Journal of

Improvement Management
Vol.13, No. 4, winter 2020 (Serial 47)

A Look at the Concept of Weapons Pattern: A Critique
of Regulation of Army Weapons and Equipment
Pattern Codification
Qasem Fouladi

1 1

1- PhD in Future Studies

Abstract:
Undoubtedly, the selection and acquisition of weapons and equipment is one of the major
concerns of countries. In this way, attempts were made to reduce the concerns in the
0831s which eventually led to development of “Regulation of Army weapons &
equipment Pattern codification” by Armed Forces Headquarters in 1386. The purpose of
this research is make this sense in the stakeholders of defense acquisition that almost 10
years have passed since the announcement and implementation the regulation needs to
rethink its meaning and processes. To this end, the content and theme analysis of the
regulation and interviews with some experts on the defense acquisition have been used.
Initial results were then presented to about 40 persons involved in the defense acquisition
and their views were summarized and applied. The research findings show that what is
nowadays known as the "weapon pattern" is more of a format designed to express the
need for a specific weapon system or equipment; Simply put, the term "pattern" refers to
the format, not to the "weapon"; and the existing patterns may not fully meet the
expectations that experts have on the pattern of the weapon. It is worth revisiting the
concept of weapon pattern. This implies a series of gaps in existing defense planning
concepts, approaches, structures, methods, and processes - especially long-term ones. Of
course, what is certain is that the final output of the weapon pattern should lead to the
prioritization of today and future's weapons and equipment of the armed forces in light of
the changes in the security-defense environment and the creation of a defensive power.
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چكیده



دکترای آینده پژوهی و مدرس دانشگاه دفاع ملی

2

بدون شك ،انتخاب و اکتساب سالح و تجهیزات دفاعی یکی از دغدغههای مهم کشورها است .در این راستا ،در دهه
 1882تالشهایی برای کاهش این دغدغه ها در بخش دفااع انجااپ پاذیرفت کاه در نهایات منجار باه تهیاه ساند
"نظاپنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.پ" توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سال  86و ابالغ آن در سال
 1889شد – که در جای خود کار ارزشمندی بود .این پژوهش با هدف ایجاد این حس در ذینفعان اکتساب سالح و
تجهیزات دفاعی انجاپ شده است که نظاپنامه مذکور پس از گذشت تقریبا  12ساال از اباالغ و اجارای آن ،نیااز باه
بازنگری در مفهوپ و فرایندهایش دارد .برای ایان منظاور ،از تحلیال محتاوا و م امون نظااپناماه و ماااحبههاای
انجاپشده با برخی صاحب نظران نظاپ اکتساب سالح و تجهیزات استفاده شده است .سپس نتایج اولیه بارای حادود
 02نفر از دست اندرکاران اکتساب سالح و تجهیزات ارائه و نظرات آنها نیز جمع و اعمال گردیده است .یافتاههاای
پژوهش نشان میدهد آنچه امروزه بهعنوان "الگوی سالح" رایج است بیشتر معطوف بار االاب و ااوارهای (فرمتای)
است که برای بیان نیاز به یك سامانه سالح یا تجهیز مشخص و معین طراحی شده اسات و الگوهاای رایاج موجاود
نمیتوانند انتظاراتی که صاحبنظران از الگوی سالح دارند را بهطور کامل برآورده ساازند ،لاذا نیااز باه باازنگری در
مفهوپ الگوی سالح احساس می شود .این امر حاکی از وجود یاك سلساله خالهاا در مفااهیم ،رویکردهاا ،سااختار،
روشها و فرایندهای موجود طرحریزی دفاعی -بخاوص بلندمدت -است .البته آنچه مسالم اسات خروجای نهاایی
مبحث الگوی سالح بایستی به تعیین تسلیحات و تجهیزات برترساز اولویتدار امروز و آینده نیروهای مسلح با توجاه
به تغییر و تحوالت محیط امنیتی -دفاعی منجر شود وخلق ادرت دفاعی را به دنبال داشته باشد.
واژگان كلیدی :اکتساب سالح و تجهیزات ،الگوی تسلیحات و تجهیزات ،الگو سالح
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بدون شك ،انتخاب و اکتساب سالح و تجهیزات دفاعی از سیاستها ،استراتژیها ،دکترینهای
نظامی ،و شاید در یك کالپ بتوان گفت از رویکرد دفاعی ج.ا.ایران تاثیر میپذیرند .شواهد حاکی از آن
است که ف ای جنگ حال و آینده دیگر یك درگیری نظامی صرف نیست ،بلکه ابزار ادرت دیگر نظیر
سیاست ،ااتااد ،فرهنگ ،و  ...وارد این ف ا شدهاند .اگر روزی از " اصول جنگ" صحبت میشد،
اکنون از "اصول ملی جنگ" سخن رانده میشود" .اصول ملی جنگ" یعنی ،هدایت ادرت ملی به
سمت پیروزی .یعنی ،از طریق یك راهبرد هماهنگ سیاسی ،امنیتی ،ااتاادی ،به طرف مقابل یورش
بردن؛ بنابراین ،اگر در گذشته صحنهی جنگ بسیار محدود بود و صرفا اهداف فیزیکی و عمدتا نظامی
را در بر میگرفت ،امروز ابعاد نظامی و غیرنظامی را تحت پوشش ارار میدهد .این هجوپ همهجانبه،
دفاع همهجانبه را میطلبد؛ رویکردی که اماپ خمینی (ره) از آن به عنوان "استراتژی دفاع همهجانبه"
کردند (اماپ خمینی ،)1869 ،و مقاپ معظم فرماندهی کل اوا مدظله العالی در مقابل اعالن جنگ
توسط دشمن ،دفاع همهجانبه را مطرح کرده و بر روی همهجانبه بودن آن نیز تاکید نمودهاند (بیانات
رهبری .)1882 ،در این صورت ،نحوهی مقابلهی ج.ا.ایران با تهدیدات فعلی و بالقوه بایستی بر اساس
اصول دفاع همهجانبه طرحریزی شده و به دنبال آن نیازهای (کمبودهای) نیروهای مسلح استخراج
گردد .شاید بعد از کالپ خداوند متعال " و اعدوا لهم مااستطعتم من اوه ( ...انفال ،")62 ،این سخن
اماپ خمینی (ره) بایستی سرلوحهی طرحریزی دفاع همهجانبه ارار گیرد که باید نبض تفکر و نیاز
آی نده جامعه را همیشه در دست خود داشت و همواره چند ادپ جلوتر از حوادث ،مهیای عکسالعمل
مناسب بود (اماپ خمینی .)1869 ،چند ادپ جلوتر بودن و ابتکار عمل را در دست داشتن نیازمند
"خالایت و نوآوری" است ،نه انفعالی عملکردن در برابر تهدید و دشمن .سالحها و تجهیزات تقلیدی
نتیجهی انفعالی فکرکردن و عملکردن است و این همان چیزی است که دشمن میخواهد .شاید
سخن اماپ خمینی (ره) در وصیتنامه خود اشاره به همین موضوع داشته باشد که «  ...بدانید ماداپ که
در احتیاجات صنایع پیشرفته ،دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید‚
ادرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد ».بیتردید ،نیاز نیروهای مسلح از این
ااعده مستثنا نیست .نیازها نباید تقلیدی باشند ،بگونهای که کشور را به راابت با دشمنان ،به خاوص
آمریکا ،وادار کند .امروز ،تحوالت فناورانه به شدت افزایش یافته و در آیندهای نه چندان دور ،این
تحوالت به هجوپ فناورانه تبدیل خواهند شد .ظهور این پدیده ،محیط پیچیدهای را ایجاد کرده و
تامیمگیری را بسیار مشکل میسازد .فشارهای بیش از حد استکبار جهانی بر کشور نیز این
پیچیدگی را افزایش داده است .از طرف دیگر ،منابع کشور بسیار محدود است و بایستی با هوشمندی
کامل نیازها تعریف و تامین شوند.
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به منظور پاسخگویی به این دغدغهها ،در دهه  1882تالشهایی در این زمینه انجاپ پذیرفت که
در نهایت منجر به تهیه سند "نظاپنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.پ" توسط ستاد کل
نیروهای مسلح در سال  86و ابالغ آن در سال  1889شد .در مقدمه این نظاپنامه به دغدغههای
مهمی در رابطه با انتخاب الگوی سالح اشاره شده است ،از جمله :اابلیت پاسخگویی به تهدید ،تناسب
سالح با تاکتیكها ،توانایی پیشبینی اابلیتهای تهدیدکننده در آینده ،اابلیت دسترسی به
فناوریهای مورد نیاز ،محدودیت منابع مالی ،اولویتگذاری ،چرخه عمر سامانه سالح .بنابراین ،انتخاب
یك الگوی سالح یك مسئله چندبعدی پیچیده است که حداال به درک بسیار خوب محیط عملیاتی
امروز و آینده ،درک فناورانه ،درک آمادی نیاز دارد .حال سوالی که در اینجا مطرح است آن است که
انتظارات ذینفعان از الگوی سالح چیست؟ و بعد از حدود  12سال از پیادهسازی سند مذکور ،آیا این
نظاپنامه توانسته است این انتظارات و دغدغهها را برآورده سازد؟ پژوهش حاضر تالش کرده است تا با
استفاده از طرح چند سوال کلیدی برای صاحب نظران این حوزه و تحلیل محتوا و م مون پاسخها و
همچنین نظاپنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.پ به دو سوال مذکور پاسخ دهد.
 -2ادبیات پژوهش

یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامههای اکتساب سالح و تجهیزات نیروهای مسلح ،درک درست
از نیازهای پنهان و آشکار کاربران عملیاتی است .فقدان چنین درک و فهمی از نیاز کاربران ،بخش
دفاع را با مشکالت زیادی مواجه میسازد .بررسیها و شواهد نشان میدهند که ابل از هرگونه ااداپ
عملی برای طراحی یك سامانه ،الزپ است خواستههای کاربران عملیاتی شفاف گردند ،زیرا در اعالپ
نیاز کاربران ،معموال خواستههای پنهانی وجود دارند که بیان و یا آشکار نمیشوند (فوالدی 1881و
 .)1876این خواستههای پنهان ،یکی از عوامل مهم طوالنیشدن ،هزینهبر شدن پروژهها /برنامهها ،و
در نهایت ،شکست احتمالی آنها است (میگونپوری ،نظریزاده ،فوالدی ،امیرخانی.)1870 ،
چالش دیگر پیش روی ما در بحث نیاز نیروهای مسلح ،آن است که در بیشتر موارد نیازها و
دغدغههای نیروها مستقیما در االب یك سامانه یا تجهیزات از پیش تعیینشده (سامانههای موجود در
دنیا) بیان میشوند (انتخاب تقلیدی) ،که در وااع ،معلوپ نیست راهحل مناسبی برای نیاز نیرو باشد.
این امر باعث شده است تا به راهحلهای دیگر فکر نشود و کمتر نوآوری و خالایت صورت گیرد .اغلب،
نیازهایی که به این شکل مطرح میشوند از اثربخشی عملیاتی الزپ برخوردار نخواهند بود (فوالدی،
.)1876
نکته دیگری که بایستی به آن توجه خاص داشت ،آن است که یك سامانه بهخودی خود اثربخش
نیست .اثربخشی سامانهها تحت لوای یك معماری کالن دفاعی معنادار میشود؛ نحوهی مقابله با
تهدیدات حال و آینده ،و ارتباط منطقی بین اجزای بنیهی دفاعی (رهبری و فرماندهی ،سازمان و
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ساختار ،نیروی انسانی ،آرایهها ،سامانهها ،تجهیزات ،پشتیبانی ،آموزش و  ) ...سامانهها و آرایهها را
اثربخش خواهند ساخت (جوشقانی ،نظریزاده ،فقیه.)1879 ،
بررسی برخی کشورهای جهان نشان میدهد که مفهومی بهناپ "الگوی سالح  /تسلیحات" وجود
ندارد اما دارای یك نظاپ برای تعیین نیاز و مطالبات نیروهای مسلح خود هستند .این نظاپ خود،
بخشی از یك نظاپ بزرگتر تحت عنوان "نظاپ اکتساب دفاعی" است (.)DAU, 2005
کشور انگلستان ،اکتساب دفاعی را چگونگی تعامل وزارت دفاع آن کشور با صنعت را جهت
فراهمآوردن اابلیتهای نظامی مورد نیاز حال و آیندهی نیروهای نظامی انگلستان بیان میکند .این
اکتساب شامل تعیین نیازها ،انتخاب ،توسعه و ارایهی یك راهکار در جهت برآوردهسازی نیازها،
پشتیبانی از تجهیزات یا سایر عناصر مرتبط با اابلیت در طول دورهی عمر و در نهایت رهاسازی
سامانه سالح است (پسندیده.)0 :1872 ،
در وزارت دفاع چین مهمترین عنار در برنامههای سالح و تجهیزات ،سامانه تحقیق ،توسعه و
اکتساب 8است ( .)Pollpeter, 2014: 1در این سامانه ،اکتساب دفاعی عبارت است از ااداماتی که
بهمنظور تبدیل منابع داخلی و خارجی به سامانههای سالح توسط توسعهدهندگان انجاپ میشود
(همان).
نظاپ اکتساب دفاعی 0از نگاه وزارت دفاع آمریکا عبارت از فرایندی مدیریتی است که بهوسیلهی
آن سامانههای اثربخش ،هماهنگ و همساز با سرمایهگذاری بلندمدت و طرحهای ساختار نیرو مسلح
آمریکا ،و بهمواع مورد نیاز کاربران را فراهم میسازد (.)DAU, 2005: 87
1
در میان ادبیات موجود عبارت دیگری تحت عنوان "فرایند اکتساب " نیز وجود دارد .از نظر
وزارت دفاع انگلستان " ،فرایندی است که سیاست دفاعی را به یك اابلیت نظامی برای کاربران نظامی
ترجمه میکند"  .این فرایند خود شامل چند فرایند است:
 )1فرایندی که در آن اابلیتهای آیندهای که بایستی توسعه یابند ارائه میگردد،
 )0فرایندی که در آن منابع مالی الزپ جهت برنامههایی که اابلیت دفاعی مورد نیاز را ارائه
خواهند داد ،تخایص داده میشود،
6
 )8فرایندی که در آن برنامههای تعریف شده طی چرخه کادمیك (مفهوپ ،ارزیابی ،نمایش،
ساخت ،بکارگیری ،رهاسازی) اجرا میگردند و محاول یا اابلیت مورد نیاز به مشتری تحویل و
پشتیبانی میشود (.)UK MoD, 2006

3. Research, Development, and Acquisition (RDA) System
4. Defense Acquisition System
5. Acquisition Process
6. CADMIC
80
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به طور کلی دو ساختار در فرایند اکتساب انگلستان نقش اصلی و محوری داشته است )1 :کمیته
اابلیتهای مشترک ،9و  )0تجهیز و پشتیبانی دفاعی" .8کمیته اابلیتهای مشترک" به عنوان حامی
اصلی اابلیت ،رهبری و جهتگیریهای راهبردی را به عهده داشته و طرح اابلیت را مطابق با سیاست
وزارت دفاع انگلستان ارائه میدهد .این کمیته تامیمات سطح باال برای سرمایهگذاری را در سه حوزه
اابلیتی "مانور صحنه نبرد"" ،برتری اطالعاتی" ،و "حمله دایق" اتخاذ میکند .نقش این کمیته آن
است که تامیم بگیرد چه اابلیتهایی مورد نیاز نیروها است و در کنار تجهیز و پشتیبانی دفاعی و
تامینکنندگان برای اکتساب تجهیزات و سامانههای مورد نیاز عمل میکند .در سال  0229آژانس
تامین دفاعی و سازمان لجستیك دفاعی انگلستان با هم ادغاپ شده و "سازمان تجهیز و پشتیبانی
دفاعی" ایجاد گشت .این سازمان مسئول ارائه طرح  12ساله تجهیز و پشتیبانی ،و مدیریت منابع در
سال برای برآورده ساختن نیازهای حامی و کاربران خط مقدپ نظامی است .تحلیل مطالبات عملکردی،
در دسترسبودن اابلیت در بازار و درجه بلوغ فناوریهای مرتبط ،ارائه راهحلها همراه با درک شفافی
از مخاطرات ،مدیریت اکتساب این راهحلها (طرحریزی ،مدیریت پروژهها ،خدمات و داراییها) در
سرتاسر چرخه عمر آن ها در تعامل تنگاتنگ با کاربران و حامیان وظیفه این سازمان است .در شکل 1
نمایی از نظاپ اکتساب دفاعی انگلستان ( )0228نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
عناصر متعددی برای شکلدهی به یك نظاپ اکتساب کالن به کار میروند .موفقیت کل نه تنها به
ح ور هر یك از عناصر بستگی دارد ،بلکه به توانایی آنها برای کار با یکدیگر بهصورت یك کل نیز
وابسته است" .طرحریزی اابلیت" و "ارایه و تحویل اابلیت" ،هستهی اصلی نظاپ اکتساب را شکل
میدهند که به وسیلهی افراد ،سامانهها ،فناوری و با مدیریت و کنترل اوی و رهبری موثر ،توانمند
میگردد (.)DIS, 2008

شکل :1نمایی از نظاپ اکتساب دفاعی انگلستان ()0228
)7. Joint Capabilities Board (JCB
)8. Defence Equipment and Support (DE&S
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در این نظاپ  0هسته اصلی و محوری وجود دارد -1:طرحریزی اابلیت(7تشخیص و تعیین نیازها)،
 -0ارایه و تحویل اابلیت( 12مدیریت اکتساب اابلیت یا محاول) .این دو هسته تحت لوای " مدیریت
دوره عمر اابلیت " 11ارار دارند (پسندیده .)18 :1872 ،طرحریزی اابلیت در پاسخ به تغییر در
تهدیدها ،کمبود اابلیتها ،الویتهای سیاسی ،محدودیتهای منابع ،از ردهخارج شدن یا کهنهشدن
سالح و تجهیزات ،تهدیدات و فرصتهای ناشی از تحوالت فناورانه ،اابلیتهای مورد نیاز آینده
نیروهای مسلح را با توجه به افق زمانی و محدودیتهای منابع شناسایی میکند (.)DIS,2008
برنامههای اکتساب اابلیت بایستی انطباقپذیر بوده و اادر باشند با نیازهای متغیر تطبیق پیدا کنند.
برای رسیدن به این امر ،تجهیزات مربوط به آینده و برنامههای حمایتی مرتبط با اابلیت ،ساختاربندی
شدهاند .در این برنامهها به صورت واضح مشخص شده است که چگونه باید به سمت توسعه
اابلیتهای جدید و کاهش ریسك آنها در بلندمدت در تطابق با "راهبرد صنعت دفاعی" انگلستان
متمایل گردید (همان) .نظاپ اکتساب وزارت دفاع انگلستان بر مبنای دیدگاه "کل دورهی عمر اابلیت /
محاول" استوار است و کل چرخهی عمر یك اابلیت نظامی از مرحلهی مفهوپ اولیه تا خلق و تغییر
در عناصر و سرانجاپ از ردهخارج کردن آن را شامل میشود .همچنین ،نظاپ مذکور باید به اندازهی
کافی برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی در حال تغییر ،منعطف باشد .انعطافپذیری باید در
برنامهریزیها ،مدیریت ریسك ،فرایندهای اکتساب ،طراحی اابلیتهای آینده و  ...انعکاس یابد.
انعطافپذیری باید در طول دورهی عمر مدنظر باشد تا نظاپ اادر به پاسخ به تغییرات و درک
فرصتهای بهدستآمده ناشی از پیشرفتهای فناورانه باشد (همان) .از ویژگیهای چنین مدیریتی
میتوان به اتخاذ یك دیدگاه بلندمدت در رابطه با اابلیت یا محاول با توجه به سیاست دفاعی ،راهبرد
صنعتی ،فرصتهای تحقیق و توسعه ،محدودیتها و فرصتهای کسبوکار ،و فشارهای مالی اشاره
کرد (همان).10
18
دانشگاه اکتساب دفاعی آمریکا نیز فرایند اکتساب را با  8سامانه (سیستم) پشتیبان تامیم
مرتبط میداند )1 :سیستم تولید و یکپارچهسازی اابلیتهای مشترک 10که خروجی آن شناسایی و
مستندسازی نیازهای نیروهای مسلح است )0 ،سیستم اکتساب سامانه سالح 11که چارچوبی مدیریتی

9. Capability Planning
10. Capability Delivery
11. Through Life Capability Management
10
در سال  0210وزارت دفاع انگلستان به دلیل افزایش طیف گستردهای از وظایف ،تعدد تجهیزات مورد درخواسات باا کیفیات
بسیار باال ،فقدان مهارت ها و آزادی عمل مدیریتی به بازنگری نظاپ اکتساب خود پرداخته است .اما متاسفانه در حال حاضار ایان
سند اابل دسترس نیست.
13. decision-support systems
)14. Joint Capabilities Integration and Development System (JCIDS
15. Defense Acquisition System
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را برای ترجمه نیاز نیروها و فرصتهای فناورانه به سامانههای سالح موثر و پابرجا مهیا میسازد ،و )8
فرایند طرحریزی ،برنامهریزی ،بودجهبندی و اجرا 16که مسئولیت تامیمگیری در باره تخایص بودجه
دفاعی ازجمله برنامههای اکتساب را بهعهده دارد ( .)DAU, 2010شوارتز )0210( 19نیز در گزارش
ساالنه به کنگره آمریکا ،اظهار میدارد که در وزارت دفاع آمریکا ،اکتساب یك سامانه سالح بایستی
یك فرایند سه مرحلهای را طی کند:
 شناسایی یك سامانه سالح مورد نیاز،
 اختااص بودجه ،و
 اکتساب آن.
این سه مرحله به شکل زیر سازماندهی شدهاند:
 -1سامانه (سیستم) یکپارچهسازی و توسعه اابلیتهای مشترک که نیازها را شناسایی میکند.
 -0سامانه (سیستم) طرحریزی ،برنامهریزی ،بودجهبندی و اجرا که منابع و بودجه مورد نیاز را
اختااص میدهد.
 -8سامانه (سیستم) اکتساب دفاعی که سامانههای سالح مورد نیاز را توسعه و یا تامین میکند.
این مراحل در تعامل با یکدیگر بهعنوان " اکتساب  Aیا اکتساب بزرگ" 18و سامانه (سیستم)
اکتساب دفاعی بهعنوان "اکتساب  aیا اکتساب کوچك" 17شناخته میشوند (شکل( )0همان).
سیستم یکپارچهسازی و توسعه اابلیتهای مشترک فرایندی است که در آن وزارت دفاع آمریکا
اابلیتهای مورد نیاز خود را شناسایی ،ارزیابی ،و اولویتبندی میکند .غالبا این سامانه تحت عنوان
"فرایند تولید نیاز " 02شناخته میشود .نیازهای شناساییشده در این فرایند میتوانند به شکلهای
مختلف نظیر تغییر در دکترین ،آموزش ،و سازماندهی ،یا اکتساب یك سامانه سالح جدید باشد.

شکل  :0نظاپ اکتساب دفاعی در وزارت دفاع آمریکا
16. Planning, Programming, Budgeting and Execution (PPBE) process
17. Schwarts
18. “Big ‘A’” acquisition
19. “little ‘a’” acquisition
20. The requirements generation process
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فرایند یکپارچهسازی و توسعه اابلیتهای مشترک در سال  0228براساس رویکرد "
اابلیتمحور" 01ارائه شد .اما ابل از این تاریخ ،نیازهای ارتش آمریکا بر اساس رویکرد " تهدیدمحور"
تهدیدمحور" 00تعیین میشد .در وااع ،بهجای توسعه ،تولید و بکارگیری سامانهها بر اساس تهدیدات
مشخص ،وزارت دفاع آمریکا به شناسایی اابلیتهای مورد نیاز خود برای دستیابی به اهداف ملی و
نظامی تعیینشده مبادرت میورزد (همان) .اولین مرحله در این فرایند ،ارزیابی اابلیتمحور است که
نیازهای اابلیتی نظامی و شکافهای موجود را تحلیل کرده و راهحلهای سامانهای (سالح و تجهیزات)
و غیرسامانهای( 08غیر از سالح و تجهیزات) را برای پرکردن شکافها توصیه میکند .در صورتیکه
نتیجهی این ارزیابی راهحل سامانهای باشد (مثال یك سالح) ،سندی تحت عنوان "سند اولیه
اابلیتها" 00تدوین میشود که در آن نیاز به آن راهحل سامانهای بیان میگردد .شورای نظارت بر
مطالبات مشترک 01مسئول شناسایی و اولویتبندی مطالبات نیروها بوده و بایستی سند اولیه اابلیتها
اابلیتها را تایید کند .این شورا میتواند سند را تایید کند و یك راهحل غیرسامانهای مانند تغییر
راهبرد یا تاکتیك را توصیه نماید .در صورت تایید راهحل سامانهای توسط شورا ،برنامه وارد سامانه
(سیستم) اکتساب دفاعی (اکتساب  )aمیشود (همان).
سیستم طرحریزی ،برنامهریزی ،و اجرا بودجه پیشنهادی برای کلیهی برنامههای اکتساب را ارزیابی
و مشخص می کند .سیستم مذکور ،بهترین ترکیب نیروهای مسلح ،تجهیزات ،نیروی کار و پشتیبانی را
در محدودههای مالی فراهم میسازد (همان).
از آنجاکه این سه فرایند ب ایستی در تعامل و همکاری با یکدیگر عمل کنند تا خروجی مد نظر
حاصل شود ،لذا بر ویژگی "یکپارچه" تاکید شده است" .جهتگیریها و اابلیتهای کالن دفاعی"
ورودی اکتساب دفاعی بوده و خروجی آن "سامانه سالح یا اابلیت موثر و پابرجا" است.
در بخش دفاع ج.ا.ایران ،بر اساس مشاهدات و ارائن موجود ،تا سال  81فرایندی که بتوان ناپ آن
را فرایند تعیین نیاز و مطالبات عملیاتی نامید مشاهده نمیشود .آنچه که عمال اتفاق میافتاد آن بود
که از جانب نقشآفرینان بخش دفاع هرساله پروژههایی تعریف میشد .برخی از آنها جهت بررسی و
تاویب ،به ستادکل نیروهای مسلح و موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ارائه شده و برخی
نیز در خود نیروها تاویب و اجرا میگردیدند .پروژههایی که به ستاد کل نیروهای مسلح و موسسه
ارجاع داده می شدند ،تنها در االب فهرستی از عناوین و برخی نیز در االب یك سند  18صفحهای
تحت عنوان شناسنامه (فرپ) پیشنهاد طرح تحقیقاتی ارائه میگردیدند که در آن از پیشنهاددهنده
خواسته میشد تا به مواردی نظیر مشخاات عمومی طرح ،مشخاات عملیاتی (کاربردی) طرح ،هدف

00

21. Capabilities-based approach
22. Threat-based approach
23. materiel and non-materiel ways
)24. Initial Capabilities Document (ICD
)25. The Joint Requirements Oversight Council (JROC
86

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  31شماره ( 4پیاپی  )44زمستان 3131

از اجرای طرح (به طور مشروح) ،سابقه طرح در داخل و خارج کشور ،نتایج طرح پاسخگوی کدامیك از
نیازهای دفاعی کشور در زمان حال و آینده میباشد ،پاسخ دهد.
در سال  81پروژهای تحت عنوان "بررسی و تحقیق در مورد الگوهای دریافت نیازهای عملیاتی
نیروهای مسلح بهمنظور تعریف و انجاپ پروژههای تحقیقاتی صنعتی و توسعه تکنولوژی و ارائه الگوی
مناسب (فوالدی ")81 ،توسط مرکزآینده پژوهی علوپ و فناوری دفاعی در موسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی با نظارت اداره تحقیقات ستادکل نیروهای مسلح به پایان رسید .خروجی
پیشنهادی این پژوهش  0سند بود:
 )1سند بیانیه نیاز نیروی مسلح؛ که در آن نیروی مسلح خواستههای عملیاتی (اابلیتهای
عملیا تی) خود را با توجه به تحوالت محیطی ،تهدیدات حال و بالقوه ،تدابیر ،و  ...بیان میکند که بر
اساس آن راهحلهای مختلف (غیرسامانهای یا سامانهای یا ترکیبی از آنها) ارزیابی و راهحل یا
راهحلهای مناسب انتخاب میشود؛
 )0سند مطالبات سامانهای؛ در صورتیکه راهحل انتخابی یك سامانه یا تجهیز باشد ،این سند تهیه
میشود .این سند در وااع ،به شرح و توصیف سامانه انتخابی که میتواند نیازهای مطرح شده در بیانیه
نیاز را برآورده سازد ،میپردازد .مطالعات بهعملآمده و بررسی دهها الگوی (اوارهها یا فرمتهای)
مختلف مطالبات سامانهای نشان داد که برای بیان مطالبات سامانهای ،حداال الزپ است ویژگیها و
عواملی نظیر :کارکرد سامانه (وظایفی که سامانه باید انجاپ دهد) ،عملکرد سامانه (تا چه حد باید خوب
عمل نماید) ،پشتیبانی و لجستیك سامانه ،آموزش ،ایمنی ،بهداشت و امنیت ،تست و تحویلگیری
سامانه ،فناوری ها ،هزینه ،و زمان مد نظر ارار گیرند که تقریبا همان ویژگیهای آمادی ،عملیاتی و
فنی هستند.06
این دو سند توسط موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در االب یك سند تحت عنوان "
الگوی بیان نیاز به محاوالت دفاعی (مطابق با نیاز عملیاتی)" ترکیب و تدوین شد.
هم زمان ،پژوهش دیگری در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (سابق) ستاد کل نیروهای مسلح در
حال اجرا بود که چیستی مفهوپ و ماهیت الگوی سالح را دنبال میکرد.
با تعامل این دو پژوهش با یکدیگر در برههای خاص از زمان ،مجریان مرکز تحقیقات راهبردی
دفاعی به این نتیجه رسیدند که مبحث بیان نیاز و مطالبات عملیاتی که در موسسه آموزشی و
تحقیقاتی صنایع دفاعی دنبال میشد میتواند ایده خوبی برای مفهوپ الگوی سالح باشد.
با اتماپ این دو فعالیت ،اداره تحقیقات ستاد کل ن.پ تامیم گرفت تا نظاپنامهای را برای تدوین
الگوهای تسلیحاتی ارائه نماید که نتیجه آن تدوین سند " نظاپنامه تدوین الگوی تسلیحات و
تجهیزات ن.پ" در سال 1886و ابالغ آن در سال  1889بود که در جای خود کاری بس ارزنده و شاید
06

رجوع شود به کتاب بیان نیاز و مطالبات عملیاتی ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
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منحار به فرد بود .در حال حاضر ،این نظاپنامه مرجعی برای تعیین و بیان نیازها و مطالبات نیروهای
مسل ح شده است و تا به امروز اسناد زیادی تحت عنوان الگوهای سالح و تجهیزات توسط ذینفعان
دفاعی بر این اساس تدوین شده است.
 -3روششناسی

از آنجاکه این پژوهش بایستی به دو سوال زیر پاسخ می داد:
 -1انتظارات ذینفعان از الگوی سالح چیست؟
 -0بعد از حدود  12سال از پیادهسازی سند مذکور ،آیا این نظاپنامه توانسته است این انتظارات و
دغدغهها را برآورده سازد؟
لذا ماهیت آن اکتشافی بوده و از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است .بهمنظور جمعآوری
دادهها ،از بررسی و مطالعه سند موجود " نظاپنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.پ" و به
موازات آن درخواست از چند کارشناس و صاحبنظر درگیر با مباحث الگوی سالح و اکتساب سالح و
تجهیزات برای بیان سواالت یا دغدغههایشان در باره الگویهای سالح تولیدشده تا به امروز بود.
همچنین ،از مااحبهای که با  10تن دست اندرکاران نظاپ اکتساب دفاعی در ستاد کل نیروهای
مسلح ،جهادهای خودکفایی نیروهای مسلح و وزارت دفاع در سال  1876در رابطه با نظاپ اکتساب
دفاعی کشور انجاپ شده بود در جهت اهداف این پژوهش استفاده گردیده است که ترکیب آنها در
جدول  1ارائه شده است:
جدول :1مااحبهشوندگان

مقاپ

تعداد

سابقه خدمتی

فرمانده و جانشین نیرو

0

 82سال به باال

اداره تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح

0

 82سال به باال

معاونت تحقیقات صنعتی وزارت دفاع

0

 08-82سال

روسای جهاد خودکفایی

0

 08-82سال

مدیرعامل صنایع دفاعی

0

 82سال

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

8

 02-82سال

معاونین ارارگاه خاتم

1

 82سال

برای تحلیل اطالعات جمعآوری شده از روش تحلیل محتوا و م مون سند مذکور و پاسخ صاحب
نظران و متن مااحبهها استفاده شده است .به منظور صحتسنجی نتایج بهدست آمده ،این نتایج
مجددا برای صاحبنظران ارسال گردید تا نظرات اصالحی و تکمیلی خود را بیان کنند .سپس نتایج
حاصل مجددا برای گروهی از دستاندرکاران مرتبط (حدود  02نفر) بهطور ح وری ارائه گردید و
برخی از نظرات اعمال شد .سپس ،نتایج حاصل به دستاندرکاران الگوی سالح در اداره تحقیقات ستاد
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کل نیروهای مسلح بهعنوان مخاطب اصلی ارائه گردید و نظرات ایشان نیز اعمال شد .در ضمن،
مشاهدات نزدیك پژوهشگر در مدت  80سال در حوزه اکتساب سالح و تجهیزات نیز به معتبر بودن
نتایج بهدست آمده کمك کرده است .در شکل  8مراحل اجرای پژوهش نشان داده شده است.

شکل  :8مراحل اجرای پژوهش

 -4یافتهها
 -1-4تحلیل نظامنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات ن.م

مقدمه این نظاپنامه به دو مورد اشاره دارد:
 -3اهمیت موضوع؛ که در آن بر این وااعیت تاکید شده است که ورود یك سامانه سالح /
تجهیزات جدید الزامات و پیامدهای فراوانی را بهدنبال خود میآورد .این چالشها عمدتا از جنس
نیروی انسانی مناسب ،فناوری ،آموزش و تجهیزات آموزشی ،نگهداری و تعمیر (نت) ،تغییرات ساختار
و سازمان ،زیرساختهای متناسب ،پشتیبانی ،تغییر در تاکتیكها و آییننامههای رزپ ،یکپارچهکردن
سامانه سالح با سایر سامانهها و تجهیزات ،هزینهها ،زمان الزپ جهت نهادینهکردن سامانه سالح،
بلندمدت بودن طول عمر خدمتی یك سامانه سالح و غیرممکن بودن تغییر و تعویض سامانه ،و ...
هستند.
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 -2اصول تقرب به موضوع و شیوه حل مساله؛ که به موضوع انتخاب الگوی سالح ،چالشها و
انتظارات میپردازد؛
با نگاهی به محتویات این دو مورد ،میتوان به م امین مختلف ارائه شده در جدول  0دست یافت:
جدول  :0م امین نهفته در نظاپ نامه تدوین الگوی تسلیحات

گزارهها

م امین

وات کافی ،دات کافی و هزینه کافی برای استخراج الگوها

اطالعات پشتیبان دایق

نظاپ مستشاری برای تعیین الگو سالح

وجود افراد کاربلد

استفاده از روشهای علمی در انتخاب الگو

روشهای انتخاب

مشکل در تعریف کامل مطالبات در ابتدای کار

شفافبودن مطالبات
کامل بودن مطالبات

تناسب سالح با تاکتیكها و آیینهای رزمی

ارتباط با محیط عملیاتی

توجه به دشمن و محیط عملیاتی

شناخت کافی از محیط

انجاپ بازی جنگ برای استخراج خاوصیات اصلی تسلیحاتی

روشهای انتخاب

راهحلهای غیرسامانهای

راهحلهای بدیل

منابع مالی و اولویتبندی سامانهها

محدودیت منابع مالی
تعیین اولویتها

راهبرد اکتساب فناوری

تعیین تکلیف فناوریها

پاسخگویی سالح به تهدیدات

اثربخشی سامانه سالح

مطالبات عملیاتی بهعنوان معیار برای انتخاب سامانه

معیارهای انتخاب سامانه

پیچیدگی انتخاب الگو

پیچیدگی فرایند

پایداری الگو

اثربخشی سامانه سالح

تعامل ذینفعان

اجماع ذینفعان

توجه به مفاهیم عملیاتی

مفاهیم عملیاتی

تهدیدات آینده

پاسخگو بودن آینده

از سوی دیگر ،برای تدوین الگوی سالح و تجهیزات در الگوهای تدوینشده یك سری اصول اساسی
مشترک مطرح شده است:
 اابلیت پاسخگویی به تهدیدات حال و آینده متناسب با تاکتیكهای رزمی
 دستیابی به فناوریهای مورد نیاز برای ساخت ،یکپارچهسازی و بکارگیری سالح و تجهیزات
 مدیریت مناسب منابع مالی و تعیین اولویت جهت دسترسی حداکثری به تجهیزات مورد نیاز
 تطبیق سالح و تجهیزات با راهبردها و دکترینهای عملیاتی و رزمی
 ایجاد تناسب سالح و تجهیزات با شرایط و ویژگیهای سازمانی و نیروهای انسانی خودی
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 جهتدهی به تاویب پروژههای تحقیقاتی و سرمایهگذاری صنعتی برای راهاندازی خطوط
تولید
 جلوگیری از خرید سالح یا تجهیزات عمده دفاعی جدید بدون در نظرگرفتن پشتیبانی
آمادی آنها
 اطالع از چگونگی وضعیت آمادی و عملیاتی نیروها
 آشنایی با توانمندی صنایع و بیشترین استفاده ممکن از زیرساختهای موجود کشور
 ایجاد اابلیت ارتقا و تغییرپذیری در سامانهها و زیرسامانههای تسلیحاتی و تجهیزاتی
که م امین ارائه شده در جدول  8را در بر دارند:
جدول  :8م امین نهفته در اصول اساسی مشترک

گزارهها

م امین

تطابق با راهبردها و دکترینهای عملیاتی

ارتباط با محیط عملیاتی

تناسب سامانه با شرایط و ویژگیهای سازمانی و نیروی انسانی

ارتباط با سازمان

جهتدهی پروژههای تحقیقاتی و سرمایهگذاری صنعتی

تعیین تکلیف تحقیق و توسعه
دفاعی

مد نظر گرفتن مالحظات پشتیبانی آمادی
آگاهی از اابلیتهای آمادی و عملیاتی
آگاهی از اابلیتهای صنعتی و زیرساختی

ارتباط با اابلیتهای آمادی و
صنعتی

پاسخگویی به تهدیدات حال و آینده

پاسخگوبودن حال و آینده

تناسب با تاکتیكهای رزمی

ارتباط با محیط عملیاتی

دستیابی به فناوریهای مورد نیاز

تعیین تکلیف فناوریها

مدیریت مناسب منابع مالی

ارتباط با بودجه دفاعی

تعیین اولویتها

اولویتها

اابلیت ارتقا و تغییرپذیری سامانه و زیرسامانه

پاسخگوبودن حال و آینده

از جداول  0و  8اینگونه بر میآید که الگوی سالح میبایست یك ارتباط منطقی و آگاهانه با
محیط عملیاتی ،سازمان نیرو ،اابلیتهای صنعتی و آمادی ،و بودجه دفاعی برارار میکند که مبتنی
بر اولویتها پاسخگوی نیازهای حال و آینده داشته باشد.
 -2-4تحلیل سوال از چندتن صاحبنظران

بهمنظور اطالع و آگاهی از نظرات برخی صاحبنظران ،از آنها خواستیم اگر سواالت و یا
دغدغههایی در باره الگوی سالح به ذهنشان میرسد که بایستی به آنها پاسخ داد مطرح نمایند.
نتیجه در جدول  0نشان داده شده است:
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جدول  :0سواالت و دغدغههای برخی از صاحبنظران

گزارهها

خوشه

مفهوپ الگوی سالح

آیا الگوی سالح صحیح است یا الگوی تسلیحات؟ به تعبیر دیگر الگو برای یك سالح
باید نوشته شود و یا برای خانوادهای از سالح؟ و یا برای هردو حالت ،اما با دو
رویکرد متفاوت؟




آیا میتوان از عبارت الگو برای سالح استفاده کرد؟

تعریف ما از الگوی یك چیز مانند سالح چیست؟ در وااع باید ابتدا تعریف واحدی از
یك الگو صورت گیرد تا بتواند مستقل از زمینه باشد تا به عنوان یك الگوی مرجع
پاسخگو باشد.


آیا برای یك سالح خاص و معین میتوان از عبارت الگو استفاده کرد؟




ویژگیهای الگوی سالح






انتظارات از الگو



آیا الگوی سالح را میتوان برای مشکالت امروز تدوین کرد؟

 رابطه الگوهای سالح با آینده چیست؟
آیا یك نمونه (برند) معین و مشخص از سالح های موجود در دنیا را میتوان به
عنوان الگوی سالح اختیار کرد؟




طول عمر یك الگوی سالح تا چه حد میتواند باشد؟

 ویژگیهای یك الگوی سالح چیست؟
چرا باید الگوی سالح به عنوان یك الگوی مشترک تعریف شود؟

آیا آنقدر انعطافپذیر هستند که نیاز به کنار گذاشتن کامل آن در شرایط مختلف
نبوده و با تغییراتی در کوتاهترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه اابل
استفاده باشد؟
آیا ارار است الگوی سالح برای کالسی از محاوالت تدوین شود (مانند تدوین
استاندارد در مرکز استاندارد دفاعی) و یا ارار است به جزئیات هر مدل پرداخته
شود؟
آیا بازهی زمانی مشخای برای اعمال تغییرات و به روزرسانی در اسناد الگو اید
میشود و یا حسب ضرورت اصالحات انجاپ میشود؟
ارار بود فاصله بین تاکتیك و تکنیك را کاهش داده و حلقه وصل آنها باشد ،چقدر
شد؟
ارار بود افق پایدارتری از نیاز را ترسیم نموده و از حرکتهای زیگزاگی پیشگیری
کند؟


 ارار بود زبان مشترک بین صنعت و نیرو ایجاد کند؟
ارار بود تعادل بین خالایت و نوآوریها و بهرهوری را برارار کند؟




کارکردهای یك الگوی سالح چیست؟

الگوی سالح از چه منظرهایی باید پاسخگو باشد؟
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گزارهها

خوشه

نقش آفرینان




نقش صنعت دفاعی در تدوین الگوی سالح کجاست؟

ویژگیهای نیروی انسانی تدوین کننده الگوی سالح چه چیزهایی هستند؟

ساختار الگو

 ساختار یك الگوی سالح چیست؟
عناصر اصلی تشکیلدهنده یك الگوی محاولی چیستند؟ این عناصر در مورد
الگوی سالح چگونه تعبیر میشوند؟




آیا محل تأثیر فاکتورهای نرپ (دکترین ،سیاست و  )...در این الگوها دیده میشود تا
به وات نیاز اابل تغییر باشند؟





ارتباط الگوی سالح با مشخاات کارکردی سالح چیست؟
رابطه الگوی سالح و اسناد راهبردی و دکترین چیست؟
رابطه الگوی سالح و نقشه راه محاول و فناوری چیست؟

ارتباط الگوی سالح با ...

ارتباط بین الگوی سالح و نیازهای عملیاتی چیست؟





ارتباط بین الگوی سالح و فناوری چیست؟

ارتباط بین اابلیت (در سطح پائینتر سرویس) و الگوی سالح چیست؟
ارتباط بین الگوی سالح و نت در یگانهای نیروهای مسلح چیست؟





مخاطب الگوهای سالح چه کسانی هستند؟

الگوهای سالح را چه کسانی باید تبیین و تدوین کنند؟




الگوی سالح را چه کسانی باید پیاده سازی نمایند؟

جایگاه الگوی اابلیت در الگوی سالح کجاست؟

آیا میتوان الگوی اابلیت را جایگزین الگوی سالح نمود؟

 ارتباط بین منابع (طراحی ،تولید و بهرهبرداری) و الگوی سالح چیست؟
ارار است الگوی اولیه بر چه اساسی طراحی شود؟ موجودی دنیا ،چشمانداز موجود
در دنیا ،موجودی خودمان ،چشمانداز چند ساله و ...؟


ریشههای ایجاد یك الگوی سالح چیستند؟

محتوای جدول  0نشاندهنده این وااعیت است که اگرچه امروز نظاپنامهای برای تدوین الگوهای
سالح ارائه و الگوهای متعددی مبتنی بر آن توسط نیروهای مسلح و ستاد کا ن.پ تدوین شده است،
اما هنوز ابهاماتی در باره مفهوپ و محتوای الگوی سالح مرسوپ وجود دارد.
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،در رابطه با الگوی سالح حداال  6خوشه موضوعی وجود
دارد:
 مفهوپ الگوی سالح
 ویژگیهای الگوی سالح
 انتظارات و کارکردهای الگوی سالح
 نقشآفرینان و ذینفعان الگوی سالح
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ساختار و محتوای الگوی سالح
ارتباط الگوی سالح با مفاهیم دیگر مانند دکترین ،اسناد باالدستی ،اابلیت ،فناوری ،صحنه
نبرد... ،

 -3-4تحلیل مصاحبه با برخی دستاندرکاران نظام اکتساب دفاعی

در ادامه به بررسی محتوای مااحبه با برخی از مقامات ارشد دفاعی میپردازیم .این مااحبهها در
سال  76انجاپ شده است (حدود  7سال بعد از ابالغ و اجرای نظاپنامه) که حاوی مطالب مهمی در
ارتباط با الگوی سالح و اکتساب سالح و تجهیزات هستند .بررسی محتوای این مااحبهها نشاندهنده
یك سری انتظارات و چالشها در حوزه الگوهای سالح است (جدول :)1
جدول  :1انتظارات و چالشها بر اساس مااحبهها

گزارهها

م امین

توجه به ماموریتهای نظامی که معموال شفاف نیستند

ارتباط با محیط عملیاتی

تقلید از دیگران در بیان نیازها (بیان یك برند یا ماداق عینی) و
تبیین نیازها از درون کاتولوگها

تقلیدی بودن الگو

ابهاپ در سیاستهای باالدستی ( یا سیاستی وجود ندارد و یا
بسیاری نمیدانند سیاستها و جهتگیریهای باالدستی چیست)

ارتباط با سیاستهای باالدستی

چندمنظوره کردن سامانهها

ایفای نقش در سناریوهای مختلف

بیتوجهی به راهحلهای غیرسامانهای

راهحلهای بدیل

ناتوانی ساختار فعلی در تعیین نیازها

فرایند تعیین نیاز

هدفگذاری کالن توسط الگوی سالح

کلنگری الگو

فقدان اتاق فکرها (خاپ بودن نیازها)

دایقبودن اطالعات پشتیبان

بیتوجهی به اابلیتها و تمرکز بر سالح و تجهیزات

اابلیتمحوری

وابستگی ذهنیتها به گذشته و جنگ  8ساله

وابستگی به مسیر

بیان نیاز برای جذب پول تحقیقات

وااعی بودن نیاز

فقدان نظریات امنیتی و دفاعی

ارتباط با نظریه امنیتی-دفاعی

عدپ انطباق طرحها با نیاز

ارتباط سامانه با نیاز

وجود سلیقهمحوری

سلیقهای بودن نیازها

فقدان یك فرماندهی و رهبری واحد برای تدوین الگوهای سالح

یکپارچگی فرایند

ضعف الگو در جمعکردن و کنارهم کارکردن نقشآفرینان

یکپارچگی فرایند

فقدان زبان مشترک و گفتمان پابرجا

یکپارچگی فرایند

تبیین نیازها توسط آدپهای بیکار

تعیینکنندگان نیاز

فقدان طرحریزی دفاعی بلندمدت پابرجا

ارتباط با طرحریزی دفاعی

فقر در افراد ماهر برای ارائه مطالب پخته

افراد کاربلد

نداشتن پشتوانه علمی و مطالعاتی برای اع ای کمیته الگو

اطالعات پشتیبان دایق
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گزارهها

م امین

تغییر همه چیز با تغییر مدیریتی و فرماندهان

یکپارچگی فرایند

ضعف الگوهای سالح در جلوگیری از موازی کاری

یکپارچگی فرایند

عدپ تعامل و همکاری مشترک میان نقشآفرینان

یکپارچگی فرایند

مشخصکردن نیازهای آینده

آیندهنگر بودن

تداخل وظایف و نقشها

یکپارچگی فرایند

 -4-4انتظارات و کارکردهای الگوی سالح

با توجه به جداول  0تا  1میتوان انتظارات و کارکردهای اولیه ارائه شده در جدول  6را برای الگوی
سالح مطرح کرد:
جدول  :6انتظارات و کارکردهای اولیه الگو سالح

ارتباط با محیط عملیاتی
ارتباط با سازمان و نیروی انسانی
ارتباط با اابلیتهای آمادی و صنعتی
ارتباط با منابع مالی (بودجه دفاعی)
مرتبط بودن

ارتباط با طرحریزی دفاعی
ارتباط با سیاستهای باالدستی
ارتباط با نظریه امنیتی-دفاعی
ارتباط با مفاهیم عملیاتی
ارتباط با نیاز و مطالبات
تعیین تکلیف جهت تحقیق و توسعه دفاعی
تعیین اهداف و اولویتهای کالن

خروجیها و
کارکردها

تعیین سامانه و تجهیزات اولویتدار
تعیین حوزههای تسلیحاتی اولویتدار
تعیین نیاز و مطالبات عملیاتی
تعیین اابلیتهای عملیاتی
ایجاد همگرایی و اجماع میان نقشآفرینان
پیشگیری از حرکتهای زیگزاگی
ایجاد تعادل بین خالایت و نوآوریها و بهرهوری

یکپارچگی

جلوگیری از اسراف و موازی کاریها
ایجاد هماهنگی بین تکنیك ،تاکتیك و عملیات
ت مین استفاده بهرهور از منابع
ایفای نقش سامانه در سناریوهای مختلف

پابرجایی

انعطافپذیری سامانه در برابر تغییرات محیط
اابلیت انطباق سامانه با تغییرات محیط
71

نگاهی مجدد به مفهوم الگوی سالح :نقد نظامنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیزات

آمادگی سامانه برای پاسخ به تغییرات محیط
برتریسازی

ایجاد ارزش افزوده عملیاتی
ایجاد برتری

این جدول بازگو کننده آن است که تاور صاحبنظرانی که مورد پرسش ارار گرفتهاند و یا
مااحبهشوندگان ،آن است که الگوی سالح میبایستی یك رابطه منطقی با محیط حال و آینده،
دکترینها ،ماموریتها ،اابلیتهای عملیاتی ،مفاهیم عملیاتی ،محدودیتهای منابع مالی ،و بهطور کلی
با اسناد و تدابیر باالدستی داشته باشد؛ الگوی سالح میبایست تکلیف اهداف و حوزههای تسلیحاتی
اولویت دار را مشخص کرده و سمت و سوی تحقیق و توسعه را نشان دهد؛ الگوی میبایست سالح
موجب یکپارچگی در نظاپ اکتساب سالح و تجهیزات شود؛ و پابرجایی سامانههای سالح را در طول
زمان (بلندمدت) را ت مین و خلق ارزش و برتری نماید .اما هنوز ما در اکتساب سالح و تجهیزات
شاهد موازیکاریها ،شفاف نبودن اولویتها ،تقلید از دیگران ،تامیمگیریهای مجزا توسط نیروها و
امثال آن هستیم.
 -5جمعبندی و نتیجهگیری

در این پژوهش با استفاده از تحلیل "نظاپنامه تدوین الگوی تسلیحات و تجهیازات ن.پ" ،تحلیال
"سواالت و دغدغههای برخی صاحب نظاران" ،و تحلیال "ماتن ماااحبه باا برخای دساتانادرکاران
اکتساب دفاعی و الگوی سالح" ،نظاپنامه موجود به نقد کشایده شاده اسات .بررسایهاا و یافتاههاای
پژوهش نشان میدهد که:
 -1آنچه امروزه بهعنوان "الگوی سالح" رایج است بیشتر معطوف بار االاب و ااوارهای اسات کاه
طراحی شده است برای بیان نیاز به یك سامانه سالح یا تجهیز مشخص و معین .به بیاان سااده ،آنچاه
اغلب رخ میدهد آن است که ابتدا سالح مورد نظر انتخاب میشود (عمدتا بر اساس سامانههای موجود
دنیا) ،سپس ویژگیهای عملیاتی ،آمادی و فنی آن در االب اوارههایی که نظاپنامه تعریف کارده اسات
درج میشود.
 -0بر اساس نتایج تحلیل انجاپشده ،از موجودی که " الگوی سالح یا الگاوی تسالیحات" نامیاده
میشود انتظار میرود:
 مانع تعریف انبوه پروژههای ریز و درشتی گردد که ربط منطقی آنها با یکدیگر مشخص نیست
و بسیاری از آنها موازی هم نیز هستند.
 مانع تعریف پروژههایی که با نیاز خاصی در ارتباط نیستند شود.
 یك اجماع و همگرایی در رابطه با تسلیحات امروز و آینده میان نقشآفرینان ایجاد کند.
 دورنمایی از ویژگیهای تسلیحاتی آینده را ارائه دهد.
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 حوزههای تسلیحاتی مهم و اولویتدار را مشخص کند.
 باعث ایجاد ان باط مالی (هزینهکردن بجا و درست منابع مالی محدود) شود.
 پابرجایی بلندمدت سامانههای سالح تعریفشده را ت مین کند.
 نشان دهد که سامانه سالح ارار است چگونه خلق ادرت دفاعی کناد ،چاه ارزش عملیااتی یاا
تاثیر راهبردی ایجاد کند.
 یك یکپارچگی در تولید نیاز ،تعریف سامانههای سالح و اکتساب آنها در کل بخش دفاع ایجاد
کند.
 با تشخیص بههنگاپ نیازها ،باعث تشخیص پیشدساتانه فنااوریهاای ماورد نیااز و در نتیجاه
جلوافتادگی فناورانه شود (با تعریف سالح در ابتدای کار و سپس تعیین فناوریهای مورد نیااز،
نهتنها جلوافتادگی فناورانه رخ نمیدهد بلکه روز به روز عقبماندگی فناورانه افزایش مییابد)
 این فرصت را برای تولید راههای خالاانه و دست اولی ایجاد کند (با تقلید از دیگران نمایتاوان
به چنین هدفی دست یافت)
به نظر میرسد نظاپنامه مورد بحث این پژوهش نتوانسته است بهطور کامل موارد فوق را پوشاش
دهد و این نشاندهنده وجود یك سلسله خالها در مفاهیم ،رویکردها ،سااختار ،روشهاا و فراینادهای
موجود طرحریزی دفاعی -بخاوص بلندمدت -است .البته آنچه مسلم اسات خروجای نهاایی مبحاث
الگوی سالح بایستی به تعیین تسلیحات و تجهیزات برترساز اولویتدار امروز و آینده نیروهای مسلح باا
توجه به تغییر و تحوالت محیط امنیتی -دفاعی منجر شود وخلق اادرت دفااعی را باه دنباال داشاته
باشد.
لذا پیشنهاد میشود:
 .1پژوهش یا پژوهشهایی عمیق در باره مفهوپ الگوی سالح – اگر بر استفاده از لفظ الگو اصرار
وجود دارد -و یا هر مفهوپ دیگری که بتواند کارکردها و انتظارات یادشاده را بارآورده ساازد،
انجاپ پذیرد.
 .0با توجه به معیارهایی که در باال ذکر شد ،ستاد کل نیروهای مسلح الگوهای سالح تولید شده
را مجددا ارزیابی کند.
 .8پژوهشی برای ارزیابی فرایند جاری تولید الگوهای سالح انجاپ پذیرد.
یك کرسی نقد و بازنگری مفهوپ الگوی سالح با ح ور دستاندرکاران مرتبط در دانشگاه عالی دفاع
ملی تشکیل گردد.
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