــد اســت كــه قــدرت فيزيكــي پــرداز نظــامي  ايــن نظريــه :3ســي فــولر.اف. جــي
ايـد در  ب پـس . دشمن در قـدرت سـازماندهي و كنتـرل يعنـي در مغـز او نهفتـه اسـت       

                                                 
1.Carl von Clausewitz 
2  . Hans Delbruck 
3. J. F. C. Fuller 
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فـولر بـه جنـگ مغـزي بـه      . بـدن از كـار بيفتـد   ة مغز را از كار انداخت تـا همـ   ،جنگ
دشــمن و ســازماندهي او در جنــگ قــدرت تــرين راه بــراي انهــدام عنــوان اثــر بخــش

او ماهيـت جنـگ را بـه عنـوان يـك علـم مـورد بررسـي قـرار          . به شدت معتقد اسـت 
كنـد  ترسـيم كـرد و بيـان مـي    جنـگ را  ) فيزيكـي، فكـري و روانـي   (و سه قلمـرو   داد

توانــد پيــروزي در كــه ايــن ســه قــدرت فكــري، ذهنــي و فيزيكــي بــه تنهــايي نمــي 
شـود تركيبـي از كـاربرد ايـن     جنگ را موجـب شـود بلكـه آنچـه باعـث پيـروزي مـي       

  .)103:همان( سه عامل در جنگ است

ـ  را راهبـردي بمبـاران   ،نيـروي هـوايي انگلـيس    ةبـه عنـوان فرمانـد    او :1رنچاردت راي ب
ـ هوايي انگليس به طـور مسـتقل ارائـه داد    هاياسكادران گفتـه بـود كـه هـدف     و  وده ب

از بــين بــردن مراكــز توليــد مهمــات و توقــف همــة ارتباطــات و  ،از عمليــات هــوايي
كننــده  تضــعيف راهبــرددانســت كــه امــي ترنچــارد .هــاي حمــل و نقــل اســتســامانه

ــ ــردم  ةروي جنب ــأثيرروحــي م ــن  .دارد ت ــا اي ــأثيرام ت روحــي در نتيجــه ضــعف  ات
كمتــرين  ي بــود كــهايــن روشــ .واضــع نظــامي بــودمعمليــات جنگــي يعنــي بمبــاران 

 ســـاختبـــر دشـــمن وارد مـــي بـــراي مهـــاجم و بيشـــترين صـــدمه را را هزينـــه
  .)26:1973كالينز،(

و يكـي از مباحـث او    اسـت آينـده   ةبـوط بـه دهـ   عقايـد جـان بويـد مر    :2جان بويـد 
هــاي يكــي از مراحــل و جنبــه .نــده شــدن اســتچگونــه برنــده شــدن و چگونــه باز

كـه تسـلط بـر     بـود  معتقـد شناختي كـه بويـد بـر آن اصـرار داشـت ايـن بـود كـه او         
قـرار دارد كـه مبـين     يبينـي در شـرايط بحرانـي و سـخت     جهان رقابتي و غيرقابل پـيش 

ــي و فكــري اســت   ــايي ذهن ــوعي از توان ــادوك،(ن ــة   ).10:1995ف ــا مطالع ــد ب جــان بوي
ــور ــ   تاريخچــة ام ــدي ب ــار عامــل كلي ــديمي، چه ــام ه نظــامي پيشــرفته و ق ابتكــار، (ن

                                                 
1. Trenchard 
2. John Boyd 
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او بــا توجــه . نــگ نــام بــردجرا بــراي موفقيــت در  )همــاهنگي، ســازگاري و ســرعت
، هــاي كوتــاه مــدتهــا بــه عمليــات ســريع و برتــري در جنــگمريكــاييبــه تمايــل آ

جـــوم عليـــه دشـــمن بســـيار ســـريع انجـــام گيـــرد  هايـــد معتقـــد اســـت كـــه ب
  ).111:1388حبيبي،(

يــك مريكــا و آته نيــروي هــوايي ســبازنش نــامبرده كــه نظــامي :ســيلنيگر. فيليــپ اس
همـواره بـه دنبـال     مريكـا آ كاركنـان نيـروي هـوايي   : گويـد مـي است برجسته  ةنويسند

كردنـد  چـه از ايـن اصـطالح اسـتفاده نمـي     اگر. انـد انجام عمليـات تـأثير محـور بـوده    
  .)60:1390حيدري،(

ــت ــاور    :دوه ــن ب ــر اي ــتاو ب ــت     اس ــوايي موفقي ــة ه ــك حمل ــه ي ــه   ك ــز ب آمي
هــاي غيرنظــامي در عمــق حــوزة حاكميــت دشــمن تأثيرهــاي اخالقــي و   زيرســاخت
اي عليـه جمعيـت غيرنظـامي دارد و اتحـاد ملـي دشـمن بـراي نبـرد         العـاده  مادي فوق

  ).86:همان( بردرا از بين مي

 ،بودي آمريكا يت ملّپنتاگون و شوراي امن مشاور نظاميكه  جان واردن :1ان واردنج
د كه مورد كربه پنتاگون ارائه  استمشهور  »واردن ةپنج حلق« نظريةنظريه خود را كه به 
، مراكز ثقل كشور، همانند اعضاي يك بدن قلمداد اين نظريهدر . قبول واقع گرديد

گرديده و در صورت انهدام هر يك از مراكز ثقل، سيستم، پيكره و كالبد كشور هدف، 
مراكز ثقل پنج حلقه بوده كه . فعاليت و حيات نخواهد بود ةو قادر به ادام شود ميفلج 
سيستم و ساختار قدرت يك كشور را  در كنار هم،كه  هستند مركزي هاي هم دايره شامل

  .دهندتشكيل مي

                                                 
1. John warden 
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ــ :اول ةحلقــ  :ســوم ةحلقــ ؛محصــوالت و توليــدات كليــدي :دوم ةحلقــ ؛يرهبــري ملّ
نيروهـاي   :حلقـة پـنجم   و جمعيـت مردمـي و اراده ملـي    :چهـارم  ةحلقـ  ؛هازيرساخت

  ).191:همان(ميداني

ــامبرده  ــاربردي  ضــمناً ن ــؤثرترين و ك ــه م ــد اســت ك ــذار در   معتق ــدرت اثرگ ــرين ق ت
تـوان   افـزايش هاي نظـامي، نيـروي هـوايي اسـت و تـاثير تـوان رزمـي باعـث         راهبرد

  ).111:1388حبيبي،( شودنظامي و توان فكري مي

تاثير قدرت « آمريكايي با نوشتن كتابي با عنوان پرداز اين نظريه: انآلفرد تاير ماه
 كننده يك كشور تعيين نيروي دريايي را در طول تاريخ عامل اصلي و» دريايي بر تاريخ

 ،تحت تاثير افكار آلفرد ماهان ،طرفداران نظريه قدرت دريايي. كرد مناطق ديگر تلقي بر
. دكنگيري در خشكي را مشخص مير نهايت تصميمد ،كه كنترل درياها دبر اين باورن

و غيره بر نيروهاي هاي ممانعتي ، ماموريتهاي درياييآنها معتقدند حاكميت بر گلوگاه
ا و ي، كنترل دردريايي ةنظري ،بدين ترتيب. آوردمستقيم وارد ميخشكي فشار غير

آور ماهان ياد .دشوگيري از آن به منظور كمك به كنترل در زمين را شامل مي بهره
ها، قلب زمين بنابراين دريا ؛شود كه در واقع نزديك به چهار پنجم جهان آب است مي

و  هستند ها كوچكها از نظر فيزيكي در مقابل اقيانوسزيرا خشكي .شودمحسوب مي
  ).105:1390طحاني و داناطوسي،( گيرددرياها انجام ميراه ها از از طرفي ارتباط خشكي

ت ا بر طبيعت و ماهيپرداز بريتانيايي افكار خود ر اين نظريه :1كوربت جوليان اس
يك  و سعي كرد كه معناي رزم نيروي دريايي در قدرتا. نمودمتمركز  راهبرد دريايي

رت دپردازان كه عقيده داشتند ق خالف آن دسته از نظريهكوربت بر. كشور را تشريح كند
جنگ  ةبود كه منافع و الزممعتقد او  ،گيرند كار هنيروي زميني را در محيط دريايي ب

كوربت عقيده داشت، . متفاوت استبسيار ي هاي جنگي نيروي زمينروش با، دريايي

                                                 
1. Julian Stafford corbet 
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تر است و اين مشكل به  حفظ خطوط مواصالتي در دريا، از روي زمين بسيار مشكل
 :گويدت ميبكور. هاي منحصر به فرد خود را دارددريا ويژگي .ستا خاطر طبيعت دريا

زيرا دريا براي مالكيت مناسب نيست ولي  ،توانيد دريا را تسخير كنيدگاه نمي شما هيچ
كوربت در ساير موارد . ت خود در آوريدتوانيد آن را تحت كنترل، سيادت و حاكميمي

براي مثال ماهان آمريكايي عقيده داشت كه بايد دشمن  ؛هم با ماهان اختالف نظر داشت
د تا بر دريا سيادت پيدا كرد ولي كوربت معتقد بود كه اگر كري منهدم را از نظر فيزيك

  .)105:همان(د برنده هستي كني،بتواني از دريا عبور 

مريكا معروف است، به انهدام اسطورة قدرت هوايي آ بيلي ميچل كه به: 1بيلي ميچل
  .)1995، 2فادوك( رواني فلج راهبردي معتقد بود

  يقموضوع تحق و ضرورت اهميت
هايي است بيني ضرورت پيش و مشخصات آن آينده هايجنگ تبيين ةترين جنب اساسي

توجه به اين موضوع از سه جنبة اساسي  الذ .مين شونداتمشخصات كه بايد توسط اين 
  .كيد فرماندهي معظم كل قوا قرار گرفته استامورد ت داشته و ضرورت

فعاليت بر اساس نيازهاي آينده « :پژوهي حوزة جنگ و ساختن آيندهضرورت آينده -
ها، جهت حركت را غربي ةشد باشد، اين آينده را ترسيم كنيد نه مطابق جهت ترسيم

  . »3خودمان تعيين كنيم

ما بتوانيم طرح كلي  كه اين« :او هاي، شناخت اهداف و برنامهشناسيضرورت دشمن -
له توجه ابه اين مس. ستدشمن را در مورد خودمان بدانيم، بخشي از توان دفاعي ما

                                                 
1. Billy Mitchell 
2. Fadok 
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 خواهد بكند، غفلتي استدشمن چه در سر دارد و چه مي كه اينندانستن . داشته باشيد
  .»1بدانيم كند، ما بايد اين را كامالًما را از امكان برخورد و دفاع محروم مي كه

هميشه ... «: بخشي به آن در مقابل دشمن، حفظ و استمرارضرورت آمادگي دائمي -
... توصية من اين است كه براي آمادگي هيچ فرصتي را از دست ندهيد«. »2...اشيدآماده ب

   .»3هاي مادي و معنويها را حفظ كرد و افزايش داد؛ آمادگيهميشه بايد آمادگي

  روش تحقيق
 .انتخاب شد» تحليل محتوا«روش با توجه به ماهيت كيفي بودن تحقيق، براي مطالعه 

كه در پي شناخت  هاي تحقيق كيفي استترين روشتحليل محتوا يكي از مهم
. هاي متني استدر واقع روشي قابل قبول در بررسي ؛پردازدبه تحليل آنها مي ،اطالعات

انديشمندان،  ها، ديدگاهها، انديشهها و مصاحبه، بحثها ها، مقالهتواند كتاباين متن مي
محاورات رسمي وغير رسمي، تبليغات ها، ها، اسناد تاريخي و نظامي، سخنرانيروزنامه

اي كثرت كاربرد تحليل محتوا آن را از انحصار رشته .و يا هر رخداد ارتباطي ديگر باشد
اي تحليلي لذا هر چيزي قابل محتوا است و هر پديده. خاص بيرون آورده است

  . تواند محتوا شود مي

. شود مي ر به آن اشارهدر تحليل محتواي كيفي مفاهيمي وجود دارد كه در متن بسيا
، واحد معنا، فشردگي، حتواي آشكار و نهفته، واحد تحليلاز جمله اين مفاهيم م

  .استكد، طبقه و تم  ،سازي، حيطه محتوا خالصه

اجزايي آشكار را توصيف  ،هايي از محتوا سر و كار داردكه متن با جنبه هنگامي
گر  يلطي محتوا سر و كار دارد و تحلهاي ارتباكند و بر عكس زماني كه متن با جنبه مي

                                                 
  18/3/1382سخنان فرمانده كل قوا در جمع دانشجويان بسيجي  . 1

   19/12/1383بيانات رهبر معظم انقالب مورخه  . 2

   26/8/1381بيانات رهبر معظم انقالب در مورخه  . 3
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واحد تحليل  .شود، به تحليل محتواي نهفته اشاره ميدرگير تفسير معاني متن است
در واقع جامعه و يا هر عبارت يا كلمه . هاي مطالعه استشامل تنوع وسيعي از نمونه
قرار  تواند به عنوان واحد تحليل مورد توجهبرداري شده مي نوشته شده در متن نسخه

منظور از . ندهستواحد معناي كلمات يا عباراتي هستند كه به معناي اصلي مربوط . گيرد
ت آنچه در متن وجود دارد و متن بدون تغيير در كيفي ةتنزل يا فشردگي كم كردن انداز

. اصلي متن حفظ شود  در حالي كه هسته ؛سازي فرايند كوتاه كردن متن است خالصه
عنوان  هاي از متن است كه بهو يا بخش ها هتن بر اساس فرضيمحتوا بخشي از م ةحيط

معنايي  يواحد ،كد بر چسب. خاصي در يك راهنماي مصاحبه و يا مشاهده اشاره دارد
در واقع . گذارداست و طبقه گروهي از محتوا است كه اشتراكات را به مشاركت مي

م را يك باز رخداد ت سرانجاماصلي شكل تحليل محتواي كيفي طبقات است و  ةهست
 ). 256:1386 اديب حاج باقري و همكاران،(كنند  مي منظم در يك طبقه معرفي

  هدف تحقيق ا
 كلي و اساسيهدف كه  تعدادي اهداف فرعي است و اين تحقيق داراي يك هدف كلي

آن با تحليلي بر ديدگاه برخي  و مشخصات ندهيآ يهاجنگ ، بررسيآناز انجام 
شفافيت و اهداف فرعي ديگري همچون غرب است كه  نظران نظامي صاحب
تجربه و آگاهي بخشيدن به مخاطبان، الش در راستاي كسب تموضوع، سازي  روشن
ي از توانمندي و مقدورات دشمن شناخت كافبيني رفتار دشمن،  سازي روند پيشغني
  .را به دنبال داردعنوان بخشي از توان دفاعي خودي  به

  االت تحقيق وس
 كه اين  بخشي يك كار پژوهشي و با توجه بهال و نقش آن در اثروه اهميت سنظر ب

در راستاي  ،گران پژوهش لذا ؛خواهد بود طول كار راهنماي اصلي محقق در ،االتوس
به  پاسخ باند و سعي دار اندهكرداصلي را مطرح  الوسدو  اصلي و فرعي تأمين اهداف
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دهي و اثربخشي  تا بهره ختهساگرا  ركز و همخود را متم ، اقدامات پژوهشياين سواالت
  :تحقيق عبارت است از تاالوس از اين رو. را افزايش دهد آن

  ؟بيني خواهد بود قابل پيش چگونه ندهيآ يهاجنگ -
از چه غربي  ننظرا ديدگاه برخي صاحب با در نظر گرفتن ندهيآ يهاجنگ  -

 مشخصاتي برخوردار خواهد بود؟

  طالعاتبحث و تجزيه و تحليل ا
ــ...) ن، كــالم و مــت(هــاي كيفــي در روش تحليــل محتــوا داده  لمــورد تجزيــه و تحلي

 هـر  هـا اسـتخراج، كدبنـدي و سـپس    گيرد و مضـامين نهفتـه در محتـواي داده   قرار مي
ايــن . شــودل مــيمــورد نظــر تجزيــه و تحليــ هــاي ويژگــييــك از آنهــا بــر حســب 

گيــري، شــدت و فضــاي جهــتفركــانس تكــرار،  :معمــوالً مــواردي نظيــر هــا ويژگــي
ــي  ــامل م ــود تخصيصــي را ش ــري،(ش ــق) 42:1391مرادپي ــن تحقي ــه و  در اي ــراي تجزي ب

: هـاي برخـي از انديشـمندان و نظاميـان غربـي ماننـد      و ديـدگاه  آثـار  تحليل اطالعـات 
 سـي فـولر، ترنچـارد،   .اف. كارل فـون كالزويـتس، هـانس دلبـراك، جـي      ليدل هارت،
آلفــرد تــاير ماهــان،  ،جــان واردن جوليــو دوهــت، ســيلنيگ،. ، فيليــپ اسجــان بويــد

ــت  ــان اس كورب ــل ، جولي ــي ميچ ــين و  بيل ــهمچن ــامي  هرهنام ــاآنظ ــاب  مريك در ب
ــگ ــده و مشخصــات آن،  جن ــاي آين ــهه ــه وزتجو  بررســي، مطالع ــتحل ي ــا  شــد لي ت

  .ق فراهم آيدپاسخگويي به سواالت تحقي هزمين

  هاي آيندهمفهوم جنگ
مجازي، سيال،  خواهد بود فضاييبيشتر آينده در نگ جشود كه فضاي بيني ميپيش
ماهيت اين . توان آن را ذهن ناميدافزاري و خارج از حواس انسان كه به استعاره مينرم

ها تمركز به در اين جنگ. مختلف، متفاوت است پردازاننظريهافزاري نزد فضاي نرم
به صورت حمله از راه دور تالش از درون با  يبلكه نوع ،نه با مرزبندي مشخص ،عقبه
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اصلي در  هاي هدفيكي از . خواهد بودمحوري استوار  اطالعات پايه يا دانش
در  .ستا درون نيروها و آنچه در مغزها هاراد روي روي آينده نشانههاي  جنگ
از آن  حالبه معنايي كه در عرصه گذشته و  ،جنگ به سالح هاي هاي آينده طرف جنگ

بايد  هاي آيندهدر تبيين معنا و مفهوم سالح در جنگ .شوندمتوسل نمي شودياد مي
توان ي است كه مييهاحتي روش ابزار و وسيله و از سالح، طور كلي منظور گفت كه به

سالح سرد و  .كردآوردن دشمن يا اختالل در روند او استفاده  از آن براي از پاي در
  .كردهاي آينده تعاريف جديدي پيدا خواهند گرم در جنگ

هاي كه زير رساني و ارتباطي، اخالل در سيستمهاي اطالعدر آينده اخالل در شبكه
سايبري و  هاي هحمل ،كنندي را هدايت و كنترل ميعهاي زندگي اجتماساخت

هاي هايي از سالحنمونه... هدايت شناخت و انجام عمليات رواني و افزاري، كنترل و نرم
  . نده خواهند بودهاي آيمورد استفاده در جنگ

از اين . هاي آينده شاهد تغييراتي در تركيب بازيگران جنگ نيز خواهيم بوددر جنگ
چهره به چهره دو دولت يا دو  دشمنيرو نبايد تصور شود حتماً جنگ را در قالب 

ا دولت متجاوز ها بهاي آينده، درگيري بين ملتشايد شكل جنگ. قواي مسلح ببينيم
هاي مسلح خود ها در كنار ارتش و نيروملت ،در تداوم مقابله با متجاوزكه  باشد، يا اين
  .قرار گيرند

شده زمينه و بستر سياسي اگرچه به عنوان وجه غالب عوامل بروز جنگ كمتر ذكر 
بيني  قابل پيشها در آينده ترين عوامل بروز جنگترين و بنيادي، اما يكي از اساسياست

هاي آينده، تغيير رفتار سياسي يا تحميل اراده ر جنگتوان گفت دمي .خواهد بود
عليه كشور يا ملت  ،استعمارگرانوسيله  هترين هدف است كه بسياسي به عنوان عمده
 را هاي آينده توان جنگبه همين جهت مي ؛تعقيب خواهد شد مستقل و ضد استعماري

هاي فرهنگي و ز جنبهها در آينده اجنگ .رفتار سياسي تلقي كرد به عنوان جنگ تغيير
هاي آينده هاي گذشته بسيار متفاوت خواهند بود، در جنگاجتمايي نيز نسبت به جنگ
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ي و اهداف سياسي هاي اجتماعشرايط اجتماعي و فرهنگي حاكم بر جوامع و ارزش
از  ؛ها نسبت به يكديگر خواهد بودگيري برخي سالحكار هجنگ موجب ترجيح و ب

برخي  برتري نبرد نيز متغير ديگري است كه موجب ةنطرفي محيط جنگ يا صح
عنوان  هاي آينده را از نظر محيط بهتوان جنگمي .شود ميها نسبت به برخي ديگر سالح

هاي آينده  توجه به اصل غافلگيري در جنگ همچنين. دكرياد  1جنگ در محيط ويژه
م جايگاه ، بلكه اين اصل در سطح راهبردي هنيستمخصوص سطح تاكتيكي جنگ 

   .اي خواهد داشتويژه

هـاي جـدي در حـوزه    چـالش هـا  جنـگ  هآينـد شتاب افسار گسـيخته تغييـرات در   
رو تحـول در   ، دنبالـه هـا در جنـگ و تغيير و كارآمدي  به دنبال خواهد داشتفرماندهي 

و فرماندهي در مركز قدرت نيروهاي مسلح بـراي جنـگ    خواهد بودفرماندهي  ةچرخ
  .خواهد داشتقرار 

  هاي آينده مشخصات جنگ
و رهنامــه نظــامي  غــرب پــردازان نظــامينظريــهگاه برخــي از دو ديــ بررســي آثــار بــا
هـاي آينـده قابـل اسـتخراج بـود كـه در اينجـا        مشخصات زيادي بـراي جنـگ   ،مريكاآ

  :شودبه تعدادي از آنها اشاره مي

 عمليات سريع و قاطع  - 1

هاني، تلفات و ضايعات ناشي از جنگ رساني جبه گسترش ابزارهاي اطالع با توجه
كه تاثير شگرفي بر آستانه  شود ميرساني مختلف، به سرعت اطالع هايوسيله رسانه هب

كه با انجام مانوري با قدرت و  ندابر اين عقيده استعمارگرانها دارد، لذا تحمل ملت
  .سرعت تمام، جنگ را در حداقل زمان ممكن به پايان برساند

                                                 
گيري از در مجموع بهره... ها، سواحل وها، كوهستان جنگل) جنگ شهري(اي ويژه، شهرها ه منظور از محيط . 1

  .است عوارض و عوامل برتر ساز محيطي عليه متجاوز
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به منظور كاهش تلفات و كاهش هزينه و مالحظه  پيمانان غربي آن و هم هاآمريكايي
تا به  اند نظامي خود را عمليات سريع و قاطع تعريف كرده هها رهنامآستانه تحمل ملت
ي جنگ يابي به اهداف سياس اوليه را كه كليد اصلي موفقيت و دست 1آن وسيله شوك

فرصت اعمال تدبير به  ،يريت زمانتا ضمن مد نماينداست، به طرف مقابل تحميل 
  . موقع را از طرف مقابل بگيرند

 اندازي ائتالف و انجام عمليات مركب  راه -2

سازي افكار عمومي قبل از آغاز  آمادهدهد كه  بررسي و تحليل اطالعات نظامي نشان مي
ها ندر اين راستا، آ. است و متحدانش عمليات، بخشي از اقدامات جنگ رواني آمريكا

خود  ةدن اقدامات تجاوزگرانكرهمواره سعي دارند كه در قالب ائتالف، براي توجيه 
ها مريكاييآبديهي است  .مركب انجام دهند ي گونه كرده و عمليات را بهاقدام به تجاوز 

هاي مختلف  هايي كه در هدايت و كنترل فرماندهي با تكيه بر فناوريبا توجه به توانايي
هاي مركب هم مسئوليت كنترل و هدايت نيروهاي ساير عمليات ةكليدر  بيشتردارند، 
  .هايي كه كمتر اهميت داشته استمگر در بخش ها را نيز خواهند پذيرفت،كشور

 انجام عمليات تاثير محور يا مبتني بر تاثير  -3

مريكا آپردازان نظامي غرب و رهنامه نظامي و ديدگاه برخي از نظريهبررسي آثار  
خواهند  محوردنبال عمليات تاثير همواره به ،هاي آيندهر آن است كه آنان در جنگنشانگ
تخريب اهداف جانبي و تكيه بر انجام عملياتي از عمليات تاثير محور يعني پرهيز . بود

چه بسا كه يك اقدام تاكتيكي يا انهدام . در سرنوشت جنگ دارد مؤثركه تاثير قطعي و 
  .ي در سرنوشت جنگ داشته باشديك هدف كوچك تاثير راهبرد

                                                 
دشمن است كه سعي  مديريت و مهار شوك اوليه ناشي از تجاوز ،يكي از تدابير ارزنده فرماندهي كل قوا . 1
تاكيد له معظم بنابراين .دننكزمان شوك عظيمي را وارد طور هم به ،هاي قدرتگيري تمامي مولفهكار هكند با ب مي

 .تحميل جنگ زميني به دشمن است ،اي مهار اين شوكه دارند يكي از راه
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 قدرت  افزايي سينرژي يا هم -4

 افزايي قدرت سينرژي يا همهاي آينده از نظر غرب مشخصات جنگيكي ديگر از 
منظور وارد  و كوتاه به كار بردن همه عناصر قدرت در يك زمان فشرده يعني به .است

ماندهان و فر ،يندههاي آدر جنگ. تعادل ساختن سيستم اي و بيآوردن شوك لحظه
شوند و سطوح راهبردي، عملياتي و گير ميزمان در طور هم سطوح به ةرهبران در هم

  .استتاكتيكي بر هم منطبق 

 خطي انجام عمليات غير -5

 هاي آيندهو متحدانش به احتمال زياد در جنگ آمريكادهد كه مطالعات نشان مي
در امتداد ( خواهند دادخط آرايش نهاي خود را در مجاورت هم، در امتداد يك  يگان

به همان سبك و قواعد سنتي، حركت نخواهند كرد و از چنين  و )خطوط خيز
. ندكنخطي ايجاد كه محيطي غير هستندلذا در صدد . خواهند كردهايي اجتناب  هشيو

  . استخطي به دو مفهوم اين محيط غير
     بيني بودن غيرخطي بودن به معني غير پيش -
  به معني اجتناب از خطوط مشخص خطيغير -

سازي اي و عدم موازياجتناب از خطوط مشخص يعني پرهيز از انجام مانورهاي جبهه
اي از عمليات سطحي يا ها، يعني دشمن به جاي عمليات جبهه آرايش و گسترش يگان

 ،كه روي يك خط عمليات انجام دهد عبارتي به جاي اين به ؛خواهد كردمستقيم استفاده 
هاي نفوذي هاي احاطه قائم يا عملياتعمليات. انجام خواهد دادسطح عمليات  در

و از  كند ميهاي عملياتي غير پيوسته يا ناپيوسته ايجاد واهد داد، محيطخعميق انجام 
  .برن نفوذهايي عميق و عمده انجام خواهد دادهوابرد و هلي راه

  هاي ويژه كارگيري نيروبه - 6
استقرار سريع و  ةگيري در زمين هاي چشميژه كه داراي قابليتنيروهاي عملياتي و

واحدهاي . ندهستهاي قاطع و كوبنده موقع در مواضع مورد نظر و انجام عمليات به
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ها وسيله آن هثرات عمليات انجام شده بده و اكرهاي معمولي را تقويت نيرو عملياتي ويژه
ه يك نيروي توانند در شرايطي كه با مياين نيروه. خواهند دادرا تا حد زيادي افزايش 

كار  هصورت مستقل ب ، بهاستحال كوچك و كم حجم نياز  بسيار متخصص و در عين
آورند تا از انجام نيروهاي ويژه اين امكان را براي فرماندهان نظامي فراهم مي. روند

تناب و كنند، اجنيروي تحت فرماندهي آنها را تهديد مي بزرگهايي كه قسمت عمليات
  .دكننهاي ويژه واگذار ها را به نيروهاي عملياتآن

 ارزيابي همه جانبه اطالعاتي  -7

كه جنگيدن  اند آمريكا به اين باور رسيده گر آن است كه نيروهاي مسلح مطالعات نشان
عنوان اطالعات الزم  كه در گذشته به ،بر اطالعات رزمي هدر سرزمين دشمن با تكي

 بلكه نيازمند اطالعات جامع و دقيقي از .گرديد، عملي نيستميطرح براي نبرد م
. است... اجتماعي، فرهنگي و ،از جمله وضعيت سياسي، اقتصادي ؛نبرد ةدشمن و صحن

ي قرار هاي اطالعات نظامآوري سازمانفعاليت جمع ةدر حوز بيشتراين اطالعات 
. ستهعاتي غير نظامي هاي اطالت سرويسيها مستلزم فعالبلكه دسترسي به آن ندارد،

مشترك اطالعاتي با ارتش آمريكا،  ةها در يك كميتهمين منظور اين سرويس به
. دكنن هاي اطالعاتي ارتش از منطقه نبرد و كشور هدف را تامين و ارائه مينيازمندي

حوزه و ابعاد اطالعاتي به لحاظ كمي با تكيه بر فناوري اطالعات،  ةعالوه بر توسع
 ها و مواضعويژه آرايش و محل استقرار نيرو هاطالعات نظامي خود ب هاينيازمندي

زنند و ريزي دقيق عملياتي دست مي ها به طرحو براساس آن آورد ميدست  هدشمن را ب
، كند مي سازي و ارزيابيشبيه هاي پدافندي نيروي مقابل راطرح ةبا برتري اطالعاتي كلي

  .دكرخواهند  را اجرا سپس عمليات

  گانه  زمان در سطوح سه رگيري همد -8
هاي آينده منتظر در جنگنبايد گانه بدين معناست كه  زمان در سطوح سه درگيري هم

ابتدا به سراغ اهدافي در عمق دشمن بلكه . باشيمدشمن از مناطق مقدم نبرد  ةحمل
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، سپس )حمله به اهداف راهبردي( كند ميو جنگ را از عمق شروع  رود ميكشور 
كه دشمن با توجه به  دهد، يا اين مي گسترشتاكتيكي  به سطوح عملياتي وجنگ را 

با انجام مانورهاي احاطه  همراههاي راهبردي رهنامه عملياتي عميق مبتني بر بمباران
  .دكن ميهاي غير خطي ايجاد محيط ،قائم

  دستانه انجام عمليات پيش -9
در زمان جنگ سرد، رهنامه نظامي دهد كه نشان مي نبردها ةانجام شده دربارمطالعات 

وجود آمد كه از نظر  هپس از آن محيط امنيتي جديدي ب. آمريكا بر مبناي بازدارندگي بود
عيني  ةنمون. ماهيت تهديدات عليه آمريكا با محيط دوران جنگ سرد بسيار متفاوت بود

رهنامه عمليات مريكا وسيله آ همتقابالً ب. وقوع پيوست هآن در عمليات يازدهم سپتامبر ب
دستانه  مه عمليات پيشرهنا. دستانه جايگزين رهنامه مبتني بر بازدارندگي گرديد پيش

هاي نامتقارن و كه به شيوه) هابه زعم آمريكايي(مبتني بر حمله به دشمناني است 
نبايد منتظر  ،ها اعتقاد دارندمريكاييبر اساس اين رهنامه، آ. هند جنگيدكننده خواگيرغافل
ت انجام عمليات عليه منافع ارند كه جشو اي نيرومند گونهگونه دشمنان به  تا اين بود
دستانه، نسبت به انهدام و نابودي  بلكه بايد با انجام عمليات پيش ،ندكنمريكا را پيدا آ

  :ف كلي اين رهنامه به شرح زير استاهدا. كردآنان اقدام 

وسيله بازيگران  هرج از كشور بحراست از آمريكا در مقابل تهديداتي كه در خا -
 نامتقارن صورت خواهد گرفت؛

به منظور انهدام و  هاي مربوط،ها و تحقق گامبيرون كشاندن دشمنان بالقوه از پناهگاه -
  ؛، نيروي نظامي يا منافع آمريكاهاگيري از انجام عمليات آنان عليه آمريكاييجلو

زماني و مكاني به صورت ناپيوسته تحت هر شرايطي در هر  ،استمرار عمليات -10
 و نامتناوب

ك باال، تجهيز ها اعتقاد دارند با داشتن تحرّمريكاييآپردازان غرب و  غالب نظريه
چابك و چاالك كردن  ،بخش هاي نوين، قدرت آتش اطمينانبه فناوري ي نظاميها يگان
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ر شرايطي يا در تحت ه ،عمليات ةها قادر خواهند بود به منظور كوتاه كردن دوريگان
ها از نظر مكاني با هم پيوستگي نداشته  هر چند عمليات. كنندهر زمان و مكاني تك 

  .باشند

  نبرد و نفوذ بر عمق هدف  ةتوسعه صحن -11
نظران نظامي غرب، توسعه  هاي آينده از نظر صاحبجنگيكي ديگر از مشخصات 

اطالعاتي، برتري  برترير اين رهنامه مبتني ب. صحنة نبرد و نفوذ بر عمق هدف است
و  استهاي مختلف مندي از فناوري نوين در عرصهك و بهرههوايي، قدرت آتش، تحرّ

توسعه صحنه نبرد را  ،اقدام در راستاي اين رهنامه ،هاي عنوان شدهبا توجه به قابليت
ر نيروهاي پدافندكننده د شود ميو موجب  كند ميپذير تر امكاناي بسيار وسيعدر پهنه
پدافندي و هدايت عمليات طرف مقابل  سامانةو در  شوندطوالني پراكنده  ةگستر

   .وجود آيد هاختالل ب

  تكيه بر عمليات رواني  -12
لذا عمليات رواني بخشي  ،از آنجا كه جنگ آينده جنگ غلبه تصميم تعريف شده است

انجام . اهد بودخو آن هاي از ويژگيو  هاي آيندهبسيار با اهميت در جنگ و جدانشدني
گانه راهبردي، عملياتي و تاكتيكي قبل از آغاز تهاجم،  عمليات رواني در سطوح سه

هاي آينده عمليات رواني به عنوان در جنگ. گيرد ضمن نبرد و پس از آن صورت مي
هدف به منظور سرعت  ةگذار جنگ كه هدف آن تسخير اذهان جامعتأثيرسالح 

بسيار مورد توجه خواهد  است،ريع به اهداف جنگ بخشيدن به پيروزي و دستيابي س
  .بود

  حمله به مراكز ثقل  -13
هاي عميق و راهبردي دشمن از هدف ،هاي آيندهدر جنگمطالعات نشانگر آن است كه 

منظور از مراكز ثقل،  .دهدكند و مراكز ثقل را مورد هدف قرار ميعمليات را آغاز مي
جان واردن بر روند تغيير در  ةا برابر نظريمراكزي است كه حمله و انهدام آنه
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يابي به اهداف جنگ  كه دست اي ، به گونهاست مؤثرهاي راهبردي طرف مقابل  سياست
  . بخشد شتاب ميرا 

  يكييتاكتيك عمليات موزاو  آفند مسطح -14
و  بعدي فضايي يا سه ،حجمي ،)سطحي(هاي مسطح آينده از آفنددشمن در جنگ 

. كندخطي استفاده مي هاي آفنديبه جاي عمليات يكيليات موزايهمچنين تاكتيك عم
تحرك برداري از واحدهاي پراي و با بهرههاي مواصالتي جادهدشمن با استفاده از محور

  .كردروي خواهد پيش ،ا برقراري پوشش هواييو ب) تحرك زميني و متحرك هواييم(
، سرزمين دشمن به يكي نوعي عمليات است كه در آنتاكتيك عمليات موزاي

، نبردي مستقل ها و در هر يك از بلوك شود ميني تقسيم هاي با طول و عرض معي بلوك
تاكتيك  ،مريكاآاشغال عراق توسط . شود روي مشترك هوايي و زميني انجام ميتوسط ني

طحاني و دانا (منحصر به فردي بود كه عمليات موزاييكي در آن اجرا گرديد 
  ).111:1390طوسي،

  تهاجم هوايي و موشكي دقيق  -15
در اين نوع . هاي آينده استهاي جنگتهاجم هوايي و موشكي دقيق يكي از ويژگي

ها و هواپيماهاي كمتري نسبت به حمالت گسترده در فازهاي حمالت از تعداد موشك
ولي با وجود استفاده از تعداد هواپيماي كمتر، اثربخشي آن در  .شودطوالني استفاده مي

گيري دقيق، دليل انتخاب اهداف حياتي و هدف همدت طرف مقابل بسازي طوالنيتواننا
ولي اين عمل . تواند آتش زيادي را روي دشمن بريزدقدرت هوايي مي .بيشتر است

اهميت يا هدف قراردادن يك هدف بي. و تداوم آن مشكل خواهد بود استپرهزينه 
سازي در سناريوي فلج. اردينة زيادي دهزجا شود،  هبمبي كه بايد كيلومترها جاب

و  استتر كه نسبت به بقيه مهم داردمراكزي شود كه هر كشور راهبردي، فرض مي
و تداوم جنگ اهميت زيادي خواهد  راستاي آغازبراي توانمندسازي آن كشور در 

كه در حقيقت منابع ارزشمند ملي  ،چون تخريب اين اهداف ،متجاوز اعتقاد دارد. داشت
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از اين رو بايد منابع قدرت هوايي را تنها  ؛فلج سازدتواند طرف مقابل را مي ،يز هستندن
  .كردروي همان اهداف متمركز 

  :عبارت است ازاس و حياتي هر كشور اهداف حسپردازان غربي  نظريهبرخي ديدگاه از 
  رهبري ملي -
 صنايع حياتي و زيربنايي -

 نيروهاي مسلح -

 )ملّي ةرادا(جمعيت غيرنظامي  -

 شبكه حمل و نقل -

 آن هايو زيرساخت منابع ارتباطي و مخابراتي -

هاي قدرت كشورها شناخته اهميت دارند كه به عنوان پايه روف از اين اهدااين 
  .توانند به عنوان اهداف الزم براي شكست در نظر گرفته شوندشده و به همين دليل مي

زير  ةگيري از تجهيزات پيشرفتده با بهرههاي آينحمالت هوايي و موشكي در جنگ
  :گيردصورت مي

  )يابهاي مكانهاي دورسنج و ماهوارهماهواره(ها ماهواره -
آوري اطالعات اپتيكي، داراي سامانه جمع(هواپيماهاي با سرنشين و بدون سرنشين  -

 )حرارتي

رياپايه و هواپايه پايه، دهاي كروز و بالستيك زمين موشك(: هاي موشكي شاملسامانه -
 )ي هوا به سطح برد بلندها موشك و

افكن راهبردي، هواپيماهاي پشتيباني دور هوايي، هواپيماي بمب(هواييتهديدات  -
هواپيماهاي جنگ الكترونيك دور ايستا و هواپيماهاي بدون سرنشين هجومي با توان 

 )برباند زميني و بر روي ناو هواپيمافرود بر روي 

 متحرك هواييعمليات  - 

 ليزرهاي توان باال  -
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 ايهاي گرافيتي پودري و رشته بمب -

  بمب الكترومغناطيسي -

 مديريت زمان  -16

 .شودكوتاه در آينده كه ممكن است طول دوره جنگ  يد تا جاينها تاكيد دارغربي
ر تبههر طرفي كه توانست زمان را  .براي آنان اهميت زيادي دارد بنابراين مديريت زمان

  .بهتري از جنگ خواهد گرفت جنگ خواهد بود يا نتيجه ةبرند ،مديريت كند

  هاي جنگهزينه كاهشتالش در راستاي  -17
 شود ميهاي دفاعي به بودجه دشمنانهاي جنگ كه بالطبع موجب توجه بحث هزينه 

مترادف كسر  ،زيرا اختصاص بودجه و اعتبارات بيشتر به بحث جنگ ؛بسيار مهم است
هاي اجتماعي و در مجموع حيات سياسي يك نظام خواهد بخش بودجه سايركردن 

اقداماتي پياپي و  ،از اين رو در صورت طوالني يا پيچيده شدن سرنوشت جنگ .بود
 براياختصاص بودجه و اعتبار مضاعف  ،كند كه يكي از اين اقداماتقاطع را طلب مي

  . استبرون رفت از وضعيت ايجاد شده 

   سازي جنگ سايبري و مجازير عمليات ب كيدتا -18
. جويند هاي پيشرفته بهـره مي سايبري اشكال متعددي داشته و از انواع فناوري عمليات
دون سرنشين با مداومت هاي ب هاي جاسوسي، پرنده هاي هوشمند، ماهواره سالح سامانة

استفاده در  هاي مورد هايي از فناوري نمونه ،ياب جهاني فناوري موقعيت پرواز باال و
سازي  نقش مهمتري در مجازي ،يبرنتيكيافضاي س ،در آينده. هستندسايبري  عمليات

شور مورد نظر فضاي جنگ با اثرگذاري بر افكار عمومي با تحريك دشمن عليه ك
مخاطبان  همهذهن  گستردگيميدان نبرد را به  ،سازي جنگ مجازي. خواهد گذاشت

  .دهدگسترش مي
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  هاتحمل ملت آستانهت يمدير -19
رساني هاي اطالعسيستم ي وهاي اطالعاتفناوري هر چه بيشتر با گسترش در آينده
اخبار از  آگاهييعني  پديدههمين . خواهد شد آسانار يبسرساني اطالع لهمسا ،همگاني

هاي يدن صحنهد .خواهد داشتها تحمل ملت ةبسزايي بر آستان تأثير ،و اطالعات جنگ
همه اينها در كم كردن و تنگ ... ها و، تخريب شهرها و زيرساختيانفجيع كشتار نظام

د كه با نسعي بر اين دار استعمارگراناز اين رو . است مؤثرها تحمل ملت ةكردن آستان
د نتا بتوان شوندظاهر  آيندههاي كارگيري تمام منابع قدرت ملي خود، در محيط جنگ هب

   .دكننمديريت ها را ملتي تحمل آستانه

  رنوع مانودر تغيير  -19
اي شاهد مانورهاي جبههكمتر  ،هاي آيندهدر جنگدهد كه ها نشان مينتايج بررسي 

به منظور  ،ثقل توجه دشمن به مانور احاطه قائم مركز تاكيد و كه؛ چرا خواهيم بود
بارز و بسيار مهم در بحث مانور در  ةنقط. توسعه وضعيت در عمق خواهد بود

دشمن در . نيستندهاي عمليات به همديگر پيوسته ده اين است كه حلقههاي آين جنگ
ها را حفظ كند و اجراي عمليات در هر كه تالش دارد پيوستگي كليت عمليات حالي

به  هااما به هيچ عنوان عمليات ،زمان و مكان و تحت هر شرايطي را تداوم بخشد
  .نيستديگر پيوسته هم

  و پرداختن به جنگ الكترونيك ي و مخابراتيونيكالكتر ابزارهايتكيه بر  -21
هاي ن و خنثي كردن ابزاركردمتوقف ، در جهت كشف دشمنان از اين ابزارها

. ندكناستفاده مي طرف مقابلاپتيكي ورهاي الكتسامانهراداري و  ،مخابراتيالكترونيكي 
يك و انهدام يابي راديويي، اختالل، فريب الكترون جنگ الكترونيك شامل شنود، جهت

هاي راداري، ارتباطي، ناوبري و الكترواپتيكي دشمن و جلوگيري از اقدام مشابه سامانه
ريزي در هنگام تهية برآورد فرمانده و ستاد در گام سوم طرح. توسط دشمن است

  .تخواهد پرداخ جنگ الكترونيك از آتش و رزمايش بهوضعيت عملياتي، پس 
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  رويكرد شبكه محوري به جنگ -22
هاي  يك عنصر برتر و ويژگي نمادين در جنگمحوري به جنگ به عنوان  رويكرد شبكه

گذاري همگاني  اي منسجم، كيفيت به اشتراك يك نيروي شبكه. نظر قرار داردآينده مد
انجام كه موجب بهبود بقاپذيري و سرعت فرماندهي و سر بخشد ميبهبود  اطالعات را

در نهايت بايد گفت كه . شود موريت مياانگيز اثربخشي م موجب افزايش شگفت
  .در جنگ است برتريرويكرد شبكه محور خلق يك 

  آيندهي هاجنگ درنامتقارن يا و  ناهمگونراز، ناهمت تاكتيك كارگيري هب -23 
نامتقارن پديدة جديدي نيست و از ديرباز در عمليات و  راز، ناهمگون وتناهم جنگ
كارگيري سواران كماندار  همثال ايرانيان پارسي با ببه عنوان . ها وجود داشته استجنگ

آسا  با حمالت برق هاي بلند و مغوالنكارگيري نيزه هبا ب و بسيار چابك، روميان
ا آنچه جديد ام). 90:1389سعادت راد،( كردندراز اداره مياهمتننبردهاي خود را در قوارة 

هاي جنگو شكوفايي  تبلوروز روز به رديگر  ؛ به عبارتراز استتناهم تاكتيك ،است
  . تر خواهد شدو دامنة آن گسترده شود مي هاي آينده بيشتر نمايانراز در جنگتناهم

هاي خود را به نفع خود ة كنش و واكنش ميان تهديدات و فرصتخها چرآمريكايي
هاي براي حمله و اعمال چون مادام در حال ارزيابي تهديدات و ايجاد فرصت .دانندمي
از  ).57:1388رحمان زاده،( هستندشناختي  راز خود حداقل در حوزة روانتيكرهاي ناهمرو

در  مدافع در مقابل آمريكاتوسط كشورهاي  رازتكارگيري تاكتيك ناهم هطرفي امكان ب
در دفاع از  راز سوماليتبه تاكتيك ناهم توانمي در اين زمينه .بيشتر خواهد شد آينده

  .ره كردخود در مقابل آمريكا اشا
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  نرم هاي مختلف جنگ ابعاد و جنبه مد نظر قرار دادن -24
 مختلف هايجنبهابعاد و مد نظر قرار دادن  ،هاي آيندهيكي از مشخصات ديگر جنگ

ريزي شده براي استفاده از ابزارها و جنگ نرم تالش برنامهدر واقع . نرم استجنگ 
ها، نهادن بر حكومت تأثيري، براي شناخت اي، سياسي و روانهاي تبليغي، رسانهروش
هاي آنان ها و فناوريها، ارزشها و مردم كشورهاي مقابل به منظور تغيير نگرشگروه
به عبارتي جنگ نرم به استفادة يك كشور از قدرت نرم براي دستكاري افكار  است؛

 شود ها و رفتارهاي سياسي آنان گفته ميعمومي كشور آماج و تغيير ترجيحات، نگرش
  .)491:1390به نقل از عسگري،(

  هاي پهپاداستفاده از توانمندي -25
جايگاه اي هستند كه از جمله تجهيزات پيشرفته) پهپاد(هاي بدون سرنشين هواپيما
با استفاده از جثة كوچك، سرعت و قدرت  پهپادها. دارندهاي آينده در جنگ ايويژه

عمليات نفوذ، جاسوسي، توانند در مي) يزيرادار گر(مانور باال و خاصيت پنهان كاري 
نظارت بر  كارآنها در  همچنين. شودمراقبت و توقف دفاع هوايي طرف استفاده 

د و از نآوري اطالعات و ارسال آن به مراكز فرماندهي كاربرد دار تحركات دشمن، جمع
همچنين . تندهاي عملياتي فرماندهان در ميادين نبرد قابل استفاده هسدر برنامه نظر فني

ادها در باال، نقش پهپعالوه بر وظايف . كنندقادرند تمام نيازهاي عملياتي را برآورده 
آينده شامل جنگ الكترونيك، حملة زميني، فريب و سركوبي دفاع هوايي دشمن خواهد 

  ).16:1389شكوهي،(بود 

  انتخاب راهبرد آمادي بر مبناي پشتيباني متمركز -26
 .كار آماد و حمل و نقل استاي از فناوري اطالعات در ختهپشتيباني متمركز آمي

پشتيباني  .ي كه در تمام سطوح جنگ بتواند عمليات آفندي را پشتيباني كندا گونه به
. آوردتر را براي نيروها فراهم ميپذيري بيشتر و پراكندگي سريع متمركز امكان تحرك

يكا و نيروهاي ائتالف در مرمتمركز برآيند تجارب جنگي ارتش آ اصل پشتيباني
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اند كه پشتيباني مداوم با سرعت باال آنها به اين باور رسيده .ير منطقه استهاي اخ جنگ
هاي كليدي از عمليات آفندي، مستلزم استقرار تجهيزات و اهتمام آمادي كافي در محل

  .و از پيش تعيين شده است

  هاي آيندهپيوند هنر، علم و فناوري در جنگ -27
به عنوان . پيوند هنر، علم و فناوري در آن است هاي آيندهشخصات ديگر جنگاز م

بط نزديكي با اهاي گذشته تاكنون رو سال  نيروي زميني آيندة آمريكا در طولمثال پروژة 
علمي در وزارت دفاع و خارج از آن و  هاي وسسه، مها مراكز علوم و فناوري، دانشگاه

هاي تحقيقاتي  ي طرحسسهوزارتي نيروي زميني، مو هتر با معاون حوز از همه مهم
  .)246:1384رابرت اچ،( پدافندي و غيره برقرار كرده است

  گيري نتيجه
   :نتايج بيانگر آن است كه

 افزاري و فضاي جنگ در آينده بيشتر فضايي خواهد بود مجازي، سيال، نرم
ها در اين جنگ. ناميد »ذهن«توان آن را خارج از حواس انسان كه به استعاره مي

از درون با حمله از راه  بلكه با نوعي فروپاشي ،مرزبندي مشخص تمركز به عقبه نه با
  .دور به صورت اطالعات پايه يا دانش محوري استوار خواهد بود

   پـردازان نظـامي غـرب و رهنامـه     و ديـدگاه برخـي از نظريـه    با بررسـي آثـار
 .ينـده قابـل اسـتخراج اسـت    هـاي آ مشخصـات زيـادي بـراي جنـگ     ،مريكـا آنظامي 

ــي ــه م ــواردي همچــون از جمل ــه م ــوان ب ــدازي  : ت ــاطع، راه ان ــريع و ق ــات س عملي
، تــأثيرمحور يــا مبتنــي بــر تــأثيرائــتالف و انجــام عمليــات مركــب، انجــام عمليــات 

هــاي ويــژه، كــارگيري نيــروخطــي، بــهســازي قــدرت، انجــام عمليــات غير زمــان هــم
ــه ــابي هم ــ ارزي ــر ةجانب ــاتي، درگي ــان هــمي اطالع ــه، انجــام  در ســطوح ســه زم گان

ــيشعم ــات پ ــتانه، لي ــاني و    دس ــر زم ــرايطي در ه ــر ش ــات تحــت ه ــتمرار عملي اس
صــحنه نبــرد و نفــوذ بــر عمــق  ةتوســع صــورت ناپيوســته و نامتنــاوب،مكــاني بــه 
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هدف، تكيه بر عمليات رواني، حملـه بـه مراكـز ثقـل، آفنـد مسـطح، تهـاجم هـوايي         
ــان،   ــديريت زم ــق، م ــهو موشــكي دقي ــاهش هزين ــتان ك ــديرت آس ــگ، م ــاي جن  ةه

تغييـر در نـوع    ،سـازي جنـگ   كيـد بـر عمليـات سـايبري و مجـازي     ات ،هاتحمل ملت
ــر ابزارهــاي الكترونيكــي  ،مــانور ــه ب ــه  و مخــابراتي، رويكــرد شــبكهتكي محــوري ب

ــ ــگ، ب ــاهم هجن ــارگيري تاكتيــك ن ــاهمگون و تك ــا راز، ن ــگي ــارن در جن هــاي نامتق
ــده، ــرار داد  آين ــد نظــر ق ــهم ــاد و جنب ــرم ن ابع ــاي مختلــف جنــگ ن ــتفاده از  ،ه اس

، انتخـاب راهبـرد آمـادي بـر مبنـاي پشـتيباني متمركـز و پيونـد         هاي پهپـاد توانمندي
  .دكراشاره  هاي آيندههنر، علم و فناوري در جنگ

 كه در اين نوشتار بدان اشاره تعاريف و مشخصاتي با توجه به  هاي آيندهجنگ
پذير صورت خواهد گرفت  انعطاف چابك و كامالً پرتحرك، هايوسيله يگان به ،شد

 آيندههاي پذيرفت كه جنگ اه به آنچه كه از نظر گذشت بايدكه در اين وضعيت با نگ
  .خواهد بود قابليت محور

 نشانگر آن است كه آنان همـواره در  آينده، هاي  بررسي رهنامه دشمن در جنگ
ما ناگزير هستيم با درك صحيح  بنابراين. دكنن ميتالش برتر  فناوري جهت دستيابي به

بـه   شـرايط را  دهيم، بلكه فاصله خود را با دشمنان كاهشه تنها ن ،نبرد آينده ةاز صحن
فرمانـدهي و ابعـاد روحـي و روانـي      هـاي  توانـايي از آنجـا كـه    .تغيير دهيم نفع خود

 ةرتـري روحيـ  نيروهاي مسلح براي دفاع و مقابله با دشـمنان را در اختيـار داريـم و ب   
چنين  و ساسي در نبرد با دشمن خواهد بودمقاومت دليرانه متكي بر ايمان الهي عامل ا

سـازي و مقابلـه بـا زورمنـدي      هاي نامتقـارن بـراي خنثـي    همراه با طرح هايي توانايي
هـاي  نيـاز بـه تربيـت و توجـه بـه پـرورش ويژگـي        بنـابراين  ،كارآمد است ،دشمنان

  .خواهد بودبسيار ضروري نده آي يها جنگ فرماندهي براي
 دفاع  راهبرد مؤثركارگيري  هب ،هاي آيندهراه مقابله با راهبرد دشمن در جنگ

رهبري و مرجعيت مقتدر  :هلفؤمشتمل بر چهار م )ره(خمينيامام  واليي بنيان مرصوص
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هاي روزآمد  يابي به فناوري اي و مردمي و دست ديني، جنگاوران ايماني، پايداري توده
  .است گذار تسليحاتيأثيرتو 

  با بيان  ،غرب نظامي پردازان نظريهخاطر نشان كرد كه اغلب  بايد پاياندر
ها، فناوري، اقتدار علمي، صنعتي و نظامي  و نشان دادن توانايي، قابليت نظاميبرتري 

در دل دشمنان خود وحشت بيندازند و خود را  ،سعي دارند با ايجاد رعب و وحشت
 كه در عمل در صورتي. ستا البته اين تصور نادرست آنها .دهند نشانقدرت برتر 

 ،در حال و آينده تواند كه مي عنصر مهمي پس. كاري از پيش ببرند كنون،تا نداهنتوانست
يي ها ملت ةو اراد جويي شهادت ، نيروي انگيزه،معادالت يك جنگ را بر هم بزند

ه تعبير فرماندهي معظم كل قوا ب. آيند كه در پشتيباني از دولت خويش بر مي است
و ملتي كه  هاي مدرن و مرگبار در برابر ايمان، صبر و اخالص ناكارآمد استسالح«

  .»شودهاي ستمگر نمي ايمان و جهاد دارد، مغلوب سيطرة قدرت
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   منابع
، كلياتي از جنگ و مواردي از دفاع مقدس، تهران، انتشارات ايران )1389(آراسته، ناصر،  -1

 سبز

شناسي جنگ، تهران، انتشارات چاپخانه ارتش  ، جامعه)1382(روت، زادبخت، مآ -2
 جمهوري اسالمي ايران

، تهران، انتشارات دانشـگاه افسـري امـام    1400فرماندهي در  ،)1386(، اسدي، هيبت اله -3
 )ع(علي

تهـران،   ،هـاي تحقيـق كيفـي   ، روش)1386( اديب حـاج بـاقري، محسـن و همكـاران،     -4
 انتشارات بشري

ريـزي   پژوهـي بـر برنامـه    آينـده  تـأثير ، )1391(تياري مقدم، حسن و محمود رستمي، بخ -5
، تهـران، انتشـارات   37هاي امنيتي، فصلنامه امنيت پژوهشي، شـماره راهبردي در سازمان

 دانشكدة فارابي

راهنماي آموزشي تدوين دكترين، تهران، انتشارات ، )1391(ثروتي، محسن و همكاران،  -6
 نيروهاي مسلح سازمان جغرافيايي

 آجا عقيدتي سياسي  انتشاراتهاي آينده، تهران، ، جنگ)1390(حيدري، كيومرث،  -7

ي نبرد نامتقارن در مقابلـه  ها پذيري شيوهتأثيربررسي ميزان  ،)1388(حبيبي، نيك بخش،  -8
، 26شـماره   ،)ع(مديريت نظامي دانشگاه افسري امـام علـي   با تهديدات نظامي، فصلنامه

 )ع(دااف امام علي چاپخانه :تهران

، جنگ آينده، مترجم عبدالحميد حيدري، تهـران، انتشـارات   )1384(اسكيلز،  رابرت اچ، -9
 سپاه پاسداران انقالب اسالمي

 ي نظامي، تهران، انتشارات سماجاها فرهنگ واژه ،)1378(، رستمي، محمود -10

فصلنامه  ي تحقيقاتي دفاعي،ها پژوهي در سازمان ، ضرورت آينده)1391(وستا، حسين، ر -11
 ، تهران، انتشارات ادارة تحقيقات و جهاد خودكفايي آجا57محقق، شماره

هاي فرماندهان آينـده، اولـين همـايش راهكارهـاي     ويژگي ،)1383(زاده، فتح اهللا، رشيد -12
و مراكز آموزشي نيروهـاي مسـلح، تهـران، انتشـارات دانشـگاه       ها ارتقاي كيفي دانشگاه

 )ع(افسري امام علي
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 )ع(انشارات دانشگاه افسري امام علـي : تهران ،تربيت نظامي ،) 1389(، فتح اله زاده،رشيد -13
 با همكاري انتشارات آواي قم

راز بالقوه عليـه كشـور و اقـدامات بازدارنـده     ، جنگ ناهمت)1388(ن زاده، بهروز، رحما -14
 ، تهران، انتشارات دافوس15متقابل، فصلنامه علوم و فنون نظامي، سال ششم، شماره 

، فصـلنامه  »گذشته تا حـال «راز ي از جنگ ناهمتها ، آموزه)1389(دت راد، عليرضا، سعا -15
 ، تهران، انتشارات دافوس16شماره  علوم و فنون نظامي، سال هفتم،

هاي آينده، فصـلنامه علـوم و فنـون    ، توانمندي پهپاد در جنگ)1389(شكوهي، حسين،  -16
 س، تهران، انتشارات دافو18م، شماره هفتنظامي، سال 

، سـيادت دريـايي در نبردهـاي قـرن     )1390(غالمرضا و عبدالرضا دانا طوسي، طحاني،  -17
 بيستم، تهران، انتشارات دافوس

، جنگ نرم عرصة دفاع ملـي، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات     )1390(عسگري، محمود،  -18
 سازمان عقيدتي آجا دانشگاه امام صادق و

م كـورش باينـدر، تهـران، انتشـارات     استراتژي بـزرگ، متـرج   ،)1973(كالينز، جان، ام،  -19
 وزارت امور خارجه، چاپ چهارم

، جنگ شناختي، تهران، انتشارات مركز آينده پژوهـي  )1387(محمدي نجم، سيدحسين،  -20
 و فناوري دفاعي

هاي هزارة سوم از ديـدگاه غـرب،   ، جنگ)1390(رضا و مهدي حيدري، لمحمدي، عبدا -21
 )ع(تهران، انشارات دانشگاه افسري امام علي

، استراتژي آموزش نظامي، فصلنامه مديريت نظـامي، شـماره   )1383(فر، ناصر،  محمدي -22
 )ع(، تهران، انتشارات دانشگاه افسري امام علي 16و15

، آسيب شناسـي مـانور دانشـجويي، چكيـدة مقـاالت      )1389(مرادي محمدي، مرتضي،  -23
  )ع(مام عليبرگزيدة همايش مانوز دانشجويي، تهران، انتشارات دانشگاه افسري ا

اي، اولين  هاي انديشة دفاعي امام خامنه شناسي و مؤلفه ، روش)1391(دي، ها  مراد پيري، -24
 همايش انديشة دفاعي امام خامنه اي، تهران، انتشارت ياران شاهد

و فرمانده كل قوا به  هبريهاي مقام معظم ر ها و پيام حديث واليت، سخنراني نرم افزار -25
  1390تا  1366 هاي مختلف از سال مناسب
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