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چکیده 
گران مسائل نظامی و ها و تحلیلنگرانی اصلی استراتژیستجنگ آینده و ترسیم تصویر روشنی از آن همواره دل

استراتژیک بوده است. موفقیت در ترسیم تصویر نزدیک به آنچه رخ خواهد داد و آمادگی براي آن، مزیت
اي به هر کشور خواهد بخشید و در طول تاریخ نیز عدم موفقیت در ترسیم صحیح جنگ آینده باعث بروز العادهفوق

هاي سنگینی براي کشورها شده است. با توجه به نقش محوري تصویر جنگ آینده در آماده سازي نیروهاي شکست
نگاه به جنگ آینده از منظر آماد و پشتیبانی که در شود؛ از جمله دفاعی کشور، از زوایاي مختلف به آن پرداخته می

این رهگذر از اهمیت خاصی نیز برخوردار است زیرا نبردها با توجه به کارایی پشتیبانی و منابع آمادي در دسترس 
.بپردازدیابندگ محدود شده و یا گسترش میي جندرصحنه
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مقدمه 
باشد که توجه اساسی طراحان عملیاتی را جلب سیستم لجستیک مرکز ثقل طرفین نبرد می

نماید. لجستیک، پشتیبان استراتژي است و بالعکس. نموده و نقش منبع قدرت و استعداد را ایفا می
زند. را رقم می"آیین رزم"تعامل دو سویه این دو بر یکدیگر، محیط نبردهاي آینده و همچنین 

"ماشین جنگ"گذاردبه آن بخش از آماد و پشتیبانی که معموال قدرت استراتژي را به نمایش می

شود. ماشین جنگ نشان دهنده قدرت تسلیحاتی و تجهیزاتی است که در مباحث نظامی به گفته می
شود. مطرح می1عنوان موازنه نظامی

و دهه اخیر، عملکرد ارتش آمریکا در بالکان، افغانستان و حوادث و رویدادهاي نظامی در د
مندي از تکنولوژي هاي جدیدي از نبرد متفاوت از تجارب گذشته با بهرهعراق و بکارگیري شیوه

ها به فعالیت واداشت تا از زوایاي نظران نظامی را در همه عرصهتسلیحاتی و اطالعاتی صاحب
اما با هر ،هاي آینده بپردازنددهاي نظامی از جمله جنگگون به مباحث مربوط به برخورگونا

، الزم است متناسب با آن به تدوین استراتژي به مفهوم جنگ آینده نگریسته شودرویکردي که
. شاید بیان شود که تنظیم و ارائه استراتژي، برخالف ی مورد نیاز کشور هم پرداخته شودنظام

،اگرچه این دیدگاه.ت و امور قطعی و نه محتمل استسناریوپردازي مستلزم یک سلسله واقعیا
،اما صرف نظر از حوادث نامعلومی که در آینده به وقوع خواهند پیوست،دیدگاه مقبولی است

آن ها باید بدانند در کدام جهت .باید مسیري را براي آینده ترسیم نمایند،رهبران نظامی و سیاسی
استنتاج تهدید مشخص و ،از درون آینده نامعلوم و نا مطمئن.دگام بر می دارند و به دنبال چه هستن

اتخاذ یک سري اصول ،اما همان طور که کالین گري می گوید.امري به غایت دشوار است،عینی
باشد. وي معتقد است با این فرض که در براي برنامه ریزي و تدوین استراتژي اجتناب ناپذیر می

ریزي دفاعی کشورها الزم است تا اصول ذیل در برنامهاهد بود،پذیر خوآینده هر تحولی امکان
مورد توجه قرار گیرند: 

رویارویی با حقایق و پذیرفتن جهل خود نسبت به آینده.) 1(
ریزي خطاپذیر.به کارگیري اولویت هاي ژئواستراتژیکی در برنامه) 2(

١-Military Balance
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درازمدت.هاي اي از توالی اهداف کوتاه مدت و برنامهمجموعه) 3(
پذیري نیروهاي مسلح، براي سازگاري با موقعیت هاي متغیرلزوم انعطاف) 4(
ها و بینی بودن امور و تغییرات مداوم در دوستیدرس گرفتن از گذشته با توجه به غیرقابل پیش) 5(

ها.دشمنی
لزوم هماهنگ ساختن امکانات با اهداف کشور.) 6(
عقاید پیشین و شکل دهی مجدد به اصول مبتنی بر دکترین و آزمون مداوم فرضیات مبتنی بر ) 7(

)213:1چارچوب سیاسی جاري کشور (
و سعی ،ها گامی فراتر نهادها و دادهبا نگرش به این اصول الزم است همواره از شناخت رونده

زي هاي ها صورت پذیرد و اصوالً اکثر برنامه ها و طرح ریها و بازدهبیشتري در فهم عواقب رونده
.البته احتماالتی آگاهانه و توام با تجزیه و تحلیل.نظامیان بر پایه احتماالت است

صــل پیــروزي در میــادین رزم تنهــا بــا شــجاعت فرمانــدهان و ایثــار و فــداکاري رزمنــدگان حا
ریـزي هـاي قبـل از وقـوع     ها و برنامـه بینیاي از آن در نتیجه پیششود بلکه بخش قابل مالحظهنمی

حاصل می شود و به همین علت است که قرآن مسلمانان را به مهیا شدن و آمادگی در برابـر  جنگ 
می خواند.دشمنان آشکار و پنهان فرا

پشتیبانی کردن یکانهاي نـظامی در هر عمـلیاتی یکی از عوامل اساسی است که می تواند سـهم  
داشته باشد. پیش بینی و تـوان انجـام   و تأثیر بسزایی در پیروزي و موفقیت یکانها در انجام مأموریت 

موقع جایگزینی نیروهاي جنگی، رساندن اقالم و ملزومات مورد نیاز بـراي رزم و بـویژه تـدارك    به
غذایی نیروهاي رزمنده، ترابري و جابجایی آنها و حتی توان تخلیه بموقع مجـروحین تـأثیر مسـتقیم    

و به تنهایی عدم انجام هر کـدام از مـوارد بـاال    بر آمادگی رزمی و توان دفاعی و رزمی نیروها دارد 
لذا تدوین و ارائه اسـتراتژي نظـامی مناسـبی کـه     فراهم آورد.شکست هر یکان نظامی رامی تواند زمینه 
هـاي یکانهـا   رزم در جنگهاي آینده بموقـع و مناسـب جوابگـوي تـأمین نیازمنـدي     هاي بتواند در صحنه

مـی توانـد کـارآیی رزمـی یکانهـا را بـاال بـرد و امکـان پیـروزي آنهـا را          براي ادامه جـنگ و رزم باشد
نیروهــاي آمریکــایی و متحــدین آنهــا در جنگهــاي اخیــر در یوگســالوي، افــزایش دهــد. عملکــرد

افغانــستان و عراق ماهیت جدیدي از جنگ را ارائه نمود و کشور ما کـه تهدیـد اصـلی خـویش را     
ایی که در آینده ممکن اسـت در آن درگیـر شـود نبایـد صـرفاً بـه       آمریکا می داند براي بیان جنگه
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هاي جدیـدي کـه در سـطح    تجارب ناشی از جنگهاي پیشین خود اکتفا کند. الزم است تا به جنگ
منطقه و جهان رخ داده است نیـز توجـه داشـته و آخـرین دسـتاوردهاي آن را فراگرفـت. فراگیـري        

ت حائز اهمیت است و  در طرز تلقی و درك کشـورها  ها و دروس این جنگها از چندین جهآموزه
نسبت به جنگهاي آینده تأثیرگذار است :

اوالً: می توان از آخرین سطح فناوري تسلیحاتی بکار گرفته شده درعرصه هاي جنگ آگـاهی  
یافت.

ها وثانیاً: از طریق مقایسه سطح فناوري تسلیحاتی و شیوه هاي جنگیدن در آن جنگها با توانایی
استراتژي نظامی خود از نقاط ضعف و آسیب پذیریهاي خود در صـورت ورود احتمـالی در چنـین    

جنگی مطلع شد و در صدد رفع آن برآمد.
تعاریف و کلیات

جنگ آینده  :-1
در عمـده ایـن ادبیـات    ،اي از ادبیات مربوط به آینده و جنگ آینده  منتشر شـده حجم گسترده

که در مورد جنگ مطرح شده دو نوع متدلوژي اصلی را براي بررسـی و بیـان ایـن مفهـوم بـه کـار      
برده اند. متدلوژي نخست بـر سـناریوپردازي در مـورد جهـان و جنـگ آینـده و متـدلوژي دوم بـر         

ش حاضـر  توصیف روندهاي کنونی و  پیش بینی جهان آینده بر اساس آن اسـتوار اسـت. در پـژوه   
مفهوم جنگ آینده  عبارت است از جنگهایی که در آینده احتمال دارد جمهوري اسالمی ایران در 
آن درگیر شود که این جنگها ماهیتاً با جنگهـاي ماقبـل و تجربـه شـده حـداقل سـه تفـاوت اساسـی         

) توجـه بـه   3مـی  (استراتژیهاي جدید نظا) 2) فناوري تسلیحاتی به مراتب پیشرفته تر از گذشته (1(دارند؛
محقق در بیان این مفهوم ترکیبی از دو متدلوژي را مـد نظـر دارد   و شیوه هاي جنگ نامتقارن در آنها 

فوکویاما )-و فرجام تاریخ و واپسین انسان1( توجه شود به جنگ و ضد جنگ تافلرها
متدلوژي سناریوپردازي-الف 

کند و عوامل کلیدي تأثیرگذار بر ایـن  میاین روش در نخستین گام، مسأله اساسی را مشخص 
موضوع محوري را تبیین می کند. این عوامـل نیروهـاي پـیش برنـده و رونـدهاي عمـده در محـیط        

هـا و مفروضـاتی دربـاره موضـوع مـی شـود، حرکـت        استراتژیک هستند. این مسـأله شـامل دانسـته   

1 .Alvin and Hidi Tafler
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شـخص مـی شـود و سـرانجام     ها، روندها و عـدم اطمینانهـا در یـک شـیوه منسـجم م     براساس دانسته

شاخصها تعیین می گردد. بنابراین سناریو طراحی می شود تا چشم اندازهاي بدیعی را ایجاد کنـد و  
طراحی در یک فضاي مبهم را تسهیل کند.

متدلوژي پیش بینی براساس تحلیل روندها -ب 
یتی چندگانـه  این متدلوژي که بر توصیف روندها متمرکز است در عوض تولید سناریوهاي امن

به توصیف کیفی روندهاي مختلف می پردازد. 
ها عمدتاً به یک وضعیت و سناریو منجر می شـوند. آنهـا بیشـتر صـورت پـیش بینـی       این تحلیل

اي خطی خود را به توصـیف کیفـی محـدود مـی کننـد. بـه تعبــیر دیگـر ایـن نـوع           دارند و به گونه
جـاري تـالش مـی کننـد بـا اسـتفاده از جهـت ایـن         مـطالعات با بررسی وضعـیت فعلی و رونـدهاي  

روندها به پیش بینی آینده بپردازند.
جنگ نامتقارن-2

به معنی نـابرابر یـا نامتقـارن آورده شـده اسـت. ایـن واژه در       Assymmetric Warfareواژه 
که در لغـت بـه معنـی قرینـه دار، متقـارن و یـا متناسـب اسـت         Symmetric Warfareمقابل واژه 

در حـوزه نظـامی   « در واقع جنگ نامتقارن در منابع غربی به شرح زیر بیان شده اسـت:  ورده شده است.آ
و امنیت ملی، عدم تقارن یا نامتقارنی یعنی اقدام، سازماندهی  و تفکري متفاوت با دشمنان، به روشـی کـه   

ره بـرداري نمـوده، ابتکـار    برتري و توانمندیهاي خودمان را به حداکثر رسانده، از نقاط ضعف دشمنان به
)2:5» (عمل را در دست گرفته و یا اینکه آزادي عمل بیشتري را کسب نمائیم. 

اگرچه جنگ نامتقارن در بـین صـاحب نظـران علـوم نظـامی بـه معنـاي شـناخت نقـاط ضـعف و           
پذیري دشمن و اجرا و بکارگیري برتري و نقاط قوت و تک به این نقاط ضعف بـه نحـوي کـه    آسیب

نمایی آن بـه خصـوص   ن پیش بینی نکرده باشد، بیان شده است اما نظریه جنگ نامتقارن و بزرگدشم
ها چـرا  سپتامبر در واقع راه حلی بود براي توجیه منطق کاربرد زور توسط آمریکائی11بعد از واقعه 

که وجود شکاف عمیق استراتژیک در توان کمی و کیفی قدرت نظامی آمریکا با کشـورهایی کـه   
مریکا آنها را دشمن  می خواند به حدي بود که بدون یک توجیه براي قانع کردن افکـار عمـومی   آ

افکار عمومی با چالش مواجه سازد لذا نظریه جنـگ نامتقـارن در   می توانست عملکرد آمریکا را نزد 
ف و ها آمد، بدین معنا که آنها مطرح کردند کـه : برخـی از بـازیگران ضـعی    اینجا به کمک آمریکائی
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دهـد بـازیگران قـویتر از    اند که به آنها اجازه مـی دست یافتههاییمتوسط عرصه بین المللی به قابلیت
پدیـد آمـده کـه    » نامتقـارن «خود را به سادگی دچار بحران سازند. بر این مبنا نوعی خاص از فضاي 

بـه عنـوان مثـال    هاي متوسط و ضعیف از آنهـا در امـان هسـتند.    هاي برتر بود و قدرتمتوجه قدرت
توسعه روزافزون شبکه رایانه اي در کنترل پرواز و یا توزیع آب شرب سـالم در کشـورهاي توسـعه    
یافته، منجر شد تا خطر نفوذ به درون این شبکه از طریق رایانه و ایجاد اختالل در آن فزونـی گیـرد،   

رهـا بـه صـورت انسـانی     حال آنکه در کشوري مانند افغانستان که چنین شبکه اي وجود نـدارد و کا 
سـپتامبر، داللـت   11انجام می شود عمالً این تهدید معنا ندارد. در مجموع جنگ نامتقارن با تجربـه  

و البته تر تهدید می شود هاي ضعیفبر این دارد که امنیت ملی کشورهاي ابرقدرت از سوي قدرت
مجـازي مطـابق آنچـه دلخـواه     اي به بزرگنمایی آن پرداخته و یک تصویرآنها با کمک ابزار رسانه

خودشان بود خیلی بزرگتر از واقعـیت از این خطر نزد افکار عمـومی ایجـاد کردنـد و بـدین وسـیله      
کاربرد نیروي نظامی را برعلیه حتی گروههاي شبه نظامی توجیه پذیر ساختند.

آماد و پشتیبانی ( لجستیک ) -3
ذشته این واژه به صورت لجستیک بیان می شـد  واژه آماد و پشتیبانی معادل لجستیک است. در گ

که در سالهاي اخیر معادل فارسی آن  یعنی آماد و پشتیبانی جایگزین گردید. واژه لجستیک از صـفت  
امپراتـوري روم و  هـاي به معنی مـاهر در محاسـبه مشـتق شـده اسـت. در دوره     1یونانی لوگیستیکوس

به کار می گرفـت.  به عنوان بخشی از حرفه خود بیزانس، الگیستا مأموري بود که این مهارت را 
جومینی مورد تأکید در مفهوم وسیعتر و مدرنتر آن، ابتدا در نظریه جنگ 2اصطالح لجستیک

قرار گرفت: 
جومینی در توضیح مثلث استراتژي، تاکتیک و لجستیک و یا ارتباط متقابـل آنهـا بـا یکـدیگر،     

یف می کند کـه بـه مـورد اجـرا گذاشـتن اسـتراتژي و       لجستیک را به عنوان وسایل و ترتیباتی توص
تاکتیک را میسر مـی سـازد. همچنـین آمـاد و پشـتیبانی در جـامعترین معنـاي آن بـه جنبـه هـایی از           

گردد که به موارد زیر ارتباط می یابد :عملیات نظامی اطالق می

1 . Logistikos
2 . Logistics
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اخراجـات و تهیـه   طراحی و توسعه، دریافت کردن، انبار کردن، حرکات، توزیع، نگهـداري،  ـ

اقالم و وسایل.
ـ ترابري و تخلیه، بستري کردن افراد.

ـ دریافت یا ساخت، نگهداري و تهیه تسهیالت.
)3: 301ـ دریافت یا آماده نمودن خدمات.( 

لجستیک امروزه در حوزه هـاي صـنعتی و بازرگـانی وارد شـده اسـت. هـم اکنـون ایـن واژه در دو         
دي وسیع پیدا نموده و مفاهیم و کارکردهاي آن در هر دو حـوزه، ضـمن   حوزه نظامی و غیرنظامی کاربر

بهره برداري متقابل از رشد قابل توجهی برخوردار گردیده است.
آماد -4

عبارت است از کلیه لـوازم، اقـالم و تجهیزاتـی کـه بـراي نگهـداري، عملیـات رزمـی و اداري         
گروه بـه شـرح زیـر طبقـه بنـدي شـده       10یکانهاي ارتش پیش بینی شده است و در حال حاضر در

است؛
: جیره و علیق.1طبقه 
: اقالم غیر عمده، جداول سازمان و تجهیزات و جداول سهمیه و توزیع.2طبقه 
...: مواد نفتی؛ انواع سوخت مایع، گاز و جامد، انواع روغنها و3طبقه 
مصالح سد و موانع.: مصالح ساختمانی و کلیه وسایل نصب شده در ساختمان و4طبقه 
: انواع مهمات و مواد منفجره، ماسوره ها، چاشنیها و سایر اقالم وابسته.5طبقه 
...: اقالم مورد نیاز شخصی مثل صابون، البسه غیر نظامی و6طبقه 
: اقالم عمده؛ مانند تانک، وسایل پرنده، پرتاب کننده ها، خودروها و جنگ افزار.7طبقه 
بهداري، اقالم پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و قطعات یدکی بهداري.: اقالم 8طبقه 
.8: قطعات یدکی؛ کلیه اقالم یدکی به استثناي قطعات یدکی طبقه 9طبقه 
: وسایلی که جهت پشتیبانی از برنامه هـاي غیرنظـامی بـه کـار مـی رود ماننـد وسـایل        10طبقه 

...توسعه  کشاورزي و
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تجزیه و تحلیل : 
ی دو دهه اخیر از جانب نظریـه پـردازان و صـاحب نظـران نظـامی و حتـی سیاسـی عبارتهـاي         در یک

، جنگهاي تمیز و جنگهاي آینده در ادبیات مرتبط با امـور نظـامی اعـم از    1جنگهاي نوین، جنگهاي مدرن
ماهیـت  منظور بیان تغییرات و تحوالت بوجود آمـده در  هگفتاري و یا نوشتاري در مقاطع مختلف زمانی ب

آنها در استفاده از ایـن مفهـوم گرچـه    ها و منازعات انسانی مطرح شده است. اما مراد هر یک ازجنگ
داراي مشترکاتی بوده اما متناسب با مقطع و شرایط زمانی خاص خود و با دیدگاههاي متفاوتی بیان 

ي اجتمـاعی و  هـا ها هم پا به پاي تحوالت بنیـادي در ماهیـت سـایر پدیـده    شده است. ماهیت جنگ
فرهنگی، علمی و فناوري، اقتصادي و سیاسی در حال دگرگونی بوده است، این دگرگونی گـاه در  
قالب بیانی تازه و در حوزه بازاندیشی نمودار شـده و گـاه حاصـل هـم افزایـی علـوم مختلـف و نـو         

اندیشی هاي صورت گرفته در چارچوب نظریات جدید رخ نموده است.
ل جنگ به مرور تغییر یافته و این تغییر مدتهاي مدیـدي از دیـد نـاظران    در چند دهه اخیر شک«

که سناریوي جنـگ  –سیاسی پنهان مانده است به نظر می رسد که جنگهاي کالسیک بین کشورها 
به تاریخ پیوسته است... شکل تأمین هزینه در جنگهاي نوین هـم بـا جنگهـاي    -سرد از آن متأثر بود

» جنـگ الکترونیکـی  «) نمایش صحنه هـاي  4: 18(».ره متفاوت استکالسیک بین کشورها هموا
ـال      در یا به اصطالح، جنگ تمیز ـاتی مختـل کننـده اعم ـاي عملی حمله ایاالت متحده به عراق با استفاده از رایانه ه

کامیونهـا و توپهـاي جنگـی   ،ترابري و عبور و مـرور تانکهـا  عملیاتدشمن و بمبهاي هوشمندنابودکننده
عراق شد.لج شدن آتشهاي پشتیبانی و عملیاتهاي آماد و پشتیبانیموجب ف

منظر نخست مشخصه فناوري تسلیحاتی و  تأثیر علوم و فناوري در جنگ-الف
هـاي سـیال میـدان رزم بـا     از این منظر جنگهاي آینده با سرعت و تحرك بسیار بـاال در صـحنه  

از بکارگیري تجهیزات مجهز به آخرین دست یافته هاي فناوري بشـري، اشـکال جدیـد و متفـاوتی     
جنگهاي تجربه شده را خبر می دهد. بـا افـزایش سـرعت جابجـایی و تحـرك یکانهـا، شـدت جنگهـا و         

ی دو طـرف بـا   یکانهـاي رزمـ  توسعه گستره جغرافیایی جنگ، صحنه هاي درگیري محدود به برخـورد 
یکدیگر نخواهد بود، بلکه عمق کشور و تأسیسات زیربنایی بخصـوص آن دسـته کـه در ارتبـاط بـا      

1 .Modern Warfare
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یکانهاي نظامی است از اولین اهداف جنگ خواهد بود و جنگ همزمان با سطح زمین در فضـا نیـز   

تبـاطی بـه   به شدت دنبال می شود بنابراین امکان پشتیبانی کردن یکانهاي رزمی از طریق راههـاي ار 
آسانی میسر نخواهد شد و هر نوع حرکت عادي نظامی به کمک ابزارهاي مـدرن بـه راحتـی قابـل     
کشف خواهد بود. باري بوزان بر پنج حوزه قابل شناسایی در فناوریهاي تسلیحاتی جنگهـاي آینـده   

)5:19در زمینه هاي قدرت آتـش، تحـرك، ارتبـاطات، محافظـت و اطالعات تأکید دارد.( 
بر ویژگیهایی همچون تنوع و دگرگونی، غیر انبوه سـازي،  » جنگ و پاد جنگ«افلر نیز در کتابت

برخورداري از پایه ها و زیر ساخت هاي غیر نظامی، سرعت عمل و تحرك، قدرت تخریـب، انسـجام   
و پیوستگی، فناوریهاي حفاظتی و حجم و دقت باالي آتش بـه عنـوان مشخصـه هـاي اصـلی فنـاوري       

)6: 120- 116در جنگهاي پست مدرن  تأکید دارد.(هاي نظامی
منظر دوم تفاوت در استراتژي هاي نظامی جنگهاي آینده -ب

فن و علم بکـارگیري نیروهـاي مسـلح بـراي دولـت، جهـت دسـتیابی بـه         «اگر استراتژي نظامی را 
ــه اســتفاده از آن    ــد ب ــا تهدی ــا ی ــق بکــارگیري نیروه ــی از طری ــدانیم؛ (» اهــداف سیاســی، مل ) 7: 14ب

هاي نظامی در جنگهاي آینده به شرح ذیل خواهد بود:استراتژي
انعطاف پذیري به میزان باال با توجه به نامشخص و متغیر بـودن محـیط و تهدیـد در جنـگ     -1
آینده.
شدن صحنه هاي عملیات و رزم.گسترده-2
سطوح سه گانه تاکتیک، عملیات و استراتژي.انطباق- 3
شدن نقش اطالعات و توجه زیاد به ضد اطالعات.محوري- 4
خاص به افکار عمومی بویژه توجه خاص به رسانه هاي گروهی بـراي همـراه سـاختن    توجه- 5

افکار عمومی در سطح داخلی و بین المللی.
آمادگی درگیري و مقابله با جنگ نامنظم و نامتقارن.-6
گیري از موشک هاي دور پـرواز، هواپیماهـاي   توجه زیاد به جنگ بدون نفر با تقدم و بهره-7

بــدون سرنشــین هــدایت شــونده و قــدرت آتــش از راه دور و بکــارگیري هواپیماهــا بــا ســالحهاي  
هوشمند و پرتاب شونده از دور براي انهدام زیرساختهاي کشور هدف و به زانو در آوردن آن قبـل  

از ورود نیروها.
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استراتژیهاي نامتقارن سازيمنظر سوم عدم تقارن سیاست جهانی و -ج
پدیدار شـدن عـدم تقـارن در سیاسـت جهـانی بواسـطه برتـري آشـکار و بالمنـازع آمریکـا در           

هاي اقتصادي، فناوري، نظامی و فرهنگی، صنعتی با نامتقارن شدن جنـگ از طریـق جابجـایی    حوزه
اسـت. عـدم تـوازن در    مناطق جنگی، تغییر تعریف ابزار جـنگ و استفاده از منابع جدید همراه بوده 

(دشمن) براي تهـدید، اسـتراتژي نـظامی تهدید شـونده را دستخـوش دگرگونی نمـوده  نظامیتوان 
است؛ یکی از قدمهاي اولیه و بزرگ در این جهت توسـل دوبـاره بـه اسـتراتژي جنـگ چریکـی و       

ن منظـر جنگهـاي آینـده    جنگهاي نامنظم در استراتژي نظامی است از ایمند از تاکتیکهاي استفاده قاعده
هـاي اقتصـادي،  هـاي مبتکرانـه چریکـی توانـائی    از شـیوه گیريبیشتر به شکل پارتیزانی (نامنظم) و با بهره

داده و مبناي آن بـه حـداکثر رسـاندن هزینـه جنـگ بـراي طـرف مقابـل         نظامی دشمن را هدف قرار
چریکهـا اگـر   « همواره حفظ کـرد.  در این استراتژي باید قابلیت انجام تهدید علیه دشمن را)است.

از نظر نظامی شکست نخورند، از لحاظ سیاسی در جنگ پیروز خواهند شد، در حالی کـه دشـمنان   
آنها اگر به پیروزي نهایی نظـامی دسـت نیابنـد جنـگ را هـم از نظـر سیاسـی و هـم از نظـر نظـامی           

)8:13» (اندباخته
بنابراین در جنگهاي آینده حداقل یکی از طرفین درگیر، ارتـش حرفـه اي خواهـد بـود کـه بـا       

پیشرفته ترین سـالح هاي ساخته شده دست بشر و با برخـورداري از فنـاوري اطالعـات در    بکارگیري 
صحنه رزم با تأکید بر قدرت آتش، سرعت و دقت تالش دارد جنگ را در کوتـاهترین زمـان ممکـن    

برساند. امبه سرانج
به دلیل عدم توازن قوا در رویارویی با تهدید، محور عمل نیروهاي مـسلح ما برعملیات نـامنظم  

نمی شـوند امـا ایـن نیروهـا نیـز بایـد       گذاشته خواهد شد البته نیروهاي جنگ کالسیک نیز فراموش
ین صـورت سیسـتم   خود را آماده بکارگیري تلفیقی از شیوه هاي نبرد منظم و نامنظم سازند که در ا

موجود آماد و پشتیبانی نیروي زمینی توانایی الزم براي پشـتیبانی یکانهـاي نیـروي زمینـی در چنـین      
را نخواهد داشت و این عدم توانایی به خاطر این است که اساساً سیستم موجود بـراي چنـین   جنگهایی 

ختار جدیـدي متناسـب بـا    جنگهایی طراحی و پیش بینی نشده است و الزم است شیوه ها، روشها و سا
این وضعیت پیش بینی و بکار گرفته شود.
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آماد و پشتیبانی یک فرآیند برنامه ریزي شده و اجراي فعالیتهاي مربوط به آمـاده نگـاه داشـتن    

ریـزي، گسـترش، درخواسـت،    نیروها و پشتیبانی از عملیات نظامی است. این فعالیتهـا شـامل: طـرح   
کـردن، توزیـع، تخلیـه و تـدارك، سرویسـهاي صـحرایی، تعمیـر،        انبارداري، حمل و نقـل، تجهیـز   

وظیفه عمده مطـرح مـی شـود)    5نگهداري و پشتیبانیهاي فـنی است (که البته همه این فعالیتها در قالب 
داشـته  بدین ترتیب عملیات آماد و پشتیبانی در سرتاسر میدان رزم و کارزار نیروهاي رزمنده گسـترش 

و پـس از آن نیـز ادامـه دارد. بـدون شـک برنامـه ریزیهـا، پـیش بینیهـا و          و قبل از جنگ آغاز شده 
اقدامات آماد و پشتیبانی قبل از آغاز جنگ پایه و اساس تمام فعالیتها براي زمان جنگ و بحرانهـاي  

ناشی از آن است.
ریزیها با آن واقعیتی که در جنگ احتمـالی آینـده بـروز مـی کنـد      بینیها و برنامههرچه این پیش

مطابقت بیشتري داشته باشد امکان موفقیت آن فزونـی یافتـه و بـه همـان نسـبت تأثیرگـذاري آن در       
توانمندسازي نیروها افزایش می یابد. هنر مدیریت استراتژیک در این است کـه بتوانـد حتـی االمکـان     

کـرد  واقعیات آینده را ترسیم و تصـویر نمـوده و روشـها و راهکارهـایی ارائـه دهـد کـه راهنمـاي عمل        
همچنانکه اسـتفاده از غـافلگیري از اصـول    دیگر يدر آیندة فراروي خود باشد. از سوسازمانها

نظامی به شمار می آید درگیـر شـدن در جنگـی    و شرایط مهم براي موفقیت هر استراتژي
که از قبل براي آن آمـادگی وجـود نـدارد نیـز از شـرایطی اسـت کـه کـابوس شکسـت و          

دان ایجاد می کنـد و ضــرورت آینـده نگـري و سناریوســازي     نابودي را در ذهن دولتمر
تـرین مباحـث در سیاسـت دفـاعی    ـطرح می سازد از این رو از اساسیبراي این پدیده را م

هـاي اسـتراتژیکی و   کننـده اي در بسـیاري از عرصـه   هر کشور کـه تـأثیر اساسـی و تعیـین    
ــت.      ــه آن اس ــوط ب ــائل مرب ــده و مس ــگ آین ــور دارد، جن ــاعی کش ــیاري از   دف ــوالً بس اص

نهاي آمـوزش دیـده و کارآمـد،    گذاریهاي گسترده، بکارگیري هزاران نفر از انسـا سرمایه
هـا، بخـش اعظـم مطالعـات اسـتراتژیک و حتـی       هاي دفاعی، آموزشها، سازماندهیبودجه

اتحادهــا و قراردادهــاي دفــاعی و امنیتــی بایــد بــر مبنــاي تصــویري باشــد کــه بــر اســاس   
از جنگ یا جنگهاي آینده در اندیشه تصمیم سازان و تصمیم گیرنـدگان  واقعیتهاي علمی 

فعالیتهاي دفاعی و نیروهـاي مسـلح   وجود دارد. به تعبیري دیگر جنگ آینده راهنماي تمامی
روشنی از جنگ آینده می تواند موجبات سردرگمی و به هدر رفتن است. عدم ترسیم تصویر 
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ی شود. لذا یکی از وظایف مهم فرماندهان نظامی در سرمایه گذاریهاي مالی و انسانی هنگفت
سطوح عالی تولید سناریوها و طرحهاي مختلف عملیاتی و ارزیابی نتایج احتمالی آنها براي 

ها و تمرینات نظامی انجام عملیات در مقابله با دشمنان احتمالی است و امروز بیشتر رزمایش
س همین سناریوهاي فرضی است. امـا تمـام   انجام می دهند براساکه کشورها در زمان صلح 

اهمیت و ضرورت تجسم و ترسیم جنگ آینده براي آن است که قدم مهم و اساسـی دوم را  
برداریم و آن اینکه چگونه در مقابل آن عمل کنیم. هر عملیات، پروژه و برنامه با هر محتوا 

ظـامی، تنهـا در   و هدفی اعم از سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و علـی الخصـوص ن     
تـأمین پشـتیبانیهاي الزم مـالی، اقـالم، تجهیـزات، امکانـات و سـایر        صورت وجود پـیش بینـی و  

بدون در نظر گرفتن اصل پشتیبانی و اهمیت ندادن به آن عقیم مانـده  نیازمندیها به نتیجه خواهد رسید و 
شود.و دچار کاستی و شکست می

عملیاتی و تاکتیکی به طرحهـاي پشـتیبانی نیـز تــوجه     فرماندهان با درایت به موازات طرحهاي 
می کنند چرا کـه آنهـا مـی داننـد طرحهـاي آنهـا تنهـا در صـورت وجـود یـک سیســتم پشـتیبانی             
(لجستیکی) که بتواند بموقع و مناسب نیازمنـدیهاي آنهـا را بـه پـاي کـار آورد موفـق خواهـد شـد.         

تعمیرات، ترابري، بازیافـت، خریـد، تـأمین و    اجراي هر کدام از بخشهاي پشتیبانی شامل نگهداري،
توزیع اقالم مـورد نیـاز در محـیط کـامالً متغیـر در جنگهـاي آینـده نیـاز بـه برنامـه ریزیهـاي دقیـق             

در تأمین اقالم و امکانات و تغذیه و نقـل و انتقـال اقــالم و    دارد.استفاده از عناصر پشتیبانی 
ا و حیات خود و نسـل و تمـدن مربـوط بـه خـود      مشکل حفظ بقنیروي انسـانی بشر را در مسیر

یاري نموده و فرماندهی که با اندیشه ژرف و دوراندیشی به این موضوع پرداختـه اسـت در کسـب    
تر بوده است. با توجه به پیشرفت همه رشته هاي علوم و ورود علوم نتیجه مطلوب، موفقتر و کامیاب

) در ..رژیهـاي جدیـد ( هسـته اي، لیـزري و.    جدیدي همچون رایانـه و الکترونیـک و بکـارگیري ان   
جنگهاي اخیر نقش فناوري و کاربرد علوم جدیـد و تکنیکهـاي بـدیع بسـیار چشـمگیر و غیـر قابـل        
انکار بوده است. در جنگهـاي آینـده، سیسـتمهاي نظـامی حـداقل از ویژگیهـا و خصوصـیات ذیـل         

برخوردار خواهند بود:
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ـتن الگـوي    «  ـبکه اي                      الف ـ به علت کنار گذاش سلسـله مراتبـی (متمرکـز) و روي آوردن بـه الگـوي ش

ــه منظــور    ،(غیرمتمرکــز) ــاهوي در ســاختار سیســتمهاي نظــامی در حــال تکــوین اســت( البت دگرگــونی م
)9:17غیرمتمرکز در اجرا است ).( 

ب ـ آمادگی کوچک سازي و گسترش متناسب با محیطهاي مختلفی که جنـگ آینـده در آن    
خواهد داد.رخ 

ج ـ سامانه هاي جدید کشورهاي پسا صنعتی، به شدت به فناوریهاي پیشرفته مثـل مـاهواره هـا،     

خواهند شد.براي پردازش و تجزیه و تحلیل آنها متکی براي کسب اطالعات و کامپیوترها، 

و با توجه بـه انقـالب عظـیم در فنـاوري، سـاختار و سـازمان نیروهـاي مسـلح در هـدایت،کنترل         ـد  

»درمعرض دگرگونیهاي عمیق کمی و کیفی قرار خواهد گرفت.فرماندهی عملیاتها احتماالً

پشتیبانی (لجستیک) بخـوبی برنامه ریزي و اجرا شود، اثر تعیـین کننـده   نگرش اگر آماد و با ایـن
اي در پیروزي و نقشی کلیدي در آمادگی رزمی خواهد داشت. عکس این مطلب نیـز صـادق اسـت.    

پشتیبانی و آمادرسانی ممکن است به سرعت آنچـه را کـه بـه نظـر نیـروي      ال و سهل انگاري دراهم
نظامی قدرتـمند می رسد، به مجموعه اي از افراد بیمار و بی روحیه مبـدل کنـد، هرچنـد بـه عنـوان      
رزمنده آموزش دیده باشند اما قادر به حرکت، تیراندازي و یا برقـراري ارتبـاط نخواهنـد بـود. ایـن     
مالکی براي تضعیف روحیه به میزانی فاجعه بار  و فقـدان اعتمـاد نسـبت بـه فرمانـدهان، کارکنـان،       

» رومل«پشتیبانی و نیروها و شاید خیلی سریع به سالحها و تـجهیزات و توانائـیشان براي نبرد اسـت. 
نخستین شرط اساسی براي یک ارتش، بدین منظور که بتوانـد در  در مورد لجـسـتیک می گوید: 

اي کافی و مناسب از تسلیحات، بنـزین و مهمـات اسـت.    برابر فشار نبرد مقاومت کند، داشتن ذخیره
رسـد. آنکه تیراندازي آغاز شود به وسیله لجستیکی ها در می گیـرد و بـه نتیجـه مـی     در واقع نبرد پیش از 

)48:10وي نظامی و دکترین و روشهاي عملیاتی آن هر چه باشـد، دسـت انـدرکاران    ) ترکیب نیر
لجستیک و رده هاي پشتیبانی و آماد، مسلماً داراي مسـئولیت سـنگین، پیوسـته و اجتنـاب ناپـذیري      
هستند و آن مسئولیت پیش بینی و فـراهم آوردن نیازهـاي روزمـره کسـانی اسـت کـه پایـدار نگـاه         

تشکـیل می دهد. نیروها چـه تحـت محاصـره    اد و پشتیبانی ( لجستیک ) را داشتن آنها وظیفه اصلی آم
باشند، یا در حال انجام عملیات محاصره و یا در حال راه پیمایی، چه در حـال حملـه باشـند و یـا در حـال      
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دفاع، چه در حال پیشروي باشند و یا در حال عقب نشینی، چه درگیر جنگ کالسیک باشـند یـا اجـراي    
خاك دشمن مشغول نبرد باشند و یا در سـرزمین خـود   ظم و یا جنگی نامتقارن، چه دریک جنگ نامن

هاي آنها باید برآورد و تأمین شود. هرگونه ناکامی در انجام ایـن  با متجاوز برخورد کنند، نیازمندي
هاي نیروهاي جنـگی از پیش در انبارهاي صحرایی کار بازتابهاي روشنی دارد. در گذشته نیازمندي

در نقاط آمادي ذخیره و گاه در ستونهایی از واگنها در پشت سر نیروهاي رزمنده حمـل مـی شـد    و
امــا کــار حرفــه اي و قــدیمی لجســتیک نظــامی، امــروزه بــه مجموعــه اي از خــدمات، تســهیالت و 
سیستمهاي پشتیبانی مدرن تکامل و تحول یافته اطالق مـی شـود کـه عرصـه فعالیـت آن بـه گسـتره        

آن طـرف تـر تهیـه    للی است و گاه برخی از اقالم مورد نیاز یکانها از هزاران کیلـومتر  محیط بین الم
شده و تا رسیدن به محل مورد نیاز مسیر طـوالنی را طـی مـی کنـد و گـاه  بلـوك بنـدیهاي سیاسـی و         

سـویی پیشـرفت و   مواضع سیاسی کشورها از جمله چالشهاي اجراي این سیستم محسوب  می شود. از
ري تسلیحاتی سرعت درگیري در جنگها را به شدت افزایش داده و صحنه جنگهـا را بـه   تکامل فناو

وسعت محیط ملـی کشـورها گسـترش داده اسـت و همـه گسـتره و حـوزه فعالیـت سیسـتم آمـاد و           
پشتیبانی براي تهیه و توزیع اقالم آمادي مورد نیاز نیروها را در برگرفته و سیستمها و نیروهاي فنی و 

ساخته اســت. امـروزه عملیـات    درگیر نبرد در عملیات آماد و پشتیبانی را مسـتقیماًمتخصص درگیر
آماد و پشتیبانی مانند گذشته قادر نیست درحالیکه نیروهاي رزمنده در میادین مقدم نبرد درگیر جنـگ  

ر هستند در عقبه براحتی عملیات آمادي را انجام دهد. بمبها و موشکهاي هـدایت شـونده و هوشـمند د   
جنگـهاي آینده قادرند نقاط آمادي  و محلـــهاي ذخیـره  اقـالم  و امکانـات  مـورد نیـاز نیروهـا را در        
لحظات نخستین نبرد مورد هدف قرار دهند و کشور مـورد تهـاجم را از امکـان  بهـره بـرداري از ایـن       

ذخایر محروم سازند.
ویژگیهاي جنگهاي آینده:

ـا، برنامـه و   مطالعات نشان می دهد جنگ آینده احت مالی موضوعی است که تقریبا همه کشورها در طرح ه
ـته انـد آن را    مالحضات دفاعی و امنیتی خود به آن پرداخته و بسته به نوع تهدیدي که در حریم امنیتی خود داش
مطرح ساخته اند. اگرچه دیدگاههاي مختلفی مطرح شده اما نهایتا همه کشورها در مواردي اشتراك نظر دارند: 

ینکه در جنگهاي آینده:ا
الف) فن آوریهاي تسلیحاتی بسیار متفاوت از جنگهایی که تا کنون رخ داده است خواهد بود.
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ـاي      ب) جنگها در آینده کوتاه مدت، مستمر، سریع و شدید خواهند بود و قسمت عمـده لـوازم و زمینـه ه

پیروزي یا شکست قبل از جنگ ایجاد می شوند.
جغرافیاي جنگ متفاوت از گذشته خواهد بود.ج) محیط جنگ آینده و 

د) زمان نقش کلیدي دارد.
ه) مردم داراي نقش محوري هستند و هزینه هاي جنگها بسیار باال خواهد بود.

ـا    ـنظم در جنگه و) بدلیل شکاف استراتژیک قدرت بین بازیگران بین الملل نقش نبردهاي نا متعارف و نا م
ـیب پـذیر             بسیار پررنگ خواهد بود و قدرته ـارن آس ـا متق ـنظم و ن ـا م ـاي جنـگ ن ـیوه ه ـا ش اي برتـر در مقابلـه ب

خواهند بود.
ز) مقاومت، شکیبایی، میل به از خود گذشتگی و شجاعت راههاي موثري است براي مقابله با دشمنی کـه  

ـته  آوري پیشرفته مجهز است و تمایل زیادي به درگیري طوالنی و اگر آرمانی براي فدا شدن وجـود به فن نداش
باشد، هر طرف با هر اندازه توان دفاعی به اسانی شکست خواهد خورد. بنابراین وجود اراده جنگی، میل به دفاع 

و تمایل به جنگجویی کماکان مهمترین رکن قدرت دفاعی یک کشور را تشکیل می دهد.
ـاي     ـیم یگانه ـاي    ح) یکی از راههاي مقابله با سالحهاي هوشمند در جنگهاي آینـده، تقس بـزرگ بـه یگانه

کوچک و متحرك است که خود بخود صحنه نبرد را افزایش خواهد داد.
ط) آتش و مانور خصوصا از طریق هوا در این جنگها همچنان حیاتی خواهد بود.

ي) تصرف و کنترل زمین همچنان به عنوان معیاري براي پیروزي مطرح است و نیروي زمینی محور ارتش 
را تشکیل خواهد داد.

ك) غیر قابل پیش بینی بودن حوادث و وضعیتها بدلیل رویکرد نامنظم در جنگهاي آینده.
توان ویژگیهاي جنگهاي آینده را به این شرح خالصه کرد :یبنابر مطالب گفته شده م

) دکترین نظامی در جنگهاي آینده :1( 
ه زمــانی روح حــاکم بــر مجموعــه اقــدامات، جهــت گیریهــاي نیروهــاي مســلح در یــک دور «

) بـه همـان میـزان کـه دکتـرین      11:21».(مشخص، دکترین نظامی یک کشور را تشـکیل مـی دهـد   
نظامی متأثر از نظام ارزشی، تجارب تاریخی، شرایط و مقتضیات روز، ماهیـت جنگهـاي هـر عصـر     
و... است بر شیوه جنگیدن، ساختار نیرویی و فناوري تسلیحاتی مورد نیاز براي جنگهاي آینده یـک  

شور نیز تأثیرگذار است. به جز تعداد محدودي از عوامل ثابت، سایر عوامل تأثیرگذار بر دکترین ک
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نظامی کشورها متغیر است و به همین دلیل دکترین نظامی یک کشور با وجود کند بـودن تحـوالت   
احتمالی در آن امري پویا و سیال است و طبیعتاً در دکتـرین نظـامی هـر کشـوري علـی رغـم ثبـات        

بی نظام ارزشی و آرمانی، میل به تغییر دیـده مـی شـود و ایـن خـود منجـر بـه تغییـر و تحـول در          نس
سیاست نظامی آن کشور، با توجه به سه پارامتر ابزار، ساختار و شیوه جنگیدن در آینده خواهد شد.

در مجموع بین دکترین نظـامی و جنـگ آینـده ارتبـاطی دوسـویه برقـرار اسـت و بـین ایـن دو          
تعاملی انکارناپذیر وجود دارد. از یک طرف دکترین نظامی هر کشور عالوه بر تأثیرپذیري مفهوم،

از عوامل مختلف دیگر، از چگونگی نگرش یک نظام و مسئولین آن به ماهیت جنـگ آینـده تـأثیر    
می پذیرد و از طرف دیگر نیز بر چگونگی مواجه شدن یک کشور با جنگ آینده اش تأثیر قاطعی 

»دارد.
)  استراتژیهاي نظامی جنگهاي آینده و الگوهاي رایج در تدوین این استراتژیها :2( 

با هر رویکردي که به مفهوم جنگ آینده نگریسته شود، الزم است تا متناسب با آن بـه تـدوین   
ــرخالف         ــتراتژي، ب ــدوین اس ــود.اگرچه ت ــه ش ــم پرداخت ــور ه ــاز کش ــورد نی ــامی م ــتراتژي نظ اس

یدن به یک دسته امور واقعی و نه ذهنی است، اما صـرف نظـر از حـوادث    سناریوپردازي مستلزم رس
نامعلومی که در آینده به وقوع خواهند پیوست، الزم است که رهبران سیاسی و نظـامی، بداننـد کـه    
در کدام جهت گام برمی دارند و به دنبال چه هستند، از درون آینده اي نامعلوم و نامطمئن، استنتاج 

اتخـاذ  گویـد:  گري مـی نی، امري به غایت دشوار است اما همانطور که کالینتهدید مشخص و عی
) ) .12:203یکسري اصول براي برنامه ریزي و تدوین استراتژي اجتناب ناپذیر می باشد

وي معتقد است با این فرض که در آینده هر تحـولی امکـان پـذیر خواهـد بـود، الزم اسـت تـا        
ی کشورها مورد توجه قرار گیرند:اصول زیر در برنامه ریزي دفاع

الف ـ رویارویی با حقایق و پذیرفتن جهل خود نسبت به آینده؛«
ب ـ بکارگیري اولویتهاي ژئواستراتژیکی در برنامه ریزي خطاپذیر؛

ج ـ مجموعه اي از توالی کوتاه مدت اهداف و برنامه هاي دراز مدت؛
گاري با موقعیتهاي متغیر؛د ـ لزوم انعطاف پذیري نیروهاي مسلح، براي ساز

ه ـ درس گرفتن از گذشته، با توجه به غیـر قابـل پـیش بینـی بـودن امـور و تغییـرات مـداوم در          
دوستیها و دشمنیها؛
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و ـ لزوم هماهنگ ساختن امکانات با اهداف کشور؛

ز ـ آزمون مداوم فرضیات مبتنی بر عقاید پیشین و شکل دهی مجدد به اصول مبتنی بر دکتـرین   
)13:370»(چارچوب سیاسی جاري کشور بر پایه این اصولو 

ها گـامی فراتـر نهـاده و سـعی بیشـتري در فهـم       الزم است تا همواره از شناخت روندها و داده
ها صورت پـذیرد. تحلیـل رونـدها خـود متـأثر از دو عامـل اساسـی فرهنـگ         عواقب روندها و بازده

العملهاي متداول آن است کـه بایـد بـه آنهـا توجـه      استراتژي یک کشور و عقاید، نگرشها و دستور
کافی و الزم را مبذول داشت. عالوه برآن، تدوین استراتژي دفاعی کشور آنگاه معنا مـی یابـد کـه    

نظـامی کشـور، در مبـانی و منبـع تهدیـد آینـده کشـور، اتفـاق و         -سیاسـی گیرندگاندر بین تصمیم
اجماع نظر وجود داشته باشد. گرچه در مـورد جزئیـات و چگـونگی مواجهـه بـا آن، چنـین چیـزي        
ضروري نیست. بطور کلی کشورهاي مختلف در تـدوین اسـتراتژي نظـامی خـود بـراي چگـونگی       

هـر کـدام از آنهـا متـأثر از دکتـرین نظـامی،       مواجهه با جنگ آینده، از الگوهاي رایج کـه انتخـاب  
موقعیت در نظام بین المللی و میزان تواناییها و امکانات کشور مورد نظـر مـی باشـد، بـه شـرح ذیـل       

بهره می گیرند:
1الف ـ الگوي هدف محور

در این الگو، هر کشوري در عرصه بین المللی، متناسب با اهداف و آرمانهاي خـود بـه تـدوین    
خویش مبادرت می ورزد. دایره و فضاي جغرافیایی چنین اسـتراتژیهایی ممکـن اسـت در    استراتژي

چارچوب مرزهاي بین المللی و یا فراتر از آن در سطح منطقه اي و جهانی قرار داشته باشد، معموالً 
از چنین الگـویی پیـروي مـی کننـد. در ایـن الگـو، اهـداف        هاي سیاسی که داعیه جهانی دارندنظام

سیاسی یا ایدئولوژیک نظام، محور قرار گرفته و عواملی همچون امکانات و مقـدورات بایـد   اصلی 
هاي نظامی هـدف محـور معمـوالً تهـاجمی بـوده و حالـت       خود را با آن هماهنگ سازند. استراتژي

اقدام دارند تا بازدارندگی.

1 Goal- Base Pattern
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1الگوي تهدید محور-ب

مبتنی بر اهـداف، بلکـه بـر اسـاس تهدیـداتی کـه       برخی کشورها استراتژي نظامی خویش را نه 
متوجه امنیت آنهاست تنظیم و تدوین می نمایند، این استراتژیها بیشتر حالت تدافعی داشته و بر پایـه  
بازدارندگی استوارند. شناخت منبع و ماهیت تهدیدات و تعیین اولویت بین آنها (در صورت وجـود  

تن مقدورات و امکانات موردنیاز بـراي مقابلـه بـا تهدیـدات     بیش از یک تهدید) و نهایتاً فراهم ساخ
مورد نظر، مراحل و شرایط اساسی در تدوین استراتژي نظامی تهدید محور می باشد.

2الگوي توان محور-ج 

این الگو داراي مبانی نظري پراگماتیستی است چگونـه اسـتراتژي نظـامی ارتبـاط مسـتقیمی بـا       
د. توان و قدرت به معناي اعم ( نظامی، سیاسـی، اقتصـادي و... ) مـد    میزان توان و قدرت کشور دار

نظرمی باشد. در حقیقت بودجه(بـه عنـوان سـند کـارکرد دولـت) و تـوان کشـور، چـراغ راهنمـاي          
استراتژي است و متناسب با نوسانات آن، استراتژي نظامی نیـز احتمـاالً تغییـر جهـت و ماهیـت پیـدا       

خواهد کرد. 
این الگو در تدوین استراتژي نظامی خویش پیروي می کنند، در صورتی که کشورهایی که از 

تصویري که از جنـگ آینـده و تهدیـد خـویش دارنـد، نـاهمگونی و       بین توانایی و امکانات خویش و 
عدم توازن را ببینند، تمایل دارند تا براي مواجهه با تهدید آینده به سـایر اسـتراتژیهاي غیرنظـامی خـویش     

روي آورند.
3الگوي ترکیبی -د

با توجه به محدودیت و مشکالت الگوهاي یادشده اخیراً سیاستگذاران و استراتژیستهاي نظامی 
به سوي اتخاذ الگوي ترکیبی و تلفیقی گرایش پیدا کرده اند.  با توجه بـه تنـوع و تعـدد تهدیـدات     

انات احتمـالی در  ناشناخته و نیز لزوم پیگیري اهداف براي کسـب مشـروعیت داخلـی و بـروز نوسـ     
تواناییها و امکانات، برخی کشورها تمایـل دارنـد تـا بـراي پاسـخگویی بـه جنـگ آینـده خـود، در          
تدوین استراتژي نظامی خویش از الگوي ترکیبی بهره گیرند. براساس ایـن الگـو اسـتراتژي نظـامی     

نیروهـاي  براي کسب آمادگی الزم جهت انجام مأموریتهاي نظامی مورد نیـاز، مـی بایسـت توسـط    

1 .Threat – Base pattern
2 .Capacity- Base Pattern
3 .Composition Pattern
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مســلح و در چــارچوب اهــداف و منــافع کشــور و نیــز در مقابلــه بــا تهدیــدات مختلــف، طراحــی و 

تدوین شود.
)  فناوریهاي تسلیحاتی جنگهاي آینده3( 

یکی از عوامل اساسی که در خصوص جنگهاي آینده مورد توجه ویژه صاحبنظران قرارگرفتـه  
نسـبت بـه جنگهـاي پیشـین متمـایز مـی سـازد، ویژگـی         و با تأکید بر آن ماهیت جنگهاي آینـده را 

منحصر به فرد فناوریهاي نوین بکارگرفته شده در این جنگ می باشد.
بر پنج حوزه قابل شناسایی در فناوریهاي تسلیحاتی آینده در زمینه قدرت آتـش،  1باري بوزان

))14:21تحرك، ارتباطات، حفاظت و اطالعات تأکید دارد.
در این زمینه به فناوریهاي نظامی قابل بکارگیري در ضربات ایستگاهی دقیق، 2سینگجی. اي. 

)15:21فرماندهی، کنترل و اطالعات پیشرفته، جنگ اطالعاتی و جنگ غیرکشنده اشاره دارد. (
بر ویژگیهایی همچون تنوع و دگرگـونی و غیرانبـوه   » جنگ و پادجنگ«در کتاب 3تافلر- 

سازي، برخورداري از پایه ها و زیرساختهاي غیرنظامی، سرعت عمل و تحـرك، قـدرت تخریـب،    
انســجام و پیوســتگی فناوریهــاي حفــاظتی و حجــم بــاالي آتــش بــه عنــوان مشخصــه هــاي اصــلی   

)16:21(پست مدرن) تأکید دارد. (تکتولوژیهاي نظامی در جنگهاي آینده 
ــایی        -  ــل شناس ــته قاب ــار دس ــده در چه ــاي آین ــلیحاتی جنگه ــاي تس ــی فناوریه ــور کل بط
)17:21: (.هستند
فناوریهاي اطالعاتی-الف 

بر اساس این نوع فناوریها که منتج به دریافت، پردازش انتقال و توزیـع اطالعـات در کمتـرین    
، جنـگ  4کنتـرل چـون جنـگ فرمانـدهی و    اطالعـاتی  مـی تـوان جنگهـاي   زمـان ممکـن اسـت،   

.جنگ الکترونیک و جنگ رایانه اي اشاره کردهوشمند،

1 .Bary Bozan
2 .J.A.Sing
3 .Tafler
4 . Command and Control Warfare
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فناوریهاي نرم افزاري -ب 
نرم افزارها گرچه محصول تفکر انسآنها هستند اما این قابلیت را دارند که پس از طراحی فـارغ  

بپردازند.از محدودیتهاي انسانی به ایفاي نقش در صحنه جنگها 
فناوریهاي سالحهاي کشتار جمعی -ج 

اي که فناوري آن در اختیار تعداد محدودي ازکشورهاي دنیا مـی باشـد،   بر خالف سالح هسته
دسترسی به فناوري سایر سالحهاي کشتارجمعی نظیر سالحهاي شیمیایی و بیولـوژیکی بـراي اکثـر    

در دست برخی از کشورها براي جبـران  کشورها چندان مشکل نیست فناوري این سالحها حربه اي
عقب ماندگیهاي خویش در سایر زمینه هاي فناوریهاي تسـلیحاتی محسـوب مـی شـود و بـه همـین       
خاطر قدرتهاي بزرگ و صاحبان  فناوریهاي پیشرفته تسلیحاتی از احتمال آسیب دیـدن خـویش در   

این عرصه ها به شدت نگران هستند.
فناوریهاي سالحهاي متعارف-د 

هر چند جنگهاي آینده بیشتر بر سه دسته از فناوریهاي ذکر شده مبتنـی اسـت امـا ایـن بـه هـیچ       
فناوریهاي تسـلیحاتی،روز  وجه به معناي سکون و ایستایی سالحهاي متعارف نیست. همگام با سایر

به روز بر کارآیی و اثربخشی فناوریهاي مربوط به سالحهاي متعارف افزوده می شود و بعضاً سـطح 
فناوري این سالحها در جنگهاي آینده بطور کلی با گذشته متفاوت خواهد بود.

ژئوپلیتیک جنگ آینده از دیدگاه غربی ها
جهانی که هرلحظه آبستن جنگی جدید اسـت بـه لحـاظ ژئـوپلیتیکی ممکـن اسـت پدیـده اي        

اواخـر قـرن   نامشخص باشد، اما به هیچ وجه غیر قابل درك نیست. شرایط کنونی جهان بسیار شـبیه 
نوزدهم به نظر می رسد. همانند آن زمان، موتورهاي اساسی پیشرفت اقتصادي، همان ملتهـاي مرفـه   
اروپاي غربی، آمریکاي شمالی و حاشیه آسیا هستند و نیز روابط سیاسی میان این ملتهاي جهان اول 

گره اي کـه آغـازگر   است، کن1نیز پایدارتر از روابط موجود بین قدرتهاي عمده بعد از کنگره وین
طوالنی ترین دوره صلح پایدار میان قـدرتهاي بـزرگ در قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم بـود.         

1.Congress of Vienna که بعد از تبعید ناپلئون به جزیره 1815تا 1814: یک کنفرانس بین المللی( بین سالهاي (
) ، دیپلمات و سیاستمدار ایتالیائی برگزار گردید. هدف Metternich) در وین و به ریاست مترنیک (Elbaایتالیائی البا (

.این کنفرانس حل و فصل مسایل ارضی و حفظ ثبات و نظم در اروپا بود
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پایبندي به دموکراسـی، وابسـتگی متقابـل اقتصـادي، پیونـدهاي فرهنگـی و حافظـه مشـترك از دو         

اد جنگ جهانی وحشتناك، مجموعه اي از عالیـق مشـترك بـین دموکراسـیهاي توسـعه یافتـه ایجـ       
)18:33(کرده که احتمال وقوع جنگ میان آنها را تقریباً غیر قابل تصور ساخته است.

ساله بعـد از نـاپلئون،   130اگرچه کشورهاي توسعه یافته امروز برعکس قدرتهاي بزرگ دوره 
بقیه جهان را تحت سلطه خود ندارند، ولی درعوض از یک طرف با کشورهاي در حال توسـعه اي  

اش ه برخی از آنها نظیر روسیه به شکل مخاطره آمیـزي در مـرز تحقـق آرزوي دیرینـه    مواجه اند ک
مبنی بر پیوستن به جهان توسعه یافته و یا افتادن به کام فروپاشی سیاسـی، اقتصـادي و جمعیتـی قـرار     
دارند و از طرف دیگر با جوامع جهان سـوم روبـرو هسـتند کـه گرفتـار فقـر اقتصـادي و مشـکالت         

ند. کشورهاي هر دو گروه مایلند خود را بر اساس اصول مختلـف سـازماندهی کـرده،    جمعیتی هست
مطابق سـاختارهاي متنـوع دموکراسـیهاي توسـعه یافتـه عمـل کننـد و در واقـع روابـط میـان همـین            

کشورهاست که امکان وقوع چالشهاي نظامی آینده را بسیار محتمل می سازد.
حـاظ اقتصـادي در آسـتانه ورود بـه جهـان توسـعه       اگرچه برخی کشورهاي در حال توسعه به ل

یافته قرار دارند، ولی آزادي سیاسی و احترام به قانون، یعنی دو مؤلفه اي که در طول تاریخ مطمـئن  
پا به پاي رشد اقتصادي ایـن کشـورها رشـد نکـرده     ترین عوامل پیشگیري از تجاوز بوده اند، لزوماً 

همچنان ادعاهـاي ارضـی خـود را نسـبت بـه همسایگانشـان       است. برخی از این کشورها نظیر چین، 
تکرار می کند. همه این کشورها به دنبال دسترسی بـه مـواد اولیـه اي هسـتند کـه در واقـع محـرك        
توسعه است. بسیاري از آنان همچنان جنگ را به عنوان راهـی مشـروع بـراي تحقـق اهدافشـان مـی       

و سرزمینشان، اگر هـیچ دلیـل دیگـري نداشـته باشـد      بینند. براي بسیاري از این کشورها توسعه قلمر
دست کم به لحاظ کسب وجهه همچنان یک تمایل اساسی است. تجاوز مسلحانه ممکن است تنهـا  
روش و یا حتی اولویت اول مورد نظر این کشورها نباشد، ولی اشغال خاك دیگران بـه ویـژه بـراي    

است و دموکراسیهاي توسعه یافته نیز بـا  کشورهایی با حکومتهاي خودکامه، همچنان هدفی مشروع 
توجه به منافع اقتصادي و راهبردیشان از تأثیرات آن بی نصیب نمی مانند.

در این بین، بخش عظیمـی از جهـان بـه لحـاظ اقتصـادي یـا در حـال رکـود اسـت یـا در حـال            
خـی از  انحطاط. اگرچه ممکن است عواملی نظیر خشونت، رشوه خواري و یا کج فهمی دولتهـا، بر 

علتهاي بی واسطه این معضل باشند، ولی علل اصلی، ماهیت ساختاري دارند. بسیاري از کشـورهاي  
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در حال توسعه جهان به لحاظ اقتصادي براي امرار معاش همچنـان بـه کشـاورزي و اسـتخراج مـواد      
ایـن  معدنی اولیه وابسته اند. در این میان، آشـنایی بـا علـم پزشـکی نـوین فقـط انفجـار جمعیـت در         

کشورها را شتاب بیشتري داده، شرایط اقتصادي و سیاسی آنها را به چالش گرفته است.
این جوامع به ابتدایی ترین اشکال جنگ گرایش دارنـد و در آنهـا جنـگ داخلـی تحـت تـأثیر       

فزاینـده  بطـور -دنعواملی که خود تابعی از رشد بی رویه جمعیـت هسـت  -رقابتهاي قومی یا قبیله اي
می شود. کشورهاي پرجمعیت به شکل حساب شده اي همسایگان کم جمعیت خـود را  اي تشدید 

مورد تعرض قرار می دهند. پناهجویان فوج فوج به طرف مرزها سـرازیر شـده و دامنـه خشـونت را     
سـاده آغـاز   هرچه بیشتر توسعه می دهند اگرچه جنگ در جهان سوم ممکن است با نیروهایی نسـبتاً 

آنجا ادامه می یابد که از یک هدف استراتژیک آشکار نیز فراتـر مـی رود؛ زیـرا    تاشود، ولی غالباً
هدف آگاهانه این جنگها تا حدي کاهش جمعیت است. همانگونه که در وقایع روانـدا، برونـدي و   

یعنـی قحطـی تعمـدي، بـی رحمـی مفـرط و قتـل عـام        زئیر شاهد آن بودیم، معموالً فجایع جنگ ـ 
رخ می نماید.

توسعه یافته معموالً تالش می کنند به نوعی در این درگیریهـاي غـم انگیـز مداخلـه     کشورهاي 
نکنند. اما همانگونه که قبالً دیده ایـم، دیـدن تـرس و وحشـت ناشـی از نسـل کشـیها ممکـن اسـت          
غیرقابل تحمـل باشـد. همانگونـه کـه در سـومالی دیـدیم، گـاهی تالشـهاي بشردوسـتانه نیـز نتیجـه            

فروپاشی هر یک از جوامـع جهـان سـوم چـه براثـر علـل داخلـی یـا تجـاوز          معکوس دارد. همچنین
خارجی می تواند یک منطقه اقتصادي حیاتی را آنچنان بی ثبات کند که عدم مداخلـه در آن یـک   

نوع بی احتیاطی باشد.
آخر اینکه همچنان با برخی چالشهاي نظامی روبرو هستیم کـه از طـرف گروههـاي غیردولتـی     

و با هیچ یـک از تقسـیم بنـدیهاي انجـام شـده بطـور کامـل مطابقـت نـدارد، ولـی           تحمیل می شود
قابلیتهاي نظامی و اهداف سیاسی، عقیدتی و یا اقتصادي آنها بگونه اي است که مقابله با آنها خارج 
از توان پلیس شهري می باشد. این گروهها به لحاظ تاریخی پدیده تازه اي نیسـتند، ولـی دسترسـی    

ا بـه فنـاوري پیچیـده نظـامی در حـال حاضـر بـی سـابقه اسـت. ایـن گروههـا همچنـان از             بالقوه آنه
مشکلترین مسائل نظامی خواهند بود که در مقابل قرار دارند.
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