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  چكیده
گیرری ا  ناراض فرع  و    تفاوت توانایی کشورها در بعد فناوری و بهره ،های اخیررویکرد جدید در جنگ

رویکررد موجرب تیییرر در سراخ ار     هرا شرده اسرا، ایرن     شدن جنرگ  همطرا پذیر دشمن، موجب ناآسیب
هرای  امررو ه ادبیرات موجرود در  مینر     ها را تیییر داده اسرا و ا  ررفری   های آینده شده و ماهیا آنجنگ

ی و شرایط جدید امنی ر  توصیفگرتأکید بسیاری دارند، این توج   همطرا مفهوم جنگ نا راهبردی و دفاعی بر
، رسریدن  همطرا های جنگ نا، عدم فهم مناسب کشورها ا  ویژگیدفاعی حاکم بر روابط کشورها شده اسا

گ هرای جنر  میسر نخواهد نمود، فهرم مناسرب ا  ویژگری   را ب  اهداف سیاسی با ابزارهای نظامی و عملیاتی 
عنوان یک با یگر جدی، نیروهای کشور قروی را مرورد   ها را ب تواند آنبرای کشورها در جنگ می همطرا نا

تبیرین  " تحایر  هدف این  روا این تهدید قرار دهد و با دارندگی و شکسا را بر رقیب قوی تحمیل نماید.
ا، قلمرو مکرانی تحایر    سای ا توسع-نوع تحای ، کاربردیباشد. می "ج.ا.ایران همطرا های جنگ نایژگیو

برا  باشرد کر    بوده و روش تحای ، توصیفی تحلیلی با رویکرد آمیخ ر  مری   ایراندر سطح جمهوری اسالمی 
ای جها گردآوری ارالعات و همچنین با برگزاری جلسات خبرگری بر    اس فاده ا  روش مطالعات ک ابخان 

تنظریم   همطرا های جنگ ناای جها تبیین ویژگیاسا، سپس پرسشنام  شدهپرداخ  بررسی مفاهیم مربور  
نفر خبره ک  بر    04ارائ  ب  حجم نمون  محاسب  و پرسشنام  ب   ا  پیش ک  روایی سا ه و مح وایی پرسشنام 

هرا ا  روش آلفرای کرونبراح محاسرب  کر       اند ارائ  شرد، پایرایی پرسشرنام    ان خاب گردیده شمار تمامروش 
کرارگیری آ مرون فریردمن و جلسرات خبرگری      های دریاف ی دارای پایایی مناسب بوده، سپس با ب نام پرسش
ها جنرگ ارالعراتی، اجررای جنرگ     ترین آنک  مهم ج.ا.ایران تبیین گردید همطرا جنگ نا ویژگی 22تعداد 

 .الک رونیک در هم  ابعاد و دقا و هوشمندی و قدرت باالی تسلیحاتی اسا
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 مقدمه
ها حالرا م اابرل داشر نده بر   بران      دهد، در آن دوره، تهدیدها و پاسخجنگ سرد نشان می تجرب 

برار  ننرین وفرعی ی، کشراکش      یبرود. نمونر    دوررفر  صورت م ناسب و دیگر، تهدید و دفاع ب 
آرایی کررده  ص  یکدیگر برابرها در تر نیز، دولاناتو و ورشو بود. در سطوح پایین ینندین سال 
هرای قردیمی و وهرور    بنردی پس ا  جنگ سرد اتفاق اف اد، بر  هرم ریخر ن صر      آنچ بودند، اما 

 .اسا همطرا ناهای بندی، وهور و برو  امکان ص درن یج المللی جدید و با یگران بین
و  ویژه موقعیا و قدرت پیشرو آمریکا در ابعاد گونراگون المللی جدید، ب بینوفعیا و محیط 

 یگرا ک  در راهبرد جدید امنیا ملی ایرن کشرور برا مفهروم حملر      جانب اتخاذ راهبرد تهاجمی یک
های گوناگونی را در گوش  و کنار جهران برانگیخ ر    شود، واکنشنشان داده می خوبیب دس ان  پیش

 آنچ کم، ب  اند یا دساقدرت برتر آمریکا، سر تسلیم فرود آورده برابرک  بسیاری در یاسا. درحال
دهنرد، برخری دیگرر ا     های مناسبی ا  خود نشان نمری شده و واکنش اع نادهد، بیآمریکا انجام می

هرای  ترا ی ویرژه یکر   ک  ب  ،المللیهای بینها و شبک گروه گرف   تاها المللی ا  دولابا یگران بین
 برابرر و دفاع ا  خود ب  واکنش در  مسئل رویارویی با این کند، برای ها را تهدید میآمریکا باای آن

دالیلی ک  باعث شد این مفهوم در کرانون توجر  قررار گیررد، شراید      در رابط  با پردا ند. آمریکا می
جهانی بررای اللرب    یب  تهدید آمریکا شدنتبدیلو  عام رورب ب وان ب  ا  میان رف ن نظام دوقطبی 

در کشورهای پیشررف   بلکر  در کشرورهای     تنهان  روا این، خاص اشاره کرد رورب کشورهای دنیا 
 منردی عالقر  ک  اسا. این توج  عالوه بر این قرارگرف   موردتوج  همطرا نیاف   هم جنگ ناتوسع 

شرایط جدید امنی ری و دفراعی حراکم برر روابرط       توصیفگردهد، کشورها ب  این ماول  را نشان می
باشد. عدم فهم مناسب کشورها ا  یکدیگر در عصر اناالب ارالعراتی، رسریدن بر     کشورها هم می

اهداف سیاسی با ابزارهای نظامی و عملیاتی، دس یابی ب  اهداف نظامی ب  هر رری  ممکرن، درهرم   
افزایش قدرت در عین افزایش هررا،، ا    یادرنهاتنیدگی سطوح راهبردی، عملیاتی و تاک یکی و 

و  همطرا های اسا. در جنگ 1مصادی  این شرایط جدید یا وفعیا موسوم ب  پسانوگرایی امنیا
کالسیک، افزایش قدرت، آمادگی بیشر ر و امنیرا فزاینرده را بر  همرراه دارد. بر  تعبیرری نسربا         

بر  آن معنرا نیسرا کر  کشرورهای دارای      برقرار اساه الب   ایرن  « امنیا»و « قدرت»معناداری بین 
ویرژه مرر ر برودن    ها بر  قدرت برتر، ا  امنیا کامل برخوردار هس ند اما حداقل در بسیاری ا   مین 

قدرت در پایان بخشیدن ب  هر نوع اخ الف ب  نفع خود و بدون توج  ب   مان اخ الف، این مسئل  
عنروان یرک برا یگر جردی، نیروهرای      اند ب تو، ررف فعی  میهمطرا بار  بود. لیکن در جنگ نا
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کشور قوی را مورد تهدید قرار دهد و ح ی با دارندگی و شکسا را بر رقیب قوی تحمیل نمایرد.  
ا  سروی   همطرا هرای جنرگ نرا   ها و تاک یکتکنیک ک  ررح و کاربردنظر ا  این، صرفباوجوداین

در  ،و ن ایج ناشی ا  آن هاررحاین  کاربسا، درنهایادرگیر صورت بگیرد،  هایا  ررف یککدام
ها را مشخص خواهرد کررد.   آن بردوباخا، همطرا صورت شناخا صحیح و کامل شرایط جنگ نا

را برای خود  همطرا با ی و برد در شرایط نا ،دولا آمریکا ،ب   بان دیگر، هرنند در شرایط جدید
و  همطرا شناخا کامل جنرگ نرا  نیز با همچون ایران داند، با یگران رقیب و شدنی می آسان کاری

منظرور نگرونگی جنگیردن    بر  ایرن شرناخا   گیرری ا   بهرهو با  همطرا جنگ نا هایمرلف احصاء 
کننرد  تالش مری  ،همطرا های م ناسب با شرایط جنگ ناراهبرد اتخاذ ها وریزیررح ،نبرد درصحن 

هرای  ک  با توج  بر  توانمنردی  حالیدر همطرا آمریکا را ب  نالش بکشند. بنابراین، راهبرد جنگ نا
رقیبران همچرون   هایی فراهم کند، اقدام م اابرل  ها و پیرو یتواند برای آن کشور فرصاآمریکا می

توانرد آمریکرا را برا نرالش و ح ری      مری  ،همران شریوه   راهفررب  ا    واردکرردن تالش برای  ایران،
 .کندمواج   جدی هایتهدید
جمهوری اسالمی ایرران اسرا،    همطرا های جنگ ناتبیین ویژگی حافر، یل ، هدف مااپای بر این 

هرای جنرگ   ویژگری "لذا م ناور با این هدف سرال تحای  نیز ب  این شکل رراحی گردیده اسرا   
 "؟اندکدامجمهوری اسالمی ایران  همطرا نا

بر  ادبیرات    توجر   برا ای برای تحای  م صور نبروده و  ب  نوع و روش تحای  محا  فرفی  توج  با
حر  در  وهرای مطر منظور اشباع نظری ویژگری ای و مصاحب  با خبرگان ب تحای ، مطالعات ک ابخان 
 وتحلیرل تجزیر  مرورد  ای ب  خبرگان ارائ  گردیده و ن ایج پاسخ خبرگان ادبیات در قالب پرسشنام 

 اسا. قرارگرف  

 مبانی نظری
 :پیشینه تحقیق -

نیروهرای   نراهمطرا   و همطررا  اصول نبردهرای   هایشباها و هاتفاوت"ای تحا عنوان در ماال 
و  اصول نبردهای همطرا  هایتفاوتها و تعیین شباها" باهدفو  " مینی جمهوری اسالمی ایران

در فصرلنام    1823ک  توسرط افشرردی، کمرالی و مرومن در سرال       ".ا.اجنیروهای  مینی  ناهمطرا 
 مروردی بر    ایروش  مینر  برا اسر فاده ا    ب  ناپ رسریده اسرا   مطالعات دفاعی اس راتژیک داعا 

ارائر    نفری 111 آماری  مرحل  تنظیم و ب  جامع دو در هاییای پرسشنام توسع  کاربردی، صورت
در دو نبررد   اصرل  22 ناهمطرا  و در نبردهای همطرا  لاص 81 مجموع ا ک  ن ایج حاصل   هگردید

 کراهش  منظورب  جنگ نمودن تمرکز قوا و فرسایشی لاص دو بوده ووت مش رک  یر م فاأبا میزان ت
 منرد نظرام  قواعرد  پذیرش ا  اج ناب لاص تعریفی نداش   و ناهمطرا  درنبردمن دش جنگجویی لمی
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 د.برا یکردیگر تفراوت دارنر     لی ندارد، دو نبرد در این سر  اصر  یجارا  همطرد نبنیا  در( کالسیک)
 (1823  )افشردی و همکاران

هردف  با "هرا اصرول جنرگ در عصرر نراهمگونی    "( در تحای  خرود تحرا عنروان    1821) حسنلو
برا اسر فاده ا    « جنگ شدهشناخ  جنگ ناهمگون بر اصول  لیرمس ایمشناسایی تأ یرات مس ایم و »

های ناهمگون بر برخی اصول جنرگ  تحلیلی ن یج  گرف   اسا ک  ویژگی جنگ -رویکرد توصیفی
منفری( داشر   اسرا و اصرول جنرگ دارای      ) کاهندها( و بر برخی دیگر ا رات مثب) فزایندها رات 

 قررار گیرنرد.   موردبرا نگری هرای نظرامی   ای اسا و فروری اسرا اصرول و رهنامر    پویایی ویژه
 (1821)حسنلو، 

 فهوم شناسی:م -

 محاسربات  و معرینن  هرای روش ،مشخص هایشیوه با منظم جنگ یک همطرا  جنگ :همطرازجنگ 
 بردمی پایان ب  خود نفع ب  را جنگ ایجبه  ،همطرا  جنگ در. اسا تجهیزات و امکانات بر مب نی

 ترر پیشررف    فنراوری  و بیشر ر  تسرلیحاتی  حجم همراه ب  نظامی کارآمدتر و ترمنظم سا ماندهی ک 
 (3  1831، خواهر م) .باشد داش   شناسایی و ارالعاتی -نظامی
اسا ک  ا  حیث کمیا تسرلیحات و تجهیرزات و    دونیرو، نبرد میان همطرا جنگ نا :همطرازناجنگ 

تر با اج نراب ا   همچنین سطح فناوری تفاوت آشکار و عمده دارند. در این نوع نبرد ررف فعی 
 برررف کنندهتعیینگیری آگاهان  ا  نااض فع  دشمن، فربات اساسی و نااض قوت دشمن و بهره

 درنبردنماید. بدیهی اسا کند و او را وادار ب  خاتم  درگیری و پذیرش شکسا میماابل وارد می
عدم پیرو ی سریع و شفاف ررف قروی، خرود پیررو ی رررف فرعی  اسرا و عردم         همطرا نا

تمرامی معیارهرای    همطرا نرا  درنبررد فعی ، خود پیرو ی اوسا. رررف فرعی     شکسا ررف
گنراه  کند و ب  سما هالکا حرث و نسرل یرا کشر ار افرراد بری     رعایا می رددرنباخالقی ال م را 

افشرردی،  ) .دارد بسرزایی و روحیر  و معنویرا سرهم     فیزیکی لیررود. در این نوع جنگ ابعاد نمی
1824) 

 برا  جنگری  همطرا نرا  جنرگ  ،  یررا نیسرا  بینیپیش قابل رور کاملب  نیزهیچ، همطرا نا جنگ در
 برا . اسرا  تجهیرزات  و امکانرات  بر اتکا بدون محاسبات و نامعین هایروش ،نامشخص هایشیوه
 ، محریط عملیراتی  هرای شریوه  در ابرداعات  تنروع  و فنراوری نظرامی   شگرف هایِپیشرفا ب  توج 
 ،ارترش  یرک  کر   ،  مرانی درگذشر   . اسرا  همطرا نرا  ررور عمرده  ب  یکم و بیسا قرن هایجنگ
 برر  او للبر   ا  یا و سا د میلوب را ، دشمنهمطرا  جنگ هایشیوه و مرسوم ررق ا  توانسانمی
 حال در .گرفامی قرار او رویپیش ک  بود ایشیوه به رین ،همطرا نا جنگ، نماید جلوگیری خود
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، خواهر م) .گیردمی قرار مورداس فاده مبار اتی رویکردهای ا  عنوان یکیب  همطرا نا حافر، جنگ
1831  3) 

دارای تعابیر مخصوص ب  خرود   همطرا برخی ا  اندیشمندان نظامی و امنی ی در خصوص جنگ نا
باشد اما بر  لحراظ مفهرومی ا  برداشرا م نروعی      یکسان می نویسی واژه ا لحاظهس ند ک  اگرن  

 باشند.برخوردار می
 ام ارارن فررن نمروده و اع اراد دارد    را ب  لحاظ مفهومی معرادل جنرگ ن   همطرا جنگ نا صفوی،

باشرند   قرارگرف  شود ک  دو یا نند جبه  مخال  در برابر هم می ارالقب  حال ی  همطرا جنگ نا»
ها قدرت نظامی کم ری نسبا ب  دیگران داش   باشد و برای پیرو ی )و ن  تسرلیم(  و یکی ا  ررف

دشمن اس فاده کند. جنرگ   نشاندن عابا  هر روشی خواه م عارف و یا لیرم عارف در تضعی  و 
یرک، حملر    ای یا بیولوژهای گوناگونی را دربر گیرد  حمل  شیمیایی، هس  تواند جنب می همطرا نا

ارالعاتی، حمل  تبلییاتی یا جنگ روانی و یا ح ی جنرگ اق صرادی، تروریسرم نیرز نروعی جنرگ       
« د.شوهای مخ ل  یا دول مخال  جها نیل ب  اهداف اس فاده میاسا ک  ا  سوی گروه همطرا نا

 (03  1831)صفوی، 
جنگ نام اارن برا ابعراد   نیز مانند  همطرا شود در تعری  صفوی، جنگ ناک  مالحظ  می گون همان

یا ورود ب  عرص  تروریسم همراه شرده اسرا.    کش ارجمعیهای لیراخالقی مانند اس فاده ا  سالح
های جنگ سن ی برای تحکریم دفراع   بر پای  تیییر مرلف  همطرا های ناتوان گفا جنگمی هرحالب 

ای پدیرده  همطرا ک  جنگ ناتر ا  خود و ح ی پیرو ی بر آن اس وار اسا. ایندر برابر دشمن قوی
ای مربوض ب  گذش   اسا، موفوعی دارای اهمیا عمدتاً نظری اسرا.  بدیع در قرن بیس م یا نمون 

پرردا ی  صررفاً در قالرب عنروان و واژه    را آنبرخی این پدیده را جدید تصور و برخی نیز نوآوری 
 همطرا نرا  ایتاانردا ه هرا  م  جنرگ دهند. نراک  هها نسبا میب  تاریخ جنگ را آندانس   و سابا  

 (113  1833)اف خاری،  توانند باشند.بوده و یا می
در دو ده  اخیر، شیوه جدیدی ا  نبرد را ارائ  داده اسا. با نگررش بر  ایرن     گرف  انجامهای جنگ
ترر ا   گسر رده  مراترب بر  بینی کررد کر  نبردهرای آینرده     توان ننین پیش، میگرف  انجامهای جنگ
های کنونی بوده و هم  ارکان سیاسی، اق صادی، فرهنگی، ارالعاتی و نظامی را دربر خواهرد  جنگ

رسد ک  بایس ی ا  این دیدگاه ب  جنگ و اصرول آن نگریسر   و جهرا    می نظر ب گرفا. لذا ننین 
هرای ر مری و   منردی داشر ن توان  آورد. عمل ب های آینده تیییراتی را در این اصول ماابل  با نالش

ی ملا خویش را بر رقبای خرود  سا د تا ح ی بدون جنگیدن ارادهبا دارندگی، کشورها را قادر می
های نظامی نیز  مین  را بررای کسرب ن رایج مطلروب مهیرا      تحمیل کنند و در صورت برو  درگیری

تواننرد منرافع   مری هایی ک  نیروهای نظامی نندان نیرومنردی ندارنرد نر     سا د و در ماابل، ملامی
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هرای  مربوض ب  باا و دفاع ا  سر مین خود را محار  سرا ند و نر  قرادر خواهنرد برود ا  سیاسرا       
شان ب  به رین شکل پش یبانی کنند. کشورهایی کر  شردیداً برر م حدانشران م کری هسر ند       خارجی

های  خاب راهبردان روا اینامید داش   باشند،  درصد صددر مواقع بحران  هاآنتوانند ب  کمک نمی
ب  شریوه جنرگ و اصرول جنرگ خر م       درنهایایک ملا ک   پردا ان راهبردنظامی مناسب توسط 

 کند.گردد، تحا  اهداف امنیا ملی را محا  میمی

نظامی اسا ک  توان ر می محسو،ِ یکی ا  ررفین نسبا ب  دیگری،  دونیرویجنگ محدود میان 
توج  )شش برابر یرا بیشر ر( داشر   باشرد و در ایرن جنرگ،       در  مان و مکان عملیات، برتری قابل

 درصرحن  جانب  ا ربخشی )افزایش ماندگاری معنوی، ماابل  هم  باانگیزهنیروی با توان ر می کم ر، 
 (1  1824 )اساتید دافو، آجا، نماید.( را اجرا میبودن بینیپیشلیرقابلو ، فرسایشی نبرد، اب کار

جنرگ  " نمایرد  ننین تاریر مری  همطرا در جزوه درسی خود در خصوص جنگ ناحسین افشردی 
اسا کر  ا  حیرث کمیرا تسرلیحات و تجهیرزات و همچنرین سرطح         دونیرو، نبرد میان همطرا نا

تر برا اج نراب ا  ناراض قروت     فعی  ررف فناوری تفاوت آشکار و عمده دارند. در این نوع نبرد،
ماابرل   بررررف  کننرده تعیرین گیری آگاهان  ا  نااض فع  دشمن، فربات اساسری و  دشمن و بهره

 درنبررد بردیهی اسرا    نمایرد. ی و پذیرش شکسرا مری  کند و او را وادار ب  خاتم  درگیروارد می
خرود پیررو ی رررف فرعی  اسرا و عردم        عدم پیرو ی سریع و شفاف ررف قروی،  ،همطرا نا

تمرامی معیارهرای    همطرا نرا  درنبررد فعی ، خود پیرو ی اوسا. رررف فرعی     شکسا ررف
گنراه  کند و ب  سما هالکا حرث و نسرل یرا کشر ار افرراد بری     رعایا می درنبرداخالقی ال م را 

. )افشرردی،  "دارد بسرزایی و روحی  و معنویا سرهم   فیزیکی لیردر این نوع جنگ ابعاد  رود.نمی
1824) 

 نظرر  در یریر درگ صرحن   عنروان بر   یخاصر  ییایجیراف ۀمحدود م عارف، یهاجنگ در صحنه نبرد:
 امرا  ،صحن  نبرد گوینرد  هاآنک   ردیپذیم انجام صحن  نیا اسا، بر محاسبات یتمام و شدهگرف  

 وارد امکران  کر   اسا یاصحن  نبرد، صحن  نیبه ر دیگرعبارتب  ای نبرد صحن  ناهمطرا  جنگ در
 خانر   ا  دور لروم ر یک هرزاران  توانرد یمر  صرحن   نیا و دارد وجود دشمن ب  فرب  نیباالتر آوردن
 (23  1832 ،یشکوه) .باشد دشمن خان  در یح  و ناهمطرا  انیجوجنگ

شود ک  مجموع  حاایای ک  علل، باف ار یرا  ک  برای این تاریر می هاساگزارهای ا  مجموع  تبیین:
تبیین در لیا ب  معنرای   .کند را توصی  کندمفهومی و پیامدهای آن حاای  را روشن می  مین پس

 بیان کردن، روشن کردن و توفیح دادن اسا.
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 چارچوب نظری تحقیق - 0شکل 

 رازخصوص جنگ ناهمط درهای دینی و فرامین و فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا عقاید، باورها، آموزه -

فرماید ک  ا  را  را میهایی را در خصوص جنگ ناهمطویژگی خداوند در قرآن کریم شرایط و

ک  در  بردهنامکافران( در میدان ر م و عدم برابری نیروها ) دشمنها انبوه این ویژگی ترینمهم

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَاِی ُمْ »فرماید  سورۀ انفال ب  این امر اشاره نموده و می 04آیاتی همچون آیۀ 

با گروهى  ک هنگامیاید اى کسانى ک  ایمان آورده) «اللَّ َ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فِئَۀً فَا ْبُ ُوا وَ اذْکُرُوا

ک  در  باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رس گار شوید.( قدم اباشوید )در میدان نبرد( روبرو مى

ه دارد همچنین در را  اشاردرنبرد جنگ ناهمط پایداری و، اس مرار در عملیات قدمی ابااینجا ب  

 «الْأَدْبارَ تُوَلُّوهُمُ فَال  َحْفاً کَفَرُوا الَّذینَ لَای ُمُ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»فرماید  سورۀ انفال می 14آیۀ 

 پشا هاآن ب  شوید، روروب  نبرد میدان در کافران انبوه با ک هنگامی اید،آورده ایمان ک  کسانى اى)

نبرد توسط نیروهای خودی  درصحنۀاین نیز مبنی بر انبوه دشمن  ک  (ه(ننمایید فرار و) نکنید

 باشد.می

حیح ا  رسالا هایی همچون انگیزه، روحی  و فهم صهمچنین خداوند در قرآن کریم ویژگی

ها توسط نیروهای خودی را ویژگی این ا مندی را  اشاره فرموده و بهرهجنگیدن در جنگ ناهمط

سورۀ انفال ب  پیامبر  14داند ک  در این خصوص در آیۀ دشمن می شکسامنجر ب  پیرو ی و 

 یَیْلِبُوا صابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْکُمْ یَکُنْ إِنْ الْاِ الِ عَلَى الْمُرْمِنینَ حَرِّنِ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا»فرماید  اعظم می

 ب  را مرمنان! پیامبر اى«)یَفْاَهُون ال قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ کَفَرُوا الَّذینَ مِنَ أَلْفاً یَیْلِبُوا مِائَۀٌ مِنْکُمْ یَکُنْ إِنْ وَ مِائَ َیْنِ

 للب  نفر دویسا بر باشند، شما ا  اس ااما با نفر بیسا هرگاه! کن تشوی ( دشمن با) جنگ

 هاآن نراک  گردندمى پیرو  شدند، کافر ک  کسانى ا  نفر هزار بر باشند، نفر صد اگر و کنندمى

رویکردهای جدید در جنگ های اخیر

وفرامینودینیآموزه هایوباورهاعقاید،

رهبروقواکلمعظمفرماندهیفرمایشات

انقالبمعزز

توانایی ها و قابلیت های نیروهای خودی
ایران.ا.شناخت دشمن ناهمطراز ج

(مصداق دشمن ناهمطراز امریکا)

ویژگیهای جنگ  

ایران.ا.ناهمطراز ج
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را  را های جنگ ناهمطیکی دیگر ا  ویژگی خداوند م عال همچنین .ند(فهمنمى ک  هس ند گروهى

عوامل برتر سا  در  ا این ویژگی را نیز  کارگیریب بسیج همگانی و دفاع مردمی دانس   و توج  

 فی فَااتِلْ»فرماید  سورۀ نساء می 30م عال در آیۀ  خداوندداند ک  در این  مین  را  میجنگ ناهمط

 أَشَدُّ اللَّ ُ وَ کَفَرُوا الَّذینَ بَأْ،َ یَکُ َّ أَنْ اللَّ ُ عَسَى الْمُرْمِنینَ حَرِّنِ وَ نَفْسَکَ إِالَّ تُکَلَّ ُ ال اللَّ ِ سَبیلِ

 کار، این بر را مرمنان و! هس ى خود وویف  مسئول تنها! کن پیکار خدا )درراه« تَنْکیال أَشَدُّ وَ بَأْساً

 میدان ب  خودت تنها اگر ح ى) کند جلوگیرى کافران قدرت ا  خداوند اسا امید! نما تشوی 

رهبر معظم اناالب در پیامی ب   .اسا( تردردناک مجا اتش و بیش ر قدرتش خداوند و(! بروى

در تهران اقدام ب  صدور  1824خلع سالح و عدم اشاع  در فروردین  المللیبیننخس ین کنفرانس 

حاوقی و یا ف وایی اسالمی کرد معظم ل  در این بیان فمن ابرا  نگرانی ا  وفعیا  -نظری  فاهی 

تصریح  کش ارجمعی هایسالحو اس فاده انواع  ناامنی جهانی ب  تحریم تولید، انباشا، تکثیر

ان مبنی بود بر فرورت اتخاذ ررح و تصمیمی فراگیر برای مصونیا ابنای بشر ا  کردند. این بی

بودند ک  ما ب   . الب   ایشان در دیدارهای مخ ل  اعالن کردهکش ارجمعی هایسالحبالی بزرگ 

این کار خالف اع اادات اسالمی و اس فاده ا  این  سویکای نیس یمه  یرا ا  دنبال سالح هس  

داری ما نیسا. انباشا و نگ  صرف ب  ایهس  ه بزرگی اسا و ا  سوی دیگر سالح تسلیحات گنا

ای اق دار بخش نیسا و تهدید پرخطر اساه  یرا داش ن سالح هس  و  آن نیز امری بیهوده، پرفرر

 دنبال ب ( این ف وا بدان معنی اسا ک  ما 1820 )اکبری  .برای دنیا دیگر کاربرد ندارد ایهس  

تروریس ی نیس یم، برخالف  عملیاتو  کش ارجمعیای، های هس  سالح کارگیریب اس فاده و 

جنگ  اصطالحب ها آن نراک تعریفی ک  کشورهای لربی )آمریکا( ا  جنگ نام اارن دارند )

 وسالح م عارف  نوع هردر جنگ نام اارن ررفین درگیر ا   اینک  بر( مبنی اع ااددارندنام اارن 

 نماید.و هر روشی برای للب  بر نیروی ماابل خود اس فاده می نام عارف

مفاهیم،  نبودهای ارالعاتی و ، فع درمجموعسپ امبر، آمریکا دریاف   اسا ک   یا دهپس ا  

 برابراهداف، ابزار، اجرا و شرایط، در  ا نظریا ساخ ار نیروی دفاع داخلی، این کشور را  رهنام 

سپ امبر، ک  در داخل  یا ده های . اهداف حملاسا کردهپذیر آسیب شدتب ن نام اار های حمل

خسارت ر، ها دفاع بود. در این حمل، بیهاآن نمادینرلم اهمیا بود، ب  شدهواقعخاک آمریکا 

اندک، ی ، با هزین یتاارنبیسا ی بسیار عالی بوده  یرا وحش ناک و ان خاب شیوه، مناسب و مفهوم

های و تابل هزین  بلیابا پرداخا بهای نو ده  نراک ولی مفهوم بسیار گس رده همراه بوده 
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هایشان ب  مادماتی، نهار هواپیمای خطوض داخلی آمریکا با انفجارهای ناشی ا  آتش سوخا

وحش ناکی را در نیویورک و واشنگ ن ب  بار  یهای بسیار دقیای تبدیل شدند و فاجع سالح

 ا نظرو کسب ن یج ، بلک   دس رسی ا نظر تنهان ، ها در این حمل یتاارنبیهای دند. شیوهآور

و  درونیآن دس   ا  عامالن لیردول ی  هایب  اقدام «تروریسم»لفظ  .مانند بودهواپیماربایی نیز بی

گیری رد بهرهرا مو «یتاارنبی»توانند رویکردهای دیگری ا  سایر عناصر ی اشاره دارد ک  میبیرون

 (80  1832، مکنزی) .دهندقرار 

 های نیروهای خودیتوانایی و قابلیت -

 روا ایرن خاورمیان  محور امنیا جهانی و ایران محور اصلی برقراری امنیا در خاورمیان  اسرا و  

-14  1833نرامی و دیگرران،   ) داراسابالاوه  رورب ای جهانی را امنیا منطا  تأمینناش محوریِ 

 ژئواسر راتژیکی (. ایران با قرار گرف ن در منطا  جنوب لربی آسیا، دارای یرک موقعیرا مم را     01

اسرا و   قرارگرف ر  شاخصی در کانون توج  جهانی  رورب انرژی دیگر کشورها بوده و  تأمینبرای 

انرژی سایر کشورها ایفا  تأمینهای موجود خود، جها ای افزون بر ورفیابدین واسط  ناش ویژه

هایی ا  قبیرل موقعیرا مم را  ژئوپلی یرک، منرابع      نماید. همچنین ب  دلیل برخورداری ا  پ انسیلمی

فراوان گا  و نزدیکی جیرافیرایی بر  دریاهرای آ اد و تنگر  راهبرردی هرمرز، دارای یرک جایگراه         

دیگرر کشرورهای رقیرب یعنری     نفا و گا  کشرورهای آسریایی در ماایسر  برا      تأمینانحصاری در 

ای تواند تبدیل ب  قدرت برتر منطار  ترکمنس ان، قطر و روسی  بوده ک  با اس فاده ا  این م ییرها می

 شود.

آن را مرردم و بسریج تشرکیل     پایر  یرک ساخ ار دفاعی ج.ا.ایران دارای دوپای  مهم و اساسی اسا، 

 پایر   مرردم سپاه و ناجا. بسیج مردمی و دفاع  اند و پای  دیگر آن را نیروهای رسمی مثل ارتش،داده

تکِ عناصرر نیروهرای   رکن دفاعی ج.ا.ایران هس ند. تک ترینمهممب نی بر نیروهای داورلب مردمی 

هموار در تمرام سرطوح )راهبرردی، عملیراتی و     ...« اشداء علی الکفار »مسلح ب  مصداق آی  شریف  

اهی تیرزبین و بصریرت ال م، دشرمن و تهدیردات و     انفرادی و سا مانی همواره برا نگر   و( تاک یکی

رلبی، انگیزه الهی، حفظ نظام اسالمی، ایسر ادگی در برابرر   تحرکات آن را  یر نظر دارند و شهادت

خواهی بیگانگان، دفاع ا  ح  و عدالا، دفاع در ماابل م جاو ، دفاع ا  تمامیا ارفری کشرور،   باج

های مهم نیرروی انسرانی نیروهرای    مسلح ا  ویژگی ، تفکر بسیجی، وحدت نیروهایگرایی تکلی 

هرای  وج  تمایز نیروهای مسلح در نظام جمهروری اسرالمی برا سرایر نظرام      مسلح ج.ا.ایران اسا.

. در این نظام الهی نیروهای مسلح همواره در کنار مرردم و  باشدمیها سیاسی جهان مردمی بودن آن
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 نمایرد. وویف  مری م عالی اما اسالمی انجام هایانآرمبرای امنیا مردم و در جها مصالح مردم و 

گرائی توأم برا عمرل   توان ب  خودباوری و خوداتکائی، آرمانهای نیروی انسانی، میا  دیگر ویژگی

 ا نظرر جویی، عزت و اق داررلبی، برخرورداری ا  سریره علروی آنران اشراره کررد.       اناالبی، عدالا

تانرک، نفربرر، گلولر      افزارهای سبک ماننرد عمده تا جنگتجهیزات و فناوری دفاعی نیز تجهیزات 

اى شود. اکنون صنایع نظامى ج.ا.ایران بر  درجر   هاى سنگین، در ایران ساخ   مىاندا ، توپخمپاره

شونده و انواع تجهیزات الک رونیکى هاى هدایاموشک اسا ک  قادر ب  تولید یاف  ا  توانایی دسا

 .اسا

 همطرازو نا همطراز نبرد صحنههای یژگیو -
درگیر در جنگ بردون   ررفین ر میرا نبردی بدانیم ک  توان  همطرا اگر نبردِ   همطرا صحن  نبرد 

 های آن را ب  شرح ذیل عنوان کرد توان ویژگیمی ای برابر باشد،کارگیری مهمات هس  ب 

 گرف ن مالحظات آن. نظر دراجرای عملیات آفندی و پدافندی با -1

 .درنبردبرتری یاف ن  منظوراس فاده ا  قدرت آتش ب  -2

 اخ صاص توان ر م در آفند و پدافند با توج  ب  اس عداد و توان نیروی م خاصم. -8

 آوردن برتری نظامی. دقاب اجرای مانور جها  -0

 برتری هوایی جها نیل ب  پیرو ی. آوردن دساب   -4

 ده ا  وفعیا جدید.شدن فرمانداش ن  مان ال م برای مطلع  -1

 قدرت آتش نسبی با محاسب  قدرت آتش دشمن. آوردن دساب   -1

 با توج  ب  عملیات آفندی و پدافندی. کیلوم رمربع هرپراکندگی محدود نیروها در  -3

 بررسی میزان در دس ر، بودن یگان عملیاتی جها اجرای عملیات آفند یا پدافند. -2

 بودن یگان اح یاض. ر،در دس  -14

 کننده ب  نیروهای ر می.های پش یبانیبررسی نسبا تعداد نیرو -11

 گیری.گرایی در تصمیمتمرکز -12

 شده. دیدهآمو ش پیشهای ا  تبعیا ا  تاک یک -18

 شده.دهی شده معرفیشکل سا مان ب  ر میاس فاده ا  یگان پش یبانی در اجرای مأموریا  -10

 مسیر پیشروی و  مان عملیات. بودن مشخصنبودن منطا  واگذاری و  وسیع -14

 پش یبانی. هایررحپوشانی  باهماجرای عملیات  -11

 اس فاده ا  لجمن در پدافند. -11
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 ایجاد خطوض حدود آفند و پدافند. -13

 .لیرم مرکزریزی م مرکز و اجرای ررح -12

 تبدیل ررح ب  دس ور در  مان ال م.ها و های عملیات و تمرین آنهای ررحبینیپیش -24

 .یاف  سا مان صورتب اس فاده ا  توپخان   -21

صرورت  هرای آفنردی و پدافنردی بر     در پش یبانی ا  ررح هوایی نیرویاس فاده ا  هوانیرو  و  -22

 (20  1833)یارندی،  .یاف  سا مان

 شامل  همطرا ن  ناصح هایویژگی

 اتیر عمل یاجررا  و رررح  در محر   اب کرار  و ینوآور انگریب نبرد، وج  نیا  یریتکرارناپذ -ال 

 و دنرد یجنگمری  نیشر یپ نبردهرایی  وها جنگ تجارب وها آمو ش اسا، بر روهاین درگذش  . اسا

 را آن یمر هرا  شدتب  نهارم نسل یهاجنگ ک  یامر جنگ، جیرا و م داول شکل ادام  یعنی نیا

 ریناپرذ تکررار  دیر با همطرا نرا  دشمن برابر در یاقدام هر ه(42  1831 ،یبیحب) .اسا کرده دگرگون

 کیر  لرذا  شرد،  خواهرد  کن ررل  دائرم  ررور بر   و یزیر ررررح  بالفاصل  آن فد اقدامات رای  هباشد

 (.28  1831 خ،یش) باشد دشمن ذهن در دیبا یاح مال اقدامات ا  دائم یناشناخ گ

 یهرا ماولر   تمرام  شرامل  همطرا نرا  اتیر عمل در بیفر  یریلافلگ و بیفر اصول ا  یوربهره -ب

 ،یراهبررد  بیر فر د،یر عاا بیر فر ،یکر یالک رون بیر فر اس  ار، بیفر ،یارالعات بیفر مانند ممکن،

 کیکالسر  ینبردهرا  در. اسا...  و یزاتیتجه ،یانسان ا  اعم نبرد یهان ی م تمام در یراهکار بیفر

 در یولر  هسرا د یم ممکن را یریلافلگ ب  یابیدس  توان دشمن یدفاع سامان  در فع  نااض وجود

 زیر ن نردارد ای دلدلر   هرا آن بابا ک  دشمن قوت نااض ب  خشن و عیسر هجوم همطرا نا ینبردها

 و یابیدسر   دنبرال  بر   همطرا نرا  جنگ(ه 10  1831 ،یسلماس  ه اب) شودیم محسوب یریلافلگ

 و بینری پریش لیرقابرل  کر   مربهم  هردف   یعل ییدهایتهد اسا، هدف ای دشمن یهابیآس شناخا

 دهرد یم قرار هدف را ناشناخ   یهایریپذبیآس همطرا نا یدهایتهد. باشد کنندهریلافلگ درنهایا

 بر   و رمن ظرره یل یهرا  مران  در حملر  . کننرد یم عمل ران یلافلگ رورمعمولب  دهایتهد لیقب نیا و

 (41  1831 ،همکاران وی قاسم) .بردیم باال را هاحمل  این لافلگیری وس  ،یناپ یهاوهیش

 ب  یجد  دن آسیب ،همطرا نا ینبردها در یاصل اهداف ا  یکی  دشمن اراده دادن قرار هدف -پ

 ماهرانر   یریکرارگ ب   یرر ا  توانندمی همطرا نا یکردهایرو. اسا دشمن ییجوجنگ لیم و اراده

 هردف  را دشرمن  اراده میمسر ا  ررور ب  ک  کردهایرو نیا. گذارند یجا بر یجد تأ یر ،یروان عامل
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 تروان  شب  ا  ش ریب ماابل ررف  یروح بیتخر یبرا انیجوجنگ ها،جنگ در ش یهم. دهندیم قرار

 اریبسر  د،یر تهد کیر  عنوانب  همطرا نا جنگ شب  جها همین ب ه برندیم بهره خود  نندگی فرب 

 گس رش با (و سلم آل  و  یعل ...ا یصل)امبریپ مک  ف ح نبرد یالگو. اسا همطرا نا اتیعمل یاجرا ا  مر رتر

 نیروهرای  در وحشرا  جراد یا و قردرت  شب  جادیا در مثال نیبه ر هاابانیب در یافرو آتش و شبان 

 (41-40  1831 ،یبیحب) .اسا ماابل

 همطرا نرا  یهرا ییتوانرا  ا  ماابرل  ررف ک  برسد ج ین  نیا ب  دشمن اگر  یبا دارندگ ایقابل -ت

 دنرار  گس رده، ای محدود جنگ کی آلا  یبرا خود میتصم در اسا ممکن اسا برخوردار ییباال

 کیر  یسرومال  نمون . گردد خارج آن ا   یاول مراحل همان در جنگ، آلا  صورت در ای شود دیترد

 رلرم بر   هرا آمریکرایی  آن در کر   رودیمر  شرمار  بر   مسرئل   نیر ا ا  دیجد و کارآمد اریبس مصداق

 .شردند  کشرور  نیر ا تررک  ب  نانار هایاییسومال اقدام با مواجه  لیدل ب  جنگ، در  یاول یهایبرتر

 (28  1832 ،یشکوه)

 را یابرهر   تروان ینمر  و اسا نامحدود همطرا نا یهاجنگ ی مان دامن   نامحدود ی مان من دا -ث

 سرپ امبر،  11 حروادث  ا  پرس  کر   اسرا  منظرور  همرین  بر   دیشرا . کرد ینیبشیپ هاآن انیپا یبرا

 یبررا  یانیر پا نرون  هرا آمریکرایی  الب ر   هکردند مطرح را «یابد جنگ»  ینظر دیسف کاح سردمداران

 یولر  هانرد کررده  ریتفسر  خود نفع ب  را یابد و نامحدود یریدرگ  ینظر س ند،ین م صور خود قدرت

 هاآن ولم و یعدال یب ف ن  و شر دفع یبرا یدائم و امانیب یامبار ه عنوانب  را آن ما ک  اسا به ر

 .میببر کار ب 

 اسر فاده  با را یراهبرد اهداف ب  یابیدس  همطرا نا نبرد صحن   جین ا و ن یهز انیم تناسب عدم -ج

  یر توج را همطرا نرا  نبررد  مباحرث  بسط ب  توج  لیدل یژگیو نیا. سا دیم ریپذامکان کم منابع ا 

 ار ان اجررا  در همطرا نا برد. برسند یمندبهره حداکثر ب  ن یهز حداقل با خواهندیم نراک  هکندمی

 (2  1831 دانا،یذاکر) .اسا ن یهزکم و

 و اسرا  نامشرخص  مکران  و  مران  عامل همطرا نا جنگ در  مکان و ی مان ایمحدود حذف -چ

 را یخاصر  ینظرام  شیر آرا تروان ینم لذا هباشد نیهم زین جنگ نیا یاصل یهایژگیو ا  یکی دیشا

 یمکان و ی مان ا نظر م داول یهاجنگ در موجود یهاایمحدود. گرفا کار ب  یجنگ نینن  یعل

( 48-40  1831 ،یبر یحب) .شرد  خواهرد  نبررد  صرحن   یاجررا  و یرراح در ال م دقا کاهش باعث

 ا،یر در ن،ی مر  ا  تواننرد یمر  و هس ند یبعدنند و م نوع شمار،یب عمده رورب  همطرا نا یدهایتهد
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 اتیر عمل و دهایر تهد عبارتی ب  دهنده قرار موردحمل  را اهداف ا  یکی و باشند فضا ، یردریا هوا،

 (2  1833 جا،آ ارالعات معاونا) .س ندین یخاص یایجیراف ب  محدود گرید ،هاآن

 در گسر رده  ایر قابل ا  اسر فاده  برا  همطرا نا یجوجنگ  زاتیتجه یریکارگب  و وهیش در تنوع -ح

 رسراندن  حرداکثر  بر   بررای  هرا، ن یگز انبوه نیب ا  موردنظر مکان و  مان ،تجهیزات روش، ان خاب

 یانسران  یهان یهز شیافزا با همچنین هدهد شیافزا را خود اتیعمل یبخشا ر تواندمی خود، قدرت

 م زلرزل  یریر درگ ترداوم  جها را ماابل ررف یاسیس رهبران اراده و خواسا اسا ممکن،یمال و

 (20  1832 ،یشکوه) .سا د

 یح ر  و نبروده  کیکالسر  یهاجنگ یهاروش همان  همطرا نا راهکنشی و یاتیعمل یهاروش -ح

 شرود، یمر  گرف ر   کرار  ب  جنگ نوع نیا در ک  هاییراهکنش. نباشند زین هاآن ب   یشب اسا ممکن

 و راهکرنش  برودن  نامشرخص  لرذا  اساه نبرد درصحن  کیکالس ینبردها هایراهکنش ا  م فاوت

 (2  همان) .گرددیم ییگوپاسخ عرص  در دشمن یسردرگم باعث آن ییاجرا روش

 ب  جنگ سطوح  یکل در همطرا نا یکردهایرو  جنگ سطوح  یکل در نام ناسب تأ یر ب  یابیدس  -د

 بر   توجر   بردون  همطرا نا یکردهایرو نیمر رتر ک  داشا دور ا نظر دینبا اما هشودیم گرف   کار

 یراهبررد  یریلرافلگ  ایر  ترأ یر  کسرب  دنبرال  بر   شوند،یم گرف   کار ب  آن در ک  جنگ ا  یسطح

 (24  همان) .هس ند

 در کرارایی  نیری تع  آن در ایر قطع عردم  دلیل ب  همطرا نا نبرد یابیار  و کارایی نییتع یدشوار -ذ

 زیر ن نر   کر   پرسرش  نیا ب  دادن جواب. اسا ایاهم حائز اریبس همطرا نا یکردهایرو یابیار 

 یژگر یو ننرد  مر ر، و کارآمد همطرا نا یکردهایرو. اسا مهم اریبس ندارد، نیز ن  و دارد کارایی

 بر   پاسرخ  نیمرر رتر  اح مراالً  و هس ند یارمن ظرهیل اقدامات هدف، لحاظ ب  کردهایرو نیا. دارند

 (21  1832 ،یشکوه) .بود خواهد( ینظام) زهیلر و شم با ریمیا یپاسخ زین هاآن

 ،همطرا نرا  اتیر عمل نروع  و مکران  و  مران  ینر یبشیپ ایقابل عدم  راهکار اتخاذ در ایمحدود -ر

 طیشررا  در نبررد  یاجبار مفهوم. سا دیم محدود را هاآن یگذارا ر زانیم و دشمن یروهاین ییکارا

 ماابل ررف یهاایمحدود زانیم ،یابیفضا و یآگاه عدم طیشرا جادیا با ابهام، یدارا و رمطمئنیل

 (20  همان) .اسا کرده ش ریب زین را مطلوب یراهکارها اتخاذ و یریگمیتصم در
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 ا  برخوردار یهاروش با ماابل  یبرا  ماابل  یبرا قارع و حیصر یهاحلراه اتخاذ در یدگیچیپ - 

 تاریبی رورب  باشد، یراهبرد تبعات یدارا یول هنییپا آن حمالت شدت اسا ممکن ک  همطرا نا

 (21  1832 ،یشکوه) .ندارد وجود یحیصر و قارع شده یتجرب حلراه گون چیه

 نگاشر    م عارف یهاجنگ یبرا ک  ییوهایسنار در  م عارف یهاروش و ابزارها با تناسب عدم -ژ

 دشرمن  توان و ایوفع درباره موجود ارالعات نیآخر ب ها روش و هاراهکنش بحث در شود،یم

 کیر  رررف  دو تروان  بالطبع. شودیم ادهیپ و تصور یریدرگ یوهایسنار آن اسا، بر و شده بسنده

 (21  همان) .افرو دیم را جنگ شعل  ،هاروش و هاراهکنش در تفاوت اندکی با م عارف جنگ

 همطرا نرا  انیر جوجنگ عمل محدوده ا آنجاک   ایامن بیفر حداقل نیتأم در ن یهز شیافزا -،

 ییبراال  توان علا همین ب  دارد، دشمن دس ر، در یاتیح و حسا، مراکز یتمام ا هاندب  یوسع 

 گرددیم یمهم اشخاص ا  حفاوا یح  و یاتیح و حسا، مراکز نیا ا  حفاوا صرف دشمن ا 

 (48- 41  1831 ،یبیحب) .شودیم یتلا دشمن یاتیح منافع عنوانب  درمجموع ک 

 و یسرا مان  و یفرد  یتطب مناسب توان آمده نینن انعطاف  یتعر در  یریپذانعطاف ایقابل -ش

 یزاتر یتجه و یکاربرد ،یراهکار ،یراهبرد ،یانسان ا  اعم هاماول  هم  یبرا نینو ی یقابل نیهمچن

 امکانرات  و زاتیر تجه ا  یبرردار بهره نیبه ر ب  آن ا  اس فاده با ب وان ک  موجود طیشرا با م ناسب

 مررتبط  گریکرد ی بر   ریر  نج یهرا حلار   ماننرد  ک  اصول نیا. یافادسا دشمن با ماابل  و موجود

  ه راب ) .رنرد یگیمر  قررار  مورداسر فاده  گریکدی با توأم و  مانهم رورب  پدافند و آفند در هس ند،

 (10-14  1831،یسلماس

 سریال  قابلیرا  بر   اتکرا  بدون همطرا نا شیوه  ادی  تحرک دلیل ب  دقی  شناسایی ایقابل عدم -ص

 نبررد  اصرل  هرای ویژگری  ا  یکر ی صر  یخص نیا اصل در .کندینم دایپ معنا ،و مکان  مان در بودن

 مخ لر   طیشرا در ییاتکاخود .سا دیم مشکل را آن  یدق یریرهگ و ییشناسا ک  اسا همطرا نا

 همطرا نرا  ینبردها در ایقابل نیا جادیا سبب ،محور مردم یر م یروهاین توسع  با نبرد م فاوت و

 (21  1832 ،یشکوه) .اسا شده

 تفکر رای  اسا، اس وار ایقطع عدم  یپا بر همطرا نا تفکر  ایقطع عدم جادیا و سا ی ابهام -ن

 کر   باشرد  ی ر یقطع عدم هر با ماابل  یبرا خالق یتفکر و یاب کار یافلسف  یرایپذ دیبا همطرا نا

 عدم بیفر با یدشمن ای دشمن نیترهمطرا نا نجا،یا در مسئل  نیترمهم. اسا بوده آن موجد خود

 (2  1831 دانا، یذاکر) .اسا باال ایقطع
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 کونرک،  و تعرداد  کرم  یهرا هس   با یاتیعمل و یر م یروهاین گس رش  یاناط  حمل  راهبرد -ض

 (21  1832 ،یشکوه) .اسا داده شیافزا نبردها نیا در را گذارا ر یاناط  و  یدق حمل  امکان

 صرورت  اشیالگر یروین با ماابل  در ک  یشرر ب  نبرد نوع نیا  یمردم یبانیپش  ا  یبرخوردار -ظ

 بر   را ینارافر  یهاتوده اکثر ایحما باشد، جامع  ایاکثر اهداف یراس ا در آن هدف زین و ردیپذ

 (23  همان) دینمایم جلب خود

 دیشرد  ییهمگرا معطوف یامرو  ینبردها در ینظام یهاتالش هم   سا سرنوشا حمل  نبود -ع

 .شود یتلا یریدرگ انیپا منزل ب  آن در شکسا ای یرو یپ ک  ساین ایحمل  تک

 همطرا نرا  نبررد  ف ح دیکل العاده،فوق یول هساده اصل نیا  دفاع در ییواگرا حمل ، در ییهمگرا -غ

 باعرث  را مرر ر  یاناطر   بیر تخر و حملر   امکان هم یدانیم ییواگرا و ییهمگرا. رودیم شمار ب 

 یهرا نر  یهز شیافرزا  و سراخ     یفرع  ریدرگ جبه  نند در را دشمن یآفند قدرت هم و شودیم

 (43-42  1831 ،یبیحب) .دارد دنبال ب  او یبرا را یرو یپ

 اتیر عمل نر  یبه یاجررا  یبررا  یمهمر  عامرل  یژگیو نیا  ییایجیراف نیمع هس   و مر  نداش ن -ف

 نظرر  در یریر درگ صرحن   عنروان بر   یخاصر  ییایجیراف ۀمحدود م عارف، یهاجنگ در رای  هاسا

 صرحن   همطرا نرا  جنرگ  در اما رد،یپذیم انجام صحن  نیا اسا، بر محاسبات یتمام و شدهگرف  

 بر   فررب   نیبراالتر  آوردن وارد امکان ک  اسا یاصحن  نبرد، صحن  نیبه ر دیگرعبارتب  ای نبرد

 یح ر  و همطرا نا انیجوجنگ خان  ا  دور لوم ریک هزاران تواندیم صحن  نیا و دارد وجود دشمن

 (23  1832 ،یشکوه) .باشد دشمن خان  در

. دارد ایر اهم اقردام  و هردف  برودن  مر ر همطرا نا جنگ در  آن  یعل اقدام و هدف بودنمر ر -ق

 نارش  شکسرا  ایر  یرو یر پ در کررد،  خواهرد  جراد یا دشرمن  در کر   یترأ یر  زانیم دیگرعبارتب 

 سپس هردیگیم قرار موردبررسی هدف ار ش و ایاهم اب دا همطرا نا جنگ در .دارد یاکنندهنییتع

 س اد یانسان یروین و آمو ش معاونا) .ردیگیم قرار حمل  و اصابا مورد همطرا نا نبرد درصحن 

 (80  1830 سپاه، مش رک

 یراهبررد  سرطح  در بلک  هساین تاک یکی سطح در فاط همطرا نا جنگ  یراهبرد سطح یدارا -ک

. هاسرا آن ا جملر   یارالعرات  و یارسران   جنرگ  ،یروانر  جنرگ  ا  اسر فاده  کر   دارد کراربرد  زین

 یجرا  برر  یجرد  ترأ یر  ،یروانر  عامرل  ماهران  یریکارگب   یرر ا  توانندیم همطرا نا یکردهایرو

 کمبرود  تواننرد یمر  دهنرد، یمر  قررار  هدف را دشمن اراده میمس ا رورب  ک  کردهایرو نیا. گذارند
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 امرا  هباشرد  راهکنشری  کردها،یرو نیا روش اسا ممکن. کنند جبران راها یکاس  گرید ای زاتیتجه

 (23  1832 ،یشکوه) .کرد جووجسا یراهبرد سطح در دیبا را آن یشناخ روان تأ یر

 درصرحن   مهرم  یهرا یژگر یو ا  یکی یرلبشهادت یباال  یروح و زهیانگ  یرلبشهادت  یروح -گ

 ،یشرکوه ) .کنرد می مسلط تریقو برررف را تر یفع ررف  یادی حد تا ک  اسا همطرا نا نبرد

1832  24) 

 مفهروم  بر   واژه نیترکینزد دیشا تناسب، عدم  ریدرگ جبه  دو نیب ینظام معمول تناسب عدم -ل

 منرابع  بودن نام ناسب و نبرد جبه  دو نیب ینظام یمعمول تناسب فادان ،معنیب   ک  باشد همطرا نا

 .ااس ریدرگ ررف دو یماد منابع در ای جبه  دو نیب یانسان

 عیسرر  واکنش یروین داش ن ،یاتیعمل یواحدها ییاتکاخود و تحرک شیافزا  باال عمل سرعا -م

 حجم کاهش ع،یسر العادهفوق ییجا جاب سرعا با ییایپو و رکحت ،هاآن یاتیعمل شعاع شیافزا و

 سررعا  و موردنیرا   ییکرارا  با مدرن یهاسالح سرعا و تحرک منظورب  واحدها بودن کونک و

 (00  1831 جا،آ دافو،) .ندیگویم همطرا نا درنبرد باال عمل سرعا را مناسب ییجا جاب

 ا  ریر ل یامنطار   در ترا  کندیم تالش یقو عنصر همطرا نا درنبرد  جبه  دو یاتیح منافع تضاد -ن

 داشر ن نگ  بر یسع ماابل در  یفع عنصر ک درحالی دینما نیتأم را موردنیا ش منافع خود کشور

 ماننررد یکرریزیف ریررل عوامررل برر  شرر ریب  یفررع عامررل مرروارد نیررا در. دارد خررود موجررود منررافع

 براال،  تحررک  مانند یکیزیف عوامل ب  یقو عنصر ک درحالی .دینمایم اتکا...  و مانیا ،یرلبشهادت

 (3-10 جا،آ دافو،) .اسا یم ک...  و آتش قدرت

 ا  یبانیپشر   یبررا  یمل ر  مرسسات و یدول  یهادس گاه ل یوسب  ک  اسا ی یفعال  روهاین جیبس -هر

 مروارد  ای جنگ یبرا شدن آماده. ردیگیم انجام کشور یاق صاد یهانرح گردش و ینظام اتیعمل

 (28  1831 ،ییآقا) .ندیگو روهاین جیبس را یمل منابع یسا مانده و یآورجمع  یرر ا  یافطرار

 کونرک  یواحردها  لیتشک سما ب  ها،ارتش اللب  کونک یر م و ییاجرا یواحدها داش ن -و

 مسرلح  یروهرا ین سراخ ار  دیر تجد در و رونرد یم شیپ مس ال و م حرک ،یاتیعمل یهاگردان مانند

 ی،ائیر پو و تحررک »  دارند یادی  تأکید لیذ مشخصات با یاتیعمل یهاگردان لیتشک یرو بر خود

 ،شررف   یپ یهاسالح ی،اتیعمل یواحدها بودن مکانیزه،  مان هر در یاتیعمل یا هاین ب  ییپاسخگو

 کونرک  یهرا گران ی فرمانردهان  یبررا  ادی  اراتیاخ و داش ن  واحد بودن کونک و حجم کاهش

 (111  1831 ،یرس م) .«گیردقرار می مدنظر همطرا ا جمل  مواردی ک  در جنگ نا
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 رررف  ا  کر   یفرربات  همطرا نرا  ینبردهرا  در  رومندین  یحر توسط وارده فربات تشخیصعدم

 تلفرات  شرناخا  و اسا گنگ و ناشناخ   مواقع یبعض در شودیم وارد گریکدی ب  ریدرگ یروهاین

 (2  1831 دانا،یذاکر) .اسا باار ش و یاتیح اریبس ریدرگ یروهاین یبرا نبرد صحن  ا  یناش

 همطرازنظران در خصوص جنگ ناکارهای پیشنهادی صاحبرویكردها و راه -

در تحایای ک  توسط تعدادی ا  محااین و کارشناسان نظامی در دانشگاه عرالی دفراع ملری انجرام     

 اند ب  شرح  یر برشماری نموده همطرا هایی را برای جنگ ناپذیرف   بود ویژگی

 ا  اصول فریب و لافلگیریوری بهره -2 تکرارناپذیری -1

 همطرا های عملیاتی و تاک یکی ناروش -0 اراده دشمن دادن قرارهدف  -8

 عدم تناسب میان هزین  و ن ایج -1  مانی نامحدود دامن  -4

 کارگیری تجهیزاتتنوع در شیوه و ب  -3 حذف محدودیا  مانی و مکانی -1

 در کلی  سطوح جنگ نام ناسب یر دس یابی ب  تأ -14 قابلیا با دارندگی -2

 های م عارفعدم تناسب با ابزارها و روش -12 محدودیا در اتخاذ راهکار -11

 عدم قطعیا در آن دلیل ب و ار یابی نبرد  کاراییدشواری تعیین  -10 پذیریقابلیا انعطاف -18

 تأمین حداقل فریب امنیاافزایش هزین  در  -11 دارا بودن سطح راهبردی -14

 های صریح و قارع برای ماابل حلپیچیدگی در اتخاذ راه -13 سا عدم وجود حمل  سرنوشا -11

 همگرایی در حمل ، واگرایی در دفاع -24 مر ر بودن هدف و اقدام علی  آن -12

 کونک ر میداش ن واحدهای اجرایی و  -22 رلبیروحی  شهادت -21

 نداش ن مر  و هس   معین جیرافیایی -20 باالسرعا عمل  -28

 دو جبه  درگیر بین نظامیعدم تناسب معمول  -21 تضاد منافع حیاتی دو جبه  -24

 عدم قابلیا شناسایی دقی  ب  دلیل تحرک  یاد -23 بسیج نیروها -21

 مطالعرات ) فربات وارده توسرط حریر  نیرومنرد    تشخیصعدم -84 ایراهبرد حمل  ناط  -22

 (82  1822 دفاعی، سیاسا 4 و ملی دفاع 12دوره 

هرای آن، رسریدن بر     ب  دلیل تنوع در دیدگاه اندیشمندان این حو ه در مورد جنگ آینده و ویژگی

در تحایای دیگر در دانشرگاه عرالی دفراع    فرد، کار مشکلی اساه بندی جامع و منحصرب یک جمع

دیردگاه و حرذف و ادلرام مروارد مشر رک و مشراب ، ربر  نظرر خبرگران و           14بندی با جمع ملی

 ویژگی احصاء گردیده اسا. 23بندی  یر در قالب نظران جمعصاحب

 افزایی، درهم تنیدگی و تأ یرگذاری م اابل تهدیدات نظامی با تهدیدات امنی ی.هم -1

 ی، تهاجم دور ا  ان ظار، اس ارار دور(.قدرت لافلگیری باال، )فریب، قدرت مخفی سا  -2
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 اشراف ارالعاتی با توج  ب  امکانات گس رده در فضا، هوا،  مین و دریا. -8

 عملیات پر شدت و م مرکز در  مان کوتاه، )گریز ا  فرسایشی شدن جنگ(. -0

 گس ردگی عملیات ا نظر جیرافیا و بعد مکان، )سطح،  یر سطح، فضا و هوا(.-4

 محور بودن. آوریفن -1

 بر عملیات نامنظم و نریکی.تکی  -1

 گس رش و سیالیا صحن  جیرافیایی جنگ. -3

 سخا(.نرم و نیم -ها، )سخاتلفی  توانمندی -2

 های راهبردی و مراکز  ال دشمن.حمل  ب  توانمندی -14

فضرای  ) هرای پیچیرده،  هرا و فرن  گیری ا  عملیات روانی گس رده با اسر فاده ا  راهکرنش  بهره -11

 ای و ...(.مجا ی، رسان 

 کاهش نرخ   مان ارالعات و  مان اجرای عملیات. -12

 ها، )کاهش تعداد هواپیماها و مهمات(.گیری و هوشمند شدن سالحافزایش دقا هدف -18

 نزدیکی سطوح راهبردی، عملیاتی و تاک یکی جنگ. -10

ا  خط مادم ترا    مانهمدرگیری ) یکی،عملیات در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاک   مانیهم -14

 عم  راهبردی(.

محور مب نی بر ارالعات با تمرکز بر ناراض  ارل و سر ون فاررات کشرور      تأ یر عملیات نظامی  -11

 ماابل.

 آرمانی بودن، )ایدئولوژی و اهداف بلندمدت(. -13 دور ایس ایی جنگ آینده. -11

اسر فاده حرداقلی ا  نیرروی    ) برودن دریا پایر  و هروا پایر      -24 مردم پای  بودن. -12

  مینی(.

 -های فراملی و فررو ملری در محریط قرومی    اس فاده ا  ابزارهای تروریس ی و تکفیری و گروه -21

 مذهبی.

 های امنی ی.سا ی و اس فاده ا  توان شرکاخصوصی -22

 شناخا محور بودن، )با اس فاده ا  علوم شناخ ی(. -28

 نابرابر بودن. -24    بودن. همطرا نا -20

 های قدرت ملی.ها و مرلف بسیج توانمندی -21   قابلیا محور بودن. -21
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، تردوین  لیرات. )ننرد محیطی()مطالعرات گروهری    م نوع شردن محریط تهدیردات و نروع عم     -23

 (1820دانشکده دفاع ملی،  -جانب هم دفاع  راهبردهای

 همطرازشناخت دشمن نا -

های اخیر و کنونی و تیییر ماهیا و شکل تهدیردات در  های علم و فناوری، تجارب جنگپیشرفا

های جنگ آینده تأ یر  یادی داشر   و موجرب تیییرر رهنامر  عملیراتی و تراک یکی دشرمن        ویژگی

ا   آینده آمریکا علیر  ایرران ا  بعرد نظرامی     همطرا ی جنگ ناهاردیده اسا، برخی ا  این ویژگیگ

 بدین شرح اسا نظران برخی ا  صاحبمنظر 

دور ایس ا شدن حمالت هوایی و موشکی )گس رش صحن  جیرافیرایی جنرگ هرم در سرطح و      -1

 ارتفاع( }دور ایس ایی{

کم شدن فاصل   مانی کش  اهداف تا اقدام عملیاتی )کاهش  مان نرخ  ارالعرات و اجررای    -2

 عملیات( } کاهش  مان نرخ  اقدام{

هرا )افرزایش امکران اصرابا اهرداف  ابرا و       گیری و هوشمند شدن سالحهدف افزایش دقا -8

م حرک درصحن  عملیات با مهمرات هوشرمند کر  ن یجر  آن کراهش تعرداد هواپیماهرا و مهمرات         

 موردنیا (}هوشمندی{

شبک  محور شدن جنگ، با قرار گررف ن ارالعرات، تسرلیحات و فرمانردهی و کن ررل در یرک        -0

 ها}شبک  محوری{توانمندی مجموع  منسجم تلفی 

قدرت لافلگیری باال )قدرت مخفی سا ی، فریب، اس ارار نیرروی خرارج ا  دسر ر،، تهراجم      -4

 دور ا  ان ظار هوایی در  مان، سما، اهداف و شیوه عملیات(} قدرت لافلگیری{

افرزایش   اشراف ارالعاتی با توج  ب  امکانات گس رده در اخ یار در فضا، هوا،  مرین و دریرا و   -1

 برخورداری دشمن ا  مزیا ارالعاتی با رصد دائمی صحن  جنگ و عملیات }اشراف ارالعاتی{

 عملیات پر شدت و م مرکز در  مان کوتاه )گریز ا  فرسایشی شدن جنگ( } پر شدت { -1

 های جدید و بعضاً ناشناخ   }فناوری محور{اتکای عملیات ب  فناوری -3

 ا صحن { در جابجایی صحن  عملیات}سیالیاالسرعا و قابلیا انعطاف ب -2

ها در موافع مس حکم} قدرت تخریب ها و موشکافزایش قدرت تخریبی و عم  نفوذ بمب -14

 و عم  نفوذ{

گس رش عملیات ا نظر بعد عملیات )سطح،  یرر سرطح، فضرا و هروا( و جیرافیا}گسر ردگی       -11

 عملیات ا نظر بعد مکان{
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ی عملیات در شرایط آب و هوایی مخ ل ، در شرب و رو  }عملیرات   ارتاای توانمندی اجرا -12

 ساع  { 20

مب نی بر ارالعات، با تمرکز بر نااض  ال و س ون فاررات نیرروی   « تأ یر محور»عملیات نظامی  -18

 کشور ماابل}عملیات تأ یر محور{

، محریط  م نوع شدن محیط تهدیدات و نوع عملیات )محیط سایبری، محیط جنگ الک رونیرک  -10

 عملیات ویژه، فریب نظامی، محیط جنگ روانی و تبلییی و ...(}نند محیطی{

هرای فنراوری و ارتباررات } دارای    وسیع، گس رده و م نوع سرایبری بر   یرسراخا    عملیات -14

 وسعا محیطی{

در خطوض ماردم    مانهمعملیات در سطوح تاک یکی، عملیاتی و راهبردی )درگیری   مانیهم -11

 راهبردی( } انطباق سطوح راهبردی، عملیات و تاک یک{ تا عم 

افزایرری، در هررم تنیرردگی و تأ یرگررذاری م اابررل تهدیرردات نظررامی بررا تهدیرردات        هررم -11

 امنی ی{ -امنی ی}تأ یرگذاری م اابل تهدیدات نظامی 

های جدید )تجهیزات بردون سرنشرین   کاهش تلفات و خسارات با توج  ب  اس فاده ا  فناوری -13

ر هوا، دریا و  مین، اس ارار دور ا  دسرا و پرهیرز ا  عملیرات پرر تلفرات( } کراهش تلفرات و        د

 خسارات{

های پیچیده فضرای مجرا ی،   ها و فنگیری ا  عملیات روانی گس رده با اس فاده ا  تاک یکبهره -12

 (04  1820رسان  و ...}عملیات روانی{)محرابی، 
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 مدل مفهومی تحای  - 2شکل

 شناسیروش
 صرورت بر  باشد. رویکررد ایرن تحایر     ای میتوسع  -نوع تحای  در این پژوهش ا  نوع کاربردی

انجام پذیرف ر  اسرا. برا     و پیمایشی های توصیفیکیفی و کمی( بوده و با اس فاده ا  روش) یخ  آم

و مفراهیم مررتبط در    همطرا و نرا  همطررا  توج  ب  بررسی اسناد و مدارک مرتبط در حو ه جنرگ  

برداری ا  اسرناد و مردارک   ادبیات تحای  و با اس فاده ا  روش تحلیل مح وای کیفی و تکنیک فیش

هرای مررتبط برا    آوری نظرات خبرگان و تکمیرل ادبیرات تحایر  گویر     و همچنین مصاحب  و جمع

 همطرا نگ ناهای جج.ا.ایران احصاء گردید، سپس جها تبیین ویژگی همطرا های جنگ ناویژگی

و  CVIهای مذکور تنظیم و اب دا روایری پرسشرنام  برا روش    ای م شکل ا  گوی ج.ا.ایران پرسشنام 

CVR های دریاف ی سنجیده شد سپس پرسشنام  ب  خبرگان برابر حجم نمون  تادیم گردید و پاسخ

بنردی  دمن رتبر  با سنجش پایایی ب  روش آ مون آلفای کرونباح انجام و با روش آ مون آماری فری

 .تبیین گردید وج.ا.ایران احصاء  همطرا های جنگ ناهای مرتبط با ویژگیگوی 

نظران و خبرگان نظامی نخبگان مراکز علمی و اجرایری سرطوح   صاحبجامع  آماری تحای  شامل 

 نظران و مدیران ارشد در معاونا ارالعات و عملیات سر اد باالی نیروهای مسلح خصوصاً صاحب

هرای ارالعرات و   های ارالعرات و عملیرات در سر اد آجرا، معاونرا     معاونا ،نیروهای مسلحکل 

های ارالعات و عملیات در سرپاه پاسرداران   گان  و قرارگاه پدافند، معاوناعملیات در نیروهای س 

ویژگیهای 

جنگ 

ناهمطراز 

ایران.ا.ج

ویژگیها و نحوه  

جنگیدن دشمن  

ناهمطراز

رویکردها و راهکارهای اتخاذی توسط  

کشورهای درگیر جنگ ناهمطراز در  

مقابل دشمن ناهمطراز در جنگ های  

اخیر   ی  توانمندیها و قابیلت ها

دفاعی و محیطی  

ایران در مقابل با  .ا.ج

دشمن ناهمطراز 



 

 فصلنام  مطالعات دفاعی اس راتژیک - سال نو دهم، شماره 38، بهار 1044

 

241  

اناالب اسالمی، کارشناسان خبره حو ه دفاعی امنی ی کشور در سطوح راهبردی، مسئولین و اساتید 

 باشند های  یر میو مشخص  هاییژگیوک  دارای  بودههای آجا گاه عالی دفاع ملی و دانشگاهدانش

 راهبردی در امور نظامی ریزیسال سابا  رراحی و یا برنام  14حداقل  -1

 در حو ه تخصصی مربور سال تجرب   14حداقل  -2

 سطوح عالی ندهیمسئولیا س ادها یا فرما سال تجرب  مدیریا راهبردی، 14اقل حد -8

 همطرا نا جنگبا مباحث  ی نظامی و آشناییهای راهبردانجام کار نظری و آکادمیک در حو ه -0

ری مدارج علمی، آشنا ب  پژوهش علمی و شرالل در مشرالل سرلشرکری و براالتر در سر اد کرل       

جامع  آماری ایرن  عنوان نیروهای مسلح، س اد آجا و س اد نزاجا و سپاه پاسداران اناالب اسالمی ب 

ک  ا  ایرن تعرداد نیرز     شوندنفر برآورد می 04حدود  آمدهعملب های باشند ک  با بررسیتحای  می

جامعر  آمراری    ذکرشرده  هرای یژگیوک  فمن دارا بودن  اندشدهان خابخبره خاص  نفر 11تعداد 

در  همطرا و ترردریس درو، جنررگ نرراررری دوره دک ررری تخصصرری دانشررگاه عررالی دفرراع ملرری 

 نیز لحاظ گردیده اسا.اند های نظامی را در سواب  خود داش  دانشگاه
 جامع  آماری تحای  - 1جدول 

 حجم عنوان جامعه رديف
گان  ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوائی و جانشینان آنانهای س فرماندهان نیرو 1  3 
 8 اساتید دانشگاه عالی دفاع ملی )گرایش مدیریا و دفاع( 2
های سرلشگری و ب  باال(های ارالعات و عملیات س اد کل نیروهای مسلح )محلمعاونا 8  0 
های سرلشگری ب  باال(های ارالعات و عملیات س اد آجا )محلمعاونا 0  0 
های سرلشگری(محلنداجا )نزاجا، نهاجا، پداجا و  هایهای ارالعات و عملیات س ادمعاونا 4  4 
های سرلشگری و ب  باال(ارالعات و عملیات سپاه پاسداران اناالب اسالمی )محلهای معاونا 1  0 
 2 کارشناسان خبره حو ه دفاعی امنی ی کشور در سطح راهبردی 
نظران و خبرگان نظامی نخبگان مراکز علمی و اجرایی سطح باالی نیروهای مسلحصاحب 1  0 
آجامسئولین تحایااتی مراکز تحایااتی راهبردی  3  8 
 8 مسئولین و اساتید دانشگاه آجا )دافو، آجا، دانشگاه فارابی و ...( ک  واجد شرایط هس ند. 2

 04 حجم جامع  آماری

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
 هاتوصیف داده - 

ک  پرسشرنام  را   افرادی ، سابا  خدما در مشالل راهبردی و سطح تحصیالتدرج  نظامی -ال 

 اند تکمیل نموده
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 (پرسشنام  ب  دهندگانپاسخ) خبرگان ، سابا  خدما در مشالل راهبردی و تحصیالتدرج  نظامی - 2جدول

 تحصیالتسطح  سابقه خدمت در مشاغل راهبردی درجه نظامی

 درصد فراوانی نوع درصد فراوانی نوع درصد فراوانی نوع

%01 0 سرلشکر سال 81باالی    01 0 دانشآموخته داعا0 1 2 

%03 01 سرتیپ سال 81تا  21   1 2 كارشناس ارشد 81 02 

 یپسرت
 دوم

00 81% سال 21تا  01   31 80 دكتری 21 22 

%7 8 سرهنگ  011 08 جمع كل 011 01 جمع كل 

 011 01 جمع كل

 

 ها(تحلیل داده) استنباطیآمار -

های  یر مررتبط برا   ا  گوی  یککدام"اصلی ب  شکل   سرالای با پرسشنام در این بخش ا  تحای  

ناردر   شرده ارائر  ج.ا.ایران اسا و میزان اهمیا آن در ری  لیکررت   همطرا های جنگ ناویژگی

پاسخ خبرگان برابر حجم نمون  تحای ، ب   با توج بود را مطرح و ب  خبرگان ارائ  گردیده  "اسا؟

و با روش آ مون  SPSSافزار های تکمیلی با اس فاده ا  نرما  رری  پرسشنام  آمدهدساب های داده

 ج.ا.ایران انجام پذیرف   اسا. همطرا های جنگ نامنظور تبیین ویژگیفریدمن ب 
 ج.ا.ايران همطرازهای پرسشنامه احصاء ماهیت جنگ ناگويه - 8جدول 

 كد گويه همطرازهای جنگ ناهای مرتبط با ويژگیگويه رديف

تاک یکی(-راهبردیبودن )لافلگیران   0  x1 

 x2 اجرای جنگ الک رونیک در هم  ابعاد 2

 x3 تهاجم هوایی وسیع و داش ن فضای مانوری وسیع 8

 x4 صحن  نبرد مشخص ندارد 0

و قارع( مدتکوتاهشود )تهاجم دشمن در منطا  جیرافیایی وسیع قدرت و شدت آتش و  مان کوتاه رراحی می 1  x5 

دقی  عملیاتی فرب   دن 2  x6 

 x7 داش ن واحدهای اجرایی و ر می کونک 7

نظامی، سیاسی، فرهنگی و اج ماعی، اق صادی، فناوری() یعرصگهم   3  x8 

 x9 تداخل سطوح راهبردی و عملیاتی و تاک یکی 1

های جنگ اسا.فشار افکار عمومی و کاهش هزین  یلب  دلررف دارای قدرت برتر ب  دنبال کوتاه نمودن جنگ  01  x10 

  دشمن و ب تحملیرقابللهای افکار عمومی، تحمیل هزین  توج جلب منظورب تر ب  دنبال روالنی کردن جنگ ررف فعی  00
 شکس ن ابها اوسا.

x11 

 x12 عدم قطعیا باال 02

ژئواس راتژیکیهای ژئوپلی یکی و گیری ا  موقعیابهره 08  x13 

س فاده خواهد های عملیاتی لیرخطی اهای اس راتژیک ایجاد محیطدشمن ا  تئوری و دک رین عملیات عمی  مب نی بر بمباران 00
 x14 کرد.

در نرخش ارالعات باالسرعاهای ارالعاتی( و اس فاده تهاجمی و تدافعی ا  ارالعات و سامان ) یارالعاتجنگ  01  x15 

فریب و لافلگیری یریکارگب افزایش  02  x16 

                                                           
 اند.را ری نموده سال کیک  دوره نظری دانشگاه عالی دفاع ملی را ب  پایان برده و یا دوره  کسانی .1
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 كد گويه همطرازهای جنگ ناهای مرتبط با ويژگیگويه رديف

 x17 افزایش اهمیا عملیات روانی 07

یاف  توسع المللی علی  کشورهای کم ر اجماع بین 03  x18 

 x19 اب کار عمل در جنگ 01

های اج ماعی و مردمیدر جنگ و گره خوردن جنگ با توده یتمرکز دائ 21  x20 

ای تاک یکی، شیمیایی و میکروبی(های هس  سالح) یسانهای کش ارجمعی دور ا  ان ظار سالح یریکارگب  20  x21 

 x22 آفندهای م والی و پیوس   22

های هوشمند بیش ر خواهد بود.ها و موشکناش نیروی هوایی، ماهواره 28  x23 

ب  اهداف سیاسی و نظامی  مانهمتالش دشمن برای دس یابی  20  x24 

 x25 آماده نمودن افکار عمومی برای جنگ 21

 x26 دقا و هوشمندی و قدرت باالی تسلیحاتی 22

 x27 اس فاده ا  فناوری مدرن و پیچیده برای اداره جنگ، حضور بیش ر و مر رتر تجهیزات بدون سرنشین 27

 x28 ائ الفی بودن جنگ 23

بودن جنگ یتناوب یرل 21  x29 

قبل و حین اجرای عملیاتاجرای جنگ سایبری  81  x30 

 x31 ررفین درگیر ا  حیث فناوری و توانایی نظامی در جنگ در یک سطح قرار ندارند 80

دریا،  مین، هوا، فضا و سایبر() ینندبعدتهدیدات راهبردی  82  x32 

 x33 نداش ن مر  و حدود جیرافیایی معین 88

 x34 سیالیا صحن  جنگ 80

تأ یرعملیات مب نی بر  81  x35 

های شناخ یتر جنگوهور فعال 82  x36 

کندای در شکسا راهبردی دشمن ایفا میناش عمده یرلبشهادتو  یرلبآرمانبصیرت و  87  x37 

 x38  مانهم رورب هدف قرار دادن مراکز سیاسی، اق صادی و نظامی در عم  منطا   83

سا یعدم قرین  81  x39 

آراییعدم ص  01  x40 

 x41 خالقیا و نوآوری 00

 x42 کشاندن جنگ و تمرکز تهاجم بر روی نااض قوت ررف فعی  02

هرا برا اسر فاده ا  آ مرون     های تکمیلی توسط خبرگان آ مون پایرایی داده دریافا پرسشنام  پس ا 
بروده کر     40241انجام ک  مادار آلفای کرونباح حاصل   SPSSافزار آلفای کرونباح با اس فاده ا  نرم

ها اجرا کر  ن رایج در   های دریاف ی اسا. سپس آ مون فریدمن روی دادهگر پایایی عالی در دادهبیان
 اسا. شده ارائ ادام  

 ج.ا.ایران همطرا های جنگ ناهای مرتبط با ویژگیبندی گوی ن ایج آ مون فریدمن و رتب  - 0 جدول

 نمره گويه كد همطرازهای جنگ ناهای مرتبط با ويژگیگويه رديف

0 
 نرخش در باالسرعا ( وارالعاتی یهاو سامان  ا  ارالعات یو تدافعاس فاده تهاجمی ) یارالعاتجنگ 

 ارالعات
x15 27.88 

 x2 26.99 اجرای جنگ الک رونیک در هم  ابعاد 2
 x26 26.74 دقا و هوشمندی و قدرت باالی تسلیحاتی 8

0 
های عملیاتی های اس راتژیک ایجاد محیطدشمن ا  تئوری و دک رین عملیات عمی  مب نی بر بمباران

 x14 26.33 لیرخطی اس فاده خواهد کرد.

 x35 26.19 عملیات مب نی بر تأ یر 1
 x17 26.13 افزایش اهمیا عملیات روانی 2
 x23 25.93 هوشمند بیش ر خواهد بود.های ها و موشکناش نیروی هوایی، ماهواره 7
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 نمره گويه كد همطرازهای جنگ ناهای مرتبط با ويژگیگويه رديف
 x22 25.73 آفندهای م والی و پیوس   3

1 
های جنگ کاهش هزین فشار افکار عمومی و  یلب  دلکوتاه نمودن جنگ  ب  دنبالررف دارای قدرت برتر 

 x10 25.43 اسا

 x27 24.46 تجهیزات بدون سرنشیناس فاده ا  فناوری مدرن و پیچیده برای اداره جنگ، حضور بیش ر و مر رتر  01
 x32 24.35 دریا،  مین، هوا، فضا و سایبر() ینندبعدتهدیدات راهبردی  00
 x3 24.33 تهاجم هوایی وسیع و داش ن فضای مانوری وسیع 02
 x31 24.16 ررفین درگیر ا  حیث فناوری و توانایی نظامی در جنگ در یک سطح قرار ندارند 08
 x38 23.99  مانهم رورب هدف قرار دادن مراکز سیاسی، اق صادی و نظامی در عم  منطا   00
 x30 23.61 اجرای جنگ سایبری قبل و حین اجرای عملیات 01
 x6 23.59 دقی  عملیاتی فرب   دن 02
 x34 23.53 سیالیا صحن  جنگ 07
 x16 23.33 فریب و لافلگیری یریکارگب افزایش  03
 x1 23.15 تاک یکی(-راهبردیبودن )لافلگیران   01
 x20 23.01 های اج ماعی و مردمیدر جنگ و گره خوردن جنگ با توده یتمرکز دائ 21
 x9 22.86 تداخل سطوح راهبردی و عملیاتی و تاک یکی 20
 x24 22.50 ب  اهداف سیاسی و نظامی  مانهمتالش دشمن برای دس یابی  22
 x8 22.18 نظامی، سیاسی، فرهنگی و اج ماعی، اق صادی، فناوری() یعرصگهم   28
 x36 22.04 های شناخ یتر جنگوهور فعال 20
 x33 21.93 نداش ن مر  و حدود جیرافیایی معین 21
 x13 21.66 های ژئوپلی یکی و ژئواس راتژیکیگیری ا  موقعیابهره 22

27 
و  مدتکوتاهشود )و شدت آتش و  مان کوتاه رراحی میتهاجم دشمن در منطا  جیرافیایی وسیع قدرت 

 x5 21.51 قارع(

 x28 21.48 ائ الفی بودن جنگ 23
 x19 21.35 اب کار عمل در جنگ 21
 x37 20.76 کندای در شکسا راهبردی دشمن ایفا میناش عمده یرلبشهادتو  یرلبآرمانبصیرت و  81

80 
های افکار عمومی، تحمیل هزین  توج جلب منظورب تر ب  دنبال روالنی کردن جنگ ررف فعی 

 x11 20.21 ب  دشمن و شکس ن ابها اوسا. تحملیرقابلل

 x25 20.09 آماده نمودن افکار عمومی برای جنگ 82
 x7 19.23 داش ن واحدهای اجرایی و ر می کونک 88
 x4 19.03 صحن  نبرد مشخص ندارد 80
 x18 18.54 یاف  توسع المللی علی  کشورهای کم ر اجماع بین 81

82 
ای تاک یکی، شیمیایی و های هس  سالح) یسانهای کش ارجمعی دور ا  ان ظار سالح یریکارگب 

 x21 17.79 میکروبی(

 x29 16.66 بودن جنگ یتناوب یرل 87
 x41 13.41 خالقیا و نوآوری 83
 x12 12.45 باالعدم قطعیا  81
 x39 9.80 سا یعدم قرین  01
 x40 9.68 آراییعدم ص  00
 x42 9.05 کشاندن جنگ و تمرکز تهاجم بر روی نااض قوت ررف فعی  02

هرا را  بنردی گویر   با توج  ب  خروجی تحلیرل کر  رتبر    ها با آ مون فریدمن بندی گوی رتب  پس ا 

توسط آ مون فریدمن را مرالک   شدهانجامهای تحلیل نموده میانگین پاسخ یدتائآ مون  جها انجام
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برگرزاری جلسر  خبرگری     خبرگران نیرز برا    یرد تائگرف   و جها  در نظر هامرلف ان خاب و احصاء 

منظور تبیرین  توسط خبرگان ب  ییدشدهتأهای مرتبط و عنوان گوی ب  22تا رتب   شدهمرتبهای گوی 

هرای احصراء شرده    ج.ا.ایران مورد تأیید قرار گرفا و برابر برا ویژگری   مطرا ههای جنگ ناویژگی

 مر ر بر اصول جنگ ارتش ج.ا.ایران احصاء گردید. یهامرلف 

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :نتیجه گیری -الف

  و نگرونگی جنگیردن دشرمن    با در نظر گرف ن توان و قدرت نظامی و تسلیحاتی دشمن ناهمطرا

گرف ن صرحن  نبررد نراهمطرا  م صرور      در نظرهای اخیر و همچنین با امریکا( در جنگناهمطرا  )

هرا و  امریکرا( و توانمنردی  نراهمطرا  ) ن های اح مالی آینده ج.ا.ایرران در ماابرل دشرم   برای جنگ

هرای مررتبط ا  میران مطالعرات مررتبط      ها و گزارهتحای  گوی  یندر اهای نیروهای خودی، قابلیا

شرد  خبرگان ارائر     ای ب و در قالب پرسشنام گردآوری گردیدها ای و جلسات و مصاحب ک ابخان 

هرای جنرگ   ویژگری "پاسخ ب  سرال تحای  برا عنروان    منظورب ها پس ا  دریافا و تحلیل داده ک 

بنردی گردیرد و در جلسر     ها( با آ مون فریدمن رتبر  ها )گزارهمرلف  "؟اندکدامناهمطرا  ج.ا.ایران 

ویژگری اول ا  خروجری تحلیرل     22تعداد  برگزار شدخبرگی ک  با حضور خبرگان خاص تحای  

هرای جنرگ   ترین ویژگری مهم ک  با توج  ب  ن ایج حاصل ا  تحای  مورد تأیید خبرگان قرار گرفا

اس فاده تهراجمی و تردافعی ا  ارالعرات و    ) یارالعاتجنگ "جمهوری اسالمی ایران را  همطرا نا

جنرگ الک رونیرک در همر      اجررای "، "در نررخش ارالعرات   باالسرعاهای ارالعاتی( و سامان 

دشمن ا  تئوری و دک رین عملیات عمیر   "، "شمندی و قدرت باالی تسلیحاتیدقا و هو"، "ابعاد

و  "ی لیرخطری اسر فاده خواهرد کررد    هرای عملیرات  ای اس راتژیک ایجراد محریط  همب نی بر بمباران

های جنگ ناهمطرا  جمهوری اسرالمی ایرران بر     لذا ویژگی نمود. بیانرا  "عملیات مب نی بر تأ یر"

 گردد شرح جدول  یر ارائ  می
 ج.ا.ايران همطرازهای جنگ ناويژگی - 1 جدول

 ا.ايرانهمطراز ج. های جنگ ناويژگی رديف
 ارالعات نرخش در باالسرعا ( وارالعاتی یهاو سامان  ا  ارالعات یو تدافعاس فاده تهاجمی ) یارالعاتجنگ  0

 اجرای جنگ الک رونیک در هم  ابعاد 2
 دقا و هوشمندی و قدرت باالی تسلیحاتی 8

0 
عملیاتی لیرخطی اس فاده  هاییطمح یجادااس راتژیک  یهابر بمباراندک رین عملیات عمی  مب نی  و دشمن ا  تئوری

 .خواهد کرد
 عملیات مب نی بر تأ یر 1
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 ا.ايرانهمطراز ج. های جنگ ناويژگی رديف
 افزایش اهمیا عملیات روانی 2
 های هوشمند بیش ر خواهد بود.ها و موشکناش نیروی هوایی، ماهواره 7
 آفندهای م والی و پیوس   3
 های جنگ اساکاهش هزین فشار افکار عمومی و  یلب  دلکوتاه نمودن جنگ  ب  دنبالررف دارای قدرت برتر  1
 اس فاده ا  فناوری مدرن و پیچیده برای اداره جنگ، حضور بیش ر و مر رتر تجهیزات بدون سرنشین 01
 دریا،  مین، هوا، فضا و سایبر() ینندبعدتهدیدات راهبردی  00
 تهاجم هوایی وسیع و داش ن فضای مانوری وسیع 02
 ا  حیث فناوری و توانایی نظامی در جنگ در یک سطح قرار ندارندررفین درگیر  08
  مانهم رورب هدف قرار دادن مراکز سیاسی، اق صادی و نظامی در عم  منطا   00
 اجرای جنگ سایبری قبل و حین اجرای عملیات 01
 دقی  عملیاتی فرب   دن 02
 سیالیا صحن  جنگ 07
 فریب و لافلگیری یریکارگب افزایش  03
 تاک یکی(-راهبردیبودن )لافلگیران   01
 های اج ماعی و مردمیدر جنگ و گره خوردن جنگ با توده یتمرکز دائ 21
 تداخل سطوح راهبردی و عملیاتی و تاک یکی 20
 ب  اهداف سیاسی و نظامی  مانهمتالش دشمن برای دس یابی  22
 فرهنگی و اج ماعی، اق صادی، فناوری(نظامی، سیاسی، ) یعرصگهم   28
 های شناخ یتر جنگوهور فعال 20
 نداش ن مر  و حدود جیرافیایی معین 21
 های ژئوپلی یکی و ژئواس راتژیکیگیری ا  موقعیابهره 22
 و قارع( مدتکوتاهشود )تهاجم دشمن در منطا  جیرافیایی وسیع قدرت و شدت آتش و  مان کوتاه رراحی می 27
 ائ الفی بودن جنگ 23
 اب کار عمل در جنگ 21

 

 ات:پیشنهاد  -ب

نگرونگی افرزایش کرارایی و     هایی در خصروص گردد پژوهشب  ن ایج تحای  پیشنهاد میبا توج  

محریط عملیراتی   برا توجر  بر      همطرا های درگیر در شرایط جنرگ نرا  ا ربخشی و فرماندهی یگان

انجرام پرذیرد   ها باشد و همچنین سایر ویژگیمیهای احصاء شده تحای  ویژگیلیرخطی گ  جزء 

 با توج ها و اصول جنگ در نیروهای مسلح و ارتش ج.ا.ایران نام همچنین دک رین، راهبردها، آیین

 .های احصاء شده تدوین و یا با نگری گردندب  ویژگی
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