
 

1 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جنگ نامتقارن هاياصول و ويژگي
 
 

  سرتيپ دوم پاسدار هادي مراد پيري
 

 : چكيده    
نبرد نامتقارن ، قدمتي به درازاي تاريخ و گستره اي به پهناي كره زمين دارد؛مع الوصف در      

رن در كندد  نبدرد نامتقداهر مقطعي از تاريخ ، ابزارها، متون و امكانات خاص خود را طلب مي

معنا و مفهوم كالن آن، مستلزم دشمن يا دشمناني ناشناخته و يدا اهددا ي ريدر قابدا مها دبه 

باشد   در نبرد نامتقارن به كارگيري  الح و تاكتيك متعارف  اقد كارايي الزم ا ت   مهمتر مي

ايدن  اين كه اين نبرد ، معلول تهديد نامتقارن بوده، در چهار چوب آن معنا پيدا مدي كندد  بدر

ا اس در اين مقاله  عي شده مفاهيمي در خصوص تعاريف جنگ نامتقارن و متقارن و تفاوت 

 آنها با يكديگر و همچنين اصول ويژگيهاي آن به كار برده شود  
 

  واژه هاي كليدي :
 جنگ نامتقارن ، اصول جنگ نامتقارن ، ويژگيهاي جنگ نامتقارن       
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امروز در قالب استراتژي ،عمليات،تاكتيك، تكنيك و شيوه نبرد  جنگ نامتقارن كه     

مورد توجه كارشناسان و صاحب نظران امور نظامي مي باشد، بيش از يك دهه نيست 

كه در ادبيات سياسي و نظامي غرب مطرح شده استت و شتايد يكتي از دييلتي كته 

م دو قطبي به طتور باعث شده است اين مفهوم مورد توجه قرار گيرد،از بين رفتن نظا

عام و تبديل شدن آمريكا به يك تهديد جهاني براي كشورهاي دنيا بته طتور صتا  

 باشد.

برصي صاحب نظران كه بعضاً به قدرتهاي بزرگ نظامي دنيا وابسته هستند، جنگ      

سپتامبر سال  11نامتقارن را يك پديده تروريستي و نقطه عطف آن را در غرب،حادثه 

تتوان بته داننتد . از جملته ايتن صتاحب نظتران بتراي م تال ميا ميدر آمريك 1001

به عنصر فن آوري بعنتوان  وجته  1991( اشاره كرد كه در سال Pills Baryپيلزبري)

( در همان سال استفاده از شيوه هاي غير Nealتمايز اين نوع جنگ تاكيد كرد و نيل )

ي تعريف نظامي غرب در زمينه مرسوم را مورد توجه قرار داد ، اما وجه غالب ادبيات

ي متخاصم در جنگ نامتقارن، يعني دو طرف ضتعيف و قتوي فوق بر محور دو توده

ي تأثير جنگ رواني در نبرد نامتقارن، بسيار استوار است كه توجه به اين نكته از جنبه

ي رويكرد محافل نظامي وابستته حائز اهميت است. به هر حال اين مطلب بيان كننده

برقدرت هاي جهان نسبت به جنگ نامتقارن است و جهتت گيتري هتا و مفهتوم به ا

 سازي آنها نيز بر اين نگرش استوار است.

از طرفي محافل نظامي ديگري نيز هستند كه نگاه متفاوتي بر اين نگرش دارند، از       

 ديدگاه آنان جنگ نامتقارن رويكردي است كه در روند طبيعي بر آمده از سير تاريخي

جنگ در مقاطع مختلف شكل گرفته و متحول شتده استت و در ايتن ستير تتاريخي 

توانسته است در هر مرحله ضمن بيان مفاهيم جديد و هدايت مسير تاريخي جنتگ ،  
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چالش هاي فراوان و ناگواري را پيش روي قدرتهاي رزمي نظامي جهان قرار دهتد . 

ح آمريكا توسط ويتنتام مللتوب جنگ ويتنام اولين جنگي بود كه در آن نيروهاي مسل

شدند. جنگ ويتنام نشان داد كه آمريكا در مقابل جنگ نامتقارن ويت كنگ ها ناشيانه 

عمل مي كند. جنگ اسراييل و حزب اهلل لبنتان نيتز نشتان داد كته استرائيل بتا تمتام 

، ناموفق  عمل كترده استت و حتزب اهلل هتم اكنتون تجهيزات در مقابله با حزب اهلل

 ند ضربات مهلكي را به ارتش اسرائيل وارد نمايد.توامي

جنگ ايران و عراق نيز از اين رويكرد پيروي نمود . رژيم تا دندان مستلح بعتث      

عراق با پشتيباني كشورهاي غترب و شترق و حتوزه صلتير فتارن تتوان مقابلته بتا 

رويكرد  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران را نداشت و نتوانست مقابله كند. اين

متكي بر فرهنگ و باورهاي ديني ماست كه بر قلب و جان مردم حتاكم استت كته از 

) كه نقطه عطف آن واقعه عاشتورا و  آقا،موي و سرور شهيدان حضرت امام حسين 

 نمايند.شعار پيروزي صون بر شمشير برآيند اين صواستگاه مي باشد ( پيروي مي
 

Assymetrical Warfare

الف( ت تقارن بر وزن تفاعل به معني با هم قرين شدن است و تقارن از ريشه قرن بته 

معناي نظير، مانند، كفو و همانند مي باشد . متقارن اسم فاعل بتاب تفاعتل يعنتي آن 

 چيزي كه همانند و نظير ديگري است.

ارف براي صن ي نمتودن ب ( به كار گيري رويكردهاي غير قابل پيش بيني يا غير متع

يا تضعيف قواي دشمن و در عين حال بهره برداري از نقاط آسيب پذير او از طريتق        

فن آوري هاي غير قابل انتظار يا روش هاي مبتكرانه ) ستاد مشتتر  ارتتش آمريكتا 

 (.1999سال 
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ج( نبرد بين نيروهاي غير مشابه : )روبرت اچ آلن  ت ستتاد مشتتر  ارتتش آمريكتا 

 ت انتشارات مشتر (. 1991

د( رويكرد هاي نامتعارفي كه دشمن  ضمن بهره برداري از نقاط آسيب پتذير متا ، از 

نقاط قوت ما بر حذر مانده يا آنها را تضعيف مي كند ) استراتژي امنيت ملي آمريكتا 

 (.1999سال 

اكتيتك هت( جنگ نامتقارن به جنگي گفته مي شود كه طرفين درگير نه تنها آرايش و ت

متناسب با يكديگر ندارند بلكه در نبرد با يكديگر از روشهاي صتا  و منحصتر بته 

 (.1831فرد صود استفاده مي كنند )دافون ت دوره فرماندهي و ستاد ت 

و( درگيري كه صارج از اصل و قاعده صورت گيرد ، يتا يتك شتيوه غيتر معمتول و 

نيرو در مقابتل دشتمن )ديويتد . ال فريب آميز براي تأثير گذاردن بر موازنه و برابري 

 ژنرال ارتش امريكا(. –كانگ 
 

 خالصه اينكه جنگ نامتقارن يعني :

 عدم برابري ، عدم همترازي نظامي بين طرف هاي درگير در يك صحنه جنگ، (1)

هتتاي متقتتارن يتتك درگيتتري صتتارج از اصتتل و قاعتتده پذيرفتتته شتتده در جنگ (1)

 نقاط ضعف و آسيب پذير آن، ( و ضربه به دشمن از طريق شناسايي)كالسيك

جنگ نامتقارن يعني برصورد منطقي با شرايط ، زماني كه مي دانيم به هتي  وجته  (8)

نمي توان از طرق مرسوم و شيوه هاي جنگ متقارن )كالسيك (، دشتمن را مللتوب 

 كرد. انتخاب نبرد نامتقارن منطقي ترين شيوه مي باشد.

 

Symmetric Warfare

الف ( جنگ متقارن به نبردي اطالق شود كه طرفين درگير، آرايش مشابه با يكتديگر 

 گيرند. داشته باشند و از روش هاي معمول و متداول نظامي در نبرد با يكديگر بهره



 

5 

 

  
 

هاي ب( جنگ كالسيك، يك جنگ منظم با شيوه ها و تاكتيك هاي مشخص ، روش

 تجهيزات هم وزن انجام مي گيرد. معين و محاسبات مبتني بر امكانات و
      

رستد كته ستازماندهي متنظم تتر و در يك جنگ متقارن نيرويي بته پيتروزي مي     

كارآمدتر به همراه حجم تسليحاتي بيشتر و فن آوري نظامي و اطالعاتي پيشترفته تتر 

  چيز به طور كامل قابل پيش بيني نيست؛ زيترا داشته باشد. اما در جنگ نامتقارن هي

جنگ نامتقارن ، جنگي نامنظم با شيوه هاي نامشخص و روشهاي نتامعين استت كته 

توان آن را با تكيه و بر امكانات و تجهيزات معمول محاسبه كترد. اساستاً جنتگ نمي

رت شود كه دو طرف منازعه در شكاف عميقي از نظتر قتدنامتقارن زماني انتخاب مي

دفاعي و فن آوري تسليحاتي قرار دارند؛ يعني زماني كه تفاضل قدرت فيزيكتي بتين 

 طرفين منازعه بسيار زياد باشد.

 

 ( برخي از نقاط قوت جنگ متقارن به قرار زير است :1)

 تداوم بيشتر  

 ريسك كمتر در انجام حمالت 

 و پشتيباني پذيري بيشتر كنترل پذيري  

 ( برخي از نقاط ضعف جنگ متقارن عبارتند از :2)

 عدم كارايي در هنگام بر هم صوردن توازن قوا در برابر دشمن  

 عدم انعطاف پذيري در مقابل شيوه هاي غير منظم  
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كندي و سنگيني )منظور از كندي اين است كه براي مهيا ساصتن شترايطي  

پرداصت ، زمان زيتادي بته تهيته تجهيتزات و  كه بتوان به جنگ كالسيك

پرسنل ، اعزام و موضع گيري آن ها نياز مي باشد و منظور ار سنگيني اين 

است كه براي كوچك ترين موضع جنگي در جنگ كالسيك تجهيتزات و 

 امكانات زيادي مورد نياز است(.

 ( برخي از نقاط قوت جنگ نامتقارن به قرار زير است:3)

 برابر حمالت دشمن )انعطاف پذيري ( واكنش سريع در 

 كمتر به عوامل پشتيباني در مقايسه با جنگ متقارن  

 پراكنده عمل نمودن در تمام نقاط كشور  

در صورت لو رفتن عمليات ها ، صستارات و تلفتات ، نستبت بته جنتگ  

 متقارن كمتر است .

 برخي از نقاط ضعف جنگ نامتقارن عبارتند از : (4)

 ر عمليات هامحدوديت جلرافيايي د 

 محدوديت در به كار گيري نيروها و تجهيزات  

 ضعف مقاومت در برابر حمالت سهمگين  

 ريسك پذيري جاني براي نيروهاي اجرايي 

 

ضتريب اجرايتي و (، impactجنگ نامتقارن و جنگ متقارن ، از سه جنبه : اثر )     

 شود.اند كه به ترتيب و به طور صالصه توضيح داده ميضريب پشتيباني مقايسه شده
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 ( اثر گذاري 1

تر است؛ زيرا در آن از تعداد نيرو اثر جنگ متقارن نسبت به جنگ نامتقارن وسيع     

نتگ شود. اما در مقابل، اثر جنگ نامتقارن نسبت بته جو امكانات بيشتري استفاده مي

متقارن عميق تر و حسان تر است؛ زيرا ضرباتي كته بته دشتمن وارد متي شتود در 

شرايطي است كه دشمن آمادگي يزم را براي مقابله بتا آن نتدارد . اساستاً در جنتگ 

طور كه محيط نامتقارن است، نسبت هزينته بته نامتقارن بايد به دنبال آن بود كه همان

نوع جنگ بايد كاري كرد كه براي دشمن نستبت  اثر بخشي نيز نامتقارن شود. در اين

اقتصتادي هزينه به اثر بخشي بسيار افزايش يابد ؛ يعني بايد جنگ را براي دشمن غير

 كرد ؛ زيرا او با هزينه هاي سنگين مي جنگد.

 ( ضريب اجرايي 2)

ضريب اجرايي عملياتهاي جنگ متقارن، تابع ضرايب و عوامل محاستباتي چتون      

افند، آفند و عقب نشيني در صورت شكست عمليات مي باشد. در حقيقتت امكان پد

صطي و جبهه اي مي جنگند؛ در حالي كه اصل در جنگ نامتقارن، رسيدن بته هتدف 

است و كمتر به امكان عقب نشيني و وجود راه هتاي پشتتيباني وابستتگي دارد . لتذا 

هاستت، ولتي در ملياتوابستگي جنگ متقارن به عوامل محاسباتي در انجام پذيري ع

جنگ نامتقارن كمتر به عوامل محاسباتي در انجام پذيري عملياتها نياز مي باشد و در 

محيط نامتقارن، توازن ظاهري به صودي صود وجود ندارد اما متي تتوان آن را ايجتاد 

 كرد.

 ( ضريب پشتيباني 3)

اني رزم، بته در جنگ متقارن بتدون اطمينتان از پشتتيباني صتدمات رزم و پشتتيب     

عمليات دست نمي زنند در حالي كه در جنگ نامتقارن چنين اصلي وجتود نتدارد و 

 تحت هر شرايطي عمليات بايد انجام گيرد و نياز كمتري به پشتيباني دارد.
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ني مشخصي است. با وجتود پيروزي در هر جنگي، مستلزم پيروي از اصول و مبا     

، ، اصول جنگ هميشه ثابت نيست ، بلكه به مرور زمان و به دييل تحويت جديداين

روند. با توجه به اشاعه سالح هاي هستته اي و تتك تليير يافته و به سوي تكامل مي

هاي جنگ آينده ، ما را بته تجديتد قطبي شدن جهان توسط آمريكا، اصول  و ويژگي

،  كنترل ار نيروها، توانايي اطالعاتي، آماد و پشتيباني، روشهاي فرماندهينظر در ساصت

و تاكتيك در مورد سناريوهاي جنگ هاي آينده ملزم صواهد كترد. در واقتع دشتمنان 

بالقوه و مجهز به تجهيزات پيشرفته، ما را وادار صواهند كرد تا انقالبتي در انقتالب را 

مور نظامي به وجتود آوريتم. انقالبتي كته مستتلزم دهند اايجاد مي كنند و انجام نمي

هاي نظامي چرصش هاي اساسي در استراتژي دفاعي، سياست هاي عملياتي و توانايي

كنوني است . لذا اگر جنگي رخ دهد ، چگونه مي توان در ميدان نبرد، با دشمني كته 

 تر است درگير شد؟از نظر توانايي نسبت به نيروهاي صودي بسيار قوي
 

آيا اصول قديمي در اين نوع جنگ ها كتار ستاز صواهتد بتود ؟ اصتول و مبتاني      

راهنماي نيروهاي مسلح در جنگ ها كدام است؟ آيا اين اصول پاستخگوي نيازهتاي 

جنگ آينده صواهد بود يا صير؟ در پاسخ به اين ستوايت بايتد گفتت كته برصتي از 

بدون هي  گونه اصتالحي  اصول و ويژگي هاي  گذشته مي تواند به همان صورت و

درباره جنگ هاي آينده در مقابل دشمنان تا دندان مسلح اعمال شود . اما ديگر اصول 

و ويژگي ها ، براي سازگاري با تلييرات فن آوري يا اوضاع و احوال ، به ناچار بايتد 

تعديل و اصالح شود و بعضاً به آنها اضافه گردد . براي نمونه ، وجتود ستالح هتاي 

هاي جمعي در دست دشمن ، موجب صواهد شد تا فرمانتدهان آينتده ، شتيوه كشتار

 گذشته را كه در آن كه اصل تمركز در جنگ،رزمايش و وحدت فرمانتدهي را اعمتال
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كردند، اصالح نمايند و تعديل هايي را انجام دهند . لذا فن آوري نوين، روشتهاي مي

. برصي از اصول را امتروزه بايتد دهدفريب كاري جديدي را براي غافلگيري ارايه مي

ها اضافه نمود و آنها را نيز مورد توجه قرار داد؛ مانند برتريهايي كه به اصول و ويژگي

ي تك به عمق منطقه دشمن، پشتيباني مؤثر از نيروها، تحر  و جابه جتايي در نتيجه

 روند .سريع و برتري اطالعاتي از جمله اين اصول به شمار مي
 

هاي آن را فهرست كرده كه قيق علمي ، بيش از صد اصل جنگ و ويژگييك تح     

از سوي متفكران نظامي مطرح شده است . در سال هاي اصير نيتز « سن تزو»از زمان 

ي يك اصل مستتقل متديريت برصي از صاحب نظران، مفهوم بازدارندگي را به منزله

گ كه به درگيري آينتده جنگ مورد بحث و بررسي قرار داده اند. بازنگري اصول جن

با يك دشمن مجهز به سالح هاي پيشترفته و ستالح كشتتار جمعتي مربتوط استت 

 ي انجام عمليات در ميدانهاي نبرد در آينده ارايه كند.تواند در  بهتري را از نحوهمي

بايد يادآور شد كه فهم اين اصول مي تواند به در  فرماندهان از نحتوه هتدايت      

بازنگري آنها مي تواند اصول بنيادي را براي آنها مشخص نمايتد.  جنگ كمك كند و

اصولي كه به صودي صود براي پيروزي كافي نيست. زيترا تتا حتدي انتزاعتي انتد و 

مستلزم پردازش به هنگام اعمال در موارد صا  مي باشند . پس با توجه بته رعايتت 

ا اضتافه متي گتردد و اصول گذشته در جنگ نامتقارن يكسري اصول ديگر نيز به آنه

بعضي از اصول نيز اصالح مي گردند كه تحت عنتوان اصتول و ويژگتي هتاي كلتي 

 جنگ نامتقارن آورده شده است .

با توجه به وجود ديدگاه هاي مختلف در صصو  اصول و ويژگتي هتا و حتتي      

تعريف جنگ نامتقارن و فقدان مطالب دستته بنتدي شتده، در ايتن راستتا بعضتي از 

انتد و ايتن دو راتفكيتك ، اصول و ويژگي ها را با هم به صورت يكجا پذيرفتهاساتيد

دانند. اما برصي ديگر نظرشان اين است كه مي شود اينها را تفكيتك كترد . ناپذير مي
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لذا نويسنده اين مقاله با توجه به ديدگاه صود و بعضي از محققان و اساتيد، اصتول و 

مكن است در جابجايي و يا حتي كتم يتا زيتاد ويژگي ها را تفكيك نموده است كه م

 كردن آنها نظرات متفاوتي وجود داشته باشد كه قابل احترام بود.
 

با توجه به اينكه ماهيت و ابعاد جنگ هتاي آينتده بته طتور مشتخص و دقيتق و      

ونه استراتژي نظامي ثابت بتراي پاستخگويي بته معلوم نيست ، طبيعي است كه هر گ

مشكالت كافي نخواهد بود و نيز نظر به تحويت براي ستازگاري بتا محتيط امنيتتي 

جديد دنيا ، بايد تلييرات در استراتژي امكان پذير باشد و در صورت لو رفتتن شتيوه 

را جنگ نامتقارن سابق ، شيوه جديدي كه براي دشمن ناشتناصته استت، ابتداع و اجت

شود . توانايي واكنش سريع و مناسب را در مقابل شرايط جديد و حوادث پيش بيني 

گوينتد. ي به موقع از فرصتهاي به دستت آمتده، انعطتاف پتذيري مينشده و استفاده

رعايت اين اصل در سطح استتراتژيك، بته معنتاي قابليتت توستعه ستازمان و صلتق 

صتار متناسب با وضعيت جنگي است ساصتارهاي نظامي جديد و تطبيق سازمان با سا

و در سطح عملياتي و تاكتيكي نيز به معني قابليت كشاندن جنگ به نقاط آسيب پذير 

 باشد.دشمن مي
 

عمليات فرهنگي و رواني از ديگر مؤلفه هاي مهم جنگ نامتقتارن استت كته بتا      

ي زه با دشتمنان صتارجي و تقويتت روحيتهي مبارتروير و تقويت فرهنگ و روحيه

شهادت طلبي و غيرت ديني و ملي بتوان بر مردم تتأثير م بتت گذاشتت و بتا جنتگ 

 رواني دشمن مقابله نمود كه اين مؤلفه در سه زمينه مي بايستي مورد توجه قرار گيرد.
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 ي آنها و ايستادگي در مقابل دشتمنجلب نظر مساعد مردم و حمايت همه جانبه ( 1

 و صن ي سازي اقدامات رواني و فرهنگي دشمن.

ي دشمن ( تهيير افكار عمومي دنيا عليه اقدامات دشمن و افشاي نيات جنگ طلبانه1

 براي افكار عمومي دنيا. 

( جلب نظر مردم كشور متخاصم به طوري كه مردم غيتر نظتامي كشتور متخاصتم،       8

 امي صود به عمل نياورند. حمايت هاي يزم را از رهبران و فرماندهان نظ

عمليات رواني در رده استراتژي هدايت مي شتود ولتيكن اثتر تتاكتيكي نيتز صواهتد 

داشت. عمليات رواني در سطح استراتژيك بندرت اثر فتوري دارد ولتيكن در ستطح 

 تاكتيكي بسرعت تعادل توان رزمي را بر هم صواهد زد.
 

ي در اصتيار داشتن يك شبكه اطالعاتي منسجم و به هم پيوستته اين اصل به معنا     

است كه بتواند اصبار و اطالعات را به طور سريع جمع آوري و تجزيه و تحليل نمايد 

و در اصتيار فرماندهان قرار دهد . همچنين پتيش بينتي شترايط برقتراري ارتبتاط در 

ي و تمركتز نيروهتاي صورت قطع شدن ارتباطات و شناسايي محلهاي دقيق فرمانده

دشمن و هدف قرار دادن آنها ، ايجاد اصتالل در شتبكه فرمانتدهي و كنتترل دشتمن، 

انجام اقدامات پدافند غير عامل مانند ، استتار ، اصتفا و فريب دشتمن ، ستاماندهي و 

ي اطالعاتي مردمي و  بهره بترداري از آنهتا و افتزايش تتدابير افزايش شبكه گسترده

هاي مخرب در جهت اصتالل و ناتوان ساصتن سيستم هتاي ارگيري برنامهكامنيتي ، به

كامپيوتري نظامي دشمن و همچنين ورود به شبكه  كامپيوتري در بخش غير نظامي او 

هتاي مي باشد. بايد توجه داشت كه تعداد زيتادي از پردازشتگرهاي شتبكه  و بانتك

تم هتايي ماننتد توزيتع اطالعاتي دشمن به شبكه هاي كامپيوتري متكي استت. سيست
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نقل، بانكداري و امور مالي، سيستمهاي تأمين آب،صتدمات اضتطراري وانرژي، حمل

مخابرات و غيره وابسته به اين سيستم هستند. اين وابستگي موجتب آستيب پتذيري 

دشمن در مقابل حمالت شبكه اي صواهد بود؛ يعني بدون مواجهه با نيتروي نظتامي 

ايي كه به آنها وابسته است آسيب رستاند و باعتث ايجتاد هدشمن مي توان به سيستم

 آشوب و اصتالل وسيع شد. 
 

غافلگيريبه معناي وارد ساصتن ضربه به دشمن در زمان و مكان با شيوه و ابزاري      

است كه دشمن آمادگي پذيرش و واكنش مؤثر و يا قدرت پتيش بينتي آن را نداشتته 

فريب يعني فعاليتهايي كه به منظور گمراه ستاصتن دشتمن از قصتد و نيتات باشد. و 

رود. رعايت اين اصل در سطح استراتژيك بته معنتاي بته انحتراف صودي به كار مي

كشاندن ذهن مسؤوين حكومتي و فرماندهان و طراحان دشتمن از نيتات صتودي بتا 

يط سياسي صا  عمليات هاي اطالعاتي دشمن ، ايجاد شرااستفاده از نفوذ در سيستم

رواني ، ايجاد شكاف در ائتالف دشمنان و تمايز دوستان از دشمنان در سطح محلتي، 

 منطقه اي و بين المللي مي باشد.

 عوامل ايجاد غافلگيري عبارتند از :

تليير و انعطاف پذيري در سازمان و تجهيزات و ارائه تاكتيكهتاي غيتر معمتول و  -1

 شناصته نشده براي دشمن 

 ابتكار ، صالقيت و نوآوري  -1

 كاربرد قدرت رزمي غير منتظره -8

 تك فريبنده  -4

 نمايش نيرو  -1
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 نيرنگ -6

 فريب ديد -1

 فريب الكترونيك -3

 رعايت اقدامات تأميني -9

براي رعايت اصل غافلگيري و فريب بايد اقتدامات تتأميني را رعايتت نمتود تتا      

ز نيروهاي صودي نتواند ما را غافلگير كند. لذا به دشمن با به دست آوردن اطالعات ا

به كارگيري تامين، به غافلگير كردن دشمن كمك و غافلگير نشدن صودي را تضتمين 

 دهد.كند و آسيب پذيري را كاهش ميمي
 

 با رعايت اقدامات زير مي توان از غافلگير شدن جلوگيري نمود:

 پنهان نگه داشتن طرح ها و دستورها -1

 ليات اطالعاتي و حفاظت اطالعاتي اجراي عم -1

 فريب دشمن در سه سطح تاكتيكي ، عملياتي ، استراتژيكي -8

 اصتفا و پوشش -4

 تامين ارتباطات  -1

 استفاده از موانع طبيعي و مصنوعي -6

 عمق دادن به منطقه پدافندي -1
 

ا بر اسان قانون اساسي و ارزشهاي دينتي كشتور جمهتوري استالمي ايتران مت      

هميشه دفاع كننده هستيم و جنگ را به عنوان گزينه سياسي قبتول نتداريم؛ امتا اگتر 

جنگ را به ما تحميل كنند و يا هنگامي كه احستان شتود يتك تهديتد صتارجي در 

آستانه تبديل شدن به يك جنگ واقعي است نيروهاي مستلح بتا حضتور پيشتتاز در 



 

14 

 

  

 

با به دست گرفتن ابتكتار عمتل، ي عملياتي، به محض اولين اقدام دشمن بايد صحنه

 اقدام به اجراي حمالت عمده و قطعي عليه او نمايند.
 

 براي استفاده از اصل پيشدستي مي توان به موارد زير توجه كرد:

 استفاده از كليه توانايي هاي موجود و اجراي عملياتهاي مختلف به طور همزمان.  -1

دشمن و ايجاد موانع متعدد  مين گذاري و تله گذاري مراكز مهم و محلهاي عبور -1

 و گسترده و درگير شدن در كليه مناطق.

حمله به يگانهاي دشمن به صورت برق آسا ، قبل از حمله او به نيروهاي صودي  -8

 از طريق نيروهاي مسلح ، بسير ، نيروهاي مردمي ، موشك و غيره.

شناسايي نقاط حسان و حياتي و مسيرهاي حركت و محلهاي هلي برن دشمن و  -4

 ضربه زدن به آنها از هر طريق ممكن. 

اجراي همزمان عملياتهاي آفندي و پدافنتدي عليته يگانهتاي در حتال پيشتروي  -1

 دشمن با تاكتيكهاي ناشناصته و ابداع روشهاي جديد. 

 ايجاد اصتالل در سيستم فرماندهي و كنترل پرواز هواپيما و بالگردهاي دشمن.  -6

از كشور به طوري كه براي دشتمن  كشاندن صحنه هاي جنگ در داصل و صارج -1

 غيره منتظره باشد در اصل هجوم به استراتژي دشمن به جاي نيروهاي دشمن. 

 

هدايت هر جنگي فقط شامل نيروهاي مسلح نيست بلكه ساير واحد هاي سياسي      

در بر مي گيرد. به صصو  ارتباط بين مستؤوين سياستي و  و اجتماعي جنگ را نيز

فرماندهان نظامي بايد ارتباطي منسجم، دقيق و هماهنگ باشد. بنتابراين بايتد ارتبتاط 

اي بين جنبه هاي سياسي و نظامي برقرار شود. مسؤوين سياسي بايد نزديك و پيوسته
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اي نهاي بين المللي و منطقهكارهاي ديپلماسي جنگ را دنبال كنند و با مجامع و سازما

ارتباط برقرار نمايند و فعاين نظامي بايد بطور هماهنگ با مستائل سياستي، كارهتاي 

نظامي را عليه دشمن به جلتو ببرنتد . هتدايت كلتي هتر جنتگ از تعتادل و برآينتد 

مانورهاي سياسي و نظامي به دست مي آيتد؛ بته همتين دليتل وحتدت نظتر و در  

 ان سياسي و نظامي بايد وجود داشته باشد.متقابل بين فرمانده
 

همان طور كه جنگ يك پديده ملي محسوب مي شود و تعريفي كه از جنتگ در      

حال حاظر ارايه مي شود)برصورد صشونت آميز قدرتهاي ملي دو يا چنتد كشتور بته 

ميل اراده ديگتري بتر صتود(، منظور تحميل اراده يكي بر ديگري يا جلو گيري از تح

قدرتهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي نيتز در جنتگ درگيتر متي شتوند. لتذا 

هدايت جنگ تنها به عهده نيروهاي مسلح نيست بلكته آن هتا در نتو  پيكتان قترار 

دارند و صحنه جنگ بسيار فراتر از بحث تبادل آتش و مانور مي باشد . كليه عوامتل 

رهنگي نيز هم در پشتيباني از جنگ شركت صواهند داشت و هم سياسي،اقتصادي و ف

صود براي پيروزي در جنگ نقش اساسي را مي تواننتد ايفتا نماينتد. در طتول دوران 

دفاع مقدن نيز اين پيوند همكتاري در مستائل سياستي، اقتصتادي و نظتامي وجتود 

عتي ماننتد داشت و بعضي از ارگانهاي فرهنگي مانند حوزه هاي علميه و مراكتز صتن

ها در پشتيباني از جنگ نقش اساسي داشتند، اما در جنگ نامتقارن اينها بايتد كارصانه

 در صط مقدم و در كنار نيروهاي مسلح قرار گيرند.

اين اصل در سطح استراتژي با بسير امكانات و منابع و بستير نيروهتاي مردمتي            

با به كارگيري صحيح و به موقع آنها  امكان پذير است و در سطح عملياتي و تاكتيكي

 مؤثر مي باشد.
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 الف ـ سيال سازي محيط امنيتي جديد و پرهيز از دكترين پدافندي ايستا :

جنگ با آفند گسترده مي شود و با پدافند مي توان از شكست جلوگيري كرد ولي           

 آفندي عمده اما متوالي هر چند ناكام باشد بتازنمي توان به پيروزي رسيد.عملياتهاي 

اثراتي بهتر از پدافند دارند. بنابراين محيط عملياتي جنگ همواره بايد بر مبناي ستيال 

نمودن محيط مخاصمه از طريق عمليات آفنتدي، پدافنتدي پويتا و زنتده و پرهيتز از 

ن به پيروزي رسيد . با اتخاذ استراتژي پدافند ساكن و غير فعال و انفعالي باشد تا بتوا

اجراي عمليات آفندي هميشه ابتكار عمل در دستت صتودي استت و دشتمن ناچتار 

است كه به صورت انفعالي اقدام نمايد كته ايتن عمتل باعتث از بتين رفتتن روحيته 

 نيروهاي او صواهد شد .

 ب ـ خلق محيط هاي عملياتي جديد و پرهيز از تكرار تاكتيك ها :

ي جلرافيايي جنبه هاي تاكتيكي و عملياتي، تي تركيبي از صحنهمحيط هاي عمليا     

هاي به كار گرفته شتده در آن استت. ها و تكنيكمحيط، تكنولوژي ، روشها، تاكتيك

هر عمليات شامل چهار عامل مهم جو، زمين، دشمن و صودي مي شود كه هي  كدام 

 از آنها در جنگ ثابت نيستند.

، واره وادار به نبرد در شرايطي كرد كه براي وي ناشناصتهبراي اينكه دشمن را هم     

جديد، غير منتظره و تجربه نشده باشد،  بايد با تليير عوامل متلير، صحنه يك محتيط 

 عملياتي جديد را ايجاد كرد .

ها  و تكنيك هتا با پيدايش يك محيط جديد، ضرورت تليير در روشها ، تاكتيك     

يجه تاكتيك و تكنيك متحول مي گردد. دشمن تصوير مناستب فراهم مي شود و در نت

گم درو دقيقي از عمليات آينده نخواهد داشت و در برابر رزم در چنين شرايطي، ستر

 و ناپايدار است.
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در اين سبك از تصميم گيري و طرح ريزي، مالحظات استراتژيك، معيتار تمتام              

كتيكي تحتت تتاثير شترايط عمليتاتي جديتد تصميم گيريهاست. لذا بن بست هاي تا

شكسته مي شود و در حقيقت جنگ همانند هر مسابقه، يك رقابت دو طرفه است كه 

 هر كدام از طرفين اراده مستقلي دارند كه اين اراده را بايد به ديگري تحميل نمايند.
 

 : خطر پذيري معقول و حساب شده -ج

گيتري در شترايط عتدم اطمينتان و  تصميم گيري در يك محيط جنگي، تصتميم     

نوعي ريسك مي باشد؛ زيرا شرايط و محيط عملياتي به دقت قابل پيش بيني نيست و 

توان انتظار داشت كه نتيجه اقدامات مشابه ، يكسان باشد. در چنين شرايطي تليير نمي

 پذيري و عدم اطمينان، فضاي نتاير را احاطه نموده است .

نها طرفي برنده است كه با صطتر پتذيري معقتول بتر استان در جنگ نامتقارن ت     

محاسبات معمول، اقدامات نظامي را توسعه دهد. صطر پذيري حساب شده و معقول 

بدان معناست كه اگر اقدامي موفقيت آميز باشد نتاير درصشان و تعيين كننده اي را به 

و هزينته دنبال صواهد داشت و اگر بتا ناكتامي و شكستت مواجته شتود، صستارات 

قابل جبران و تعيين كننده اي به دنبال ندارد، بايد توجته داشتت صطتر پتذيري و غير

 هاي بزرگ، پيروزي هاي بزرگي را در پي صواهد داشت.ريسك
 

 يق :ـرد هاي عمـد ـ نب

با توجه به اينكته دشتمن همتواره در تتالش استت كته مراكتز ثقتل عمليتاتي و      

حنه مقدم نبرد نگه دارد ، تا زماني كه عمليات هتا بته استراتژيك صود را به دور از ص

گردد. عمق منطقه او گسترش نيابند، تعادل نظامي پدافندي دشمن از هم گسيخته نمي

شود كه همواره نيروها با مستتحكم تترين و پتر بنابراين اهداف غير عميق موجب مي

آسيب پذيري يگان  انرژي ترين بخش پدافندي دشمن برصورد نمايند. اين امر نه تنها
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آفند كننده را افزايش مي دهد بلكه موجب مي شتود دشتمن همچنتان احتيتاط هتاي 

عمده و استراتژيك و مراكز ثقل عملياتي ، مراكز پشتيباني آتش، پشتيباني لجستيكي و 

يكپارچگي صود و نيز حالت تعادل سازماني صتويش را حفتن نمايتد. لتذا نبردهتاي 

 ي جنگ نامتقارن را تشكيل مي دهند.عميق يكي از محورهاي اساس
 

 هـ ـ انجام عمليات غير خطي:

يكديگر ايستاده ، مواضع دفاعي و  در مقابل  در جنگ متقارن هر دو طرف جنگ     

گسترش يگانهاي در صط و احتياط ها مشخص مي باشد و هر يك از طترفين بتراي 

نگ نامتقارن مي تتوان بتا انهدام بايد از ميان مواضع ديگري عبور نمايد. وليكن در ج

دور زدن و پشت سر گذاشتن مواضع و موانع، مقاومتهاي دشمن را دور زد و او را در 

نقاط آسيب پذيرش منهدم كرد. براي اجراي اين عمل بايد يگان آزاد و احتياط قتوي 

را براي يورش به نيروهاي دشمن پيش بيني نمتود كته بتتوان بتراي دفتاع از منتاطق 

از طريق توسعه پدافند مسطح در اطراف و صارج شهرها بتا دشتمن حسان و حياتي 

ي مناطقي را كه احسان مي شتود دشتمن از آن عبتور درگير شد. همچنين بايد كليه

صواهد كرد و يا استقرار صواهد يافت ناامن كرد. اين امر با انجام عملياتهتاي دفتاع از 

ت صتود كفتا و مستتقل كوي و برزن و نهضت مقاومت با سازماندهي مردم به صتور

هاي جديد امّا غير امكان صواهد داشت . با انجام عملياتهاي غير صطي مي توان جبهه

ي رزم و صحنه هاي عمليات و جنگ به وجود اي را به طور همزمان در ناحيهپيوسته

 آورد و در نتيجه اقدامات ذيل را انجام داد:

امنظم، اجتراي كمتين،       اجراي عملياتهاي كوچك و محدود به صورت جنگهاي نت -1

 مين گذاري در طول مسير حركت دشمن و تخريب پل ها و تونل ها.
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دادن استقالل فرماندهي به يگانهاي تابعته ) طترح ريتزي مشتروح و متمركتز و   -1

 اجراي غير تمركزي.

تقسيم بندي مناطق و منطقه اي كردن جبهته بته منظتور آفنتد و پدافنتد و جنتگ  -8

 نامنظم و غيره. 

 اصتالل در آزادي عمل دشمن و كند كردن حركت او. ايجاد -4

گشايش جبهه هاي جديد به طوري كه براي دشمن غير منتظتره باشتد  و درگيتر  -1

 كردن دشمن در كل مسير و تجزيه توانائي او.

 به ستوه آوردن دشمن با ضربات پيوسته و همه جانبه. -6

نيروهتاي در قطع صطوط مواصالتي دشمن و جلوگيري از پشتيباني صدمات رزم  -1

 صط او.

 عمليات سد، ممانعت و محروم كردن دشمن از منابع و امكانات مورد نظر.  -3

 عمليات پوشش و فريب تاكتيكي. -9
 

 : و ـ سياليت و حفظ دور تك

در جنگ نامتقارن براي از بين بردن دشمن نبايد به او فرصت فكر كردن داد. بايد      

، ابتكار عمل را از او گرفت و در نهايتت با ايجاد ضربات مداوم ، مهلك و مرگ آور 

 دشمن را به ستوه آورده و او را منهدم نمود.

 حفن دور تك در جنگ نامتقارن شامل موارد زير مي شود :

اجراي عملياتهاي مستمر و پي در پي، به طوري كته دشتمن يتك لحظته آرامتش  (1

 نداشته باشد.

ن و منتاطق حيتاتي او، انجام عملياتهاي استشهادي گستترده و انبتوه عليته دشتم (1

 بخصو  در مراكز تجمع نيروها و پاسگاه فرماندهي او.
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 انجام عملياتهاي تأصيري و كشاندن دشمن به مناطق دلخواه صود. (8

 ايجاد ضربات قاطع و مستمر در مناطق گسترش يافته و مسيرهاي حركت دشمن.  (4

هلي بترن اجراي عمليات هاي آفندي سريع و برق آسا در مناطقي كه دشمن تازه  (1

 نموده است .

 ي مناطقي كه دشمن حضور صواهد يافت.انجام دفاع مسطح و همه جانبه در كليه (6

ايجاد سياليت و واكنش سريع در مقابتل اقتدامات پتيش بينتي شتده و نشتده ي  (1

 دشمن. 

افزايش قدرت تحر  ترابري نظامي در سطح عملياتي و تتاكتيكي بتا استتفاده از  (3

 ي امكانات موجود.كليه

 

 مردمي كردن جنگ  زـ

ي قدرت ملي كشورهاي ضعيف و در حتال توستعه، به طور قطع مهمترين مؤلفه     

حضور آگاهانه مردم در صحنه است كه بتراي دفتاع از ارزشتها و آرمانهتاي ملتي آن 

كشور مي توانند نقش اساسي داشته باشند. با شناسايي و به كار گيري منابع انساني و 

م مي توان جنگ را طويني و فرسايشي كترد و بتا پشتتيباني مادي و مردمي كردن رز

مردم ضربات مهلكي را به دشمن وارد نمود . لتذا بايتد همته آحتاد ملتت و تمتامي 

هتاي متذهبي، كانونهتاي  مردمتي، نهادهاي رسمي و غيتر رستمي را همچتون هيأت

داراي  مساجد، حوزه هاي علميه، دانشگاهها و كارصانه ها و حتي اشخا  با نفوذ كه

پايگاههاي اجتماعي در هر شهر وروستا هستند و آماده اند كته در شترايط بحرانتي و 

جنگ از شرف، استقالل و تماميت ارضي كشور صتود دفتاع كننتد، بستير كترد و در 

سطح دفاع شهري با بومي سازي روشها و تجهيزات ممكن، در بسير مردم در جهتت 



 

21 

 

  
 

هتا را در صتحنه جنتگ و اداره منتاطق پشتيباني از يگانهتاي رزم كوشتيد و حتتي آن

 مشاركت داد.

ضمناً از آنجايي كه استراتژي دشمن در ابتداي جنگ بر بمباران و موشتك بتاران      

حجيم و پر تراكم با هدف نابودي بنيه دفاعي و تخريب روحيه مقاومت متردم استت 

 بايد قدرت تحمل مردم را به شدت افزايش داد.
 

 عمليات سايبري  ـ ر

با انقالب ارتباطات و نقش متاهواره هتاي ارتبتاطي و شتبكه هتاي رايانته اي در      

حيات اجتماعي و فعاليتهاي انساني، امروزه تصور حذف آنها در عرصه هاي صنعتي، 

كشاورزي و نظامي تقريباً غير ممكن به نظر مي رستد و هرچته كشتور هتا از ستطح 

دگي و زيتر ستاصتارهاي حيتاتي و تكنولوژي بايتري برصوردار باشند حوزه هاي زن

ملي آنها بيشتر به اين ابزارها مدرن وابسته اند. در اين رابطه يكي از مقامتات آمريكتا 

ما در ارتش از يك سرباز گرفته تا پنتاگون از رايانه استفاده متي كنتيم. متا »مي گويد 

نظامي براي هاي كامپيوتري استفاده مي كنيم. اين دگرگوني در امور هاي سالحسيستم

باشد زيرا يك برتتري تكنولتوژي پيشترفته نستبت بته صودش يك ابزار نامتقارن مي

سازد، نفوذي هتا، مزاحمتان ديگران ارائه مي دهند. اما اينها صود ما را آسيب پذير مي

كامپيوتري، پارازيت اندازهاي نظامي بيگانه همگي مي توانند به ما ضربه وارد نمايند . 

لهاي گذشته ما شاهد ورود به سايتهاي اطالعتاتي پنتتاگون از طريتق كما اينكه در سا

 «ايم.اينترنت توسط افراد مختلف بوده

همچنين اين امر ثابت شده كه مي توان بر روي مخابره پيامهاي ارسالي از سيستم      

ماهواره پارازيت انداصت و آنها را منحرف كرد يا با ورود به ترمينال هاي ماهواره اي 

ايستگاههاي مركزي مخابرات و تخريب شبكه وسيعي از تأسيسات پشتيباني كننده، و 
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عملياتهاي نظامي را از كار انداصت و يا با ايجاد شايعات در شبكه هاي صبري دشمن 

و فريب اطالعاتي،روحيه سربازان دشمن را مختل كرد و يا با ايجاد يك جنگ رواني، 

صلي بر دولت مهاجم را افزايش داد. در يك روحيه مردمي دشمن را كاهش و فشار دا

 جمع بندي كلي با اجراي عمليات سايبري مي توان به موارد زير دسترسي پيدا كرد:

 پيدا كردن و شناصت منابع الكترونيكي دشمن و بهره برداري از آنها.  (1

كاهش يا جلو گيري از استفاده موثر و دائمتي دشتمن در بته كتار بتردن امتواج   (1

 يسي. الكتروملناط

اقداماتي كه به كمك آنها استفاده از امواج الكتروملناطيسي نيروهتاي صتودي را   (8

 تامين مي نمايد

 جنگ الكترونيكي شامل :   (4

 پخش پارازيت، اصتالل در سيستم هاي دشمن و فريب او 

 اقدامات ضد الكترونيكي ) مقابله با پارازيتهاي دشمن( 

فتتوري محتتل امتتواج و          پشتتتيباني الكترونيكي)تجستتس، تعيتتين و تشتتخيص 

 جهت يابي بيسيم ها و رادار دشمن (. 

 

در گذشته زماني كه يك ارتش نمي توانست از طرق مرسوم و شيوه هاي جنتگ      

متقارن دشمن صود را مللوب سازد و يا از غلبه او بر صتود جلتوگيري كنتد، جنتگ 

كرد . در حال حاضتر نيتز جنتگ راي صود اتخاذ مياي بود كه بنامتقارن بهترين شيوه

متقارن جزئي از يك جنگ تمام عيار قرار گرفتته و بته عنتوان يكتي از رويكردهتاي 

مبارزاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. پس آنچه كه فكر متي كنتيم درگيتري متا را بتا 

ي متفتاوت از اقدرتهاي بزرگ شكل صواهد داد، چهارچوب ، مشخصتات و هندسته
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جنگ متقارن )كالسيك( صواهد داشت. به همين دليل با توجه به پيشرفتهاي شتگرف 

فن آوري نظامي و تنوع ابداعات در شيوه هاي عملياتي، محيط جنگ هاي قرن بيست 

و يكم عمدتاً نامتقارن صواهد بود و ما بايد الگوهاي رفتار صود را در جنگ آتتي بتر 

صتر دشتمن، تاكتيتك، فتن آوري و احتمتايً اسان تليير در عناصر يعني تليير در عن

كنتد كته آن را جلرافيا قرار دهيم. حاصل اين نگاه، ما را به سمت الگويي هدايت مي

 اند.جنگ نامتقارن نام نهاده
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o شبكه هاي مختلف اينترنت ارتش آمريكا 

o الي جنگ سپاهمطالب و جزوات درسي اساتيد دوره فرماندهي و ستاد و دوره ع 

o  مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 14و  11فصل نامه نگاه شماره هاي 

o  اداره آماد و پشتيباني سپاه 11فصل نامه فرآماد شماره 

o  سخنراني سردار سالمي رئيس اداره عمليات ستتاد مشتتر  در مراكتز متعتدد در

 صصو  جنگ نامتقارن

o ( ،جنگ نامتقارن ، ترجمته عبدالم1831مكنزي ، كنت ) جيتد حيتدري و محمتد

 تمنايي ، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالمي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


