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 مقدمه

به چیستی و چرایری جنرگ  اشاره و سپسابتدا به مفهوم شناسی جنگ و روندهای مختلف آن 

 سیاسری،ی از مفراهیم بنیرادین علروم یکر جنرگ  شود پرداخته میهای مرتبط  ترکیبی و حوزه

 تغییررات مختلرف هرای دوره در رسرتردری و محتروا شرکل، نظرر ازکره  است دفاعی و نظامی

اندیشمندان نظامی بر اساس مبانی فکری خود این تغییرات را در قالر  انرواع  و داشتهی بنیادین

تر  ادر تفراوت مکریشره هرا   نظریهاین اند  تفاوت اصلی   ارائه نموده ها جنگبندی   مختلف نسل 

 هرای جنگتوان به چهار دسرته  های جنگ را از این منظر می ها دارد  نسل رذاران آن فکری پایه

عوامرل متنروعی از   نمود تقسیم طلبانه  آرمان های جنگ و( مدرن پست)فرانوینسنتی، مدرن،  

 ،کاهش تعرداد نیروهرای عملیراتی،از دور حمالت ،حمایت سیاسی ،جمله تغییر جغرافیای جنگ

های نظرامی  رشد چشمگیر فناوری ،قدرت تخری  باال ،هدف زنی دقیق ،زمان جنگ کوتاه شدن

ترر شردن فراینرد و  پیچیده از عواملآینده  های جنگهای نبرد در  و ارتباطی و پراکندری میدان

 سرب  ترین  پیچیده و جدیدترینآید   میآینده به شمار  های جنگنحوه فرماندهی و کنترل در 

 متعرارف، ابزارهای از ترکیبی ،جنگنوع  این  است ترکیبی نوع شده مطرح تاکنون که جنگیدن

هرای  ابزار  شامل استفاده ی  برازیگر دولتری یرا  یرر دولتری از همره و رن استنامتقا و نامنظم

دردسترس دیپلماتی ، اطالعاتی، نظامی و اقتصادی با هدف ایااد بری ببراتی در کشرور هردف 

  سرو و یر   درواقع، به دلیل پیچیدری فضای جنرگ و اسرتفاده از سرطوح مختلرف ازباشد می

های ترکیبی در جهان نروین  رورت تأکید بر جنگاز سوی دیگر ض بازیگران افزایش ضری  فری 

 برهتروان  های ترکیبی مری جنگهای  ویژریاز  (14: 1380قوام،)کند  ای پیدا می اهمیت فزاینده

فرماندهی  -مشارکت راهبردی -حضور عناصر عمده نیروهای منظم و نامنظم دولتی و  یردولتی

فقردان دکتررین عملیراتی  - سرریع تهدیدات متنوع و -اقدامات همزمان -وجهی چندو کنترل 

  اشاره نمود مشخص

از منظرر جنرگ مردرن و واکرنش هرای دفراعی و  (آینرده)بررسی و تحلیل تهدیدات ترکیبیبا 

رهبران کشرورهای  تاررفته قرار  توجهرونه طرح ریزی دفاعی مورد  چرائی این این حوزهامنیتی 

هرای ترکیبری دفراعی  دنبال اتخاذ روشهای کالسی  به  هدف به جای بکارریری رویکرد جنگ

ای که ا لر  تهدیردهای  برای مقابله با تهدیدات ترکیبی دشمن باشند  این تهدیدات چند شیوه

ند تا با استفاده رو و به کار شده ها فعال موج  شده ترکیبی از قابلیت ،شود مینامیده  هیبریدی

ها و  نظریرهدر تحلیرل   فرتای هرای کلیردی دسرت ی نراهمگون بره پیرروزیهرا جنگاز مزیت 

که مقابله با تهدیردهای هیبریردی،  رسیم نکته میاین ترکیبی به   جنگهای  ال  نظیر  پارادایم
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کی از انواع آمادری و مقابله برای عملیات تثبیتی طروالنی مردت حاصرلی ی ریری از صرفا با بهره

تابیرمحور و ناهمگون توجره های  کشورهای مورد تهدید هیبریدی به عملیات باید و شتهدربر ندا

ترین شیوه بررزیرده و مرورد اسرتفاده  رر  در  ، تهدید هیبریدی مهمبنابر این نمایند بیشتری 

بایرد بره  موضروعایرن اهمیرت بود و  خواهد  ر  آسیا امنیتی -های سیاسی کشمنبردها و کش

نیروهرای دفاعی و تادید نظر در سراختار و تحقیقات ها  در کلیه طرح قابل توجهای  عنوان نکته

خصوصریات و رونرد از آنارایی کره   ددظ رررالح  یرعامل بویژه پدافندبسیج مردمی و  مسلح و

های مختلف بویژه سب  و نوع فرماندهی و مدیریت مورد توجه و  تحوالت جنگ همواره از جنبه

ی ترکیبی، بره مطالعره شریوه ها جنگاست در این میان با شناخت  ضروری ،تحقیق قرار ررفته

های مختلرف آن را مرورد تازیره تحلیرل قررار داد   فرماندهی و کنترل در آن پرداخت و جنبره

های جنگ از دیدراه نظریه پرردازان شریوه  مسئله این است که در طی روند تحول نسلبنابراین 

  باشد  دیبا نحویفرماندهی و کنترل چگونه بوده و خصوصیات آن در جنگ ترکیبی به چه 

هرا و خصوصریات  مختلف در خصوص نسل بندی جنگ های نظریههدف تحقیق بررسی بنابراین 

های مختلف در  نظریه ؛سوالو  باشد فرماندهی و کنترل می های ویژریبا تاکید بر  ترکیبی جنگ

گونه چ در جنگ ترکیبی فرماندهی و کنترل  ها کدامند و خصوصیات خصوص نسل بندی جنگ

 باشد   روش تحقیق بصورت توصیفی میو  باشد؟ باید

 

 ژوهشپمبانی نظری و پيشينه 

 

 جنگ از منظر نظریه پردازان
روابرط  حرالتی از -ای خشونت بار و خونین تبدیل کشمکش دائمی بین کشورها به ستیزه جنگ

 کره برر اسراس آن، سرتها دولت رروهی از   دولت وی بین ،ها دولت رروهی از یا دولت بین دو

و  -بینشان بره حرال تعلیرق در آمرده باشرد ،عنی قانون کلی صلحی،عادی قانون بین المللی آبار

از  (12: 1389،کراپلو) های سیاسری و اقتصرادی مبارزه مسلحانه بین کشورها برای اجرای هدف

منظور  مابرور سراختن  بهعمل قهری  و دیگر ابزارویتس جنگ ادامه سیاست است با زنظر کال

ترین اصرل  دشمن و عامی یسرنگون و هدف جنگ را خلع سالح و مهاجمبه اجرای اراده  دشمن

  (23: 1389) ولیونرد زمرانی و همکراران،دانسرته اسرت نفراتپیروزی در جنگ را برتری تعداد 

ویرانگر در سازماندهی سیاسی نظرام برین المللری و تحلیرل مسرئله تسلیحات  فناوری  پیشرفت

جنگ باتوجه به سرطح  ،انواع رونارون جنگ شده است  به عبارت دیگرجنگ باعث طبقه بندی 
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 و های در حال نزاع و شمار کسانی که به طور مستقیم رروه ،بزرری کشورها ،سالحقدرت  ،فنون

ابرد  نیروت رینگرریج سیاسرتمدار ی اشکال رونارونی می ، یر مستقیم در منازعات شرکت دارند

جهران 1991در سرال "نوشرته :  «به سوی تمدن جدید»امریکایی در مقدمه کتا  تافلر به نام 

های نظامی موج سومی با ماشین نظامی کهنه مروج دومری برود   بین سیستم شاهد اولین جنگ

د  آن هرم کاانبه عراق به دسرت امریکرا و متحردانش بروی انهدام ،عملیات نظامی طوفان صحرا

های ضد هروایی پیچیرده  های موج سومی بابت کردند که سیستم بیشتر به این دلیل که سیستم

هرای سرنگر  خاصریتی ندارنرد و ارترش ،موج سومی 1های راداررریز موج دومی در برابر جنگنده

بره  ،های اطالعاتی موج سومی برای هدفگیری و لاستی  ررفته موج دومی در مقابله با سیستم

امرا   (14: 1385ترجمره جعفرری ، هایردی و الروین،  )ترافلر"شروند آسانی مقهور و منهدم مری

در ارتبرا  برا  ،ای عنی ظهرور جامعره شربکهی درجلد اول کتا  عصر اطالعات "مانوئل کاستلز"

جنرگ و زمران همدسرتان مرادی تراریخی  ،مرگ"نویسد:  ی آنی میها جنگجنگ تحت عنوان 

در حال ظهور این است که ایرن  فناورانههای پارادایم  انگیزترین ویژریفت کی از شگی  "هستند

اسرت   شدهدچار درررونی بنیادین  ،های مسلط ی تعیین کننده قدرتها جنگهمدستی از نظر 

ای احتمال رویارویی نظرامی رسرترده  به رونه تلفات متصورای و  ی هستهفناوردر واقع پیدایش 

 تقابرلتیر  و یمنتفی ساخته است  برا ایرن حرال منرافع وئوپولهای بزرگ را  جهانی بین قدرت

اجتماعی همچنان آتش مخاصمات بین المللی و قومی را تا مرز نابودی فیزیکری افروختره نگراه 

از آناا که جنگ و تهدید جدی توسرل بره   ماند میمحفوظ  جنگتاریخی های  دارند و ریشه می

 از پایان جنگ ویتنرام کارشناسران در صردد ،رردد میمحسو   بازدارندریآن هنوز رکن اصلی 

قردرت  تروان میدر چنین شرایطی است که  ،اند بودهفرماندهی  هایی برای ایااد جنگ افتن راهی

هرای دیگرر تبردیل کررد و ایرن  و جمعیت را به عاملی برای سرلطه برر دولرت فناورانهاقتصادی 

نظرامی ابرزار  یفنراورهای شگرف در زمینه  ترین بازی در طول تاریخ بشر است  پیشرفت قدیمی

)کاسرتلز، متررجم خاکبراز و  نظرامی را فرراهم کررده اسرت -اجرای ایرن اسرتراتژی اجتمراعی 

ای نیاز بره شررکت  نیروهای مسلح تعلیم دیده، ماهز، تمام وقت و حرفه (19: 1389علینقیان، 

شرکل  برههرای خبرری  ای ررزارش برنرد  مردیریت حرفره رسترده مردم در جنگ را از میان می

زنرده بصورت د جنگ را توان می ،کند ها را درک و آنها را کنترل  ای که نیازهای رسانه هوشمندانه

ای از کشرتن و رنرج  به خانه های مردم بیراورد و در عرین حرال درک محردود و سانسرور شرده

حمالت ویرانگرر مخابره الکترونی   تاهیزاتی فناورتر این که  مهم ،کشیدن را به آنان ارائه دهد

                                                           
1  stealth 
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به دشمن را در زمانی کوتاه میسر ساخته است  جنگ خلیج فارس نوع جدیدی از جنرگ برود و 

سراعت بره طرول اناامیرد حردود یکصرد ماهز عرراق قوی و پرده نهایی آن که در برابر ارتش 

 های نظامی جدید در مواردی است که مسئله مهمی مطررح باشرد)در ای از قاطعیت قدرت نشانه

ی هرا جنگ  (نچه به خطر افتاده بود منرافع نفتری  رر  برودآ جنگ نفتیا  جنگ خلیج فارس

های جوامع اطالعاتی بره  کی از ویژریی ،ی الهام ررفته استفناورها که از  سریع و زمانمندی آن

هرای سرلطه نظرام  آنها نیز ویژری شکل ،آیند ولی همچون سایر ابعاد زمانمندی جدید شمار می

در  ،هستند  و کشورها و رخدادهایی را که در منطق مسلط نو ظهور نقشی محوری ندارندجدید 

 (31:1394،کوچکی )ریرند  بر نمی

 

 (های جنگ و نسل ها ها و جنگ موج)های تکاملی جنگ نظریه

های تکاملی در خصوص جنگ آینده تغییر شکل جنرگ را طری یر  فراینرد  طور کلی نظریه به

هرر  کره دهنرد نقا  عطف مهم در تاریخ و تمدن بشری مورد بررسی قرار میتکوینی و براساس 

همین امر و بندی سیر تکامل جنگ هستند  ها دارای مبنای خاصی برای مرحله ی  از این نظریه

سرازد  اساسراد در ادبیرات نظرامی  ها را از جنگ آینده تا حدی از یکدیگر متمرایز می توصیف آن

جنرگ های جنگ مطرح است کره عبارتنرد از:  لی در خصوص نسلامروز چند نظریه تکاملی اص

 (76 :1994، تافلر  ) 3رمو جنگ دوره چها ، 2و ششم جنگ نسل چهارم،  1موج سوم

های دارای سازماندهی، تاهیزات و فرمانردهی ضرعیف بروده  مبتنی بر ارتش موج اولهای  جنگ

هرای شرفاهی، پرداخرت  یررمنظم و معمروالد  یافتنرد  فرمان ی فصلی حضرور میها جنگکه در 

موج دوم که متناس  با تمدن صرنعتی جنگ  یرنقدی و ماهیت جنگ نیز بیشتر تن به تن بود  

د کره بودنرهایی انبوه، ماهز به تسلیحاتی استاندارد و ساخته شده در خطو  تولید  دارای ارتش 

آمروزش  های جنرگ انشگاهند  فرماندهان در ددش و فرسایشی می ی بی حد و مرزها جنگدرریر 

تسرلیحات در  انباشرتبرا  ها جنگد  این نوع از یررد صورت نوشته منتقل می ها به دیده و فرمان

 کره مروج سرومجنرگ ها( بره اوج خرود رسرید   ای عظیم )توسط ابر قدرت هسته های  زرادخانه

های اقتصاد جهرانی، از  فعالیت ینظامی نیز همپا این است که اقدامات آنترین پیش فرض  مهم

افزاری در حال رذار هستند  سرربازان مروج سروم جنرگ بیشرتر  افزاری به نرم زیرساخت سخت

هرا را بررای  های پیچیده نظامی هستند، تا جایی که به دور از منطقه خطر، روبات اپراتور فناوری

                                                           
1- Third – Wave War 

2- Fourth , fifth Generation Warfare 

3- Fourth – Epoch War 
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آسی  مصرون بماننرد  بردین ترتیر ، نقرش و ریرند تا خود از  های مختلفی به کار می ماموریت

جایگاه سنتی انسان در جنگ، دستخوش تغییر شد  هواپیماهای بردون سرنشرین و خودروهرای 

و  زمینی قابل کنترل از راه دور که حسگرها و تاهیزات مختلفری برر آنهرا تعبیره شرده، جنرگ

تروان بررای  هرا را می وباتایرن ر  اند ی فناورانه بردل سراخته را به ی  تاربه فرماندهی و کنترل

وری و دیگرر کارکردهرای  دیده رشت زدن در مناطق پرخطر، شناسایی منطقه، پدافند پیرامونی،

جنگ مروج سروم بریش از پریش  بنابراین  (78همان: )رزمی مورد استفاده قرار داد رزمی و  یر

 جنرگ سازی نیز تا حد قابل توجهی بر  یرفردی کرردن ماهیرت پدیده جهانی و یرفردی شده 

ه برا هرتابیررذار بوده که با انتقال قدرت نظامی و اقتصادی به بازیگران  یردولتری، امکران مواج

هایی نامشخص بسیار زیاد شرده اسرت  انارام  هایی ناآشنا و به شیوه دشمنانی ناشناس در مکان

سازی است، سربازان را عمالد تحرت امرر فرمانردهانی  ملیتی که خود معلول جهانی عملیات چند

دهد، یعنی نقش کشور به عنوان منبع هویرت در ایرن سرربازان   یر از مقامات ملی خود قرار می

  در نتیاره برر خرالف سرربازان مروج دوم کره (2002مرایلر، ) شود تر می کم رنگجنگ نیابتی 

ها چنردان  دیدنرد، مروج سرومی ه منرافع سیاسری کشورشران میجنگیدن خود را در خدمت بر

ی مروج سروم  به سب  ماهیت فناورانره  داشتد نتعلقی به اهداف سیاسی جنگ نخواهاحساس 

یش از هر زمان دیگر به این موج تعلق دارد  در واقع، هر چه هوش پجنگ،  ر  بیش از همه و 

ی وجرودررایشود، حس فردی و  جنگ میمصنوعی و روباتی  بیشتر جایگزین وظایف انسان در 

هایی خواهنرد برود کره برا  سرربازان تکنیسرین”رد،  شود و به قول فررد تر می به جنگ کم رنگ

ربازان موج سوم بارای س ( 3: 2012)فرد رد، “اند  های عاطفی و روانی جنگ متارکه کرده جنبه

های  ریزتراشره به سب  توجههای تخصصی ویژه نیازمندند، این امر به  ، به مهارتشور و احساس

سیستم تسلیحاتی و تاهیزات میدان نبرد آینده است  انتقال فنراوری نظرامی از حالرت سرخت 

هرای شرناختی  های تحلیلی و ظرفیت فکری قابل توجهی است که باید از قابلیت مستلزم مهارت

ردازش و انتشرار افزایی حاصل از پ های قدرتمند فناوری اطالعات تأمین شود  هم انسانی و شبکه

های تسررلیحاتی اناامیررده،  هررا کرره برره ترکیرر  و انسرراام حسررگرها و سیسررتم هررم زمرران داده

  (Michael, 2000: 67 ).تراکنون رقرم زده اسرت 1990ی  دستاوردهای نظامی بزرری را از دهه

صرورت  جای بررسری حروادب به مبتنی بر تحلیل اجتماعی تاریخ اسرت و بره ی موج سوم نظریه

های  فرمانردهی و کنتررل صرحنه و داند مقطعی، جنگ را امواج متوالی تغییر و تحول میمازا و 

 بوده است تاهیزات مورد استفاده ها نیز تابع شرایط و تاکتی  و رشد فناوری  نبرد در این موج

ی  در دوره و دانسرتتوان به شکل ی  پیوسرتار مسرتمر و در حرال تکروین  جنگ را همواره می
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دار نسل جدیدی از جنگ  قا  عطفی را در این حوزه بر شمرد که هر ی  طلیعهتوان ن مدرن می

، کره بره 1648ی صلح وستفالیا سال  ی مدرن یعنی از معاهده آیند  منظور از دوره به حسا  می

کشرورها   معاهردهاین پس از   را منحصر به کشورها نمود آنپیش از خود پایان داد و  های جنگ

ها مشخصاد به عنروان ماریران جنرگ در تراریخ مردرن  رردیدند و ارتش ها جنگدار  رسماد عهده

مطررح  1989در سرال  1بندی جنگ به عنوان ی  نظریه توسط ویلیرام لینرد  نسل  ظاهر شدند 

ی جنگ، با تاکید بر ی  فناوری و یا تردبیر نظرامی نروین،  های چهاررانه رردید  هر ی  از نسل

ی تاکتی  یرا سرالح، مزیتری  است  نوآوری در حوزه  میدان نهاده به نسل قبلی خود پا به نسبت

 1994ساز برای طرفی است که اولین بار آن را به کار بندد  لیند و همکارانش در سرال  سرنوشت

های نظامی، جنرگ آینرده را در  ی خود اعالم کردند که تدابیر و نه فناوری ضمن تاکید بر نظریه

آیرد   ترین شراخص نسرل اول بره حسرا  می و ستون مهم صفتاکتی   .سیطره خواهند ررفت

آرایرش خطری نیروهرا، قردرت  مثالی این تاکتی  تا حدی وابسته به عوامل فناورانه بود) توسعه

داد(  ارر چه تاکتی  نسرل  های بدون خان را که در آن زمان متداول بود افزایش می آتش سالح

عالئمی کره امرروزه نیروهرای  وها  ید، اما نشانی فناوری قدرت آتش  منسوخ ررد اول با توسعه

بنردی دقیرق  سازند مانند یونیفرم، احترام نظرامی، درجه نظامی را از مردم  یرنظامی متمایز می

 (Bunker, 1994: 20 )رود   ی نسل اول به شمار می افراد و     محصول اندیشه

خراردار،   دار، سریم های خان نسل دوم جنگ در پاسخ به نوآوری تسلیحاتی آن زمان یعنی سالح

تاکتی  مبتنی بر آتش و حرکت برود و  که ی نبرد نهاد مسلسل، و آتش  یرمستقیم پا به عرصه

اساساد ماهیت خطی خود را حفظ کرد، با این تفاوت کره قردرت آترش انبروه جرایگزین نیرروی 

آمده میان فرهنرگ پیش  نسل دوم جنگ واکنشی بود به تضاد (26) همان: انسانی انبوه رردید 

فرسایش امکانات و نیروهای دشمن هدف اصلی بره شرمار  که نظامی و محیط عملیاتی آن زمان

قردرت  های نظامی و به ویژه، های نظامی، مرهون فناوری آمد  تاکتی  نسل دوم بیش از ایده می

عنری افکن و کمری، ی سرنگین و هواپیمرای بمر   آتش بود که به دو صورت کیفی مانند توپخانه

 ی ظهور رسید  افزارها به منصه توان اقتصادی کشورهای صنعتی در تولید انبوه این جنگ

                                                           
1
 William Lind  
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یرا جنرگ  1آسرا هرا برا ابرداع حمرالت برق ی  آلماندانستتز نسل دوم  نسل سوم را نیز باید آنتی

ی ظهور نسل بعدی را فراهم آوردند  نسل سوم بر خالف نسل پیشرین بره قردرت  مانوری زمینه

ایش متکی نبود بلکه سرعت،  رافلگیری و سرردررمی فیزیکری و ذهنری دشرمن را آتش و فرس

بر خالف نسل دوم جنگ کره نگراهش بره نسل سوم تاکتی   یرخطی  داد  مورد تاکید قرار می

روندها و فرآیندهای درونی نیروهای خودی بروده، نگراه تاکتیر  نسرل سروم بره بیررون برود و 

بریش از فنراوری، از  داده وموقعیت دشمن و پیامد اقدامات بر میدان نبرد را مرورد توجره قررار 

ایرد در ایرن میران نقرش   البتره نب(24: 1387) محمردی نارم، تدابیر نظامی تابیر ررفته است

پدید آمرد، امرا در  1918ی نسل سوم سال  فناوری را دست کم ررفت، زیرا هر چند شکل اولیه

ی  عنصر جدید فناوری)تان ( در سطح عملیراتی، ایرن نسرل  ورودجنگ جهانی دوم بود که با 

تمرکرز کارریری تان  و خودروهای رزهری،  ی بلوغ خود نزدی  شد  در واقع، به جنگ به مرحله

های عملیاتی را از مکان به زمان معطوف کرد  این تحول یعنی اضافه شدن زمران بره  ریزی طرح

شرود کره بعردها  عنوان بُعد چهارم جنرگ نقطره عطرف مهمری در تراریخ جنرگ محسرو  می

)مشراهده، تروجیح، تصرمیم،  2معروف جان بویرد حلقهی تحقیقات بسیاری، از جمله  مایه دست

های نوین نظامی قرار دهریم، برا شرکل  های کلی باال را در کنار فناوری رردید  ارر ویژری ،اقدام(

ی دقیرق برا    مهمات هدایت شونده)نسل چهارم فناوری محور(شویم جدیدی از جنگ مواجه می

کنند که با مهمرات متعرارف برا حارم انبروه  حام محدود، قابلیت حمله به اهدافی را فراهم می

سرنشرین، و  بدون وسایلیستند  به عالوه، رشد فناوری روباتی  و هوش مصنوعی، قابل انهدام ن

تر فضای نبرد از طریق سکوهای فضرا پایره برا سرطوح  ی عمیق آراهی وضعیتی و مشاهده ءارتقا

ارتفاع متفاوت سب  بروز تغییرات ورفی در فضای رزم شده است  همچنرین، واحردهای نظرامی 

های برا فنراوری پیشررفته  بازان آموزش دیده و مسلح به سالحکوچ  و متحرک، متشکل از سر

سرعت طی کنند  تسرلیحات وسیعی را به  فواصلر خواهند بود در جستاوی اهداف حیاتی، دقا

مصنوعی نقرش مهمری در میردان  از طریق هوشریزی  قابل برنامههوشمند و کنترل از راه دور 

، پنهان شدن از دید و تیر این تسلیحات و رمراه کردن آنها از بنابراینکنند   نبرد آینده بازی می

                                                           
1 Blitzkrieg 
2  Col John Boyd   
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از آناایی که زیرساخت سیاسی  شود  آینده محسو  می حال و مهم پدافندیهای  جمله توانایی

شروند، متمرایز کرردن سرطوح  و جامعه  یرنظامی دشرمن بره اهرداف میردان نبررد تبردیل می

ر این فضای پیچیده و پرابهام، فرمانردهان بایرد استراتژیکی و تاکتیکی از یکدیگر مشکل است  د

کارریری توأمان هنر جنگ و فناوری برخوردار باشرند  اد رام ایرن دو برا  از مهارت کافی برای به

در  هی و کنتررلهرای اصرلی فرمانرد طلبد  چالش یکدیگر دو تفکر نظامی حداقل متفاوت را می

ه ویژه این که این اهداف ممکن است فراتر نسل چهارم جنگ عبارتند از: انتخا  دقیق اهداف )ب

از اهداف نظامی عینی، ماهیتی سیاسری یرا فرهنگری داشرته باشرند(؛ توانرایی تمرکرز سرریع و 

ترین رد پا و با اسرتفاده از  نارهانی نیروها از حالت پراکندری، انتخا  واحدهایی که بتوانند با کم

و پردازش بره موقرع اطالعرات و اجتنرا  از  افلگیری، محیط متغییر عملیات را مدیریت کنند؛ 

تواند مقاصد عملیاتی و استراتژیکی را مخردوش سرازد  البتره  اطالعاتی که راه می اشباععارضه 

شناسی نیرز  ای از منظر آسی  های اطالعاتی و رایانه وابستگی نسل چهارم فناوری محور به شبکه

های نظرامی و  یرنظرامی  اختالل سیسرتم ای باعث های رایانه قابل تامل و چه بسا حمله ویروس

 (157: 2016)بروکس، متعددی شود  

 

 و نظریه دوره چهارم های تاریخی جنگ دوره

نظرانی ماننرد لیندسری مرور و رابررت  توسط صاح  1987از سال  1ی دوره چهارم جنگ نظریه

 2500ی علوم سیاسی به تحلیرل تراریخی تمردن  رر  در  ین نظریهامطرح رردید   2جی بانکر

پردازد که تغییر ماهیت نیروی اجتماعی در هر مقطع زمرانی همرواره برر شرکل  سال رذشته می

حکومت جوامع و ساختارهای اقتصادی و نظامی آن مؤبر بوده است  این نظریه بر اسراس نروع و 

کند  هر دوره براساس  را به چهار دوره تقسیم می ( ر جهان)اجتماعی، تمدن  ماهیت نیروهای

نظر، شکل منحصر بره فررد جنرگ  یری آزمایشی یا نهادینه شده از نیروی اجتماعی موردر بهره

از ایرن منظرر،  مثرال، نیرروی انسرانی، جرانوری، ماشرینی و فراموتروری( خود را داراست )برای

هایی هستند که بره لحراظ کیفری  ها و ایده های نظامی در هر دوره حاصل سنتز فناوری سیستم

                                                           
1- Fourth – Epoch War 

2- Dr. Lindsay Moore and Dr. Robert J. Bunker 
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هرای نظرامی  رردانند؛ به ایرن معنرا کره انقال  های مختلف جنگ را از یکدیگر متمایز می شکل

برا ای از انروی و نیروی اجتماعی دسرت یابرد   دهند که تمدن بشری به شکل تازه زمانی رخ می

استفاده از این رویکرد تحلیلی به تاریخ تمدن بشر که اتمام نیروی اجتماعی در هرر دوره و آ راز 

جنگ   های تازه های سیاسی و نظامی و شکل ی دیگر را دلیل اصلی انقال  نیرویی جدید در دوره

برا هرا  ی آینرده را توجیره کررد  ایرن واقعیتهرا جنگهرای  توان بسیاری از واقعیت داند، می می

های سنتی از امنیت قابل فهم نیستند و باز تعریف مفاهیمی ماننرد پیرروزی، شکسرت،  برداشت

کنند که  ها بیان می شود  این واقعیت ناپذیر محسو  می تهدید و فضای رزم ی  ضرورت اجتنا 

، خود را با ماهیت کشورها  با به چالش کشیدن نظام سیاسی و اجتماعی تثبیت یافته جنگاویان

جنگند  در این حالرت بردیهی اسرت  ای جدید می جدید منطبق کرده و به شیوه  افزاری دوره نرم

)که انقال  در امور نظامی
1
RMA)نمایرد  به عنوان ابزار تفوق برای سرکو  آنهرا ناکارآمرد می 

 (16: 1372، بوزان یبار)

های اول ترا سروم  جاست نگاهی رذرا و اجمالی به دوره ی چهارم جنگ، به پیش از ورود به دوره 

عمردتاد  کره کالسی  پریش از قررون وسرطی اسرت  دوره مربو  به ی اول جنگ دوره: بیندازیم

ی یونان باستان مبتنی بر آرایرش سرربازان در ها جنگریری از نیروی انسانی بود   مبتنی بر بهره

ی روم هرا جنگکررد؛ و  طوری که سپرهای آنها ی  دیروار زرهری ایاراد می فشرده، به های صف

دولرت  برود و دو شکل بارز جنگ در این دوره بزرگ سربازان با نام لژیون  باستان براساس قشون

 (Bunker, 1995:5 ) حاکم بوددر آن داری  داری محسو  و اقتصاد برده شهرها مبنای حکومت

سره شرکل از جنرگ مشراهده آن در  و در دنیای قرون وسرطی اتفراق افتراد ی دوم جنگ دوره

ریری از نیروی جانوری هستند  بربرهایی که به مرزهای اروپا تاختند،  که مبتنی بر بهره شود می

   آن سرقو  امپراطروری روم و آ راز دوره ِقشون انبوه سواره نظام را به خدمت ررفتند که نتیاه

روم به وجرود آمدنرد،   جای دولت شهرها در نیمی از امپراطوری ی که بههای بربریت بود  حکومت

 دوره سوم جنرگ روی آوردند ها  و شوالیهنیروهای سواره نظام   در پاسخ به این تهدید به توسعه

ی مدرن با پارادایم نیروی مکانیکی پا به عرصه نهاد  این پارادایم به ترتیر  شرامل  یا همان دوره

هرای  نی نیروی ماشین و نیروی موتور است  در شرکل اول شراهد ظهرور ارتشدو شکل نیرو، یع

                                                           
1 Revolution in military affairs 
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  شرکل دوم یعنری نیرروی نهادینه شدندهای پادشاهی هستیم که بعدها  حکومت  در دوره مزدور

اقشار جامعه را به وجود آورد ابتدا بره صرورت   موتور، زمینه ظهور جنگ رسترده با شرکت همه

تر توسرط آلمران  اختراع موتور درون سوز به شکل نهادینه و مدرن و سپس با  ابتدایی در فرانسه

 ی چهرارم دوره در قال  حمالت برق آسای لشکرهای موتروری و زرهری در جنرگ جهرانی دوم 

بیانگر ظهور جنگ در جهان پسامدرن است  براساس نیروی فرامکانیکی، دو شکل اصرلی جنرگ 

ی پیشرفته  جنگ  یر ربی  الباد متکری برر در حال ظهور است: جنگ  یر ربی و جنگ با فناور

  ن برترری فناورانرهکشریدهای نامتقارن است که با هدف به چالش  درریری کم شدت و تاکتی 

ترر بررسری  ریرد  بسیاری از صاحبنظران، نسرل چهرارم ایرده محرور را کره پیش  ر  اناام می

به عالوه، رسترش منراطق شرهری در کشرورهای در   نددان رردید، با این نوع جنگ مترادف می

ی مردرن، بردین هرا جنگامروز  ر  در   حال توسعه، خود عاملی است در مقابل برتری فناورانه

شرهری بره سرب  عروارض متعردد مصرنوعی نظیرر   های محردود و پیچیرده معنا که در محیط

پیشررفته ترا حرد قابرل کارایی تسرلیحات  ها و مختلط بودن جنگاویان با مردم عادی ساختمان

هرای نظرامی جدیرد ماننرد  یابد  جنرگ برا فنراوری پیشررفته بیرانگر فناوری توجهی کاهش می

رزمی روباتیر   دقیق، جنگ اطالعاتی، تسلیحات  یرمرربار، واحدهای  های هدایت شونده سالح

ررانره مرورد های چها در دورهنکته قابل توجه اینکه  باشد  انروی می   افزارهای هدایت و نیز جنگ

فرماندهی و کنترل عناصر و نیروها متناس  برا شررایط و امکانرات رونرد تکراملی و رو بره اشاره 

 (18همان:) رشدی داشته و همواره عامل کلیدی موفقیت بوده است

 کند ( جنگ را در شش نسل بررسی می2002) 1ها بر پایه تفکرات ونرال اسلیپچنکو روس نظریه

به عنوان نظریه معیرار مرورد  ،به دلیل رعایت عناصر مورد نیاز در استخراج مدل تغییر جنگ که

درریری انسان در دوران پیش از تراریخ عمردتا برر سرر  نسل اول های جنگ  در قبول بوده است

ی تفننی و تفکر ها جنگسرپناه و جنس مخالف بود  اولین  ،نظیر  ذا  نیازهای اولیه فیزیولووی

این نسل از جنگ پیش از تراریخ آ راز و ترا   رروهی و دسته جمعی در این دوره بوده استدفاع 

ابی به فناوری استفاده از باروت و یدستبا   نسل دوم های جنگافت  ی قرن پانزدهم میالدی ادامه

                                                           
1 V .i slipchencko 
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ی داختراع سالح ررم و فراررفتن تاکتی  رزمی مناس  برای اسرتفاده از آن آ رازرر دوره جدیر

نسرل  هرای جنگ افرت ی ادامره 1775تا آ از و1450های  از حدود سال که جنگ است در تاریخ

 ایرنهای انقالبی را باید هسته اصرلی  رشد فناوری و ظهور فناوریکه  ی صنعتیها جنگ یا سوم

هرای انقرال   ورود پدیرده  نسل دانست  همزمان با تغییر شکل مردل اجتمراعی زنردری مرردم،

ادوات نظامی مفهوم صرنایع نظرامی  افت  تولید صنعتی تسلیحات وی صنعتی در نبرد نیز عینیت

هرای  ارر جنگ  های صنعتی آ از شد را پدید آورده و سراناام رقابت شدید تسلیحاتی بین قط 

هرای  را باید محصرول فنراوری های نسل چهارم جنگ ،نسل سوم را حاصل فناوری قلمداد کنیم

که رخرداد دو جنرگ عظریم  شود میاد ی جنگ نهایی کلی از این دوره به عنوان  توان آور بدانیم

ن را از مراهیتی ویرژه آ کردیگر،ی جهانی و اسرتفاده بشرر از تمرامی قردرتش در جهرت نرابودی

مکانیزاسریون و اتوماسریون  هرای ایرن دوره عبارتنرد از: ترین ویژرری برخوردار ساخته بود  مهم

شردن مرردم و ایاراد مفهروم روابرط  نظرامی تقویت تروان رزم، های رزمی، تسلیحات و سیستم

هرای جنرگ، آ راز توسرعه  بین المللی شردن جنرگ، توسرعه براورنکردنی افرق ،مردمی -نظامی

افزایش حیرت آور قربانیان جنگ و قدرت نظامی بعنروان ابرزار  ،های نظامی سیستماتی  فناوری

 وقوع پیوست  به 1945الی  1914های  بین سال ها جنگاین نسل سیاست خارجی  

همزمان با انفاار اولین بم  اتم آ از شد  سالح اتمری  اتمی های جنگ یا نسل پنام های جنگ

، ساختارهای عملیاتی موجود را بی استفاده و نظم نوینی را بنا ریختتوازن قوا را به کلی در هم 

اولین تکنیکی است که توانست به تنهایی سرنوشت جنرگ را دررررون و بره  ،نهاد   سالح اتمی

  مفاهیم عملیاتی و سازماندهی نیروهای نظامی بطور مستقیم ابرر بگرذارد ،سه حوزه فناوری هر

 (33:1386) دیوساالر، اند  را دوره برپایی جنگ نسل پنام دانسته 1991الی  1945های  سال

  

 انقالب در امور نظامی و سير تحول جنگ 

های برپایی جنگ برا نسرل قبلری بکلری  ها و رویه شیوه ها، در تمامی نسلهمانطور که بیان شد 

طره عطرف کره سرب  تغییرر زیربنرایی و ق  نی تغییر نسل پس از ایااد یبه عبارت  ددارتفاوت 

عنری ی جنرگ هرای حوزهانقطاع در استراتژی نظامی و سوق آن به الگویی نوین در اصلی تررین 

در نظریه پردازهرای روسری  شود  حاصل می ،دررد میدهی و مفاهیم نها و سازما رویه ها، سیستم
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 ،  مدل علمریی در تالش برای مدل نمودن روند توسعه جنگ و تشریح آن در قال دهه هفتاد 

های نظامی است  آنها این پدیرده را  ها تغییر فناوری ا  عطف دیده شده در جنگقکه ن دریافتند

MTRامی ظانقال  در فناوری ن
که انقال  و پیشررفت در فنراوری نظرامی را  در حالی ه ونامید 1

های دیگرر در تکمیرل ایرن نظریره نقرش  تئورسین ،دانستندتنها عامل شکل ریری نفطه عطف 

ها و روندهای جدید در اعمال مفراهیم  مفاهیم جدید حاصل از فناوری و به دنبال آن سازماندهی

انقال   جنگ دانسته و این فرایند را های و به کارریری آنها را از دیگر عوامل بروز تغییر در نسل

طرح عملیاتی جنگ موازی کره بطرور  خلیج فارس،1991با آ از جنگ   نامیدند 2در امور نظامی

خاص برای استفاده از امکانات جدید نگاشته شده بود به مرحلره اجررا درآمرده و بردین ترتیر  

ها نیز سره سرال بعرد و در  به وقوع پیوست  روس های جنگ بار دیگر نقطه عطف تغییر در نسل

نسرل ششرم لقر   هرای جنگچچن با اعمال تغییرات الزم دومرین مارری 1994-1996جنگ

فناوری نظامی تسلیحات ؛ شامل نسل ششم های جنگهای  ویژری (39:1386)دیوساالر، ررفتند 

 (C4I)صرحنه نبررد فرماندهی و کنترلسامانه  –جنگ اطالعات  –جنگ فضایی -هدایت دقیق 

رشرد منازعرات و  -رسرترده هرای جنگکراهش امکران برروز  های جدیرد: و سازماندهیروندها 

نامتقارن شردن  -های برتر جهانی  مناس  قدرتزشد  -کم شدت یها ها در قال  جنگ درریری

ی اعتالفی به ها جنگ -های عملیاتی  افزایش انعطاف پذیری طرح -های آتی  هرچه بیشتر جنگ

برتری اطالعات به عنروان قابلیرت  -تغییر مختصات جنگ  -آتیی ها جنگعنوان ساختار اصلی 

هرای  چالش کنترل زمان میان قردرت -تغییرمباحث تسلیحات راهبردی سنتی  -محوری نیروها

افزایش رویکرد حمالت در عمرق از -افول پیاده نظام  - ها جنگارتقاء نقش مردم در  -نامتقارن 

طرح هرای عملیراتی :    های برتر نظامی تی قدرتتبدیل جنگ شهری به چالش عملیا -راه دور 

کنتررل  -فرسایش دشمن)خسرته کرردن( -نابود سازی دشمن)تخری  (، ناتوان سازی راهبردی

 (42: 1386()دیوساالر، آن حیاتی های سامانهدشمن)

  

                                                           
1
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 های محتمل تهدیدهای نظامی آینده ویژگی

ایرن   عمرده کره نردمتفاوت ها دیدراهآینده،  نظامی های عمومی و بارز تهدیدهای ویژری مورددر 

خصروص از ادبیرات  هرا و  پرس از پایران جنرگ سررد و بره ها از ادبیات نظامی آمریکایی ویژری

روزه و  33ی معاصر )جنگ نفت، جنگ بالکان، جنگ سلطه، جنرگ افغانسرتان، جنرگ ها جنگ

دفاعی و نظامی خرود ی آینده را در آبار ها جنگهای  ابعادی از ویژری ی هر  و   ( منبعث شده 

کلری در   یر  نظریره های اندکی با هم دارند   اند که در بیشتر موارد مشابه و تفاوت مطرح کرده

بقا در فضرای رزم   بازیگران احتمالی جنگ آینده، برای ادامه  مورد جنگ آینده معتقد است همه

 -تفکرر ترأبیرمحور  بگیرند:خدمت   آینده، باید دارای چهار ویژری عمده باشند و چهار ابزار را به

های نررم و  فناوری  ترکی  خالقانه - پذیر و پیچیده ساختار انعطاف - ه محورالگوی رفتاری شبک

 (125: 1387نام، محمدی )  سخت

 

 های پژوهشوتحليل یافتهتجزیه

 های جنگ آینده بندی ویژگی جمع

  یر هرای آن، رسریدن بره دلیل تنوع دیدراه اندیشرمندان در مرورد جنرگ آینرده و ویژری به 

بندی و حذف و اد ام موارد مشرترک  فرد،  مشکل است اما با دسته و منحصر به کاملبندی  جمع

 افت:ی بندی زیر در این مورد دست توان به جمع و مشابه، می

میردان   ههاى بارز جنگ آینده،رسرترش حروز یکى از شاخصه :)در سطح(رسترش میدان نبرد -

دچرار تحروالت بسریار شرگرفى  لحاظ عمق و خط مقدم، لحاظ سطح، هم به نبرد است که هم به

ایرن رسرترش را در  یده از آمارهاى متعددستفاشده است  ونرال روردون و سرهنگ دوبی  با ا

 :اند نشان دادهذیل جدول 
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گروه آینده پژوهی مركز منبع: )از گذشته تا دوران معاصر 1گسترش ميدان نبردروند -(1)جدول

 (1392مطالعات آجا، 
عهد  ها جنگمناطق / 

 عتيق

ی ها جنگ

 ناپلئون

جنگ 

داخلی 

 آمریکا

جنگ 

اول 

 جهانی

جنگ دوم 

 جهانی

جنگ  

1999 

جنگ 

 نفت

توسط  یاشغال
km)نفر  10000

2) 
1 12/20 75/25 248 2750 4000 213200 

 %5230 %45/45 %87/1008 %863 %98/27 %2/19 --- درصد افزایش
 67/6 05/8 85/8 14 48 57 400 (km)خط مقدم 

 %75/601 %75/18 %86/242 %17/63 %58/6 %69/20 --- درصد افزایش

 15/0 5/2 3 17 57 70 533 (km)عمق 

 %4/666 %81/22 %3/235 %67/466 %20 %67/1566 --- درصد افزایش

تعداد نفرات در 

(km2) 

100 

 هزار

4790 3883 404 36 25 34/2 

 -%64/90 -%55/30 -%1/91 -%6/89 -%93/18 -%21/95 --- درصد کاهش

 426400 40000 27500 2475 2575 200 10 مترمربع برای هر نفر

 %966 %45/45 %1011 %9/3 %5/1187 %1900 --- درصد افزایش

 

بیرررذار داخلرى، أهرر قردر عناصرر ت :و نظامیی هاى دفاع راهبردها و  سیاستدر هم تنیدری  -

تر خواهد شد  کرارکرد اصرلى  ند، استراتژى کشورها پیچیدهشوتر  المللى رسترده اى و بین منطقه

هراى درون  اسرتفاده از ابزارهراى موجرود و رعایرت محردودیت بااستراتژى دفاعى تأمین امنیت 

و رراهى  ها راهى داراى اهمیت نظامى بوده باشد  این محدودیت ساختارى و برون ساختارى مى

) متقری، باشرند  نیز عناصر اقتصادى، اجتماعى و دیپلماتی  در استراتژى دفاعى کشور مؤبر مرى

زمران و مکران همرواره دو عنصرر  بودن زمان و موقعیت میدان نبرد:نقطعى  - (15-13: 1384

، ابعراد، زمران و هبینى جنگ آیند ه آینده هستند  پیشبویژى رذشته، حال و ها جنگکلیدى در 

نظامى و فرماندهان با آن مواجره طراحان راهبرد هایى است که  عدم قطعیت ی همکان آن از جمل

 باشد   اى یا محلى مى منطقه  هریزى براى ی  درریرى عمد در طرح هستند   عدم قطعیت دیگر،

                                                           
 .جنگ خليج فارس توسط سرهنگ تى.ان. دوپوى و ال. تى. جى. پاگونيس استخراج شده استآمارهاى  -1
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حتمرى  همداخلر هراى برازر جنرگ آینرده یاز دیگرر ویژرر هرا: قدرت همداخلناپذیری  اجتنا  -

 رر و مسلّط نظامى در منازعاتى است که در مناطق حسراس)مثل خاورمیانره، هاى مداخله قدرت

دهرد  حرس تسرلّط طلبرى، داشرتن  شرقى آسیا( رخ مى فارس، قفقاز، آسیاى میانه، جنو  خلیج

هراى  منافع مشروع و یا نامشروع، حمایت از متحردین، تعرارض برا کشرورهاى خراص در حروزه

فارس و هند و پاکستان، کُره، افغانستان، سروریه و لبنران(  یران و عراق در خلیجخاص)مثل ج ا  ا

هرا  برقدرتا هعللى هستند که مداخل  هعلیه ارکان قدرت آمریکا و نظایر آن، از جمل عملیات ویژه

 (285-287: 1378رری،  )اس سازد  ناپذیر مى آمریکا را اجتنا  بویژهو 

هاى زیادى با هرم  از جنبه  معاصر،رذشته و ى رخ داده در اعصار ها جنگ فرد بودن: منحصر به -

ایرن جنرگ : رویرد فارس مرى چنى پس از جنگ خلیج دی طورى که  تفاوت خواهند داشت  به

  هفرد است  ما از برخى وجوه خاص آن ماننرد فاصرل منحصر به  همانند هر جنگ دیگرى،ی  نمون

تروان در  نیروهایمان تا حدّى بهرره برردیم کره نمرىطوالنى موجود براى استقرار و آماده سازى 

 پشرتیبانى وسریع کشرورهای ،آینده روى آن حسا  کرد  انزواى تقریباد کامل دشرمنان )عرراق(

به فرد از ایرن زیرساخت ساحلى کامالد توسعه یافته و در شرایط صحرایى منحصر  ،وهامیزبان نیر

هاى نظامى ما در عملیات سپر صحرا  یباید به یاد داشته باشیم که بیشتر توانای وجوه هستند  اما

یکرى در همین راستا،  (130-131: 1373) میرطاهر، و طوفان صحرا مورد آزمایش قرار نگرفت 

برین نبررد هروایى در جنرگ ویتنرام برا نبررد هروایى جنرگ   هرران نظامى در مقایسر از تحلیل

فرارس هردف نهرایى جنرگ  در جنرگ خلیج - کنرد: عمده اشاره مرىتفاوت  چندفارس،به  خلیج

کارایى و ترأبیر زیراد تکنولرووى جدیرد نظرامى در  -مشخص و محدود بود )آزاد سازى کویت(  

"اسرتار یسیسرتم جر"، سیسرتم آواکرس، F-117اناام عملیات هوایى )هواپیماهاى استیلت 
1 ،

هراى کرروز،  (، موشر PGMه )ریرى لیرزرى، مهمرات دقیرق هردایت شروند هاى هدف سیستم

هماهنگى نسبتاد کامل با نیروهاى زمینرى  -رر رادارى و جنگ الکترونیکى(  هاى سرکو  سیستم

سیستم فرماندهى  -ها)در کویت و عراق(   یاناام حمالت متمرکز و پیوسته علیه عراق -خودى  

 - کرد(  واپیما جلوریرىمتمرکز )که از ناهماهنگى عملیات هوایى با وجود تعداد زیاد هو کنترل 

 دانرش - هرا ها و کاستن و پوشاندن اشرتباهات و شکسرت ها در تبلیغ موفقیت نقش مثبت رسانه

                                                           
1 - Joint Stars 
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ویژرى دیگر ارتبا  جنرگ آینرده برا انقرال  در امرور    محور بودن جنگ آینده فناوری محور و

چهرار تغییرر مشرخص کررده   هوسریل انقال  در امور نظامى را به  «آ جى  سینگ»نظامى است  

جنرگ  یرر  -؛جنگ اطالعراتى -؛کنترل پیشرفته و فرماندهى -؛ضربات ایستگاهى دقیق -است:

فرارس، بالکران و افغانسرتان  ى خلیجهرا جنگى آینده کره ها جنگترین ویژرى  شاخص  کشنده

حردى  ، قرار داشتن آن بر مبناى دانش و تکنولووى اسرت  ایرن محوریرت برهبودنددار آن  طالیه

تررین  کننرد  مهرم اطالق مى 1«پایه –جنگ خرد »رران نظامى به آن نام  حیاتى است که تحلیل

قدرت مبتنرى برر »دانش است و ما در حال ورود به عصر  بیست و یکم، قرنعامل قدرت جهانى 

ه حاصل محوریت دانش و تکنولووى باعث شده کره سره ویژررى برارز توسرع  هستیم  2«دانایى

 3«انقرال  در جنرگ»این همان  ونظامى یعنى بُرد، شتا  و کُشندرى به مرز نهایى خود برسند 

 (57و  39و  31) تافلر،   خواهد بود

هاى کمتر،کار  ها با هزینه ها باعث خواهد شد که ارتش این تفاوت هاى جنگ : تفاوت در روش - 

اى است کره  تنوع ریج کننده ،آیندهى ها جنگهاى  بیشترى اناام دهند  از علل تفاوت در روش

خواهانه، خشرونت نرژادى و مرذهبى، کودترا، اختالفرات مررزى،  )جنگ جدایى ها جنگدر انواع 

 د هاى تروریستى و    ( وجود دار هاى اجتماعى، حمله یناآرام

بینى برخوردهراى آینرده را دارنرد بره  ررایش کشورهایى که پیش آینده:  جنگنامتقارن بودن  -

درریریى کره خرارج از »ها جنگ نامتقارن را  ى کم شدت و نامتقارن است  استراتژیستاه جنگ

آمیز جهت تأبیر رذاردن بر موازنره   یرمستقیم و فری  ی هاصل و قاعده صورت ریرد یا ی  شیو

 کنند   تعریف مى «و برابرى نیرو در مقابل دشمن

نام تقابرل  اى بره در مقالره «رومرن رریگورى اى » اهمیت فرماندهى و کنترل در جنگ آینده: -

 C6I2)فرمانردهى و کنتررل( بره  C2ی هتوسرع وموضوع فرماندهى و کنترل  ،فرماندهى و کنترل

)فرماندهى، کنترل، ارتباطات، کامپیوتر، اطالعات، توانایى کار با هم، همراهنگى، همکرارى( و یرا 

 ررذارد( ورى نوپا به عرصه مىانبراى تشریح تفکرى جدید یا ف ههر ترکی  جدیدى از کلمات )ک

 «4کرولد ون» (4: 1380) رومن، تاکید دارد( C1فرماندهى) و براهمیترا مورد بررسى قرار داده 

                                                           
1- Brain Force War  
2 - Geo – Information 

3-Revolution In War 
4 Van Creveld 
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اما ابزار و وسایل اناام ایرن  کند، هاى فرماندهى در طول زمان تغییر نمى معتقد است که فعالیت

فرمانردهى را بره سره نروع تقسریم نوع فرماندهى معموالد در حال تغییر و تحول اسرت  او ابرزار 

نقرش فرمانردهى و   هوسرایل فنرى و تکنیکرى  نتیار -(3ها) روش -(2ها) سازمان -(1) کند : مى

نیازمنرد  ،ترر جنرگ ترر در قبرال آهنرگ سرریع ریررى سرریع تصرمیمو کنترل در جنگ آینرده 

ترر از اى به هراى شربکه سوى کنترل  یرمتمرکز است که این امر توسرط سرازمان ریرى به جهت

 سرعت عمل، تحررک، چراالکی و هوشرمندی: -مراتبى برآورده خواهد شد    هاى سلسله سازمان

ی سرطوح راهبردی)ماننرد ترابرری راهبرردی(،  این سرعت عمرل، تحررک و جابارایی در همره

ی آینده مورد انتظار است که از طریرق واحردهای دریرایی، هروایی، ها جنگعملیاتی و تاکتیکی 

و فرمانردهی و کنتررل پویرا و  دهای مکانیزه، زرهی و   ( صورت خواهد ررفرتزمینی )نظیر واح

اجتنا  از فرسایشی شدن در سطوح  آسا بودن: عمیق، سریع، کوتاه و برق -  طلبد  توانمند را می

های نوین و برتر، اشراف اطالعاتی،  مختلف و خاصه در سطح تاکتیکی است با استفاده از فناوری

هرا  و نیروهای عملیاتی برتر مقدور خواهد شرد  در همرین راسرتا، آمریکاییهای مناس   آموزش

هرای  ها و بنیان باشند که طی آن، با هردف قررار دادن زیرسراخت روزه می 21معتقد به عملیات 

 :1395،یابرد )پیری روانی، سیاسی، اقتصرادی، نظرامی و اعتقرادی اساسری دشرمن، اولویرت می

ای و  مرحلره بیشتری رذشته که ها جنگبرخالف  تناوبی بودن:پیوستگی، استمرار و  یر  -(164

و مستمر در تمام طرول شربانه روز قابرل اجررا  صورت پیوسته ی آینده بهها جنگ، بودندتناوبی 

  سرو و برخرورداری از یاز ها جنگهای  باال بودن هزینه ائتالفی و با صرفه بودن: -خواهند بود  

ی آینرده در فضرایی ائتالفری روی هرا جنگشود که  المللی، باعث می ای و بین مشروعیت منطقه

ی روانرری، فریرر  در سررطوح هررا جنگ ها: نقررش بررارز جنررگ روانرری، فریرر  و رسررانه -  دهنررد  

ی هرا گجنعنوان بازوان قدرتمند  های جمعی، به رانه)راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی( و رسانه سه

نمایی، کوچ  نمرایی، سریاه  های بزرگ توانند با تاکتی  آینده عمل خواهند کرد  این ابزارها می

 های دیگر، مشکل سازند   ریری را برای طرف را تغییر داده و تصمیم ها جنگنمایی و     ، فضای 

عملیاتی و ای که اهداف راهبردی و  رونه انطباق سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی جنگ به -

ریرند  در واقرع، دشرمن جنرگ را از اهرداف  صورت همزمان انتخا  و هدف قرار می تاکتیکی به

هرای برارز  یکری از ویژری های الکترونیکری: پذیری سیسرتم آسری  - راهبردی آ از خواهد کرد 

ای عمرل خواهرد  جنگ آینده، سیستمی بودن آن است که همین مزیت، مانند شمشریر دو لبره

پذیری براالیی  دلیل برخورداری از اجزای حساس و پیچیده، از آسری  ها به ا این سیستمکرد  زیر

تواند منار بره  کی از اجزای سیستم، میی   سیستم ویبرخوردار خواهند بود  هر نوع اختالل در

افتن قردرت هروایی و یر اهمیت دور ایستایی جنگ آینده: - پذیری در تمام سیستم شود  آسی 
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های جنگ و بسیاری  موشکی، توجه به کاهش تلفات انسانی و تسلیحاتی، توجه به کاهش هزینه

شرده و فرماندهی و کنترل متحرک ی دور ایستا ها جنگدیگر از موضوعات مهم، باعث تمرکز به 

ت رزمری های رزمی، پشتیبانی رزمی، و پشتیبانی خردما گانیاستفاده از چند منظورری: -است  

های نظامی خواهد شد  این امرر  پذیری در سازمان های متنوع، باعث افزایش انعطاف در مأموریت

 سررعت تغییرر وضرعیت داده و از های فوق، بتوانند با تغییرات انردکی، به گانی شود که باعث می

 (164: 1995  عملیات به عملیات دیگر تغییر مأموریت دهند )آلن، ی

 

 و روندهای جنگ فرماندهی و كنترل

 کارکرد اصلی خالصه کرد: 7توان در  به طور کلی مضمون کاری فرماندهی و کنترل را می

، ارزیابی وضرعیت  ر توجیه مأموریت2 های محیطی زش و تحلیل مداوم دادهآوری، پردا ر جمع1 

سازی دستورات )خطو  ارتباطی( بره فرمانردهان رده پرائین و عناصرر  ر مرتبط3ریری و تصمیم

رر 5 هرا سرازی تالش ریزی عملیراتی، سرازماندهی تعرامالت و هماهنگ رر برنامره4 کنترل نیررو 

جانبه و دستوردهی مداوم به نیروها جهت نگهداری آنها در سطح مناس  آمادری  پشتیبانی همه

فرماندهی و کنترل نیررو  ر 7های رزمی ر اصالح امور سازمانی با هدف تأمین نیاز مأموریت6رزمی

 (34: 1397بختیاری،) در صحنه

، عملیات روانی، جنگ الکترونی  ویرران  استفاده پیوسته از اقدامات امنیتی، فری  نظامیکالینز 

سازی عادی با پشتیبانی متقابل از نظر اطالعاتی را برای محروم کردن دشمن از اطالعات، تحت 

ن، تقویرت امکانرات ا انهدام امکانات فرمانردهی و کنتررل دشرمی تأبیر قرار دادن دشمن، کاهش

های دوست در برابر چنین اقداماتی از سوی دشمن، را نیرز از وظرایف  فرماندهی و کنترل دولت

 (191: 1382  )چگینی، ددان فرماندهی و کنترل می

 

 ی فرماندهی و كنترل مأموریت سامانه

عنروان  مفهرومی  توان به  افتد، می  فرماندهی و کنترلِ نظامی اتفاق می  آنچه را که در ی  سامانه

هرای  ونه که مغرز انسران مردیریت فعالیتگشود  همان  رفته می "مأموریت"تلقّی نمود که به آن 

ی اعمالِ  ه عهده دارد، امروزه فرماندهان نیروهای مسلح در سلسله مرات  فرماندهی نحو بدن را به

های فرمانردهی و  فرماندهی و کنترل در عملیات نظرامی را از طریرق بسرتر و مقردورات سرامانه

نسان؛ سرامانه فرمانردهی و کنتررل، کرار رسانند  در مقایسه با بدن ا ی ظهور می کنترل به منصه

ها و وسرایل ارتبراطی انارام  اعضایی از بدن نظیر چشم، روش و سلسله اعصا  را توسط حسگر
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ریری آن با حضور فرمانده وظیفه مغز انسان را بر عهده دارد کره مسرئولیت  داده و مرکز تصمیم

باشرد  در  کنتررل عملیرات می های مختلف و نیرو ( به مأموریت -آن، اختصاص منابع )تاهیزات

ریریِ فرماندهان میدان نبرد، استنبا  و درک شخصی از  نبردهای سنتی، مالک و معیار تصمیم

کلی در هر عملیات نظامی،  به طورهای نظامی بوده است   ها با تئوری      وضعیت جاری و تلفیق آن

لیات و به عبارتی توزیع نیررو یکی از وظایف فرمانده، اختصاص نیرو جهتِ اناام هر بخش از عم

در صحنه نبرد است که برای اناام این اقدام مهم، دسترسی به اطالعات جرامع و درک عمیقری 

باشد  ابزار الزم برای کنترل توزیرع نیروهرا در میردان  ضروری می  از وضعیت جاری میدان نبرد 

ی  انور، توانرایی انارام کلیرهنبرد، در اختیار داشتن اطالعات مربو  به جنگ افزارها، توانرایی مر

ی فرماندهی و کنتررل از جنبره  هر سامانهباشد    های اطالعاتی، استنباطی، ارتباطی و     می پردازش

مدیریت اطالعرات  - باشد:  اقدامات عملیاتی و آماد و پشتیبانی، درریر اجرای حداقل چهار مدیریت می

و توزیرع اطالعرات میران کراربران  ی اقردامات مربرو  بره درک محریط ترا تفسریر شامل همره

مدیریت ارتباطات کره مسرئولیت مبادلره  -های مختلف در سلسله مرات  فرماندهی است قسمت

ی فرمانردهی و کنتررل  ها با در نظر داشتن مالحظات ایمنی، سرعت و دقت الزم؛ در سامانه      پیام

هرای مربرو  بره  ی فعالیت ههرای اطالعراتی، کره کلیر مدیریت بان  -مورد نظر را بر عهده دارد

هرای مختلرف دسترسری بررای  تشکیل بان ، ذخیره و به هنگام سرازی اطالعرات، و ایاراد رده

هرای مربرو  بره  (، کره کلیره فعالیتمنرابع یرسرامدیریت سرامانه )یرا  -کند  کاربران را اجرا می

 شود  مل میی فرماندهی و کنترل مورد نظر را شا ی بهینه از منابع مختلف سامانه استفاده

 

  ها صحنه نبرددر  نترلوكرماندهی نقش ف

باشرد   سراز میر قدرت نظامی شامل عوامل فیزیکی،  یرر فیزیکری و برتر  عناصر تشکیل دهنده

ریری و محسوس تشرکیل دهنرده  به عناصر کمّی، قابل اندازهعوامل فیزیکی)کمّی یا محسوس( 

تعرداد شود که عبارتند از: عده نیروهای مسلح )استعداد نیرروی انسرانی(،   قدرت نظامی رفته می

تعداد نیروهرای احتیرا  و ذخیرره )بسریج نیرروی انسرانی(، تعرداد ، عمده یزات تاهافزار و  جنگ

های مسلح، منابع آماد و پشرتیبانی، تروان تولیرد      در نیرو  های عمده های عملیاتی و یگان قرارراه

ها، میرزان  های نظامی از سروی سرایر قردرت صنایع نظامی، منابع خرید نظامی و دریافت کم 

های  یرر محسروس،  بره جنبره یزیکی)کیفی(فیر عوامل  ی دفاعی  سهم بودجه، ذخایر مهمات 

رویند کره شرامل؛   قدرت نظامی می دهندهل تشکیل ریری عناصر و عوام کیفی و  یر قابل اندازه

های مربو  به نیروهای رزمنده )روحیه، انگیزه، انضبا ، مهرارت، ایمران و اعتقراد، اعتمراد بره  ویژری
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هرا و تاهیرزات نظرامی )عملکررد،      های مربو  به جنرگ افزار نفس، تاار  جنگی و آموزش(، ویژری

آمراد و   ی یی سرامانهکرارآ، کیفیرت و یرزان دوام و    (قدرت آتش، سررعت، میرزان بررد و دقرت، م

هرای  تروان نروعی دانرایی، دانرش تخصصری، قابلیت سراز را میر عوامرل برتر باشد  پشتیبانی می

دهی هرر نیرروی مسرلّح، در  اکتسابی و ذاتی فردی، جمعی )ملّی( و شرایط آمادری و نوع سامان

 منظور بهامکانات کشور توسط رهبران و سلسله مرات  فرماندهی در نیروهای مسلّح، ریری  کار به

هایی از ایرن عوامرل  نمونره  افزایش قدرت نظامی در جهت حفظ و استمرار صلح پایدار دانسرت

شرود ولری موجر ِ  )که جزء تاهیزات جنگی محسو  نمیو کنترل فرماندهی  : سامانهعبارتند از

ی فکر و برداشت مردم از عملکرد  ی ملّی و شیوه رهبری، اراده -رردد( ها می استفاده بهینه از آن

های  اناام رزمایش -های نظامی برای مشارکت در پشتیبانی از نیروهای مسلح نظامیان و سازمان

دکتررین و راهبررد نظرامی،  -ی سایر کشورهاها های مشترک با ارتش مشترک داخلی و رزمایش

 نوع سراختار نظرامی و سرازماندهی نیروهرای مسرلح   -های جاری روشهای عملیاتی و  تاکتی 

آید  سامانه فرماندهی و کنترل یکی از عوامل برتر ساز به شمار میهر چند  (15: 1377)از دی، 

های  به کارکرد آن در ی  سازمان یرا در زیرر ماموعرهبستگی ولی میزان تأبیر آن در توان رزم 

ایرن   ی برداری بهینه و توسعه فرماندهی و کنترل اولین قدم در راه بهره  آن دارد، شناخت سامانه

فرماندهی و کنترل اعمرالِ   باشد آید که مستلزم آشنایی با مفاهیم آن می ی به حسا  می سامانه

قدرت و هدایت توسط ی  فرمانده مشخص بر نیروهای سازمانی و تحت امر در اجرای مأموریت 

و کنترل از طریق ترتیباتِ خاص، افراد، تاهیزات، ارتباطات، تسهیالت وارذاری است  فرماندهی 

روند،  ریزی، هدایت، کنترل و هماهنگی نیروها در عملیات به کار می هایی که جهت طرح و روش

 ( 25 :1396)بختیاری، رردد   توسط فرمانده جهت اجرای مأموریت وارذاری اعمال می

 

 تركيبی های جنگل در های فرماندهی و كنتر جایگاه سامانه

ای،  شربکه ارتبراطی مراهوارهدر میدان نبررد،  متحرکهای فرماندهی و کنترل  بکارریری سامانه

همگری از  …ای و ریری لحظره ها به سوی اهداف تاکتیکی و راهبردی، تصرمیم هدایت جنگنده

 فرماندهی و کنترل می باشد که ماهیت جنگ ها را تغییر داده است  های سامانهتوانمندی های 

فرمانردهی و  های سرامانهنظرامی در ابعراد مختلرف برویژه در زمینره  فناوریهمگام با پیشرفت 

ای دیگر انداخته  عدم توانمندی برخی کشورها در این رقابت سنگین، آنها را به فکر چاره ،کنترل

هرای  وریاریری فنر ارتباطی، کشورهای دارای توانمنردی در بکرار یها شبکهتا از طریق نفوذ به 

ماهیرت و پیشررفته هرای  رایانرهپیچیده نظامی و  یر نظامی را دچار مشرکل کننرد  بکرارریری 
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ها را تغییرر داده  ها و سراختارهای نظرامی، دکتررین و اسرتراتژی اساسی راهبرد نظامی، سازمان

میرزان وه تاهیزات و لشکر نبروده بلکره بسرتگی بره است  در جنگ سایبری پیروزی حاصل انب

های اول خلیج فارس، افغانستان، بالکان و دوم  در جنگ اطالعات و دانش برتر دارد دسترسی به 

های فرماندهی و کنترل در کنترل و هدایت جنرگ،  خلیج فارس با توجه به نقش کلیدی سامانه

 های راداری ها و سامانه مراکز فرماندهی، سایتهمواره حمالت پیشگیرانه و ویران کننده بر علیه 

بررق، دپوهرای  هرای نیروراهورش بره یر مراکز ارتباطی فرماندهی و کنترل اناام و متعاق  آن و

جانبه ررایری در فنراوری  ی  مهمات، سوخت و مراکز اصلی نیروهای آفندی دشمن آ از رردید 

میادین نبرد، کشورها را بر آن داشته تا بره شریوه اطالعات و عدم تقارن و موازنه توان نظامی در 

 تر از طریرق جنرگ نامتقرارن برآینرد  های مختلف در پی ضربه زدن به نقا  ضعف دشمن قوی

، ایااد رع  و وحشت در میان فرماندهان و از هم رسیختگی سایبریکی از اهداف اولیه جنگ ی

های  جنرگ نامتقرارن، سرامانه سرایبریسازمانی به منظور انهدام دشمن است  در این میان بعد 

فرماندهی و کنترل را آسی  پذیر نموده است  لذا هدف نهایی در این رونه جنگ، فلج کرردن و 

نظامی کشور هردف بروده ترا نتواننرد ادامره فعالیرت بدهنرد   ختارها و سا از کار انداختن سامانه

 هیه توسرط دفترر شربقابرل رسرترش کر مشترک نبرد تیریطرح زبان مد (21: 2010)مکنزی،

در ، شرود می یبانیپشرت کرایمشرترک آمر یفرمانده یروهایو ن کایآمر یدفاع یو مدلساز یساز

خصوص ارتبا  و فهم و درک مشترک در زمینه فرماندهی و کنترل نیروهای شرکت کننرده در 

 یرررا بررا سیسررو یاسرتفاده از معمرار ؛طرح عبارتند از نیا یدو هدف اصل عملیات طراحی و

تبرادل اطالعرات  یا اسرتفاده از مردل دادهو  سرتمیس یکراربر یواسط ها انیتبادل اطالعات م

نبررد و  تیریمرد زبران  هرا سرتمیس نیبر یتریمل چنرد یریو کنترل برنامه تعامل پذ یفرمانده

 یو کنترل و مدل سراز یفرمانده یها ستمیس نیتعامل ب لیمختلف آن با هدف تسه های حوزه

هرا و  ماننرد فرمران یتبادل اطالعرات یقال  توافق شده مشترک برا  ی قیاز طر یساز هیو شب

  (32: 2004)لیمن، ها بوجود آمده است رزارش

 

 مدرن های جنگفرماندهی و كنترل در  های سامانهآسيب پذیری 

 ها رایانه، نفوذ کننده ها قادرند رمزهای آنهای مدرن جنگ، جنگ سایبر است  در  یکی از حوزه

را بره مقصرد دلخرواه  تاهیرزات پرنردهناوبری را در اختیرار بگیرنرد و  های سامانهرا تغییر داده، 

 های سرامانه  آسری  پرذیری بررای یر د به عنروانتوان میوادار به سقو  کنند که  یا هدایت و

های هوشمند هدایت  استفاده از انواع مهمات و بم   دیایتالی از جمله فرماندهی و کنترل باشد
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ات مراکرز فرمانردهی و کنتررل دها از دیگرر تهدیر ونده با قدرت تخری  باال مانند سنگر شکنش

های فرماندهی و کنترل دشمن و جلوریری از عملیرات نظرامی  است  با کاهش ابر بخشی سامانه

 درتر  های قردیمی نیروهای دشمن نارزیر به استفاده از روش ،متکی به شبکه فرماندهی و کنترل

های نظرامی  که شبکه باعث افزایش آسی  پذیری آنها خواهد شد  در صورتی اینه و عملیات شد

از بستر مخابرات استفاده نمایند، آنها نیز مرورد حملره سرایبری در ابعراد فرمانردهی و کنتررل، 

لاستی  و عملیات نظامی قرار خواهند ررفت  اقدامات جنرگ سرایبری در بسرترهای ارتبراطی 

تا شبکه برق  یر نظامی، شبکه کنترل ترافی  هوایی، شربکه برانکی و دشمن، باعث خواهد شد 

های رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت دشرمن بطرور کامرل فلرج  مالی، شبکه مخابرات و شبکه

شده و او را درریر از هم رسیختگی در جامعه، تظاهرات خیابانی و بحرران سیاسری نمایرد و در 

های فرماندهی و  های مخابرات تااری استفاده کنند، سامانه نالصورتی که واحدهای نظامی از کا

 (12: 1383کنترل نیز دچار آسی  جدی خواهد شد )سالمی، 

 

 های فرماندهی و كنترل ضرورت استفاده از سامانه

ی امروزی؛ ها جنگافزاری در میدان نبرد در  افزاری و سخت با سرعت ررفتن آهنگ تغییرات نرم

شده و برا در نظرر رررفتن  سازی و انتقال فرامین کمتر  ریزی، آماده برای برنامهزمانِ در دسترس 

های انسانی و همچنین کاهش مبانی زمانی صحنه نبرد از حد دقیقه به بانیه؛ ضروری  محدودیت

صرورت ماشرینی )مکرانیزه( انارام شرود  بره بیرانی دیگرر، امرروزه در  هرا به     است همه پردازش

فرمانردهی و کنتررل   سرامانه احساس نیاز بهتغییرات زیادی ایااد و باعث  های عملیاتی، محیط

بعرد الکترونیکری؛ تغییررات در  ایرن بعرد شرامل؛  :شاملشده است  ابعاد این تغییرات  پیشرفته

العراده  هرای تاراری و نظرامی؛  پیچیردری فوق افزایش چگالی و تراکم سیگنال ناشی از فعالیت

ها ( ناشری از افرزایش قردرت پردازشرگرها  می از اطالعات خام)دادهها؛ تولید حام عظی سیگنال

بعد مکانیکی؛ تغییرات در این بعد شامل: افزایش کیفیت)سرعت، دقت، برد و   (جنرگ  باشد  می

های پیشررفته در کنتررل  پردازشرگرریری  کرارهرا )ناشری از بره      افزارها؛ هوشمندی جنرگ افزار

یرعامرل، کراهش سرطح پدافنرد  ف اهداف)افزایش اقردامات ها(؛کاهش قدرت کش دینامیکی آن

بعد عملیاتی؛ عمرده تغییررات در ایرن   (1-2)جدول شمارهباشد مقطع و بازتا  راداری و    ( می

ها و لزوم پردازش حام عظیمری از اطالعرات  ی زمانی و مکانی فعالیتکاهش مبناهابعد شامل: 

بندی شرده نظرامی؛ افرزایش  ها به اطالعات طبقه     کم؛ تبدیل مشخصات فنی جنگ افزار  در زمان

ای و دیایترالی  ها به اهداف مرورد نظرر؛ شربکه های جنگ افزارها و موش  احتمال اصابت رلوله
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هرا؛ افرزایش وسرعت  شدن عملیات جنگ افزارها؛ افزایش متغیرهای ابرررذار در تعیرین تاکتی 

در چنین شررایطی نیراز عملیراتی صرحنه  باشد  منطقه عملیات و تعداد عناصر درریر در آن می

، پیرامون خود را زیر نظر داشت و اهرداف را برا 1کند که دور از خط دید مستقیم نبرد ایاا  می

های دقیق و مناس ، روشن و نمایان در دید و تیر مستقیم قرار داد و هرر چره  استفاده از حسگر

از پردازشرگرهای خودکرار تازیره و ریرری  آمرده برا بهره به وجودتر در مورد تهدیرردات  یعسر

ها را شناخته و با در نظر داشتن نقا  قروت و  ریری شود، به موقع فرصت تحلیل کرده و تصمیم

های جدیردی ایاراد و برر اجررای دسرتورات صرادره نظرارت و  ضعف خودی و دشرمن، فرصرت

برداشرت، کنترررل داشته و در جهت حفظ و تقویت ترروان رزمی با توجره بره تهدیرردات ررام 

ی فرماندهی و کنترل خودکار پیشرفته، امرری ضرروری و  اینااست که در اختیار داشتن سامانه

ای برر  یقین نظارت کامل و لحظره به طورهای ذکر شده،  حیاتی است  با توجه به انبوه نیازمندی

نرین همه عوامل موجود در میدان نبرد از عهده متخصصان انسانی خارج بوده و باید در تأمین چ

ی خودکرار و پیشررفته فرمانردهی و کنتررل  های دفاعیِ پیچیرده و بغررنج، از سرامانه نیازمندی

 استفاده کرد 
 در حوزه فرماندهی و كنترل جادشدهیاتحوالت  (2)جدول شماره

                                                           
1. Line of Sight 

 در حوزه فرماندهی و كنترل جادشدهیاتغييرات و تحوالت عمده  بازه زمانی

1945 - 1936  

 یهرا تیمأمور ژهیرافزارها و تاهیرزات و طراحی جنگ، کارریری رسترده از فرآیند مخابرات رادیویی به

تولیرد اطالعرات در و  نظام فرماندهی و کنتررل مرؤبر، های نظامی جهش در فناوریفرماندهی و کنترل، 

 سطح انبوه

 1949 - 1946  
تأسریس مراکرز فرمانردهی ، اختراع ترانزیسرتور، فضا -تالش برای استفاده هرچه بیشتر از فناوری هوا

 جاسوسی و اطالعاتی هشرفتیاختراع وسایل پ، زمین هی در سراسر کرراهبرد

 ، ظهور واوه فرماندهی و کنترلعصر سرعت، رایانهاستفاده مؤبر از نسل اول و دوم   1950 -1962

 1973 - 1963  
رسرترش اتوماسریون ، های اعرا  و اسررائیل وقوع جنگ، ها رایانه ظهور و رسترش ابر، ها عصر ماهواره

 استفاده از منابع یساز نهیبرای افزایش توان رزمی ارتش و به

1984 - 1974  
اختررراع از سررال میکروپروسسررورها ، دیایتررالی کررردن صررحنه نبرررد، GISو  GPSظهررور فنرراوری 

 هواپایه و کنترل تشکیل مراکز فرماندهی، (ها زپردازندهی)ر

1991 - 1985  
پیردایش ، اینترنتری نظرامی و  یرنظرامی یها رسرترش شربکه، جنگ سرتارران یها رقابت یریر اوج

 عملیات طوفان صحرا و آزادسازی کویت، اینترنتی یافزارها جنگ

 تاکنون1992 از
های  بسیار باال جهرت ارتبرا  برین سرامانه یها های فرماندهی و کنترل متمرکز با سرعت ایااد سامانه

 هوشمند یها رسترش و توسعه سالح، فرماندهی و کنترل دیایتالی
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 در جنگ تركيبی نترلكرماندهی و فسامانه نياز به 

ی ترکیبی نیز بصورت ترکیبی خواهد بود چه در زمینه تهراجم و ها جنگدر فرماندهی و کنترل 

 ا حوزه جنگ بنا بره نیراز بایسرتی ازی این صورت که هر بخشچه پدافند)عامل و  یر عامل(  به 

شرکلی منسرام هردایت و ه هرا بر ترا فعالیرت منرد باشرد  سامانه فرماندهی و کنترل بهرره ی

 واحرد راهبرردیفرماندهی و کنترل نیز تحت مدیریت سرامانه فرمانردهی و کنتررل  های سامانه

  نحروپذیرد  در بعد دفاع نیرز بره همرین  ها بشکل نظام مندی صورت باشد تا هم افزایی فعالیت

کپارچه قرار داشرته ترا بصرورت ی   شبکه منسام وی پدافندی تحت مدیریت های سامانهعنی ی

رسرتره منسام کار مقابله با تهدیدات را اناام دهند  در بعرد پدافنرد  یرر عامرل برا توجره بره 

های متناس  شرکل ررفتره و  قرارراه ) اقتصادی، سایبری، زیستی و   (های جنگ ترکیبی حوزه

برا رصرد و پرایش  ترا کپارچه فرماندهی و کنترل قرار ریرندی   نظامی این مراکز تحت مدیریت

ابتدا کارکرد پیشگیری را مد نظر داشرت و عملری نمرود و در صرورت وقروع تهدیرد و تهدیدات 

 (1394:22یارندی، )درآورد حادبه مدیریت بحران را بتوان بشکلی موبر و کارامد به مرحله اجرا 

 

 هاو پيشنهادنتيجه گيری 

هرای الزم و پیشررفت در  فنراوری و  که بیان شد در اختیار داشرتن امکانرات و زیرسراخت چنان

رسد که احتمرال برافرروختن آترش جنرگ را قروت  ی میهای پیشرفته به جای دستیابی به سالح

در کیفیرت و سرب  زنردری تغییرر  ها با برروز تغییر درسب  و ماهیت جنگبخشد  همواره  می

همین امر تابیر شرگرفی در نروع همراه بوده و  جوامع بشری)متابر از رشد فناوری های مختلف(

های عملیرات داشرته اسرت و متناسر  برا رشرد فنراوری و  فرماندهی و کنترل و هدایت صحنه

بره  های همه جانبه بصورت جنگ ترکیبری برانبردامروزه  های نبردها متحول شده است  ویژری

مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  های حوزه  کشور در ی توان  میمیدان آمدن تما

به منظور در هم کوبیدن عرزم و اراده کشرور هردف و ازکرار انرداختن تروان  و    سایبرینظامی،

ها و سطوح مختلرف تاکتیر  ترا راهبررد شرکل جدیردی از نبررد ارائره  جنگی در تمامی عرصه

ی ترکیبی لرزوم سرامانه فرمانردهی و کنتررل ملری در ها جنگملی نماید  با توجه به رستره  می

تروان  می با وجود چنین ساز وکاری   ضرورت  یر قابل انکار می باشد ی ابعاد عامل و  یر عامل

با رصد و پایش تهدیدات ابتدا کارکرد پیشگیری از عملی شدن تهدیردات را مرد نظرر داشرت و 

تروان بشرکلی مروبر و  و در صورت وقوع تهدید و حادبه نیز مردیریت بحرران را می اجرایی نمود
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رردد بر اساس اصل تناس  دفاع برا تهدیرد و  بنابراین پیشنهاد می کارامد به مرحله اجرا درآورد 

)اقتصرادی، نظرامی، سرایبری، زیسرتی، هرای جنگ حوزهتمامی همچنین نظریه تهاجم دفاع در 

 مربوطره سازوکار ایااد بستر سرامانه فرمانردهی و کنتررل مطالعات مربو  و شیمیایی و   ( ابتدا

با لحاظ زبان مشترک و اصل  ای به هم مرتبط شوند که ها بگونه و سپس این سامانه ررفتهشکل 

   سامانه راهبردی فرماندهی و کنترل ملی اناام وظیفه نمایند  ی تحت مدیریت تعامل پذیری
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