
 
 

 

 

 صحنه جنگ آینده بر مؤثرها جنگ نسل چهارمهای عوامل و ویژگی مقاله پژوهشی:
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 3رضائی محسن 2،احمدرضا پوردستان1شیدغالمعلی ر

 
 06/01/99پذیرش مقاله:                                                                      10/19/99دریافت مقاله: 

 چكيده
هماهنگ با  غافلگیری با توأم االعت بسر، محوری ریتأث، باالی تحرک تیباقابل نسل چهارمهای جنگ

یک مبانی  بر اساس دشوندهیتهد. جوامع هوشمند و کندعمل میاقتصادی و اجتماعی  عملیات سیاسی،

های متنوع پاسخگو صحنه ها را بشناسند تا بتواننداین نوع جنگهای عوامل و ویژگی بایددقیق دفاعی  نظری

بر صحنه جنگ آینده  مؤثرها جنگ نسل چهارمهای عوامل و ویژگی بنابراین تعیین؛ باشند های آیندهجنگ

توصیفی  ،با رویکرد کیفی روش تحقیق تحقیق طرح شد. سؤالآن  متناظرهدف این تحقیق انتخاب گردید که 

)با  پوشانی ادبیات و نظرات خبرگان با استفاده تکنیک دلفیباشد. از همتحلیلی از نوع تحقیق کاربردی می -

. نتایج تحقیق حاکی از آن است قرار گرفت وتحلیلتجزیه مورد ها تحقیق احصاء ویافته (نفر 22جامعه آماری 

نسل ها محیط جنگ عبارت شده از:بر صحنه جنگ آینده ها جنگ رمنسل چهاترین عوامل اثرگذار مهم که

، عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی توان رزم، روش جنگیدن در هاجنگ نسل چهارمبر ، دکترین حاکم چهارم

به  یسازمانبرونها )ترکیبی از متعارف و نامتعارف(، عوامل برون سازمان نظامی )محیط جنگ نسل چهارم

 ها.تقسیم شد( و فناوری یفراملمحیط ملی و 

های خبرگی مجموع عوامل و در نشست ها هرکدام مشخص گردیده وامل، ویژگیمتناسب با این عو

 شده است.گذاری های جنگ آینده را قضیه نامبر صحنه مؤثرها جنگ نسل چهارمهای ویژگی

 آینده جنگ، قدرت نظامی و جنگ صحنه ،هاجنگ نسل چهارم ان کليدی:واژگ
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 مقدمه
است و شما با ایستادگی و استحكام « هاجنگ اراده» درواقعهای امروز دنيا جنگ»فرمایند: مقام معظم رهبری می

)حضرت امام       .«های فراوان کشورتان خواهيد توانست بر مشكالت پيروز شویدها و استفاده از ظرفيتاراده

 (2/9/0991، بيانات، العالی()مدظلهایخامنه

هگا،  جنگگ و حمایگت و پشگتیبانی بگازیگران دولتگی از آن      هایدرصحنهحضور بازیگران غیردولتی 

وری، گسترده شدن تجهیزات مگدرن  اایجاد هویت و همچنین تحوالت فن تالش این بازیگران برای

های نیابتی، سوق یگافتن  هوشمند، گسترده شدن جنگ هایقدرتگیری و کنترل از راه دور و شکل

هگای افراطگی در منطقگه    گیگری گگروه  ویژه شگکل ها به درون شهرها و طوالنی شدن جنگ، بهجنگ

های افراطگی در کنگار   ای از گروهو فرا منطقه ایمنطقه)عراق، سوریه یمن و ...( و حمایت دشمنان 

های آشکار و پنهان علیه جمهگوری اسگالمی   ئتالفدشمنی برخی از همسایگان و همچنین تشکیل ا

ها و تنوع سناریوهای دشگمن  در سطح منطقه، حاکی از تغییر ماهیت جنگ کشورایران و منافع ملی 

خگواه  کشگورهای مسگتقل و عگدالت    ازجملهدر مقابله با کشورهای هدف و ها جنگ نسل چهارمبه 

 .همچون جمهوری اسالمی ایران دارد

های جنگگ آینگده   خواهد بود که بر صحنه توأمانها تهدید، ادراک و شناخت نگج نسل چهارمدر 

 خواهد آورد.خود  همراه بههای قبلی را ابعاد مختلفی از جنگ هااز جنگ : این نسلاست تأثیرگذار

-مگی نیز دیده  نسل چهارمکه این قضیه در  شد روبا زمینه فضا روبهانسان  هاجنگ چهارمدر نسل 

 است.مواجه  قبلی هاهای مختلف جنگبا ترکیبی از نسل از جنگ نسل چهارم. براین اساس شود

در گسگتره   حگائز اهمیگت اسگت،   عد گستره جغرافیایی، عمق و طگول  ب نسل چهارمجنگ  درصحنه

گگوی یگک صگحنه    مرزهای جغرافیایی پاسخخارج از در  ها و نیروهای نظامی بایدیگان ،جغرافیایی

که در مرزهگای جغرافیگایی محگدود     ای نیست، صحنهنسل چهارمصحنه جنگ ابراین د، بنننبرد باش

 نسل چهگارم در های قدرت پایه و این بدان معنی است که شودمیفراتر از مرزها تعریف  لذا بماند

بایگد   هگا نوع جنگگ  این نابراین برای پیروزی درب ؛شوندتعریف نمی یفیزیک باقدرت ها دیگرجنگ

  1(1331)وحیدی،  گیرد.قدرت مقابله در فرامرزها شکل 

                                                           
در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی  یر اسبق دفاع ج.ا.ایران و رئیس کنونیوزسخنرانی احمد وحیدی  - 1

 1331 اسفندماه 11سایت خبرگزاری تسنیم  ،جانبههمه همایش دفاع
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، نهادهگا و سگاختارها   و نمادهگا  الیگه انگگاره  است که در سه  "عمق" هاجنگ نسل چهارمعد دوم ب

ها و دستاوردهای جدید بشری فناوری با همگام نسل چهارمدر جنگی  یساختارها شود.تقسیم می

 .یابندمنعطف توسعه می صورتو بهشوند سازماندهی می

جملگه حگوزه علگوم    هگا مگن  مختلفی را به سایر حگوزه  مواردحوزه نظامی ها، جنگ نسل چهارمدر 

 ها دارند.ای در این نوع جنگجایگاه ویژه نظامیشبههای کند لذا نهادمیانسانی تزریق 

-هیبریدی بودن خیلی متفاوت علت به نسل چهارمها در صحنه جنگ و قالب طولرسد به نظر می

 راحتگی بگه  و منطقه عمل واحگدهای نظگامی   خط حد کهچونهای کالسیک باشد تر با صحنه جنگ

 .نخواهند بود تشخیصقابل

دقیگق   یک مبگانی نظگری   اساس برباید  تهدیدشوندهجوامع هوشمند و ، شدهاشارهبا توجه به موارد 

ه محققگین  غگ جنگگ باشگند. لگذا دغد   های متنوع صحنهگونه پاسخگو به اینبتوانند  نظامی -دفاعی 

 بنگابراین  ؛باشگد مگی  جنگ آینگده  هایبر صحنهها جنگ نسل چهارم تأثیرگذارهای عوامل و ویژگی

صگحنه   بگر  مگؤثر هگا  جنگگ  نسل چهگارم های عوامل و ویژگی از چیستیمسئله اصلی عبارت است 

بگر صگحنه جنگگ     مگؤثر ها جنگ چهارمنسل های هدف تحقیق تعیین عوامل و ویژگی .آیندهجنگ 

 تحقیق طرح گردید. سؤالآینده مطرح گردید و متناظر هدف 

 نسگل چهگارم  هگای  ویژگگی مستقل و وابسته بوده و به جهت کشف عوامل و  متغیراین تحقیق فاقد 

 .باشدمیو لذا این پژوهش فاقد فرضیه  خودداری، از تدوین حدس و گمان های آیندهجنگ

 نسل چهارمتغییرات گسترده بر  تأثیرگذاربا شناسایی عوامل  تحقیق باید گفت:اهمیت این  در

، سازماندهی، هااین نوع جنگبرای  بسیج منابع و امکاناتنحوه  های آن؛و صحنه هاجنگ

بازنگری  ذکرشدهمتناسب با عوامل های جنگیدن، دکترینی و شیوهاصول  ،تهدیداتبه پاسخگویی 

فقدان آشنایی با ماهیت و کیفیت همچنین از ضرورت این تحقیق این است که  شوند.و تجدیدنظر 

 عملیاتجنگ آینده، مانع جدی در طراحی  هایصحنه بر هاجنگ نسل چهارمعوامل اثرگذار 

 .را فراهم نمایدراهبردی  و شکست غافلگیریتواند موجبات میو  جنگ شده درصحنه

 مبانی نظری

 تحقيق: پيشينه -

به عبارتی؛ نظریۀ چگگونگی تکگوین    یا نظریه جنگ نسل چهارم بانام، ایدر مقاله (1333) جیتیموتی، 

 دخیگل نویسنده،  زعمبه. پردازدها میبه این نسل از جنگ از منظر تاریخ نظامی با ترجمه علمایی جنگ،
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مختلف جنگ توسط طرفداران جنگ نسل چهگارم، ناهماهنگگ و بگا تنگاق       هاینسلتاریخ در  کردن

کگارگیری  خاص و به هایمثالمعتقد است طرفداران جنگ نسل چهارم با گزینش  نویسنده همراه است.

پیرامون ماهیت فعلی  شدهطرحو مباحث  اندکرده سوءاستفادهدر خارج از شرایط واقعی، از تاریخ  هاآن

تگرین شگکل جنگگ در    اصگلی  عنوانبهبا تأکید بر جنگ متعارف وی نیست.  کنندهتقاعدو آتی جنگ، م

گیرد که تغییر مسیر ارتش آمریکا از جنگ متعارف به سمت جنگ ضگد شگورش،   آینده، چنین نتیجه می

تگرین شگکل آن؛ یعنگی جنگگ     پذیری و عدم آمادگی این کشور بگرای جنگگ در اصگلی   منجر به آسیب

باید با اتخاذ یک موضع بینابینی، توانگایی   هاکند که ارتشنویسنده سرانجام پیشنهاد میشود. متعارف می

، برتری موجود متعارف خگود را حفگ    حالدرعیند و نافزایش ده شدت کمخود را برای انجام جنگ 

 .ندنک

 کگه به این نتیجه رسیده اسگت   ها،نسل بعدی جنگمحوری در  تأثیربا عنوان  (1333) ایثابتی در مقاله

. او معتقگد  نیسگت نظامی یا قدرت ملی طرف مقابگل   از بین بردن توانها از این نوع جنگ اصلی هدف

قدرت قبگل از وقگوع    هایمؤلفهدشمن در تمام تدریجی  فرسایش ،هاجنگ چنینایناست هدف اصلی 

گوید جنگ زمانی شگروع  او می .یابدمستمر تا آغاز جنگ ادامه می صورتبهباشد و این روند جنگ می

باالیی صگورت گرفتگه کگه     با شدت هنگام جنگ اینصورت گیرد، در شود که بر اراده دشمن تفوق می

 تأکیگد او . تن دهگد  اوبه اراده تا حریف  و فلج کردن مخاطب است هازیرساختنابودی فقط  آن هدف

ریزی دقیق انجگام  با برنامهمناسب  زمانمدتو برای  خوبیبهکه اگر کشوری بتواند این اقدام را  کندمی

 بر دشمن چیره شده و او را از پای درخواهد آورد.، دهد

 :شناسی مفهوم -
امنیتی و  -های دفاعیقابلیت ییافزاپایه است که از طریق هم آورمحور و فنجنگی شناخت ینده:جنگ آ

 یکصورت مستقیم، نیابتی، ائتالفی و یا به یاشبکههای سیال جغرافیایی و درصحنهاشراف اطالعاتی 

مستقیم و غیرمستقیم  مداخلهاست که با  غافلگیرکنندهشود. این جنگ، نوعی عملیات انجام می بازیگر

منظور شکست راهبردی دشمن و به ملی فروهای فراملی و حداکثری از گروه استفادههای بزرگ و قدرت

 سالمی وشود. )محیطی اجرا میسیاسی، اقتصادی، نظامی و زیست فرهنگی، هاییرساختنابودی ز

 (21: 1331 همکاران،

یا ممکن  شدهانجامعملیات جنگی در آن  مستقیم طوربهقسمتی از خشکی، دریا و هوا که  :جنگ صحنه

جغرافیایی معین که در آن محدوده جنگ  حدود یکمتشکل از  وسیعی سرزمیناست انجام گیرد یا 

 (113 :1331 ،همکارانو  جریان دارد. )فرهادیان
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 هایمانند قدرت ملی قدرتقدرت تمام نیروهای مسلح یک کشور همراه با عوامل دیگر  قدرت نظامی:

مقدورات  حدود زیادی متکی بر منابع طبیعی، اقتصادی و روانی را گویند. قدرت نظامی تا سیاسی،

 (623: 1313باشد. )رستمی، صنعتی و جمعیت کشور می

یکرد غیرمتمرکز و گریز از رو را با های از جنگنسل چهارم جنگ یک مرحله دیگر ها:جنگ نسل چهارم

 هادر این نسل از جنگ وجود ندارد. تعریفیقابلآن دیگر هیچ جبهه  سکه بر اسا دهدتوضیح می مرکز

برای نابودی اراده  حریف، صرفاًاک خ است و تهاجم به عمق مدنظر هدفجامعه اراده روی تسلط بر 

 (https://www.tabnak.ir: سایتدر  دسترسیقابل) .استسیاسی 

 (محور ایده) هاجنگ نسل چهارم

و چهارم  سوم نسل ظهور عامل بنیادین تاکتیکی هایایده بود، جنگ دوم نسل اصلی پیشران فناوری

 از را نسل چهارم جاستبه. ظهور رسید یمنصه به فناوری محوریت با نیز نسل چهارم و گردید محسوب

 گذشته سال پانصد از حدوداً .کنیم تاکتیکی تشریح تدابیر و ایده محوریت با یعنی متفاوت، منظری

 هایارتش حتی گاه کهطوریبهاست،  کرده تعریف را جنگ بر حاکم هایپارادایم غرب تاکنون،

 چون درواقع. انددیدهمی پارادایم این از در تبعیت را خود اقدامات کارایی و تأثیر نیز غربی غیر کشورهای

 تعریف محور فناوری را جنگ نسل چهارم اندمایلها غربی شود،می خالصه فناوری در غرب قوت نقطه

 (211 همان:) کنند.

 هایسنت از تواندمی جنگ نسل چهارم .نیست حاکم آینده فضای جنگ بر غرب پارادایم صرفاً امروزه اما

 با فناوری رقابت توان غالباً که غربی غیر کشورهای که سبب این به شاید شود؛ متولد غربی غیر فرهنگی

 (212)همان:  .کنند هدایت محوری ایده سمت به را آینده جنگ تا اندتالش در ندارند، را غرب نظامی

 نامتقارن عالوه جنگجویان. آورد حساببه نامتقارن جنگی را محور ایده نسل چهارم توانمی منظر از این 

 فردیمنحصربه هایویژگی دارای ،نسل چهارم به و چهارم سوم نسل از شدهمنتقل هایویژگی برخی بر

 عملیات ،نبرد در فضای پراکنده صورتبه مشخص رزم سازمان یک وجود بدون مثال، برای. هستند نیز

 مقدم یمنطقه سنتی مرزبندی هم زدن بر با و هستند غیرمتمرکز و خوداتکا لجستیکی ازنظر غالباً کنند،می

 آتش و بوده برخوردار باال مانور قابلیت از هاعالوه، آنبه. باشندمی دشمن روانی فروپاشی پی در عقبه،

 .گیرندمی کار به دشمن سرزمین عمق در اصلی مراکز ثقل علیه مناسب مکان و زمان در را خود محدود

 دشمن متمرکز رزمی نیروهای و مقدم یمنطقه بر تاکتیکی و عملیاتی یجنبه دو هر از جنگ یکم نسل

 هایجنگ از زمان تدریجبه اما کرد، حف  مقدم خط بر را خود تاکتیکی تمرکز جنگ دوم نسل. بود

-محمدی داد ) قرار دشمن یعقبه بر ایاحاطه مانورهای طریق از را خود عملیاتی تمرکز پروس

 .گردید دشمن یعقبه به معطوف تاکتیکی و عملیاتی ازنظرو چهارم  سومنسل  (30: 1331نجم،
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 و احتراز کرده حریف نظامی توان با مواجهه از جلوتر، به گام یک در نسل چهارم نامتقارن جنگجویان

 است ممکن مراکز ثقل این. هستند وی ثقل مراکز به زدن ضربه پی در دشمن، روانی فروپاشی منظوربه

نسل  نامتقارن جنگجویان گفت باید درواقع باشند، (فناوری مظاهر غرب، مورد در مثالً)دشمن  قوت نقاط

 نشده، داده پاسخی آن به اما گردیده، مطرح گذشته هایپی نسل در که مشکلی برای کنندمی تالش چهارم

 این. سنتی نظامی فرهنگ و مدرن نبرد میدان ماهیت میان تضاد از استعبارت  مشکل این. بیابند حلیراه

 و شده محسوب جنگ یکم نسل محصول عمدتاً نظامی رژه و یونیفرم احترام، شامل درجه، نظامی فرهنگ

تا  هفدهم قرن) خودش زمان نبرد فضای با متناسب فرهنگ این. است صرف انضباط و بر نظم مبتنی

 گردیدتصور می شده کاریروغن ماشین یک همانند آلایده ارتش یک زمان آن در. یافت تکوین( نوزدهم

 (33: 1331نجم، )محمدی  .رفتمی انتظار ماشینی چنین تولید نظامی فرهنگ از و

 بدین و رفته بیشتر پیش نظمیبی سمت به رزم فضای جنگ، از جدید نسل هر شدن پدیدار با ،هرحالبه

 مدرن جنگ با ماهیت روزروزبه شود،می تعریف شدید انضباط بر مبتنی که نظامی فرهنگ ترتیب

 جهان هایارتش از برای بسیاری مهم معضلی به ناسازگاری و تضاد که جایی تا شود؛می ناسازگارتر

 .است شدهتبدیل

 را مشکل این اندتوانسته ،موردبحث نظامی فرهنگی انکار ماهوی با جنگ نسل چهارم نامتقارن جنگجویان

 مدرن جنگ نظمبی ماهیت با متناسب فرهنگی که دارد وجود هابرای آن امکان این اکنون. کنند حل

. بود خواهد غربی غیر فرهنگی تردیدبی دارد تریوسیع ابعاد که جدید نظامی فرهنگ این .کنند تدوین

مانند  کسانی درواقع. هستیم شاهد افغانستان و عراق در را جنگ نسل چهارم حداقلی ظهور هامروز

 که محور است ایده نسل چهارم همان افغانستان و عراق در شورش مدرن شکل معتقدند 1هامس توماس

نسل  محور ایده اساس، جنگجویان این بر. گیردمی قرار مورداشاره فراوان حاضر روزگار نظامی ادبیات در

 یا و است نیافتنیدست ایشان اهداف راهبردی یا که کنند ثابت دشمن سیاسی رهبران به کوشندمی ،چهارم

 است. منافعشان از بیش اهداف آن هایهزینه

تواند می شود گرفته کار به خوب اگر سیاسی برتر اراده که است این اصلی فرض این دیدگاه در 

 تا سیاسی است پیروزی هدف درنهایت چراکه دهد، شکست را ترقوی اقتصادی و سیاسی هایقدرت

 زیرا (123: 1333)حاتمی،  .2است دشوار بسیار جنگ این در پیروزی غرب، منظر از. نظامی موفقیت

رجعت  ،ترروشن عبارت به یا انسان نقش درک در اما کرده تقویت بسیار فناوری سطح در خود را غرب

                                                           
1- Thomas X. Hammes 

2- Strategic Forum, No. 214, January 2005, http://www.ndu.edu/inss. 



 

 آینده جنگ صحنه بر مؤثر هاجنگ چهارم نسل هایویژگی و عوامل  161

 در آمریکا شکستمانند  متنوعی تاریخی هایینمونه. است بوده ناتوان زیادی حد تا جنگ صحنه به انسان

نسل  بهتر شناخت برای. آیندمی حساببه ادعا این بر گواهی عراق و افغانستان سومالی، لبنان، ویتنام،

 قرار دهیم. موردبررسی گوناگون ابعاد از را آن جاستبه جنگ، چهارم

 هاجنگ نسل چهارم راهبردی بعد

 از شیوه استفاده با تغییر این اما ؛است دشمن گذارانسیاست ذهن تغییر دنبال به محور ایده نسل چهارم

 تأملی اندک با .گیردنمی انجام دشمن، مسلح نیروهای انهدام یعنی جنگ، سوم تا یکم هاینسل سنتی

 بدون دشمن ذهن یعنی تغییر مفهوم، این با امروز به تا ناپلئون دوره از غرب، هایجنگ که یابیمدرمی

 دارد اهمیت جنگ از شکل این آنچه در عوض، در. اندبیگانه اساساً وی، رزمی نیروهای یا مستقیم مواجهه

 یجامعه در مؤثر افراد طورکلیبه و مدارانسیاست به مشخص هایپیام رساندن برای که است ایشیوه

 شوند،می طراحی متفاوت و مشخص مخاطبانی برای هاپیام این هرچند. گیردمی قرار مورداستفاده حریف

 سیاسی موضع: تغییر از است عبارت که هستند جنگ از این نوع اصلی هدف به معطوف طورکلیبه اما

 (Jonathan, 2015: 953- 957)وی  ملی منافع اساس بر دشمن

 به پیام حال ارسال در کشور دو هر شورشیان. معناست همین بیانگر افغانستان و عراق امروز هایدرگیری 

 گروه خارجی، و داخلی طرفبی مخاطبان دوم گروه خود، حامیان اول گروه: هستند مخاطبان از گروه سه

 مقابل در اعتقاداتشان از حال دفاع در گویندمی خود حامیان به هاآن. ائتالف کشورهای و آمریکا سوم

 به و نگهدارند؛ دور معرکه از را که خود دهندمی هشدار طرفبی بازیگران به هستند؛ بیگانه متجاوزان

 پر و پایانبی جنگی به مجبور ،نشینیعقب صورت عدم در که کنندمی اخطار ائتالف کشورهای و آمریکا

 (30: 1331نجم،  )محمدی .شد خواهند تلفات

 در شدهگذاریبمب متعدد خودروهای انفجارهای نیز و 2221 سپتامبر یازدهم مانند حوادثی اساس بر

 در که کننداستفاده می ابزارهایی و مواد از حمله برای غالباً چهارمنسل  جنگجویان که گفت توانمی عراق

 به خود حیاتی و مراکز امکانات از پدافند جایبه که دهدمی امکان هاآن به امر این. است موجود جامعه

 نیستند مجبور ها دیگرآن تر،ساده بیان به. متفاوت راهبردی رویکرد یک یعنی این و بپردازند آفند

 جاجابه را فکر و پول باید بلکه تنها کنند، حمل طوالنی هایمسافت در را خود موردنیاز آماد و تجهیزات

فهیمی ) .هستند جاییجابهقابل طریق دیجیتالی از دو این اطالعات عصر هایفناوری لطف به که کنندمی

 (113: 1330خامنه، 

 هاجنگ نسل چهارم سياسی بعد

 هر. کنندسیاسی می برداریبهره ملی فرو و ملی فراملی، المللی،بین هایشبکه از نسل چهارم جنگجویان

...  و( ناتو)شمالی  پیمان آتالنتیک سازمان جهانی، بانک متحد، ملل سازمان مانند هاسازمان این از یک
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 ممکن هاپذیریآسیب این. هستند المللی بینعرصه در متفاوتی هایپذیریآسیب نیز و هامأموریت دارای

 نظر به هرچند. گیرند قرار مورداستفاده جهان بازیگران اصلی به سیاسی هایپیام یارائه برای است

 اما شوند، کشورها رهبران یعقیده تغییر باعث مستقیم صورتبه توانندنمی المللیبین هایسازمان رسدمی

 (Jonathan, 2015: 955) .شوند آنان هایواکنش یا تعدیل انفعال باعث توانندمی احتماالً

 پرداخت امکان بر مستقیمی تأثیر یک کشور، امنیتی وضعیت که دانندمی هاینسل چهارم مثال، برای

 کشور، یک موقعیت تهدید برای است راهی نکته خود این دانستن. دارد کشور آن به المللیبین هایوام

 کشور آن گذاریسرمایه و مالی شرایط کردن متزلزل کننده برای ناامن اقدامات به تهدید تنها گاه چراکه

 عنوانبه را آمریکا یکنگره توانمی دیگر، مثالی در. کندمی به مذاکره وادار را رهبرانش و بوده کافی

 گیرد؛ قرار هاینسل چهارم سیاسی برداریبهره مورد تواندمی راحتیبه که نام برد سیاسی مهم نهادیک

و  ترطوالنی جنگ که کنند منتقل کنگره اعضای به را پیام این بتوانند عراقی شورشیان که اگر توضیح بدین

 از سیاست را خود معنوی و مالی هایحمایت هاآن بود، خواهد آمریکا مردم تحمل یآستانه از ترپرهزینه

. گیرندمی قرار فشارتحت شدتبه عراق در ائتالف نیروهای درنتیجه و دهندمی کاهش بوش جنگی

 و هاسازمان بر انفعال سیاسی تحمیل نسل چهارم جنگجویان اصلی منظور که کنیم فرض اگر بنابراین

فهیمی خامنه، ) .دارد امر وجود این تحقق برای متعددی هایشیوه تردیدبی باشد،می هدف کشورهای

1330 :61) 

 هاجنگ نسل چهارم عملياتی بعد

 را های مختلفیشیوه باید موردبحث متنوع شبکه دادن قرار تأثیر تحت منظوربه چهارمنسل  جنگجویان

 همچنان یا غیررسمی رسمی چه دیپلماتیک سنتی هایکانال. کاربندند به مختلف هایپیام ارسال برای

 حاضر، حال در. مطرح نیستند پیام ارسال و ارتباط راه تنها عنوانبه گذشته مانند دیگر اما اند،مهم

 چنانچه. روندمی شمار به این منظور برای مؤثری بسیار ابزار اینترنت و هارسانه مانند جهانی هایشبکه

 دادن قرار تأثیر تحت برای را ارتباطات جهانی هایشبکه افغانستان و عراق در شورشیان هستیم شاهد

 محدود اقدامات هرروز تقریباً و دهندمی قرار مورداستفاده ماهرانه نحوی به المللیبین و ملی هایسازمان

 شود.می جهان منعکس سراسر خبری هایگزارش در هاآن نظامی

 این اهمیت هنوز نتوانسته است، بیگانه نسل چهارم نظامی یاندیشه با که غرب رسدمی نظر به اما 

 حمالت کرد اعالم در عراق آمریکا نظامی سخنگوی اخیراً نمونه، برای. کند درک خوبیبه را موضوع

 یکایک که است زمانی درست این .است نظامی اهمیت فاقد عراق در آمریکایی نیروهای علیه شورشیان

 خبری جهانی هایشبکه اکثر تیتر اول نیروهای آمریکایی اندک هرچند تلفات آمار همراه به عملیات این

. اندبوده موفق بسیار آمریکا یکنگره و عمومی افکار ذهن تغییر تاکنون در و دهندمی اختصاص خود به را
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 گرفتند تصمیم هاآن. قراردادند برداریبهره مورد را تاکتیک این به شبیه ی یکمانتفاضه در نیز هافلسطینی

 که کنند استفاده نوجوانانی از سنگین هایسالح به مسلح هایچریک جایبه ،هاصهیونیستبا  مواجهه در

 به نمایش را هاصحنه این مداوم نیز هارسانه. بودند اسرائیل نظامی خودروهای به سنگ پرتاب به تنها قادر

 انفعال حالت صهیونیستی در رژیم از آمریکا حمایت که شد این تدبیر این کارگیریبه ینتیجه. گذاشتند

 شدتبه اسرائیل انتخابات ملی گردید، متوقف اسرائیل نظامی نیروهای یگسترده عملیات گرفت، قرار

 (111: 1330فهیمی خامنه، )پذیرفت  صورت اسلو توافق سرانجام و گرفت قرار تأثیر تحت

 هیچ شواهدی آمریکایی نیروهای که است این عراق در جنگ نسل چهارم یدرباره توجهجالب ینکته

 نظر به اما اند،عراق نیافته شورشی هایگروه یهمه میان کلی هماهنگی و مرکزی هدایت وجود بر مبنی

 از آمریکایی نیروهای بیرون راندن باهدف و مشترک الگوی یک تأثیر تحت حمالت یهمه که رسدمی

 مختلف هایگروه هماهنگی، بدون وجود که است مطرح پرسش این درواقع. گیردمی صورت عراق

 دهند؟انجام می یکدیگر تکمیل در را اقداماتشان چگونه شورشی

 و متقارن ی جنگدرصحنه بازیگران اقدامات هماهنگی که است اهمیت حائز جهتازآن پرسش این 

نسل  جغرافیای کهاین ویژهبه مجزاست، و متمرکز کنترل و فرماندهی سیستم یک وجود مستلزم کالسیک

 در را جهان مناطق از توجهیقابل گاه بخش و بوده کالسیک نبردهای از ترگسترده مراتببه جنگ چهارم

 را هاآن تأثیر و کنندمی مشاهده دقتبه را یکایک اقدامات عراقی شورشیان گفت باید پاسخ در. گیردبرمی

 این در. دهندمی قرار موردسنجش المللیبین هایو رسانه آمریکا عراق، به نسبت بازخوردشان اساس بر

 متوقف شوند،می ارزیابی ضعیف که هاییآن و یابندمی ادامه گیرندخوب می نمره که اقداماتی سنجش،

. گذارندمی نمایش به را سازمانده خود یشبکه یک هایویژگی از بسیاری این کار، با شورشیان. گردندمی

 با جنگ نسل چهارم در کنترل و فرماندهی متمرکز و منسجم سیستم یک وجود ترتیب ضرورت بدین

انسانی  و مالی هایسرمایه آمریکا مانند کشورهایی که است حالی در این شود،می مواجه تردید جدی

 به صورت نیاز در نسل چهارم جنگجویان. کنندمی هزینه سیستم این یتوسعه و حف  برای را هنگفتی

 در غیرنظامی موجود امکانات از استفاده با و غیرمتمرکز صورتبه را آن توانندمی کنترل و فرماندهی

 ایماهواره هایتجاری، عکس های GPSهمراه  تلفن کوتاه هایپیام الکترونیک، پست) کنند تأمین جامعه

 )محمدی (.شوندمی جامعه محسوب در موجود غیرنظامی امکانات از هایینمونه غیره و متر یک دقت با

 (33: 1331نجم،

 هاجنگ نسل چهارم اجرایی بعد

. دارد جریانشدت  کم درگیری صورتبه و (شهرها مانند) پیچیده محیط در غالباً جنگ نسل چهارم

 آمریکا هرگاه نیروهای که اندرسیده نتیجه این به عراق و افغانستان هایجنگ در غرب دشمنان تردیدبی
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 حد چه تا آن اهداف کهاین از نظرصرف دارند، را هاآن کردن منهدم توان بیابند، را مشخصی اهداف

 با کالسیک غیر متقارن وغیر صورتبه که اندآموخته هایچهارمنسل  بنابراین،. باشند شدهمحافظت

 دشمن یجامعه سازان ذهن تصمیم تغییر برای نسل چهارم جنگجویان. شوند مواجه آمریکایی نیروهای

 هایتاکتیک از دهندگانرأی حتی و نمایندگان مجلس کابینه، اعضای وزیر،نخست جمهور،رئیس مانند

 استفاده با راحتیبه تأثیرگذار و فوری هایپیام ،طورکلیبه .کنندمی استفاده هایشانپیام ارسال برای مختلفی

 صورت بهتر پیام انتقال باشند، تردهندهتکان تصاویر چه هر و هستند انتقالقابل تصویری هایرسانه از

 هایشبکه طریق از را هاآن است بهتر باشد، مدتطوالنی و عمیق هاپیام باشد تأثیر قرار اگر اما ؛گیردمی

 بساچه است این مهم نکته. رساند مخاطبان گوش به اجتماعی و اقتصادی هنری، دانشگاهی، مذهبی،

 ها صادرآن از که پیامی اما پذیرد، انجام تاکتیکی و محدود سطح در هاینسل چهارم نظامی اقدامات

 هایآب در دریانوردان انگلیسی اخیر بازداشت. باشد داشته موردنظر مخاطبان بر راهبردی تأثیری شودمی

 را آن تأثیرات البته که بود تهدیدات غرب به پاسخ در مشخص پیامی حاوی و تاکتیکی اقدامی کشورمان

 عدم بارز مصادیق از راهبردی، تأثیر تاکتیکی و اقدام یعنی امر، این. گرفت سراغ راهبردی سطح در باید

)گروه  .رسدمی ظهور یمنصه به جنگ نسل چهارم ذهنی فضای در شکل بهترین به که است تقارن

 مانند هاییمقوله به نسل چهارم نگاه باال، موارد بر عالوه( 33: 1330سیاست دفاعی،  6مطالعاتی 

نسل  در جنگ زمانمدت ویژهبه. است متعارف جنگ از متفاوت اهداف بسیار و سازمان جنگ، زمانمدت

 مناسبی توجیه غرب سوی از مهم موضوع این درک عدم و است گذشته هایاز نسل طوالنی بسیار چهارم

باید  جنگ شد، بیان قبالً که طورهمان زیرا است، جنگ نوع این یگسترده ابعاد از هاآن عدم درک برای

 درگیری پر صرفاً نه را جنگ هاینسل چهارم کهدرحالی یابند، خاتمه غرب قاطع پیروزی با و سریع

 نیز سازمان منظر، این از .یابد ادامه دهه چندین بساچه که بینندمی طوالنی ایمبارزه بلکه نظامی، شدت

 بلکه ،دانندنمی نظامی هایصرفاً سازمان را خود هاینسل چهارم که توضیح این با ،یابدمی دیگری معنی

. شودمی محسوب جنگ نوع این اصلی یمایهدرون که سیاسی قدرت تولید برای هستند هاییشبکه

 ها،آن اصلی اولویت و است ایدئولوژی و جنس تفکر از شودمی هاشبکه این انسجام باعث آنچه بنابراین

 مقابل در شبکه انسجام حف  و بقا از است عبارتپیروزی  بلکه نیست، نبرد میدان در موفقیت صرف

 1سامرز هری. شود مبارزه یادامه از دشمن باعث انصراف هاآن مقاومت که زمانی تا خارجی حمالت

 شمالی ویتنام فرماندهان از یکی به خطاب ویتنام جنگ خود از خاطرات در آمریکایی نظامی راهبردپرداز

                                                           
1- Harry Summers 
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 جواب در ویتنامی فرماندهی. نخوردند شکست نبردها از یکهیچدر  هرگز آمریکایی نیروهای ،گویدمی

 (32: 1332، شمیلیه)نخورد  شمار درد به هرگز پیروزی این باشد، اما طوراین شاید ،گویدمی

. کندمی تعریف دیگر ایگونهبه را جنگ ، اهدافنسل چهارم سیاسی ماهیت و مدت طول درواقع

 یاراده فرسایش پی در هاآن. نیستند دشمن نظامی شکست نیروهای دنبال به نسل چهارم جنگجویان

 نظامی نیروهای اگر حتی شوند پیروزی توانندمی هاآن. هستند رفتار وی تغییر درنتیجه و دشمن سیاسی

 .نبردها در نه و شوند پیروزی هاجنگ در کوشندمی هاآن. باشند ماندهباقی نخوردهدست و سالم دشمن

 هاجنگ نسل چهارم فناوری بعد

 جنگ مواجه از جدیدی شکل با دهیم، قرار نظامی نوین هایفناوری کنار در را باال کلی هایویژگی اگر

 فراهم را به اهدافی حمله قابلیت محدود، حجم با دقیق یشوندههدایت مهمات نمونه، برای. شویممی

 هوش و روباتیک رشد فناوری عالوه،به. نیستند انهدامقابل انبوه حجم با متعارف مهمات با که کنندمی

 طریق از نبرد فضای ترعمیق یمشاهدهو  وضعیتی آگاهی ارتقای و سرنشین بدون خودروهای مصنوعی،

 همچنین،. است شده رزم فضای در ژرفی بروز تغییرات سبب متفاوت ارتفاع سطوح با فضاپایه سکوهای

 فناوری با هایسالح به مسلح و دیدهآموزش از سربازان متشکل متحرک، و کوچک نظامی واحدهای

 کهازآنجایی. کنند طی سرعتبه را وسیعی مناطق حیاتی، جستجوی اهداف در بود خواهند قادر پیشرفته

 به عقبه مقدم خط یمنطقه سنتی بندیتقسیم نظامی، تا باشند بیشتر غیرنظامی اهداف این است ممکن

 متحول کلیبه را مسلح نیروهای ساختار و سازمان تواندمی امر این. یابدمی تغییر هدف غیر هدف یمنطقه

 (13: 1330سیاست دفاعی،  6)گروه مطالعاتی  سازد.

. ادغام کنند هم در را اهداف به ضربه و شناسایی کارکردهای تواندمی موردبحث نظامیواحدهای 

 نقش هستند ریزیبرنامهقابل مصنوعی هوش طریق از که دور، راه از کنترلقابل و هوشمند تسلیحات

 گمراه و این تسلیحات تیر و دید از شدن پنهان ترتیب، بدین. کنندمی بازی آینده نبرد میدان در مهمی

 کهازآنجایی گفت باید عالوهبه. شودمی محسوب آینده مهم دفاعی هایتوانایی ازجمله هاآن کردن

 سطوح کردن متمایز شوند،می تبدیل میدان نبرد اهداف به دشمن غیرنظامی جامعه و سیاسی زیرساخت

 مهارت از باید فرماندهان ،ابهام پر و پیچیده این فضای در است. مشکل یکدیگر از تاکتیکی و راهبردی

 دو نگوییم اگر یکدیگر با دو این ادغام. باشند برخوردار و فناوری جنگ هنر توأمان کارگیریبه برای کافی

 جنگ نسل چهارم در فرماندهان اصلی هایچالش. طلبدمی را حداقل متفاوت اما متضاد، نظامی تفکر

 (32: 1332، شمیلیه) :از اندعبارت

 یا سیاسی عینی، ماهیتی نظامی اهداف از فراتر است ممکن اهداف این کهاین ویژهبه) اهداف دقیق انتخاب

 که واحدهایی انتخاب حالت پراکندگی، از نیروها ناگهانی و سریع تمرکز ؛ توانایی(باشند داشته فرهنگی
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 موقعبه پردازش و کنند؛ مدیریت را عملیات متغیر محیط غافلگیری، از استفاده با و پا رد ترینکم با بتوانند

 را راهبردی و عملیاتی مقاصد تواندمی گاه اطالعاتی که وزناضافه یعارضه از اجتناب و اطالعات

 و غربی کشورهای)محور  فناوری نسل چهارم که وابستگی بداریم دور ازنظر نباید البته. سازد مخدوش

 بساچه و است تأملقابل نیز شناسیآسیب منظر از ایرایانه و اطالعاتی هایشبکه به( آمریکا ویژهبه

 موارد بر عالوه .شود متعددی غیرنظامی و نظامی هایسیستم اختالل باعث ایرایانه هایویروس یحمله

 جهانی و داخلی افکار عمومی دادن قرار تأثیر تحت برای هارسانه از ماهرانه نسل چهارم جنگجویان باال،

 منتفی را نظامی نیروهای از ضرورت استفاده روانی عملیات دقیق اجرای گاه که جایی تا برد خواهند بهره

 (60: 1330سیاست دفاعی،  6)گروه مطالعاتی  .سازدمی

 هاجنگ ههای مدرنيتشيوه

 این از مطلق استفاده و معمول هایجنگ بروز دوران پایان باعث میالدی 2221 سال سپتامبر 11 وقایع

 جدید دوران. کرد هایشاندیدگاه تغییر به مجبور را نظامی پردازاننظریه و شد جنگ یشیوه

 کارشناسان نگرانی موجب و کرد ایویژه جنگی یشیوه متوجه را نظامی ریزانبرنامه و گذارانسیاست

 .شد نظامی

 مورد هشت هیبریدی جنگ یک ملزومات ،2211 سال در مونیخ امنیتی اجالس از منتشرشده گزارش در

 محلی، هایشورش و هانابسامانی از حمایت تبلیغاتی، و اطالعاتی جنگ دیپلماسی،: است ذکرشده

 .سایبری حمالت و اقتصادی جنگ نظامی، کالسیک نیروهای ویژه، نیروهای چریکی، و نامنظم نیروهای

 چنین وسویسمت به باید اسالمی و بخشآزادی هایجریان و مقاومت جبهه نیروهای رسدمی نظر به

. است سخت دشمن کالسیک نیروهای توسط آن هایپیچیدگی درک چراکه کنند، حرکت جنگ از مدلی

 مطلب، این در. است ابهام از ناشی غافلگیری و ابهام ها،جنگ از مدل این ویژگی تریناصلی درواقع

 (121: 1333حاتمی، ) .ایمکرده بررسی را هاجنگ مدل این از مختلفی هایجنبه

 چيست؟ هيبریدی جنگ
 در که جنگی. است جنگی شیوه ترینمدرن هایویژگی ترینمهم هااین بودن؛ چندبعدی و پیچیدگی ابهام،

 کالسیک هایجنگ تغییر عطف نقطه. گویندمی ترکیبی جنگ آن به ایران در و 1هیبریدیجنگ  آن به دنیا

 سید که جایی. بود 2226 سال در لبنان اهللحزب و صهیونیستی رژیم روزه 33 جنگ هیبریدی، هایجنگ

 در تا داریم را حق این ما و کرد نخواهد رعایت را جنگ قواعد دیگر مقاومت: »کرد اعالم نصراهلل حسن

                                                           
1 - Hybrid War 
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 الگوی شد باعث جنگ قواعد رعایت عدم.« شویم روبرو دشمن با ،ایشیوه هر به و مکان هر زمان، هر

 .شود گذاشته نمایش به جنگ میدان در جدیدی

 :اندشدهتعریف زیر شرح به پژوهشگران هاییافته اساس بر ترکیبی )هیبریدی( نبرد ویژگی شش

 .هستند همتابی آن، پیرامون محیط در هیبریدی، نیروی یک تأثیرات و هاقابلیت ترکیب،( 1)

 برای درونی روایت نوعی ایجاد به منجر که دارد فردمنحصربه ایدئولوژی یک هیبریدی نیروی هر( 2)

 .شودمی سازمان

 .است خودش بقای به نسبت تهدیدی متوجه همواره هیبریدی نیروی یک( 3)

 .دارد وجود جنگ طرفین میان قابلیتی برتری نوعی هیبریدی جنگ در( 0)

 .شودمی شامل را غیرمتداول اجزاء هم و متداول اجزاء هم هیبریدی نیروی یک( 1)

 .هستند دفاعی عملیات از استفاده دنبال به هیبریدی نیروهای( 6)

 :ج.ا.ایرانصحنه جنگ آینده  نیگيری دکترشكل
جنگ در مسیر تکامل و تکوین خود همواره با دو نگاه عینی و ذهنی روبرو بوده که نگاه عینی آن به دنبال 

اعمال قدرت در حوزه فیزیک و اشغال مواضع و شهرها و ... و نگاه ذهنی که بیشتر به دنبال کسب 

یکسانی  تقریباًطوالنی و  ایسابقهپیروزی از طریق تسلط بر اذهان بوده است. هر دو این رویکردها دارای 

 (16: 1331)کریمی،  ...باشدمی

علمی حاصل از عصر روشنگری و ورود کشورهای غربی به عصر صنعت از سویی و نیز  هایپیشرفت

از سوی دیگر، نیاز به  اروپا و تولد کشورها و انسجام عوامل حکومت، بازرگانی و تجارت هایمرزبندی

که  نمودعنوان ضامن حف  امنیت و ثبات در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی هر چه بیشتر را به هاارتش

، به شدندمی دهیسازماناین مهم موجب تغییر ساختارهای نظامی از شکل موقتی که فقط در زمان جنگ 

لی مدرن امروزی بر اساس دو عنصر اص هایارتششکلی ثابت درآورد. قرن نوزدهم آغاز و پایه 

که اولین بار توسط ناپلئون بناپارت ایجاد شد و به دنبال آن  باشدمینظامی یعنی صف و ستاد  هایسازمان

 دیگر کشورهای اروپایی بر اساس وسعت و درک خود اقدام به الگوبرداری از آن نمودند.

و  هاشیوههای مختلف در حوزه شناخت عوامل حاکم بر صحنه نبرد، پردازیقرن نوزدهم آغاز نظریه

)گروه مطالعاتی چهارم مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل،  .باشدمیدرگیری در جنگ نیز  هایتاکتیک

1330 :33) 

نظامی و نگاه منظم و خطی مکانیکی حاصل از نظم  هایسازمانبزرگ و پیچیده شدن ساختارها و 

و توزیع وظایف سازمانی بر اساس خروجی ساختارها گردید که تحقق آن  گیریشکلموجب  هاسیستم

. محوریت باشدمی شدهتعیین هایقالبها و شرح وظایف دقیق نیروی انسانی در نامهمستلزم تنظیم آیین
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، محمدیشاه)مشهود بوده  کامالً هاسازمان گونهایناجزا  هایبندیصورتسیستم و پایداری و تقارن در 

، در این هنگام نگاه کلی در قالب شودمی اطالق 1و امروزه به آن مدل فرماندهی جز نگر( 30: 1333

در مواجهه با ارتشی از کشور دیگر و  هاارتشکه  2جنگیدن در دو صورت منظم تقارن و نظم سیستمی

در  نظامیشبهاز آن با یک ارتش منظم یا گروه  8که طی آن ارتش یک کشور یا عناصری ویژه نامنظم

)تروریستی(  غیرنظامینظامی و حتی  -داخل و یا خارج از کشور خودی، در جهت تحقق هدف سیاسی 

 (Wang & Chen, 2019: 84) .گیردمیشکل 

نبرد شهری شدند و یا در دیگر  هایصحنهجدی درگیر  صورتبههمین ساختارهای نظامی  که زمانی

پیچیده مخابراتی و  هایفناوریعوارض جغرافیایی طبیعی مانند مناطق جنگلی و کوهستانی که طی آن 

به دلیل باال بودن  ،دهندمیاز دست  هاساختمانو  هاخیابانخود را در میان  هایقابلیتتسلیحات مدرن 

سناریوهای دقیق  ها ونامهمذکور و ناکارآمدی آیین هایسیستمبا قبول عدم کارایی  -عملیات آهنگضرب

که در نبردهای کالسیک پاسخگوی مناسبی برای اجرای عملیات بوده در اثر مواجهه نزدیک با دشمن، 

صورت آزادی عمل بیشتر تغییر دادند، یعنی ضمن مجری عملیات، به هایردهرویکرد خود را در اجرای 

در هنگام نبرد فقط نحوه  ومرجهرجنظامی به جهت جلوگیری از  ایهبندیصورتحف  ساختارها و 

برای آزادی عمل بیشتر و باال بردن  5و نیت فرمانده 0را با توجه به بیانیه مأموریت هاردهگیری تصمیم

غربی محصول قبول  هایمدل. آزادی عمل فرماندهان صحنه در نهندمیبه خود ایشان وا  هایگاندینامیسم 

غربی از عوامل  هایمدلکه در  باشدمیمختلف  هایردهخالقیت فرماندهان صحنه و اعتماد متقابل بین 

و نیروهای احتیاط و... حاصل  هاآتشو در زمان اطالعات و آمادی،  موقعبهمدیریت دانش، پشتیبانی 

یعنی مبانی ارزشی کارکنان و  بخش تریناساسی، محل افتراق بین مدل بومی و غربی در شودمی

)حاتمی،  حاکم بر آن است که تا چه اندازه حاضرند برای هدف خود جنگ را ادامه دهند. بینیجهان

اساس اعتماد را  دهدمیرا شکل  غربی مدلمعرفت  مادی که اساس تفکر و بینیجهانپایه ( 121: 1333

 داندمیان نیل به هدف نظامی را مقصود اصلی از نبرد نگذارده و برای کارک بر روابط مکانیکی و سیستمی

از اصول ارزشی و نهادینه کردن آن اعتماد متقابل سوا از برطرف  گیریبهرهدر مدل بومی با  آنکهحال

نمودن نیازهای اطالعات و عملیاتی بر نظام ارزشی مکتب اسالم همچون عزت و کمال استوار بوده و 
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و اهداف غایی مکتب تعریف نموده به استناد آیات نورانی قرآن کریم و هدف نظامی را در دل آرمان 

که قابلیت  نمایدمیدر ایشان ایجاد  انگیزشگفتنیرویی  (العالیمدظله)قوامنویات مقام عظمای فرماندهی کل 

 برای قدرت حاصل از آن وجود ندارد. گیریاندازه

ها موجب ایجاد عدم ت و تسلیحات ابرقدرت، تجهیزاهاسامانهپیشرفت شگرف و افزایش روزافزون 

تقارن مثبت و منفی در کشورهای مقابل گردیده است. عدم تقارن منفی حاصل از فاصله زیاد بین عده و 

 طرفیکتوانایی  باوجودباشد  روپیشچنانچه جنگیدن تنها گزینه  کهنحویبهبوده  دوسویهفناوری عاملی 

گروه مطالعاتی چهارم ) ،شودمیدر کلیه ابعاد جنگ  ترضعیفموجب عملکردی نامتقارن در طرف 

 ترینقدیمیالبته برای آن اشکال مختلفی متصور است که  (33: 1330مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، 

بندی نامنظم طبقه هایجنگتحت عنوان  هاغربیپارتیزانی و چریکی است که  هایجنگشکل آن همان 

پارتیزانی یوگسالوها و دیگر نیروهای  هایجنگبه  توانمی هاجنگاز این شیوه  ، برای نمونهنمایندمی

سپس ارتش آمریکا و رزمندگان مقاومت در مقابل آلمان نازی، جنگ ویتنام در مقابل ابتدا ارتش فرانسه و 

 افغان در مقابل ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی اشاره نمود.

با ادبیات جدیدی  غربی نامنظم بعد از حادثه یازده سپتامبر از سوی کارشناسان نظامی هایجنگشکل نوین 

کارشناسان مذکور جنگ نامتقارن با توجه به  ازنظر چراکهگذاری گردید، تحت عنوان جنگ نامتقارن نام

و  دهیازمانسزیرا شکل، عمل، هدف، تاکتیک،  نیستنامنظم  هایجنگدر  بندیطبقهقابلهای آن دیگر مؤلفه

. الزم به ذکر است آنچه تحت باشدمینامنظم  هایجنگمربوط به شیوه  هایبندیصورتمتفاوت با  کامالً... 

 است.                    بوده غیردولتیمربوط به بازیگران  عموماً، شودمیادبیات جنگ نامتقارن بررسی 

(Wang & Chen, 2019: 99) 
، ضمن حف  ساختار بینندمیکشورهایی همچون ایران که خود را در معرض درگیری با نیروهای عظیم نظامی 

ناهمگون نبرد با همان ساختارهای قبلی  اصطالحبهو  غیرمتداول هایریزیبرنامهنظامی خود مبادرت به 

 .شودمی اطالقناهمتراز  هایجنگکه در ادبیات نظامی کشورمان به آن  اندنموده

 عمليات درصحنهابعاد عمليات نظامی 
جهت اتقان  ینبایستی به این نکته اشاره نمود که محقق درصحنهبرای روشن شدن ابعاد عملیات نظامی 

که  1نامه اصول و روش ستادبیشتر در این مورد از عناصر اصلی دستورات عملیاتی مندرج در آیین

اکنون عضو هستند و هم "ناتو"غربی عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی  هایارتشاکنون در غالب هم

، بهره جسته است. در مدرک باشدمینیز مبنای تصمیم سازی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

مذکور عملیات نظامی با توجه به تعیین هدف، مأموریت، اجرا )مانور و سازمان رزم(، فرماندهی و کنترل 

                                                           
1- US ARMY FM101-5 JUN.1995 
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به  هایگانو ...( که بر اساس اندازه  هاآتشو آماد و پشتیبانی )نیروی انسانی، مواد الزم، امکانات، 

یعنی  گیردمیو با در نظر گرفتن عوامل زمان و مکان شکل  شوندمی بندیتقسیمهای جزء مأموریت

ه در رویکرد ک رسدمی. با ذکر این موضوع چنین به نظر شودمیعملیات در زمان و مکان محقق 

، طرح مانور مشخص، ریزیبرنامه، مأموریت هایگانساختارگرای جاری تعیین هدف متناسب با ابعاد 

در رویکرد جدید پیشنهادی،  کهدرحالی باشدمیدر فرماندهی متمرکز  کامالًفرماندهی و کنترل و پشتیبانی 

در اجرای مانور، فرماندهی، کنترل و  ولی باشدمیمأموریت در سطح کالن  ریزیبرنامههدف کلی تعیین و 

 (1333ثابتی، ) پشتیبانی از رسمیت کمتری برخوردار است.

 های نظامیاساسی سازمان یهامؤلفه

آورد که مبنای اصلی  حساببهو ساختارهای سازمانی  هاتئوریپیشگام در  توانمینظامی را  هایسازمان

به آن سبک  هاارتشبر اساس رسالت یا مأموریت، سبک و شیوه مدیریت که در  هاآن گیریشکل

 هارده، فرآیندها و نظامات حاکم، هندسه )شکل( سازمان و نحوه ارتباطات بین شودمی اطالقفرماندهی 

 هانامهآیینعینی، مبنای فرماندهی  مأموریتنظامی کالسیک از  هایسازماناساس  همین بر. شودمیتعیین 

 بوروکراتیکو مقررات و رسمیت و تمرکز باال برخوردار بوده، نظامات و فرآیندهای سازمانی به شکل 

صورت صریح، خطی و هدایت از باال به هاردهبوده، هندسه سازمان سلسله مراتبی و نحوه ارتباطات بین 

اینکه رسالت و مأموریت سازمان  در ساختارهای سازمانی پیشنهادی ضمن کهدرحالی باشدمیبه پایین 

عینی است لیکن در بحث مبنای فرماندهی از رسمیت آن کاسته شده و مبانی انضباطی تحمیلی نبوده و 

، هندسه سازمان باشدمی سردستیادهوکراتیک یا  اصطالحبهتخت و  –صورت سردستی نظامات حاکم به

مبتنی بر  غیرخطیمنی و تلویحی، عمودی و افقی و صورت ضبه هاردهارگانیک پایدار و نحوه ارتباط بین 

)گروه مطالعاتی چهارم مدیریت راهبردی پدافند  .باشدمیبه ایشان  واگذارشدهتعامل فرماندهان جزء و 

 (122: 1330غیرعامل، 

 عمليات درصحنهگيری و اقدام فرآیند تصميم

عملیات  درصحنهگیری و اقدام گیری تصمیمعملیات، نحوه و فرآیند شکل هایبخشترین یکی از پیچیده

الگوی این فرآیند از چرخه فرماندهی و کنترل جان بوید که به  ذکرشدهکه در هر سه رویکرد  باشدمی

 .باشدمیشهرت دارد  1اودا

و شرح وظایف از  هانامهآیینو بر اساس  هاسیستماین چرخه در رویکردهای نظامی رایج با محوریت 

گیری نسبت به ها جهتدستورالعمل برمبنایو گاهی انسان آغاز و سپس  هاسامانهمشاهده توسط انواع 

                                                           
1-(OODA) Observation/Orientation/Decision/Action 
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شده از پیش تعیین جاری هایروشگیری و اقدام طبق موضوع مورد مشاهده انجام و بر اساس آن تصمیم

صورت نرم و انچه طرف مقابل بتواند بهو چن گرفتهانجامصورت خطی به کامالً، این مراحل شودمیانجام 

قرار دهد حلقه مذکور متالشی و لذا اقدامی از سوی نیروهای دیگر  موردحملهیا سخت این مسیر را 

در رویکرد پیشنهادی این حلقه ضمن اینکه همان مراحل را حف  نموده با  کهدرحالی. پذیردنمیانجام 

نیز اجباری به گذر به  لزوماًکه  پذیردمیه مرحله بعدی صورت ب ایمرحلهانجام ارزیابی و برآورد گذر از 

 هاسامانهترکیب بین قدرت ذهنی فرماندهان،  گیریتصمیم، در این شکل از باشدنمیمرحله بعدی در آن 

و یکنواخت نبوده  محاسبهقابلچرخه  0آهنگذهنیات بوده و لذا ضرب طرفبهتمرکز بیشتر  هانامهآیینو 

 (60: 1330سیاست دفاعی،  6)گروه مطالعاتی  .باشدمی)زمان کیفی(  غیرخطیو  2در زمان اصطالحبهو 

 شناسیروش
ی تحقیق حاضر اجرابه  با رویکرد کیفی با استفاده از روش توصیفی، تحلیلیمحققین با استفاده 

از بین  آماری جامعه، به تخصصی بودن موضوع تحقیق توجه باباشد. می اند. نوع تحقیق کاربردیپرداخته

 های اطالعاتی و امنیتی و سطوح راهبردی دارای تجربهباشد که در حوزهفرماندهان نیروهای مسلح می

های ذیل با ویژگیبوده، دار تخصص بوده و مسئولیت این امور را در ستادهای نیرو به باال عهده و

 :اندشدهانتخاب

در  باشند،باال  سرلشکری بهجایگاه  های نیروهای مسلح باسازمان خدمت در مشاغل راهبردی سابقهدارای 

در این مقاله،  موردبررسیعنوان  درزمینه .کرده باشند یفرمانده تیپ لزمان هشت دفاع مقدس حداق

های مدیریت در رشته) دکتریدارای آثار علمی و پژوهشی بوده، دارای مدرک دکتری یا دانشجوی 

راهبردی نظامی، علوم دفاعی راهبردی و مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، دوره مشترک و مرکب 

با نهایتاً اینکه نفرات  مام حسین )ع( را طی نموده( باشند،جنگ دانشگاه ادافوس و یا دور داخلی 

 انتخاب شدند.های مختلف نیروهای مسلح ترکیبی از سازمان

بکار  وتحلیلتجزیه. روش انتخاب گردید هدفمند صورتبهها، جامعه آماری این ویژگیلذا با توجه به 

-ویژگیزیرا در این تحقیق اوالً ارزیابی عینی  ؛بوده است 3رفته در این تحقیق استفاده از تکنیک دلفی

ها در جنگ نسل چهارمهای کافی برای چگونگی وقوع ممکن نبود، ثانیاً دادهها جنگ نسل چهارمهای 

شد که میبایست از خبرگان و صاحب نظراتی استفاده می ساختاریافته صورتبه بنابراین دست نیست

                                                           
1- Operation tempo 

2- Real Time 

3 - Technique Delphi 
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را با حداقل خطای  ابهام و تحلیل در شرایط گیریتصمیمبتوانند، های جامعه آماری متناسب با ویژگی

پذیری، میزان )باورهای حاصل از این تکنیک دادهبودن  قبولقابل منظوربه درنهایت .ممکن انجام دهند

 برمبنایاستانداردی پرسشنامه کیفی ( هایافته اثرگذاری، قابلیت تعمیم داشتند با واقعیت میانی و اصالت

توسط ای گزینه 1اضافه نمودن طیف  باتهیه و تنظیم گردید و  از نتایج تحقیق 1چارچوب چارمز

 توضیح گردید. آماری جامعهدگان نفر از برگزی 12بین  ،به آنمحققین 

 :های تحقيقیافته ها وداده وتحليلتجزیهروش 
 چهاراین تکنیک در  ،در این پژوهش و شدهگرفتهکه در باال اشاره شد از تکنیک دلفی بهره  طورهمان

 مرحله انجام شد.

-هدفمند توزیع شد. در این پرسشنامه مهم آماری جامعهپرسشنامه باز بین  22در مرحله اول تعداد  -1

 شد. سؤالقرار گیرد  مدنظرج.ا.ایران  جنگ درصحنهکه باید  جنگ نسل چهارم اثرگذار عواملترین 

های به بحث گذاشته شود، تا جواب پرسشنامه آمدهعملبهنفر دعوتی  22در مرحله دوم از این  -2

 شد. تائید عواملها و نقد و انتقاد احتمالی مطرح نهایتاً پاسخ

تمامی این افراد در  آماری جامعههای نفر در پنل خبرگی )با توجه به ویژگی 12نفر،  22از تعداد 

ها دو نفر( شاغل هستند( شرکت نموده، بنابراین پاسخ پرسشنامه جزبهسطوح راهبردی نیروهای مسلح )

 .ندگردید تائیدو انتقاد و نهایتاً  موردنقدتز و سنتز نتیتز، آ صورتبهمطرح و 

 :این پنل خبرگی عبارت شده ازاز ها حاصل جنگ نسل چهارمبر  اثرگذار عواملترین مهم

 نسل چهارمها محیط جنگ (1

 نسل چهارمهای جنگ کم بر صحنهادکترین ح (2

 فیزیکی و غیر فیزیکی توان رزمعوامل  (3

 )ترکیبی از متعارف و نامتعارف( هاجنگ نسل چهارمروش جنگیدن در  (0

 تقسیم شد( فراملیبه محیط ملی و  سازمانیبروننظامی )محیط  سازمانیبرونعوامل  (1

 هافناوری (6

اثرگگذار   عواملهای آمد تا ویژگی عمل بهدعوت  ینفر 22 جامعه آماریدر مرحله سوم، مجدداً از  -3

 11د. در این دعوت تعداد ونقرار گیرد احصاء ش مدنظر جنگ درصحنهها که باید جنگ نسل چهارمبر 

                                                           
ای که های کیفی از این پرسشنامه استفاده نموده است. پرسشنامهبرای اعتبار سنجی یافته 2226چارمز در سال  - 1

 رسیده است. دیتائنیز توسط وی به  آن استاندارد بود و روایی و پایایی سؤاالتدارای 
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اجرا گردیگد. حاصگل ایگن پنگل      1نفر در این پنل خبرگی شرکت که همانند بند دوم این نشست خبرگی

 .خبرگی عبارت شد

شگامل  ؛ عبگارت شگد از   هگا ی جنگگ بر صگحنه  مؤثر نسل چهارمهای های عامل محیط جنگویژگی( 1

، عگدم قطعیگت، عگدم یکنگواختی     بگودن  ، تأکیگد بگر اقتضگایی   در محیط جنگ ینظمیبو  آشوبناکی

های نامتقگارن، جنگیگدن   جنگ درصحنهها، ابهام بودن، شکل نوین و سیال جنگ یرخطیغها، جنگ

همراه با غگافلگیری   هاو درگیری تهدیداتبودن  ینیبشیپرقابلیغساختارهای نامتقارن، هنر،  مثابهبه

 های اجتماعیها و شبکه، شبکه محور، کارایی قوی رسانههاجنگ و زمانریزی، مکان در طرح

گیگری تمرکگزی، اجگرا    تصگمیم  :نسگل چهگارم  های جنگگ  دکترین حاکم بر صحنههای عامل ویژگی (2

کنترل کم سازمانی، رسگمیت کمتگر، ضگمنی     همراه با خالقیت و نوآوری فردی و گروهی،دستورات 

، محور ریتأثنابودی اهداف حیاتی، ، ییتمرکززدابودن دستورات، ارگانیک و اقتضایی بودن سازمان، 

، پرهیگز از جنگگ شگهری،    های ایده محور، آزادی عمل صحنه عملیاتتاکتیکزیاد،  یریپذانعطاف

 تعیین تکلیف سریع سرنوشت جنگ

و دقیگق  دقگت  العگاده آتگش،   فوق قدرتو  فیزیکی و غیر فیزیکی توان رزم: حجمهای عامل ویژگی (3

چابکی و سگرعت عمگل نیروهگای درگیگر،     تسلیحات،  باالی تخریب قدرتالعاده تسلیحات، بودن فوق

 درصگحنه ماشگین و فنگاوری    یریکگارگ بگه ، استفاده کمتر از انسگان و  و تجهیزات جابجای سریع نیروها

استفاده از بیوتکنولگوژی در   های نظامی،اطالعات، هوشمندی سیستم و سامانه اشرافتسلط و عملیات، 

اجگرای  ، )تگدابیر فرمانگدهی(   نیگت فرمانگده   ،های متعگارف و نامتعگارف  جنگ، استفاده ترکیبی از سالح

 سیسگتماتیک و قگوی،   -رهبری و فرمانگدهی قگوی، فرمانگدهی و کنتگرل منسگجم      دستانه،عملیات پیش

مشگترک در   هگای دهاچگابکی ذهنگی، ایجگاد ار   محیطی(،  تغییرات) رهبری با شرایط متغیر پذیریانطباق

و اجرای عملیات )زمان  گیر تصمیمباالی  هایآهنگضرب ،سازی یا حمایت گسترده()ائتالف عملیات

اقلیم در جنگ، استفاده دقیق از زمین، استفاده وسیع از علوم شناختی جهگت کگاهش    کارگیریبه کیفی(،

، منگابع انسگانی، شگیوه مگدیریت و رهبگری،      یسازمانفرهنگ ،، ارتباطات هوشمندروحیه و اراده حریف

 ، آمگوزش یریگ گمیتصگم ، نظامگات و فرآینگدهای   و لجستیک قوی و هوشگمند  ساختار، آماد و پشتیبانی

 انفرادی رزمندگان سبک و کارا تجهیزات اربردی،پیشرفته و ک

                                                           
جنگ  درصحنهها که باید ر بر نسل چهارم جنگاثرگذا هاآن یژگیودر این نشست مجموع عوامل اثرگذار و  - 1

 .گذاری شدقرار گیرد، قضیه نام مدنظر



 

 1022 بهار ،33 شماره نوزدهم، سال - استراتژیک دفاعی مطالعات فصلنامه  113

ترکیبی روش جنگیدن با  بر صحنه جنگ: مؤثرها جنگ نسل چهارمروش جنگیدن در های ویژگی( 0

و  سایبر، )زمین، هوا، دریا، فضا های بودن جنگبعد 6 ها،از کالسیک و نامتقارن، هیبریدی بودن جنگ

دهی سریع )سازمان های ستون پنجمرزمنده کارگیریبهها، ( انهدام سریع زیرساختهای شناختیجنگ

مشترک و  عملیاتاجرای  های غیرمتعارف و کشتارجمعی،استفاده از سالح ها(،مخالفین حکومت

ها در داخل کشور حریف، دور ایستا بودن جنگ نی کردن جنگرومرکب چند کشور علیه یک کشور، د

 ، انجام عملیات فریبهای نبرددرصحنه دینامیسم باالی عملیات، قاعده، جنگیدن بدون در مراحل اولیه

 با کاربرد جنگ شناختی

 تقسیم شد( فراملیبه محیط ملی و  سازمانیبروننظامی )محیط  سازمانیبرونهای عامل ویژگی( 1

، میگزان منگابع   )میزان اقشگار متوسگط در جامعگه(    وضعیت اقتصادی مردم: محیط ملیهای ویژگیالف( 

کشگورهای پیرامگونی بگه مزیگت      گذاری خارجی در کشور، میزان وابسگتگی کشور، میزان سرمایهارزی 

میزان احساس هویگت  ژئوپلیتیک کشور، میزان رضایت مردم از دولت، محیط اجتماعی فرهنگی کشور، 

 مرزی کشور به حکومت مرکزیر در کشور، میزان وابستگی مردم حاشیه و نوا

کشگور بگر    اثرگگذاری ، میگزان  منطقه فرانفوذ راهبردی کشور در منطقه و  های عامل فراملی:ب( ویژگی

دفگاعی   از تفکراتو حمایت آنان کشورها و گروهای همسو  برالمللی، میزان اثرگذاری های بینسازمان

 مسئولین حاکمیتی کشور

)کگاربرد   هاها: هوشمند بودن سالحبر صحنه جنگ مؤثرها جنگ نسل چهارمهای فناوری در ( ویژگی6

هگای رزم،  در میگدان  ی رزمندههاوسیع هوش مصنوعی در سالح، تسلیحات و تجهیزات(، کاربرد ربات

ها بیوتکنولگوژی  ، کاربرد سالحجنگ درصحنه هاپرنده ریزو  وسیع هواپیماهای بدون سرنشین کاربردی

 کنترل از راه دور، های، کاربرد وسیع سالحهای شناختیها، استفاده از فناوری برای جنگدر جنگ

لفگی بگرای   از تکنیگک د  شگده برگرفتهشناسی مطرح شد، نتایج که در روش طورهمان: چهارممرحله  -0

انی و اصگالت  دپذیری، میزان اثرگذاری، قابلیگت تعمگیم بگا واقعیگت میگ     باوراعتبار سنجی آن در مبحث 

 .نفر توزیع گردید 12استاندارد به شرح ذیل تنظیم و بین جامعه آماری  پرسشنامه ،هایافته
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 1تکنیک دلفی درروشقضایای احصایی  تائید :1جدول 

 خیر بلی سؤاالت قضایا
 پذیریمیزان باور تائیددر صورت 

 خ.کم کم متوسط زیاد خ.زیاد

ور
با

ی
ذیر
پ

 

قضايای احصايی کفايت ادعای تحقیق را 

 ؟دارند

       

 نسل چهارمبر  مؤثرارتباط منطقی بین عوامل  

 های احصايی وجود دارد؟ها و ويژگیجنگ

       

تصديق  قضايای احصايی با تجربیات میدانی

 دارد؟

       

آيا تحقیق شواهد کافی برای ادعا فراهم کرده 

تا به خواننده يا کاربر اجازه دهد که ارزيابی 

 را بپذيرند

       

ر 
ی ب
ذار
رگ
اث

گ
جن
ه 
حن
ص

 

 خیر بلی سؤاالت
 میزان اثرگذاری تائیددر صورت 

 خ.کم کم متوسط زیاد خ.زیاد

قضايای احصايی مورد کاربرد برای ن.م 

 کشور را دارد؟

       

تواند به مطالعات بیشتر در اين حوزه نتايج می

 کمك کند؟

       

پیوند مفهومی بین قضايای احصايی و 

 راهبردهای نظامی وجود دارد؟

       
نی
دا
 می
ت
قعی
 وا
 با
یم
عم
ت ت

بلی
قا

 

 خیر بلی سؤاالت
 پذیریمیزان تعمیم تائیددر صورت 

 خ.کم کم متوسط زیاد خ.زیاد

در نظر  موردمطالعهبر پديده  مؤثرعمده شرايط 

 است شدهگرفته

       

که تغییرت  تولیدشدهيا قضايای احصايی طوری 

 ؟شرايط متفاوت را در برگیرد

       

جنگ را  نسل چهارمقابلیت انطباق با محیط واقعی 

 دارد؟

       

                                                           
 های پرسشنامه، گویههای احصاییعنوان مقاله و دادهباشد اما متناسب با گرچه این پرسشنامه استاندارد می - 1

 گردید. تطبیق
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ت
صال
ا

 

 خیر بلی سؤاالت
 میزان اصالت تائیددر صورت 

 خ.کم کم متوسط زیاد خ.زیاد

جديد بوده و بینش جديدی  شدهارائهمطالب 

 دهند؟ارائه می

       

تواند تفکرات کنونی را می شدهارائهآيا نتیجه 

 به چالش بکشد؟

       

مناسب  شدهارائهآيا تحلیل )تکنیك دلفی( 

 است

       

 به شرح ذیل احصاء گردید.نتایج پرسشنامه 

 های دلفیاعتبار سنجی داده سؤاالت: پاسخ 2جدول 

ف
ردی

 

فراوانی  پذیریباور سؤاالت

های پاسخ

 مثبت

 2مقدار خی  میانگین

 شدهمشاهده
سطح 

 معناداری

 27222 317332 0716 12 قضايای احصايی کفايت ادعای تحقیق را دارند؟ 1

ها و جنگ نسل چهارممؤثر بر ارتباط منطقی بین عوامل   2

 های احصايی وجود دارد؟ويژگی

11 072 37222 27222 

 27222 267222 0712 12 تصديق دارد؟ قضايای احصايی با تجربیات میدانی 3

آيا تحقیق شواهد کافی برای ادعا فراهم کرده تا به خواننده  0

 يا کاربر اجازه دهد که ارزيابی را بپذيرند

11 0701 117302 27221 

  صحنه جنگاثرگذاری بر  سؤاالت

 27222 23722 0716 12 قضايای احصايی مورد کاربرد برای ن.م کشور را دارد؟ 1

 27222 117132 0713 12 تواند به مطالعات بیشتر در اين حوزه کمك کند؟نتايج می 2

پیوند مفهومی بین قضايای احصايی و راهبردهای نظامی  3

 وجود دارد؟

11 0710 237022 27221 

  قابلیت تعمیم با واقعیت میدانی سؤاالت

 شدهگرفتهدر نظر  موردمطالعهبر پديده  مؤثرعمده شرايط  1

 است

11 0723 67331 27223 

که تغییرت شرايط  تولیدشدهيا قضايای احصايی طوری  2

 ؟متفاوت را در برگیرد

12 0712 21723 27222 

3    

 

 27222 217322 0762 12 جنگ را دارد؟ نسل چهارمقابلیت انطباق با محیط واقعی 



 

 آینده جنگ صحنه بر مؤثر هاجنگ چهارم نسل هایویژگی و عوامل  131

  اصالت سؤاالت

 27222 317201 0762 12 دهند؟جديد بوده و بینش جديدی ارائه می شدهارائهمطالب  1

 27222 237313 0711 12 تواند تفکرات کنونی را به چالش بکشد؟می شدهارائهآيا نتیجه  2

 27222 337602 0733 12 مناسب است شدهارائهآيا تحلیل )تکنیك دلفی(  3

میدانی و قابلیت تعمیم با واقعیت ، صحنه جنگاثرگذاری بر پذیری، حاکی از آن است که باور 2جدول 
مورد بر راهبردهای نظامی(  مؤثرها جنگ نسل چهارمهای اصالت قضایای احصایی )عوامل و ویژگی

کاربرد تکنیک  ؛0733میانگین و  12فراوانی  اصالت با سؤاالتبند سوم از  . ضمناًاندقرارگرفته تائید
 تائیدحد خیلی زیاد  بر صحنه جنگ ج.ا.ایران در مؤثرجنگ  نسل چهارمعوامل اثرگذار  دلفی برای
 نموده است.

 گيرینتيجه
 :نتيجه پاسخ به سؤال اصلی تحقيق

 ؟اندکدام بر صحنه جنگ آینده مؤثرها )قضایا( جنگ نسل چهارمهای عوامل و ویژگی -
شگامل  از؛  انگد عبگارت هگا  ی جنگگ بگر صگحنه   مؤثر نسل چهارمهای های محیط جنگویژگی: 1 هیقض

هگا،  ، تأکید بر اقتضایی، عدم قطعیت، عگدم یکنگواختی جنگگ   در محیط جنگ ینظمیبو  آشوبناکی
 مثابگه بگه های نامتقگارن، جنگیگدن   جنگ درصحنهها، ابهام بودن، شکل نوین و سیال جنگ یرخطیغ

همگراه بگا غگافلگیری در     هگا و درگیگری  تهدیداتبودن  ینیبشیپرقابلیغساختارهای نامتقارن، هنر، 
 های اجتماعیها و شبکهها، شبکه محور، کارایی قوی رسانهجنگ زمانریزی، مکان و طرح
گیری تمرکزی، اجگرا دسگتورات   : تصمیمهاجنگ نسل چهارمهای دکترین حاکم بر ویژگی: 2 هیقض

کنترل کگم سگازمانی، رسگمیت کمتگر، ضگمنی بگودن        همراه با خالقیت و نوآوری فردی و گروهی،
محگور،   ریتگأث ، نگابودی اهگداف حیگاتی،    ییتمرکززدادستورات، ارگانیک و اقتضایی بودن سازمان، 

، پرهیگز از جنگگ شگهری،    های ایده محور، آزادی عمل صحنه عملیاتتاکتیکزیاد،  یریپذانعطاف
 .تعیین تکلیف سریع سرنوشت جنگ

العگاده آتگش،   قدرت و فگوق  –عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی توان رزم: حجم  هایویژگی -: 3قضیه 
تسگلیحات، چگابکی و سگرعت عمگل      بگاالی  تخریب العاده تسلیحات، قدرتدقت و دقیق بودن فوق

ماشگین و   یریکگارگ بگه نیروهای درگیر، جابجای سریع نیروها و تجهیزات، استفاده کمتگر از انسگان و   
های نظامی، استفاده عملیات، تسلط و اشراف اطالعات، هوشمندی سیستم و سامانه درصحنهفناوری 

های متعگارف و نامتعگارف، نیگت فرمانگده )تگدابیر      از بیوتکنولوژی در جنگ، استفاده ترکیبی از سالح
 -دستانه، رهبگری و فرمانگدهی قگوی، فرمانگدهی و کنتگرل منسگجم      فرماندهی(، اجرای عملیات پیش

چگابکی ذهنگی، ایجگاد    محیطگی(،   راتییتغ) رهبری با شرایط متغیر پذیریقوی، انطباقسیستماتیک و 
 یریگمیتصمباالی  یهاآهنگضرب، سازی یا حمایت گسترده()ائتالف مشترک در عملیات هایدهاار
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اقلیم در جنگ، استفاده دقیق از زمگین، اسگتفاده وسگیع از     یریکارگبه و اجرای عملیات )زمان کیفی(،
، منابع انسانی، یسازمانفرهنگعلوم شناختی جهت کاهش روحیه و اراده حریف، ارتباطات هوشمند، 

، نظامات و فرآینگدهای  و لجستیک قوی و هوشمند شیوه مدیریت و رهبری، ساختار، آماد و پشتیبانی
 انفرادی رزمندگان سبک و کارا تجهیزات اربردی،پیشرفته و ک ، آموزشیریگمیتصم

روش جنگیدن با ترکیبی از  ها:بر صحنه جنگ مؤثرها های روش جنگیدن در پنجم جنگویژگی: 0قضیه 
ها )زمگین، هگوا، دریگا، فضگا، سگایبر و      بعدی بودن جنگ 6ها، کالسیک و نامتقارن، هیبریدی بودن جنگ

دهگی سگریع   های ستون پنجم )سگازمان رزمنده کارگیریبهها، زیرساختهای شناختی( انهدام سریع جنگ
مرکگب   مشترک و عملیاتهای غیرمتعارف و کشتارجمعی، اجرای ها(، استفاده از سالحمخالفین حکومت

ها در داخل کشگور حریگف، دور ایسگتا بگودن جنگگ در      ی کردن جنگچند کشور علیه یک کشور، درون
های نبرد، انجگام عملیگات فریگب    درصحنه دینامیسم باالی عملیات، قاعدهمراحل اولیه، جنگیدن بدون 
 با کاربرد جنگ شناختی

 تقسیم شد( فراملیبه محیط ملی و  سازمانیبروننظامی )محیط  سازمانیبرونهای عامل ویژگی: 1قضیه 

منگابع ارزی   های محیط ملی: وضعیت اقتصادی مردم )میزان اقشار متوسط در جامعه(، میزانویژگیالف( 
کشورهای پیرامونی بگه مزیگت ژئوپلیتیگک     گذاری خارجی در کشور، میزان وابستگیکشور، میزان سرمایه

کشور، میزان رضایت مردم از دولت، محیط اجتماعی فرهنگی کشور، میزان احسگاس هویگت در کشگور،    
 مرزی کشور به حکومت مرکزی، رمیزان وابستگی مردم حاشیه و نوا

کشگور بگر    اثرگگذاری ، میگزان  منطقگه  فگرا عامل فراملی: نفوذ راهبردی کشور در منطقه و  هایب( ویژگی
المللی، میزان اثرگذاری بر کشورها و گروهای همسو و حمایت آنگان از تفکگرات دفگاعی    های بینسازمان

 مسئولین حاکمیتی کشور،
هگا  هوشگمند بگودن سگالح   هگا:  بر صحنه جنگ مؤثرها جنگ نسل چهارمهای فناوری در ویژگی: 6قضیه 

هگای  های رزمنده در میدان)کاربرد وسیع هوش مصنوعی در سالح، تسلیحات و تجهیزات(، کاربرد ربات
هگا  جنگگ، کگاربرد سگالح    درصگحنه  هگا پرنگده  ریگز وسیع هواپیماهای بگدون سرنشگین و    کاربردیرزم، 

ای کنتگرل از  هگ کاربرد وسیع سالحهای شناختی، ها، استفاده از فناوری برای جنگبیوتکنولوژی در جنگ
 راه دور
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 فهرست منابع

 منابع فارسی: -الف

، 60 ، مطالعات راهبردی بسیج شماره"هامحوری در نسل بعدی جنگ تأثیر " ،(1333) امیرعلی، یثابت -
 پاییز
اسالمی ايران در  جمهوریارائه طرح راهبردی تسلیحات نیروهای مسلح  " (،1333حاتمی، امیر ) -

، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،رساله دکتری ،"حوزه هوافضا و دريا مبتنی بر بازدارندگی
 دانشکده دفاع ملی

 انتشارات ساج)مترجم(، تهران:  لیال جویباری ، "گراندد تئوری" (،1331چارمز، کتی ) -

 سپاه )دوره عالی جنگ( ستاد ودانشکده فرماندهی  ، "ی جنگ و عملیاتصحنه" (، 1331) سالمی، حسین -

 ،"ايرران در برابرر تهديردات نراهم ون     دکترين پدافند غیرعامل ج.ا."(، 1333) ، محمدمحمدیشاه -

 دانشگاه دفاع ملی، تهران

، ترجمگه دکتگر   "الملرل ها: سیری در حقروق برین  بشريت و حاکمیت" (،1332) مونیک ژانرو شمیلیه، -

 کالنتریان، تهران، آگهمرتضی 

 تهران، انتشارات ایران سبز ،"های نظامیفرهنگ واژه " (،1336رستمی، محمود ) -

 تهران، ،"فرهنگ اصطالحات جغرافیای سیاسی نظامی "، (1331) اصغرعلیروشن، فرهادیان و نوراله،  -

 انتشارات دانشگاه امام حسین )ع(

دانشگاه عالی  ،"دکترين هوانیروز با تأکید بر جنگ ناهمطرازتدوين  " (،1330، علی )خامنه فهیمی -
 دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی

 مقابرل  در ا. ا. ج یدفراع  جانبههمه یبازدارندگ یال و نییتب " رساله دکتری، (،1331) دیحم ،یمیکر -

 ی، تهرانمل دفاع یعال دانشگاه، "ناهمتراز ديتهد

، فصلنامه "بررسی نظام تأمین سالح و تجهیزات دفاعی در چند کشور " (،1336)بهار  گلستانه، رسول -

 شماره پانزدهم پنجم،سال  ،راهبرد دفاعی

در مقابله با  بنیاندانشارائه ال وی راهبردی دفاع  " (،1330گروه مطالعاتی چهارم پدافند غیرعامل ) -
 تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملیدانشگاه عالی دفاع ملی و  ،"تهديدات آينده

تدوين راهبرد تحقق قدرت برتر دفاعی منطقه بر اساس "(، 1330)سیاست دفاعی 6مطالعاتی  گروه -
 دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی، "0010 اندازچشمسند 

 در سایت خبرگزاری تسنیم دسترسیقابل ،"سخنرانی در همايش دفاع ملی " ،(1331وحیدی، احمد ) -

 

 



 

 1022 بهار ،33 شماره نوزدهم، سال - استراتژیک دفاعی مطالعات فصلنامه  130

 

 :انگليسیمنابع  -ب

- Wang, June. Chen, Li. (2019). Guerrilla warfare, flagship project: The 

spatial politics of Chinese rock in Shenzhen’s post-political making of a 

musical city, Geoforum, Volume 106, November 2019, Pages 349-357 

- Jonathan Mendel (2015). Urban Violence and Militarization, International 

Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 2015, 

Pages 953-957 

 سایت:

 دسترسی در:قابل (العالیمدظله)ای عزیز فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه -

- WWW. Khamenei.ir 

- https://www.tabnak.ir                                                                      تابناک سایت -

       

 
 

http://www.khamenei.ir/
https://www.tabnak.ir/

