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چکیده

با توجه به دشمنی دیرینه امریکا با نظام مقدس ج.ا.ا .و اعمال تهدیدهای نظامی در طول سالهای گذشته و نیز
استمرار آن تاکنون ،لزوم به کارگیری آیندهپژوهی بومی نظامی را به عنوان مهمترین مبنای تصمیمگیریهای
دفاعی یادآوری مینماید .مســئله این تحقیق ،نبود تصویری روشــن از تهدیدات نظامی از پیش طراحی شدۀ
آمریکا علیه ج.ا.ا .در دهۀ آینده است.
هدف این تحقیق ،تعیین مهمترین توانمندیهای نظامی آمریکا در دهه آینده است که میتوانند امنیت ملی
ج.ا.ا .را تهدید کنند .این پژوهش با اســتفاده از روش توصیفی -زمینهای انجام شــده و نمونۀ تحقیق  65نفر
ازخبرگان و نخبگان حوزۀ دفاع و آیندهپژوهی دفاعی بودهاند .ابزار گردآوری دادهها پرسشــنامهای است با 27
گویه که پس از تکمیل ،با استفاده از نرمافزارهای  EXCELو  SPSSاطالعات مربوط ثبت گردید .ثبت اطالعات
در جدول گسترده  EXCELو  SPSSبه جداسازی عوامل مؤثر انجامید .پس از بررسی اطالعات به دست آمده
از پرسشنامه و با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی دادهها مورد تحلیل علمی قرارگرفته است.
با توجه به نتایج آزمونهای آماری به عمل آمده ،میتوان با اطمینان 95درصد چنین نتیجه گرفت؛ مهمترین
تهدیدات و تواناییهای نظامی آمریکا ،برای مقابله با ج.ا.ا .در آینده عبارتند از :فناوری ابر طیفی آمریکا ،هواپیماهای
جاسوســی بدون خلبان ،بهرهمندی آمریکا از پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه ،هواپیماهای راهبردی،
توانمندی ارتش آمریکا در به کارگیری سالحهای هوشمند ،ناوهای هواپیمابر و زیر دریاییهای هستهای ،استقرار
ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس هند ،دریای عمان و خلیج فارس ،هواپیماهای شناســایی و رادارهای پرنده،
تهاجم نظامی آمریکا علیه کلیۀ مراکز حساس نظامی و غیرنظامی ج.ا.ا ،..موشکهای کروز و بمبهای هوشمند.
کلیدواژهها :تهدید ،تهدید نظامی ،ایاالت متحده امریکا ،توانمندی نظامی ،راهبرد.
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مقدمه

مرور وقایع انقالب اســامی ایران و توجه به عنادورزیها و تهدیدات متوجه کشور ،به ویژه از سوی
آمریکا به خوبی حاکی از آن اســت که ادامه ،حیات سیاسی و اقتصادی ،بدون برخورداری از امنیت
ملی پایدار امکانپذیر نیست .از سویی وجود منافع حیاتی و ملّی و نیز تهدیدات ناهمگون بالفعل و
بالقوه در مرزهای ج.ا.ا .این امر را یادآوری مینماید که چنانچه آیندهپژوهی تهدیدات نظامی احتمالی
دشمن انجام نگیرد ،بیتردید کشور در رویارویی با تهدیدهای فرامنطقهای ناهمگون (آمریکا) ،دچار
دشواریهای پیچیده دفاعی خواهد شد.
با توجه به وجود بخش عمدهای از انرژی جهان در خلیج فارس ،دریای جنوب و ســواحل مکران
و وابســتگی شدید کشورهای صنعتی به این مناطق ،نقش با اهمیت حوزههای دریایی یادشده در
تأمین منافع درازمدت قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا ،دشمنی دیرینۀ آنها با نظام مقدس ج.ا.ا .و
اقدام به اعمال تهدیدات نظامی در طول سه دهۀ اخیر و نیز استمرار آن تاکنون ،لزوم به کارگیری
آیندهپژوهی بومی نظامی را به عنوان مهمترین مبنای تصمیمگیریهای دفاعی یادآوری مینماید.
آیندهپژوهی این تهدیدات نظامی ضرورتی چالش برانگیز است که درصورت تحقق آن به گونهای
چشمگیر ،درارتقای آمادگیهای دفاعی ج.ا.ا .در برابر تهدیدات مؤثر خواهد بود.
بیان مسئله

ایران اســامی ،براساس مبانی ارزشی و اعتقادی خود ،استیالی قدرتها را برنمیتابد و به همین
سبب در طول حیات خویش و به ویژه در سالهای اخیر ،با صور مختلف تهدیدات به ویژه تشدید
نیــات و اقدامات خصمانۀ دشــمنان در اطراف مرزهای آبی و زمینی خــود روبهرو بوده که از آن
جمله میتوان به ورود آمریکا به عرصۀ جنگ تحمیلی و نبرد دریایی با جمهوری اسالمی ایران به
منظور حمایت و جلوگیری از ســقوط رژیم بعث عراق اشاره نمود .مالحظه نظریات و نوع نگرش
سیاســتمداران و فرماندهان نظامی این کشور ،نسبت به ج.ا.ا .تردیدی در مقاصد خصمانۀ آمریکا
علیه ج.ا.ا .باقی نمیگذارد(کوچکی.)2 :1390 ،
در این رابطه جیمز وولســی(1رئیس سابق سازمان جاسوســی آمریکا) اعالم نموده است از سال
 2001تا  2026ظرف مدت  25سال ،آمریکا با  22کشور از جمله افغانستان ،عراق ،سوریه ،ایران،
عربســتان ،مصر ،ســودان ،تونس ،لیبی ،کره و ...برخورد خواهد نمود و با صراحت ایران را یکی از
اهداف نظامی آمریکا معرفی نموده است(احمدی مقدم.)23 :1386 ،
1 - Woolcey James
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این مطالب ،بیانگر عمق دشمنی آمریکا با ایران اسالمی و تقویت احتمال تهاجم و اقدام نظامی علیه
ج.ا.ا .است .مقام معظم رهبری میفرمایند« :امروز ما باید بدانیم این دشمن ناکام مانده در مقابل ملت
ایران نقشهاش چیست؟ باید بیدار باشیم «العالم بزمانه ال تهجم علیه الوابس» اگر صحنه را بشناسیم؛
عرصه را بشناســیم؛ دشمن را بشناسیم؛ نقش ۀ دشمن را بدانیم ،غافلگیر نخواهیم شد» (بیانات مقام
معظم رهبری در دیدار با مردم شهرکازرون.)1387/2/16:

بیشک یکی از روشهای مؤثر تحقق منویات معظم له ،پی بردن به افکار و الگوهای فکری دشمن
اســت که همواره یکی از دغدغههای مهم و دشــوار برای کســب موفقیت و پیروزی بوده است.
بنابراین ،برای دســتیابی به این مهم باید رویکردی اتخاذ شــود که نشان دهد در صحنۀ نبرد چه
حوادث و رویدادهایی ممکن است اتفاق بیفتد تا در برابر این اتفاقها ،واکنش مناسبی نشان داده
شود( .جمالی)1 :1388 ،
به نظر میرســد ،یکــی از روشهای کارآمد مقابله مؤثر با تهدیدات نظامــی ناهمگون آمریکا؛ به
کارگیری آیندهپژوهی نظامی اســت ،تا با استفاده از کلیۀ ظرفیتهای مختلف و قابل بهکارگیری
در این حوزه ،ضمن شناخت تهدیدات نظامی متوجه ج.ا.ا .و برآورد صحیح الگوهای نظامی حاکم،
امــکان مقابله و دفــع تهدید به گونهای مؤثر فراهم گردد .با وجــود همۀ مخاطراتی که تهدیدات
نظامی آمریکا برای ج.ا.ا .دارد ،تصویر روشــنی از مهمترین تهدیدات نظامی آمریکا علیه ج.ا.ا .در
دهــۀ آینده وجود ندارد؛ بنابراین مســئله ،این تحقیق ،نبود تصویری روشــن از تهدیدات نظامی
ازپیش طراحیشدۀ آمریکا علیه ج .ا.ا در دهۀ آینده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تغییر و تحول محیط نظامی کشور ،به ویژه در اطراف مرزهای آبی و زمینی و نبود توجه و دقت
نظر به مقولۀ مهم و تأثیرگذار آیندهپژوهی تهدیدات نظامی ،بیتردید ضعف در شــناخت ماهیت
تهدیدات نظامی جدید دشــمن(آمریکا) را به دنبال داشــته و چگونگی مقابله با تهدیدات نظامی
جدی روبرو خواهد نمود.
ناهمگون آمریکا را در آینده با آسیبهای ّ
انجــام این پژوهش میتواند در تدوین و طرحریزی کارآمد طرحهای عملیاتی علیه دشــمن مؤثر
بــوده و در صحنۀ نبرد ،با توجه به آگاهی از رزمنامههای نظامی آمریکا ،آســیبپذیری نیروهای
خودی را در برابر دشمن ،کاهش دهد.
از ســویی پرداختن به پژوهش حاضر ،ضمن ایجاد تصویری روشــن از مهمترین تهدیدات نظامی
آمریکا علیه ج.ا.ا ،.فرماندهان نظامی را در راستای تدوین و برنامهریزی دفاعی از بصیرت و آگاهی
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مطلوبی برخوردار مینماید .همچنین ،دســتگاه دیپلماسی خارجی را در تعامالت بینالمللی برای
تنظیم مراودات و موضعگیریهای سیاسی نســبت به دشمن اصلی(آمریکا) در وضعیت مناسبی
قرار خواهد داد.
هدف تحقیق

تعیین مهمترین توانمندیهای نظامی آمریکا در دهۀ آینده که میتوانند امنیت ملی ج.ا.ا .را تهدید
کنند.
سؤال تحقیق

مهمتریــن توانمندیهای نظامــی آمریکا در دهۀ آینده که امنیت ملــی ج.ا.ا .را تهدید میکنند،
کدامند؟
روش اجرای تحقیق

روش انجام این تحقیق ،موردی – زمینهای است .دالیل استفاده از این روش بدان علت است که
در این تحقیق سعی شده تا اطالعات و مطالب موجود در ارتباط با موضوع تحقیق ،مدون گردد .از
ســوی دیگر با توجه به اینکه محقق درصدد بررسی موردی خاص(آیندهپژوهی تهدیدهای نظامی
آمریکا علیه ایران) است و نتایج به دست آمده جز در رابطه با تحقیقات مرتبط با همین مورد ،قابل
تعمیم نیست از این رو ،روش تحقیق بکار گرفته شده روش تحقیق توصیفی و موردی  -زمینهای
است.
روش گردآوری اطالعات

برای روش گردآوری اطالعات از هر دو روش کتابخانهای و میدانی اســتفاده شــد .ابزار گردآوری
اطالعات نیز پرسشــنامه محقق ســاخته بود که اطالعات آن به هر دو روش کیفی(استداللی) و
کمی(آمار توصیفی و استنباطی) تحلیل گردید.
ّ
جامعۀ آماری تحقیق

 -1طراحان ،خبرگان و فرماندهان نظامی که دستکم دورۀ دافوس را طی نمودهاند.
 -2کارشناسان ارشد وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی.
 -3خبرگانی که دســتکم در زمینۀ آیندهپژوهی به مدت  5سال تحقیق نموده و دارای تألیفاتی
هستند.
طی برگزاری جلسات طوفان فکری با اساتید راهنما ،مشاور و تعدادی از کارشناسان خبره ،تعداد
جامعۀ آماری  150نفر تخمین زده شد.
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بر همین اساس با کمک فرمول کوکران ،حجم نمونۀ آماری  65نفر تعیین گردید.
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غیرنسبتی در دسترس خواهد بود.
روش نمونهگیری :روش نمونهگیری ،به صورت هدفمند
ِ
با عنایت به موضوع تحقیق و لزوم انتخاب نمونههای دارای شرایط ازحیث تخصص وآگاهی و نیز
برای ایجاد اتقان در دادهها ،در این تحقیق از نمونهگیری غیراحتمالی بهرهگیری شده است.
روایی و اعتبار اندازهگیری:برای ســنجش روایی ابتدا سؤاالت به چندنفر از استادان خبره داده شد تا
نظــرات خود را درباره روایی آن اعالم نماینــد .درخصوص تعیین پایایی دادهها نیز از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد.
مبانی نظری
مفهومشناسی تهدید

افتخاری در کتاب کالبدشکافی تهدید ،تهدیدات را به طور مبسوط با دیدگاه فلسفی از دو رهیافت
معرفتشناسی و ماهیتشناسی مورد بحث قرار داده است .او ابتدا تهدید را در فضاهای اجتماعی،
سیاســی و امنیتی تشریح کرده ،سپس ماهیت آن را از نظر خاستگاه مفهومی ،سازمان معنایی و
واژگان امنیتی و همچنین طیف واژگان تهدید ،به طور مفصل بازشناسی کرده است و نظام معنایی
در حوزۀ تهدید شناســی را بر پنج رکن ،رخداد ،تصویر ،احساس ،سیاست ،قواعد و نگرش استوار
میداند (افتخاری.)24 :1390 ،
درک چیزی به نام تهدید ،درکی پســینی ،زمینهای و نســبی اســت .به عبارت دیگر شکلگیری
تصوری که بیانکننده تهدید باشــد ،نیازمند به وجود آمدن تصوراتی مقدماتی اســت .تصوراتی
همچون ارزشهای مهم و بقاء ،سابق بر ادراک تهدید هستند .از سوی دیگر تهدید کام ً
ال زمینهای
پرورده است و تنها در شرایط و اوضاع و احوال خاص به وجود میآید .به همین سبب این مفهوم
یا درک ،کام ً
ال نســبی اســت و با تغییر شرایط محیطی ،زمانی و حتی ادراککنندۀ محیط ،تحول
پیدا میکند (میلز.)10 :1387 ،
تهدیدات نظامی

در برخی منابع از تهدید ،تحت عنوان تهدید ســرزمینی یاد شــده اســت و اینگونه بیان نموده اند
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که این تهدیدات شــامل تهدید حمله خارجی اســت؛ هرچند حوادث جــدا از هم وجود دارند که
اهمیت بینالمللی این تهدید را پایین میآورند و تمایل جهان برای کاهش هزینههای نظامی موجب
خوشبینی نسبت به بروز نیافتن این تهدیدات است؛ لیکن به عنوان مهمترین موضوع هنوز در خود
طرح است (میلز.)12: 1378 ،
شــاخصهای تهدیدات نظامی را میتواند شامل  :شــورش ،تجزیهطلبی ،شرارتهای منطقهای،
کودتــا ،براندازی ،مداخلۀ خارجی و تهدید مســتقیم و تهاجم نظامی خارجی به یک کشــور که
در عرصه روابط بینالملل هنوز به صورت جنگهای منطقهای و محلی مشــاهده میشــود ،باشد.
تخلفــات و تجاوزات به حق حاکمیت کشــورها درباره ادعاهای ارضــی و مرزی ،ماهیگیری و نیز
مهاجرت غیرقانونی را میتوان در این طیف از تهدیدات یاد کرد (همان.)45 :
تهدیدات نظامی آمریکا
فناوری نظامی آمریکا

ایاالت متحده با تغییر وضعیت نظام بینالملل و ســقوط نظام کمونیســتی و مداخلة در عراق و
افغانستان با استفاده از فرصتهای پیش آمده در بعد جهانی ،به دنبال رزمنامهسازی و هدفگذاری
در  30ســال آینــده برای راهبرد نیروهای مســلح خود بوده و در نظــر دارد از فناوریهای فوق
پیشــرفته در ساختار نیروی نظامی خود بهرهمند شــود .بنابراین به منظور افزایش قدرت نیروی
نظامــی و اســتقرار و بهکارگیری آن در هر منطقه از جهان و همچنیــن تضمین برتری آتش در
مقابل نیروهای مخالف وتأمین حداکثر اثربخشی در وضعیتهای خاص ،تغییر ساختار را ضروری
میداند؛ ضمن آنکه اهمیت حیاتی ضرورت دســتیابی به اطالعــات را در جنگ آینده مدنظرقرار
میدهد (مطالعات گروهی.)3 :1383 ،
انو اع تجهیزات نظامی آمریکا

تجهیزات تهاجمی :هواپیماهای دورپرواز ،ناوهای هواپیمابر ،انواع واقســام تانکها ،یگان تفنگداران
دریایی ،تجهیزات و وسایل جابهجایی نیرو ،شامل ناوهای نیروبر ،هواپیماهای پهن پیکر و ناوهای
تدارکاتی وانواع زیر دریاییهای هستهای مجهزبه موشکهای بالستیکی ،کروز و ….
تجهیــزات دفاعی  :انواع موشــکهای زمین پایه و پدافند هوایی ،ســپر دفاع ضد موشــکی ،انواع
موشکهای ساحل به دریا و انواع سالحهای ضد تانک ،پهپادها و ماهوارههای نظامی.
تجهیزات بازدارنده  :شــامل سالحهای غیر متعارف ،توانمندی های شیمیایی در این بخش در کنار
انواع موشکهای هستهای و قارهپیما ،اجزای این شبکه عظیم به شمار میروند (همان.)2 :
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معرفی توانمندیهای نظامی ارتش آمریکا در بعد تجهیزات
سامانههای اطالعات نظامی

یکی از مهمترین وســایل اعضای نیروی مخصوص ،ســامانۀ مکانیاب جغرافیای یا  GPSاست.
این افراد با اســتفاده از امواج فرستاده شده ازسوی ماهوارهها میتوانند ،مختصات هر نقطهای
از زمین را به دســت بیاورند .دســتگاههای گیرنده را همچنین میتوان به گونهای برنامهریزی
کردکــه فاصله خود تا نقطه مورد نظر و همچنین میزان زمان مورد نیاز برای رســیدن به آن
محل را محاسبه نمایند (Daniel,1993:22).
یابندههای هستهای ماهوارهها

اســتفاده آمریکا از ماهوارهها در هدایت ،ناوبری و واپایش (کنتــرل) عملیات نظامی ،دارای ابعاد
گوناگونی اســت که هر یک دارای اهمیت ویژهای هستند .اهمیت این اطالعات با توجه به ارزش،
جهت و گستردگی عملیات متغیر است .قبل از انجام عملیات ،فراهم نمودن یک تصویر از میدان
رزم ،مستلزم هدایت تمرکزیافته و همزمان برای تحلیل منطقۀ عملیات است .از آنجا که مالحظات
عملیاتی زمین فرق میکند ،شــناخت این مالحظات از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .زمین در
واقــع در یک صحنه ،نبرد دلتاها ،جزایر و کوهها با دامنههای پر شــیب هر کدام دارای ویژگیها
و خصایص مهمی اســت .تشــخیص این ویژگیها با بهرهگیری از اطالعات ماهوارهها بسیار قابل
اعتمادتر از روشهای دیگر اســت .به ویژه ،دسترســی به تصاویر سه بعدی مانند تصاویر سنجندۀ
مامــس ،که هم اکنون دورههایآزمایشــی خود را طی میکند ،میتوانــد در آیندهای نه چندان
دور ،تصویر کاملی از این پدیدهها را ارائه کند و از این طریق طراحی عملیات را بســیار راحتتر
و دقیقتــر نماید .به این ترتیب میتوان حتی کلیه ویژگیهای یک میدان نبرد؛ مانند؛ پســتی و
بلندی ،پوشــشگیاهی و زاویۀ تابش نور را بازســازی کرد و به صورت الگوهــا و تصاویر رایانهای
نمایش داد (.)Daniel 1993 :22
موارد بهرهبرداری ارتش آمریکا از ماهواره

الف -استفاده از تصاویر ماهوارهای در کسب اطالعات تصویری
ب -استفاده از اطالعات ماهوارهای در واپایش(کنترل) آماجها
پ -استفاده از اطالعات ماهوارهای در هدایت ،ناوبری و کنترل عملیات ویژه
ت -بهرهگیری از اطالعات ماهوارهای در هدایت ،ناوبری و واپایش تهاجم راهبردی
ث -برای یافتن انفجارهای هستهای در جو زمین و یا در فضاهای باالتر
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ج -آگاهی از فضای نبرد؛
چ)-تصویربرداری ابرطیفی فعال )(United Nation, 1992 :4
تجهیزات نیروی دریایی

ناوهای هواپیمابر؛
ناوهای هواپیمابر سبک؛
زیر دریاییها )(armedforces-i.com,2008
تجهیزات نیروی هوایی

بمبافکن  ،B-2A - Spiritهواپیمای نامرئی ،جنگندۀ تهاجمی مشترک اف- 35 -جنگندۀ اف35 -ا ِی،
جنگندۀ اف 35 -بی-اف35 -ســی-اف22 -رپتور-هواپیمای اموی–(22اوســپری) –بالگرد بدون
سرنشین ای .اچ 6 -ایکس-سیوی-22 -اوسپریوی-22-اچوی-22 -اموی-2 -جنگنده تهاجمی ای-
(10تاندربولت) –جنگندۀ اي-10-هواپیمای ترابری سنگین-EC – 130Commando Soloجنگنده
اف15-هواپیمای  -RC-135بمبافکن سنگین  ،B-52H E – 8C Jstarsهواپیمای جاسوسی بدون
خلبان و مســلّح-Predatorهواپیمای جاسوسی بدون خلبان -Global Hawk RQ – 4Aهواپیمای
اطالعاتی بدون خلبان هانتر( ،)HUNTERپهپاد دارک ا ِستار ) .(armedforces- i. com
انواع بمبها
بمبهای متعارف

بمبهای ناپالم ،بمبهای گرافیتی ،مهمات تهاجمی هدایتشوندۀ مشترک ،ما درتمام بمبها ،بمبهای
خوشهای ،بمبهای خوشهای هوشمند ،بمب هدایت شونده ماهوارهای)(WWW. Prescope. Com
موشکها

موشک کروز ،موشک توماهاوک  ،BGMموشک ، AGM-130موشک ، AGM-130MCGموشک
 ،AGM-130LWموشک هدایت شونده هوا به زمین ،AGM-130موشک ، AGM-130موشکهای
ضد تشعشعات رادار ،AGM-136موشک ) ،AGM-88(Harmموشکهای بالستیکی هشداردهنده
ّ
). (Wikipedia.Com,2012
آینده پژوهی تهدیدات نظامی آمریکا علیه ج.ا.ا.
تأثیرآراء و نظریات راهبردی (سونتزو وکالوزویتس برتکوین سیراندیشۀ نظامی آمریکا
تأثیرتفکرات سونتزو دراندیشۀ نظامی آمریکا

محاســبات فراوان ،پیروزی میآورد و محاســبات کم ،شکست را در پی دارد .دریادار ویلیام اوونز،
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در کتاب مشــهور خود با عنوان «برطرف كردن مه جنگ» راه چیرگی بر مشــکالت مطرح شده
ازســوی کالوزویتس (ابهام و نبود قطعیت جنگ ) در خصوص غیرقابل اتکا بودن اطالعات که آن
را حلناشدنی قلمداد نموده و ازسویی دستیابی به محاسبات دقیق مدنظرسون تزو را در استفاده
از ســامانههای پیشــرفتهی فرماندهی ،کنترل ،ارتباطات ،رایانهها ،اطالعات ،مراقبت ،هدفیابی
و شناســایی( )C4ISTARعنوان مینماید .براســاس همین تفکر« ،جنگ شبكهمحور» -که بعدها
توســط دریادار آرتور سبروسکی معرفی شــد -یکی از تأثیرگذارترین تفکرات سونتزو بر اندیشۀ
نظامی آمریکا در اواخر قرن بیســت و اوایل قرن بیســتویکم به حساب میآید که درپی شناخت
صحیح و دقیق دشــمن و خود درعرصه نبرد اســت .او معتقد بود با اســتفاده از سامانه پیشرفته
 C4ISTARمیتوان به برتریهایی مانند آگاهی مشترک از صحنۀ نبرد ،افزایش سرعت تصمیمگیری
فرماندهی ،افزایش شتاب عملیاتی ،مرگباری بیشتر ،ماندگاری افزونتر و خودهماهنگی واحدهای
عملیاتی دست یافت .در این باره ،مبالغۀ طرفداران الگوی شبکهمحور به حدی بود که برای اولین
بار در اندیشۀ نظامی آمریکا سخن از تغییر ماهیت جنگ به میان آمد( .نجم)245 :1389 ،
چشمانداز  2020ارتش آمریکا

هدف اصلی این ســند ،تشــکیل نیرویی برتر در تمامی ابعاد عملیات نظامی (حافظ صلح ،قاطع در
جنگ و برتر در تمامی اشــکال درگیری) است .در سال  ،2020آمریکا با طیف گستردهای از منافع،
فرصتهــا و چالشها روبهرو خواهد بود؛ به همین علت نیازمند ارتشــی خواهــد بود که بتواند در
جنگها به پیروزی مطلق دست یابد .اگر قرار باشد که نیروهای مسلح آمریکا در سال (2020نسبت
به آنچه که امروز هســتند) ســریعتر ،نابودکنندهتر و دقیقتر باشند ،باید به سرمایهگذاری و توسعۀ
توانمندیهای نظامی جدید ادامه دهد .لزوم عملیات جهانی ،توانایی مقابله با دشمنانی که سالحهای
کشتار جمعی در اختیار دارند و ضرورت شکلدهی موقعیتهای مبهم به پایینترین سطوح عملیاتی،
چالشهای خاصی را که بر سر راه دستیابی به برتری همهجانبه وجود دارد ،نشان میدهد .بنابراین
فرآیند تشــکیل نیروی مشترک آینده ،باید از قابلیت انعطافپذیری کافی (برای واکنش به تغییرات
محیط راهبردی و تطبیق با دشــمنان بالقوه ،در راســتای بهره بردن از فناوریهای نوین و در نظر
گرفته شدن متغیرها) برخوردار باشد(strategic. blogfa. com ) .
رهنامه نظامی آمریکا

رهنامــۀ نظامی آمریکا مبتنی بر قابلیتها و اهداف کالن نظامی آن کشــور و بر اســاس عملیات
هوا – زمین قرار داده شده و طی آن عملیات هوا  -زمین اعم از عملیات هوایی و موشکی مبنای
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عملیات قرار گرفته اســت .این رهنامه امکان اجرای عملیات بدون تماس را فراهم میآورد .در این
رهنامه ایاالت متحده به عنوان یک قدرت بینالمللی با انبوهی از منافع جهانی ترســیم شــده که
باید بتواند به منظور حراســت از منافع خویش ،همزمان در دو نبرد دور از هم به لحاظ مکانی و
در چهارچوبهای یکســان ،از وقوع تجاوزهای مرزی گسترده جلوگیری کرده و آن را با شکست
مواجه کند .جنگ آمریکا با عراق ،گونه جدیدی از رهنامۀ اخیر آمریکا را به منصۀ ظهور رســانید.
(نوشادی)128 :1389 ،
راهبرد امنیتی آمریکا

حمالت  11ســپتامبر موجب گردید تا افزون بر مورد ســوال واقع شــدن طرح دفاع موشکی و
ناکارآمدی آن در قبال حمالت تروریستی ،عالمت سؤالی جدید در ذهن مسئوالن کاخ سفید و
جامعۀ آمریکایی ایجاد گردد تا در جســتوجوی نقطه خأل که موجب نفوذ تروریسم درآمریکای
امن گردید ،برآیند .این امرمصادف با ایامی شــد که ایاالت متحده دوران جنگ ســرد راپشــت
سرگذاشــته بود و در امورکشــورهای هدف دخالت میکرد و سیاست بازدارندگی و مهار دوگانۀ
برخی کشــورها را پیگیری مینمود و وارد مرحلۀ جدیدی از تعیین سیاست راهبردی خود شده
بود .حادثه  11ســپتامبر سال  2001انگیزهای جدی برای توجه ویژه به امنیت داخلی آمریکا را
در میان مسئوالن کاخ سفید ایجاد کرد .به سبب این موضوع وزارتی تحت عنوان«وزارت امنیت
داخلی» تأســیس گردید که تنها وظیفۀ آن بررســی و مقابله با چالشهــای امنیتی _ نظامی
متصور در تمام نقاط جهان بود .به واســطه این نگرش ،راهبرد جدیدی تدوین و ارائه گردید که
به عنوان راهبرد «حملۀ پیشگیرانه»مطرح گردید .به موجب این راهبرد ،دیگر ایاالت متحده در
انتظار دریافت ضربه از سوی تروریستها نمانده و با شناخت تهدیدات خود در سراسر جهان –
که بیشتر به موازات منافع این کشور واقع شده اند _ اقدام به مقابله با آنها مینماید .آمریکائیان
معتقد به جنگ  21روزه یا ســه هفتهای هستند که طی آن بنیاد و ساختارهای اساسی دشمن
را هدف قرار داده و با هدف براندازی وارد جنگ قاطع و ســریع میشوند .به اعتقاد کارشناسان
نظامی ،توانایی سربازان حداکثر تا سه هفته پاسخگوی نیاز فرماندهان و طراحان عملیاتی است
و چنانچه جنگ مدت بیشــتری به طول بینجامد ،ممکن است نتیجۀ جنگ تغییر یابد .از اینرو
باید جنگ را با فشــاری افزون و با ســرعتی تصورنشــدنی به پیش برد ،به گونهای که اجازۀ هر
گونه مقاومت و واکنشی از دشمن سلب گردد .جنگ عراق نمونۀ بارزی از شیوۀ جدید عملیاتی
نیروهای نظامی آمریکا در عرصۀ رهنامۀ جدید نظامی این کشــور بود(www.vista.ir).
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راهبرد جدید دفاعی آمریکا ،ســاختار نیروهای آمریکایی را برای ســه مأموریت کلی مورد تجدید
نظر قرار داد که عبارتنداز:
 1ـ شرکت در دو جنگ منطقهای بزرگ و تقریباً هم زمان
 2ـ انجام عملیات پاسداری از صلح و حفظ صلح
 3ـ حضور فعال در زمان صلح در مناطقی که در آنها آمریکا دارای منافع حیاتی است
راهبرد عملیاتی آمریکا

در عملیات مختلفی که طی ســالهای اخیر توســط ارتش آمریکا اجرا یا رزمایشهای عمده ،از
جمله رزمایش چالش هزاره که درســال  2002به صورت سراسری در آمریکا اجرا شد ،اصولی به
عنوان مبنا و راهبرد عملیات نظامی ارتش آمریکا معرفی گردید(www. vista. ir).
سیاستهای دشمنانۀ آمریکا علیه ج.ا.ا.

نگرانیهای اصلی مطرح شــده از جانب آمریکا در سه دهۀ گذشته ،دربارۀ سیاستهای جمهوری
اســامی ایران را میتوان در چهار ادعای حمایت ایران از تروریســم و مشــارکتش درتروریسم
بینالمللی ،مخالفت آن با برقراری صلح بین اعراب و رژیم صهیونیســتی ،تالش دولت ایران برای
دســتیابی به سالحهای هستهای و ســابقه نقض حقوق بشر در این کشوردستهبندی نمود .افزون
برآن ،آمریکا در دورۀ بعد از 11سپتامبر و در راستای پیگیری سیاست برآمده ازمکتب جکسونیسم،
بحــث دخالتها و اعمال نفوذ ایران در امور داخلی افغانســتان و عــراق و احتمال همکاری آن با
القاعده را نیز به فهرست اتهامات خود علیه ایران اضافه نموده است (کوچکی. )23 :1390 ،

منافع آمریکا درمنطقۀ خلیج فارس و دریای عمان
بررسی منافع اقتصادی آمریکا

امروزه آمریکا برای دســتیابی به منابع بیشــتر و تأمین نیازمندیهای متعدد خود ،در مناطقی از
جهان حضــور مییابدکه این برخورداری را تضمین نماید .بــدون تردید درحال حاضر و با توجه
به شــرایط پیچیدۀ حاکم بر جهان ،منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان بیش ازگذشته در رویکرد
نظامی آمریکا نقش ایفا مینماید .بیتردید ،دسترسی به نفت خلیج فارس و دریای عمان به منظور
تأمین نیاز روبهرشد آمریکا وکشورهای غربی و صنعتی در اولویت است (رستمی.)41 :1379 ،
منافع سیاسی آمریکا درمنطقه خلیج فارس ودریای عمان

نفــوذ در منطقه و اقتــدار حاکمیت آمریکا برحکومتهای محلی خلیج فارس ،راه گشــای تامین
هدفهای سیاسی آمریکاست .پیروزی انقالب اسالمی منجر به خروج ایران ازسلطه آمریکا و شکل
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گیری پایگاه ضدآمریکایی جدیدی در منطقه شــدکه در موازنه راهبردی منطقه وایجاد تحول در
راهبردهای اعمال شــده ،تاثیربه سزایی داشت (حافظ نیا )111 :1386 ،زبگینیو برژینسکی ،درکتاب
راهبرد بزرگ بیان میدارد :اســاس بنیاد اهداف ژئوپولتیکی آمریکا درخلیج فارس باید همچنان،
تعهد نسبت به تضمین امنیت هم پیمانانش و حفاظت از جریان نفت باشد؛کم هستند کسانی که
در مورد قدرت آمریکا در حفظ این تعهد تردید داشته باشند .این ضروری است که تمام کشورها،
یک واقعیت راهبردی را درک کنند که آمریکا در نظر دارد در خلیج فارس بماند .امنیت و استقالل
کشورهای دوست ،خواست ضروری وحیاتی آمریکاست (رستمی.)40 :1382 ،
منافع نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با رویکرد ژئوپولتیکی:

در جنگها ،اساســاً حفظ ارتباط واحدهای عملیاتی با عقبــه آنها اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا قطع
ارتباط به معنی روبهرو شــدن با خطر محاصره و شکست و در نهایت تسلیم است .عقبۀ نیروهای
عملکنندۀ آمریکا در خلیج فارس ،در اقیانوس هند قرار دارد و ارتباط آنها با ناوگان هفتم و پایگاه
راهبردی دیه گوگارسیا در اقیانوس هند ،ازطریق تنگۀ هرمز برقرار میشود (ملک زاده.)142 :1386 ،
برژینسکی دربارۀ اهمیت نظامی منطقۀ خلیج فارس برای آمریکا ،اذعان میدارد :اگرما برلین را از
دســت بدهیم ،با هزینههای بیشتر قادر به حفظ اروپا خواهیم بود؛ ولی اگر اوضاع در خلیج فارس
وخیم شود ،پیامدهای آن چنان جدی خواهد بودکه مانع ایجاد خطوط دفاعی قابل تحمل در بقیه
مناطق خواهد شد (رستمی.)40 :1379 ،
بررسی نقش مراکز نظریهپردازی در اعمال تهدیدات نرم و سخت آمریکا علیه ج.ا.ا: .

مؤسســههای مطالعات راهبردی نقش تعیینکنندهای درسیاســت گذاری امنیت ملی آمریکا ایفا
میکنند .هریک از این مؤسســات ،دارای مســئولیت ویژهای در ارتباط با موضوعهای سیاســی،
اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و امنیت ملی هســتند .طی ســالهای دهۀ  1960به بعد ،نقش مراکز
مطالعاتی به عنوان گروههای تصمیمســاز در سیاســت امنیت ملی آمریکا ،افزایش یافته اســت.
ازجمله مراکز نظریهپردازی میتوان به مؤسســۀ اینترپرایز ،انستیتو جیمزبیکر ،مؤسسۀ بروکینگز،
بنیادکارنگی ،مرکزکارتر ،بنیاد هریتیچ و مؤسسه رند ،اشاره نمود (نامه دفاع . ) 9 :1389
کارنامه مداخالت نظامی آمریکا درجهان

ارتش ایاالت متحده سالهاست که در نقاط مختلف دنیا مداخله مینماید .در سال  1898میالدی،
این ارتش کشورهای فیلیپین ،کوبا و پورتوریکو را از اسپانیا بازستاند و در فاصله سالهای 1917
تــا  1918میالدی و هم زمان با برپایی جنگ جهانی اول ،ارتش آمریکا بارها برای مداخله نظامی
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رهســپار آبهای نیکاراگوئه ،هندوراس ،پاناما ،هائیتی و جمهوری دومینیکن شد .از سوی دیگر،
جرقــه مداخله نظامی آمریــکا در جنگ جهانی دوم( )1945-1941با حملــه غافلگیر کننده به
بندر پرل هاربر ،نواخته شــد .در جنگ کره نیــز( )1953-1950نیروهای نظامی ایاالت متحده با
قتل عام وحشــیانه آوارگان غیرنظامی ،با این بهانه که ممکن اســت افرادی نفوذی در میان آنها
باشــند ،کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشــتند .اوایل دهه  60میالدی نیز آمریکا دوباره نقش
مداخلهگــر خود را در دوره پیش از جنگ جهانی دوم و در منطقه کارائیب از ســرگرفت .هرچند
در ماجرای خلیج خوکها با شکســت بدرقه شــدند ،اما در جریان برگــزاری انتخابات جمهوری
دومینیکن در ســال  1965میالدی ،ارتش آمریکا با اشغال سواحل این کشور و بمباران مناطق و
شــهرهای این جمهوری ،دیگر بار دست به مداخله نظامی در این منطقه زد .جنگ ایاالت متحده
در اندونزی( 1975-1960میالدی) ،نیروهای نظامی این کشــور را در برابر دولت ویتنام شــمالی
قرار داد و شورشیان کمونیست جهت شکست دولتهای دیکتاتور آمریکائی که در ویتنام جنوبی،
الئوس و کامبوج بر ســر کار آمده بودند ،وارد عمل شــدند .همچنین نیروهای آمریکایی در سال
 1983میالدی ،جزیره مستقل «گرانادا» را اشغال نمودند تا یک دولت نظامی دست نشانده را بر
ســر کار بیاورند .در ســال  1980میالدی نیز ایاالت متحده به دنبال انقالب اسالمی در ایران که
علیه یک دیکتاتوری طرفدار آمریکا (رژیم پهلوی) صورت گرفت ،نیروهای خود را به غرب آســیا
گســیل داشتند .پس از اشغال لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در سال  1982میالدی نیز
نیروی دریایی ایاالت متحده به عنوان نیروهای حافظ صلح به کار گرفته شدند؛ اما آنان با حمایت
از دولت مســیحی طرفدار رژیم صهیونیســتی که در لبنان به قدرت رســیده بود ،علیه نیروهای
مســلمان جبههگیری کردند و ناوهــای آمریکایی حمالت زیادی را علیه روســتاهای غیرنظامی
مســلمان انجام دادند .در ســال  1986میالدی ،ایاالت متحده با بمباران کشور لیبی که به دست
داشتن در یک بمبگذاری تروریستی متهم شده بود ،فضای غرب آسیا را با چالش روبرو کرد.
به عالوه ،نیروی دریایی ایاالت متحده با دخالت در جنگ ایران و عراق ،طی سالهای  1987و 1988
میالدی و با حمله به کشتیهای ایرانی و انهدام یک هواپیمای مسافربری غیرنظامی ایرانی ،به فعالیتهای
فرامرزی نظامی خویش اســتمرار بخشــید .چندی بعد و در سال  1989میالدی ،نیروهای ایاالت
متحده ،خاک پاناما را به تصرف خویش درآوردند تا دولت ملیگرای مانوئل نوریگا را سرنگون نمایند.
یک ســال بعد و به دنبال اشــغال نظامی کویت توســط ارتش عراق ،ارتش ایاالت متحده برای
ســرکوب متحد سابقش صدام حسین وارد عمل شــد .در دهه  90میالدی ،ارتش ایاالت متحده
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در عملیاتهایی با عنوان «مداخالت انساندوســتانه» که ادعا میشــود بــا هدف تأمین امنیت
غیرنظامیان مناطق مختلف دنیا صورت گرفته است ،شرکت نمود .شاخصترین عملیاتی که با این
عنوان صورت گرفت ،اشــغال نظامی کشــور آفریقایی سومالی بود که موجب بروز قحطی و جنگ
داخلی گســتردهای در این کشــور فقیر گردید.یکی دیگر از «مداخلههای نظامی انساندوستانه»
دولــت آمریکا ،در منطقه بالکان و پس از فروپاشــی دولت فدرال چند نژادی یوگســاوی روی
داد .در ســال  1999میــادی نیز ایاالت متحده با بمباران صربســتان ،که با هدف تحت فشــار
قراردادن رئیس جمهور این کشــور اسلودان میلوشویچ ،برای خروج نیروهای این کشور از استان
آلبانیایــی تبار کوزوو صورت گرفت ،بــه مداخلههای نظامی خود در خاک اروپا تداوم بخشــید.
در ســال  2000میالدی و پس از حمله آمریکا به مواضع بن الدن در افغانســتان ،نیروهای تحت
فرماندهی وی در عملیاتی مقابله به مثل ،به یک ناو آمریکایی در ســواحل یمن حمله کردند .به
دنبال حمالت تروریستی سال  2001میالدی علیه منافع ایاالت متحده ،ارتش آمریکا مناطقی را
در خاک افغانستان بمباران نمود و تالش کرد تا به سایر مناطقی نیز که ادعا مینمود تروریستها
در آن آموزش میبینند – نظیر سودان و عراق – حمله ببرد ).(www.iranacademic.com
رزمنامههای نظامیآمریکا علیه ایران

از مهمترین علتی که میتوان برای تهدید نظامی آمریکا علیه ایران برشــمرد ،ناهماهنگی ایران با
سیاستها و منافع منطقهای(و جهانی) آمریکا است .این ناهماهنگی به خوبی در «طرح خاورمیانۀ
بزرگ» به چشــم میخورد؛ اما دالیل عمدهای که آمریکاییها برای حملۀ نظامی به ایران معرفی
میکنند ،عبارتند از:
الف -ادعای واهی ،مبنی بر تالش ایران برای دســتیابی به تسلیحات کشتارجمعی(به ویژه جنگ
افزارهای هستهای)
ب -ادعای رعایت نکردن حقوق بشر و اعطای آزادیهای مدنی به مردم
پ -ادعای حمایت از گروههای تروریستی
ت -ادعای دخالت در امور دیگر کشورها(مث ً
ال عراق ،افغانستان ،صلح فلسطین و) ...
امــا دلیل عمدهای که میتواند باعث بروز حملۀ نظامی آمریکا گردد ،ادعای توســعۀ تســلیحات
کشــتارجمعی و لزوم رفع تهدید بر اساس سیاســت «اقدام(یا حملۀ) پیشدستانه» است(.چون
آمریکا با همین دلیل هم به عراق حمله کرد).
فرهنگ نظامی ارتش آمریکا (که مبتنی بر مفهوم ناپلئونی جنگ است) ،فقط مایل به انجام جنگهایی
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است که به طور سریع و مشخص به نتیجه برسد .از اینرو ،ترجیح میدهد وارد آن نشود و یا راههای
دیگر را بیازماید یا اینکه صبر کند تا شــرایط مهیا شود .گفتنی است؛ تعداد تلفات انسانی نیز یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمات و اقدامات نظامی آمریکا است .اگر احتمال داشته باشد که آمریکا
بیش از تعداد معقول و اندکی کشته داشته باشد ،وارد آن درگیری نخواهد شد .اما الگوی تهاجمی نوین
آمریکا که به کمک «انقالب در امور نظامی» و بهرهمندی از پیشرفتهترین سامانهها و فناوریها میسر
گردیده است ،معموالً این گونه محدودیتها را بیاثر میسازد .اما دغدغهای که میتواند موجب نگرانی
آمریکا شود ،احتمال بروز یک جنگ ناهمگون علیه مردم آمریکا یا منافع این کشور در سرتاسر جهان
است؛ یعنی اگر آمریکائیان احساس کنند که با یک قدرت ناهمگون خالق و پیشبینیناپذیر روبهروابط
هستند ،ترجیح میدهند وارد درگیری نظامی نشوند.
به هر تقدیر بر اســاس شرایط و دیدگاههای صاحبنظران امور نظامی ،هفت رزمنامۀ نظامی مهم
که برای حمله آمریکا به ایران متصور است:
عملیات اطالعاتی پنهان  )2محاصرۀ نظامی ایران(به ویژه از طریق دریا)  )3انجام حمالت دقیق و مؤثر
 )4یورش همهجانبه و اشغال  )5هلیبرد نیرو به داخل خاک ایران به منظور انتقال دستگاههای حساس
نیروگاهها و مراکز غنیســازی اورانیوم و انتقال آنها به همراه تمام مواد رادیواکتیو به خارج از ایران )6
تهاجم به اهدافی فراتر از مراکز هستهای ایران  )7اتخاذ راهبرد شوک و بهت علیه ج.ا.ا(aftabnews. ir).
صورتهای اعمال تهدیدات نظامی ناهمگون آمریکا علیه ج.ا.ا: .

برای بررسی چگونگی عملیات آمریکا علیه ج.ا.ا ،.ابتدا به طور خالصه ابعاد احتمالی این عملیات در
صورتهای مختلف هوایی ،دریایی ،زمینی بررســی میگردد پیشبینی میشود ،عملیات یادشده
در قالب تهاجم موازی به هرســه ســطح راهبردی -عملیاتی و تاکتیکی یــا به صورت مرحلهای
انجامشده و در هر مرحلهای ،اهدافی خاص مورد حمله قرارگیرند که نقاط احتمالی تهدید در هر
مرحله مشخص خواهد گردید (کوچکی.)126: 1382 ،
بعد دریایی تهدیدات نظامی آمریکا

کســب برتری دریایی در منطقه با به کارگیری ســامانۀ جنگهــای الکترونیک ،به منظور ایجاد
اختالل در مدارهای ارتباطی و دستگاههای الکترونیکی
انهدام واحدهای شناور سطحی و زیرسطحی ج.ا.ا.
حمله و انهدام پایگاههای دریایی ،اطالعاتی و موشکی ج.ا.ا .با استفاده از ناوهای حامل موشکهای
تاماهاوک و سپس بمباران سواحل وجزایر
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فلج نمودن اقتصاد ج.ا.ا ،.جلوگیری از انجام صادرات نفت و ورود هرگونه کاالیی به مقصد ج.ا.ا،.
پشتیبانی از عملیات هوایی و زمینی خود و کشورهای همپیمان،
انجام احتمالی عملیات آبی خاکی و اشغال جزایر و سواحل،
قدرتنمایی در دریا ،تضعیف ج.ا.ا .و تحت تأثیر قراردادن حکومتهای منطقه،
آمریکا با توجه به تجارب گذشته و آگاهی ازقابلیتها و توانمندیهای ج.ا.ا .ازجمله ،زیرسطحیها،
توان موشــکی ،نیروهای غیرکالســیک مردمی ،نیروهای عملیات ویژه و نیز ناوگان غیرنظامی و
همچنین آگاهی از روحیۀ شــهادتطلبی کارکنان دریایی ج.ا.ا .به احتمال بسیار زیاد ،در مرحلۀ
اول انجام عملیات مســتقیم ،به هیچوجه به خلیج فارس وارد نگردیده و عملیات خود را از دریای
عمــان و دریای عرب انجام خواهــد داد و حداکثر تا عرض  26درجۀ نیروهای خود راگســترش
میدهد (همان. )98 :
بعد هوایی تهدیدات نظامی آمریکا

باتوجه به پیشینۀ عملیات نظامی آمریکا در درگیریهای سه دهۀ اخیر ،مقدورات هوایی احتمالی
آمریکا در عملیات علیه ایران به شرح زیر خواهد بود:
استقرار اسکادرانهای  F111و  F117در بحرین
استقرار تعداد قابل توجهی از هواپیماهای  B52و  B2در پایگاه اینجرلیک ترکیه یا دیهگوگارسیا
استقرار اسکادرانهای  F16یا  F18در پایگاههای بحرین و امارات
استقرار اسکادرانهای بالگرد ضد سطحی LAMPSدر نوار ساحلی جنوبی خلیج فارس
بهکارگیری هواپیماهای جاسوسی و جنگال از انواع مختلف از جمله آواکس
استفاده از ماهوارههای جاسوسی برای دریافت اطالعات و کمک به کنترل عملیات
استفاده از موشکهای کروز به ویژه تام هاوک
اولین هدف آمریکا در این عملیات ،کســب برتری مطلق هوایی بــوده و اهداف بعدی حملههای
هوایی این کشور به اهداف نظامی و اقتصادی و پشتیبانی خواهد بود (جمالی.)110 :1387 ،
بعد زمینی تهدیدات نظامی آمریکا

انجام عملیات مســتقیم زمینی آمریکا ،فقط به صورت محدود در عملیات آبی -خاکی احتمالی و
اشغال جزایر سهگانه یا بخش کوچکی از نوار ساحلی برای عملیات خاص محتمل است و احتماالً
آمریــکا خود را درگیر یــک جنگ زمینی با ج.ا.ا .نخواهد نمود .درصــورت انجام عملیات زمینی،
حداکثر اســتعدادی که آمریکا به کار خواهد گرفت .یک تا دو گردان و در نهایت یک تیپ نیروی
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مخصوص و تفنگدار دریایی خواهد بود (همان.)111 :
مناطق مورد تهدید از سوی آمریکا

آمریــکا در حمالت خود مناطق و اهداف مختلفی را مدنظر قرار داده و پیشبینی میشــود ،این
حمالت به صورت همزمان ،به هرســه سطح راهبردی ،عملیاتی تاکتیکی و یا به گونۀ مرحلهای و
در هر مرحله اهداف خاصی مورد نظر قرار گیرد.
اهداف نظامی مستقر در جنوب کشور

منطقۀ یکم دریایی بندرعباس ارتش و ســپاه ،منطقۀ دوم دریایی بوشــهر ارتش و سپاه ،منطقۀ سوم
دریایی چابهار ،پایگاه نهم شکاری بندرعباس ،پایگاه ششم شکاری بوشهر ،پایگاه دهم شکاری چابهار،
پایگاه بندرمسنســپاه ،پایگاه دریایی خارک ،پایگاه دریایی بندر امام ،پایگاه دریایی خرمشهر ،پایگاه
هوایی امیدیه ،پایگاه هوایی دزفول ،جزیرۀ ابوموســی ،جزیرۀ تنببزرگ ،جزیرۀ تنب کوچک ،جزیرۀ
فارسی ،جزیرۀ سیری ،تأسیسات بندری ،بخش نظامی جزیرۀ قشم ،تأسیسات بندری سایت بندرعباس،
سایت بوشهر ،سایت جاسک ،سایت چابهار و سایت عسلویه (جمعی ازخبرگان دریایی.)104 :1380 ،
اهداف غیرنظامی مستقردرجنوب کشور

کلیۀ تأسیسات هستهای ،نیروگاه و خطوط انتقال نیرو در بندرعباس ،نیروگاه و خطوط انتقال نیرو
در بوشهر ،فرودگاههای بندر عباس ،بوشهر ،قشــم ،سیری ،الوان ،پاالیشگاه بندرعباس ،اسکلهها
و بندر شــهید رجایی و باهنر بندرعباس و بندر بوشــهر ،کشتیسازی خلیج فارس ،کشتیسازی
صدرا ،اســکله و تأسیســات جزیره خارک ،مراکز مخابراتی اصلی در کنارۀ خلیج فارس و دریای
عمان ،راهآهن و پلهای ارتباطی اصلی بندرعباس ،اســکله و تأسیسات بندر امام ،فرودگاه آبادان،
پاالیشــگاه آبادان ،کلیۀ سکوهای نفت و پتروشیمی بندر امام ،پاالیشگاه گاز کنگان ،راهآهن بندر
امام ،راهآهن خرمشهر و پایانههای نفتی بحر گانسر (همان.)105 :
اهداف نظامی مستقر در سطح کل کشور

کلیۀ پایگاههای هوایی ،پادگانهای نیروی زمینی ،ســایتهای موشکی ،سایتهای پدافند هوایی،
زاغههای اصلی مهمات ،ستادهای ارتش ،سپاه و بسیج ،ستادهای نیروهای سه گانۀ ارتش و سپاه،
کلیۀ سایتهای شنود وجمعآوری اخبار نظامی در اقصی نقاط کشور (جمالی.)111 :1387 ،
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق

هدف از این فصل ،تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده مطابق با روش تحقیق تعریف شده در
فصل ســوم است .به همین منظور دادههای اختصاصی که از طریق گویههای پرسشنامه به دست
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آمده است ،بررسی میگردد.
دادهها با کمک نرم افزار Excelتجزیه و تحلیل شده و جمع گزینههای انتخابی به شرح جدول زیر
استخراج گردید(.تعداد کسانی که هر یک از گزینههای خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم
را انتخاب کرده بودند ،تعیین گردیدند) در این جدول کســانی که برخی گویههای پرسشنامه را
بدون پاسخ رها کرده بودند نیز در نظر گرفته شد.
ردیف

گویه

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

جمع پاسخ
دهندگان

بدون
پاسخ

جمع

1

فناوری ابر طیفی آمریکا

29

28

9

2

0

68

1

69

2

هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان

25

34

6

4

0

69

0

69

3

موشکهای کروز و بمبهای هوشمند

24

23

15

2

1

65

4

69

4

هواپیماهایراهبردی

24

30

8

1

2

65

4

69

24

33

9

3

1

68

1

69

21

33

9

3

1

67

2

69

22

25

17

1

1

66

3

69

23

24

18

2

0

67

2

69

9

17

30

5

1

62

7

69

9

25

30

2

1

67

2

69

11

رویکردهای عملیاتی ارتش آمریکا در
جنگهای اخیر

8

20

31

5

2

66

3

69

12

اندیشگاهها و مراکز آیندهپژوهی
آمریکا

16

29

17

6

0

68

1

69

13

توان ناهمگون نیروی هوایی آمریکا

13

33

16

3

1

66

3

69

14

بهرهمندی آمریکا از پایگاههای
نظامی در کشورهای منطقه

30

21

13

2

1

67

2

69

5
6

ناوهای هواپیمابر و زیر دریاییهای
هستهای

هواپیماهای شناسایی و رادارهای پرنده

سامانههای یابنده و هشدار دهندۀ نظامی
7
آمریکا

8
9
10

رهنامۀ جنگ شبکهمحور آمریکا
چشم انداز  2020ارتش آمریکا

سیاست دشمنانۀ آمریکا طی سه دهۀ
اخیر
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ردیف

گویه

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

جمع پاسخ
دهندگان

بدون
پاسخ

جمع

15

توانمندی ارتش آمریکا در پردازش
و واپایش اطالعات

18

35

11

3

1

68

1

69

16

توانمندی ارتش آمریکا در به
کارگیری سالحهای هوشمند

25

29

12

1

1

68

1

69

25

26

13

4

0

68

1

69

18

اجرای عملیات اطالعاتی مخفی
توسط آمریکا

15

39

10

3

0

67

2

69

19

محاصرۀ نظامی ایران ،به ویژه از
طریق دریا توسط آمریکا

11

32

20

3

1

67

2

69

تهاجم نظامی آمریکا علیه سامانههای
20
رهبری و ارتباطات در ج.ا.ا.

22

25

14

5

1

67

2

69

21

تهاجم نظامی آمریکا علیه نیروهای
غیرنظامی

8

22

22

13

3

68

1

69

22

تهاجم آمریکا علیه مراکز هستهای
ج.ا.ا..

21

27

16

3

1

68

1

69

30

16

18

3

1

68

1

69

24

رویکرد تأثیرمحور توسط ارتش
آمریکا

22

32

11

3

1

69

0

69

25

به کارگیری گروهها و سازمانهای
معاند ج.ا.ا..

24

21

19

5

0

69

0

69

26

اجرای تهاجم موازی در سه سطح
راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی

17

31

20

1

0

69

0

69

23

26

17

0

2

68

1

69

استقرار ناوگان دریایی آمریکا در
 17اقیانوس هند ،دریای عمان و خلیج فارس

تهاجم نظامی آمریکا علیه کلیه مراکز
23
حساس نظامی و غیرنظامی ج.ا.ا..

مشارکت رژیم صهیونیستی در تهاجم
27
نظامی علیه ج.ا.ا..

جدول()9
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2
در ادامه گویهها از طریق شــیوههای آماری کای دو(  ) Kو آزمون  Tمورد تجزیه و تحلیل قرار
میگیرند .در این راســتا تک تک پرسشهای مربوط به پرسشنامه توزیعی بین نخبگان به شرح
2
زیر از طریق آزمون آماری کای دو(  ) Kمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا معلوم شود آیا نظرات
آنان دارای تفاوت معنیدار بوده یا عکس آن پاســخها به صورت اتفاقی و از روی شانس داده شده
و طبقات پنجگانه پاسخ از نظر پرسششوندگان دارای تفاوت معنیدار نبوده و در نتیجه دادههای
تحقیق قابل اســتفاده نیستند .نتایج این بررسیها نشان داد که همه پاسخها دارای تفاوت معنی
دار بوده و از روی شــانس به ســؤاالت پاسخ داده نشــده ،بنابراین پاسخها متقن بوده و میتوانند
مورد اســتناد قرار گیرند .در ادامه و به عنوان نمونه چگونگی نتایج آزمون سئوال شماره یک ارائه
گردیده است:
ســوال  :1در این پرسش دربارۀ فناوری ابر طیفی آمریکا سؤال شده است که پاسخهای داده شده
در جدول زیر خالصه گردیده است:

سؤال 1

µ =3

H0:

µ≠3

H1:

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

5

4

3

2

1

x

آزمون Z
جمع
68

29

28

9

2

0

f

288

145

112

27

4

0

x. f

0. 764705882

-0. 24

-1. 2353

-2. 23529412

-3. 235294

x-µ

0. 584775087

0. 055

1. 526

4. 996539792

10. 46713

(x-µ) ^2

16. 95847751 42. 235

1. 55

13. 734

9. 993079585

0

f.(x-µ) ^2

E
µ min µ Max
ضریب چولگی J1
-31. 42316091 0. 0003 4. 235 4. 2356

Zα/2

α

1. 96

0. 05

انحراف معیار()σ
0. 788103589

میانگین
4. 235294

تعداد()n
68

17. 63

با توجه به اینکه  µدر بازه فوق قرار ندارد ،از اینرو فرض صفر رد میشود.

نتیجه:
آزمون Chi 2
9. 45
57. 735

نتیجه:

= Chi 2
X2

α =0. 05

68
4

=n
=v

با توجه به اینکه مقدار کای دو به دست آمده از مقدار بحرانی آن بیشتر است ،فرض صفر رد میشود.

Max f
29
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در این سؤال نتیجۀ هر دو آزمون کای دو و  Tو نیز شاخصهای گرایش به مرکز و ضریب چولگی
نشان میدهند که فناوری ابر طیفی آمریکا میتواند تهدید نظامی آمریکا در سالهای آینده علیه
ج.ا.ا .باشد.
ﺳﻮﺍﻝ 1
30
25
20
15
10
5
ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ

ﺯﻳﺎﺩ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻛﻢ

ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ

0

رتبهبندی مهمترین تهدیدات نظامی آمریکا در سالهای آینده علیه ج.ا.ا.

با توجه به نتایج مســتخرج از پرسشنامهها و پذیرش همۀ سؤاالت پرسشنامه ،و با در نظر گرفتن
تعداد پاســخهای داده شــده به هر یک از گزینه ،و ارزش در نظر گرفته شده برای هر گویه و پس
از محاسبه جمع امتیازات هر گویه جدول زیر به دست آمد:
ردیف

گویه

جمع امتیاز میانگین

 1فناوری ابر طیفی آمریکا

288

4. 24

 2هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان

287

4. 16

 3موشکهای کروز و بمبهای هوشمند

262

4. 03

 4هواپیماهای راهبردی

268

4. 12

 5ناوهای هواپیمابر و زیردریاییهای هستهای

276

4. 06
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 6هواپیماهای شناسایی و رادارهای پرنده

271

4. 04

 7سامانههای یابنده و هشدار دهندۀ نظامی آمریکا

264

4. 00

 8رهنامۀ جنگ شبکهمحور آمریکا

269

4. 01

 9چشمانداز  2020ارتش آمریکا

214

3. 45

 10سیاست دشمنانۀ آمریکا طی سه دهۀ اخیر

240

3. 58

 11رویکردهای عملیاتی ارتش آمریکا در جنگهای اخیر

225

3. 41

 12اندیشگاهها و مراکز آیندهپژوهی آمریکا

259

3. 81

 13توان ناهمگون نیروی هوایی آمریکا

252

3. 82

 14بهرهمندی آمریکا از پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه

278

4. 15

 15توانمندی ارتش آمریکا در پردازش و کنترل اطالعات

270

3. 97

 16توانمندی ارتش آمریکا در بهکارگیری سالحهای هوشمند

280

4. 12

 17استقرار ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس هند ،دریای عمان و خلیج فارس

276

4. 06

 18اجرای عملیات اطالعاتی پنهان توسط آمریکا

267

3. 99

 19محاصرۀ نظامی ایران ،به ویژه از طریق دریا توسط آمریکا

250

3. 73

 20تهاجم نظامی آمریکا علیه سامانههای رهبری و ارتباطات در ج.ا.ا.

263

3. 93

 21تهاجم نظامی آمریکا علیه نیروهای غیرنظامی

223

3. 28

 22تهاجم آمریکا علیه مراکز هستهای ج.ا.ا.

268

3. 94

 23تهاجم نظامی آمریکا علیه کلیه مراکز حساس نظامی و غیرنظامی ج.ا.ا.

275

4. 04

 24رویکرد تأثیر محور توسط ارتش آمریکا

278

4. 03

 25بهکارگیری گروهها و سازمانهای معاند ج.ا.ا.

271

3. 93

 26اجرای تهاجم موازی در سه سطح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی

271

3. 93

 27مشارکت رژیم صهیونیستی در تهاجم نظامی علیه ج.ا.ا.

272

4. 00

این جدول شــدت تهدیدات نظامی آمریکا علیه ج.ا.ا .را در ســالهای آینده نشان میدهد ،لیکن
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ردیف

برای رتبهبندی این تهدیدات ،جدول یادشــده بر اساس ستون میانگینها از زیاد به کم مرتب شد
که حاصل آن در جدول زیر نشان داده شده است:
جمع
گویه
امتیاز میانگین
 1فناوری ابر طیفی آمریکا

288

4. 24

 2هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان

287

4. 16

 3بهرهمندی آمریکا از پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه

278

4. 15

 4هواپیماهای راهبردی

268

4. 12

 5توانمندی ارتش آمریکا در بهکارگیری سالحهای هوشمند

280

4. 12

 6ناوهای هواپیمابر و زیر دریاییهای هستهای

276

4. 06

 7استقرار ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس هند ،دریای عمان و خلیج فارس

276

4. 06

 8هواپیماهای شناسایی و رادارهای پرنده

271

4. 04

 9تهاجم نظامی آمریکا علیه کلیۀ مراکز حساس نظامی و غیرنظامی ج.ا.ا.

275

4. 04

 10موشکهای کروز و بمبهای هوشمند

262

4. 03

 11رویکرد تاثیرمحور توسط ارتش آمریکا

278

4. 03

 12ره نامه جنگ شبکهمحور آمریکا

269

4. 01

 13سامانههای یابنده و هشداردهندۀ نظامی آمریکا

264

4. 00

 14مشارکت رژیم صهیونیستی در تهاجم نظامی علیه ج.ا.ا.

272

4. 00

 15اجرای عملیات اطالعاتی پنهان توسط آمریکا

267

3. 99

 16توانمندی ارتش آمریکا در پردازش و کنترل اطالعات

270

3. 97

 17تهاجم آمریکا علیه مراکز هستهای ج.ا.ا.

268

3. 94

 18تهاجم نظامی آمریکا علیه سامانههای رهبری و ارتباطات در ج.ا.ا.

263

3. 93

 19بهکارگیری گروهها و سازمانهای معاند ج.ا.ا.

271

3. 93
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 20اجرای تهاجم موازی در سه سطح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی

271

3. 93

 21توان ناهمگون نیروی هوایی آمریکا

252

3. 82

 22اندیشگاهها و مراکز آیندهپژوهی آمریکا

259

3. 81

 23محاصره نظامی ایران به ویژه از طریق دریا توسط آمریکا

250

3. 73

 24سیاست دشمنانۀ آمریکا طی سه دهه اخیر

240

3. 58

 25چشمانداز  2020ارتش آمریکا

214

3. 45

 26رویکردهای عملیاتی ارتش آمریکا در جنگهای اخیر

225

3. 41

 27تهاجم نظامی آمریکا علیه نیروهای غیرنظامی

223

3. 28

بر اساس این جدول و در پاسخ به سؤاالت تحقیق ،مهمترین تهدیدات و تواناییهای نظامی آمریکا
برای مقابله با ج.ا.ا ..در آینده عبارتند از 10(:تهدید نخست جدول)
فناوری ابر طیفی آمریکا
هواپیماهای جاسوسی بدون خلبان

بهرهمندی آمریکا از پایگاههای نظامی در کشورهای منطقه
هواپیماهای راهبردی

توانمندی ارتش آمریکا در بهکارگیری سالحهای هوشمند

ناوهای هواپیمابر و زیر دریاییهای هستهای

استقرار ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس هند ،دریای عمان و خلیج فارس
هواپیماهای شناسایی و رادارهای پرنده
تهاجم نظامی آمریکا علیه کلیۀ مراکز حساس نظامی و غیر نظامی ج.ا.ا.

موشکهای کروز و بمبهای هوشمند

از این رو ضرورت داردکه ج.ا .ا .متناسب با این تهدیدات از هماکنون برای مقابله با آنها چاره اندیشی
نماید.
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در این تحقیق ،با بهرهگیری از نتایج مطالعات نظری وبررســی پیشینه وسوابق اعم ازپایان نامهها،
پروژههــا ،مقاالت علمی معتبر درحوزه آیندهپژوهی تهدیدات نظامی وهمچنین مذاکره با تعدادی
ازنخبگان و خبرگان صاحب نظردرحوزه آیندهپژوهی و نیر تنظیم پرسشــنامهای منطبق بر سؤال
تحقیق و چارچوب مفهومی و در نهایت نظرخواهی از نمونههای آماری و تجزیه و تحلیل یافتههای
آن ،گامهای عملی الزم طی شد.
گفتنی است ،هر یک از متغیرهای یاد شده ،بیانگر مجموعهای از عوامل مؤثر در تهدیدات نظامی
احتمالی آمریکا علیه ج.ا.ا .است که در زیر به آنها اشاره شده است:
تــوان اجرای عملیات شناســایی و اطالعاتــی دربردارنــدۀ عواملی همچون؛ فنــاوری ابرطیفی
آمریکا(تصویربرداری فعال) هواپیماهای شناســایی و رادارهای پرنده ،توانمندی ارتش آمریکا در
پردازش و واپایش اطالعات ســامانههای یابنده و هشــداردهنده نظامی آمریکا و اجرای عملیات
اطالعاتی مخفی توسط آمریکا است.
تــوان ناهمگون هوایی-دریایی دربردارندۀ عواملی همچون؛ هواپیماهای جاسوســی بدون خلبان،
موشکهای کروز و بمبهای هوشمند ،هواپیماهای راهبردی()F117 ،F35 ،F16 ،f15 ،F22 ،2A-B
است.
رویکردهــای عملیاتی دربردارندۀ عواملی همچون؛ محاصرۀ نظامی ایران(به ویژه از دریا) توســط
آمریکا ،تهاجم نظامی آمریکا علیه ســامانۀ رهبری و ارتباطــات ج.ا.ا ،.تهاجم نظامی آمریکا علیه
نیروهای غیرنظامی ،تهاجم آمریکا علیه مراکز هستهای ج.ا.ا ،.تهاجم نظامی آمریکا علیه کلیۀ مراکز
حســاس نظامی و غیرنظامی ج.ا.ا ،.رویکرد تأثیرمحوری(حمله به مراکز ثقل) توسط ارتش آمریکا،
اجرای تهاجم موازی در ســه ســطح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی ،توانمندی ارتش آمریکا در به
کارگیری ســاحهای هوشمند ،رویکردهای عملیاتی ارتش آمریکا در جنگهای اخیر ،بهرهمندی
آمریکا از پایگاههای نظامی درکشــورهای منطقه ،استقرار ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس هند،
دریای عمان و خلیج فارس است.
رهنامه و سیاســتها نیز دربردارنده عواملی همچون؛ رهنامۀ جنگ شــبکهمحور آمریکا ،چشمانداز
 2020ارتش آمریکا ،سیاســت دشــمنانۀ آمریکا در ســه دهۀ اخیر با ج.ا.ا ،.اندیشــگاهها ومراکز
آیندهپژوهی آمریکا ،بهکارگیری گروهها وسازمانهای معاند ج.ا.ا .است.
با توجه به رتبهبندی میانگین متغیرهای یادشــده؛ باید با توجه به توان ناهمگون هوایی –دریایی،
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رویکردهای عملیاتی و رهنامه و سیاســتها در رزمنامهپردازیهای آینده با نگاهی عمیق به توان
اجرای عملیات اطالعات و شناسایی ارتش آمریکا به عنوان متغیر برجسته در تهدیدات نظامی این
کشورعلیه ج.ا.ا .دست به رصد موشکافانه این بعد ازتوانمندی ارتش آمریکا زده و توجه کارشناسان
و خبــرگان نظامی کشــور را در آیندهپژوهی تهدیدات نظامی و هرگونــه رزمنامهپردازی ،به این
توانمندی آمریکا جلب نمود.
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