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دهیچک
بر استحکام ج.ا.ا. ه نظام یبر تکیکل قوا مبنیمعظم فرماندهمقاميبا توجه به رهنمودها

بااست که ییهاين نقش آن دسته از فناورییتبین مقاله در پی، ایساخت قدرت درون
یقدرت بازدارندگيهااز مؤلفهیکیعنوان بهیبومیتوان نظاميخود منجر به ارتقاییهمگرا

شمندان در یانديو آرایشود. در ادامه با استناد به اسناد باالدستیمج.ا.ا. یجانبه دفاعهمه
خته با روش یژوهش آمپاز یريگاستخراج و با بهرهي این فناوري هامختلف، شاخصيهاحوزه
، یدفاع ملعالیدانشگاهیدشامل: اساتق یتحقي. جامعه آماریدانجام گردیاستنباطویفیتوص

مجلس که با يهاص مصلحت نظام و مرکز پژوهشی، مجمع تشخج.ا.ایمايمتخصصان صداوس
عوامل و ياحصایراموناطالعات پينفر، امر گردآور93از آنها به تعداد يامراجعه به نمونه

نفر از خبرگان 30اطالعات از يانجام شد. سپس امر گردآوریبومیتوان نظاميهاشاخص
يریآن است که بکارگینق مبین تحقیج ایو نتاهمگرا انجام شدهاييراجع به فناورینظام
را یداتتهدبینییشو پیتامنی،حساس، توان نظامهاييعنوان فناوربههمگرا يهايفناور

و دهدیارتقاء مینشخودکار و بدون سرنیزاتتجهیدرا در تولیع بومیت نموده و صنایتقو
سازيیهشبو يمجازیآموزشهايیطمسلح با استفاده از محیروهايمنجر به ارتقاء آموزش ن

و یولوژیکی، رادبیولوژیکییمیایی،و حفاظت در برابر عوامل شیین شناسای. همچنشودیم
یرغيهادرمانشده و ده و جان سربازان و جنگاوران بهتر از گذشته حفظیل گردیتسهيانفجار

و را تقویت یجنگيهاسامانهوآوردیمبه وجود راعملکرد جنگاورانیتتقويبراییدارو
دهد.یش میافزارا ها توان مقابله با آنیستی را مدیریت وتروري هاحمله
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مقدمه
باید به که ایران اسالمی اندفرمودهی) بارها اشاره العالمدظلهاي (حضرت امام خامنه

د و را مقتدر کنشدرون، خودازدتوانهرچه مید واستحکام ساخت داخلی قدرت بپرداز
رزمسیر تحوالت فضاي که ییآنجاازعلمی نگاه کرد و لحاظازدرون ظرفیت بهباید

و در حال حاضر نیز استهمگام بوده بشر و فناوري آخرین دستاوردهاي علمیبا همواره 
جانبه دفاعی مدنظر نظام دکترین بازدارندگی همهامنیت ملی نظام ج.ا.ا.،تأمینبراي 

جانبه دفاعی ج.ا.ا. طراحی و مطرح اسالمی است و در این راستا الگوي بازدارندگی همه
)304: 1391گردیده است. (کریمی،

1هايِ نوین همگرا (فناوري نانو، زیستی، اطالعات و شناختی)در همین راستا فناوري

به پاسخگویی به نیازهایی انسان قادرافزایی و ترکیب دوتایی، سه تایی و چهارتایی باهم
عنوان یک اند و در جهان بههاي دیگر قادر به آن نبودهاند که تاکنون فناوريدر آینده

هاي کاربردي بسیار وسیع و تأثیرگذاري را از افزایی خود، حوزهوري چندمنظوره، با همفنا
کشاورزي تا امنیت و دفاع را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین باید ج.ا.ا. نیز 

گیري از جانبه و استحکام ساخت درونی نظام در صدد بهرهمنظور توسعه پایدار و همهبه
یکدیگریابی به همگرا در دستنوین هايفناورياز سوي دیگر اشد.هاي مزبور بفناوري

هاي بالقوه رسانند. این تعریف توانایییاري میانسان را هدف مشترك براي رسیدن به
Nordmann, 2004: 8-11)(. رساندهاي همگرا را میعلم و فناوري در حوزه فناوري

تحوالت یموجب رشد وابستگايیندهطور فزابهيفناورییهمگرادر همین حال 
یکرو نانو امکان فرستادن ميبه هم شده است. فناورهایکرو الکترونیکو میولوژیکیب

انسان فراهم یرنظزندهيهاهاي ارگانکوچک را به داخل سامانهیاربسپردازشگرهاي
:Castells, 2000)(کرده است ل پیشرفت است. ها از دو راه در حاامروزه همگرایی فناوري5

با حرکتی شتاب گونه و اطالعاتی و شناختی زیستی،اوالً حوزه فناوریهاي نانو،
در حال ادغام افزایی هر چهار موردسه و نهایتاً همدو یا دوبهصورت دوبهبهمرحله بهمرحله

وبوده انسان نیازهايها پاسخگوي فناوريقلمروهاياتحاد میان ثانیاً .یکدیگر هستندبا 
هاي علم و فناوري تمام شاخهاز سوي دیگر بشر را سرعت خواهند بخشید. هايپیشرفت

1. NBIC( Nano-Bio-Info-Cogno)
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خواهد بود اما همگرایی داراي نفوذ و قدرت بیشتري .قابلیت همگرا شدن را دارند
هاي جدیدي را به دیگر قدرت،در جهت صحیح مورداستفاده قرار بگیرندشرط آنکه به

)Roco &Bainbridge, 2006:157-168(. شدخببهدیههاي علم و فناوري شاخه

آنچه که در «فرمایند: ام میمسئوالن نظبا در دیدار العالی) اي (مدظلهحضرت امام خامنه
. در این ده ...ي علم است. ي اقتصاد و مسئلهحال حاضر براي کشور اولویت دارد مسئله

سرعت پیشرفت، بسیار سال گذشته، حرکت علمی ما خیلی خوب بوده؛ پیشرفت علمی و 
و علم نوآوري يمسئله. لذا 1خوب بوده است؛ اما این سرعت پیشرفت باید کند نشود

ي ایشان هاصحبتیکی از عناصر اساسی در به استحکام ساخت درونیبراي رسیدن 
توان در جهت ارتقاي توان مطرح است که آیا میسؤالاست. با توجه به این تاکیدات این 

هاي همگرا استفاده نمود؟منظور تقویت توان نظامی از فناوريهتولید بومی ب
و نقش همگرا هاي نوین فناورياین مقاله از آن جهت خواهد بود کهاهمیتعالوهبه

در کننده تعیینوعنوان ابزاري قدرتمندبهیندهآیدفاعی و رزمهايحوزهآنها در 
و موجب درك صحیح از تهدیدات منخودي و دشموازنه قدرت بین کشوربازدارندگی و 

هاي حساس فناوريتعیین لذا هدف و شدهبالقوه دفاعی و امنیتی این کشور هاي فرصت
.کندیمهاي آن را دنبال مورد نیاز ارتقاي توان نظامی بومی ج.ا.ا. و احصاء شاخص

مبانی نظري تحقیق
تعاریف عملیاتی و اصطالحات

هاي بالقوه بومی (داخلی) و در جهت که متکی به ظرفیتتوان نظامی : توان نظامی بومی
)23: 1391خنثی کردن تهدید نظامی باشد. (کریمی، 

هاي روزآمد نظامی شامل؛ نانو، زیستی، آن دسته از فناوري: هاي نوین همگرافناوري
بایست مورد توجه در تولیدات ملی قرارگرفته تا توان نظامی اطالعاتی و شناختی که می

جانبه دفاعی ج.ا.ا. را در مقابله با تهدیدات ناهمتراز جهت تأمین بازدارندگی همهبومی
تأمین نماید.

1 30/4/1392- نظامدر دیدار مسئوالن مقام معظم رهبري بیانات - 
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فرآیندي متشکل از (به : جانبه دفاعی ج.ا.ا. در مقابله با تهدیدات ناهمترازبازدارندگی همه
هاي؛ توان مدیریتی سطوح راهبردي و نخبگان، توان بسیج مردمی، ) مؤلفهترتیبِ اهمیت

هاي ژئوپلیتیکی ج.ا.ا. است که از بر ظرفیتوان نظامی بومی و عمق راهبردي با تکیهت
یافته، اسباب ارتقاي و نظامافزاهمطریق برقراري توازن وحشت و خطر، در تعاملی 

منظور کسب آمادگی افزاري را بهافزاري و سختها در ابعاد مغز افزاري، نرمتوانمندي
هاي تهدید پذیرياي که با تشدید نقاط ضعف و آسیبگونهدفاعی فراهم آورده، به

را در هرگونه اقدام نظامی علیه ج.ا.ا. سلب ي اوریگمیتصمناهمتراز، اراده عناصر رهبري و 
)223: 1391کریمی، (نماید.می

هاهمگرایی فناوري
هاي نوینی چون؛ نانو، اطالعات، زیستی و شناختی که باید افزایی آن دسته از فناوريهم

مورد توجه کشور در تولید ملی قرار گیرد تا توان کشور را در مقابله با تهدیدات دشمن 
ها و توانمندي علمی، فناوري، اقتصادي، نظامی، قابلیتهاآنتأمین نماید که با بکارگیري 

یابد.یش میافزاهنگی ج. ا.ا. اجتماعی، فر
و مقام ج.ا.ا. از منظر حضرت امام خمینی (ره)علم و فناوري و ساخت درونی قدرت ملی نظام

)العالیمدظله(يمعظم رهبر
حضرت امام خمینی (ره) خودکفایی و استقالل اقتصادي را محصول علم و دانش تلقی 

اسالم را جانبههمهو همواره حاکمیت) 105: 10ج نموده (امام خمینی ره، صحیفه نور، 
)20:128ج همان،(دانستند.دانش میهاي علم ودر گرو رسیدن به قله

هاي مقام معظم رهبري نسبت به علم، اهمیت و ارزش علم به در غور و بررسی دیدگاه
و )24/9/72-بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طالبساز (تعبیر ایشان، تمدن 

له اقتدار علمی را یک است. معظم)18/8/85-دیدار دانشگاهیان سمنانبخش (اقتدار 
) و 18/05/92-دیدار مسئوالن نظام و سفراي کشورهاي اسالمیدانند (زا میاقتدار درون
).14/11/90-نماز جمعه (یندنماکشور تلقی میي یکجانبهي پیشرفت همهعلم را پایه

له در خصوص علم و دانش، بر اساس کارکرد تأثیر علم در قدرت و در بیانات معظم
دیدار وزیر و مسئوالن وزارت (یجهاناستکبارباعنوان مبارزهتوان از آن بهحکومت می

اثرگذاريواکمیت)، ح4/10/69- فرهنگ و آموزش عالی و چند تن از رؤساي دانشگاهها
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دیدار وزیر و مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رؤساي دانشگاههاي (یادندر
بیانات در دیدار مسئوالن بخشهاي (یاسیساقتدارونفوذ)، پایه23/5/69-سراسر کشور

پیام به مناسبات کشور (اقتداروقدرتساز)، زمینه21/12/69-خبري صداوسیما
- بیانات در دیدار کارگزاران نظامکشور (آیندهاقتدار)،21/1/76-برگزاري مراسم حج

کرامتسیاسی، آبرواقتصادي وزندگی، اقتدارراحتیوکرامتوعزتعامل)،8/8/84
محیطبرفرمائیحکمعامل)،15/05/92-هادیدار اساتید دانشگاه(یانجهاننزددرملی

)، کاهنده 19/5/90-جمعی از دانشجویاندیدار کشور (اهدافکنندهدنبالوجهان
دیدار جمعی از مردم در روز عید (یعلمعزتوعلمیدهنده اقتدارافزایشها وتوطئه
) یاد نمود.27/9/87-غدیر

هاي نوین همگرافناوري
صورتبهتوانمیرادانشکهاندشدهمتوجهکردهتحصیلپیش مردمقرناز حدود یک

گیردمیشکلطبیعتساختاردركباعلومساختار. اگرکردبنديطبقهمراتبیسلسله
داشتهبیشتريرشدتواندمیعلممختلف،هايزمینهمیانارتباطاتتشخیصباآنگاه
جالب است که و هرچند، گیردمیمضاعفشتابهاحوزهدیگرباپس همگراییباشد؛

موضوع به علت ینلوم متداول است. اعییها و نه همگرافناوريییواژه همگراییمبگو
,PCCIP)است.ییهمگرايو اقتصادیبه منافع اجتماعیدو امییهمگرايابزاریصهخص

گیري بیش از همگرایی یا توسعه جدید در حال شکلي چیزآیا بنابراین (4-15 :2000
است؟ قسمت مهمی از همگرایی جدید در مرز میان زندگی و زندگی مصنوعی، میان 

,.Khalilzad, Z., White, J)و هوش و هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.بشر و ماشین

Marshall, Andy W. 1999: 9-15)

در امور دفاعیهاي همگرافناورينقش 
قابلیت هوشیاري فرهنگی استثنایی و حس شهودي براي جنگ نیازمند سربازانی با

متأسفانه .فرهنگ محور باید اجرا شودکجا این یادگیري طبیعت ویژگی جنگ است.
در برآوردن نیازهاي یادگیري این حتی در امریکا ها و مدارس سطح باالي نظامیدانشگاه
اند تا مزیت شدهبر مبناي عملکرد شغلی انتخابفرماندهاناند. منحصراً ها ناتوانسرویس
اساسی که در ماهیت در قرن جدید با تغییرات (Scales, 2004:210-216)شان. ادراکی
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ها به وجود آمده هفت فرصت جهت تقویت سیستم دفاعی ملی توسط همگرایی بحران
شده است که عبارتند از:هاي با اولویت باال عرضهفناوري

.بینی تهدیدارتباط مفروضات و پیش)1
.وسایل جنگی بدون سرنشین)2
.آموزش و تربیت جنگجوها)3
.رادیولوژیکی و انفجاري،کنولوژیکیبیوت،شیمیاییيپاسخگویی به تهدیدها)4
.هاي جنگندهسامانه)5
.معالجات غیر دارویی براي تقویت عملکردهاي انسانی)6
)Roco& Bainbridge,2002:354(.ماشین–هاي انسان واسطکاربرد)7

را 2و توکسیک1طورکلی مبحث دفاع در برابر عوامل مضر و خطرناك بیولوژیکبه
(McKone, 2000:9)زیر عنوان کرد صورتتوان در سه بخش و بهمی

زاعوامل بیماريو آشکارسازيیی) شناسا1
موقع عواملی منظور تشخیص و شناسایی بهعنوان اولین مرحله از دفاع، بهاین قسمت به

مانند عوامل زیستی و شیمیایی جهت جلوگیري از قرار گرفتن نیروها در معرض اثرات 
زاي این عوامل و حفاظت و درمان مؤثرتر در مراحل بعد مهم بوده و انجام بیماري

(McKone, 2000: 14-28)پذیرد. می

و حفاظتیشگیريپ) 2
طورکلی اِن هاي بیولوژیک و بههاي ناشی از سالححفاظت و پیشگیري از ابتال به بیماري

ها است. این مرحله جهت محافظت، ترین راه مقابله با این سالحواقع منطقی، در3بی سی
باشد. جلوگیري، به حداقل رساندن و حتی از بین بردن اثرات مضر این عوامل می

هاي ها و لباسجمله ماسکپذیر است، ازهاي مختلفی امکانپیشگیري و حفاظت از راه
(Ibid)هاي ژنی. واکسنیژهوها و بهویژه، بیوفیلترها، واکسن

1. Biologic
2. Toxic
3. Nbc: Nuclear, Biological, Chemical
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آلودگی زیستی و پاکسازي) رفع3
کننده ناشی از عوامل آلودههايآلودگیواقع مرحله انتهایی برخورد با این مرحله در

ها عوامل مضر توکسیک و سایر آنیلهوسباشد که بهمییزجاندارهامحیطی توسط ر
گردند. رفع آلودگی خود از دو قسمت رفع آلودگی و پاکسازي می،عوامل خطرناك

(Ibid)شده استتشکیل

راه بیوانفورماتیک درآورد هاي پروتئینی جدید، تنها رهسمزمینهپیشرفت دانش در
ها در هاي مختلف پروتئینهاي دستهکه ژنهاي بیولوژیک نیست. هنگامیگسترش سالح
ها تعیین شود، درك ما از بعدي آنخوبی شناخته و در ادامه ساختار سهتوالی ژنوم به

شود، افزایش چشمگیر ها تنظیم میهاي بیولوژیک که اعمال سلول به کمک آنروش
)Franser & Dando, 2001:1-15. (فتخواهد یا

بندي شوند. بر این توانند با نوع عملکرد و یا نوع فناوري طبقههاي غیر کشنده میسالح
هاي میکروبی پیشنهادسامانه.شوندتقسیم می» ضدپرسنل«و » ضدمواد«ها به اساس آن

هایی که در گاهها و باندهاي فرودمنظور تسهیل خوردگی، تخریب یا تجزیه جادهبهشده 
,Ben-Horin(.استفاده خواهند شد،دست نیروهاي مخالف است 2001:23(

ارتقاء توان نظامی بومیدر ییاهداف همگرا
چهارگانه طیف وسیعی از توانایی را در بر گرفته تا نظامیان هاييفناوراهداف همگرایی 

که قادر به ياگونهرا از مرحله آموزش تا کاربرد آن در صحنه نبرد توانمند سازد به 
تشخیص تهدیدات و ارتقاي قابلیت مقابله با دشمن باشند، موارد زیر این اهداف را بیان 

:کندیم
بینی تهدیدات و آمادگی نظامیها، پیشدادهیوستگیپهمبه)1

یافتنیناطالعاتی را که قبالً دستصرفهبههایی از حسگرهاي کوچک و مقرونمجموعه
ها تبدیل به اطالعات گردیده و قدرت پردازش باالیی دادهبود را فراهم خواهد کرد. با

عات را به افرادي که به آن خطوط ارتباطی با پهناي باند باال با امنیت دیجیتالی خود اطال
(Roco and Bainbridge, 2002)رساند می،نیاز دارند
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ادوات جنگی بدون سرنشینبکارگیري )٢
سازي حسگرها، افزایش کارایی حافظه و فناوري خودکارسازي (که شامل کوچک

جاي خلبان یا سازد که بهشود) ما را قادر میافزار میمحاسبات، و تقویت کیفیت نرم
هاي از سیستم کامالً خودکار استفاده کرده و یا از خلبان خارج از هواپیما در مأموریت

جنگی خطرناك استفاده کنیم. وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین داراي مغزي 
سازد همانند یک خلبان ورزیده جنگی در ها را قادر میمصنوعی هستند که آن

ا استثنا قرار دادن امکان رخ دادن وقایعی هاي نظامی کارایی داشته باشند. بمأموریت
گیري دارد، کارهایی نظیر بلند شدن، ناوبري، آگاهی از که نیاز به استراتژي و تصمیم

شود. بدون طور خودکار انجام میموقعیت، شناسایی هدف و بازگشت امن به زمین به
م تخلیه، وجود محدودیت بشري وزن لوازم و تجهیزات انسانی نظیر (اکسیژن، سیست

ها ها، زیردریاییهاي بیشتري را پیدا خواهند کرد. تانکپوش و...) هواپیماها قابلیتزره
.(Ibid)و دیگر وسایل جنگی از مزایایی مشابه بهره خواهند برد 

نظامیانآموزش و تربیت جنگی)3
فناوري اطالعات نویدبخش اهداف آموزشی ارزان و باومیان فناوري نانوگراییهم

توان یک محیط آموزشی مجازي را براي یادگیري افراد ایجاد کرد که قابلیت است. می
زدگی در صورت خطا به یادگیري خود ادامه دهند. تبادل اطالعات با رایانه بدون خجالت

تواند بسیار جذاب باشد. ابزارآالت نانو که شامل صحبت، تماشا کردن و حرکت است می
ثانیه براي صدمها در حد نیاز و پردازش آناطالعات موردبراي ذخیره حجم متنوعی از

.(Ibid)واکنش فرد در لحظه ضروري هستند 
١شناسایی و محافظت از ترکیبات شیمیایی/ بیولوژیکی/ رادیواکتیویته /منفجره)4

امکان شناسایی مواد شیمیایی، بیولوژیکی، یک هزارمهاي حسگري در ابعاد مجموعه
کند. براي کسانی که اي باال و عاري از خطا فراهم میرادیواکتیو یا انفجاري را در گستره

حینها) در ها و لباسهاي حفاظتی (ماسکباید در محیطی آلوده کار کنند لباس
حال شخص د و درعینهاي معمول را ایجاد نخواهد کرگرمایی بیشتر از یونیفرميفشارها

خطر سازي در عین بیزدایی و طریقه خنثیدهد. آلودگیرا در حفاظت کامل قرار می

1. CBRE
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یتورهاکند. مانل عوامل مزاحم کار میبدر مقاطور مؤثربودن براي انسان و محیط به
الزم يهااطالعاتی را در مورد موقعیت مواد فیزیولوژیکی جنگی فراهم آورده و پیشگیري

.(Ibid)دهند جام میرا ان

هاي جنگیسامانه)5
باشد. فناوري نانو نویدبخش اطالعات پیوسته، ارتباط و کاهش خطر براي سربازها می

حال کاهش برابر و درعین100سازي وسایل الکترونیکی امکان افزایش حافظه تا کوچک
خواهد هرتزهاي پردازش اطالعات تا حد تتراسرعتوکند وزن را فراهم میو حجم 

طور مستقیم شوند تازه اگر اطالعات بهپذیر و به نازکی کاغذ میانعطافیشگرهارسید. نما
سازي نوشتن بر روي شبکیه چشم نشوند. ارتباطات با پهناي باند باال خالصقابل
هاي نظارتی خودکار و بدون سرنشین گرهاي خودکار کارا به همراه سامانهشوند. حسمی

هاي مکانی فراهم ص نظامی هستند سیلی از اطالعات را از موقعیتکه تحت کنترل شخ
دقت و با طور خودکار هدف را ردیابی کرده و تعداد دفعات آتش را بهها بهآورند. سالحمی

شناسی امکان ها و زیستهاديکنند. ارتباط میان نیمهبیشترین صحت انتخاب می
دات عوامل بیولوژیکی و شیمیایی و ارزیابی هوشی، تهدیدستیابی به مانیتورهایی براي بی

.(Ibid)خسارات فراهم خواهد کرد 
تهدیدات غیر دارویی افزایش کارایی بشر)6

بیو امکان اصالح فیزیک بدن را براي جبران کمبود و میان فناوري نانو همگرایی
و خواب و جلوگیري از بیهوشی بدون استفاده از دارو افزایش کارایی فیزیکی و روانی 

(Ibid)آورد. هاي جسمی فراهم میسرعت بازیابی از زخم

مغز و ماشینیان کاربردهاي اتصال م)7
ازدهد که تا پیشاین امکان را میانبه سربازNBICهمگرایی میان هر چهار زمینه 

شده بتوانند هاي کنترلاینکه اطالعات شناختی کامل شود، با فرستادن واکنش
هاي مغزي (نانو فناوري هاي پیچیده را در دست بگیرند. هدف دریافت سیگنالموقعیت

ها براي ها) و استفاده از آنبراي تقویت حساسیت و آشکارسازي غیر تخریبی سیگنال
هاي تشدید سپس درگیر ساختن مغز با سیگنالکنترل استراتژي (فناوري اطالعات) و 

(Ibid)باشد. شده (بیوفناوري) می
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توانمندسازهاي همگرایی در حوزه دفاعی
هنوز در مرحله NBICهاي علوم و فناوري مربوط به که تعداد زیادي از زمینهازآنجایی

چگونه عملیات دفاعی NBICهنوز مشخص نیست که همگرایی ،مقدماتی پیشرفت است
دهد که در ت شده در جدول زیر به ما نشان میفهرسهاي را تغییر خواهد داد. قابلیت

چه انتظاراتی ،شودآینده از فرآیندهاي همگرایی که از محیط آزمایشگاهی وارد بازار می
.(Ahmad, 2005:1-15)خواهد رفت 

دفاعیبرخی از توانمندسازهاي همگرایی در حوزه )1جدول 
قابلیتتوانمندسازها

هاي مغزي، داروهاي جدید، یادگیري سریع و ایمپلنت
ارتباط مستقیم میان ماشین و مغز

هاي شناختی و ارتباطی بشروسعت بخشیدن به قابلیت

براي کنترل و ترمیم عملکرد بدن و نانوبیوسنسورها
کنندهایی که حسگرهاي بدن را تقویت میسیستم

هاي فیزیکی فردقابلیتبهبود سالمت و

ها براي کاربردهاي تجسسی و دارویینانو رباتساخت نانو مواد، ژنوم

هاهاي اطالعاتی جهانی، نانو رباتسامانه
هاي هوشمند خودکار پاسخگو باقابلیت سامانه
گیريتصمیم

هاهاي آینده با همگرایی فناوريجنگخلق
شده در حوزه پلیمرهاي الکتروفعال و مهندسی پزشکی، حاصلهايیشرفتبه لطف پ

ها تقویت شوند. در نظر داشتن و ظاهر انسانی رباتهایتقابل2020تا سال رودیانتظار م
و اینترنت، هایکروفون، مهاینذکرشده در مورد حسگرها، دوربتریشاین مسئله و موارد پ

موجب جایگزینی افراد تواندیماین فناوریها ، کاري افراددر کنار افزایش متوسط ساعات
حضور هاییمحلنماینده آنان در عنوانکه بهسرباز ربوتیکی آینده]شود [هاییروباتبا 
(Sweeney, 2003:29)یابدیم

استفاده وگیردمیصورتتعامل دور از دسترس وها تسهیلفناوريهمگرایینتیجهدر
).NRC-CNRC 2003:1-16(یابدیمجامعه افزایشاز حسگرها در 

هاي سنتی هوش مصنوعی مانند ماشین ترجمه، استخراج داده یا پایگاهکاربردهاي
بودند شدهبینیآنچه پیشافزاري هوشمند، به دلیل موانع فناورانه برطرف نشده، ازنرم

ها و براي جستجوي مناسب مدل. از سوي دیگر موفقیت کمتري به دست آوردند
هاي عصبی مصنوعی بر شبکهشود و میمفید استفادهشناسی تکاملیهاي از زیستروش
جنبه مهم و شودیمایجاد نرون و سیناپسی و زیستیکارکردهايهاي انتزاعی از مدل
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را افزایش هاآموختههاي عصبی مصنوعی توانایی یادگیري و تعمیم این است که شبکه
(Malanowski & Compañó, 2007:23-56).دهندیم

چه - اند،؛ کاربران اینترنت شدهامروزه بسیاري از خدمات با فناوري اطالعات عجین 
اینترنت کابلی یا تلفنی ،از طریق اینترنت پرسرعتتوانند یم- هامحققین و چه تروریست

PDAاز طریق موبایل یا ؛خود ارتباط برقرار کنندکنندگانتأمینبا 
خود اقدام به دریافت 1

خود پیامی بفرستند. مخاطبپست الکترونیک نمایند، در اینترنت گشتی بزنند و براي 
) BPLمحققین در حال حاضر روي ارائه دسترسی اینترنتی از طریق خطوط انتقال برق (

مباحث .برق و تلفن به راه خواهد انداختيهااند که رقابتی را میان شرکتشدهمتمرکز
آن، نحوه يهااند از محرمانگی، امنیت سیستم و تراکنشدر این حوزه عبارتمطرح

ویژه زمانی که تعارضاتی اعم از انحصارهماهنگی و ترکیب وظایف سابقاً مجزا، به
(Silberglitt et al, 2006:2-8).مطرح هستندهایسانس، استانداردها و ل)رقابت(

ارائه کرد، تولید عوامل میکروبی ها جنگده توان براي آینتصور محتمل دیگري که می
تواند بر بخشی از بیشتري است و میهوشمنديزایی است که داراي قدرت بیماري

هاي بیولوژیک گونه تأثیر بگذارد. توسعه و پیشرفت این نوع از سالحجمعیت در یک
ي جدید هنگامی آغاز شد که اطالعات حاصل از مطالعات ژنومیک و پروتئومیک برا

اي از یک طراحی یک عامل خاص به کار گرفته شد. این عامل قادر است افراد برگزیده
اي هستند و عامل جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد که داراي پروتئین یا ساختمان ویژه

کارگیري شده است. اساس عملکرد این عامل بهها طراحییادشده براي ساختار ویژه آن
طور ها است و از این طریق افراد دشمن بهبین جمعیتهاي ژنی متفاوت در توالی

هاي شوند. در بسیاري از موارد ویژگیانتخابی و بیش از قواي خودي ناتوان یا کشته می
عنوان تواند در تمامی افراد گونه یافت شود و در مواردي نیز ساختارهایی بههدف می

ونه خاصی از آن هستند، به شوند که تنها افرادي که واجد گهدف در نظر گرفته می
هاي سالح«تأثیرات سمی سالح جدید حساس باشند. وجود چنین احتمالی، اندیشه 

هایی که تنها بر یک قوم یا نژاد مؤثر بوده و بر دیگر اقوام را به دنبال دارد. سالح» قومی
)Wheelis & Dando, 2000:15(.تأثیري ندارد

1. Personal Digital Assistant
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هاي گیري حجم وسیعی از تالشسرآغاز شکلدهه مغزعنوانبه 90نامیده شدن دهه 
سوي همکاري چندجانبه علمی براي رشد در زمینه فهم مغز بوده است و دنیا را به

تر گام بردارند. هر دو قاره اروپا و چندملیتی سوق داده است تا بتوانند در این مسیر سریع
اند که کار خود قرار دادهدر دستور "مغز انسانپروژه"امریکا پروژه بزرگی را تحت عنوان 

ین برنامه ایی انها براي یک دهه آینده خواهد بود.ارشتهمانند برنامه جامع علمی میان به
انداز آینده جامع عالوه بر پیشرفت علمی حصول منافع اقتصادي چشمگیري را در چشم

آید.حساب میخود گنجانده است که عامل مهمی در زمینه رقابت اقتصادي به
)1:1392حال، تادهاف(

ها از بخشی از واقعیت دنیاي امروز است. این حمله1از سوي دیگر پدیده سایبر تروریسم
افزارهاي گیرد. سروکار داشتن با جنگها و افراد خودي انجام میسوي هکرها، تروریست

نیفتادن آنها و جلوگیري از لو رفتن خطراطالعاتی براي اطمینان از حفظ اطالعات و به 
کند. سازي انسان توجه میی شناختی به بهینهآمادگعمدي آنها بسیار مهم است...

بودن شرایط درپی، مبهماند از: ضرورت انجام عملیات پیي انسان عبارتهاي آیندهچالش
)542:1387ازحد. (فرشچی و مهرورزي،محیطی و دریافت اطالعات بیش

یعنی، محوردانشها بارزمو ایدئولوژي تروریستهاآرماندیگر آگاهی از اهداف،از سوي
، در مقایسه با دشمن، تریعاتخاذ تصمیمات سروآگاهی نیروها در میدان جنگ و برتري 

. این نوع رزم موجب کسب برتري اطالعاتی در جنگ و توفیق در کندیرا فراهم م
شود.یه دقیق و درست از قدرت و توان نظامی مواسطه استفادرسیدن به اهداف، به

از آن در فضاي رزم، همان گیريبهرهتوانایی گردآوري اطالعات، تحلیل و پردازش و 
همواره در جستجوي اطالعاتی گیرندگانتصمیمبرتري اطالعاتی است. فرماندهان و 

براي مقابله با اند که بتوانند سرعت و قدرت عمل خود را بیشتر نموده و پیوسته بوده
بینی کرده درستی کاسپر و هالتر پیشطور که بهو هماندشمنان خود آماده باشند. 

نظر خود دست ارتباطی به اهداف مورديهااز طریق کانالتوانندمیفرماندهان «بودند: 
اجتناب کنند. این راهبرد، االمکانیآن حتيهاهاي سنگین و خسارتیابند و از رزم

تا 15. در حدود شودیت برتري اطالعاتی و کسب مزیت پایدار راهبردي مموجب تقوی

1. Cyberterrorism
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تاکتیکی و عملیاتی خواهند توانست يهامتحده در ردهسال بعد، نیروهاي ایاالت20
ها منعطف از جنگترياثربخشتن فرسایشی به انواع بهتنهايجنگتمرکز خود را از 

& Casper)شوند.یزیکی در میدان رزم نمها محدود به تخریب فیکنند که راهبرد آن

Halter, 1996:116-119)

فناوريازتوانمی. اما کاربرد دارندNBICهاي حوزهيهمهتروریسمبامبارزهبراي
خطرناكهايسازماندررفتاريالگوهايتشخیصبرايشناختیعلومواطالعاتی
تاداردسعیکهشودیمرفتاري دنبال علومطریقازحديتاهاتالشاینکرد.استفاده

شاملخاصشرایطدرهاي تروریستی) راخاص (داعش و گروهکافرادتفکرينحوه
.شود

تروریستیضدهايحوزهازبسیاريدراطالعاتیوشناختیفناوريوعلومتلفیق
همهترکیبازتواندمیزیاديحدتافرودگاهامنیتساده،مثالیعنوانبه دارد،کاربرد
کارکنان،وظائفهشدارها،وضوحهشدارها،ازجملهآنجادرجاريامنیتیهايفعالیت
بگیرد.بهرهغیرهوتجهیزاتوضعیت

چیز وابسته به فناوري طور که قبالً گفته شد، در جنگ در برابر تروریسم همههمان
ا دشمن در زمین نیست. واقعاً به هوش و خالقیت انسانی و توانایی تطبیق این هوش ب

ها رزم جایی که ممکن است در مرکز شهر باشد یا در نواحی کوهستانی، بسته است. این
ها روبرو خواهد شد، بنابراین زمان هاي مدرن با آنهایی است که جنگجوي جنگچالش

گردد. واژه فنی براي بسیار زیادي را صرف آموزش افراد براي کسب آمادگی شناختی می
است؛ شاید مردم انعطاف 1"هوش روان"گساالن در استدالل یا حل مسئله توانایی بزر

–کنید اي دریافت میرا شنیده باشند. هوش که شما از آموزش رسمی مدرسه2مغز
هاي ضروري که توسط درواقع همه مهارت–خواندن، ریاضیات، حساب، لغت 

وشوند داراي شکل محصول جانبی آموزش رسمی شماست هاي رسمی ارائه میآموزش
در طول زمان با توجه به کیفیت آموزش که شما در معرض آن قرارگرفته باشید، 

تغییر است. بنابراین هوش روان توانایی حل مسائل بدون دانش یا تجربه قبلی است. قابل
رسد هوش روان که چرا بر هوش روان تمرکز شده این است که به نظر میدلیل این

1.Fluid Intelligence
2.Brain Plasticity
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در جنگ به دست سربازانهمان موردي است که با استفاده از آن قابلیت انطباق براي 
هاي جدید و فراهم نمودن توانایی تغییر، توانایی مواجهه با مسائل، تاکتیک–آید می

.گرددیمتقویت دون استفاده از دانش قبلیهاي حمله و حل مسائل، بتاکتیک
بوده هاي تاریخ در میان فرماندهان جنگ یک خصیصه عمومی آموزشاز سوي دیگر 

ها توانایی فکر و شهودي از میدان رزم دارند. آنفردبهها یک حس منحصراست. آن
ازهمترتوانند ببینند، رهبري عملیات غیرکه نمیرویدادهاییکردن در لحظه، حس 

از %1. شاید بیش از نوازد، دارندمیکه سمفونی جنگ در نظمی دلپذیر درست مانند آن
ها با چرخش درست عملیات فقط فرماندهان این موهبت خاص را داشته باشند. اغلب آن

امروز ،دانند چگونه بجنگند. علم یادگیريها میشوند. اما آنبا یک تصادف پیدا می
توانند تصمیماتی شهودي در میدان رزم بگیرند را دارد. که میتوانایی پیشنهاد کسانی 

. (در فارسی یعنی مدیر یا فرماندهی که نامندمی1ها این موهبت را حس انگشتانهآلمان
اگر زمان، ،توانند تصمیم درست بگیرندمدیران بسیاري میداراي حس ششم است)

يالحظهفرماندهانی که باید آنی و این در مورد مشاوره و داده کافی داشته باشند. اما 
توانند در زمان بحران میچگونهپسرا هدایت و فرماندهی کنند، صادق نیست.جنگ

ترس، و تنهایی بسیار استرس وخستگی، ،درست تصمیم بگیرند، زمانی که غبار جنگ
يکارهاراهامروز فرصتی را براي یافتن هاي همگرا و علومفناوري. اما ستشده ایادز

شناخت، حل مسئله، و برايباید از این دانش نیروهاند. نکبدون خونریزي فراهم می
استرس مانند رزم استفاده هاي پرمحیطو گیري فوري در شرایط عدم اطمینان تصمیم
)Scales, 2004:12(کنند. 

شناسی تحقیقروش
آمیخته (ترکیبی از کمی از روشاي بوده و با استفاده توسعه- این مقاله از نوع کاربردي

آوري اطالعات از دو و براي جمعگرفته است؛انجامو کیفی) همراه و تحلیل توصیفی 
است:شدهروش استفاده 

مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ي اطالعات،آورجمعدر این روش، ابزار :روش میدانی) 1
از نمونه آماري بوده است.

1. Fingerspitzengefuhl
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هاي علمی، آرشیو ها و مقاله: در این روش از کتابروش کتابخانه تخصصی)2
شده استفادهدر بخش ادبیات تحقیق یژهوهاي اطالعاتی موجود و مرتبط به سراچه
است.

یريگنمونهجامعه آماري، نمونه و روش 
هاي توان نظامی بومی، از طیف منظور دستیابی به شاخصدر بخش اول این تحقیق به

شامل؛ مسئولین، اساتید و دانشجویان در سطح مجمع تشخیص اي نمونه که گسترده
هاي مجلس، دانشگاه عالی دفاع ملی داراي مصلحت نظام، صداوسیما، مرکز پژوهش

93مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد 
نفر حجم نمونه استفاده شد.

هادادهتحلیلوتجزیه
هاي توان نظامی بومی در پاسخ به سؤال تحقیق ابتدا با روش کمی شاخصمنظور به

بندي فریدمن جانبه مشخص و با استفاده از رتبهقالب الگوي بازدارندگی همه
توان پشتیبانی از تولید ملی و تداوم آن در «بندي شد و در این میان عامل اولویت

حائز رتبه دوم اهمیت گردید. ج.ا.ا. در مؤلفه توان نظامی بومی » حمایت از توان نظامی
به عنوان دومین قابلیت » هاي حساس نظامیتوان تولید و تأمین فناوري«در همین حال 

هاي حساس منظور شناسایی فناوريمهم ارزیابی شد. همچنین در مرحله دوم تحقیق به
الگوي هاي چهارگانه همگراي مؤثر بر آن در قالبو تعیین اهمیت وزنی فناورينظامی

شود، ابتدا با احصاء جانبه دفاعی که جز اهداف این مقاله محسوب میبازدارندگی همه
بندي شده از ادبیات نظري و شاخص اصلی جمع30برتر شده از بین شاخصشش 

گیري میزان اهمیت هر یک از هایی که جهت اندازهمراجعه به خبرگان نظامی، شاخص
گرفت، به شرح جدول زیر احصاء شدند:مدنظر قرار میبایستی هاي چهارگانه میفناوري

هاي نوین همگرا در ایجاد توان نظامی بومیفناوريبرتريهاشاخص)2جدول 
نوین همگرايفناورهابرتر يهاشاخصردیف

1
نقلوو حملمرزيخطوطو کنترلسازيو خنثیچکعملیاتها،درخطرناكوسختوظایفبرايروباتساخت

دریانورديو
جنگاورانعملکردتقویتبرايداروییغیرهايدرمان2
تهدیدهابینیپیشها،دادهپردازشوپیوندبادیجیتالیامنیت3
کاريساعاتمتوسطو افزایشاینترنتوهاکروفونیم،هانیدوربحسگرها،افزایشکناردر(روباتباافرادجایگزینی4
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نوین همگرايفناورهابرتر يهاشاخصردیف
)فرماندهانوپرسنل

5
مثالً (بدنيهاتیفعالبرنظارتدراطالعاتفناوريکمکبهآن،مختلفيهاسلولکارکردومغزعملکردکنترل

و افزایش هوشیاري و سرباز) کنترل قند بدن
براي آموزش تک تیرندازاننگاريگفتارابزارطریقازهیجان و استرستشخیص6
مصنوعیعصبیهايشبکهطریقازهاآموختهتعمیمبه سربازان وسریعیادگیريتوانایی7

8
هايپایگاهیادادهاستخراجترجمه،ماشینمانندمصنوعیهوشطریقازمصنوعیعصبیهايشبکهتولید

هوشمندافزارينرم

9
شناساییوعنبیهصورت،انگشت،اثر(بیومتریکیامنیتیهايسیستموکنندهبازسازيخودهايشبکهتولید

)ذهنیرمزهاي
هاي آموزشی مجازي و شبیه سازي آموزش نیروهاي مسلحایجاد محیط10

11
توسعهمدلسازي،وآنالیزبراياطالعاتیفناوريطریقازبیوفناوريتحقیقاتیهايدادهسازيذخیرهوپردازش

و بانک اطالعاتی ژنومیک سربازانياانیدهايچیپ

12
وفوتونیکیباندطولافزایش(هافوتونیکوسیلهبهفاواکاربريو افزایشدوربسیارفواصلازهادادهترافیکدرك

در ادوات نظامی بوسیله نانوانفورماتیکفرارغیرهايحافظهافزایشوموادذخیره
شناساییهاتگوسنسورها،،هاحافظهتر،بزرگبراي نمایشگرهايسبکفوقالکتریکیهايچیپتولید13
نانو حسگرهايسیستمبهبودوو اطالعات ارسالیهادادهتصویريکیفیتافزایش14
ملیتیچندو همکاريمشارکتوارتباطافزایش15

16
اطالعات،ازغنیوسبکجنگیتجهیزاتاطالعاتی،آوريجمعهوشمندبرترهايسیستمباملیامنیتافزایش
پذیرتطبیقهوشمندموادسرنشین،بدونسازگارجنگیادوات

جدید نظامیابزاردر طراحیطراحان نظامیومعمارانهنرمندان،مهندسان،هايتواناییافزایش17
جنگینیبدون سرنشتولید تجهیزات خودکار و 18
شدنپیرفرآیندوبیولوژیکیتهدیداتاسترس،گونههربرابردرانسانبدنمقاومتافزایش19
انفجاريورادیولوژیکیبیولوژیکی،شیمیایی،عواملبرابردرحفاظتوشناسایی20

21
رشدورفاهافزایشواجتماعیيوربهرهوجمعیوفرديییارآکارتقايویاجتماعویگروهردکارکیبهبودبخش
اقتصادي

یادگیرينواقصرفع درمانویادگیري علوم نظامیو استرسهايمشکالترفعوییاجرايهامهارتحافظه،افزایش22
هوشمندآموزشیيهابرنامهایجادودورراهازآموزشتبدیل23
...وآموزيهايزبانخواندن،یادگیري،يهامهارتافزایش(سربازان شناختیوحسیهايتواناییرساندنحداکثر24

25
هوش،يهاجنبهيجستجوبهکهیآموزشدیجديهادورهويمحتوا(یادگیريوآموزشانیجردراساسیتحول
پردازد)یمیشناختيروندهاویادراکیزندگ

همگرابا ساخت تجهیزاتبصري سربازانوبیناییهايتواناییتقویتوکاراییافزایش26
داروییغیرهايدرمانروشهايتقویت27

28
و ایدئولوژي هاآرمانیی اهداف،و شناساهاي تروریستی و افزایش توان مقابله با آن تقویت و مدیریت حمله

هاتروریست
افراد هویتکشفبرايفردبهمنحصربیولوژیکیخصوصیاتشناساییبیو،واطالعاتهمگراییحوزهدووحدت29
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نوین همگرايفناورهابرتر يهاشاخصردیف
)خوانیو چهرهنگاريچهرهشناساییهايتکنیکوعنبیهازاسکن(

30
زیستیفعالیتکنترلبرايبدندرمختلفابزارهايزیستو ساختنانوواطالعاتزیستی،حوزهسهوحدت
خونگلوکزتنظیمچونخاصی

چهارگانه در ارتقاي توان نظامی هاييفناوردر ادامه براي تعیین میزان اهمیت همگرایی 
در میان 2-جدول28و 20، 18، 10، 3، 2هايیفردبومی شش شاخص برتر 

نظران نظامی به شرح زیر تعیین شدند:چهارگانه با نظر متخصصان و صاحبهاييفناور
هابرتر همگرایی فناورييهاشاخص)3جدول 

شاخصردیف
بینی تهدیدهاها، پیشدادهپردازشوپیوندامنیت دیجیتالی با1
جنگینیبدون سرنشتولید تجهیزات خودکار و 2
واقعی آموزش نیروهاي مسلحهاي آموزشی مجازي ـ ایجاد محیط3
شناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و انفجاري4
هاي غیر دارویی براي تقویت عملکرد جنگاوراندرمان5

6
و ایدئولوژي هاآرمانیی اهداف،و شناساهاي تروریستی و افزایش توان مقابله با آن تقویت و مدیریت حمله

هاتروریست

هاي افزایش قابلیت اقدام نیروهاي نظامی در مرحله بعدي تحقیق با توجه به شاخص
نفر از خبرگان نظامی و 30ي نقطه نظرات بندجمعي تنظیم که پس از اپرسشنامهفوق، 

هدفمند انتخاب گردیده بودند، میزان صورتبههاي مذکور که هاي فناوريآشنا به قابلیت
هاي چهارگانه مذکور با استفاده از روش میانگین و نرمالسازي، میزان اهمیت فناوري

استخراج گردید. در این روش ارزش 4- به شرح جدولهاآناهمیت وزنی هر یک از 
5زیاد و براي4براي نه چندان زیاد، 3براي کم، 2براي خیلی کم، 1به ترتیب هاینهگز

براي خیلی زیاد محاسبه شده است:
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هاي همگرااهمیت فناوري)4جدول 

شاخصفناوري

يبندرتبهمیزان اهمیت

یاد
ی ز

خیل
یاد

ز

دان
چن

نه 
یاد

کمز
کم

ی 
خیل

ین
انگ

وزنمی
زنشدهنرمال

و
فناوري

هاي اطالعات
بینی ها، پیشدادهپردازشوپیوندبایامنیت دیجیتال

1893004.50.04347تهدیدها

0.2560386

2163004.60.04444جنگینیسرنشبدون ار و کتولید تجهیزات خود
هاي آموزشی مجازي ـ واقعی آموزش نیروهاي ایجاد محیط

12126004.20.04057مسلح

، یکیولوژیشناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، ب
1890304.40.04251و انفجاريیرادیولوژیک

1893004.50.04347هاي غیر دارویی براي تقویت عملکرد جنگاوراندرمان
تروریستی وافزایش توان مقابله با يهاتقویت و مدیریت حمله

12153004.30.04154هاوایدئولوژِي تروریستهاآرمانآن وشناسایی اهداف،

فناوري
هاي شناختی

بینی ها، پیشدادهپردازشوپیوندبایامنیت دیجیتال
2730004.90.03737تهدیدها

0.25507246

1569004.20.03203جنگینیسرنشبدون ار و کتولید تجهیزات خود
هاي آموزشی مجازي ـ واقعی آموزش نیروهاي ایجاد محیط

9156004.10.03127مسلح

، یکیولوژیحفاظت در برابر عوامل شیمیایی، بشناسایی و 
15123004.40.03356و انفجاريیرادیولوژیک

6213004.10.03127هاي غیر دارویی براي تقویت عملکرد جنگاوراندرمان
تروریستی وافزایش توان مقابله با يهاتقویت و مدیریت حمله

2190004.70.0358هاوایدئولوژِي تروریستهاآرمانآن وشناسایی اهداف،

فناوري بیو

بینی ها، پیشدادهپردازشوپیوندبایامنیت دیجیتال
12153004.30.0473تهدیدها

0.24830917

9183004.20.04057جنگینیسرنشبدون ار و کتولید تجهیزات خود
آموزش نیروهاي هاي آموزشی مجازي ـ واقعی ایجاد محیط

15120304.30.0396مسلح

، یکیولوژیشناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، ب
15150004.50.0425و انفجاريیرادیولوژیک

9183004.20.0396هاي غیر دارویی براي تقویت عملکرد جنگاوراندرمان
تروریستی وافزایش توان مقابله با يهاتقویت و مدیریت حمله

9183004.20.0454هاوایدئولوژِي تروریستهاآرمانآن وشناسایی اهداف،

فناوري
هاي نانو

بینی ها، پیشدادهپردازشوپیوندبایامنیت دیجیتال
9123603.80.041540.2405797تهدیدها

6183033.80.04057جنگینیسرنشبدون ار و کتولید تجهیزات خود
هاي آموزشی مجازي ـ واقعی آموزش نیروهاي ایجاد محیط

6156303.80.04154مسلح
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شاخصفناوري

يبندرتبهمیزان اهمیت

یاد
ی ز

خیل
یاد

ز

دان
چن

نه 
یاد

کمز
کم

ی 
خیل

ین
انگ

وزنمی
زنشدهنرمال

و
، یکیولوژیشناسایی و حفاظت در برابر عوامل شیمیایی، ب

2730004.90.04347و انفجاريیرادیولوژیک

6213004.10.04057جنگاورانهاي غیر دارویی براي تقویت عملکرد درمان
تروریستی وافزایش توان مقابله با يهاتقویت و مدیریت حمله

15150004.50.04057هاوایدئولوژِي تروریستهاآرمانآن وشناسایی اهداف،

13111جمع

نوین با هاييفناور، از نظر خبرگان نظامی میزان اهمیت شودیمهمانگونه که مشاهده 
شده است:ارائهبه ترتیب اهمیت 5-توجه به جدول فوق، در قالب جدول

همگراهاييفناورها در : میزان اهمیت هریک از فناوري5- جدول
درصد اهمیتوزن اهمیتفناوريردیف

%0.25603864734299525.60ي اطالعاتهايفناور1
%0.25507246376811625.51ي شناختیهايفناور2
%0.24830917874396124.83ي بیوهايفناور3
%0.24057971014492724.06ي نانوهايفناور4

يریگجهینت
هر کشوري شیوه متفاوتی از فناوري نظامی منطبق بر خصوصیات ملی و سرزمینی خود 

داري بین شیوه مبارزه در میدان یمعندهد. بدین ترتیب که ارتباط را باید مدنظر قرار می
ویژه در حوزه فناوري وجود گذاري و خصوصیات ملی، بهیاستسهاي نبرد و سایر حوزه
هاي تواند تولید سالح بومی متناسب با تاکتیکیمهاي همگرايفناوردارد. نوآوري در 

تصادي فناورانه ابتکاري را تسهیل نماید. بر این اساس ج.ا.ا. نیازمند آن است تا ساختار اق
سازي دفاعی در جهت یتظرف، عالوهبه) 14: 1387خود را تقویت نماید. (کریمی، 

افزایی کلیه جانبه، نیازمند هماهنگی و همی به رهنامه بازدارندگی همهاعتباربخش
یجه توانمندسازي دفاعی و پاسخگویی متناسب با تهدیدات درنتي قدرت ملی و هامؤلفه

قدرت هوشمند دچار تزلزل صورتبهواند اراده تهدید ناهمتراز را باشد تا بتسخت می
نماید.

گیردیمبا نانو شکل هایکاییامرهمگرا به زعم هاييفناوریقیو حقیت واقعیهواگرچه 
نانو يمکتب فکرولی نتایج بدست آمده مبین صحت ادعاي آنها در این موضوع نبود و 
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مقاله رد شد و وزن ابعاد بدست آمده حاکی از آن در اینهایکاییامریه ثانوییهمگرا
توان یتو نانو در تقویستیزی،شناختی،اطالعات؛يهاییفناوریتاهمیببه ترتدارد که

ینآفرناهمتراز نقشدیجانبه در مقابل تهدهمهیبازدارندگییدر قالب الگویبومینظام
.باشندیم

نظامی قرار گرفته هايیستاستراتژثر مرحله فرهنگی جنگ که امروز مورد توجه اک
است، دانشی است که درباره انگیزش، نیت، خواست، روش فنی و محیط فرهنگی دشمن 

از آگاهی از نحوه انفجار یک بمب کوچک، پرواز تریاتیح. این دانش بسیار نمایدیمبحث 
ت اخیر . حتی تجربیاباشدیمبدون سرنشین و تجهیزات بسیار گران قیمت یماهايهواپ

جنگ عراق این مطلب را تقویت کرد که ماهیت جنگ در حال تغییر است. افراد متعصب 
هاي جنگی و بنیادگرایان افراطی چون داعش در خاورمیانه به دنبال خنثی سازي روش

هر کشوري با استفاده از حیله، ترور آمیخته با ترس شدید براي زنده ماندن هستند. این 
از گذشته در تراثربخششوند و تريقوال آن اجازه خواهد داد تا رویکرد به داعش و امث

برابر عراق، ایران و هر ائتالفی قرار بگیرند.
بازگشته فرماندهانتجربه شود واندیشه بهتر با استفاده از مطالعات شناختی حاصل می

سازد که بهتر است براي موفقیت به جاي ین مطلب را روشن میاعراق اخیر در از جنگ 
سربازان از طریق شناخت باروري فکري فناوريبهنیروهاي مسلح ج.ا.ا،مجهز نمودن 

اطالعاتيفناوراقدام نمود. همچنین در شبکه اطالعاتی (اطالعات شبکه محور)
یزاتو تجهیلوسایدتولا باچون ایجاد برتري اطالعاتی یا اشراف آن رییتواناتواندیم

در توانندیمیکی الکترونيهاسامانهو افزارهانرمدفاعی ایجاد کرده وهوشمندویقدق
سرعت و یشو دشمن، افزايخودیروهايو شناخت نیصتشخيبراهادادهیلتبد

یشگیرانهو دفاع پیارتقاء بازدارندگی،نظامیاتدر عملهانفرماندگیريیمتصمیتقاطع
محافظت سازي،یرهذخیتقابلیشرا با افزايراهبردیو رزم اطالعاتيهوشمنديو برتر

توسعه دهند.اطالعات یپردازش، بازخوانيو نگهدار
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