
دفاعی آمریکا و استراتژي فناوري
در هزاره سوم

ابوالفضل آقامحمدي
مقدمه

آینــده نگــري و پــیش بینــی تحــوالت هرچنــد دورتــر، ایــده آل 
تحلیل گران، طراحان و مدیرانی است که نگران یافتن راهکارها و تـدوین 
راهبردهاي دراز مدت هستند. هرچه صحنه آینده پیشـاروي آنهـا رقابـت 

بحرانی تر باشد، اهمیت پیش بینی ها و لـزوم دقـت و جامعیـت آمیزتر و
آنها بیشتر می شود، به ویژه در حوزه تحلیـل هـا و تصـمیم گیـري هـاي 
دفاعی و امنیتی که حوزه اي سراسر آمیخته با رویدادهاي غیر منتظـره و 
بحران هاي غافلگیر کننده است؛ پیش بینی و ترسـیم سـناریوهاي آینـده 

برنامه ریزي و کسب آمادگی بـراي مقابلـه بـا تهدیـدها و نقش حیاتی در 
بحران هاي ناشی از آنها پیدا می کند. 

در سطح کالن، جهـان در چنـد قـرن اخیـر و حتـی قبـل از آن 
همواره شاهد دو راهبرد بوده است: 

راهبرد کشورهایی که خواهان حفظ وضع موجود بـوده و راهبـرد 
از قـدرت جهـانی بـوده و خواسـتار کشورهایی که به دنبال سهم جدیدي 

برهم زدن وضع موجود و ایجاد نظم نوین می باشند. 
طراحان نظم هاي مطلوب یعنی هر دو طرف، خواهان بازي از نوع 
مجموعه صفر هستند. بسیار دور از ذهن است اگر بپنداریم که غیر از این 

در مدل، به بازي دیگري بپردازند، مگر اینکه یک طرف یـا هـر دو طـرف
ماهیت رفتار خود تغییر ایجاد کرده و یا به نظمی توافق کنند کـه اسـاس 
آن مبتنی بر تقسیم قدرت به روش متداول باشد. بسیار بعید است کـه در 
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هر دو مورد حداقل تا سال هاي آینده پیش بینـی وجـود داشـته باشـد و 
آمریکایی ها به آن تن دهند. پس از پایان جنگ سـرد طـرح ریـزي هـاي 

ند مدت دفاعی جهانی دستخوش تغییرهاي چشمگیري شده است. بل
در وهله نخست منشاء و نوع مناقشاتی که سازمان هـاي نظـامی 
بایـد بـراي آن بـه طـرح ریـزي بپردازنـد، بسـیار متنـوع شـده و قابلیـت 
پیش بینی آن کم شده است. براي ایاالت متحده، پایان جنـگ سـرد، بـه 

که چگونه، کجا و چرا باید مساله اسـتقرار گفتگوهاي جدیدي در این باره 
نیروهاي نظامی را مورد بررسی قرار دهد منجر شده است. هرچند که این 
کشور هیچ همتاي نظامی واقعی ندارد ولی با دشمنان بالقوه بسیار بزرگی 

مواجه خواهد شد. 
در مـورد با روي (رویکرددرمرحله دوم، به ماموریت هاي نظامی، 

) اهمیـت قابـل تـوجهی2و غیـر سـتیزه آمیـز1کـم شـدتتوانایی هـاي 
. 3داده می شود

سومین و شاید مهم ترین نکته دربـاره کـارکرد آینـده نیروهـاي 
نظامی و محدودیت هاي احتمالی که بر سر راه آنها قرار دارد اینسـت کـه 
ماهیت امنیت جهانی در حال تغییـر متناسـب بـا چـالش هـاي محیطـی

بـت اقتصـادي) همـراه بـا خطـرات ناشـی از انتشـار (نظیر مهاجرت و رقا
تسلیحات کشتار جمعی و رقابت هاي نظـامی متعـارف از جملـه عـواملی 
هستند که بر استفاده از زور تاثیر مـی گذارنـد. بسـیاري از تفـاوت هـاي 
سنتی بین صحنه هاي نبرد، تحت تاثیر چالش هاي میـان منطقـه اي (از 

1- Low- intensity Capabilities
2- Non- conflict Capabilities

این گونه ماموریتها در دوران جنگ سرد بسیار مورد توجه بود.-3
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م هاي تسلیحاتی فزاینـده موجـود در مهاجرت و تروریسم گرفته تا سیست
سطح جهانی) در حال زوال می باشند. 

با توجه به مطالب یاد شده، این ادعا که مناطق کلیدي مورد نظر 
آمریکا همچنان نشان دهنده گرایش هاي خاصی بوده و پیامدهاي مهمـی 
را براي چگونگی و امکان وقوع احتمالی مناقشات دربردارند یـک واقعیـت 

است. 
ــاعی، تضــمین دسترســی  ــاوري دف ــه فن ــوط ب ــه هــاي مرب برنام
جنگجویـــان بـــه فنـــاوري برتـــر و قابـــل تـــامین بـــراي پشـــتیبانی از 
ماموریت هایشان و ایجاد توانایی انقالبی از جمله ماموریت آنهاست. تدوین 
راهبرد مورد نیاز براي پشتیبانی از ایـن ماموریـت هـم مسـتلزم شـناخت 

همچـون جنـگ بیولوژیـک و 1هاي نامتقـارنیگسترده عملیاتی و تهدیـد
جنگ هاي اطالعاتی است، که باید توسط نیروهـاي نظـامی مـدنظر قـرار 
گیرد. یک استراتژي موفق همواره باید از پژوهش هایی که ایـده پـردازي 
هاي نو و نوآوري هاي جدید را توسعه می دهند استقبال نماید و در عین 

مه جانبه در امور نظـامی، بـا اتکـا بـه حال، به منظور ایجاد یک انقالب ه
آگاهی کامل از موقعیت میدان نبرد و تضمین اطالعات، از پیشرفت هـاي 

حاصله در فناوري هاي اطالعاتی استفاده کند. 
اقتدار برنامه علوم و فناوري دفاعی بی شک بـه خالقیـت و بلـوغ 

که ایـده فکري دست اندرکاران آن بستگی دارد. این فعاالن از دانشگاه ها
ها و دانش جدید را در اختیار می گذارند تا مراکز تحقیقـاتی نیروهـا کـه 
ثبات ایجاد نموده و نیروهاي عملیاتی را بهم مـرتبط مـی سـازند، آژانـس 
پروژه هاي پیشرفته دفاعی که در تـدوین برنامـه هـاي خطیـر و پربـازده 

1- Asymmetric Threats
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است 1ريفعالیت می کنند، بخش صنعت که عهده دار نوآوري و گذار فناو
و تا متحدان بین المللی کشـور کـه بـا شـرکت در برنامـه هـاي پـژوهش 
مشترك، از آغاز کار، امکان عملیات مشترك بین المللی را مورد توجه قرار 

به خـدمت گرفتـه مـی شـوند. بایـد در ابتـدا 2می دهند بصورتی هم افزا
مشخص نمود، براي برنامه علـوم و فنـاوري دفـاعی چـه اهـدافی در نظـر 
گرفته شده و به چه موفقیت هایی باید نایل شد و سپس فرایند مطمئنـی 

براي تحقق آن اهداف بکار گرفت. 
برتري فناوري عنصر مهمی از امنیت ملی بشمار می رود، زیرا در 
هنگام صلح عامل بازدارندگی بوده و در موقع بروز بحران، عامـل پیـروزي 

تلقی می گردد. 
ایـاالت متحـده در زمینـه علـوم و معاون وزیـر دفـاع "دلورس"

فناوري  معتقد است، آمریکا به برتري فنـی نیروهـاي مسـلح اش متکـی 
است. اولین و مهم ترین ماموریت برنامه علوم و فناوري دفاعی اینست که 
با دسترسی سربازان به روش هاي فنی برتر و ایجاد توانمندي هاي نـوین 

در جنگ، پیروزي آنها را تضمین نماید. 
محیط استراتژیک

براي تحقق امنیت ملی در قرن بیست و یکـم، نیروهـاي نظـامی 
ایاالت متحده براي انجام عملیات نظامی گسترده و وسـیعی از امـدادهاي 

گرفته تا حضور در یک جنـگ تمـام عیـار در میـدان هـاي 3بشر دوستانه
ارت نبرد، خود را آماده می سازند. این استراتژي بر ضرورت ایفاي نقش وز

دفاع آمریکا در شکل دادن به محیط امنیت بین المللی در راستاي منـافع 

2- Technology Transition
1- Synergical
2-Hunanitarian Aids
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آن کشور، مقابله با طیف کامل بحران هاي گوناگون و ایجاد آمادگی براي 
ه با چالش هاي ناشناخته تاکید دارد؛ آنچه براي تحقق ایـن برتـري مواجه

همه جانبه داراي اولویت است، توانایی نیروهاي مسلح ایـاالت متحـده در 
بدســـت آوردن برتــــري کامــــل اطالعــــاتی و نیــــز برخــــورداري از 

فناوري هاي پیشرفته می باشد که این کشور را توانمند می سازد. 
ی به طور مشروح در گـزارش چشـم انـداز اهمیت برتري اطالعات

رییس ستاد مشترك ارتش آمریکا مورد بحث قرار گرفتـه 2010مشترك 
است. توانمندي فنی که آمریکایی ها بدنبال آن هستند سبب سـبک تـر، 
پرتحرك تر و مرگبار شدن تجهیزات و نیروهاي آنها خواهد شد. سه عامل 

ترتیب عبارتند از: تهدیدهاي مهم براي تخصیص سرمایه در این زمینه به 
نامتقارن، به خدمت گرفتن فناوري هاي پیشرفته و تضمین اطالعات.

تهدیدهاي نامتقارن
توسعه فناوري در جهان، تهدیـدهاي نظـامی پـیش روي ایـاالت 
متحده را دستخوش تغییر نموده و برتري همه جانبه آنها در تمام ابعاد را 

حقق استراتژي دفاعی خـود، نیروهـاي به چالش کشیده است. آنها براي ت
نظامی خود را براي انجام همزمان عملیات چندگانه غیرمترقبه در سراسـر 
جهان بسیج نموده انـد. آنـان معتقدنـد نیروهـاي نظـامی آمریکـا در هـر 
محیطی از جمله در محیط هایی که دشمن از ابزارهاي نامتعارفی همچون 

فعالیــت هــاي اطالعــاتی، ســالحهاي هســته اي، شــیمیایی، بیولوژیــک،
موشک هاي بالستیک و اقدامات تروریستی استفاده می کند بایـد بتواننـد 
به راحتی وارد عمل شوند. آنها می گوینـد: دشـمنان آینـده بـراي خنثـی 
کردن برتري نیروهاي ایاالت متحده بطور فزاینده اي به راهبردهـا و روش 

این تهدیـدها مطلـع بـوده و هاي نامتعارف متوسل خواهند شد. ما باید از 
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موفقیت هاي فناوري را که به ایجاد توانایی هاي جدید در رویارویی با این 
تهدیدها منجر می شوند تضمین نماییم. 

1بهره گیري از آثار شکوفایی فناوري

به عقیـده تئوریسـین هـاي دفـاعی ایـاالت متحـده، بسـیاري از 
تاوردهاي نـوین در بخـش نیازهاي دفاعی، از طریق به خدمت گرفتن دسـ

تجاري و استفاده از امکاناتی نظیر رایانه، نرم افزارها، قطعات الکترونیکی و 
وسایل مخابراتی قابل تامین هستند. به موازات حرکت تواناسـازي نظـامی 
در راستاي جنگ متکی بر اطالعات و اینکـه عصـر اطالعـات یـک انفجـار 

کند، فرصت هاي فراوانی بـراي فناوري در اقتصاد غیرنظامی را تجربه می 
بهره گیري از فناوري ها و محصوالت تجاري به منظور استفاده نظـامی از 
آنها به وجود خواهـد آمـد. وزارت دفـاع، توسـعه فنـاوري و دسـتاوردهاي 
تجاري را بدقت تعقیب کرده و اگر آنها را براي افزایش توان نظامی مفیـد 

تشخیص دهد به کار خواهد گرفت.
وجه داشت، بسیاري از نیازهاي سربازان کامالً نظامی بوده و باید ت

هیچ فناوري تجاري براي آنها در دسترس نمی باشد. سـایر نیازهـا وجـوه 
مشترکی با فناوري تجاري دارند، امـا از طریـق نیازهـاي نظـامی هـدایت 
می شوند. چالش جامعه علمی این است که دریابد کدام روش فنی باید به 

شود و دیگر اینکه توسعه کدام روش ها به سـرمایه گـذاري خدمت گرفته
نیاز دارد. 

ــرن  ــان ق ــد، جنگجوی ــوان گردی ــز عن ــل نی ــه در قب همانطورک
بیسـت و یکــم، بایـد ســریع، سـبک، پرتحــرك و آمـاده بــراي حضــور در 

1- Technology Actualization



در هزاره سومآمریکا و استراتژي فناوري دفاعی 46

میدان هاي نبرد بوده و با آگاهی کامل از شرایط و موقعیت میـدان رزم و 
حنه کارزار شوند. راهبرد نظامی آمریکا بر مبنـاي تضمین اطالعات وارد ص

ــگر ــگ از حس ــاهی بالدرن ــاتی و دادن آگ ــري اطالع ــلیک 1برت ــادة ش آم
استوار است. 

تضمین اطالعات
از هنگام به کار گیري رایانه، فصـل جدیـدي در زمینـه پـردازش 
اطالعات گشوده شد. آمریکایی ها در حال شناسایی روشهایی هستند کـه 

اطالعـاتی را خنثـی نمـوده و در 2لیتهاي مرتبط با سایبرتروریزمبتوان فعا
عین حال از سیستم هاي اطالعاتی مهم حفاظت کنند. آنها معتقدند براي 
اینکه نیروهایشان اطمینان یابند که می توانند اطالعات مـورد نیـاز بـراي 
خنثی سازي عملیات دشمن و غلبه موثر بر آن را بدست آورند، ابتدا بایـد 

حت این اطالعات را ارزیابی نموده، سپس آن را تجزیه و تحلیل و درك ص
نمایند. کسب برتري اطالعاتی رکن اصـلی پیـروزي بـراي نیروهـاي ایـن 

کشور تلقی می گردد. 
وزارت دفاع این کشور برنامه اي را براي توسعه فناوري اطالعاتی 

و بی اثـر در دست اجرا دارد که به وسیله آن، تشخیص، تعیین مشخصات
کردن هدف هایی که در عمق زمـین و یـا در داخـل سـپرهاي حفـاظتی 
مستحکم جاسازي شده اند انجام می شود. این تالش متمرکز پاسخی بـه 
تهدیدهاي احتمالی از سوي کشورهایی است که دارنده سالح هاي کشتار 
جمعی بوده و پایگـاه هـاي مخـابراتی خـود را در تاسیسـات زیـر زمینـی 

می کنند. در این برنامه عالوه بر تشخیص اهدافی که به صـورت محافظت 

1- Sensor
2- Cyberterrorism intelligence
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مقاوم در عمق زمین استقرار یافته، اطالعات به روز بـراي نیروهـاي عمـل 
کننده فراهم می شود.

تجزیه و تحلیل
برتري فناوري، در زمان صلح، عامل مهمی براي بازدارندگی است 

را در اختیـار مقـام هـاي و در هنگام بروز بحران، گزینـه هـاي متعـددي 
عالیمرتبه و فرماندهان ارشد کشور قرار می دهد. 

در زمان جنگ، به شرط آنکه بـه تـوان از ایـن امکانـات بـه نحـو 
مطلوب بهره جست، برتري ایجاد شده، اثربخشـی رزمـی را افـزایش داده، 
حوادث ناگوار را کم کرده و خسارت هـاي وارده بـه تجهیـزات را کـاهش 

نیز از میزان تلفات نیروي انسانی می کاهـد. از ایـن رو برتـري می دهد و 
فناوري عامل مهمی در جهت کسب و برقراري امنیت ملی در هر کشوري 

به حساب می آید.


