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جنگ هاي آینده
1بهمن آذرپی

چکیده
دقت ,هوشمندي و قدرت تخریب باالي تسلیحات باعث گردیده تا 
جنگ ها سریع ,قاطع  و با شدت عمل زیاد , در زمانی کوتاه و در مقیاسی 
وسیع صورت گیرد.انطباق سطوح تاکتیکی و استراتژیکی نیز سبب 

مقدم نبرد و در عمق گردیده تا عملیات نظامی به طور همزمان در مناطق
استراتژیک کشور هدف کشانده شده و دستیابی به اهداف حیاتی و 

سیاسی را مقدور سازد.
در جنگ هاي متعارف امروزي همچون جنگ اول خلیج فارس , 
جنگ افغانستان ,جنگ بالکان و جنگ دوم خلیج فارس, نقش کلیدي را 

داشته و لذا , در کنترل و هدایت جنگ بر عهده C4ISR*سامانه هاي 
همواره حمالت پیشگیرانه و ویران کننده بر علیه مراکز فرماندهی , سایتها 
و سامانه هاي رادار دفاع هوایی , مراکز ارتباطی فرماندهی و کنترل انجام 
و متعاقب آن یورش به کارخانجات برق , دپوهاي مهمات , سوخت و 

.مراکز اصلی نیروهاي آفندي دشمن آغاز گردیده است 

جنگ هاي آینده، جنگ هاي نامتقارن، جنگ دور :واژه هاي کلیدي
ایستا ، سالح هاي هوشمند

معاون آموزشی دافوس آجا-1
* .Command Control Computer Communication Surveillance and
Reconnaissance

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1385بهار
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مقدمهمقدمه
چنـد دهـه ي   مبتنی بر فناوري مـدرن  با نگاهی گذرا به جنگ هاي 

اخیر و اجماع بین المللی  علیه کشورهاي کمتر توسعه یافته و به عبـارتی  
ی , نیروي انسانی کارگر و کشورهایی که تامین کننده منابع انرژي , معدن

غیره ي کشورهاي توسعه یافته هستند , می توان دریافت که فشـار هـاي   
وارده به کشورهاي مزبور , ماهیت جنگ هاي آینده را تغییر داده است .

یک جانبه گرایی در فناوري اطالعات و عدم تقارن و موازنه توان 
اشته تا به شیوه هاي نظامی در میادین نبرد , برخی کشورها را بر آن د

گ مختلف در پی ضربه زدن به نقاط ضعف دشمن قوي تر از طریق جن
به سامانه هاي فرماندهی و کنترل  نامتقارن , به ویژه جنگ رایانه اي

)7،ص1384(رزمخواه،شوند.

مشخصات جنگ هاي آینده-1
نا متقارن بودن جنگ هاي آینده-الف

دم تقارن در تکنولوژي ، یکی از ویژگی هاي جنگ هاي آینده ع
تاکتیک و استراتژي است. نابرابري توان تجهیزاتی و قدرت نظامی 
کشورهاي متخاصم ، منجر به بکارگیري طرف ضعیف تر از تاکتیک هاي 

غیر کالسیک گردیده است .

کوتاه بودن زمان درگیري , وسیع بودن منطقه نبرد -ب
از تجهیزات پیشرفته در دشمن با تکیه بر فناوري برتر و بهره گیري

ارتش خود براي تامین سایر اهداف بخصوص کاهش تلفات و جلوگیري از 
مشکالت داخلی که ممکن است با طوالنی شدن جنگ پیش آید و یا 
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تغییر کند , همواره در کشور قدرتمند و برتراینکه نتیجه مورد نظر 
طرحریزي هاي نظامی خود تکیه بر جنگ کوتاه مدت دارد.

اجراي جنگ سریع و قاطع با شدت عمل زیاد-پ
روزه و یا سه هفته اي 21در این شیوه ,دشمنان معتقد به جنگ 

هستند که طی آن بنیاد و   ساختار هاي اساسی دشمن را هدف قرار داده 
و با هدف براندازي وارد جنگ قاطع و سریع  می شوند . به اعتقاد 

کثر تا سه هفته پاسخگوي نیاز کارشناسان نظامی , توانایی سربازان حدا
فرماندهان و طراحان عملیاتی است و چنانچه جنگ مدت بیشتري به 
طول بیانجامد , ممکن است نتیجه جنگ تغییر یابد . لذا بایستی جنگ را 
با فشاري افزون و با سرعتی غیر قابل تصور و در محدوده وسیعی به پیش 

و عکس العملی از دشمن برد , به گونه اي که اجازه هر گونه مقاومت
)23،ص1383سلب گردد. (سالمی , 

سطوح تاکتیکی , عملیاتی و استراتژیکیانطباق -ت
, تغییرات مناطق فناوري نظامیبا توجه به توان باالي تکنولوژیک

می شود. در واقع در جنگ به مناطق عقب کشیده"مقدم جنگ سریعا
وجود اهداف سیاسی , هاي آینده در همه جا باید جنگید .بدلیل

استراتژیک و حیاتی در  عمق , جنگ بطور همزمان در مرکز ثقل و 
خطوط مقدم صورت خواهد  گرفت . سرعت در ارسال اطالعات به 

, توان واحدهاي فناوريفرماندهان منطقه نبرد با توجه به توانمندي هاي  
وده است.عملیاتی را افزایش داده و اهداف استراژیک را قابل دسترس نم

)27(همان،ص

سرعت باال در چرخش اطالعات -ث
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امروزه ارتش آمریکا به این باور رسیده که جنگیدن در سرزمین 
دشمن با تکیه صرف براطالعات رزمی شامل جو , زمین و دشمن که در 

می گردید , عملی زم براي نبرد محسوب گدشته به عنوان اطالعات ال
مع و دقیقی از دشمن و سرزمین نبرد از نیست بلکه نیازمند اطالعات جا

جمله وضعیت سیاسی , اقتصادي , اجتماعی , فرهنگی , نظامی و ... است 
, اما این اطالعات عمدتا در حوزه فعالیت جمع آوري سازمان هاي 
اطالعات نظامی قرار ندارند بلکه کسب آنها مستلزم فعالیت    سرویس 

ه همین منظور این سرویس ها در هاي اطالعاتی غیر نظامی نیز هست . ب
یک کمیته مشترك اطالعاتی با ارتش آمریکا , نیازمندي هاي اطالعات 
ارتش از منطقه نبرد و کشور هدف را تامین و ارائه می نمایند . عالوه بر 
توسعه حوزه و ابعاد اطالعاتی به لحاظ کمی , ارتش آمریکا با تکیه بر 

ي هاي اطالعات نظامی خود به ویژه برتري فناوري اطالعاتی , نیازمند 
آرایش و محل استقرار نیروها و مواضع دشمن را بدست آورده و بر اساس 
آنها به طرحریزي دقیق عملیاتی دست می زند و با برتري اطالعاتی , کلیه 
طرح هاي پدافند ي نیروي مقابل را ارزیابی نموده و موفقیت نیروهاي 

تضمین می کند . خود را با حداقل تلفات و ضایعات
از بارز ترین مشخصه عملیات هوایی اخیر سرعت عمل می 

کشید تا میساعت طول6حداقل 1991باشد .در جنگ سال 
اطالعات به فرماندهان میرسید, بنابراین زمانی که طول می کشید 
تا یک فرمانده دستور بمباران را صادر نماید همین مقدار بود . 

دقیقه تقلیل پیدا کرد 15این زمان به 2003لیکن در طول عملیات 
)8،ص1384(رزمخواه،.

آماده نمودن افکار عمومی براي جنگ- ج
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امروزه صرف برتري نظامی و داشتن قدرت برتر , به دولت ها اجازه 
افکار عمومی "ي کشور گشایی را نمی دهد و لذا ضرورت دارد تا بدوا

اراده ملی در جهت تصمیم ملت ها ( سطوح ملی و جهانی ) آماده شود و 
براي جنگ حاصل گردد.

اهداف سیاسی  و نظامی دستیابی همزمان به  - چ
با توجه به اینکه فناوري نظامی روز , توان جنگ دور ایستا و از راه 
دور را مهیا ساخته است , کشورهاي برتر این امکان را بدست آورده اند تا 

حرکت ها ي خطوط مقدم منطقه با انطباق سطوح تاکتیک و استراتژیک , 
"نبرد ر ا به مناطق عقب تر به کشانند و به جنگ عمق بخشیده , توئما

اهداف استراتژیک و حیاتی را اسی را به منظور براندازي نظام و اهداف سی
به منظور به فلج در آوردن کشور انجام دهند .

دقت , هوشمندي و قدرت تخریب باالي تسلیحات - ح
ازازراراجهـان جهـان ,,همزمـان همزمـان گیـري گیـري هـدف هـدف وواطالعـاتی اطالعـاتی تفوقتفوق،،دقیقدقیقحمالتحمالت

ادغـام ادغـام سازد.سازد.میمیرهنمونرهنموناطالعاتاطالعاتعصرعصرعملیاتعملیاتبهبهصنعتیصنعتیعصرعصرهايهايجنگجنگ
وجـود وجـود بـه بـه راراجنـگ جنـگ ازازنـوینی نـوینی برداشـت برداشـت ,,اطالعاتیاطالعاتیتفوقتفوقبابادقیقدقیقهايهايسالحسالح
هـاي هـاي بمـب بمـب ,,لیـزري لیـزري شـونده شـونده هـدایت هـدایت هـاي هـاي موشکموشکبکارگیريبکارگیري..استاستآوردهآورده

ييشـبکه شـبکه ازازاسـتفاده اسـتفاده بـا بـا بـاال بـاال تخریـب تخریـب توانتوانووايايماهوارهماهوارهکنترلکنترلباباهوشمندهوشمند
ووکننـده کننـده هدایتهدایتهواپیماهايهواپیماهايشناسایی،شناسایی،هواپیماهايهواپیماهايجاسوسی،جاسوسی،هايهايماهوارهماهواره
اسـت اسـت دادهدادهنظامینظامیفرماندهانفرماندهانبهبهراراامکانامکانایناین,,عملیاتعملیاتمنطقهمنطقهکنندهکنندهکنترلکنترل

اهـداف اهـداف سـمت سـمت بـه بـه شناسـایی شناسـایی ازازپسپسکوتاهیکوتاهیزمانزمانمدتمدتدردرراراهاهاجنگندهجنگندهتاتا
سـال سـال دردرشـوند. شـوند. آنهـا آنهـا انهـدام انهـدام بـه بـه موفقموفققبولیقبولیقابلقابلحدحدتاتاووهدایتهدایتنظرنظرموردمورد

هـاي هـاي بمـب بمـب شـد، شـد، ریختـه ریختـه عـراق عـراق بـر بـر کهکههاییهاییبمببمبدرصددرصد9090ازازبیشبیش19911991
ازازدورتـر دورتـر فـوت فـوت صـدها صـدها ,,اغلـب اغلـب کـه کـه بودنـد بودنـد شـونده شـونده غیرهدایتغیرهدایتووغیرهوشمندغیرهوشمند
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هايهايبمببمبهواپیماها،هواپیماها،همانهمانازازاستفادهاستفادهبابااکنوناکنونکردند.کردند.میمیاصابتاصابتهدفشانهدفشان
یایاهواییهواییووآبآبشرایطشرایطکهکهجدیدجدیدهوشمندهوشمندهايهايبمببمبااییييلیزرلیزرشوندهشوندههدایتهدایت

هوشـمند هوشـمند صدصددردر7070تاتادهددهدفریبفریبراراآنهاآنهاتواندتواندنمینمینبردنبردصحنهصحنهخاكخاكووگردگرد
))1515صص،،13811381،،راهبرديراهبرديمطالعاتمطالعات.(فصلنامه.(فصلنامهکنندکنندمیمیعملعملدقیقدقیقووشدهشده

جنگجنگادارهادارهبرايبرايپیچیدهپیچیدهوومدرنمدرنفناوريفناوريازازاستفادهاستفاده--خخ
باال تفاوت اساسی در تاکتیک و تکیه بر فناوري و قدرت هوایی 

عملیات به وجود آورده است . قبال عملیات زمینی پس از بمباران و 
حمله 2003موشک باران هاي چند روزه آغاز می شد ولی در عملیات 
زمینی یک روز پس از حمالت هوایی و موشکی انجام گرفت .

اداره جنگ دور ایستا-د
به قدرت هاي برتر داده است تا به این امکان را فناوري نظامیتفوق 

تدوین استراتژي جدید , داکترین همسو با آن و استراتژي عملیاتی 
متناسب را طراحی نموده , تاکتیک هاي خود را نیز تغییر دهند.شروع 

موشک کروز در آن سوي مرزها از طریق هوا , شلیکعملیات نظامی از 
ر دور ایستا به منظور زمین و دریا و بکارکیري هواپیماهاي غول پیک

کنترل , هدایت و اقدام عملیاتی , این امکان را به دشمن داده است تا دور 
از منطقه نبرد به عملیات نظامی به پرازد.

غیر تناوبی بودن جنگ-ذ
انجام عملیات غیر خطی و سیال از طریق آفندهاي ناپیوسته در 

ملیات هلی برد در مناطق مناسب و مورد دلخواه , احاطه هاي قائم و ع
پشت مقاومتها , حداکثر استفاده از فضاهاي خالی براي ایجاد مناطق و 
مبداهاي عملیاتی مقدم,  به هم پیوستن مناطق ناپیوسته رزم از طریق 
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حرکتهاي سریع زمینی در امتداد خطوط مواصالت و در نتیجه سطحی 
سمت کردن میدان رزم و در هم فرو رفتگی حرکتهاي آفندي و ایجاد

هاي تالش متنوع هجومی علیه دشمن در ابعاد وسیع و برق آسا و بدون
انقطاع , امکان هر گونه تحرك و فکر را از دشمن گرفته , او ر افلج خواهد 

)16،ص1384کرد . (رزمخواه , 

کاهش خطوط مواصالتی با جابجایی همزمان واحدها  -ر
حرکت همزمان پایگاه هاي پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی به 
مناطق تاکتیکی رزم و در نتیجه کاهش خطوط مواصالت پشتیبانی با 

استفاده از مناطق تصرف شده , باعث سرعت بیشتر در عملیات می گردد.

ائتالفی بودن جنگ هاي آینده-ز
طور کلی دقت , سرعت , توان تخریب باال , هوشمندي تسلیحات و ب

فناوري پیچیده تجهیزات بکار گرفته شده در جنگ هاي مدرن , باعث 
هاي ثروتمند نیز به رگران شدن هزینه هاي جنگ شده و حتی کشو

تنهایی قادر به اداره یک جنگ طوالنی مدت و پر هزینه نمی باشند .این 
مسئله باعث شده تا قدرت هاي برتر در لشگر کشی هاي خود با توجه به 

اف و منافع مشترك , اقدام به ائتالف نموده و در این جهت تا سرحد اهد
ه به عمل آورده و به آن جنبه امکان از کشورهاي بیشتري استفاد

)3،ص2003بین المللی دهند .(بروك ،

عملیات روانی مستمراجراي -س
انجام عملیات روانی مستمر قبل , حین و پس از جنگ  به شیوه اي 

رد:ذیل صورت می گی
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 تفکیک مردم از حاکمیت و نشان دادن اوج دلسوزي و ترحم
براي مردم و آزاد سازي مردم با توجه به زمینه هاي شدید نارضایتی از 

نظام حکومتی.
 بی نتیجه نشان دادن مقاومت و دفاع براي مردم کشور مورد

تهاجم و تالش براي سلب میل جنگجویی در آنان .
 رهبران سیاسی و نظامی از صحنه اعالم مکرر فرار مسئوالن و

سیاسی و نظامی و مبهم سازي فضاي روانی مقاومت ملی در کشور مورد 
تهاجم.
 نسبت دادن بخش عمده اي از تلفات خود به حوادث غیر

جنگی به منظور حداکثر ضعیف نشان دادن مقاومت دشمن.
 آزاد سازي برخی از اسراء در اثناء درگیري ها براي تقویت میل

سیر شدن  نیروهاي دشمن. به ا
 آماده سازي تدریجی نیروها و جامعه ي خودي  براي یک

جنگ طوالنی .
 اطالع رسانی مستمر , کنترل شده و جهت دار از وضعیت

درگیري ها .
 ,تمرکز بر نمایش سرعت عمل و تحرك , پیشروي در عمق

پیاده شدن در پشت خطوط و شدت آتش  براي ارعاب افکار عمومی مردم 
کشور هدف و نیروهاي مسلح کشور مورد نظر .

 نمایش به تالش براي گشودن جبهه جدید از سمتی دیگر براي
تثبیت نیروهاي دشمن در آن جبهه .

 پیشدستی در خبر رسانی براي بدست گیري ابتکار عمل در
1381(پژوهشکده مطالعات راهبردي, صحنه عملیاتی روانی و تبلیغی .

)8،ص
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ن بودن جنگ هاي آیندهنامتقار- 2
کلیات-الف

یکی از نکات جالب توجه در خصوص جنگهاي نـوین نسـل چهـارم ،    
تاکید بر عدم تقارن به جاي نامتعارف بودن آن است .

جنگـی  ،*نسل چهارم یا عصر واحد هاي عملیـاتی مسـتقل کوچـک   
فاقد جبهه معین و مشخص نظامی  و همچنـین مرزبنـدي آشـکار میـان     

حتی شخصی و نظامی نه تنها مشتمل بر اقدامات خصمانه صلح وجنگ و
ست با زمینه تهاجم فرهنگی و ایدئولوژي که با توجه انظامی، بلکه جنگی 

ــت     ــراه اس ــارن هم ــدات نامتق ــارن وتهدی ــدم تق ــه ع ــژه ب ــی وی .( حبیب
)112،ص1383،

همانطوریکه در تعریف جنگهاي نسل چهارم دیده می شود ، مفهـوم  
مـی باشـد .    یز جنگ نامتقارن با جنـگ نامتعـارف  عدم تقارن وجه تما

شـود  جنگ غیرمتعارف در فرهنگ و ادبیات نظامی ، به جنگی اطالق مـی 
اي ، شـیمیایی ، میکربـی و   که در آن از تسلیحات کشـتار جمعـی هسـته   

شود و کاربرد آن اشاره  به برتـري و یـا ضـعف طـرفین     پرتوزا استفاده می
هاي آن هیچ  ابهـامی در تهدیـدات مـورد نظـر     درگیري ندارد و در برآورد

نیست. در حالیکه در جنگ نامتقارن  ضمن تاکید به عدم تقارن ، ابهام در 
تهدیدات از مهمتـرین وجـه اخـتالف مـاهوي آن بـا جنگهـاي نامتعـارف        

)22،صBoyd،1982می باشد. (

* .Small Independent Action Units
† .Unconventional war
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ویژگی هاي جنگ نامتقارن -ث
هاي ها و ویژگی، مشخصهبراي جنگ نامتقارن مثل هر رویکرد دیگر

توانـد بـه عنـوان وجـه افتـراق و تفـاوت، در کـاربرد و        وجود دارد که مـی 
هـا در  هاي مختلف آن در نظر گرفته شوند . این مشخصـه بکارگیري شیوه

گیـرد و  پی اهدافی که از نتایج جنگ نامتقـارن متصـور اسـت شـکل مـی     
متخاصم نـاهمگون  اساس آن بر هم زدن موازنه عدم تقارن بین دو نیروي

باشد . نتیجـه  هاي تاکتیکی میبرداري استراتژي از قابلیتدر راستاي بهره
نهایی آن ، نقصان اراده  و عزم به ادامه نبرد در طرف برخـوردار از تقـارن   
مثبت خواهد بود . ممکن است این رویکردها تاکتیکی باشد ولی باید تاثیر 

جستجو کـرد . ایـن ویژگـی یعنـی     روانی آن را باید  در سطح استراتژیک 
تمرکز مداوم بر تاثیر استراتژیک مشخصه اصلی و متمایز جنگ نامتقـارن  

)18، ص 1383است. (رزمخواه ، 
از لحاظ هدف ،  ویژگی تهدیدات نامتقارن دربردارنده  اقـدامات غیـر   
منتظره اي است که پاسخ به آنها عجوالنه و منطبق بر یک سري اصـول و  

ی نمی باشد . تهدیدات نامتقارن مؤثر پس از اجرا آثـار تکـان   برآورد منطق
کنـد بـه   دهنده اي را در سیستم فرمانـدهی نیروهـاي مـدافع ایجـاد مـی     

طوریکه دستیابی آنها به هدف اولیه شان را غیرممکن می سـازد . میـزان   
آورد با خسارتی که یک عملیات نامتقارن مؤثر بر هدف مورد نظر وارد می

گذاري مهاجم در منـابع ، زمـان و هزینـه متناسـب نیسـت      یهمیزان سرما
یعنی اینکه معموالً این نوع عملیات صرف نظراز سطح اجراي آن  ، تـأثیر  

دهد. خود را در سطح استراتژیک نشان می
نامتقارن مبتنی رديها و اصول کاربشیوه و رویکردي که فاقد ویژگی

،  ابـزار نـا متعـارف  ،  تـاثیر     بر   ابتکار عمـل ، اقـدامات غیـر منتظـره     
استراتژیکی،  فریب   و  غافلگیري در دو حوزه فیزیکی و روانـی جنـگ و   
هدف قرار دادن اراده دشمن  نباشـد ، یـک شـیوه یـا تاکتیـک نامتقـارن       



124

فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
5شماره

محسوب نمی شود .  براي سهولت در یادآوري  و ذکر تاکید بیشتر عمـده  
را در فهرسـت زیـر بیـان    ها و ویژگیهاي  دیگر جنـگ نامتقـارن   مشخصه

)44ص،1384کنیم:  (حبیبی،می
 تکرار ناپذیري
کوتاه مدت
( تاکتیکی و استراتژیکی ) غافلگیـــرانه
غیر قابل پیش بینی
صحنه نبرد مشخص نداشتن
همه جا ، همه وقت، همه کس ، همه چیز
نامشخصی و نامعینی جنگجویان
نداشتن ابزار و تکنولوژي مشخص
یاد فضاي مانوري ز
     تأثیر نامتناسب یا دستاورد نامتناسـب یعنـی دسـتیابی بـه

اهداف استراتژیک با استفاده از منابع اندك
داشتن واحدهاي اجرایی و رزمی کوچک
ضربه زدن دقیق عملیاتی

نتیجه- 3
عدم تقارن , کوتاه بودن زمان درگیري , وسعت منطقه نبرد ,سرعت 

می , سرعت, دقت و هوشمندي در چرخش اطالعات , توجه به افکار عمو
تسلیحات ,دور ایستا بودن عملیات نظامی ,ائتالفی بودن و غیر خطی 

ویژگی جنگ هاي بودن از جمله ویژگی هاي جنگ هاي آینده است . این 
مدرن باعث شده تا بخش اعظمی از کنترل و هدایت جنگ از طریق 

) صورت گیرد .C4ISRسامانه هاي فرماندهی و کنترل ( 
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ن مسئله که ناشی از پیشرفت فناوري در ابعاد مختلف تسلیحات همی
جنگی است , باعث عدم توازن در توان نظامی کشور هاي قوي و کمتر 

را تغییر داده است .آیندهتوسعه یافته گردیده و ماهیت جنگ هاي 
دقت ,هوشمندي و قدرت تخریب باالي تسلیحات باعث گردیده تا 

شدت عمل زیاد , در زمانی کوتاه و در مقیاسی جنگ ها سریع ,قاطع  و با 
وسیع صورت گیرد.انطباق سطوح تاکتیکی و استراتژیکی نیز سبب 
گردیده تا عملیات نظامی به طور همزمان در مناطق مقدم نبرد و در عمق 
استراتژیک کشور هدف کشانده شده و دستیابی به اهداف حیاتی و 

سیاسی را مقدور سازد.
تکنولوژي نظامی در ابعاد مختلف و بویژه در از طرفی, پیشرفت

و عدم توانمندي برخی کشورها در این رقابت C4ISRزمینه سامانه هاي
سنگین ,آنها را به فکر چاره اي دیگر وا داشته تا از طریق نفوذ به شبکه 
هاي ارتباطی , کشورهاي داراي تکنولوژي پیشرفته را در بکارگیري فن 

ی و غیر نظامی دچار مشکل کنند.آوري هاي پیچیده نظام
وابستگی شدید کشور هاي پیشرفته به سامانه هاي کامپیوتري , 
ماهیت استراتژي, دکترین , عملیات و تاکتیک هاي نظامی را تغییر داده و 

آنها را در مقابل جنگ اطالعات آسیب پذیر نموده است .

منابع:-4
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