
 

 

 
 
  

   آینده های جنگ در ملی منابع بسیج نقش 
 2آبادی حاجی احمدی احمد ، سید 1نیا محمدی رضا                         

                                                                                                

 01/20/69  :مقاله پذیرش                                                                       51/20/69: مقاله دریافت

 چكیده 
ارجی و در شرایط تهدید دشمنان و به وقوع پیوستن جنگ، بسیج منابع ملی بسته به شرایط داخلی و خ

های متفاوتی ایفا نمایدد  ایدن   تواند نقشرو، متفاوت بوده و میتهدیدات پیش  نیز با توجه به نوع و ویژگی
شدده اسد   روت تحقیدق در     انجدا  « های آیندهدستیابی به نقش بسیج منابع ملی در جنگ»تحقیق باهدف 

ای بوده و مطابق روت آمیخته، ضمن  یابی و ازنظر کارکرد، کاربردی و توسعه پژوهش حاضر، از نوع زمینه
کمدی قرارگرتتده و نتدایج آن     لیوتحل هیتجزشده مورد  آوری های جمعای و اسنادی، داده مطالعات کتابخانه

 شده اس   برداری واقعتوصیفی )کیفی( مورد بهره درروت

ضوع بسیج منابع ملی های آینده که پرداختن به موهایی از جنگترین ویژگیهای تحقیق مهمبر اساس یاتته
داندش و تنداوری   »، «آوری، تبادل و پردازت اطالعدات  تحول در جمع»از:  اند عبارتنمایاند را ضروری می

و از سدوی دیردر   « ائتالتدی بدودن  »و « اهمی  روزاتزون ترماندهی و کنترل در جنگ آیندده »، «محور بودن
 اند عبارتهای آینده خواهند داش  نتیجه جنگ ترین کارکردهای بسیج منابع ملی که تأثیری معنادار برمهم
 گیدری  بهدره »و « هدای زز  گویی متنوع از طریق ایجاد ظرتی امکان پاسخ آوردن تراهم»، «بازدارندگی»از: 

 «   بهتر و کاراتر از منابع
به آن بتوانندد   اتکانظیر را در اختیار رهبران و ترماندهان قرار دهد تا با تواند ظرتیتی بیبسیج منابع ملی می

اوزً بازدارندگی ایجاد نمایند و ثانیاً در صورت بروز جنگ، سرنوش  نبرد را به نفدع جبهده خدودی ترییدر     
 دهند 
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 ،96،شماره سال پانزدهم -استراتژیكتصلنامه مطالعات دتاعی 

 1969پاییز
 مقدمه
در  وده اسد   بشدری   همزاد بشری  بوده و از دیرباز زندگی او را با مخاطرات، عجدین نمد   جنگ

 میلیدارد  1 ها قرید  بده   جنگ و در این را تجربه کرده جنگ هزار 11 خود، تمدن سال 0111 طول

نفدر   میلیدون  211 از که بیش پیوسته وقوع به جنگ 221 از بیش بیستم در قرناند   باخته جان انسان

ایدن تهدیددات را    هدا عمدق   و گسترت تناوری (1930،19نیا،  موحدی)  اس  داشته انسانی تلفات

 (193: 1931درویشی، مرتباً اتزایش داده اس   )

ها در راستای حفظ موجودید  و بقداخ خدود بده دنبدال کسد  قددرت و         ی حکوم همه رو نیازا 

 مبدین  دیدن  ویدژه به آمادگی دتاعی در برابر تهدیدات متنوع پیش روی خود هستند و ادیان مختلف

( 99: 1961کوچکی بدادزنی،  اند ) اجم بیرانران تأکید تراوان نمودهاسال  نیز بر امر دتاع در برابر ته

تواندد نقشدی ارزندده و    مدی  ها آنی منابع و در ادامه، بسیج ی همهریکارگ بهدر این راستا شناخ  و 

 ها داشته باشد جنگ ی جهیدرنت کننده نییتع

ل آمده اس ، باید بتواند بدا  های کلی پداتند غیرعامیکم سیاس  بند درکه  همچنانبسیج منابع ملی 

پديیری،  آسدی   اتدزایش بازدارنددگی، کداهش    ی اقدامات غیرمسلحانه؛ موجد  استفاده از مجموعه

 تسهیل مدیری  بحران در مقابله بدا تهدیددات و   های ضروری، ارتقاخ پایداری ملی وتداو  تعالی 

رهبری در بخدش پداتندد    های کلی ابالغی توسط مقا  معظمسیاس   )دشمن گردد یاقدامات نظام

 1(رعاملیغ

هدای خدارجی،   ی منابع مادی و معنوی، اعم از منابع داخلی و ظرتید  بر این اساس زز  اس  کلیه

باشد اسدتفاده از مندابع   کارگیری شود؛ لیکن آنچه دارای اهمی  بازتری میدر یك بسیج همرانی به

شمار کشور، اگدر  های بینای  به ظرتی   با عچرا که در دسترس هستندداخلی و منابع ملی اس ؛ 

های اعتقادی، دانش بومی و مندابع داخلدی باشدد، موجد  کداهش      بسیج منابع ملی به اتکای انریزه

گیدری در تعیدین   تواند نقش چشمی داخلی و اتزایش بازدارندگی دتاعی شده و میها یریپي  یآس

 های احتمالی آینده داشته باشد سرنوش  جنگ

                                                           

 سای  مصلح  1
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 های آیندهم: نقش بسیج منابع ملی در جنگمقاله پنج

ین منابع، منابع انسانی اس  که اگر بسیج این منابع به نحدو مطلدود در کشدور انجدا      ترین ااصلی

 اگر ترمایند:    شود، خود موتورِ حرک  بسیجِ سایر منابع کشور خواهد شد  رهبر معظم انقالد می

  تهمندد  مى را آن همه که اس  مطلبى این  اس  بیمه شد، حمای  مؤمن مرد  طرف از انقالد یك

 و شدور  ایدن  بایدد  باشدد،  ناپديیر  آسی  اسالمى جمهورى باشد، بیمه کشور و انقالد واهیمبخ اگر

)رهبدر    کنیم تقوی  روز روزبه را مل  نیروهاى عظیم بسیج این و مرد  عمومى حرک  این شوق،

 (0/6/1996معظم انقالد، 

کده   ؛ ضمن آنهای آینده اسهدف اصلی در این تحقیق دستیابی به نقش بسیج منابع ملی در جنگ

های آینده و نیز شناسایی کارکردهای مختلف بسیج مندابع  های جنگ اهداف ترعی شناسایی ویژگی

های آینده جنگ ی جهیدرنتتواند نقشی اثرگيار باشد  ترضیه آن اس  که بسیج منابع ملی میملی می

 داشته باشد 

 مبانی نظری

   شناسی:پیشینه 

شدده در   کده نمونده کارهدای انجدا      منتشرشدده ازت متعدددی  های آینده مق تاکنون راجع به جنگ

کده از آن جملده    شدده  نوشدته بسدیج مندابع نیدز مقدازتی      خصوص درتهرس  منابع موجود اس   

نوشتة عباس کشاورز شدکری و احسدان ترهداد    « بسیج منابع در انقالد اسالمی ایران» توان در  می

بسدیج مندابع   نظریده   اسداس  برنقالد اسالمی ایران )که در آن به ترآیند بسیج منابع در ا 1961در 

« نوشته»جانبه و بسیج منابع ملی در سازمان دتاع ملّی  پشتیبانی همه »( و یا چارلز تیلی پرداخته شده

کندد   )که در آن تأکیدد مدی   1961محمدرضا آشتیانی در سال   س تتحاخ پادل و بزر، رابرت، ترجمة

گديار اسد  و سدازمان     گسترت منابع )انسانی و مادی( اثدر  آموزت و بسیج منابع ملّی روی جيد،

 دردتاع ملّی قادر خواهد بود اسدتفاده از راهبردهدای بسدیج مندابع ملدی را گسدترت دهدد( لکدن         

 عندوان  بده های آینده مطلبدی یاتد  نشدد کده ایدن مدورد        نقش بسیج منابع ملّی در جنگ خصوص

 شود  نوآوری این پژوهش محسود می
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 ،96،شماره سال پانزدهم -استراتژیكتصلنامه مطالعات دتاعی 

 1969پاییز
 :مفهوم شناسی

شود که طی آن، یك تدرد، سدازمان، گدروه و جریدانی را قدادر      اطالق می یگرد ترابسیج، به  بسیج: 

  سازد کنترل خویش را بر منابع زز  برای کنش جمعی، )اعم از انسانی و مادی( توسعه دهد می

ه بده قددرت را وابسدته بده سد      دنیدررسها  های اجتماعی، توانایی گروه پردازان جنبش برخی نظریه 

دانند: میزان کنترل بر منابع جمعیتی، میزان کنترل بر منابع تهدید و میزان کنتدرل بدر مندابع     عنصر می

اعمال کند گفتده   ها آناقتصادی  حال اگر گروهی کنترل خود را بر هر یك از این سه منبع یا تمامی 

گدر در   ا رهبران بسدیج ای یا مردمی، توانایی رهبر ی بسیج اس   منظور از بسیج توده در حالشود  می

ترین شکل  یك جنبش اجتماعی و در عالی انیدر جرای از مرد ،  ه های گسترد جل  پشتیبانی بخش

  آن، یك انقالد اس 

 جیبسد  وبسیج تداتعی، بسیج تهداجمی   ؛کند یمبه سه نوع تقسیم  را  آنی دیرری از بسیج، بند طبقه

 دارد یمد  وایك گروه را  اعضا هدیدی از خارج،که ت ردیگ یمتدارکی  بسیج تداتعی هنرامی صورت 

گدر در واکدنش   تهاجمی، گروه بسیج جیبس دربرای جنگ با دشمن گرد هم آورند   را خودکه منابع 

 جیبسد  و دید نما یمد خود، اقدا  به بسدیج   مناتع و خواستهمناس  برای تحقق  یها ترص نسب  به 

سدازی  رهیذخ وآینده، به انباش   یدهایتهد و ها ترص بینی شیپ باتدارکی نوعی از بسیج اس  که 

 (111:1930  )تیلی،پردازد یممنابع 

ى تکرى اس   بسدیج صدرتاً   بسیج یك اندیشه اس ، یك تکر اس ، یك منطق اس ، یك منظومه

یك حرک  احساسى نیس ؛ یك منطق قوى پش  سرِ بسیج وجدود دارد؛ ایدن منطدق، ایدن علدم،      

کندد   آور را خلق مدی کند؛ این حوادث شرف ین غوغا را درس  میشود، اوقتى با عمل همراه می

 (9/6/1969 انقالد، رهبر معظم)

 طریدق  از هدا  بحدران  سدایر  یدا  جندگ  بدرای  دنید د تددار   از اسد   عبدارت  ملی بسیج :5یمل جیبس

 ملدی  امنی  مقاصد جه  در صنعتی های تالت کردن متمرکز خا ، مواد یده سازمان و سازی ذخیره

 یدا  و نظامی تعال خدم  برای موظفین سایر و یمل گارد واحدهای و ذخیره کارکنان کردن آماده و

 تعلیمدات  از بهدره  بدی  نظامیدان غیدر  از که جدیدی نظامی های سازمان کردن یاتیعمل و دادن لیتشک

 (13: 1911 نز،یکال  )شوند می نظامی خدم  وارد ،نظامی

                                                           
1 National Mobilization 
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 های آیندهم: نقش بسیج منابع ملی در جنگمقاله پنج

 صدنعتی،  خدا   مدواد  انسدانی،  نیدروی  مانندد  کشور، یك تثرو و ها دارایی اموال، تمامی :5یمل منابع

 قابدل  هدای  دارایدی  یطورکل به و مهم اسناد دولتی، بازرگانی تأسیسات ارتباطات، وسایل کشاورزی،

 (3: 1990 قوا ،)  کشور یك تقویم

 از: اند عبارتانواع منابع ملی 

، رهبران و مدیران عالی و متخصصان علمی و تناورینخبران جمعی ، انسانی:  یها هيسرما -الف

 کشور

منابع اقتصدادی و بازرگدانی خدارجی، امکاندات تسدلیحاتی و تجهیزاتدی، مندابع         مادی: منابع -ب

آوری و تولیدی، منابع خدمات مهندسدی و راه و   تن -ای، منابع علمیاطالعاتی و رسانه -ارتباطاتی

  س یز طیمحساختمان، تأسیسات و ذخایر حیاتی، وسع  سرزمینی و 

وسع ، تنوع جمعیتی، برخورداری از منابع مهم انرژی دنیدا و   همچون معظم انقالد مواردی رهبر

بسیاری از مواه  طبیعی، هوشمندی بازی مرد ، وجود پیوند عمیق میدان دولد  و مدرد ، سدط      

را از  ایدران  ها و انتخابات و موقعی  جرراتیایی بسیار حساس گیری مشارک  بازی مرد  در تصمیم

 (29/12/1931شمارند  )بیانات رهبر انقالد، برمیهای مادی قدرت کشور  ؤلفهم

 دینی هایارزت و اصول ميهبی، و ملی ترهنگ و تمدنی آثار و ارزشی: اعتباری یها هيسرما -پ

 مجدازی،  و حقیقدی  در تضای اطالعات حقوقی، یو پشتوانه مبانی و تراملی، ملی اعتبار انقالبی، و

 ی،ملد  اعتماد ی،مل اتحاد)اجتماعی  هایسرمایه علمی، هایو سرمایه دانش رهبری، و مدیریتی نظا 

 (219: 1969نیا، ی(  )محمدیمل باور

ترییدر  »کتدابی، تحد  عندوان     در 1661نای در سال را اولین بار جوزف منابع معنوی قدرت مفهو 

کتداد   قدرت ندر  را در مفهو   2111در سال  مطرح کرد  خود او مجدداً« ماهی  قدرت آمریکایی

  او در کتداد اخیدرت   قدرارداد بیشتر  یموردبررس« های جهانی راه موتقی  در سیاس ، قدرت نر »

 بده ثیرگدياری بدر دیردران بدرای     أقدرت نر ، توانایی ت» :گونه تعریف کرده اس  قدرت نر  را این

بیشتر بر « جيابی »ن ای«  اجبار یا تطمیع اس  یجا بهنتایج مطلود از طریق جيابی   آوردن دس 

هدای   قدرت هر مل  به تصور ملد  "ابعاد ذهنی و روانی قدرت متکی اس   مطابق با این دیدگاه، 

                                                           
1
 National Sources 
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ندای،  )جدوزف  "هدای دیردر بسدتری دارد    نسب  به قدرت مل  ها آنو تصور  ها آندیرر نسب  به 

1936 ) 

ایدن نظدا ،   »عنوی هسدتند:  ترین منابع قدرت ملی، منابع قدرت م از دیدگاه مقا  معظم رهبری، مهم

مندابع   ایشدان «  های مستحکم عقیدده اسد   متکی به قدرت معنوی و متکی به ایمان و متکی به پایه

وقتدی  "  که بر مبنای قدرت معندوی تجهیدز شدده باشدند     دانندمیکارساز  هنرا  آن راقدرت مادی 

گیدرد کده   مدی  کدار  به چنان آنمعنوی،  یقدرت با معنای الهی معنا شد، امکانات مادی را با پشتوانه

)بیانات   "کند و پیروزی نهایی متعلق به اوس شود، برای حق تالت می ها تضییع نمی حقوق انسان

 (26/1/1932رهبر انقالد، 

کشدور در   مندابع  ییاتتده سدازمان  گیریبهره و سازیآماده تدار ، : هابسیج منابع ملی، اهداف و سیاست

بازدارنددگی و   اتدزایش  موجد   ملدی،  هدای سدرمایه  حفظ ضمن که یونح به بحرانی طیشراتمامی 

(  اگدر  1: 1969محمددی نیدا،   )را ارتقداخ بخشدد    ملدی  پایدداری  شدده و  به کشور یبخش  یمصون

هدا، اصدول و   بایسد  اهدداف، سیاسد    بخواهیم شناخ  درستی از بسیج منابع ملی پیدا کنیم مدی 

 ترآیندهای آن را تشری  کنیم   

 دتدداعی، کدداهش بازدارندددگی ملددی، اتددزایش یهددا هیسددرما منددابع ملددی، حفددظهدددف از بسددیج 

ملدی و   پایدداری  دتاعی، اتدزایش  یها بحران در ضروری خدمات استمرارکشور،  یها یریپي  یآس

  (همان)باشد تراگیر می یها بحران در مدیری  تسهیل

 برشماری کرد: توان به شکل زیرباشد که میها میبسیج منابع ملی تابع یکسری سیاس 

 ی خاص برای شرایط ویژه ها  یمحدودی مدیری  واحد با اعمال اختیارات و نیب شیپ  1

 هید تکی بسیج منابع با توجه به ماهی ، شدت و دامنه شرایط ویژه و با ها برنامهتهیه طرح و   2

 دانش و تجارد داخلی و خارجی مشتمل بر: بر 

 ها یتوانمندی امکانات، منابع و آور جمع سازوکار -

 یی متنوعگو پاسخی زز  برای امکان ها  یظرتایجاد  -

 ها آنبرآورد نیازها و نظا  تأمین  -

 و امکانات خارج از کشور ها  یظرتاستفاده از  -

ی ردولتد یغی هدا  سدازمان و پیوند تمامی سطوح دولتی، خصوصدی و   ها سازمانی ساز شبکه -

 در شرایط ویژه ها یتوانمندیی کلیه اتزا هم منظور به
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برای ایجاد امنی  و کاهش خسارات، نجات جدان اتدراد،    موقع بهپیشریرانه و اقدا   طراحی -

 ی حیاتیها انیشرو تأسیسات و  س یز طیمححمای  از اموال و 

 ها هیروتدوین قوانین، مقررات و  -

 در سطوح مختلف )محلی، استانی و ملی( انیمتصدی ها  یمسئولو  ها نقشتعیین  -

 وزشی، تجهیز و تمرینی آمها برنامهی، ده سازمان -

 :ازجملهیی در شرایط ویژه گو پاسخاتزایش قدرت  منظور بهی زز  ها رساخ یزتقوی    9

 ی کازهای استراتژیكساز رهیذخاتزایش قدرت بسیج صنعتی و تجهیزات و  -

ی حقوقی و قانونی برای استفاده از کلیه منابع انسدانی، امکاندات و مندابع    سازوکارهاتدوین  -

 ها آنحقیقی و حقوقی( با حفظ حقوق صاحبان کشور )دولتی، 

زز  جهد  حفدظ و تقوید  روحیده، اتدزایش پایدداری و مشدارک          سدازوکار ی ند یب شیپ -

 (1933مرد )دانشراه عالی دتاع ملی، مبانی و ابعاد بسیج ملی، ویرایش چهار ، 

 اصول بسیج منابع ملی:

 از: اند عبارتها باشد که اهم آنبسیج منابع ملی  دارای یکسری اصول می

 اصل شناسایی  1

یی باید با یکدیرر ترکید  شدوند   ها یتوانمندیی(: برای چه موضوعی، چه اتزا هماصل ترکی  )  2

 تا پاسخ گوی آن وضعی  باشد؟

و یا  رت  هدرو جلوگیری از  ها آنامنی  منابع و حفاظ  از  شیبراتزااصل حفظ منابع: تأکید   9

 بعی مناریپي  یآسضایع شدن منابع و کاهش 

 و منابع باید بسیج گردد؟ ها ییدارااصل اندازه )کمی (: برای هر موضوع، چه مقدار از   1

اصل تناس : برای هر موضوع و بحران مشخص، منابع و امکانات متناسد  بدا همدان بایدد       0

 بسیج گردد 

 اصل استمرار: استمرار بسیج امکانات تا محقق شدن هدف   9

ی دیردری کده در   هدا  یدارائد کداربردی بده مندابع و    اصل تبدیل: تبدیل منابع و امکانات غیر  1

  باشد یم ازیموردنراستای تحقق اهداف 

 منظدور  به، شده مصرفی ها ییدارای برای تجدید منابع و زیر برنامهاصل بازتولید یا بازیابی:   3

 بسیج )همان(  ازیموردنی ملی ها هیسرماممانع  از پایان یاتتن 
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 1969پاییز
 فرایند بسیج منابع ملی:

صورت گیرد تا بتوان توقدع داشد     شده فیتعربایستی بر مبنای ترایندی عملیات می نههرگوانجا  

محقق گردد  بسیج منابع ملی نیز از ایدن امدر مسدت نی نبدوده و دارای      شده ینیب شیپاهداف و نتایج 

 از: اس  عبارتترایندی اس  که 

 اطالعات وشناسایی   1

 ترکی   2

 منابع حفظ وایمنی   9

 توزیع منطقی  1

 ی و مصرف بهینهریکارگ به  0

 جایرزینی  9

 بازیابی  1

 همان() روت اصالح وارزیابی 

حال پس از شناخ  مقوله بسیج منابع ملی، به دنبدال آن هسدتیم تدا ببیندیم بسدیج مندابع چده ندوع         

-های آینده )بدا ویژگدی  تواند در جنگکارکردهایی دارد؟ و بر اساس این کارکردها به چه میزان می

توان کارکردهای بسیج مندابع  ، میذکرشدهش ایفا کند؟ بر اساس مفاهیم شود( نقهایی که ترسیم می

صورت ذیل برشماری نمود که بایستی پس از تأیید روایی آن از سوی نخبران، از طریدق  ملی را به

 جامعه آماری به آزمون گياشته شود:

جندگ داشدته    بازدارندگی: اگر حکومتی توان بسیج منابع خود را در مقابله با تهدیداتی همچون  1

برنامه مدونی تنظیم کرده باشد، قطعاً دشمنان در محاسبات خدود آن را در   کار اینباشد و برای 

 تواند عاملی بازدارنده برای آنان محسود گردد  نظر گرتته و این موضوع می

 هااتزایی توانمندیاتزایش قدرت از طریق هم  2

ایی، ترکید  یدا تبددیل، حفاظد  از مندابع و      گیری بهتر و کاراتر از منابع از طریدق: شناسد  بهره  9

 شده مصرفبازتولید منابع  درنهای و  موردنیازو متناس  با مقدار  اندازه بهها استفاده از آن

 های زز گویی متنوع از طریق ایجاد ظرتی امکان پاسخ آوردن تراهم  1

 و غیردولتی دولتی های سازمان سازی شبکهاز طریق  موردنیاز های نیازمندیتأمین سریع   0

 های داخل و خارج کشور در راستای تحقق اهداف ظرتی  کارگیری به  9
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 ارتقاخ پایداری ملی از طریق مشارک  گسترده مرد   1

 معنای اصطالحی جنگ:

 کنیم:در این قسم  به سه تعریف از جنگ بسنده می

- خشدون  عملی جنگ، نیس ، بنابراین گسترده سطحی در تنبهتن نبرد یك جز چیزی جنگ  1

 (Clausewitz,1984:87)  اس  ما یخواسته انجا  به حریف ساختن وادار جه  آمیز

 مسدل   نیروهدای  از اسدتفاده  بدا  سیاسی اهداف پیشبرد هنر معنای به نظامی اصطالح در جنگ  2

 (239: 1930نوروزی، )باشد می

 (Clausewitz,1984)دیرر   ابزاری با اس ، سیاس  یادامه جنگ  9

 ها:ی متمايز جنگهارويکردها و دوره

باشدد کده    هدای ندوین در محاتدل نظدامی موردبحد  مدی      ی جندگ  امروزه رویکردهای ذیل درباره

 اند از: عبارت

 (1933اندیشراه شریف، )1جنگ نسل چهار   1

 )همان(  2جنگ عصر چهار   2

 )همان(  9جنگ موج سو   9

 (9 :1930سلماسی، زهتاد)جنگ دوره ششم    1

 (1تا: یمتمایز جنگ  )درویشی، ب هایدوره  0

کده از مندابع    هدا ی جندگ ، مشخصات چهار نسل، چهار عصر، سه مدوج و شدش دوره  1در جدول 

هدای عمدده    زمانی، عنوان، محورید  و ویژگدی   آوری و توسط محقق بر مبنای بازهگفته جمعپیش

 تلخیص شده، آورده شده اس :
 گوناگون جنگ دوره 9و موج جنگ  9نسل و عصر جنگ،  1های  ویژگی خالصه :1جدول           

                                                           

1 Fourth Generation Warfare 

2 Fourth Epoch Warfare 

3 Third Wave Warfare 
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ان
نو
ع

 

ی
مان
ه ز
از
ب

 

عنوا
 ن

 های عمده ويژگی محوريت

ار
چه

 
گ
جن
ل 
نس

 

1913 
 نسل
 اول

تناوری تفنگ 
 خان بدون

 و پر سرهای تفنگ
 آراییهای رز تاکتیك

1310 
نسل 
 دو 

تناوری تفنگ 
 دارخان

 ی گلوله و اتزایش دق ، جایرزینی قدرتچرخه
 قدرت نیروی انسانی آتش بر

1613 
نسل 
 سو 

)نابودی  محور ایده
 جای بهدشمن 

 جنگ ترسایشی(

کننده  آسا و غاتلریر ی برقتانك ساخته شد، حمله
  محدور بدود تدا مکدان     مطرح شد و عملیات زمان

 محور

حال  در
 ظهور

نسل 
چها
 ر 

تناوری نو و 
 محوری ایده

هدددای  مسددتقیم انددرژی، روباتیددك و  تسددلیحات 
 نامتقارن یهاجنگعملیات روانی و 

گ
جن
ر 
ص
 ع
ار
چه

 

دوران 
 باستان

عصر 
 اول

 های سازمانیسپاه تشرده و هنگ انرژی انسان

قرون 
 وسطی

عصر 
 دو 

 زرهی( )مرزدار، بومی و نظا  سوارهسبك  سه انرژی حیوان

دوره 
 نوین

 عصر
 سو 

 شدن جنگ نوین ظهور جنگ گروهی و نهادینه مکانیکی انرژی

 دوره
پس  
 مدرن

 عصر
 چهار 

انرژی 
 پسامکانیکی

 سبك غربی مبتنی بر تناوری پیشرتته و سبك غیر
 غربی چریکی

گ
جن
ج 
مو
ه 
س

 

3111 
 سال قبل
 از میالد

موج 
 اول

 تن به جنگ تن کشاورزی دوره

19
61

ی 
الد

می
 

موج 
 دو 

 صنعتی دوره
استاندارد، جندگ   های انبوه، مجهز به تسلیحات ارتش

 ها مل  -بین دول 

 امروز
 موج
 سو 

 دوره
 دانش

جنگ مبتنی بدر اقتصداد ندوین، محورید  اطالعدات،      
 هدا، تنداوری غیدر    پيیر، روبدات  هدای  اتزارهای  جنگ

هددددای  مسدددتقیم اندددرژی و  تسدددلیحات  کشدددنده،
توانمندددی خدداص و جنددگ  ای، هددای رایاندده ویددروس
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 سایبر

ره
دو
ش 
ش

 
گ
جن
ن 
گو
ونا
گ

 

 از آغاز
تا قرن 

10 

دوره 
 اول

 ی متمدنهاجنگ دایی وی ابتهاجنگ اولیه یهاجنگ

1101 
 1110 تا

 دوره
 دو 

سالح گر  و 
 اختراع باروت

 ظهدور دریدانوردی، ایجداد    جنگ تئودالی و پادشاهی،
 عضو ثاب  حکوم  عنوان به دائمی های ارتش

1110 
 1611 تا

دوره 
 سو 

 ی صنعتیهاجنگ
رقابد  شددید تسدلیحاتی، تولیدد انبدوه تسدلیحات و       

 ده مردمیادوات نظامی، حضور گستر

1611 
 1610 تا

دوره 
چهار
  

 ی مکانیزههاجنگ

ی وسددیله تحددول در لجسددتیك بدده  هواپیمددا،  اختددراع
شدونده،   هدای  های  کارگیری تانك، موشك آهن، به راه

 از بددالررد و  اسددتفاده اختددراع رادار و مخددابرات و 
 رعدآسا دکترین حمله

1661 
 1610 تا

دوره 
 پنجم

 ی اتمیهاجنگ

هدای بالسدتیك و کدروز،     ها، موشدك  اتکن ظهور بم 
هددای   هددا، سددامانه هددا و ابررایاندده سددازی، رایاندده شددبکه

 ها ترماندهی و کنترل و زیردریایی

1610 
 2120 تا

دوره 
 ششم

 برتری اطالعات

ی تضایی، هاجنگنظا  یکپارچه ترماندهی و کنترل، 
، جندگ   دقیدق و گسدترده   شدونده  تسلیحات هددای  
 سازی راهبردی ای جنری ناتواناطالعاتی و الروه

 

 انديشمندان نظامی: های آينده  از منظرانواع جنگ

های در حال ظهور ی جنگهای زیر در دستهبر اساس مطالعات صورت گرتته در منابع ذیل، جنگ

 شوند:بندی میو آینده طبقه
 (1933)اندیشراه شریف،   شبکه محور جنگ  1
 تأثیر محور  )همان( عملیات  2
 )همان( سرنشین  ونبد جنگ  9
 (همان) بنیاندانش جنگ   1

 (1933)اندیشراه شریف،  جنگ اطالعات راهبردی   0

 (1962واثق، )جنگ نیابتی  9



                          

 

121  

 

 ،96،شماره سال پانزدهم -استراتژیكتصلنامه مطالعات دتاعی 

 (1931 نجم، محمدی) جنگ شناختی   1 1969پاییز

هدا و   های آیندده از منظدر هددف، ویژگدی    نرارنده مقاله، مشخصات انواع جنگ 2در جدول شماره 

 آورده اس  گفته اخي و روت/ابزار را از منابع پیش
 های در حال ظهور و آینده مشخصات جنگ :2جدول

ف
ردي

 

نوع 
 جنگ

 روش/ ابزار ها یژگيو هدف

9 

گ
جن

 
ور
مح
ه 
بک
ش

 

 و سددازی همرددا  خددود -
-ترمدان  بددون  کارها انجا 

 متعارف و سنتی های
-و داندددش در   بهبدددود-

ترمانددده بدده نیدد  نسددب  
 ارشد

دانددددش  و در  بهبددددود-
- ملیاتع شرایط به نسب 

 سطوح ترماندهی تما  در
 بددرای توانددایی اتددزایش-

 داندددش از بدددرداری بهدددره
 ابها کاهش  گروهی جه 

 مفاهیم نظامی تجسم-
 عصر اطالعاتی

وری و بهدددرهاثربخشدددی  بهبدددود-
 عملیات

 ایشبکهبودن نیروهای  توانمندتر-
 طریق رایانه اطالعات از گردت-

 هایسامانهحيف -
 راتبی بیهودهمسلسله

 مناتع بخشیحيف  -
-ناهماهنگ های سامانه حيف-

 و زائد
هدای  در سامانهگياری سرمایه -

 اتزارهدا، ندر  اطالعات، آوری تن
 بددون  هدای  ماشین نانو، تناوری

 پردازشدرر  هایتراشه سرنشین،
 هددددا،مدددداهواره ای،رایاندددده

- پهندای  ای،شدبکه  ساختارهای
 امواج رادیویی باند

 
 
 
2 

ت
لیا
عم

 
 ریتأث
ور
مح

 

ترییددر رتتددار دشددمن بدده  -
شکلی که وادار به تسلیم و 

 تر  مخاصمه شود

گدرتتن از رویکدرد خطدی،    تاصله  -
 تخری  محور و ترسایش محور

 نبرد درصحنهکاهش نیاز به نیرو -

 اهددداف یددانتددایج  شناسددایی -
 ستراتژیكا
تأثیرگدديارهای  کددارگیریبدده -

 رزمی و غیر رزمی

3 

گ 
جن

ین
نش
سر
ن 
دو
ب

 

هدای  بدر محددودی   غلبه -
 بهبدددود انسدددانی، مندددابع

 های عملیاتیتوانمندی

 های رقابتی متریرمزی -
 کاهش نیاز به نیروی انسانی -

هدای   ماشین پهپادها، سکوها و-
 ها یابدون سرنشین، تفنگ

کنتدرل  متحر  اندازهای خمپاره
-نقلیدددده دور، وسددددایل  از راه

 زیردریایی
و ارتباطات  کنترل، ترماندهی،-

 رایانه
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ف
ردي

 

نوع 
 جنگ

 روش/ ابزار ها یژگيو هدف

4 

گ 
جن

 ریغ
ده
شن
ک

 

آوری، مددددر  کدددداهش- 
جلددددوگیری از تخریدددد  

حال،  زیس  و درعین محیط
تددأثیرات مددوردنظر تحقددق 
 مدیری  رقی برای 

اتدراد و غیرتعدال   اندداختن   از کار -
-حداقل خسارات  باکردن تجهیزات 

هدا و   سداختمان بده   وارده و صدمات
 آوردن پرهیدز از وارد  -زیس   محیط

و تلفدددات صددددمات، جراحدددات  
تددأثیر بددودن مددوقتی  -غیرضددروری  

-پدديیری اتددراد  هددا و برگشدد   آن
از  اسدتفاده  عوض در هاییجایرزین

 کشنده ابزار
 مورداستفاده تناورانه بودن ابزار -

و  زسدددتیکی هدددایگلولددده-
 پالستیکی

 های پیچیدهشبکه -
سدوزآور همچدون   های اتشانه-

 آورتلفل و گاز اشك
 کننددددهبیهدددوت ابزارهدددای-

تفندددگ  همچدددون الکتریکدددی
Taser     و 

- 5 

گ 
جن

ش
دان

یبن 
 ان

تدددأثیرات  بدددهدسدددتیابی -
از مختلف  )اهداف( نظامی

 طریق
 نمددددودن بنیدددداندانددددش

 هاجنگمؤثر در  های مؤلفه

 نبرد حنهاستفاده از دانش نظامی ص -
 های اطالعاتیاز تناوری استفاده-
 هوشیاری برتر از صحنه نبرد تأمین-
 از دشمن ترگیری سریعتصمیم و
آوری و تحلیددل متکددی بدده جمددع -

 اطالعات

گرهددای حددسکددارگیری بدده-
و اطالعددات پیشددرتته، تندداوری 

پدددردازت ابزارهدددای تحلیلدددی 
 اطالعات

-داندش  بده  اطالعدات  تبدیل -

 صحنه نبرد

- 6 
گ 
جن

ت 
عا
طال
ا

دی
هبر
را

 
 

راهبددردی  کددارگیریبدده-
بده   هدا جندگ  در اطالعدات 

کمك تناوری نوین جهد   
 تحقق اهداف

 مؤلفده  ظهور ترییدرات بنیدادی در   -
راهبدردی بده سدب      اطالعاتی جنگ

 آوری ترییرات بنیادین در تن

 )جندگ  مجزا حوزه دو تعامل- 
 جنگ اطالعاتی( و راهبردی

- 7 
جنگ 
 نیابتی

تلفددات  حدديف و کدداهش-
 خودی نیروهای

 کشدددور پرسدددتیژ حفدددظ-
 را جنددگ کدده تددر بددزر 
 کند میهدای  

بددون   اهدداف  به رسیدن-
 امکانات خودی از استفاده

 نظامی حوزه به اختصاص عد -
 هدا حدوزه  تمدامی  در استفاده امکان-

قتصدادی  ا ،ترهنردی یاسی، س )رسانه،
 و   (

هددای درتقدد توسددط کددارگیریبدده-
 بزر 

استفاده از ابزارهای سدخ  و   -
 نر 
ابددزار  و اسددتفاده از نیروهددا  -

 محلی
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ف
ردي

 

نوع 
 جنگ

 روش/ ابزار ها یژگيو هدف

 
 
 
 
 
8 

تی
اخ
شن
گ 
جن

 

 شدناخ ،  نفوذ به حدوزه  -
ذهن و قل  دشمن جهد   

و نهایتداً ترییدر    تدأثیر ایجاد 
 رتتار دشمن

و بددر ذهددن  گددياری تأثیر-
 رهبرانمرد  و  اراده

 

 بر عنصر شناخ مبتنی -
-نر و  سیال مجازی، تضایی دارای-

 اتزاری
 و نظمدی بدی  ،قطعید   عد  شرایط-

 انتزاعدی،  وذهندی   هوی  ،آشوبناکی
 بودن سببی غیر سیالی ،
 دقیدق  تعریدف  عدد   و اجدزاخ  روابط

 شکس  و پیروزی
 تیزیکددی هددایمحدددودی  بدددون-

 تضا( و )زمان
 پیونددهای  اساس بر نیروها انسجا -
 یا قومی ایترقه یدئولوژیك،ا

 ابزارهااز تمامی استفاده -
 اطالعددددداتی، )دیپلماتیدددددك،

غیددراز ابددزار  و   ( بدده اقتصددادی
 نظامی

اطالعاتی  آوری تنکارگیری  به-
از  بیروندددیبدددرداری و بهدددره
 اطالعات

مدل ترماندهی و کنترل مبتندی  -
 ایبر معماری شبکه

 چابك، اینیروه تربی -
پیچیدددده در  و پددديیرانعطددداف

 شرایط پیچیده و پرآشود

 های آيندهراهبردهای نظامی در جنگ

درجده   991 ی نبدرد زمان بوده و صحنهبا پیشرت  تناوری، عملیات نظامی در آینده غیرخطی و هم

به سربازانی نیاز دارد که  هایییابد  چنین جنگشکل خواهد گرت  و جنگ به تضا نیز گسترت می

هدای آیندده   های نظامی جنگها شرک  کنند  بر این اساس راهبرد بتوانند با ابزارهای پیشرتته در آن

 (110 -113: تابی درویشی،) توان متشکل از اصول زیر دانس :را می

 های آیندهجنگی عد  اطمینان و ترییرپيیری در سلطه  1

 گسترت نبردهای نامتقارن  2

 های جنگهای انهدا  جمعی تقریباً بر تما  صحنهاتکندن سالحسایه  9

 های چریکیگسترت جنگ  1

 های نامنظمبر جنگ ناکامی نیروهای منظم در مرلود ساختن دشمنان احتمالی و تکیه  0

 آينده هایجنگ در رويکردهای محتمل

هدای آیندده،   ایدم  در جندگ  هدا را شداهد بدوده   های مختلف، رویکردهای مختلفی از جنگدر دوره

 رویکردهای ذیل محتمل اس :

  1نیروهدا   جدویی صدرته    اصل9تکری  نبرد برابر در تیزیکی   جنگ2رقاب   مقابل در   درگیری1

  1هدا  برداشد   برابدر  در   ابزارهدا 9اخالقی  هدف برابر در تیزیکی ی  حمله0زمان  برابر در مکان
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 های آیندهم: نقش بسیج منابع ملی در جنگمقاله پنج

 اتزار  سخ 6اطالعاتی    برتری3پیروزی  سناملمو هایمال  برابر در پیروزی ملموس هایمال 

: 1961ذوالفقداری،  و صفوی)   بردن در برابر نباختن11آمادگی  برابر در   جنگ11اتزار نر  برابر در

91-09)  

 آينده هایجنگ های ويژگی

هدای   ای کده ابعداد و مؤلفده    گونده  های مختلف جنگ، شاهد رویکردهای متفاوت هستیم بهدر دوره

کدارگیری   زمان، مکان، سط  نبرد، وسع  منطقه درگیری، میزان دقد  و سدرع ، بده    جنگ )شامل

در هر عصری متفاوت با عصر  (های نوین و     کارگیری تناوری های غیرنظامی، میزان به سایر مؤلفه

های آیندده  های جنگ توان ویژگیگفته می کند  با توجه به مطال  و موضوعات پیشدیرر ظهور می

 ذیل برشماری نمود و پس از تأیید روایی آن، از طریق جامعه آماری به آزمون گياش : را به شرح

 بودن ناهمرون  1

 درگیری زمان بودن کوتاه  2

 نبرد یمنطقه بودن وسیع  9

 زیاد عمل شدت با قاطع و سریع اجرای  1

 راهبرد و عملیاتی تاکتیکی، سطوح انطباق  0

 اطالعات چرخش در باز سرع   9

 نظامی سیاسی هدافا به زمان هم یابیدس   1

 جنگ برای عموی اتکار نمودن آماده  3

 تسلیحات بازی تخری  قدرت و هوشمندی دق ،  6

 جنگ یاداره برای پیچیده و مدرن تناوری از استفاده  11

 (1939 سالمی، )جنگ بودن غیر تناوبی  11

 بودن ائتالتی  12

 (21 :1931 سپتامبر، 11 نامه ویژه) مستمر روانی عملیات اجرای  19
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 ،96،شماره سال پانزدهم -استراتژیكتصلنامه مطالعات دتاعی 

 1969پاییز
 حقیق:شناسی ت روش

ی و ا توسدعه  -اهداف و سؤازت آن، از ندوع کداربردی   به ماهی  و ویژگی نوع این تحقیق با توجه

از طریدق  و  ایکتابخانده  -اطالعات، اسدنادی   گردآوری باشد  روتای میزمینه -روت آن موردی

رت توأمدان  صوبه کیفی و کمی رویکردهای از ها استفادهداده وتحلیل یهتجز یپرسشنامه باز و شیوه

ی بدودن موضدوع   عدد بُبا توجه بده دو   باشد( میexcelو  spssاتزارهای کارگیری نر  )از طریق به

 قرار گرتتند:   موردتوجهجامعه آماری  عنوان بهپژوهش، سه گروه از اتراد 

 اتراد مسلط به مقوله بسیج منابع ملی  -الف

 اتراد آشنا با مباح  دتاع و تهدیدات آینده -د

ی تهدیدات و بسیج منابع ملی شامل ترماندهان لشرری و کشدوری  اد آشنا به هر دو حوزهاتر -پ 

 در سطوح راهبردی  

یدابی بده حجدم    ی دسد  و بدرا ی تصدادتی  بند طبقهگیری برای انتخاد نمونه آماری از روت نمونه

جم جامعده  )بر مبنای ح نفر 31حجم جامعه نمونه   یدرنهانمونه از ترمول کوکران استفاده شد که 

بدرداری  بهره مورد آوری،پرسشنامه جمع 11ها که پس از توزیع پرسشنامه گردید محاسبه نفر( 199

 وتحلیل قرار گرت   یهو تجز

و نیز کارکردهای بسیج منابع ملی، دو پرسشنامه تنظیم )که بده   های تهدیدات آیندهبر مبنای ویژگی

هدای  ها، در بین جامعده نمونده توزیدع و داده   ی آنپیوس  آمده اس ( و پس از تأیید روایی و پایای

 مورد ارزیابی قرار گرت     spssاتزار شده به کمك نر  یآور جمع

از ادبیدات تحقیدق    آمدده  دسد   بده ی هدا  شاخصنامه ابتدا  یی پرسشروادر این پژوهش برای تعیین 

ه تدأثیر کمتدری   هدا کد  خبرگان این حوزه، تعددادی از گزینده   ازآوری، سپس به کمك سه نفر جمع

هدا نیدز از   نامده اعمال گردید  برای اثبات پایدایی پرسدش   ها آن موردنظرداشتند حيف و اصالحات 

ایدن    spssاتزاراستفاده شد که بر اساس محاسبات صورت گرتته توسط نر  1روت آلفای کرونباخ

کارکردهدای  و بدرای پرسشدنامه    611/1های تهدیدات آینده معادل نامه ویژگیضری  برای پرسش

                                                           

1- Keronbakh 
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 های آیندهم: نقش بسیج منابع ملی در جنگمقاله پنج

ها مورد تأیید هستند پایایی آن 10/1محاسبه گردید که چون بازتر از  631/1بسیج منابع ملی معادل 

 قرار گرت  

تدرین کارکردهدای   و نیز مهدم  1111های آینده در اتق های جنگ ترین ویژگیسپس با شناخ  مهم

آینده، از طریدق تنظدیم و توزیدع    های بسیج منابع ملی، میزان تأثیر و نقش بسیج منابع ملی در جنگ

 )که به پیوس  آمده اس ( به آزمون گياشته شد  9پرسشنامه شماره 

 :های تحقیقیافته و هاوتحلیل داده تجزیه

 دهندگان:جمعیت شناختی پاسخ

 کارشدناس ارشدد و  11.9معادل  نفر 91% کارشناس، 9.0معادل  نفر 0 سطح تحصیلی: ازنظر % 

 ری% دکت09.2معادل  نفر 11

 :12.6 معدادل نفدر   99، 11% دارای جایرداه خددمتی   11.9نفر معدادل   3 ازنظر جايگاه شغلی% 

 16دارای جایراه خدمتی  %19.3نفر معادل  99و  13دارای جایراه خدمتی 

 22.1نفدر معدادل    11کل نیروهای مسدل ،   ستاد در% 91.2نفر معادل  21 رده خدمتی: ازنظر% 

مشدرول   در ودجا %1.1نفر معادل  9 وناجا  %6.1نفر معادل  1 سپاه، %26.3نفر معادل  29آجا، 

 باشند خدم  می

ای )که به پیوس  آمده اس ( تنظدیم و  های( آینده، پرسشنامههای تهدیدات )جنگ بر مبنای ویژگی

تهدیددات( شداغل در    نفدر از جامعده آمداری )اتدراد مسدلط بده بحد         11به نمونه آمداری شدامل   

به شرح ذیدل   spssاتزار های حاصل از آن به کمك نر امی داده شد و دادههای مختلف نظ سازمان

 مورد ارزیابی قرار گرت :

-لموگوروفوآزمون ک(، از طریق 01ها، به عل  حجم نمونه باز )بیشتر از در ابتدا نرمال بودن داده

)سدط    sig  هدا، میدزان    یرنوف مورد ارزیدابی قدرار گرتد   جهد  بررسدی نرمدال بدودن داده       اسم

برای هرکدا  از متریرها بیشدتر از   sig  کنیم  چنانچه میزان ها را بررسی میمتناظر با داده معناداری(

ها از توزیع نرمال برخوردارند و بدالعکس  در ادامده    گیریم که داده صد ( باشد، نتیجه می )پنج 1.10

 شده اس   نتایج حاصله ارائه
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 ،96،شماره سال پانزدهم -استراتژیكتصلنامه مطالعات دتاعی 

 1969پاییز
 ندهيآ اتديتهدهای  ويژگیجدول  یها داده بودننرمال  یررسب:3جدول 

 .Statistic df Sig ندهيآ اتديتهدهای  ويژگی

  111 11  293 دارای ترییرات بنیادین

  111 11  292 عد  قطعی 

  111 11  911 ی شدن نبردرخطیغ

  111 11  291 راهبردی و راهکنشی کاهش تاصله سطوح

  111 11  291 ائتالتی بودن

  111 11  231 تنیده بودن ابعاد زمان و مکان درهم

  111 11  966 محور بودن آوری و تندانش 

  111 11  239 پیچیدگی و آشوبناکی الروها

  111 11  912 سرع  در عملیات(بودن )آسا  برق

  111 11  239 ها رنگ باختن سریع انراره

  111 11  226 تایده در جنگ –تحلیل هزینه 

  111 11  219 های دتاعی یر سریع تناوریتری

  111 11  206 عد  تقارن

  111 11  221 کوتاه شدن زمان درگیری

  111 11  209 اتزایش وسع  منطقه نبرد

  111 11  911 ی، تبادل و پردازت اطالعاتآور جمعتحول در 

  111 11  929 ها( جنگ روانی، تری  و رسانهعمومی )توجه به اتکار 

  111 11  999   و هوشمندیدق

  111 11  261 دور ایستا بودن

  111 11  911 ترماندهی و کنترل در جنگ آیندهروزاتزون اهمی  

  111 11  291 شدن واحدهای نظامی چندمنظوره

  111 11  210 کارگیری گسترده علو  شناختی به

  111 11  213 های نبرد مکانیزه شدن همه عرصه

  111 11  231 (ها کشنده ریغها )گیری ناتوان کنندهکار گسترت به
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 های آیندهم: نقش بسیج منابع ملی در جنگمقاله پنج

 های بسیج منابع ملی کارکردجدول  یها نرمال بودن داده یبررس :4 جدول

 .Statistic df Sig های بسیج منابع ملی کارکرد

 .000 13 911 بازدارندگی

 .000 13  219 هاافزايی توانمندیافزايش قدرت از طريق هم

گیری بهتر و کاراتر از منابع از طريق: شناسايی، ترکیب يا تبديل، بهره

انادازه و متناساب باا مقادار      هاا باه  حفاظت از منابع و استفاده از آن

 شده موردنیاز و درنهايت بازتولید منابع مصرف

201  13 000. 

 .000 13  216 های الزمگويی متنوع از طريق ايجاد ظرفیتآوردن امکان پاسخ فراهم

هاای   سازی سازمان های موردنیاز از طريق شبکه تأمین سريع نیازمندی

 دولتی و غیردولتی

211  13 000. 

 .000 13  209 های داخل و خارج کشور در راستای تحقق اهداف کارگیری ظرفیت به

 .000 13  219 ارتقاء پايداری ملی از طريق مشارکت گسترده مردم

کده از  باشدد  می 1.111ها برابر با  از داده كیمتناظر با هر  sig زانیم توق،ول ابا جد با توجهنتیجه: 

و از آمددار  بددودهنرمدال برخددوردار ن  عیدداز توزایددن جددداول  یهدا  داده درنتیجددهکمتدر اسدد     1.10

  میکن یاستفاده م یاستنباط لیتحل یبرا ناپارامتریك

 ها:بندی دادهرتبه

ها از آزمدون تریددمن   بندی دادهرسشنامه نرمال نیس  بنابراین جه  رتبههای پازآنجاکه توزیع داده

بنددی( تعددادی از   بنددی )رتبده  بدودن اولوید    شود  این آزمون بدرای بررسدی یکسدان   استفاده می

گیدری  تدوان نتیجده  ای که اگر ترضیه صفر آن رد شود، تنها می گونه متریرهای وابسته کاربرد دارد به

اتکا  گیری دیرر حال  توصیفی دارد و قابل ها یکسان نیس  ولی هرگونه نتیجهبهکرد که میانرین رت

  (116: 1936نیس   )مؤمنی، 
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 ،96،شماره سال پانزدهم -استراتژیكتصلنامه مطالعات دتاعی 

 1969پاییز
 ندهيآ اتديهای تهد ويژگی تأثیر زانیم یبند رتبه 5جدول 

ف
ردي

 

 9404های تهديدات آينده در افق  ويژگی
 نیانگیاام

 رتبه

 19.91 محور بودن آوری و تندانش  1

 19.12 ترماندهی و کنترل در جنگ آیندهزون روزاتاهمی   2

 10.09 دق  و هوشمندی 9

 10.19 ی، تبادل و پردازت اطالعاتآور جمعتحول در  1

 11.19 ها( نقش بارز جنگ روانی، تری  و رسانهعمومی )توجه به اتکار  0

 11.19 یرخطی شدن نبردغ 9

 19.90 های نبرد ها( همه عرصه کارگیری بدون سرنشین بهشدن )مکانیزه  1

 19.01 سرع  در عملیات(بودن )آسا  برق 3

 19.29 تنیده بودن ابعاد زمان و مکان درهم 6

 12.60 ائتالتی بودن 11

 12.10 عد  تقارن 11

 12.92 دور ایستا بودن 12

 12.21 دارای ترییرات بنیادین 19

 11.61 کارگیری گسترده علو  شناختی به 11

 11.69 ناکی الروهاپیچیدگی و آشوب 10

 11.99 اتزایش وسع  منطقه نبرد 19

 11.00 شدن واحدهای نظامی چندمنظوره 11

 11.99 کوتاه شدن زمان درگیری 13

 11.11 های دتاعی ترییر سریع تناوری 16

 11.61 عد  قطعی  21

 11.11 (ها کشنده یرغها )کارگیری ناتوان کننده گسترت به 21

 11.21 راهبردی و راهکنشی کاهش تاصله سطوح 22

 3.11 تایده در جنگ –تحلیل هزینه  29

 3.10 ها رنگ باختن سریع انراره 21
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 کارکردهای بسیج منابع ملی بندی رتبه :6جدول 

 های مرحله اول:يافته

 21ویژگدی اول )از   11باشدد، لديا   مدی  12.16های آیندده  های جنگ میانرین رتبه ویژگی ازآنجاکه  1

تدرین  مهدم  عندوان  بده اندد  که نصاد بازتر از میانرین را کس  نموده شده( ویژگی به آزمون گياشته

 ها در ادامه مراحل تحقیق استفاده خواهد شد   های تهدیدات آینده شناسایی و از آنویژگی

باشدد لديا تمدامی    که رتبه کارکردهای بسیج منابع ملی بسیار نزدیك به یکددیرر مدی  با توجه به این  2

 استفاده خواهد شد ها در ادامه مراحل تحقیق  کارکردها مورد تأیید قرار گرتته و از آن

 های پرسشنامه سوم:داده وتحلیل تجزیه

محاسبه گردید کده در   spssاتزار ها، توسط نر  در ابتدا میانرین میزان اثر متقابل هر زوج از ویژگی

های تهدیدات آینده  منظور گردیده اس   سپس در ادامه تأثیر هرکدا  از ویژگی 9های جدول درایه

ویژگی( و برعکس، تأثیر هرکدا  از کارکردهای بسدیج   11بع ملی )مجموع بر کارکردهای بسیج منا

ویژگی( بر مبنای میانرین میزان تدأثیر هدر یدك از     1ی تهدیدات آینده )مجموع منابع ملی بر مقوله

تسدهیل در نمدایش    منظدور  بده محاسبه گردید  زز  به ذکر اسد    excelاتزار متریرها به کمك نر 

تهدیدات آیندده بده ترتید       ویژگی 11)اند های مورد آزمون کُدگياری شدهی، ویژگ9نتایج جدول 

 (  gتا  aکارکرد بسیج منابع ملی از  1و  11رتبه از ا تا 
  

رتبه نیانگیم کارکردهای بسیج منابع ملی  

 19.90 بازدارندگی

هاتزایی توانمندیااتزایش قدرت از طریق هم  12.13 

های زز گویی متنوع از طریق ایجاد ظرتی آوردن امکان پاسختراهم  12.22 

 11.00 ارتقاخ پایداری ملی از طریق مشارک  گسترده مرد 

های داخل و خارج کشور در راستای تحقق اهدافظرتی  یریکارگ به  11.21 

دولتی و غیردولتی یها سازمان یساز بکهشاز طریق  ازیموردن یها یازمندینتأمین سریع   11.19 

گیری بهتر و کاراتر از منابعبهره  11.10 
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 1969پاییز
 های تهديدات آيندهمیزان تأثیر متقابل کارکردهای بسیج منابع ملی و ويژگی :7جدول 

 
 و پیشنهاد یریگ جهینت

 ی:ریگ جهینت-الف

که بیشترین اثر را بر روی  های آیندههای جنگ ترین ویژگی، مهم9 ه جدول شمارهبا توجه ب -الف
 اند از: کارکردهای بسیج منابع ملی خواهند داش  به ترتی  عبارت

 (1آوری، تبادل و پردازت اطالعات )کد  تحول در جمع  1

 (1دانش و تناوری محور بودن )کد   2

 (2ه )کد اهمی  روزاتزون ترماندهی و کنترل در جنگ آیند  9
 (11بودن)کد  ائتالتی  1
که بیشترین تأثیر را بر روی  ترین کارکردهای بسیج منابع ملی، مهم9 با توجه به جدول شماره -ب

 اند از: تهدیدات آینده خواهند گياش  به ترتی  عبارت
 (a  بازدارندگی )1 
 (d) زز  های ظرتی  ایجاد طریق از متنوع گویی پاسخ امکان آوردن   تراهم2 
 و مندابع  از حفاظد   تبددیل،  یدا  ترکید   شناسدایی،  طریق از منابع از کاراتر و بهتر گیری بهره  9 

 (c) شده مصرف منابع بازتولید درنهای  و موردنیاز مقدار با متناس  و اندازه به ها آن از استفاده

abcdefgگین یان م

14.03.63.63.63.43.22.23.37

23.44.23.43.63.62.62.43.31

33.82.63.43.82.63.02.63.11

43.63.04.63.24.23.42.63.51

54.83.22.63.61.82.83.83.23

64.03.22.63.82.22.43.63.11

73.23.23.03.01.62.41.62.57

83.42.62.82.43.82.02.02.71

94.02.63.43.23.02.43.03.09

104.23.63.22.81.84.03.63.31

114.02.22.83.63.42.43.63.14

گین یان 3.853.093.223.332.852.782.82م

ده
آین

ی 
ها

گ 
جن

ی 
ها

ی 
ژگ

وی

کارکردهای بسیج منابع ملی
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-ملی در جنگ توان نقش بسیج منابعهای کمی، میبا توجه به نتایج حاصله از تحلیل تحلیل کیفی:

 های آینده را به شرح ذیل توصیف نمود: 
 و داناش  "و  " اطالعاات  پاردازش  و تبادل ی،آور جمع در تحول"های اساس ويژگیبر   1

   " بودن محور آوری فن

آوری اطالعدات   آوری دانشی بخصوص تدن  ویژگی حکای  از نقش مهم و مؤثر موضوع تن 2این 
و  نخبردان  کمدك  بده  بایسد  سدطوح مختلدف مدی    مدیرانهای آینده دارد  بر این اساس در جنگ

تناورانده و مبتندی بدر     صدورت  بده  را منابع بسیج ترایند از یك اوزً هر و تناوری، علمی متخصصان
ریدزی نمدوده و   برنامده  اطالعدات  آوری تن بر مبتنی را ترایند کل ثانیاً و دانش روز به انجا  رسانده

صورتی علمدی و مبتندی بدر آخدرین      رير، بسیج منابع هم بهاجرایی نمایند  بدیهی اس  از این ره
توانیم بر عنصدر  ها، می رسد و هم به کمك این تنّاوری ها و دستاوردهای علمی به انجا  می تنّاوری

کند( چیره شده و در حدداقل زمدان ممکدن و بدا     های آینده ایفا میزمان )که نقشی حیاتی در جنگ
شده، نسب  به بسیج منابع موردنیداز   های اطالعاتی تراهمساخ شناسایی منابع موجود به کمك زیر

هدا اقددا     موقع و بهینده از آن  برداری به ها، توزیع منطقی و علمی منابع و درنهای  بهره و ترکی  آن
 نماییم 

 " آينده جنگ در کنترل و فرماندهی روزافزون اهمیت "بر اساس ويژگی   2

ای کده در   گونه ها داشته اس  بهقشی محوری درنتیجه جنگن " ترمانده"ها همواره در تمامی جنگ
مرورزمدان و بدا گسدترده     باشدد  بده  ها عجین می ها با نا  ترمانده پیروز آنصفحات تاریخ، نا  جنگ

هدا   تبدع آن  ها و بهشدن وسع  منطقه نبرد، تحول در ابزار و تجهیزات جنری، اتزایش عرصه جنگ
هدای نبدرد اشدراف    تواند بر تمامی عرصده عنوان ترمانده نمی نفر بهها، دیرر یك اتزایش میزان داده

رو مرکدزی بدا عندوان مرکدز      داشته و بنا به شرایط، تصمیمات مقتضی و مؤثر را اتخاذ نماید؛ ازایدن 
سازی را بدرای ترمانددهان   ها را تشکیل داده و عملیات تصمیمترماندهی و کنترل، مرز متفکر جنگ

-د  حال با الروگیری از این روند، تمامی ترایندهای بسیج منابع ملی نیدز مدی  دهرتبه انجا  میعالی

بایس  تح  نظر مرکز ترماندهی و کنترل به انجا  برسد تا از این طریق اوزً تصدمیماتی در سدط    
ها )توسط مدیران( با هددای   کالن و راهبردی )توسط رهبران( اتخاذ شود و ثانیاً انجا  کلیه تعالی 

اتزایی هر چده بیشدتر در   ها، هم کاری شده و ضمن جلوگیری از موازی ری این مرکز انجا و هماهن
 ها را سب  شود تعالی 
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 " بودنائتالفی "بر اساس ويژگی   9

شد ولی با گيش  زمان های ابتدایی تقط محدود به طرتین درگیری میآترینان در جنگتعداد نقش
مناتع برخدی کشدورهای همسدایه بده      خوردن گرهو نیز های اطالعاتی و ارتباطی  و اتزایش تناوری

المللی، انریزه زز  بدرای  ای و یا بینهای منطقهیکدیرر و در سطحی بازتر، به اقتضای مناتع قدرت
مالی، حمای   -تسلیحاتی –منظور اقدا  به همکاری در سطوح مختلف )پشتیبانی اطالعاتی  ها به آن

رد و   ( با یکی از طرتین اصلی درگیر در جنگ تدراهم گردیدد    سیاسی و یا مشارک  مستقیم در نب
های گسترده از سوی کشدورهای   قدری توسعه یات  که شاهد همکاری در سالیان اخیر این روند به
منظور حماید    تارس و    ( بههای گوناگون )ناتو، شورای همکاری خلیج مختلف و تشکیل سازمان

 ایم   المللی چندجانبه بودهای و بعضاً بینهای منطقهل  ائتالفهای آتی، در قااز یکدیرر در جنگ
های ائتالتی دوچندان کارگیری آن در جنگبر این اساس، نقش و اهمی  بسیج منابع ملی و لزو  به

تدر از  ای وسدیع بایس  موضوع بسیج منابع ملی را حتی در محدودهبوده و در این راستا، رهبران می
هدای دارای منداتع مشدتر  بدا خدود      لکه در محدوده کشورها و یا حتی مل مرزهای کشور خود ب

در کشور ما، بسیج منابع ملی را به بسیج مندابع امد  اسدالمی تعمدیم      م ال عنوان بهتعریف نموده و 
اتزایی اتدزایش داده و مقابدل   هایی مؤثر، قدرت خود را از طریق همدهند تا بتوانند به کمك ائتالف

 آرایی پیروزمندانه نمایند ده خود، صفش دشمنان متحد
  " بازدارندگی"  بر اساس کارکرد  1

ترین کارکرد بسدیج مندابع ملدی بازدارنددگی     های کمی مشخص گردید مهمکه در تحلیل طور همان
نَ بِهِ تُرهِبوُ»    با عبارت    « وَاَعِدُّوا لَهُم مااستَطَعتُم مِن قُوَّهً »قرآن کریم در آیه شریفه  که هماناس   

امکان بسدیج مندابع ملدی ذیدل      منظور بههای زز  ایجاد زیرساخ  دیرر بیان بهکند  از آن یاد می   « 
گیرد که نتیجه آن ترساندن دشدمن و بازداشدتن او از   قرار می« آماده شدن با همه استطاع »دستور 
سدتی خدود آمداده شدویم )     باشد  بر این اساس هم بایمان میاقدا  خصمانه علیه مناتع ملی هرگونه

برگدزاری   ازجملده هدای مختلدف   ایجاد ساختارهای زز  حقوقی، تنی، مالی و    ( و هدم بده شدیوه   
   نماییممانورهای مختلف، این آمادگی را به دشمن اعال  

 " متنوع گويی پاسخ امکان آوردن فراهم "بر اساس کارکرد   0

هدای ندو در ایدن    امکان بروز و ظهور پدیدده  ها و نیز شدن آن تنوع تهدیدات، پیچیدگی و غیرخطی
کده در صدورت بدروز تهدیددات      نمداییم ای تدراهم  گونهرا به شرایطکند تا عرصه، ما را مجاد می

-مدی  مددیران  و گویی متنوع را داشته باشیم؛ بر این اساس، رهبدران زمان، امکان پاسخمختلف و هم

 شناسایی را دشمن نظامی حمالت مختلف سناریوهای تهدیدات آینده، پایش و رصد ضمن بایس 
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 شدرایط  در کده  نمایند ریزیبرنامه منعطف ای گونه به مختلف، هایآمادگی ارتقاخ و حفظ با و نموده
( موردنیداز )در زمدان و مکدان    موردنیداز  مندابع  با بسیج بتوانند نشده، بینی های پیشمختلف و بحران

قارن را تراهم آورند  در ایدن راسدتا اسدتفاده از تدوان     گویی مؤثر به انواع تهدیدات نامتامکان پاسخ
حلدی  تواندد راه که در همه نقاط کشدور حضدوری تعدال دارندد، مدی      های بسیج مردمیبازی پایراه

 آید  حساد بهمناس  برای این عرصه 
 " منابع از کاراتر و بهتر گیریبهره "بر اساس کارکرد   9

باشد کده در تعیدین سرنوشد     می موردنیازیری  منابع ها نحوه مدیکی از تاکتورهای مهم در جنگ
نماید  ممکن اس  یك جنگ مانندد دتداع مقددس چندد سدال بده طدول        نبرد نقشی اساسی ایفا می

بسیج  منظور به شرایط آوردن تراهمانجامد؛ نکته مهم آن اس  که منابع ملی محدود هستند و صرتاً 
ای کده بدا گيشد     گونده نابع و میزان استفاده از آن بهکارگیری مکند بلکه نحوه بهمنابع کفای  نمی

بایسد  مددیران اوزً   زمان خللی در کار پیش نیاید بسیار مهم و حیاتی خواهد بود  در این راستا می
ای گونهرا به شرایطبندی نمایند و ثانیاً ها اولوی منابع را پس از شناسایی به جه  میزان اهمی  آن

، امکدان  موردنیداز کدارگیری و تخصدیص مندابع    ها، پس از بده حفاظ  از آنتراهم نمایند که ضمن 
 ها تراهم گردد  بازتولید و جایرزینی آن

 :ها شنهادیپ-ب
های آینده تبیدین گردیدد، پیشدنهاد    بدیل بسیج منابع ملی در جنگحال که در این پژوهش نقش بی

 د:قرار گیر موردپژوهشگردد موضوعات ذیل در تحقیقات آینده می
 اجرايی: یها شنهادیپ -الف

های لشرری و کشدوری(  های استانی و کشوری )در سط  سازمانبرگزاری مانورها و رزمایش  1
 های اجرای طرح بسیج منابع ملیسازی زیرساخ با هدف آماده

ها با طرح بسدیج  آن نمودن آشنا منظور بههای تخصصی برای ترماندهان نظامی تشکیل نشس   2
 گیری از آن در جنگنری بهرهمنابع ملی و چرو

 پژوهشی: یها شنهادیپ -ب
 روزرسدانی  بده طراحی سامانه بسیج منابع ملی با هدف شناسایی مندابع ملدی در منداطق مختلدف،      -

 و    موردنیازاطالعات، تراخوانی منابع 

 فهرست منابع:

 منابع فارسی -الف
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 و 29/12/1931، 26/1/1932، 21/9/1911، 0/6/1996ی هددا خیتدداردر  انقددالد رهبددر معظددم  بیانددات  -

9/6/1969  

و  آموزشدی  مؤسسده  تهدران،  ،آيناده  هاای بر جناگ  حاکم هایپارادايم (،1933) شریف، گاه اندیش -

 دتاعی  صنایع تحقیقاتی

  تهران ،یاسالم انقالد و ینیخم اما  پژوهشکده ،انقالب تا جیبس از(، 1930، )چارلز یلیت -

 و، تهران، مؤسسه آموزشی ات تأثیر محور، رويکردها و ابعاد آنعملی(، 1933جمعی از نویسندگان، ) -

 ی صنایع دتاعی قاتیتحق

و  آموزشدی  تهدران، مؤسسده   ،کااربرد  نظرياه و  تأثیر محور، عملیات (،1933جمعی از نویسندگان، ) -

 دتاعی  صنایع تحقیقاتی

هاای  باا جناگ   هاای آن  های مدرن، بررسی تفاوتپروژه تحقیقاتی جنگ(، 1931) درویشی، ترهاد، -

فنااوری   جناگ و  تحوالت ماورد انتظاار در   های مدرن باآوری در جنگ پیشین، بررسی عامل فن

 دو دهه آينده. نظامی در

 قالاب  در باومی  نظامی توان در مؤثر عوامل بررسی(، 1962 رشید، غالمعلی و کریمی، حمید، )بهار -

 دتاع ، تصلنامهناهمتراز تهديد مقابل در ايران اسالمی دفاعی جمهوری جانبههمه بازدارندگی الگوی

  9 شماره اول، سال ملی،

 ستاد آجا  تهران، دانشکده ترماندهی و های آينده، جنگ(، 1930) زهتاد سلماسی، یعقود، -

ساو در نبردهاای   ماديريت راهباردی عالئام کام    (، 1962 بهدار ) سالمی، حسین و نصرتی، علیرضا، -

  9شماره ، تصلنامه دتاع ملی، سال اول، ناهمتراز

 نبردهای در جنگ مختلف اصول و اشکال (،1961 زمسدتان ) یحیی و ذوالفقاری، مهدی، صفوی، سید -

  2 شماره اول، سال ملی، دتاع ، تصلنامهآينده

 ، تهران، امیرکبیر ترهنگ عمید(، 1931) عمید، حسن، -

  سم  ،تهران ،الملل نیب سیاست و خارجی سیاست اصول، (1990) ،عبدالعلی ،قوا  -

 سیاسدی  مطالعدات  دتتدر ، تهدران  ،نددر یبا کدورت ترجمده:   ،بازر   استراتژی (،1911) ،ا  جان ،نزیالک -

  الملل نیب

جانبه برای مقابله با تهديادات   وين راهبردهای دفاع همهتد(، 1961-1961) کوچکی بادزنی، سجاد، -

 ، دانشراه عالی دتاع ملی پايه ناهمطراز در يك نبرد دريا
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 های آیندهم: نقش بسیج منابع ملی در جنگمقاله پنج

 و آموزشدی  تهدران، مؤسسده   ،جناگ  پانجم  بعد شناختی؛ جنگ(، 1931) ،نیحس دیسنجم،  محمدی -

 دتاعی  صنایع تحقیقاتی

 ، دانشراه عالی دتاع ملی بسیج منابع ملی (،1969نیا، رضا، )محمدی -

  مؤلفتهران،  ،spssهای آماری با استفاده از تحلیل(، 1936ی، منصور، )مؤمن -

های  تألیف کتاد ریزی و برنامه ، تهران، مرکزغیرعامل عملی دفاع مفاهیم نظری و(، 1930نیا، )موحدی -

 مشتر  سپاه  معاون  آموزت و نیروی انسانی ستاد –درسی 

 محسدن  دیسد  ترجمده:  ،(الملال  بین سیاست در موفقیت ابزارهای) نرم قدرت ،(1936) جوزف، نای، -

  (السال  علیه) صادق اما  دانشراه ذوالفقاری، مهدی و روحانی

 ، تهران، سنا امنیتی –فرهنگ دفاعی (، 1930) قی،نوروزی، محمدت -

تهدران، مؤسسده    آمريکا و راهبرد جنگ نیابتی در خاورمیانه و شمال آفريقا،(، 1962) واثق، محمدود،  -

 مطالعات آمریکا 

  1 و 9 شماره راهبردی، مطالعات پژوهشکده ،راهبردی مطالعات تصلنامه (،1931) ،سپتامبر 11 نامه ویژه -

 مطالعدات  تصدلنامه  ،نامتقارن جنگ در روانی عملیات کاربرد (،1932 دحسین، )تابسدتان محم الیاسی، -

  29 شماره بسیج،

: حسین ترجمه ،محور تأثیر عملیات کاربرد و نظريه جنگ؛ از نوينی شیوه ظهور(، 2119) یوشوآهو، -

  ملی امنی  و دتاعی مطالعات رمضانی، تهران، مرکز

 

 منابع انگلیسی -ب

- Clausewitz Carl von (1984), On War [Vom Krieg] (Indexed ed). New 

Jersey Princeton University Press. p. 87. ISBN 978-0-691-01854-6 

 

 سایت -پ

- http://maslahat.ir 
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