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 1المللیرکز مطالعات راهبردی و بینم

 قاعدهبیدشمنان ایاالت متحده و رشد جنگ آینده رقابت: 

 

 .«هارت استاوج م، جنگیدندشمن بدون  کردن میتسل»

 سان تزو 

 

دهی نبردهای سازمانمتعارف یا  نگج تا حد زیادی ،های بزرگقرن بیستم بین قدرت هایتعریف درگیریدر حالی که 

المللی طی سال آینده و بعد از آن را های بینسیاست ،بی قاعدهجنگ  احتماالً ،است شده بین نیروهای نظامی عظیم

با ایاالت متحده رقابت  قاعدهبیهای با به کارگیری روشکشورهایی مانند چین، روسیه و ایران تعریف خواهد کرد. 

های راهبردی، افکنبمب ،2بی قاعدههای جنگ ابزارهایبر هستند. متعارف و اتمی بسیار هزینه هایکنند زیرا جنگمی

های تو شرک ویژه یاتعملبلکه هکرها، عوامل اطالعاتی، نیروهای  های اصلی جنگی، یا سربازان پیاده نیستندتانک

 کنند.لب در سایه فعالیت میغخصوصی نظامی هستند که ا

های آژانسبرای این نوع رقابت در داخل و خارج از کشور، آماده نیست. ای هبه صورت شوربختانایاالت متحده متاسفانه، 

ل سناریوهایی مانند تبادو  ریزی کردندبیش از حد برای جنگ متعارف و اتمی برنامه سهواًها خانهو وزارتدولتی آمریکا 

ن، روسیه اما چیو دریای جنوبی چین را برنامه ریزی کردند. یوان های متعارف در کشورهای بالتیک، تنگه تااتمی و جنگ

. دهند، ایاالت متحده را در داخل و خارج هدف قرار میبی قاعدهبا استفاده از ابزارهای  ،و ایران روزانه یا حتی ساعتی

 سرویستوسط آمریکایی  یهاآمریکا و شرکتدولتی  آژانس 250های اخیر حمله سایبری عظیم علیه یکی از نمونه

 ( است.SVRاطالعات خارجی روسیه )

 روسیه و چینهمه اینها مهم هستند. ندارد.  بی قاعدهمتعارف، اتمی یا  تقابلمتحده نیازی به انتخاب بین ایاالت 

ا چالش اماست.  شرکایشدهند که این تهدید علیه ایاالت متحده و می توسعهو متعارف خود را  های نظامی اتمیقابلیت

 ها است.این جنگ از حذرکردنو  بی قاعده جنگ های متعارف، اتمی وتعادلی بین آمادگی برای جنگدولت بایدن، یافتن 
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 تا سون تزو تسیکالوزواز 

کشور و  ریتأثکه برای گسترش  استجنگ اتمی و متعارفی از  جدایشود که هایی اطالق میبه فعالیت قاعدهبیجنگ 

 2020وزارت دفاع در سال  یکی از نشریاتهمانطور که . طراحی شدندنانش شمتضعیف دبرای و همچنین مشروعیت 

و  یرتأثدرت، ق تا کندپشتیبانی می»توسط کشورها  «غیرمستقیماز رویکردهای نامتقارن و » قاعدهبیتوضیح داد، جنگ 

توانند برای تغییر ها میدولتکه است ابزارهای زیاد کشورداری این جنگ شامل  .«خواسته یک دشمن را تحلیل ببرد

سایبری،  ، عملیاتاطالعاتی )شامل عملیات روانی و پروپاگاندا(: عملیات توازن قدرت به نفع خودشان از آن استفاده کنند

 اقتصادی. فشار و تهدیدشرکای حکومتی و غیرحکومتی، جاسوسی و حمایت از 

ده متعارف به کار بر و قاعدهبی مبارزاتبرای توانند اطالعاتی و سایبری، می هایبسیاری از این ابزارها مانند عملیات

ف و از آنان برای تضعی طراحیاین ابزارها را یک کشور  قاعدهبیجنگ تنها یک وسیله هستند. البته در  هایناشوند. 

گر دیدهی شده است. که بخشی از رقابت توازن قدرت بدون درگیری در نبردهای سازمان کنددشمنانش استفاده می

فعالیت ناحیه ، 4ترکیبی، جنگ 3از عبارات مختلفی استفاده کردند برای مثال، جنگ سیاسیولتی و پژوهشگران دمقامات 

 در بر بگیرد.ا ها ربرخی یا تمام این فعالیت، و رویکرد غیرمستقیم تا 6، درگیری نامتقارن5خاکستری

 یا جنگ «سنتی»جنگ  عناوینا ب گاهی ، جنگ متعارفمتمایز از جنگ متعارف است، قاعدهبیجنگ به طور خاص، 

ا های نظامی است تجنگ متعارف شامل استفاده مستقیم از زمین، دریا، هوا و دیگر قابلیتشود. نامیده می «منظم»

 کی یگاورجن تیقابل ای؛ قلمرو، جمعیت و نیروها را کنترل کندنیروهای مسلح یک دشمن را در زمین نبرد شکست دهد؛ 

علیه ا آنها بیا تهدید تسلیحات اتمی  از که شامل استفادهبا جنگ اتمی  قاعدهبیهمچنین جنگ  .ببرد نیدشمن را از ب

 ، سیاست خارجی معمولمتمایز از سیاست خارجی معمول است قاعدهبیجنگ . در نهایت، تفاوت دارددشمنان است، 

رقابت با  ههایی باشد که هیچ ارتباطی ب، بشردوستانه، اطالعاتی یا دیگر فعالیتدیپلماتیکهای تواند شامل فعالیتمی

 دشمن نداشته یا ارتباط اندکی با آن دارند.

شار فمعترض شوند، اقداماتی مانند برای توصیف اقدامات بدون خشونت  «جنگ»ی ممکن است به استفاده از عبارت برخ

جنگ را  هدرباردیدگاه وسیعی  هاآناطالعاتی، اما اکنون نگاه دشمنان آمریکا اینگونه است.  عملیاتو اقتصادی  و تهدید
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استفاده ( san zhong zhanfaسه جنگ )چین از عباراتی چون برند. به کار می «تنازع بین نهادهای رقیب»به عنوان 

 ها شامل استفاده مستقیم از خشونتهیچ یک از این جنبهشود. ای، روانی و قانونی میهای رسانهکه شامل جنگ دکنمی

 7هایی مانند پروپاگاندا و اطالعات نادرستکه شامل فعالیترا به کار برده است  «جنگ نرم»عباراتی مانند  نیست. ایران

به عنوان ابزاری جنگی در تقابل با ایاالت متحده  8روسیه برای چندین دهه از اقدامات فعال. استبر دیگران  یرتأثبرای 

ی که غرب الدر حنکته مهم این است، » :نویسدمیتاریخ شناس ارتش آمریکا  بارتلزچارلز و شرکایش استفاده کرده است. 

 «پندارد.می یاین اقدامات را جنگاند، روسیه دمیهایی برای اجتناب از جنگ این اقدامات غیرنظامی را راه

 اریبس ینیو ژنرال چ ینظام ستیاستراتژسون تزو جنگ که دولت بایدن با آن روبرو است، به  آتیمفهوم به طور خالصه، 

اقدام خشونت »جنگ را یک به صورت محدود که  است «ستیکارل فون کالوزِو»نظامی پروسیایی  تئوریسیناز  کترینزد

 تعریف کرده است. «ماناجبار رقیبمان برای تحقق خواستهآمیز با نیت 

 

 و سه جنگفعال اقدامات 

یه علرا ای خصمانه قاعدهبیکارزارهای  ب.گ.انیروهای روسی مانند کجدید نیست. در دوران جنگ سرد،  قاعدهبیجنگ 

ات اقدام، ب.گ.رئیس اسبق ضدجاسوسی خارجی کا «اولگ کالوگین»ر سراسر جهان به راه انداختند. دایاالت متحده 

ف اختال»و  «تضعیف ایاالت متحده»برای توصیف کرد که  «قلب و روح اطالعات شوروی»فعال و عملیات مشابه را 

 .9، به کار برده شده است«افکندن در اتحاد جامعه غربی از هر نوع

لی ال اصثمشاید  گیرند.میرا به کار  قاعدهبیهای با روی کار آمدن دولت بایدن، دشمنان آمریکا راهبردها و تاکتیک

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، و والری گراسیموف دوره و  در دوران ریاست جمهوری والدیمیر پوتیناست. روسیه 

ی و اطالعات، عملیات جاسوسی، اقدام مخفیانه و کارزارهای عملیات تهاجمی سایبریرکیبی از ت روسیهدیگر مقامات، 

 .به کار گرفت ،مسکورای تضعیف ایاالت متحده و گسترش نفوذ را باطالعات نادرست 
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ریق از طو تالش کرد تا  ست داخل ایاالت متحده راه انداختهدر انتخابات آمریکا مداخله کرد و کارزار اطالعات نادرروسیه 

، سفیدبرترپنداری، کنترل سالح، «11من هم همینطور»جنبش  ،19-، کووید«10زندگی سیاهان مهم است»مسائلی مانند 

ک روسیه بدافزاری مانند تریتون و بلنگه دارد. برافروخته  های اجتماعی، نژادی، و سیاسی را، تنشجنین و مهاجرت سقط

، های مخابراتیهای برق، شبکه، شبکهکرد که تهدید علیه نیروگاه برق گذاریجایانرژی را در زیرساخت حیاتی آمریکا، 

رای بتقویت کردند تا را هایی در سایه سازمان ،های روسیهمچنین آژانس ا است.کیدر خاک آمرهای اقتصادی و سامانه

ها شبکه؛ کایسپراسالبراتوار ک ؛آژانس تحقیقات اینترنتند که شامل نعملیات اطالعاتی و حمالت سایبری کمک کانجام 

های و شرکت «142گوسیفر »، و «13خرس فانتزی»، «12گرم و نرمخرس »خالقانه مانند می با اساهای آنالین و شخصیت

 هستند. اگنرمانند گروه وخصوصی نظامی 

های ژانسآرد. ابط آمریکا با شرکایش را تحلیل برودر خارج از کشور، مسکو تالش کرد ایاالت متحده را تضعیف کرده و 

به حمایت از خالفت اسالمی و ، به دروغ ایاالت متحده را انداختندبه راه  ات نادرستعاطالکارزارهای اطالعاتی روسیه 

ی مانند های تروریستمسکو با گروه. کردندهای تروریستی در کشورهایی مانند روسیه و افغانستان متهم دیگر سازمان

نس آژا. همکاری کرده استاز جمله طالبان های غیرحکومتی در اوکراین، سوریه، لیبی و افغانستان گروهحزب اهلل لبنان و 

نیز به رهبران سیاسی در اروپا از جمله  SVRسرویس اطالعات خارجی روسیه و  GRUروسیه اطالعات نظامی 

ت متحده ایاالهایی بین شکافو  کنندو حزب آزادی اتریش، همکاری میحزب لگا در ایتالیا های راستگرایی مانند سازمان

 رد.اش ایجاد کو شرکای اروپایی

ه است ک قاعدهبیجنگ در قدرتمندی های قابلیتدارای تهران استقبال کرده است.  قاعدهبیاز جنگ همچنین ایران 

چشمگیرترین چالش دولت بایدن با ایران مذاکره مجدد  احتماالًکند. آن را هدایت مینیروی سپاه قدس پاسداران اسالمی 

کومتی شرکای غیرحبه  او کمک ودر منطقه  قاعدهبیبلکه تحلیل بردن کارزار جنگ ای نیست برای یک توافق هسته

غیرحکومتی در سوریه، عراق، یمن، لبنان، افغانستان و  شرکایبرای نیروهای نیروی قدس  مانند حزب اهلل لبنان است.

نه موشک کروز و بالستیک در خاورمیابزرگترین نیروی مدعی داشتن به عالوه ایران . دکندیگر کشورها کمک فراهم می

های تهاجمی سایبری خود را ایران قابلیت همچنین ها است.ها و کره شمالیها، چینیحمایت روسکه در نتیجه  است

                                                           
10 Black Lives Matter 
11 Me Too 
12 Cozy Bear 
13 Fancy Bear 
14 Guccifer 2.0 

http://www.ekvanjournalist.com/


 

www.ekvanjournalist.com   Telegram:@ekvan_journalist 

ادر و بورس اوراق بهپی مورگان چیس، جیموسساتی مانند بانک آمریکا، شبکه برق، و دها، و کازینوها، سَافزایش داده 

 نیویورک را هدف قرار داده است.

ه است؛ مشارکت داشت قاعدهبیهای ذ به ویژه در آسیا، در فعالیتواهدافش در گسترش نفچین برای دستیابی به  ،در آخر

اوری، قدرت برتر فنو ایاالت متحده را به عنوان قدرت اقتصادی خود را افزایش داده؛  ،با دیدگاهی مرکانتلیستی از جهان

ان ایاالت های سایبری را در میان دشمنترین قابلیتپکن یکی از پیچیدهنظامی و اقتصادی جهان پشت سر گذاشته است. 

داد. انجام می «خلقارتش آزادی بخش متعلق به  61398 واحد» هایی مانندز طریق سازمانآن را اتوسعه داده که متحده 

کنند تا دسترسی اقتصادی، سیاسی، نظامی و فناورانه جهانی کشور را با استفاده از راهبردهای توسعه سران چین تالش می

 های فناوری را قدرتمنددولت چین هوآوی، غول مخابراتی و دیگر شرکتجهانی مانند راه ابریشم جدید، گسترش دهند. 

ین همچن .را گسترش دهد آوری اطالعات از سراسر جهانجمعوبایل و مهای یعنی نسل پنجم فناوری شبکه یج 5کرده تا 

آب،  های زیرشن و بتن روی صخرهها تُن نیوخالی کردن میلبا شناورهای ماهیگیری استفاده کرده و  ناوگان پکن از

 اقیانوس آرام اثبات کند. را برای اراضی و منابعادعاهای خود ایجاد کرده است تا جزایر مصنوعی 

ای ههای اطالعاتی و سیاسی چین عملیاتی را در پردیسآژانسنفوذ چین حتی به ایاالت متحده هم کشیده است. 

 و دانشجویان چینیرصد آوری اطالعات، ، جمعهای حساسفناوری سرقتکه شامل دانشگاهی آمریکا به راه انداختند 

نیز وود نفوذ پکن به هالیچین است. تصویرسازی منفی از مقاالت و کتابها با  چاپفشار بر ناشران و محققان برای عدم 

های و بر استودیو است مؤثرحزب کمونیست بر امکان توزیع یک فیلم مهم در چین  ییدتأکه تا حدی  است رسیده

یوود وجود های هالفیلمدر خیلی کم  تعدادبه های بدذات چینی شخصیت کرد.آمریکایی برای تغییر محتوا فشار وارد می

 ایاالت متحده را علیه اتحاد، 15اکتبر سرخشکار برای هایی مانند دوران جنگ سرد دارد که فیلمتفاوت زیادی با  ودارند 

که اپیدمی  ه استنتیجه گرفت پژوهش صورت گرفته در این خصوصیک  جماهیر شوروی به رقابت واداشت.

 .کنندیمپیدا وجود دارد تا مطمئن باشند به بازار چین دسترسی در هالیوود  «خودسانسوری»

 مشارکت و به طور چشمگیری چگونگی تفکرباید اما  جریان وجود دارداین تغییر زمان برای برای ایاالت متحده همچنان 

 را تغییر دهد.رقابت در 
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 قاعدهبی قابتر

رک بهتر از دد انجام خوب چنین جنگی نیازمنجدیدترین نوع یک تنازع قدیمی بین رقبا است.  فقط قاعدهبی جنگامروز 

 زوماًلهای آمریکایی است. البته رقابت ارزشهم ردیف با هایی طبیعت رقابت امروز و به کارگیری یک راهبرد و سیاست

 رزش، تحصیالت و تجارت است.در و ترین بخشبد نیست. رقابت مهم

هایی برای همکاری در جماهیر شوروی راه شود. حتی در اوج جنگ سرد، ایاالت متحده و اتحادرقابت مانع همکاری نمی

ک شریک یهایی مانند کنترل تسلیحات پیدا کردند که هر زمان و هر جا منافع مشترک داشتند به کار برده شد. چین زمینه

های آمریکایی است. اقتصاد چین رو به رشد است، تجاری مهم در آینده باقی خواهد ماند و یک بازار حیاتی برای شرکت

ن یک بازار جذاب برای میلیاردی آ 1.4بخش تولید در جهان است، جمعیت  ینتربزرگولید آن با تفاوت بسیار، تبخش 

 ایاالت متحده است. تعداد این نسل در پنج برابربالد که به نسل هزاره خود میهای آمریکایی است و شرکت

بین ) های رقیب سیاسی، اقتصادی و نظامی استرقابت به میزان زیادی یک تنازع بین نظامالملل، در سیاست بینامروز 

شاید تنها گام مهم برای دولت بایدن . (های مردم ساالرو نظام هستند، حکومت که تحت کنترلهای خودکامه نظام

وجود ه ایاالت متحد یستأسدر زمان سیاست خارجی آمریکا در مورد اصول اصلی کشور باشد، اصولی که اصالح و بهبود 

با خشونت  هاآنکنند. می حذرو از بازار آزاد و مطبوعات آزاد یک نیستند چین، روسیه و ایران دموکراتداشته است. 

دیوار »داده و سعی کردند با ایجاد یک  یک نظام اقتصادی حکومتی را توسعهاند، های دموکراتیک را سرکوب کردهجنبش

رهبر  یکالکسی ناوالنی، اطالعات را سرکوب کنند، روسیه اعتراضات طرفدار دموکراسی در حمایت از  «آتشین عظیم

 کرده است. سرکوباپوزیسیون زندانی را 

ایاالت  متاسفانه،بینند. فهم بهتر از این است که چین، روسیه و ایران رقابت با ایاالت متحده را چگونه میگام بعدی 

 گیدرباره نمای فرهنپژوهش ترجمه و  برایبرای مثال، پکن منابع فراوانی را  متحده از گذشته خود درس نگرفته است.

ی های زباندوران جنگ سرد، دولت آمریکا و بخش خصوصی در مهارتدر برعکس  .کردسرمایه گذاری سیاسی آمریکا، 

ت متحده گوید که ایاالاسناد امنیت ملی آمریکا می. بودندبا حزب کمونیست چین، ناموفق  مؤثرو تخصص برای رقابت 

رای بفدرال بودجه کلی های آمریکا و کمبود رسانه با نگاه بهاما درازمدت هستند.  راهبردیو چین درگیر یک رقابت 

در ا نقش تدریس زبان چینی رهستند که کنفوسیوس پکن  مؤسساتبه آن پی نخواهید برد، ، های زبان چینیبرنامه

 برعهده گرفتند.های آمریکا های دانشگاهپردیس

http://www.ekvanjournalist.com/


 

www.ekvanjournalist.com   Telegram:@ekvan_journalist 

ت متحده شته باشد. ایاالکه حمایت کنگره را دا م استخدمات اطالعاتی منبع باز برای قرن بیست و یکایجادیک گزینه 

رای بترین رقبایش مانند چین، روسیه و ایران شروع کرده و آن را در اختیار عموم قرار دهد. از اصلی متونباید با ترجمه 

 و ادگیری ماشینیید. نجینپینگ به زبان انگلیسی یک یا دو روز بعد در اختیار قرار بگیر هایشییسخنرانمثال باید تمام 

مه توانند جایگزین ترجاما آنها نمی چاره موقتی مفید بوده است.یک گوگل  مهایی مانند مترجاز برنامهترجمه فناوری 

به عالوه، دولت آمریکا باید منابع اختصاص داده شده د. نمحلی شوفرهنگ، سیاست و تاریخ  هایاز ظرافت انسانی با فهم

 ار ، روسی و فارسی، تاریخ، سیاست و فرهنگیچینهای زمینه زباندر  انو جاسوس ان، سربازهابه تحصیالت دیپلمات

ها یاز آمریکای «تلگرام بلند»با نام  یامقالهجورج کنان، دیپلمات وزارت خارجه و کارشناس جنگ سرد در افزایش دهد. 

 کنند. ، درک«درگیر هستیمکه با آن را ذات جنبشی »ستی رخواست تا درباره اتحاد جماهیر شوروی مطالعه کنند و به د

چین، د. انجام دهاز جمله در عرصه اطالعات،  –نه عملیات دفاعی  و –دولت بایدن باید عملیاتی تهاجمی در نهایت، 

های ظامن .پذیر بودآسیبدر دوران جنگ سرد، جماهیر شوروی  درست همانطور که اتحادپذیر هستند روسیه و ایران آسیب

 هانآهای تحت کنترل حکومت، کنترل دسترسی به اطالعات، از جمله از طریق رسانهمستبد آنان و تالش برای سیاسی 

 ارزار اطالعاتی غربی و آمریکا کرده بود.پذیرش کرا مستعد 

سوء استفاده حقوق بشری، سرکوب و فساد چین،  ،وقفهبیمناطق باید  ایاالت متحده و شرکایش در اروپا، آسیا و دیگر

ختند که و افرادی پردا مخالفان سیاسیها، فراریو اعدام  این دشمنان به دستگیری، شکنجهروسیه و ایران را افشا کنند. 

لیه عکنند. برای نمونه، چین از پیش به شدت مشغول چنین اقداماتی رشوه و کالهبرداری را بررسی یا پیگیری می

 خودمختار شینجیانگ چین بوده است.ر هنگ کنگ و تایوان تا اویغورها در منطقه ترضان دمع

در مورد نیروهای نظامی انجام دهد،  صتواند و باید خارج از مرزها، به خصواما برای آن چیزی که ایاالت متحده می

سترش گاند: نامیده «هژمونی لیبرال»نباید هدف سیاست آمریکا آن چیزی باشد که بعضی هایی وجود دارد. محدودیت

های لیبرال در میان مردم خارجی از طریق مداخله تحمیل ارزشها و تالش برای سرنگونی رژیملیبرال دموکراسی با 

ارد د تیمسئولهای اصلی به سوی تجارت آزاد، دموکراسی، حقوق بشر و دیگر ارزش تشویقایاالت متحده برای نظامی. 

شورهای کاما نباید از طریق نیروی نظامی باشد. جنگ سرد به دلیل تجاوز کشورهای ناتو به لهستان، آلمان شرقی و دیگر 

 به پایان رسید. ستمگریورشو تمام نشد بلکه به دلیل خیزش مردم آن کشورها علیه  پیمان
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این اصول ند. ام ایاالت متحده ضروری بوددین و بازارهای آزاد در ایجاد کشوری با ن آزادیاصول دموکراسی آمریکا، 

منان عملکرد بهتر دشاین اصول برای امروز و فردا، جماهیر شوروی نیز حیاتی بود.  برای پیروزی در جنگ سرد علیه اتحاد

 مستبد ایاالت متحده نیز به همان اندازه حیاتی هستند.
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