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چکیده
با فروپاشی اتحاد شوروی ،نظم و به تبع آن نظام بین الملل در معرض تحوالتی بنیادین قرار گرفتند که مهمترین
این تحوالت ورود بازیگران جدید به عرصۀ تعیامالت سیسیتمی ،تغیییر سیاختار ،ماهییت ،پیویش ،مرکیز ثقیل و
معادالت قدرت بود که در نتیجه آن بههمپیوستگی ،پیچییدگی و آشیوبناکی در سیسیتم تشیدید شید .بیه تبیع
تحوالت سیستمی ،روش جنگ نیز متحول ،و تحت تأثیر ویژگیهای جدید سیستم ،مبیدل بیه پدییدهای تحیت
عنوان جنگ هیبریدی شد که به شدت پیچیده و مقاوم در برابر راهحلهای متداول میباشد .این روش جنگ که
اکنون به روش رایج جنگ در منطقه تبدیل شده ،به گونهای محیط امنیتی منطقه را تحت تأثیر خیود قیرار داده
است که می توان آن را یکی از بزرگترین تهدیدات کنونی همۀ کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران
دانست .ولی تداوم بحران نشان میدهد که در حوزۀ نظریههای موجود روابط بینالملل و مطالعات راهبردی و آثار
مربوطه تبیین قدرتمندی در این خصوص وجود ندارد .به این جهت یکی از پرسمننهای اساسیی در روابیط بیین-
الملل و مطالعات راهبردی این است که الگوهای نوین جنگ از جمله جنگهای هیبرییدی در چیارچوب نظرییۀ
پیچیدگی و آشوب چگونه تبیین میشوند؟ در ای ن چارچوب فرضیۀ تحقی این است که چیستی و چرایی جنگ
هیبریدی و راهکارهای مقابله با آن با استفاده از اصول نظریۀ سیستمهای پیچیده در محیط آشوبی قابل تعریی
است و یافتههای تحقی نیز این فرضیه را تأیید میکند .اهداس انجام این تحقی از لحاظ نظری دانیشافزاییی و
کمک به نظریه پردازی در حوزه راهبردی و از نظر کاربردی نییز کمیک بیه تیدوین میدل تحلیلیی-کیاربردی در
خصوص تهدیدات منبعر از جنگهای نوین به خصوص جنیگهیای هیبرییدی مییباشید .ایین تحقیی از نیوع
توسعهای روش تحقی به کار رفته توصییفی ،روش جمیعآوری اطالعیات کتابخانیهای ،و روش تجزییه و تحلییل
اطالعات روش تحلیل محتوا میباشد.
واژگان کلیدی :سیستمهای پیچیده و آشوبناک ،5روش جنگیدن هیبریدی ،8جنگ ،2کنترل آشوب

5

 .7دانشیار روابط بینالملل دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)faghasemi@ut.ac.ir  ،

 .5دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه تهران.
3. Complex and chaotic System
4. Hybrid Warfare
5. War
6. Chaos Control

جنگ هیبریدی در سیستم بینالمللی پیچیده -آشوبی 59 /

مقدمه
مسئله جنگ به عنوان یکی از واقعیتهای زندگی بشری و غیر قابل حذس بیه نظیر مییرسید و
تمامی تالشهای بشر نیز برای حذس آن ناکام مانده است .از سویی ،یکی دیگر از واقعییتهیای
مرتبط با جنگ ،عدم تداوم روشهای جنگیدن و تحول الگوهای آن است .سیستم بیینالملیل و
نوع آن از جمله دینامیزمهای مرتبط با فناوریها به ویژه فناوریهیای نظیامی از جملیه عوامیل
تأثیرگذار بر چنین الگوهایی است .سیستم بینالملل همیراه بیا عوامیل و دینیامیزمهیای آن در
مسیر تاریخی زندگی خود تغییر کرده است و امروزه در مجموع دو الگوی سیستمهای خطیی و
غیرخطی یا پیچیده را میتوان مشاهده کرد .اما در حال حاضر الگوهیای غیرخطیی بیر سیسیتم
جدید حاکم گشته و به همین سبب الگوهای رفتاری چیه در سیطح کیالن سیسیتمی و چیه در
سطح واحدها تغییر یافتهاند .جنگ از جمله چنین الگوهایی است .جنگهای نوین هیر چنید در
ماهیت شبیه یکدیگر می باشند ،اما دارای سازهها ،دینامیزمها ،راهبردها و تکنیکهای متمایزی
میباشند .این موضوع یعنی پیدایش الگوهای نوین جنگ به عنوان پدیدهای نواهیور در عرصیۀ
سیستم بینالملل و به تبع آن در نظریه روابط بینالملل محسوب مییشیوند .بیه همیین سیبب
یافتن الگوهای نظری نوین در بررسی جنگ یکی از الزامات سیستم نوین محسوب مییشیود .از
سویی دیگر تبیین الگوهای نوین جنگ ،روش جنگیدن 7و یا کنترل و مدیریت آنها نیز از جمله
دلمشغولیهای واحدها و تصمیمگیرندگان عرصۀ سیاسیتهیای راهبیردی -نظیامی و همچنیین
سیاست خارجی است.

بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن
محیط امنیت بینالمللی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سیرد بیه شیدت متیأثر از
تحوالت فناورا نه و به خصوص فناوری ارتباطی و اطالعاتی است که در آن صیحنه بیرای نیوزایی
روشی از جنگ به نام جنگ هیبریدی مهیا شده است که راه نیل به اهیداس سیاسیی را در ایین
محیط آشوبناک و پیچیده نشان میدهد .میزان موفقیت این روش از جنیگ در محییط معاصیر
امنیتی به حدی است که کنشگران دولتی قدرتمند نظام بینالملل از یکسو تهدید آن را بسییار
جدی تلقی نموده و در پی یافتن راهی برای مقابله با آن برآمیدهانید و از سیوی دیگیر آن را بیه

 warfare .7در اصل به معنای روش جنگ است ،ولی با تسامح به عنوان جنگ نیز به کار گرفته شده است.
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عنوان روشی کاربردی و مؤثر در تأمین اهداس خود یافته و آن را به صورت آشکار ییا پنهیان در
دکترین دفاعی و راهبرد نظامی خود به کار گرفتهاند .بنابراین ج .ا .ایران در سطوح مختلفیی در
برابر این تهدید قرار دارد .سطح اول را گروههای معارض داخلی تشکیل میدهند که بیا اتکیا بیه
ریشههای تنوع قومی ،مذهبی و فرهنگی سعی دارند به اهیداس سیاسیی خیود دسیت یابنید .در
سطح دوم کشورهای منطقهای هستند که توسعه و نفوذ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگیی اییران را
در منطقه برنمیتابند و سعی دارند با هر وسیلهای از جمله با برپایی جنگهای نیابتی در محیط
امنیت داخلی و خارجی ایران مانع ایین رونید شیوند و در سیطح بعید ،کشیورهای فرامنطقیهای
هستند که هر کدام در منطقۀ آسیای جنوب غربی (خاورمیانه) به دنبال تحق اهیداس و منیافع
خود میباشند و ایران را مانعی در این مسیر دانسته و درگیر کیردن اییران را در چنیین جنگیی
همراستای با اهداس خود میپندارند .بنابراین درک ماهیت و به خصوص محیط و سیستمی کیه
موجب شکوفایی این روش جنگیدن شده است ،از اهمیت و اولویتی فوقالعاده در سلسله مراتب
سیاستگذاری دفاعی کشور برخوردار میباشد و این پژوهش میتواند به درک بهتر این محییط
امنیتی کمک نماید .ضمن آنکه فقدان نگرش سیستمی به ویژه سیستمهیای پیچییده و آشیوبی
نسبت به جنگهای هیبریدی میتواند موجب افزایش هزینههای ناشی از بیتوجهی بیه ماهییت
این نوع از جنگها و پیامدهای اتخاذ سیاستهای نامتناسب با آن گردد.
در این میان ،حتی نظریههای کالسیک مانند بازدارندگی نیز با بحیران شیناختی و تحلیلیی
روبرو شدهاند .در این بین نظریه بازدارندگی در قالیب نگیرش سیسیتمی ،انتخیاب عقالنیی و بیا
مفروض دانستن آنارشی سیستمی ،مدلی عملی را برای جلوگیری از وقوع جنگ بر پاییۀ معادلیۀ
تهدید -دفاع و ایجاد ثبات راهبردی ارائه میکند که الگوهای رفتیاری بازدارنیده واحیدها در آن
متأثر از مؤلفه های سیستم و فرآیندهای درونی آن یا به عبارتی نظام و نظم موجود در آن است.
نظریۀ بازدارندگی کالسیک خواه با محوریت سالح اتمی یا متعارس ،بیا مفروضیات خیاص خیود
مبنی بر اینکه بازیگران اصلی نظام بینالملل دولتها ،سیستم از نوع ساده ،نظیم آن متقیارن ،و
پویشهای آن خطی هستند ،به صورتی کارآمد و موفقییتآمییز توانسیت از بیروز جنیگ مییان
ابرقدرتهای دارای سالح هستهای در دوران جنگ سرد جلوگیری نمایید و ابرقیدرتهیا نییز بیا
ایجاد چتر حمایتی برای اعضیای هیر بلیوک ،فقیدان سیسیتم بازدارنیدگی منطقیهای و محلیی
واحدهای بلوک خود را جبران نمودند .ولی با فروپاشیی نظیام دوقطبیی و تیالش آمریکیا بیرای
تثبیت جایگاه هژمونیک از یک سو و اهور کنشگران جدییدی کیه بیه صیورت شیبکهای عمیل
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می کردند ،به تدریج واحدهای کوچکتر و ییا خواهیان اسیتقالل سیاسیی آمیاج تهدییداتی قیرار
گرفتند که اساساً نامتقارن ،غیرخطی و ترکیبی بودند و جنگ هیبریدی شاخصیۀ بیارز آن اسیت
که راهبرد بازدارندگی کالسیک نتوانسته است در مواجهه با آن ثبات میورد نییاز سیسیتم را در
چنین وضعیتی تأمین نماید.
حساسیت موقعیت ایران در هر سه حوزه ژئوپلتیکی ،ژئواکونومیکی و ژئوکیالچری در عرصیۀ
سیاست بینالملل ،ایران را درکانون تحوالت امنیتی منطقه قرار داده و لبۀ تیز تهدییدات جنیگ
هیبریدی را به صورت بالقوه ایران متوجه ایران میکند .ولی درگیر شیدن ج .ا .اییران در جنیگ
هیبریدی سوریه و عراق که به رغم تمام هزینیههیای آن در چیارچوب حفیظ محیور مقاومیت و
بازدارندگی دفاعی توجیه میشود ،موقعیت بسیار مناسبی را نیز در اختیار سیازمانهیای دفیاعی
قرار داده است تا در محیطی خارج از کشور بیا ایین روش جنگیی روبیرو شیوند .ایین موقعییت
فرصتی مناسب برای شناخت تجربی و عملیاتی از روش جنگ هیبریدی است که واقعییتهیای
میدانی آن با قرار گرفتن در چارچوب نظری سیستمهای پیچیده و آشوبی میتواند بیه طراحیی
مدلی برای مقابلۀ احتمالی با این روش جنگیدن در آینده و حتی به صورت احتمیالی در داخیل
کشور منتهی گردد .به این جهت ،یکی از پرسمننهای اساسی در روابیط بیینالملیل و مطالعیات
راهبردی این است که الگوهای نوین جنگ از جمله جنگهیای هیبرییدی در چیارچوب نظرییه
پیچیدگی و آشوب چگونه تبیین میشوند؟

اهداف پژوهش
پژوهش حاضر دارای دو هدس نظری و کاربردی است .هدس نظری دانشافزایی و کمک به حوزۀ
نظریهپردازی راهبردی کشور نسبت به روش جنگهای نیوین آن هیم در وضیعیت پیچییدگی و
آشوب با ارائه گزارههای علمی نوین بر اساس استنتاجی از نظریههای پیچیدگی و آشوب است و
مهمترین هدس کاربردی آن نیز کمک به تدوین میدل تحلیلیی -نظیری کیاربردی در خصیوص
مقابله با تهدیدات جنگهای هیبریدی به ویژه در خصوص ج.ا.ایران میباشد که در کیانونهیای
رخداد چنین جنگهایی قرار گرفته است .برای تحق اهداس مذکور و پاسخ به پرسیش اصیلی و
بررسی فرضیۀ پژوهش ،ابتدا جنگ در ادبیات روابط بینالملل و مطالعات راهبیردی بیه صیورت
تفصیلی بررسی و مطالعه میشود .هدس این بخش ،پی بردن به نقاط قوت و ناکارآمدی ادبییات
موجود و یافتن راهی برای رفع چنین ناکارآمدیهایی است .در مرحلۀ بعد ،به تحوالت جنگ در
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عرصۀ زمان و بررسی نسلهای متعدد آن پرداخته خواهد شد .در مرحلۀ سوم سعی میشیود بیا
توسل به نظریۀ پیچیدگی و آشوب ،مدل نظری نوینی برای جنگها ارائه شود .سپس جنگهای
هیبریدی در این مدل مورد بررسی قیرار مییگییرد و ضیمن پیرداختن بیه برخیی میوارد مهیم
جنگهای هیبریدی سیاستها و راهبردهای پیشنهادی برای کنترل آن ارائه خواهد شد.

مبانی نظری پژوهش
 -6جنگ در ادبیات نظری روابط بینالملل و حوزۀ مطالعات راهبردی
با توجه به محوریت جنگ در ادبیات روابیط بیینالملیل ،ایین مقولیه در طیفیی از دییدگاههیای
مختل مورد بررسی قرار گرفته است که پرداختن به همۀ آنها در این مقاله مقدور نیست ،ولیی
به عنوان یک مقیاس کلی ،میتوان آنها را در دو دسته جزءنگر و کلنگر طبقیهبنیدی کیرد کیه
معموالً در یک سر این طی  ،انسان و در سر دیگر آن ،ساختار قرار دارد .در ادامه با این مقییاس
کلی ،به اختصار خالصه نظریات این رشته در رابطه با جنگ را مرور میکنیم:
در واقعگرایی سنتی به طور کلی با نگاهی بدبینانه ریشههای جنگ را مسیتقیماً در سرشیت
انسان (یا انحراس از آن) و آنارشی جستجو میشیود .راه جلیوگیری از جنیگ ،موازنیه قیدرت در
ابعاد مختل آن معرفی میشود ،ولی در واقعگرایی مدرن که واکنشی دسیته جمعیی در مقابیل
آرمانگرایی است (مشیرزاده ،)10 :7548 ،ریشۀ جنگ در فاصله گرفتن از واقعیات بیه خصیوص
ماهیت قدرت و بیتوجهی به سیاست قدرت است .راه مقابله با آن نیز در کل حمایت از سیاست
بازدارندگی و موازنۀ قدرت معرفی میشود .اما نوواقعگرایی ساختاری یا واقعگرایی سیاختاری در
تالش برای علمی کردن واقعگرایی ،جنگ را در سه سطح فرد ،دولت و نظام بیینالملیل تبییین
نموده و از مسائل اقتصادی و نیز نهادهای بینالمللی نیز در تحلیل جنیگ اسیتفاده نمودنید .در
بحر ساختارها ،مفروض اصلی ایین دییدگاه ایین اسیت کیه در نظیام ییا جوامیع داخلیی اصیل
سازماندهنده سلسله مراتبی است ،ولی نظام بینالملل فاقد مرجیع اقتیدار مرکیزی اسیت و در
نتیجه محیط بینالملل ،محیطی مبتنی بر خودیاری و آنارشیک است و همین امر موجبات بروز
جنگ را فراهم میکند و در نهایت تا زمانی که آنارشی از بین نیرود ،تغیییری در ایین وضیعیت
ایجاد نخواهد شد و بهترین حالت برای ایجاد ثبات برقراری موازنیه قیدرت در نظیامی دوقطبیی
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(تلویحاً از دید والتز) (والتز )755 :7010 ،7یا به وسیله بازدارنیدگی اتمیی (والتیز5975،؛ والتیز،
5
 )7047و یا از طری ایجاد ثبات هژمونیک به وسیلۀ قدرت هژمون (کراسینر5999 ،5؛ گیلپیین
 )7045فرض میگردد .در واقعگرایی نوکالسیک نیز علیت اصیلی بییثبیاتی عیالوه بیر ماهییت
آنارشیک نظام ،برداشتهای ذهنی رهبران از تهدید دیگران و همچنین نییات آنیان اسیت و راه
حل موازنه تهدید را به جای موازنه قدرت پیشنهاد میکنند (والت.)7009 ،8
بر خالس واقعگرایی که جنگ و آنارشی را پدیدهای عادی و ناشیی از ذات بشیر ییا محییط و
ساختارها میداند ،لیبرالیسم مدعی است که صلح وضعیت معمول است و حتی میتوان به صلح
دائمی و جاودان دست یافت (کانت )5992 ،2و جنگ ناشی از نبود آزادی (چه در بُعید سیاسیی
یا اقتصادی و یا هیر دوی آنهیا) ،دموکراسیی و سیلطه حکومیتهیای غیردموکراتییک اسیت .در
لیبرالیسم سنتی راه محتوم جامعه بشری پییروزی لیبیرال دموکراسیی اسیت و بیا اسیتقرار آن،
جنگ و به تبع آن تاریخ پایان خواهد پذیرفت (فوکویاما ،)7005 ،5و کشورها بیا پیذیرفتن و بیه
کاربستن اصول مشروعیتبخش در نظام سیاسی داخلی تمایل بیه حیذس کیاربرد زور در روابیط
خود با دیگر کشورها پیدا میکنند (بروچییل 1و دیگیران  )25 :5975و بیدین ترتییب جنیگ از
نظام بینالملل رخت برمیبندد (دویل)7045 ،4؛ البته به جز در مواردی کیه جنیگ بیرای دفیاع
جوامع دموکراتیک از خود یا حمایت از حقوق بشر در خارج از منطقه صیلح دموکراتییک باشید
(راولز .)5997 ،0فعالیت و نقش تأثیرگذار کنشگران غیردولتی بر تعامالت میان کنشگران دولتی
از منظر فراملیگرایی لیبرال (نای 79و کیوهین ،)7017 ،77ایجیاد وابسیتگی متقابیل و سیازوکار
حساسیت و آسیبپذیری (نای و کیوهین ،)7011 ،از طری تجارت آزاد (روزکیرانس،)7045 ،75
تشکیل اجتماعات امنیتی (دویچ ،)7025 ،75راههایی برای جلوگیری از جنگ در قالیب نظرییات
1. Waltz, K. N.
2. Krasner, S. D.
3. Gilpin, R.
4. Walt, S.
5. Kant, I.
6. Fukuyama, F.
7. Burchill, S.
8. Doyle, M. W.
9. Rawls, J.
10. Nye, J. S
11. Keohane, R. O.
12. Rosecrance, R. N.
13. Deutsch, K. W.
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همگرایی لیبرالیسم مطرح میباشیند .در نحلیۀ نولیبرالیسیم و نهیادگرای لیبیرال ضیمن قبیول
آنارشیک بودن نظام بینالملل ،نهادها و رژیمهای بینالمللیی را در غییاب اقتیدار فراگییری کیه
بتواند رفتار میان کشورها را تنطیم نماید ،برای تحق صلح ،حیاتی میدانند (پیاول 7و دیگیران،
 )7008و در نهایت به نظر می رسد کیه نولیبرالیسیم نهیادگرا بیا مفروضیات منیدرج در نظرییۀ
نوکارکردگرایی و تأکید بر فایدۀ کارکردی رژیمهای بینالمللیی کیه شیامل مجیازات در صیورت
سرپیچی از قواعد ،کاهش عدمقطعیت بیا ارائیه اطالعیات درسیت ،افیزایش مسیئولیتپیذیری و
کاهش هزینۀ مبادالت ،راهکارهایی را برای فائ آمیدن بیر معضیل امنییت و عیدم همکیاری در
محیط آنارشیک و بدین ترتیب جلوگیری از جنگ در دسترس قرار دادهاند.
شارحان مکتب انگلیسی معتقدند که حتی در وضعیت آنارشی و نبود مرجع اقتیدار مرکیزی
نیز میتوان سطح باالیی از نظم و سطح پایینی از منازعه را در روابیط مییان دولیتهیا مشیاهده
کرد .البته این به معنای نبود منازعه در این روابط نیست ،بلکه ایشان تأکید دارند که منازعه بیه
وسیلۀ حقوق بینالملل و اخالق در جامعۀ بینالمللی متشکل از دولیتهیا ییا نظیام بیینالمللیی
دولتی که دارای منافع و ارزشهای مشترک بوده و خود را متعهید بیه رعاییت مجموعیه قواعید
مشترک در روابط خود دانسته و در کارکرد نهادهای مشارکت دارنید ،کنتیرل مییشیود (بیال،5
 .)7011البته برخی از نظریهپردازان این مکتب آنارشی را به معنای فقدان حکومت میدانند نیه
فقدان نظم؛ ولی در عین حال ،نگرانی خود را نسبت به بروز غربستیزی بر اثر نبیود فرهنیگ و
قواعد مشترک میان فرهنگ غرب با سایر فرهنگها نییز ابیراز مییدارنید (میکنییل 5و واییت،8
.)7005
سرانجام سازهانگاران معتقدند که نظریات عقلگرایانۀ هیر دو نحلیۀ جرییان اصیلی از تبییین
تحوالت اخیر سیستمیکی که بعد از جنگ سرد رخ داده است ،ناکام ماندهاند؛ زیرا نوواقعگراییان
تنها به ساختارهای مادی موازنۀ قدرت و نولیبرال هیا نییز فقیط بیه سیاختارهای میادی دنییای
اقتصادی کاپیتالیستی در شکلدهی به رفتار اجتماعی و سیاسی کنشیگران توجیه داشیتهانید و
ساختارهای هنجاری و ایدهای یا معنایی را که در شکلدهی به هویت و منیافع برآمیده از آن ،و

1. Powell, R.
2. Bull, H.
3. H. McNeill, W.
4. Wight, M.
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رفتار یا کنش سیاسی مؤثر هستند ،مورد غفلت قرار دادهاند (بروچییل و دیگیران705 :5975 ،؛
ونت .)7002 ،7بر این اساس میتوان نظریۀ نبرد بین تمیدنهیای هیانتینگتون را تبییین نمیود
(رزاسمیت .)5990 ،5از نظر ونت نه ساختارهای مورد نظر واقعگرایان (آنارشی و توزیع قیدرت)؛
و نه فرآیند (تعامل و یادگیری) و نهادهای مورد نظر لیبرالها؛ بیرای تبییین کینش سیاسیی در
نظریههای ساختاری کفایت نمیکنند ،بلکه برای این منظور باید بین ایین دو نحلیه بیا گفتمیان
ساختاریابی -نمادین برکنشی پل ایجاد نمود (ونت .)7005 ،بدین ترتیب و با در نظر گرفتن بیر
هم کنش متقابل ساختار بر کارگزار نقش آنارشیی بیر رفتیار سیاسیی و از جملیه جنیگ ثابیت و
الیتغیر تعری نمیشود و میتوان آن را عامدانه تغییر داد.
با بررسی اجمالی مکاتب عمده روابط بینالملیل مشیخص مییشیود کیه در بخشیی از ایین
نظریهها از مفهوم سیستم به عنوان ساختار یا نظیام بیینالملیل ییا زیرسیسیتمهیای منطقیهای
(بوزان )5990 ،5استفاده شده است که این امر به درک بهتر تعیامالت و تبییین روابیط اجیزاء و
عوامل ،و پدیدههای موجود در آن کمک میکند ،ولی سیسیتم مفیروض در همیه آنهیا از نیوع
ساده است ،لذا تعامالت کنشگران در آن خطی است و ساختار بیا محییط تبیادل نیدارد؛ بیدین
ترتیب اندازۀ قدرت تعیین کنندۀ نتایج مییباشید .برونیداد سیسیتم ثابیت (پییشبینییپیذیر) و
مرزهای سیستم مورد نظر در این نظریهها مشخص است .به عبارت دیگر ،نظرییهپیردازان سیعی
نمودهاند که با ارائه چند قانون ساده (نیوتنی) به تبیین رفتار کنشگران بپردازند و اگر از مفهیوم
پیچیدگی نام برده شده ،فقط به یکی از مؤلفههای پیچیدگی مثالً تعدد بازیگران یا تعدد روابیط
یا سطوح روابط میان آنها اشاره گردیده است(مانند بازدارندگی پیچیده پاول (پیاول 8و دیگیران،
 ،))5990و همچنین آشوب مسامحتاً به آنارشی تقلیل داده شده است .به نظر میرسد به همین
دلیل است که نظریههای سیستمی روابط بینالملل در این چارچوب ،وضعیت کنیونی جنیگ در
سوریه را که به شدت پیچیده است ،نمیتوانند تبیین نمایند.
در حوزۀ مطالعات راهبردی برای تبیین وضعیت فعلی منازعات بینالمللیی بیه بررسیی سیه
حوزه شامل روند تکاملی جنگ در قالب نسلهای جنگ ،رابطه جنگ با انقالب در امیور نظیامی،

1. Wendt, A.
2. Reus-Smit, C.
3. Buzan, B.
4. Paul, T. V.
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و جنگ در قالب پیچیدگی و آشوب پرداخته شده است.

 -2نسلهای جنگ در حوزۀ مطالعات راهبردی
بسیاری از نظریهپردازان حوزۀ راهبرد نظامی معتقدند که جنیگ نییز ماننید سیایر پدییدههیای
انسانی همگام با تکامل فناوری ،مؤلفههای جامعهشناختی و حتی پیارادایمهیای علیوم تجربیی و
شناختی و ...در روندی تکاملی قرار دارد و در این دورۀ زمیانی نییز بخشیی از فرآینید تکیاملی-
تغییری خود را طی میکند .ویلیام لیند نسلهای جنگ مدرن (پیس از صیلح وسیتفالیا7584 -
میالدی) را به صورت زیر شاخصبندی میکند (لیند:)75-78 :5998 ،7
الف) نسل اول جنگ :دارای تاکتییک خطیی و سیتونی بیود؛ نبردهیا در آن شیکلی مشیخص
داشتند و در میدان نبرد نظام تابعیت حاکم بود .نظم در جنگ و هر آنچه باعر تمیایز نظامییان
از غیرنظامیان میشد؛ مانند یونیفورم ،تشریفات و مراسم ،نظام دقیی درجیات و بیه طیور کلیی
فرهنگ نظم ،محصول نسل اول جنگ بودند .با گسترش پدیدۀ ارتشهای جمعی و به کیارگیری
تفنگ تهپر و مسلسل در میانه قرن نوزدهم ،نظم در جنگ نسل اول از هم گسیخت و جنگییدن
با تاکتیک خط و ستون به نوعی خودکشی شباهت پیدا نمود و مسئله بینظمی در میدان جنگ
روز به روز نمایانتر شد .نسل دوم جنگ در واقع در پاسخ به تضاد بین فرهنیگ نظیم و محییط
نظامی جدید پدید آمد .جنگ نسل دوم که به وسییلۀ ارتیش فرانسیه در طیول و بعید از جنیگ
جهانی اول توسعه یافت ،دارای مشخصات زیر بود:
ب) نسل دوم جنگ :با استفاده از آتش غالباً غیر مستقیم توپخانیه در حجیم و تعیداد فیراوان
صورت می گرفت؛ هدس آن فرسیایش نیروهیای دشیمن و دکتیرین آن ،بیه گفتیه فرانسیویهیا،
شکست دادن به وسیلۀ توپخانه و اشغال به وسیلۀ پیادهنظام بود؛ قدرت آتیش در آن بیه شیدت
کنترل شده ،تمرکز یافته ،همزمان و هماهنگ بود .پیاده نظام ،توپخانه و تانیک در مییدان نبیرد
باید به مانند یک ارکستر به وسیلۀ فرمانده هدایت میشدند .نسل دوم جنیگ بیر معضیل تضیاد
بین فرهنگ نظم و محیط نظامی جدید ،حداقل به سود افسران ،فائ آمد و تمرکز آن بیر درون
و بر مطابقت با قواعد ،رویهها و فرآیندها (از پیش تعیین شده) قرار گرفت؛ بدین ترتیب اطاعیت
بیش از ابتکار اهمیت یافت ،در واقع ابتکار در آن پذیرفته نمیشود؛ زیرا همیاهنگی را بیه خطیر

1. Lind, W. S.
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میافکند .انضباط از باال به پایین و تحمیلی است .از نظر لینید نسیل دوم جنیگ هنیوز هیم بیه
کارگرفته میشود؛ زیرا به عنوان مثال ارتش آمریکا و تفنگداران دریایی این کشیور ایین روش را
که از فرانسویهیا در جنیگ جهیانی اول آموختیهانید ،بیه عنیوان روش جنیگ [الگیوی] خیود
برگزیدهاند و آن را در افغانستان و عراق به کار گرفتهاند که در این چیارچوب ،جنیگ بیه مثابیه
ریختن فوالد بر هدس 7میباشد .البته در حال حاضر هواپیما جای توپخانه را گرفته است.
پ) نسل سوم جنگ :این نسل از جنگ که محصول جنگ جهانی اول است؛ ارتش آلمیان آن
را طراحی کرد و به جنگ برقآسا 5یا روش جنگ مانوری معروس است .ایین نسیل از جنیگ بیر
قدرت آتش و فرسایش متکی نیست ،بلکیه بیر سیرعت ،غیافلگیری ،عوامیل روانیی و همچنیین
جابجایی فیزیکی اتکا دارد .از نظر تاکتیکی در حمله به دنبال تصرس عقبه دشمن و شکسیت آن
از عقب به جلو می باشد؛ به جای شعار اخذ تماس کن و نابود کن ،شعار گذر کن و شکست بیده
را سرمش خود قرار میدهد؛ در دفاع دشمن را به درون کشییده و او را قطیع مییکنید؛ جنیگ
شباهتی به زورآزمایی و تالش برای حفظ یا پیشروی در ییک خیط نیدارد .ایین نسیل از جنیگ
غیرخطی است؛ تاکتیک در این نسل از جنگ تغییر مییابید و تمرکیز آن بیه جیای فرآینیدها و
روشهای درونی بر محیط بیرون ،بر وضعیت ،بر دشمن ،و بر نتیجهای کیه وضیعیت مییطلبید،
قرار میگیرد .در هنگام اجرای تاکتیک این نسیل از جنیگ ،افسیران جیزء بیا مشیکالتی روبیرو
می شدند که راه حل آن فقط در فرامینی بود که اطاعت در آن معنیا نداشیت .در واقیع فیرامین
فقط اهدافی را که باید حاصل شوند ،مشخص میکنند و نیه روش رسییدن بیه آن را5؛ ابتکیار و
خالقیت از اطاعت اهمیت بیشتری یافتند (اشتباهها اگر از روی خالقیت باشد نه کوتاهی ،میورد
تسامح قرار میگیرند)؛ همه این موارد بیر اثیر انضیباط درونیی حاصیل مییگردیید نیه انضیباط
تحمیلی.
ت) نسل چهارم جنگ :دارای خصوصیاتی نظیر تفرقۀ بیشتر در میدان نبرد ،افزایش سرعت و
ضرب آهنگ (تمپوی) عملیات ،کاهش وابستگی به پشتیبانی تمرکزی ،تأکید بیشتر بیر میانور و
تأکید کمتر بر عمده قوا ،استفاده از واحدهای کوچکتر و چابکتر ،جنگیدن غیرخطی بدون وجود
جبهۀ نبرد مشخص ،افزایش وابستگی به عملیات مشترک هستند که در قالیب انقیالب در امیور
1. Putting steel on Target
2. Blitzkrieg
)3. Auftragstaktik (Mission Type Tactic or Mission command Tactic
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نظامی ) (RMA7توصی میشوند ،مرجع آن فقط دولتها نیستند ،بلکه دنیای فرهنیگهاسیت.
در هر سه نسل جنگ پیشگفته انحصار جنگ در دستان ملت-دولتها بود ،ولی در ییک نقطیۀ
عط تاریخی پس از وستفالیا ،در نسل چهارم جنگ از انحصار دولتها خارج شد .در این نوع از
روش جنگ ارتشها در تمام دنیا خود را درگیر جنگ با کنشیگرانی غیردولتیی مییدیدنید کیه
تقریباً در تمامی آنها ،این کنشگران دولتیی بودنید کیه شکسیت مییخورنید نیه غیردولتییهیا.
کاتالیزگرهای این تحول تاریخی از دید لیند فناوری و اییدههیا بودنید .در ایین نسیل از جنیگ،
آسیبهای ناشی از جاری شدن سیل مهاجران میتواند حداقل به اندازۀ حمله یک ارتش دولتی
خسارتبار باشد .در این نیوع از جنیگ تاکتییک بیه خصوصیی وجیود نیدارد ،بلکیه خزانیهای از
تاکتیک های موجود و نواهور در دسترس جنگجویان قرار دارد که بسته به شرایط یکی یا چنید
نوع از آنها انتخاب میشود .کنشگران غیردولتی در این نسل از جنگ خیود را ملیزم بیه رعاییت
حقوق بینالملل (یا هیچ قانون دیگری) نمیدانند (لیند .)55-55 :7040 ،تامس هیامس 5نسیل
چهارم جنگ را « استفاده از همه شبکههای در دسترس سیاسی ،اقتصادی ،اجتمیاعی و نظیامی

برای متقاعد کردن رهبران سیاسی دشمن به این میداند که اهیداس راهبیردی آنهیا هیم قابیل
دستیابی نیستند و هم هزینههای آن از مزایای آن به شدت بیشتر میباشید» (هیامس.)5995 ،
ماهیت شبکهمحور نسل چهارم جنگ که به دنبال فرآیند جهانیسیازی شیکل گرفیت ،سیازمان
رزمی کنشگران غیردولتی را از حالت سنتی سلسله مراتبی سازمانهای رسمی نظیامی درآورده،
آن را به حالت شبکهای تبدیل کرد که این امر هم متأثر از پیچییدگی و آشیوب در سیسیتم ییا
نظام بینالملل است و هم بر پیچییدگی آن مییافزایید .در شیکل زییر زمیان پییدایش و دامنیه
استفاده از نسلهای اول تا چهارم جنگ نشان داده شده است:

1. Revolution in Military Affairs
2. Hammes, T. X.

شوروی

فروپاشی

دولتها بر علیه دولتها

گسترش سالح
هستهای

ارتباطات و جابجاییهای
شبکهای جدید

نسل سوم جنگ

جنگ

نسل چهارم

با هم میجنگند

کنشگران دولتی و غیر دولتی

اهداس ایدئولوژیک

نسل دوم جنگ

فقط جنک دولتها با هم
مشروعیت دارد

نسل اول جنگ

گروههای مسلح غیر دولتی :پارتیزانها ،شورشیها،
هرج و مرج طلبها ،سازمانهای جنایی و غیره

شکل  6نسلهای جنگ

19

صلح وستفالیا

فعالیتهای جنگی مربوط به دوران اسکندر،
سان سو و قبل از آنها

کنشگران دولتی و غیر
دولتی می -جنگیدند
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ث) نسل پنجم جنگ :یکی دیگر از عوامل تشیدیدکنندۀ پیچییدگی در قالیب فرآینید علییت
بازگشتی مربوط به پیدایش جنگ نامحدود (کیائو 7و وانگ )25-21 :5995 ،5است .ایین نیوع از
جنگ که هامس آن را نسل پنجم جنگ میداند .نتیجه تکامل روند جهانیسیازی اسیت کیه در
ابتدا ساختارهای نوین اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی فراملی و به شدت بههم وابستهای را پدیید
آورد که موجب تغییر وفاداری افراد از ملت به سوی علـت شید و سیپس افیراد در درون ایین
ساختارهای قدرتآفرین توانستند به فرا انسانها یا گروههیای کوچیک صیاحب قیدرتی تبیدیل
شوند که تنها چیزی که آنها را به دور هم جمع میکند ،فقط عالقۀ شدید بیه علتیی اسیت کیه
دنبال میکنند و این علت ممکن است هر چیزی باشد (هامس.)5991 ،
نظریات مختل در باره نسلهای جنگ در جدول  7جمعبندی شده است:

1. Qiao, L.
2. Wang, X.
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جدول  :6مقایسۀ نسلهای جنگ
نسل جنگ
خصوصیت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

نوع کنشگران

دولتی

دولتی

دولتی

دولتی-غیردولتی-
نیابتی

دولتی-
غیردولتی-
نیابتی-فردی

هدس

منافع ملی
(سیاسی)

منافع ملی
(سیاسی)

منافع ملی
(سیاسی)

منافع ملی-گروهی
(سیاسی-فرهنگی)

منافع فردی -
گروهی (سیاسی-
فرهنگی-فردی)

نوع تاکتیک

ص و
ستون
(خطی)

نبرد برقآسا
(غیرخطی)

انتخاب از منو
تاکتیکها (خطی-
غیرخطی)

نامحدود

قدرت آتش

خطی

متمرکز

خطی-انبوه-
متمرکز-هوشمند
یا ترکیبی از همه
آنها

نامعلوم

نظم

انضباط
درونی و
بیرونی
ناشی از
اطاعت

تأکید بر
انضباط بیرونی و
اطاعت محض

سازمان

سلسله
مراتبی
اشرافی

سلسله
مراتب عمودی

حمله جبههای –
خندق (خطی)

انبوه

تأکید بر
انضباط درونی و
خالقیت

سلسله مراتب
افقی

نهایت تأکید بر
انضباط درونی و
خالقیت بیشتر

نظم موضوعیت
ندارد  -خالقیت
محض

سلسله مراتب تخت
شبکهای

کامالً شبکهای

 -9ارتباط روش جنگیدن با انقالب در امور نظامی
موضوع اصلی مبحر انقالب در امور نظامی یا آر.ام.ای تغییر روش جنگیدن متیأثر از تحیوالتی
است که ابتدا در ساختار فنی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه یا نظام بینالملی پدید آمده
و سپس در ابعاد فناورانه ،دکترینال و سازماندهی ارتشها تحوالتی را به وجود میآورد .نظیامهیا
یا سیستمهای بینالمللی ساختارهایی ساختۀ انسان هستند و مانند همۀ پدیدههیای انسیانی در
طول تاریخ تکامل یافتهاند .این نظامها در مسیر تکامل خود نقاط عطفی را پشت سر گذاشتهانید
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که میتوان نام انقالب را بر آن نهاد؛ زیرا در این نقاط تحوالت به اندازهای اوج گرفتیه کیه بشیر
دوران جدیدی از نظم اجتماعی را تجربه نموده است .در بررسی این خط سیر تاریخی مشیخص
میشود که این تحوالت عمدتاً بر اثر پیشرفت بیسابقه در فناوری پدیدار شیده اسیت .برخیی از
نظریهپردازان ادعا میکنند که بیین تحیول در نظیام بیینالمللیی و شییوه جنگییدن انسیانهیا
همبستگی معناداری یافت میشود .آلوین تافلر و هیدی تافلر در کتابی با عنوان «جنیگ و ضید
جنگ» رابطۀ سه موج تکاملی جوامع با انقالب در امور نظامی را میورد بحیر قیرار دادهانید کیه
جدول  5از آن بر گرفته شده است (تافلر7005 ،7؛ تافلر و بشارت:)7515 ،
جدول  :2مشخصات انقالب در امور نظامی از دیدگاه تافلر
مشخصــه

موج اول

دوره

موج دوم

2

موج سوم

دوره زمانی

پیشامدرن

مدرن

پسا مدرن

نوع جامعه

سنتی

مدرن

جهانی سازی شده

نوع اقتصاد

کشاورزی

صنعتی

هوشمند با وابستگی متقابل
شدید

زمین

زمین ،مواد خام ،نیروی کار
ارزان و سرمایه

علم و دادههای اطالعاتی

به وسیله دست

تولید انبوه

انبوهزدایی از تولید و
سفارشیسازی

تولیدکنندگان

پایین(کار کشاورزی با
دست)

مهارت متوسط کار با ماشین
ابزار

مهارت باالی تخصصی

سازمان تولید

افراد یا گروههای کوچک

کارخانجات بزرگ با تعداد زیاد
کارگر و دستگاه بورکراتیک
گسترده

شرکتهای بینالمللی بزرگ
با زیرمجموعههای کوچکتر و
منعط تر تخصصی

هدف جنگ

به دست آوردن زمین

دستیابی به مواد خام و منابع

کنترل شاهراههای ارتباطی و

منبع تولید
ثروت
روش تولید
ثروت
مهارت

1. A. Toffler

 .5برگرفتیه از نظرییه کتیاب  War and Anti-War Survival at the Dawn of the 21st Centuryتیافلر بیا
اضافاتی از طرس نویسنده مقاله
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بیشتر

تولید

اطالعاتی

موقتی

ارتش رسمی با سیستم
سربازگیری اجباری

ارتشهای حرفهای با
تشکیالت کوچکتر ،چابکتر ،و
منعط تر با قابلیت تطاب باال
با محیط جنگ نوین

بسیار پایین

تحصیالت نظامی برای کادر دائم
و آموزش تخصصی برای سربازان

تحصیالت نظامی و غیر
نظامی تخصصی بسیار باال
برای همه نظامیان

قومی-قبیلهای

ملت -دولتی با شعار جهان-
وطنگرایانه

جهانیگرایی

شیوه

تاکتیک مبتنی بر قوای
جسمانی

راهبرد جنگ تمام عیار و نابودی
عمده قوا و یا مردم غیر نظامی
دشمن

ترکیبی از روشهای متعارس
و غیر متعارس

وسیله

سالح متکی بر قوای
جسمانی

اسلحه و تجهیزات ماشینی شده
مانند تیربار ،بمبافکن راهبردی
و در نهایت سالحهای کشتار
جمعی و به خصوص بمب اتمی

اسلحه و مهمات هوشمند با
دقت بسیار باال ،قدرت
تخریبی کنترل شده و با
حداقل تلفات جانبی

سازمان نظامی

مهارت
نظامی
نوع
وفاداری

جنگیدن

جنگ

 -4جنگ هیبریدی :روش جنگیدن در وضعیت پیچیدگی و آشوب

6

به نظر بسیاری از متخصصیان حیوزۀ امنییت بیینالمللیی نسیل چهیارم جنیگ و روش جنیگ
هیبریدی در ذات خود موضوع جدیدی نیست (بنبو5994 ،5؛ اچِوریا5،و آنتونیو5992 8؛ گیری،2
5975؛ کافمن 5و روژانسیکی5972 ،1؛ منصیور و پیتیر5975 ،4؛ میککنیزی )7005 ،0و شیاید
قدمت آن به بیش از دوهزار سال و پانصد سال پیش برسد و در پس زمینه راهبرد روش جنیگ
 .7اصطالح جنگ ترکیبی به صورت غیر رسمی برای آن معادلسازی شده است ،ولی بیرای تأییید نییاز بیه کیار کارشناسیانه
واژهگزینی تخصص دارد.
2. Benbow, T.
3. Echevarria, I.
4. Antulio, J.
5. S. Gray, C.
6. Kofman, M.
7. Rojansky, M.
8. Peter, R.
9. McKenzie, K. F.
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غیرمستقیم 7سان ثو( 5ثو )1 :5975 ،قابل تعری است (باالن ،)555 :5975 ،5یا همان طور کیه
که توسیدید شرح میدهد در جنگهای بین اسپارت با آتن به کار گرفته شده باشید (هیافمن،8
5990سی ،)58 :ولی بسیاری اعتقاد دارند که با توجه به اینکه محیط امنیتی-راهبیردی بیر اثیر
انقالب اطالعات و جهانی سازی ارتباطیات روش جنگییدن را هیم از نظیر ماهییت و هیم از نظیر
خصایص مربوطه به گونهای بنیادین متحول و پیچیده شده است کیه مییتیوان آن را پدییدهای
جدید و گذار از نسل چهارم جنگ به روش جنگ هیبریدی (ویلیامسون )5990 ،قلمیداد نمیود.
در این راستا به بررسی ابعاد این روش جنگ در آثار نویسندگان مختل پرداخته میشود:

الف) جنگ هیبریدی و انقالب در امور نظامی
فلمینگ 2معتقد است که مفهوم تهدید هیبریدی القیا کننیدۀ تکامیل هنیر و تغیییر پیارادایمی
بالقوه به مثابۀ انقالبی در امور نظامی از حیر دکتیرین و سیازمان اسیت .ایین تهدیید در شیکل
مدرن آن ،پس از جنگ اول خلیج فارس ملغمهای از فعالیتهای تهدیدآمیز نامحدود را بنا نهیاد
که رمزگشایی از آن سخت است .مفهوم هیبرید به عنوان ییک روششناسیی جمعیی نامحیدود
مرزهای شناختی تهدیدات سنتی را که مشخصۀ آنها به کارگیری خشونت جمعی سازمان یافتیه
بود ،درنوردیده است (فلمینگ.)77 :5977 ،

ب) ابزارها و روشهای جنگیدن در جنگ هیبریدی
5

جنگ هیبریدی در گزارش سال  5972کنفرانس امنیتی مونیخ (ایشینگر  )58-52 :5972 ،بیا
توجه به عملیات روسیه در اوکراین در شکل  5تعری شده است:

1. Indirect Warfare

 Sun Tzu .5در زبان چینی سان ثو یا سان زی تلفظ میشود ،ولی در ایران در برخی موارد سان تسو -مانند
سونامی که تسونامی به اشتباه نوشته و خوانده میشود.
3. Balan, S. C.
4. Hoffman. F. G.
5. Fleming, B. P.
6. Ischinger, W.
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حمالت
سایبری

روش جنگیدن
اقتصادی

نیروهای
نظامی منظم

روش جنگیدن هیبریدی

نیروی نظامی
نامنظم

=
ترکیب ابزارهای چندگانه روشهای جنگیدن
متعارف و غیرمتعارف
دیپلماسی

روش جنگ
اطالعاتی و
تبلیغات
سیاسی

نیروی
مخصوص

حمایت از
ناآرامیهای
محلی

شکل  :2روش جنگ هیبریدی از نظر کنفرانس امنیتی مونیخ

«طی دهۀ گذشته ،ایاالت متحده آمریکا همراه با متحدان بین المللی خیود بیر تیوان مقابلیه بیا
تهدیدات نامنظم ناشی از بازیگران غیردولتی تا حد بسیاری افزوده است ،اما طی همین سیالهیا
یک چالش متمایز علیه آمریکا و شرکای این کشور در نیاتو و حتیی دیگیر کشیورها بیه واسیطه
ترکیب جدیدی از حمالت نامنظم به وجود آمده است؛ این چالش جنگ هیبریدی با ترکیبیی از
ابزارهای متعارس ،نامنظم و نامتقارن است .جنگ هیبریدی شامل استفاده یک بازیگر دولتیی ییا
غیردولتی از همه ابزارهای در دسترس دیپلماتیک ،اطالعاتی ،نظامی ،اقتصادی بیا هیدس ایجیاد
یثباتی در کشور هدس است( ».سایت چاهاراه.)7505 ،
ب
پ) صحنه جنگ هیبریدی:
به گفته پیندژاک روش جنگ هیبریدی شامل تالشهای چندالیهای است که بیثبیاتی کشیور
هدس و قطبی کردن جامعه آن را دنبال میکند .در جنگ کالسیک مرکز ثقیل میادی اسیت ،در
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حالی که در جنگ ترکیبی مرکز ثقل ایدئولوژیک است و [افکیار عمیومی] میردم را هیدس قیرار
میدهد .نیروی متخاصم سعی میکند در سیاستمداران صاحب نفوذ و تصمیمسازان کلییدی بیه
وسیله ترکیب عملیات سخت (نظامی) و تالشهیای براندازانیه تأثیرگیذاری نمایید (پینیدژاک،7
 .)7 :5972ولی جان مک کوئن 5جنگ هیبریدی را اینگونه تعری مینماید:
اگرچه [جنگ هیبریدی] از نظر شکلی مانند جنگهای متعارس اسیت ،سرنوشیت جنیگ در
جنگهای هیبریدی کنونی در صحنه نبرد متعارس مشیخص نمییشیود ،بلکیه در صیحنه نبیرد
نابرابری تعیین میگردد که از سه صحنه نبرد مردم منطقه نبرد ،مردمی کشور اعزام کننده نیرو
[مداخله کننده] و مردم در جامعه بینالمللی تشکیل شده است (مککوئن.)791 :594 ،
میدان نبرد
افکار عمومی

روش جنگیدن

بینالمللی

هدف
سیاسی

روش جنگ
افکار عمومی
مردم بومی
افکار عمومی

متعارف
روش جنگ
نامتعارف

کشور مداخله
کننده

شکل  9مشخصات روش جنگ هیبریدی از نظر مک کوئن

مک کوئن جنگ هیبریدی را استفاده از دو روش جنگ منظم و نامنظم در صحنه نبرد افکار
عمومی میداند که از سه صحنه افکار عمومی مردم بومی در منطقیه نبیرد ،میردم کشیور اعیزام
کننده نیرو و افکار عمومی بینالمللیی تشیکیل شیده اسیت بیه اعتقیاد وی ،موفقییت در ایجیاد
حقانیت در افکار عمومی مردم بومی هدس نهایی دشمن در جنگ هیبریدی نیست:
البته این بدان معنی نیست که موفقیت در میان مردم بومی ،میوفقیتی قیاطع نیسیت؛ زییرا
ایجاد حقانیت برای حفظ پشتیبانی داخلی و جامعه بینالمللی ،حییاتی اسیت .بیا دانسیتن ایین
1. Pindják, P.
2. McCuen, J. J.

جنگ هیبریدی در سیستم بینالمللی پیچیده -آشوبی 76 /

مطلب ،دشمن اغلب مبارزاتش را به امید شکست یا حداقل عدم پیروزی نیروهای مداخلهگر بیه
میدان افکار عمومی داخلی آنان و جامعه بینالمللی میکشاند .آنها انتظار دارند وقتی کیه افکیار
عمومی یک کشور به شکستهایشان حساس شدند ،به آنها خاتمیه داده و عقیبنشیینی کننید.
شواهد جنگ ویتنام و سومالی آنها را به این نتیجه رسانده است (مککوئن.)775 :5994 ،

ت) ماهیت جنگ هیبریدی
مک کوئن به خصیصه همزمانی در جنگ هیبریدی نیز اشاره دارد ،ولی منظور او از همزمانی در
برابر مفهوم مرحلهای بودن انجام عملیات در جنگ منظم است:
جنگ ترکیبی از آن جهت مقولهای جدید به نظر میرسد که در آن به جای موفقیت مرحلیه
به مرحله که در جنگ کالسیک مورد نظر است ،بیشتر بیه موفقییت همزمیان در آوردگیاههیای
گوناگون ولی مرتبط با هم ”مناط مردمی” نیاز دارد (مکوئن.)5994:794،

ژنرال روپرت اسمیت 7در کتاب «سودمندی استفاده از زور :هنیر جنیگ در جنیگ میدرن»
همراستای با نظرات سرهنگ مک کوئن میگوید که جنگ متعیارس زور (نییروی نظیامی) علییه
زور دیگر منسوخ شده است .در واقع او معتقد است که در بسیاری از میوارد ،زور نتیایجی را کیه
برای موفقیت در نبردهای امروزی یا آینده الزم است ،به بار نمیآورد ،در عوض این میردم و بیه
خصوص بخش های خاصی از مردم هسیتند کیه مییدان نبیرد و هیدس اصیلی نبیرد را تشیکیل
میدهند .برای این جنگها که هدس آن مردم هستند ،زمان و پاییانی متصیور نیسیت .بنیابراین
راهبردپردازان باید توجه دقیقی را به زمینههای سیاسی در هرجنگیی مبیذول دارنید (اسیمیت،
.)785 :5994
کروکِرو 5جنگ نامحدود را به کارگیری مبتکرانیه تعیدادی نامحیدود از روشهیای نظیامی و
غیرنظامی از همه محیطها (زمین ،هوا ،دریا ،فضا و فضای سایبری) با هماهنگسازی چندجانبیه
کنشگران دولتی ،غیردولتی ،بینالمللی و فردی به منظور حصول اهداس سیاسی میداند .جنیگ
هیبریدی ملغمهای از تجهیزات و عملیات نظامی و غیرنظامی ،تروریسم ،تاکتیکهیای چریکیی،
حمالت سایبری و مجرمانه است .جنگ هیبریدی بیه جمیع بیین اضیداد ،همگراییی روشهیا و
تجهیزات ،همجوشی تهدیدات و همجوشی توانمندیها در ییک محییط میبهم عملییاتی جامیه
1. Smith, R.
2. Cruceru, V.
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عمل میپوشاند (کروکِرو.)557-555 :5978 ،
بر اساس دستور رزمی (عملیات) اس ام 795-ارتش آمریکا تهدید هیبریدی عبارت اسیت از«
ترکیبی پویا و گوناگون از نیروهای منظم ،نامنظم و یا عناصر مجرمانه که همگیی بیرای حصیول
تأثیرات سودمند مشترک یکپارچه شدهاند(».فرماندهی)7-2 :5977 ،5

جنگ هیبریدی روش جنگیدن نیوین موجودییتهیای سیاسیی اسیت کیه فرانیک هیافمن
(هافمن5990 ،اِی )7-5 :ویژگیهای آن را همزمانی ،همجوشی ،چنید روشیی بیودن ،مجرمانیه
بودن ،و روش در برابر ساختار ،تعری میکند:
هر نیروی متخاصمی که به صورت همزمان و تطبی پذیر ،ترکیبی همجوش از [چهار عنصر]
سالحهای متعارس ،تاکتیکهای نامنظم ،تروریسم و رفتیار مجرمانیه را در فضیای جنگیی بیرای
حصول اهداس سیاسی خود به کار میگیرد ،به روش هیبریدی میجنگد( .هافمن5990 ،بی)

ث) کنشگران روش جنگ هیبریدی
به بیان مک کوئن این روش جنگ به وسیلۀ نیروهای مخال آمریکیا در مییادین نبیرد هنید و
چین ،ویتنام ،یونان ،سومالی ،افغانستان و عراق به کار گرفته شد و قدرت نظیامی آمریکیا را بیه
چالش کشید (مککوئن ،)791 :5994 ،ولیی از نظیر کیوچکی (کیوچکیبیادالنی)745 :7540 ،
روش جنگ هیبریدی در واقع تهدیدی است کیه کشیورهای قیوی در برابیر کشیورهای ضیعی
اعمال می نمایند تا با هر روشی اعم از جنگ منظم ،نامنظم و حتی بیا تهدیید بیه از بیین بیردن
جمعیت غیرنظامی و زیر پا گذاردن حقوق بشر مانند بمبیاران اتمیی هیروشییما و ناکیازاکی بیه
پیروزی دست یابند.
اندرو کوریبکو 5نیز روش جنگ هیبریدی را روش ایاالت متحده در براندازی حکومیتهیای
مخال خود و به صورت آشکار روشبراندازی در شکل انقالبهای مخملی یا رنگی و به خصوص
در بحرآنهای سوریه و اوکراین میداند (کوربیکو.)27 :5972 ،
این روش جنگیدن به گزارش اندیشکده امنیتیی اروپیا و بیه نقیل از اندیشیکده اشیراس ،در
ااهارات سید حسن نصرا ..دیده میشود:
)1. FM-03 Field Manual (Operation
2. Command
3. Korybko, A.
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پس از حملهی غافلگیرانۀ حزب اهلل بیه ییک گشیتِ اسیراییلی در تالفییِ حملیۀ هیوایی
[اسراییل] که موجب کشته شدن شش فرمانده [حزباهلل] در اواخر ماه ژانویه شد ،سیید
حسن نصراهلل رهبر حزباهلل ااهار داشت« :مقاومت دیگر قواعد جنگ را رعاییت نخواهید
کرد ،و ما … این ح را داریم تا در هر زمان ،هر مکان ،و به هر شیوهای ،با دشیمن روبیرو
شویم ».این ااهارات ،نشاندهندهی ماهیت هیبریدی ساختار ایین گیروه نظیامی لبنیانی
است و این گفتهها گواهی است که نشان میدهد این گروه نظامی میتواند به آسانی و به
سرعت ،گونههای گوناگونِ جنگهای نامنظم را اجیرا نمایید ،و در همیان حیال ،شیکل و
ساختار یک نیروی نظامی متعارس را حفظ نماید (سایت اشراس)7505 ،
اما برخی دیگر با توجه به ابعاد و ماهیت جدید روش جنگ روسیه در کریمیه ایین کشیور را
مبدع جنگ هیبریدی در اشکال جدیید آن مییداننید (ریایسیینگر 7و گیولتز5978 5؛ هیافمن،
5978؛ فریدمن5978 ،5؛ ساشا 8و باچمان5972 ،2؛ تیلیه5972 ،5؛ تیورنتیون5972 ،1؛ ویتیر،4
 .)5975به عنوان مثال کیتی ابوت 0روش جنگ هیبریدی را روشی میداند که روسیه در بحران
کریمه پیش گرفت و آن را شکلی از جنگ میداند که «شامل طیفی از فعالیتهای چنید میدلی
است که میتواند توسط کنشگران دولتی یا غیردولتی انجام شیود و ترکیبیی از طیی ابزارهیای
سیاسی ،نظامی ،اجتماعی ،اقتصادی/مالی و اطالعاتی با استفاده از روشهیای متعیارس ،نیامنظم،
فاجعهآمیز ،تروریستی ،مختلکننده/مجرمانه برای دستیابی به اهداس سیاسی است که به صورت
بیسابقهای از همه این ابزارها و روشها به شکل همزمان استفاده شد.
در مورد کریمه مداخله روسها ،مشتمل بر به کارگیری سریع طیفی از فعالیتهای پیچییده،
به شدت همگرا با شیوهای جدید بود که مجموعهای از چالشها را به ناتو تحمییل نمیود کیه در
تاریخ منحصر به فرد بود( ».ابوت )5-5 :5975 ،در همین رابطه دیویس 79نیز به ماهیت در حال

1. Reisinger, H.
2. Golts, A.
3. L. Freedman
4. D. Sascha
5. Bachmann, H. G.
6. Thiele, R. D.
7. Thornton, R.
8. Wither, J. K.
9. Abbott, K.
10. R. Davis Jr, M. J.
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تکامل تهدیدات هیبریدی و مورد اوکراین که آن را تهدیدی آشکار علیه ناتو به حساب میآورد،
میگوید که «سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) اکنون با دشمنی جدید ،ولیی آشینا مواجیه
است ....تاریخ مملو از مثالهایی اسیت کیه در آن طیرس ضیعی  ،روشهیا و ابزارهیای متفیاوت
هیبریدی را برای دستیابی به اهداس نهایی و شکست طرس قوی به کار میگیرد[ ...ولی] در این
مورد روسیۀ قدرتمند است که به طور بیسابقهای از ابزارها و روشهای هیبرییدی علییه دولیت
ضعی یا ضعی تر (اوکراین) استفاده میکند تا او را مجبور بیه متابعیت ییا تحمییل ارادۀ خیود
نماید( ».دیویس )70 :5972 ،ولی از طرس دیکر میارگرت بونید 7جنیگ هیبرییدی را تهدییدی
تروریستی برخاسته از محیط امنیتیی دولیتهیای ورشکسیته 5و در واقیع ناشیی از ناکارآمیدی
کنشگران دولتی میداند که مکان امنی بیرای تروریسیتهیایی فیراهم مییآورد کیه بیه دنبیال
گسترش نفوذ عقیدتی خود بر قلمرو سرزمینی دولتی هستند و نیروهای امنیتیی داخلیی آن در
برابر نفوذ خارجی ناتوان هستند (بوند.)5 :5991 ،

ج) ساختار و سازمان در جنگ هیبریدی
آرکیوال 5و رانفلید 8کیه در کتیاب «شیبکههیا و جنیگهیای شیبکهای :آینیده تیرور ،جناییت و
جنگطلبی» عنوان میکنند که در ایین دوران طیرسهیای درگییر در خطیوط شیبکهای شیده
سازماندهی میشوند و یا اینکه از شیبکه هیا بیرای کنتیرل عملییاتی و ارتباطیات خیود اسیتفاده
میکنند .اشکال سازمانی در شبکههایی کیه حریفیان بیه کیار مییگیرنید ،ممکین اسیت شیبیه
“ستارگانی” باشد که حاوی برخی عناصر تمرکز یافتهاند یا مانند “زنجیرهایی” باشد کیه اگرچیه
خطی است ،ولی طراحی اصلی آن گرایش به شبکههای “هم ارتباطی” دارد کیه در آن هیر گیره
اصلی سازمان میتواند با هر گره دیگری ارتباط داشته و تعامیل برقیرار نمایید .افیزون بیر ایین،
کنشگران شبکهای ممکن است ساختارهای هیبریدیی [ترکیبی] را طراحی نمایند کیه تمیام ییا
برخی از عناصر طراحی یاد شده را در روشهای گوناگون به هم پیوند دهد .کنشگران شیبکهای
قدرتمند نه تنها الیههای سازماندهی بلکه الیههای دکترینال ،فناورانه و اجتماعی را دارا هستند
که بر طراحی شبکهای تکیه دارند .کنشگران شبکهای میتواننید از فضیای سیایبری بیه شیدت

1. Bond, M. S.
2. Failed States
3. Arquilla, J.
4. Ronfeldt. D.
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استفاده نمایند ،ولی این خصیصه تعری کننده آنان نیست – آنان در محیطهیایی فراسیوی آن
زندگی کرده و عمل مینمایند (آرکیوال و رانفلد.)571 :5997 ،
7

چ) تمایز روش جنگ هیبریدی با جنگ مرکب
جنگ مرکب از نظر توماس هوبر «5استفاده همزمان از نیروی اصلی یا منظم و نیروی نامنظم ییا
چریکی علیه دشمن میباشد( ».توماس هوبر و دیگران )7 :5995 ،جنگ مرکب فقیط دو عنصیر
از چهار عنصر مورد نظر هافمن در جنگ هیبریدی را شامل مییشیود کیه عبیارت اسیت از بیه
کارگیری همزمان یگانهای جنگ منظم همراه با جنگ نامنظم .تمایز مهم ایین دو روش در آن
است که در روش جنگ مرکب دو نیروی منظم و نامنظم با دو تاکتیک متمایز بدون آنکه با هیم
اختالط داشته باشند ،در دو میدان نبرد متفاوت ولی همسو میجنگنید ،در حیالی کیه در نبیرد
هیبریدی هیچ تمایزی بین نیروی منظم و نامنظم دیده نمیشود و میادین نبرد آن دو نیز قابیل
تمایز از یکدیگر نیستند .از دید مویار 5و کارلنید 8جنیگ ویتنیام از نیوع ترکیبیی بیود (موییار و
کارلند .)5995 ،کوروکرو نیز جنگ مرکب را ترکیبی از رویکردهای متعارس و نامتقارن مییدانید
که در آن نیرویهای رزمی به منظور حصول همافزایی در جنگ تحت یک فرماندهی واحد می-
جنگند (کورکِرو.)555 :5978 ،
با بررسی ادبیات مورد اشاره در باره روش جنگ هیبریدی مشخص میشود که به بیان اغلب
نظریهپردازان حوزه راهبرد نظامی ،این روش از دیرباز مورد استفاده قرار میگرفته است ،ولی در
طول زمان در ابعاد گوناگون تکامل یافته و پیچیده شده است ،به زعم ایشان پیچییدگی بیر اثیر
تعدد کنشگران ،تکامل از بعید سیاختاری و سیازمانی ،اهیداس ،روشهیا ،کنشیگران ،تسیلیحات،
محیط راهبردی و دینامیزم و متأثر از روند انقالب در امور نظامی اسیت کیه نظرییات ایشیان در
جدول  5خالصه میشود:

1. Compound War
2. M. Huber, T.
3. Moyar, M.
4. Carland, J.
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جدول  :9خصوصیات روش جنگ هیبریدی
شرح

خصیصه
کنشگران

دولتی ،شبه دولتی ،غیردولتی ،نیابتی ،افراد و ترکیبی از همه آنها

عوامل مؤثر در
بروز جنگ

شیوع روند جهانیسازی در سایه گسترش فناوری پیشرفته اطالعاتی و رسانهای،
دسترسی آسان به سالحهای کشتار جمعی

علل بروز جنگ

وجود اختالفات قومی ،فرهنگی ،ایدئولوژیک(سیاسی) ،مذهبی ،رقابت برای دسترسی
به منابع (آب ،انرژی ،کاال و غذا)

هدس

ایجاد بیثباتی به منظورحصول نتایج سیاسی-ایدئولوژیک ،سرنگونی نظام دشمن از
درون به جای از بین بردن قوای نظامی او ،با تسلط بر اذهان

نسل جنگ

استفاده ترکیبی از هر پنج نسل جنگ به صورت همزمان

روش جنگ

شبکهای با استفاده از روش جنگ منظم ،نامنظم و جنگ شبکهای به صورت ترکیبی
و در وضعیت ایدهآل نامشخص

تسلیحات

ترکیبی از تسلیحات متعارس و نامتعارس

صحنه جنگ
(بدون مرز
مشخص فیزیکی و
روانی)

فیزیکی شامل زمین ،هوا ،دریا ،فضا و فضای سایبری
روانشناختی شامل افکار عمومی مردم بومی ،افکار عمومی مردم کشور مداخلهگر و
افکار عمومی بینالمللی

سطح جنگ

شدید داخلی ،کم شدت بینالمللی و یا ترکیبی از هر دو

نظم درون
سیستمی

نامتقارن

دینامیزم و نوع
سیستم

غیر خطی
نوع

ساختار

سازمان

شبکهای
نامتمرکز غیر سلسله مراتبی -متمرکز (در
نقاط) شبکهای

ارتباطات

هم افزا

نوع فرماندهی

مأموریتمحور
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از دیدگاه
R.M.A

ماهیت

منعط و انطباقپذیر با محیط جنگ

شکل

منعط  ،سیال ،سریع و چابک

با رویکرد فناوری

بر اثر انقالب انفورماتیک

با رویکرد تاریخی-جامعه
شناختی

موج سوم متأثر از روند جهانیسازی

ولی به نظر میرسد قریب به اتفاق این نظریات فقط به توصیی ماهییت و خصوصییتهیای
جنگ هیبریدی پرداخته و به رغم ادعای تبیین این نوع از جنگ ،نظریات آنان توان پییشبینیی
رفتار کنشگران درگیر در آن را نداشته باشد ،از نظر نویسیندگان ایین مقالیه ،یکیی از مشیکالت
اساسی این نوع این نظریات و به طیور کلیی ادبییات راهبیردی در ایین اسیت کیه ییا از منظیر
سیستمی به موضوع جنگ نپرداختهاند و یا سیستم مفروض آنان از نوع ساده است و بیه همیین
علت پیچیدگی را فقط در تعدد کنشگران؛ یا سیطوح تعیامالت مییان آنیان؛ ییا تنیوع تهدییدات
دانسته اند و یا به رغم توجه به ابعاد پیچیدگی ،آن را در قالب نظریه پیچیدگی و آشوب بررسیی
ننمودهاند .به همین ترتیب مسئله پیچیدگی و آشوب در محیط جنگ سوریه غالباً از بُعد تعیداد
بازیگران و الگوی روابط تعاملی بین آنان و یا از بعد دیگر پویشهای درونیی سیسیتم پیچییده و
آشوبی مورد بررسی قرار گرفته است .برای مثال کارین بَنِلییر به مشکالتی که در مسیر تحقیی
علمی از نظر روششناسی در جنگ سوریه به علت وجود پیچیدگی حاصل از تعامالت متعیدد و
متقاطع میان کنشگران مختل دولتیی و غیردولتیی در صیحنه جنیگ سیوریه پرداختیه اسیت
(بَنِلییر )5 :5975 ،7و شاهین 5به موضوع تعداد بازیگران و نقش آن در آرایش نظیامی بیازیگران
مداخله کننده خارجی در سوریه توجه کرده است (شاهین )5972 ،و به همین علت نتوانستهاند
رفتار کنشگران را در اوکراین یا سوریه تبیین نمایند.
در حالی که میتوان با قرار دادن مؤلفههای جنیگ هیبرییدی در قالیب نظرییه پیچییدگی و
آشوب می توان به درکی صحیح از رفتار کنشگران نائل آمده و رفتار آتی آنان را پیشبینی نمود.
در ادامه برای تشریح توان تببین روش جنگ هیبریدی از منظر نظرییه پیچییدگی و آشیوب در
ابتدا جنگ در سیستمهای ساده و سپس جنگ در قالیب سیسیتمهیای پیچییده – آشیوبی بیه
1. Bannelier, K.
2. Shaheen, K. O.
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اجمال بررسی میشود:
در سیستمهای ساده که مهمترین ویژگی آن خطی بودن آن میباشد ،قابلیت پیشبینی بیر
اساس معادالت خطی با فرض بر اینکه تغییر مقادیر یک متغیر در ییک طیرس معادلیه ،متغییر
طرس دیگر را دچار تغییری با ضریبی ثابت و متناسب با تغییر در مقادیر اولیه مینمیاد و بیدین
وسیله میتوان توازن یا ثبات معادله را حفظ و سیستم را پایدار نمود ،ولی در صورت نیاتوانی در
حفظ توازن و ثبات سیستم خطر فروپاشی آن وجود دارد .در این نوع از سیستمها روابیط سیاده
علت و معلولی یا روابط مکانیک نیوتنی بین متغیرها برقرار است که در یک قالب کلیی اجیزا آن
را ورودی ،فرآیند پردازش ،خروجی و بازخوران تشکیل مییدهنید .روش جنگییدن جنیگهیای
نسل اول تا سوم در راستای مقابله با دو اصل فرسایش و ابهام در جنگ 7کالزویتزی (کالزوینز،5
 )52-55 :7015در این سیستم قابل تبیین مییباشیند ،ولیی روش جنیگ نسیل چهیارم دارای
ویژگیهایی است که در چارچوب سیستمهای ساده قابل تبیین نیست کیه بیا قیرار دادن آن در
قالب سیستمهای پیچیده تبیین میگردد .در این چارچوب سیستمهای پیچیده (با نگرش روش
جنگ شبکهمحور )5شبکههایی هستند که دارای اعضای (گرهها )8فراوانی هستند کیه بیا هیم از
طریی ارتباطییات درون و بیییرون شییبکهای در تعامییل میییباشییند .شییبکه اینترنییت نمونییهای از
سیستمهای پیچیده است (کوهن 2و هالوین )575 :5979 ،5که پیچییدگی در آن بیا توجیه بیه
تعداد گرهها و میزان ارتباطات میان گرهها تعیین میشود .در همین رابطه نظرییه پیچییدگی و
آشوب سامان و سازه سیستمی را دربرمیگیرد که به دلیل تنوع در اجزای آن با اینکه به نظر می
رسد نوعی بی نظمی بر آن حاکم است ،اما دربردارنده نظیم مشخصیی اسیت ،چنیین سیسیتمی
دارای الگوی رفتاری نامنظم ،غیرخطی ،تطاب خواه و غیر قابل پیشبینی میباشد و عقالنیت به
0
مفهوم کالسیک بر آن غیر قابل حمل است (قاسمی7509 ،؛ کودورث 1و هابدن5979 4؛ میولچ

1. Friction and Fog of War Principles
2. Von Clausewitz, C.
3. Network-Centric Warfare
4. Nods
5. Cohen, R.
6. Havlin, S.
7. Cudworth, E.
8. Hobden, S.
9. M. Mulej
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و تایلهبین .)5979 7قاسمی می گوید بیر اسیاس نظرییه پیچییدگی و آشیوب ،سیسیتم پیچییده
مجموعهای از کارگزارانی است که از نقطه تعادلی فاصله دارند و از طری بازخورانهای مثبیت و
منفی با یکدیگر در تعامل بوده و به هم وابسته میباشند و ضمن پویایی ،به صیورت شیبکههیای
تکاملی متجلی میگردند .عالوه بر آن به صورت هندسی مشخصی سامان یافتهانید و رفتارهیای
آنها ناگهانی و تغییرات آنها دفعی است و در نهایت اینکه از قانون توزیع قدرت پیروی میکننید.
از نظر او اصول نظری حاکم بر نظریه پیچیدگی و آشوب شامل ،اصل شاخهای شدن نظم ،اصیل
وابستگی حساس ،اصل قانون قدرت ،اصل مجذوب کننیدههیای آشینا ،اصیل کنتیرل چرخیهای
(براساس قانون ضرورت تنوع اشبی) ،اصل تکامل در سیستمهای پیچیده ،اصل ثبات پویا ،اصیل
سیاستگذاری در وضعیت غیرخطی و ریسک ،اصل عدم تقارن قدرت میباشید (قاسیمی:7505 ،
.)57-15
آنتوان بوسکت 5در مقالهای تحت عنوان روش جنگ پیچاشوبی یا آینده سیازمان نظیامی بیه
ماهیت پیچیده و آشوبناک سیستم بینالملل و تأثیر آن در روش جنگ پرداخته است (بوسکت،
 .)071 :5994او به چهار رژیم از نگرش علمی به جنیگ را میورد مطالعیه قیرار داده اسیت کیه
خالصه آن در جدول  8آمده است:

1. Tilebein, M.
2. A.Bousquet
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جدول  :4چهار رژیم نگرش علمی به جنگ
مکانیزم
فنــــاوری
اصلی

ساعت

نیرو
مفــــاهیم

حرکت ماده

علمی

خطی بودن
هندسه

شکل جنگ

7

ترمودینامیک

سیبرنتیک

پیچاشوبی

موتور

رایانه

شبکه

اطالعات
انرژی
آنتروپی
احتماالت

آنتروپی منفی
بازخوران منفی
تعادل حیاتی

نظم بسته

بسیج تودهای

تاکتیک متصلب

موتوریزه شدن

آرایش خطی

صنعتی شدن

اطالعات
غیر خطی بودن
بازخوران مثبت
خودساماندهی
اضطرار

فرماندهی و کنترل

تمرکز زدایی

اتوماسیون

سوارمینگ

 -5نظریه پیچیدگی و آشوب و تبیین جنگهای نوین
اهمیت شناخت موضوع پیچیدگی و آشوب برای سازمانهای نظامی درگیر در جنیگ هیبرییدی
به شدت حیاتی است؛ زیرا بدون درک پیچیدگی و آشوب خطر اتخاذ راهبردهیای نامتناسیب بیا
وضعیت موجود وجود دارد که این راهبردهای نامتناسب به نوبه خود پیچیدگی را افزایش میی-
دهند و تبعات عدیدهای را بر سیستم بار میکنند .ازیین رو الزم اسیت راهبردهیای متناسیب بیا
سیستمهای پیچیده و آشوبی تشریح گردند:
در ادبیات موجود مطالعات راهبردی در باره جنگ به موضوع پیچیدگی و آشیوب بیه خیوبی
توجه شده است و به خصوص در نظریات آنتوان بوسکت مؤلفههای پیچیدگی و آشیوب و تیأثیر

 .7به نقل از آنتوان بوسکت در ،Chaoplexic warfare or the future of military organization
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آنها در روش جنگیدن از نظر علم تجربی با دقت باالیی توصی شیده اسیت .در سیایر نظرییات
مربوط به جنگ هیبریدی نیز این مؤلفههیا در سیطوح راهبیردی ،عملییاتی و تاکتییک نظیامی
تشریح شدهاند ،ولی نظریههای پیچیدگی و آشوب در هیچ کیدام راه حلیی بیرای بیرونرفیت از
بحران این نوع از جنگ بیان نشده است .ولی سیستمهای پیچیده و آشیوبی دارای ویژگییهیای
متعددی به ویژه در حوزه کنترل و سرکوب آشوب میباشند که توضیح میدهنید چگونیه عمیالً
الگوهای نوین جنگ در قالب راهبردهای کنترلی چنیین سیسیتمهیایی شیکل مییگیرنید .ایین
راهبردها عبارتند از:
الف) کنترل پیشخورانی در برابر کنترل بازخورانی :در کنترل بازخورانی [سیسیتم سیاده]
فرآیندها میتوانند به وسیلۀ مکانیزمهای خاص بازخورانی کنترل شوند :تفاوت میان رفتار میورد
انتظییار و رفتییار موجییود میییزان کنتییرل را مشییخص مییینماییید .در حییالی کییه در کنتییرل
پیشخورانی[سیستم پیچیده و آشوبی] راهبردهای از پیش تعیین شده بیرای نفیوذ در عملییات
داخلی سیستم از طری مکانیزم خاص پیشخورانی تجویز میشوند.
ب) کنترل داده پایه در برابر کنترل مدل پایه :کنترل میتواند با آگاهی [سیستم ساده] ییا
بدون آگاهی از مدل و داشتن آن صورت بگیرد.
پ)کنترل مؤلفههای سیستم در برابر کنترل ورودی آن :آشیوب در سیسیتم مییتوانید از
بیرون و با کنترل ورودی آن [سیستم سیاده] ییا از داخیل و بیا کنتیرل مؤلفیههیای درونیی آن
[سیستم پیچیده و آشوبی] کنترل شود.
ت) هدفزنی در برابر کنترل :در راهبرد هدسزنی بر خالس کنترل ،یک هدس [برای سرکوب
آشوب] تجویز میشود( .اردی.)05 :5991 ،7
جنگهای هیبریدی دارای ماهیت و خصوصیاتی هستند که برای کنتیرل آنهیا نمییتیوان از
روشهای کنترل کالسییک در سیسیتم هیای سیاده اسیتفاده نمیود و بهتیرین انیواع کنتیرل در
بحرانهای ناشی از جنگهای هیبریدی را میتوان به شرح زیر توصی کرد:

1. Érdi, P.
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 -7یکی از خصو صیات بارز روش جنگ هیبریدی غیرخطی بودن آن است که در آن نظم به
صورت شاخهای درمیآید .در این وضعیت کنترل بازخورانی که در حلقه بسته انجام
میشود ،کارآیی خود را از دست میدهد ،ولی با کنترل حلقه باز پیشخورانی
(آندریوفسکی 7و فرادکوس )5995 ،5با در نظر داشتن مسیری و نقطهای که در آن شاخه
جدید ایجاد میشود ،میتوان از قبل شاخه جدید را به مسیر و نقطه دلخواه ایجاد نمود.
به عنوان مثال ،برخی بازیگران با ایجاد تنشهای واگرایانۀ قومی در یک منطقۀ بحرانی
خاص نظم منطقهای را شاخهای کرده و شاخه جدا شده را به نفع خود مصادره کرده و یا
تحت نفوذ خود درمیآورند.
 -5یکی دیگر از خصوصیات روش جنگ هیبریدی شکلگیری آشوب در لحظه و به صورت
غافلگیرانه میباشد و ماهیت انطباقپذیری و انعطاسپذیری این نوع از جنگ حکم میکند
که تصمیمگیری با سرعت بسیار باال انجام شود و نمیتوان از مدلهای از قبل تهیه شده
کنترل استفاده نمود .در این وضعیت کنترل فقط از طری اطالعات موجود در صحنه
انجام میشود .با دستکاری در دادهها نیز میتوان برونداد سیستم را به نحو مطلوب تغییر
داد.
 -5خصوصیت دیگر جنگهای هیبریدی ماهیت پویای این نوع از جنگها است؛ بدین معنا
که در برابر تغییر مؤلفه های سیستمی مقاومت کرده و خود را به نقاط تعادلی جدید
5
می رساند و در واقع با ایجاد ثبات پویا به نفع بحران به بقای خود ادامه میدهد (بوچالتی
و دیگران .)5999 ،با آگاهی از این خصوصیت بازیگران دارای قدرت بیشتر با تغییر
مؤلفههای موجود مانند افزایش یا کاهش تعداد بازیگران ضعی تر یا تحت کنترل خود
(بازیگران نیابتی) یا تغییر ماهیت آنان (از نظامی به غیر نظامی) اختیار خود یا تغییر در
سطح تعامالت بازیگران یا مرزهای سیستم و ...در آن عدم تعادل به وجود آورده و آن را
مجبور به حرکت به سمت نقطه تعادلی جدید مینمایند که کمی با نقطه قبلی فاصله
داشته ،ولی نقطه دلخواه آنان میباشد.

1. Andrievskii, B.
2. Fradkov, A.
3. Boccaletti, S.
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 -8از دیگر خصوصیات جنگهای هیبریدی حساسیت به مقادیر اولیه یا اثر پروانهای است که
موجب تشدید تعیینناپذیری سیستم میگردد .در این حالت با مشخص کردن
مجذوبکنندههای ناآشنا  -که همان نقاطی هستند که در آن سیستم به رغم وجود
آشوب دارای نظمی خاص بوده و از خود رفتار مشخصی را نشان میدهد -با استفاده از
راهبرد هدسزنی که ایجاد آشوبهای کوچک تعمدی در مسیر حرکت سیستم میباشد
(ماکائو 7و گربوگی )5994 ،5میتوان حوزۀ جدیدی ایجاد کرده ،مسیر سیستم را به سمت
دلخواه تغییر داد .در قالب این راهبرد ،بازیگران جنگهای هیبریدی با هدس قرار دادن
بخش خاصی از سیستم یا حمله به هدفی خاص موجی از پیامدها را ایجاد میکنند که
دشمن آنان را مجبور به انجام واکنشی مینماید که دلخواه ایشان میباشد؛ به عنوان مثال
با حمله به منطقهای حساس یا با حمله با سالحی خاص میتوان راهبردهای فعلی دشمن
را از حیز انتفاع خارج کرد و راهبردی را به او اعمال نمود که در مسیر مطلوب خود
میباشد.

بحران اوکراین و سوریه و روش جنگ هیبریدی
در سال  5978با باال رفتن تنشهای ناشی از تحرکات جداییطلبانه در کریمه و حمایت جیدی
روسیه از این تحرکات ،نظم سیستمی کشور اوکیراین دچیار بحرانیی شیدید گردیید (غیرخطیی
شدن سیستم) .در این زمان نظم سیستمی در اوکراین بر اثیر ارتعاشیات ییا تکانیههیای شیدید
بحران به دو شاخه تقسیم شد (شاخهای شدن نظم) ،کریمه به عنوان یک شاخه جدیید نظیم از
شاخه اوکراین منشعب شد ،ولی با این حال در هر دو شاخه اصلی و انشعابی ارتعاشات شیدیدی
در جریان بود .در حالی که دولت اوکراین به شدت درگیر این بحران بود ،بیه صیورت همزمیان،
بحران به مناط لوهانسک و دونتسک در شرق این کشور نییز کشیانده شید و نیروهیای ارتیش
روسیه در حمایت از جداییطلبان و طرفداران الحاق این مناط بیه روسییه ،در پشیت مرزهیای
روسیه با اوکراین مستقر شدند ،این عمل حالتی شیبیه رزونیانس بیر بحیران اصیلی وارد کیرد و
موجب تشدید تکانهها در شاخه اصلی گردید(اصل وابستگی حساس) و آن را مجدداً در معیرض
انشعاب قرار داد .در این زمان هیأت حاکمه اوکراین دو گزینه پیشروی داشت :حفیظ کریمیه و
1. Macau, E. E.
2. Grebogi, C.
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ادامه روند رو به تشدید بحران و روبرو شدن با انشعابات جدیید سیسیتمی کیه در نهاییت بقیای
سیستم را تهدید میکرد؛ یا جدا کردن شاخه انشعابی کریمه از شاخه اصلی برای ایجاد ثبیات و
برقراری نظم و حفظ بقای باقیمانده سیستم ،که اوکراین با توجه به اولویت حفظ بقا ،بیه ناچیار
گزینۀ دوم را انتخاب کرد (اصل قانون قدرت – عدم تناسب اندازه نیروی به کار رفتیه بیا نتیجیۀ
حاصله) .در اینجا شاهدیم که بر اساس اصل قانون قدرت ،با صرس انرژی بسیار کمی ،نتایج ییک
جنگ بزرگ حاصل شد و سرزمینی به وسعت شبه جزیره کریمه از اوکراین جدا گردید .با میرور
اتفاقات قبل از این بحران درمییابیم که برکناری مجدد ویکتور یانوکوویچ طرفدار روسیه طلیعه
تکرار مجدد انقالب رنگین سال  5998در این کشور بود که طی آن یانوکوویچ عزل و یوشیچنکو
به قدرت رسیده بود (نقاط عط در قالب مجذوبکنندههیای ناآشینا) ،لیذا ورود شیبهنظامییان
طرفدار روسیه به کریمه ،لوهانسک ،دونتسک ،خارکوس و اودسا (باال بردن آنتروپیی ییا آنتروپیی
مثبت) به منظور ایجاد بحران در اوکراین در واقع عملی پیشدستانه (کنترل پیشخورانی) برای
ایجاد اثرات مطلوب یا جهتدهی به مسیر مطلوب رویدادهای آتی در چارچوب نظریه پیچیدگی
و آشوب ارزیابی میشود.
بحران سوریه یکی دیگر از نمونههای جنگ هیبریدی در سیاست بینالملل نیوین مییباشید
که بارزترین خصوصیت آن تعدد ،تنوع ،سطح و اهداس کنشگران ،و تنوع تعامالت مییان آنیان از
یک سو ،ریشههای گوناگون آن ،حداقل در ابعاد ژئوپلتیکی ،ژئوکالچری و زیستمحیطی بحیران،
و ...از سویی دیگر است (آنتروپی مثبت) .از سال  5978به این سو ،همگام با تشدید تیالشهیا و
افزایش حمایتهای مالی و نظامی برای رفیع بحیران تعیداد بیشیتری از کنشیگران وارد صیحنه
شدهاند ،ولی ماحصل آن به جز افزایش آمار تلفات جانی و مالی نبوده است (اصل قانون قیدرت-
عدم تناسب اندازه نیروی به کار رفته با نتیجۀ حاصیله) .حتیی در برخیی میوارد ورود بیازیگران
جدید به صحنه موجب بروز موج جدیدی از بیثباتی در منطقه و روانه شدن سیل مهاجرین بیه
اروپا و ایجاد بحران در اتحادیه اروپا گردید تا جایی که شاید بتوان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
را با این موج مهاجرتها مرتبط دانست (اثر پروانهای و راهبرد هدسزنی) .ورود روسیه به صحنۀ
منازعات سوریه به احتمال زیاد منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد .با تشیدید بحیران در
سوریه و تمرکز دولت بر حفظ پایتخت ،و با فعالیت گروههای نیابتی ،بحیران در منیاط شیمال
غرب و شمال شرقی این کشور نیز به صورت همزمان شدت یافت ،ولی ادامه رونیدهای تجزییه-
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طلبانه به ایجاد شاخههای جدیدی از نظم منتهی شده است (شاخهای شدن نظم) کیه اسیتمرار
این وضعیت میتواند تکرار سناریوی کریمه و حتی تجزیۀ سوریه را به نفع کشورهای مخال بیا
سوریه به دنبال داشته باشد.

بحث و نتیجهگیری
با قراردادن یافته های تحقی در چیارچوب نظرییه پیچییدگی و آشیوب ،مفهیومی کیاربردی از
چیستی و چرایی جنگهای نوین و به خصوص روش جنگ هیبریدی به دست میآیید .در ایین
مدل مفهومی جنگ هیبریدی جنگی است که در فضای پستمدرنِ ایدهمحوری عمیل مییکنید
که در آن افکار عمومی متأثر از رشد فزاینده روند جهانیسازی رسانهها و شیبکههیای اجتمیاعی
خارج از کنترل دولتی و به شدت حساس نسیبت بیه مسیائل امنیتیی و حقیوق بشیری ،نقشیی
اساسی در شکلدهی به سیاستهای ملی و خارجی دولتها و سیاستهای جهانی سازمانهیای
بینالمللی ایفا میکنند .در این چارچوب اولین مؤلفه نظام بینالملل در محیط پیچیده و آشوبی
که همان حساسیت به مقادیر اولیه یا اثر پروانهای و همچنین قانون قدرت است ،خیود را نشیان
میدهد؛ بدین معنا که کنشگر جنگ هیبریدی با صیرس انیرژی بسییار کیم در صیحنه عملییات
فیزیکی اثرات شدیدی را بر صحنۀ عملیات روانشناختی یا افکار عمومی وارد مینمایید (تأکیید
بیش از اندازه گروههای تروریستی مانند داعش بر بنیانهای ایدئولوژیک و بیه نمیایش درآوردن
جنایات با روش های به شدت غیرانسیانی ،بیرای ایجیاد تیرس در افکیار عمیومی بیا اسیتفاده از
رسانههای ارتباط جمعی در این راستا ارزیابی میشود).
از منظر شبکهای آشوب بینظمی نیست ،بلکه سیستم آشوبی نظم خاص خیود را بیه همیراه
دارد؛ لذا کنشگر هیبریدی بیا کشی الگیوی نظیم آشیوبی کیه دارای نقیاط عطی و مجیذوب
کنندههای ناآشنا میباشد ،وضعیت را از حالت تعیینناپذیری و عدمقطعیت خارج کیرده و آن را
کنترل میکند .کنشگر هیبریدی با افزایش آنتروپی مثبت نظم سیستمی را دچار اختالل نمیوده
و با فروپاشی آن خصوصیت بعدی سیستم پیچیده یعنی شاخهای شدن را به وجود میآورد و ییا
اینکه با قطع ارتباط میان گرههای شبکه ،شاخه یا شیاخههیایی از سیسیتم را جیدا کیرده و آن
شاخههای جدید را در اختیار میگیرد (تأکید بر تجزیه قیومی -نیژادی ،فرهنگیی و میذهبی در
کشور هدس و نفوذ و جدا کردن آن از سیستم اصلی بدین سبب میباشد)
کنشگران مختلفی در عمل از جنگ هیبریدی استفاده میکنند .کنشگران دولتی از آن برای
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رسیدن به اهدافی استفاده میکنند که حصول آنها با حضور آشکار نیروهای دولتی تنافر داشیته
یا از نظر حقوق بینالملل تبعاتی را به دنبال دارد و یا هزینههای کمتر انسانی و مادی را بر آنان
بار میکند و معموالً برای انجام آن از گروههای سازمانیافته تحیت نفیوذ بیه صیورت نییابتی ییا
کارکنان رسمی و یا غیر رسمی خود به صورت پنهان استفاده میکنند .کنشگران غیردولتیی بیا
استفاده از نبود انسجام ملی (وجود شکاس شدید بین مردم و حکومت) با انجیام عملییات روانیی
در مردم بومی و محلی نفوذ کرده و پس از دریافت حماییت و اسیتفاده از آنهیا بیه عنیوان سیپر
انسانی خود را در موقعیت برتر قرار میدهند .بازیگران شبه دولتیی کیه معمیوالً نماینیده میردم
بومی بوده ،ولی قدرت کامل سیاسی را در دست ندارند و با نیروهای اشغالگیر خیارجی و ییا بیا
تهدید کننده امنیت داخلی درگیر هستند ،از مزیت همرنگی طبیعی بیا میردم صیحنه عملییات
برای پیروزی در جنگ هیبریدی استفاده میکنند.
به نظر میرسد کنشگران جنگ هیبریدی بهترین راه مقابله برای رسیدن به اهیداس خیود را
در کاربست راهبردهای کنترل پیشخورانی ،دادهپایه ،تغییر در مؤلفههای سیستمی و هدسزنیی
یافتهاند و از این رو به اقدامات پیشگیرانه و پیشدسیتانه روی آوردهانید .اقیدامات پیشیگیرانه و
پیش دستانه آنان را همواره یک گام از کنشگری که به صورت ایستا منتظر کنش حریی مانیده
تا الگوی رفتار خود را بر اساس آن تنظیم نمایند ،جلوتر انداخته است.
دوران کنونی ،دوران جنگ هیبرییدی اسیت؛ زییرا پیشیرفت فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات
زمینههای قدرتآفرینی را در اختیار افراد ،گروهها و دولتها قرار داده است که حتیی از کنتیرل
فناوری به وجود آورندۀ آن نیز خارج شده است .ورود کنشگران قدرتیافتیه متعیدد بیه صیحنۀ
سیاست بینالملل قواعد بازیهای راهبردی را که چارچوبی عقالیی داشتند ،تغیییر داده اسیت و
محیط امنیت بینالملل کالسیک را که محیطی ایستا بود و ثبات راهبردی در آن دغدغه اصیلی
کنشگران بود ،به محیطی پویا مبدل کرده که منافع برخی کنشگران را در آن بیثبیاتی تعریی
مینماید .در چنین محیطی که نقشآفرینانِ آن را طیفی از کنشگران تشکیل میدهنید کیه در
یک سوی آن قدرتهای دولتی با قدرت جهانی و در سوی دیگر آن گروههای کوچک و یا حتیی
افرادی تشکیل میدهند که انیدازه ،سیازمان ،اهیداس گونیاگون بیوده و راهبیرد آنهیا را محییط
عملشان تعیین میکند ،هیچ مرز روشنی بین جنگ و صلح قابل وجود ندارد .در چنیین محییط
مملو از روابط نامتقارن شناخت محیط سیستمی و نظم درون آن الزامی است و بهتیرین ابیزار و
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روشی که قدرت تبیین الزم را برای مقابله با جنگهیای هیبرییدی داشیته باشید کیه محصیول
چنین محیطی است ،نظریۀ پیچیدگی و آشوب میباشد .یافتههای این تحقی نشان میدهد که
نظریۀ سیستمی به بهترین نحیو چیسیتی و چراییی جنیگ هیبرییدی را مشیخص میینمایید و
راهبردهایی را برای مقابله با آن ارائه میکند .بنابراین فرضیۀ تحقی با توجه به تطاب یافتهها با
اصول نظریه سیستم پیچیده و آشوبی تأیید میگردد.

پیشنهادها
 -7اولین اصل در مقابله با تهدید هیبریدی از بیین بیردن محییط رشید رادیکالیسیم اسیت.
عوامل به وجود آورندۀ این محیط ،ریشه در اختالفات و تبعیضیات قیومی ،نیژادی ،فرهنگیی ییا
مذهبی دارند .بنابراین بهترین راه مبارزه با این گونه تهدیدات در وهلۀ اول از بیین بیردن ریشیۀ
این عوامل است که در برنامهریزیهای کوتاه ،متوسط و بلندمدت به ترتیب ریشهییابی ،کنتیرل،
درمان و در نهایت ریشهکن میشوند.
 -5راهبرد جنگ هیبریدی در شبکه قابلیت اجرا مییابد؛ بنابراین سازمانهیای نظیامی بایید
قابلیت تطاب ساختار نظامی با جنگ شبکهای را در خیود ایجیاد نماینید .اولیین اولوییت بیرای
حصول این منظور توجه به دکترین عملیات مشترک و سیستم کنتیرل و فرمانیدهی خیاص آن
یعنی سیستم سیستمهاست.
 -5محور اصلی راهکار کالسیک مقابله با جنگ شبکهای کنترل بر شبکه است ،در حالی کیه
اصل خودساماندهی سیستمهای پیچیده به ما متذکر میشود که بهتیرین راه مقابلیه بیا جنیگ
شبکهای کنترل در شبکه است .بدین منظور باید در راههای ارتباطی بین نقاط شبکه نفوذ کیرد
و جریان آن را قطع یا به نفع خیود تغیییر داد .اطالعیات از روابیط درون شیبکهای از ضیروریات
چنین رویکردی میباشد.
 -8یکی از منابع قدرت راهبرد جنگ هیبریدی تنوع ،همزمانی ،همپایانی تهدیدات آن است.
قانون ضرورت تنوع (اشبی) حکم میکند که در برابر تنوع تهدیدات باید تنیوع راهبردهیا ییا بیه
عبارتی جعبه ابزاری از راهبردهای متنوع در اختیار داشت.
 -2همافزایی در جنگ هیبریدی از نوع فرکتالی است که در سیستمهای باز مطرح میباشد.
بدین سبب برای هموزن سازی در حیطه همافزایی ،بایید از شییوه مأمورییت محیور در رهبیری
عدهها استفاده شود که با این نوع از محیط جنگ تطاب دارد .از ایین رو توصییه مییشیود ایین
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شیوه و الزامات آن در اولویت مطالعات راهبردی قرار گیرد.
 -5کنشگر جنگ هیبریدی از ایجاد انتروپی مثبت برای ایجاد آشوب و بینظمیی غییر قابیل
کنترل در سیستم استفاده مینماید .این عمل با ایجاد انتروپی منفی یا نگانتروپی قابیل جبیران
است؛ بدین ترتیب تأثیر عملیات روانی که محور اصلی این جنگ را تشیکیل مییدهید ،بایید بیا
انجام عملیات خنثی کننده متناسب از بین برد و نظم سیستمی را کنترل نمود.
 -1پیشبینیناپذیری خصیصه سیستم غیرخطی است و دست برتر کنشگر هیبریدی در این
چارچوب تعری میشود و بهترین راهبرد مقابله با پیشبینیناپذیری ،سناریوسازی است کیه بیا
شناخت نقاط عط سیستمی و مجذوبکنندههای ناآشنا ممکن میشود .در واقع به هیر مییزان
که این نقاط بهتر شناسایی شوند ،سناریوسازی قویتر و به هر اندازه که سناریوهیای قیویتیری
پیشبینی ناپذیری سیستم پیچییده و آشیوبی سیرکوب شیده و امکیان اسیتفاده از
تهیه شوند ،
پیشخورانها به جای بازخوران ها فراهم می شود.
 -4تاریخ ثابت کرده است که تحوالت فناورانه به طور مستقیم در تغییر محیط امنیتی نقش
دارد و تغییر محیط امنیتی بر انقالب در امور نظامی تأثیرگذار است که این انقالب نیز بیه نوبیه
خود بر دکترین ،سازماندهی ،تاکتیک و فناوری سازمانهای نظامی اثر میگذارد .بنیابراین رصید
تحوالت فناورانه روزآمد به تطاب کارآمد سازمان نظامی با محیط امنیتی جدید کمک مینماید.
در همین راستا پیشنهاد میگردد که مراکز رصد تحوالت فناورانه مرتبط با امور نظامی تقویت و
این مراکز در سطح ملی همگرا گردند.
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