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چكيده
بررسی علل ع علامل عبر عنگ عکی عم علم ترعکنعلاضیالت عررعلاتعه عنگ عمسی ،علل ع علامل عملگیت ع
لؤثرعررعبر عنگ علیتنعلل،هتعرمعل تامنعررعحا ههتیعگانتگانعمختالفت ع عتهترضت عسیتس عقدر طلعب ع
عفز نعخامه عرقتب،هتیعمقتصیتریع عررگیریهتیعلر یع عغیرهعنسی،ع عناعررر علگاه عغربعآسییتعط ع
سییت هتیعمخیرعبسییترعفهتعی،عگر ههتیعتترشیییریعررعقتعجعنگ عترریب عبارهعمسیی ،علهتع عحتضییرعبتعهد ع
بررسی علامل عملگیت علؤثرعررعبر عنگ عترریب عتاسی عگر ههتیعتترشییریعررعغربعآسییتعبرعلبگتیعنیرک ع
سیت همنیتریعنیترشعشیدهعمسی ،عررعنم،عرسیتیتب عب عمکنعهد عل هرعیرمک ع عییانی علامل عملگیت علؤثرع
لانارعررعغربعآسییتعررعبر عنگ عترریب عرمعررقتعجعسیؤم عت هیرعرنبت عنمارعمسی ،عل هیرعررعمکنعلهتع عبتع
بمرهگیریعم عنیرم عخبرگ عمسییتتیدعرمفاآعآنت عرمنوییناکتنعررتریعرمنویییدهعملگی،عرملتعتالشعنمارندعبتع
مسیتاترهعم ر شعت هیرعتایییا –ت لیل عب عپتسی عسیؤ

علدعنیرعرسی،عکتبد ععکتفت هتیعحتییل عم عمکنعت هیرع

نویتنگرعآنعمسی،عر عه مفزمک علامل عملگیت عرمخل علگاه میع عبینمعملل علانجعبر عنگ عترریب عتاسی ع
گر ههتیعتترشیییریعتیایریعررعغربآس عییتعشییدهع عل تامندعملگی،عغربعآسیییتعرمعررعر عحا هعوپاپلتیی ع ع
مکدعاوکی عب عیار عندیعب علختطرهعمندم ر ع
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مقدمه
لگاه عغربآسیت عررعیگدعره عمخیرعم عب رمنخیزترکن علگتطرعنمتنع عرتنان عب رمنهتیعگانتگانع ع
یگدکنعنگ عترریب عبارهعر عب عشی هتیعلختلفعپمگ عنمتنعرمعی گ عرر عگیریهتیعلل علگاه میع
عبینمعملل عرررهعمس ،عآلرکیتعپسعم ع مقععکت رهعسپتتلبرعست ع2001عب عبمتن علبتر هعبتعتر رکس ع ع
لامرعلخدرعب عروارعمفغتنستتنععویررو عنمارع عمکنعروارعرمعب عمشغت عخارعررعآ رر عه عمرگانع
قرکجعب ع 17عست عم عآنع لتن عل عگذرر عبرعمستآعگزمرشعلرمرزعسیتس عملگیت عبینمعملل ع عحت ع
لسئ اعینعآلرکیت عتر رکس علال هعبرعمکگی عم عبینعنرفت عمس ،عبلی عب علرمتجعررعروارعمفغتنستتنع
ق عایتر ععلگسن ترعع ععست لتنکتفت ترععلم ععل نمتکد ععمفزمکشععحمال ع ع تمتن ع ر ع مفز نع ست لتنع
معهتلدهع عطتعبتنعب عنیر هتیعت ،عرهبریعآلرکیتع آلترعتلات عمکنع مقهی،عرمعنوتنعل رهگد عگسترشع
،هتعیعتر رکست عب عستکرعروارهتیعلگاه ع عنمتنعم عنمل عسارک ععبگتن علرمق عپترستتن ع
حا هعفهتعی ع
عیب عکمن عنینرک عترری عفرمنس عبلژککع عآعمتنع عتهدمرعمکنعست لتنهتع عگر ههتیعتر رکست عر ع
بتعبرندعمعهتلدهع عفرمترعم عآنعلتنگدعنبم عمعگصره عرملش عباراحرممع عنوتنعم عمکنع مقهی،عتل عرمررع
(ننت ع:1395ع )47عروارهتیعفرملگاه عمیعبتعهد عتثبی،علاقهی،عروک عغتیجعیمیانیست عبتعرملنع
رنعب عمختالفت علذهب عفرق می عقال عر قاب عرررنعروارهتیعلگاه عغربآسیتع عمپتال ست یع
رر غینعبرعللی عتترشیریع عسلای،عتیایری عبتلثعمکنترعنگ عبرعللی عروارهتیعل ارعلهت ل،ع
ررعلگاه عشدهعمس ،عمکنععلهتع عبتعهد عشگتخ،عیرمک ع عییانی علامل علؤثرعبر عنگ عترریب ع
ررعغربعآسیتعتالشعخامهدعرررعتتعبرعلبگتیعر شعشگتس ععیکع علارگتن1علامل عبر عنگ عترریب ع
رمعلوخصعرررهع عتأثیرعآنعرمعبرعملگی،علگاه عبررس عنمتکدع(عیکع علارگتن ع:1381ع )74علسئل عمکنع
مس،علامل علؤثر علانارعررعبر عنگ عترریب عل تامند عتمدکدیعبرمیعملگی،علگاه عغربآسیت ع ع
مکرمنعبتشدع علگاه عرمعبتعتمدکدم عندیعر ب عر عرگد عبت عتان عب عمکگی عررعخصاصعلامل علؤثرعع
لانارعررعغربعآسیتعررعبر عیتعشهتیعنیتل علهتع عهتیعلتهدریعب عشی عگیری عیرمک ع عییانی ع
پررمخت عمس،؛عملتعپیرملانعرملنع رنعب عنگ عترریب عر علاضاععلمم عمس ،علاررعغال،ع مقععشدهع
مس،؛عم عمکنعر عررعمکنعلهتع عتالشعشدهعب عمکنعلم عپررمخت عشارع ع

 .1لیک و مورگان سه سطح تحلیل؛ یعنی داخلی ،منطقهای و بینالمللی را طرح میکنند .در این مقاله به هر سه سطح به
عنوان عوامل بروز جنگ ترکیبی در منطقه غرب آسیا پرداخته شده است.
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لل عمیل عبر عب رمنعررعلگاه عغربآسیتعبیوترعخترجعم علر هتیعلگاه عغربعآسیتعنوآ عل عگیرند ع
،هتیعسیتس عمقتصتری عملگیت عفرهگی ع عنیتل ع
مهمی،عمکنعلاضاععم عآنعنم،عمس،عر عسیتس ع
قدر هتیعفرملگاه میع(لخصایتًعمکت

علت دهعررعپگنتهعست عگذشت ) عررعشرمک عرگان عمستس ترکنع

لتلل عمس،عر عبتلثعشدهعمس،عغربآسیتب عمکنعسم،ع عساعروتنیدهعشارع عتترشیریعتاسه عکتبد ع
بسیتریعم عیتعشهتی عمرض ع علر ی عروارهتیعغربعآسیت علیرمث عمس،عر عروارهتیعمستهمتریع
قرنعبیست ع برمی عمکن علگاه عم عخارعب ع نتع گذمشت مند عرکو عبسیتریعم عیتعشهتیععمکدپاعاوکی ع
قالیت ع نژمریع ع فرهگی ععغربع آسیتععنیزع ب ع لملیررع قدر هتیععمستهمتریععررع مرتبتطع مس ،ع
،هتی عفاقمعهترهعمنیلیس هتع ع عغرب هتع عم عنرکتنهتک علتنگدع هتبی ،عیمیانیس ع عبسیتریعم ع
حمتکع ع
،هتی عسیتس عفرم من عررعلگاه عتاعیدع
نرکتنهتی عتبویریع عسیا رعبتلثعشدهعمس،عر عخصال ع
شاندع عبرمیعستعیتنعلتمتریعفضتیعلگاه عررعستک عگر ههتیعتترشیری علتوگجع عب رمن ععبمتند ع
گر ههتعیعتترشیریع عم عنمل عرملشعملگی،عرمخل عخارعرمعنیزعلث عگسترشعنمتن عخارعم عطرکرع
لنمال علملیت هتیعر من ِعهرمآعمفیگتن علدکرک،عل رگد عمکنعب عگر ههتیعتیایریع عتترشیریع
منت هعل رهدعهرع ق،علنمال علملیت هتیعنااذیعآنمتعر عب عضهفعگذمش ،عبرمیعخوان،عبیوترع
ب عسرمغعحرب عمیل مشعبر ر عترآ علتل عترغیجعرگگده عقدرتمگدیعمس ،عر عگر ههتیعتترشیریع
م عآنعب عخاب عبمرهعل برند عتأثیرگذمریعلیتنعنمهیت عر عپو،عخااطعرگتر عگر ههتیعتترشیریع
قرمرعرمرندعب علهگ عمکنعمس،عر عمحتمت ًعترآعبتلثعشدهعر عآنهتعقتررعب عخیزشعررعبرمبرعمکنعگر ههتع
نخامهگدعبار علیرعآ عنر عمکنگر ههتعم عبیر نعهد عحمل عقرمرعبییرر عبگتبرمکنعخیزشعلررل عبرعللی ع
گر ههتعیعتترشیریعغیرل تم عمس ،عگر ههتیعتترشیریعررعحت عحتضره عررعروارهتیععه لر ع
بتعمکرمنعحضارعرمررع عه عررعروارهتیعهمپیمتنع علت دعمکرمنعررعلگاه عم عهمینعر عل تامنعگا،ع
کس عا عب عع
 ،علل عروار علت عب عشمترلع ر ند عررحهیه ،عمکرمن عم عک ع
ر عمکن عگر ههت عتمدکدی عللی عملگیع ع
،ععلرمقعع ععسارک ععکی ععم ع
،ععم ععر ع ع
رعی ععمختالفت ععمکدپاعاوککعع ععم ععسایععرکیرععب ععرعی ععحمتک ع
لم ترکنععرشمگتنععرملشعع ععگر ههتیع تیایریع ع سلا ععب ععشمترععل ر ر ععمکنععلسئل ععررععبلگدلد عع
،علل عمکرمنعل سابععشارع ععهمزلتنعلمرعمسترمتژککععنمماریع
ل تامندعرغدغ میعمستس عبرمیعملگعی ع
،ع عمهدم عمکنعگر ههتع ع
،علتهی ع
مسالل عمکرمنعرمعررعلگاه عب عیتعشعبیوتند عب عهمینعرعی عشگتخ ع
،عآنعم عنیرعلگتفععع
جعب علگیارعلهتبل ع عشیس ع
لامل عبر عآنمتعررعخت رلیتن ع عمرمپ عرمهیترهتیعلگتس ع
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،عبسیتریعرمرر عبرعمستآعلامررعفاقعضر ر عرمررعلامل عملگیت ع
،علل عبرمیعمکرمنعمهمی ع
حیتت ع عملگی ع
لؤثرعررعبر عنگ عترریب عتاس عگر ههتعیعتترشیریعررعغربعآسیتعلاررعبررس عقرمرعگیرر ع
هد ع میل ع مکنع لهتع ع مکنع مس،ع ر ع ب ع بررس ع لامل ع ملگیت ععلؤثرععررع بر ع نگ ع ترریب ع تاس ع
گر ههتعیع تترشیریع ررع غربع آسیتع پررمخت ع شار ععررععنم،ع رستیتبع ع ب ع مکنع هد ع ل هرع ررع پ ع
پتسخیاک عب عمکنعسؤم عمس،عر علامل عملگیت علؤثرععررعبر عنگ عترریب عتاس عگر ههتیعتترشیریع
ررعغربعآسیتعییس،؟عتأثیرعمکنعلامل عبرعملگی،علگاه میعج م مکرمنعییس،؟ع
مبانی نظری تحقیق:
1

نظریه سازه انگاری

لنمال عتالشهتیعفیریعمننتمعگرفت عررعر مب عبینمعمل عب عنیرک هتیعمننتلیدهعمس،عر عبرعمستآع
،شگتس )عب عنیرک هتیعتبییگ ع عتأسیس عقتب عتهسی مند عنیرک هتیع
نسب،عآنمتعبتعنمتنع(لستپ علهرف ع
تبییگ عب عنیرک عتله عرررهع عررعلهتب عمکن عنیرک عهتیعتأسیس عقرمرعل گیرند عقتپ عب عمکنعملرعل بتشگدع
،هتعم عطرکرع بتن عمکدعههت ع علاتهی عمکنترعشدهعشی عل عگیرند عررع
،هت ع عر مب علیتنعلل ع
ر ع مقهی ع
،هت عپدکدعههتع عرفتترهتیعبینمعملل عهستی عر ع
م مک عره ع80علتعشتهدعطرح عناعبرمیعلاتعه ع مقهی ع
حدعفتی علیتنعنیرکت عتبییگ ع عتأسیس عقرمرعل عگیرر ع(ررل  :1384ع )27عم عمکنعطرحعناعت ،ع
لگامنعست هعمنیتریعکترعبررهعل شار عست هعمنیتریعر کیرریعمس،عر عپیشعم عطرحعررعر مب عبینمعمل عع
ررعنتله عشگتس علارحعبارهعمس ،عم عم مخرع1980ع عم مک ع1990عست هعمنیتریعب عکی عم عتئاریهتعیعع
میل عر مب عبینمعمل عتبدک عشدهعمس ،عمعکن عنیرشعبرعستخ،عمنتعمتل ع مقهی،عتتریدعل رگد عر ع
هم عرگشهتی عمنستن عررعفضتک عمنتمتل عشی عل گیررع علهگتعپیدمعل رگدع عمکنعلهگتست یعمس،ع
،هت عهگنترهتع عفرهگ عنهشع
ر عب ع مقهیت عنمتن عشی عل رهد عررعتئاریعست هعمنیتری عه عاکع ع
،هتع تاس عهگنترهت ع تهتلال ع ع
،هت ع علگتفععر ع ع
،هتی عنمتن عمکاتعل رگگد عه عاک ع
لمم ررعسیتس ع
،هتعرمعتهیینعل نمتکد عست هع
فرهگ هتعمکنترعل شارع عمکنع"فرمکگد" عمس،ع ر علاضاععتهتل عر ع ع
،هتع ع عهگنترهتیعمنتمتل علررمعل تامنگدعبتعر مب ع
منیتریعب عمکنعملرعل پررم رعر عییان عهاک ع
،هتعبرعمستآعلهگتک عمس،عر ع
نمترکگ علیتنعآنمتعگسترشعکتبدع(هترکتن :1382ع)915ع عر مب علیتنعر ع ع
آنمتعبرمیعکیدکیرعقتپلگدع ع

1.constructivism
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،هتعبتعه عبرعمستآع
ررعست همنیتریعم عآنعنتعر علگتفععم عر مب عمنتمتل عحتی عل شارع عر مب عر ع ع
لهگتک عمس،عر عآنمتعبرمیعکیدکیرعقتپلگد عهاک،عککعملرعرمبا میعمس،عر عب علهگتیعررکعم عخارع ع
منتیترم عم عرکیرمنعمس ،علم عنسب،عب عرکیرمنعبرعمستآعلهگتک عمس،عر عنسب،عب عآنعرترگزمرع
نارعرمرر عطیفع سیه عم عنیرکت عست هعمنیتریعم عناععلتهتر عآنعتتعرمرکیت عبتلثعشدهعمس،عتتع
لملیتت ع رررنعمکنع نیرک علویال عختصعخارعرمعرمشت عبتشد عملتعبتعمکنعحت عس علاررع رل عرمع
مندکومگدمنعمکنعر کیررعب علگامنعگزمرههتیععمیل عست هعمنیتریعپذکعرفت مند -1عستختترهتیعهگنتریع
،هت ع عهگنترهتعررعشی عگیرعیع
عفیریعب عمندم هعستختترهتیعلتریعرمرمیعمهمی،عل بتشگد -2عهاکع ع
لگتفعع عرگشهتعنهشعتهیینعرگگدهعرمرند  -3عستختترع رترگزمرعلتهتبالً عب عه عشی عل عرهگد عست هع
گرمکتنعبرعنهشعفرهگ عررعر مب عبینمعمل عتتریدعرمرندع عرتنانعتان عآنتنعآگته عبوریع عنهو ع
مس،عر عمکنعآگته عررعر مب عبینعمعمل عمکاتعل رگد عررعمکنعر کیررعستختترع عرترگزمرعب عشیل ع
،هتع
لتهتب عبرعه عتأثیرعل عگذمرند عستختترعندمعم عر ک عهتیعرگویرمنع نارعندمرر عررعمکنعر کیررعر ع ع
 ،عر ع،ع
نمترهتک عهستگدعر علانارک،ع عخصاییتوتنع مبست عب عبت عتاعیدعمنامععختی عم عر عک هتس ع
،عع()Sharpe, 2001:80ععبلی ععلنمال میععم ع
یرفتًع محدع حهاق ع ع کتع ست لتنع رسم ع نیس ع
،عر عب عشی عهگنتریعقاممعکتفتگدع ع
ر ک هتس ع
،ع ع
ست همنیتریععمنتمتل عبورع عنهشععآنعررعملارعبینمعمل ععلتی عبرعبهدعبینعذهگ عرگشعبوریعمس ع
،هتیععمنتمتل عبرمیع
،هتیععبت کیرمنع علگتفهوتنع م ع ع تظعمنتمتل ع ستخت عشدهمندع عحهیه ع
ه عاک ع
ر ملوتنعنیت عب عنمترهتیعبوریع(پا عم ر مج عحترمی،ع )عرمرندع(رمگ :1382ع)176ع ع
،عر عرکو مشعب عنتله عشگتس عبرعل گرررع
ست همنیتریععیتریاب عبرمیعت لی عر مب عبینعمعمل عمس ع
،هتعب ع
عرمرمیعفرضیت علوترر عبتعلیتجعمنیلیس عمس،ع(عیتر ع :1386ع )210عررعمکنعرهیتف،عر ع ع
،هت علوترعشدهعمس ،ع
لثتب علانارم عمنتمتل مند عر عرفتترشتنعم عقاملد عهگنترهت عنمترهتع عه عاک ع
،هتع
یعست هعمنیتریعرمعب علگامنعککعآعترنتتیاعتئارکی عررعلاتعه عر مب عبینعمعمل عل رمند عرفتترعر ع ع
ررعسیتس،عخترن عبستی عب عناععفرهگی عمس،عر عررعخارعرر ن عرررهمند عررعفرهگ عهتبزیع
تالشعبرمیع پیر یع ع تخرکجعرکیرمنع نارعرمرر عتتریدع کتریعبرعفترتارهتیع نیتل رمررع عمگرع
،هتعلل عمعرغ ع
،هتع رشتنعرمعل د رعنخامهگدعررر عررعفرهگ ع ر عر ع ع
نگی عه عرخعرهدعر ع ع
تضترهتیعر عرمرندعب عحترمی،عه عمحترممعل گذمرندعقدر عنیتل علم عمس،عملتعککعم عاک،عنیس،ع
( ن ،ع:1385ع)227ع ع
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نگ عترریب عبرلبگتیعنیرک عست هعمنیتری :ع
نگ عترریب عم عنمل علاتهی عپیچیدهع علبمم عمس،عر عب عرعی عتگاععلصترکرعآنعتهرکفع محدیعر ع
بتامندعمبهترعمر ش علاضاععپاششعرهد علمالً عنتلمینعستخت عمس،عبرعپتک عگات عناکسگدهعرتتبع
"ر شع عنیرک عررعملگی،عپژ ه "عنگ عترریب عرمرمیعر عحا ه عستختتریع عرترررریعمس،عل تامنعع
م عکک ع"قدر عرایک" عبگتعب عنیت ع"تمدکدیعبزرگع" عفرمه عستخ،ع عبتعبزرگعنمتک عتمدکد عبتع
قدر ع ست یع لنت یععبرختست ع م ع فضتست یع لنت یع رمهع رمع برمیع ر رع ب ع نگ ع لاررع نیت ع آلترهع
-،عتیرمرعمثرگذمرعمی ِعمستس عبهدیعمس،عر عررعقتعجعنگ عر من ع عررعلهتمعپل علیتنِعنگ ِع
ستخ ع
رستن می ع عنگ ِعنیتل عقرمرعل عگیرر عرگشعرستن می ع لیعگ علگتسجعبرمیعنگ عر من عرمعفرمه ع
ل ست ر عرر غعبزرگعبتعرمکعخارعبزرگعبیگ هتیععرقیجع عررعبسترِعرگشعرستن میع عفرمه عل آکد ع
جست یعلنت ی عررعلیدمنعنگ عر من عب عبترعنوس،؛عل تامنعبتعمقدممع
لتن عر عقدر ست یعع عآسعی ع
رستن می علبتگ عبر ع"رگبترعرملگ عبخش" ع لیگ عمنمتععلاررعنیت عبرمیع ر رعلور ععب عککعنگ ع
نیتل عبرعللی عروارعهد عرمعفرمه عستخ ،عمکنعررعحتع عمس،عر عرمکره عقدر ع مقه ع علنت یع
جپذکریعلنت یع ع مقه عروارعلمتن عبسیترعم عه عر رعهستگد عررعنگ ِعر من ع
روارعهد ؛ع عآسی ع
بتعهد عقرمرعرمرنعنیر هتیعس عگتن عخاری عرشمنع عبیار عبرعآنعل شار عر عبتعظرفی،عبت یع
تیرمرپذکریعرر غعبزرگ عمقدممعنیتل عبرللی عرقیجعرمعتانی پذکرع عمقدممعنیتل عرمعلمل علور عع ع
پیوییرمن عنوتنعل رهگد ع(لامرنیت :1394ع)26ع ع
نگ عتر عریب ع( )Hybrid Warتاس عسرگررعتیمات علکعرتعاعب علگامنعپتکتننتل عرترشگتس عمرشدع
ررعرشت عهگرع عرمنشعنیتل عررعمرتشعآلرکیت عتمی عشدهعمس ،علبتر عنیر یعغیرلتدم ع عنیر یع
غیرلهماع عنوتنرهگدهعست لتنهتک عمس،عر عررعیتریابعمستتندمررهتیعپذکرفت شدهعم نیرعتنمیزم ع
عرفتترعقرمرعنم گیرند عنیر یعهیبرکدیعرمعب یار عککعست لتنعنیتل عر عترریب عم عست لتنهت ع
تنمیزم ع عر شهتیعلتدم ع عغیرلتدم عرمعررعککعل ی علگ صرب فررعمستاترهعل رگدعتتعم عمثرم ع
مسترمتژککعه مفزمیعآنهتعبمره لگدعشار عررعآکگدهع کژگ عل ی علملیتت عتمدکدم عهیبرکدیعبدکنع
یار عخامهدعبار:عترریب عم عگر ههتیعلتدم

عغیرلتدم

عتر رکست ع علنرلتن عر عب طارعغیرع

،هتع قرمرع
،هتک ع رمرندع ر ع ررع گذشت ع فه ع ررع مختیترع ر ع ع
لررزیع یفآرمک ع خامهگدع رررع ع قتبلی ع
رمش ،عمکنعتمدکدم عهیبرکدیعل ی عملگیت عرقتبت تریعمکنترعل رگگدع عبتکدعررعبرمبرعمکنعخارم ع
آلترگ ع مع نارعرمشت عبتشد.عب مکنترتیج عنگ عهیبرکدیعن تگمتعل تامندعبتعترریجعرررنعفگّت ریهتع

عوامل امنیتی مؤثر در بروز جنگ ترکیبی توسط گروههای تارشگری در غرب آسیا

عست لتنهتیعلتدم عبتعتترتیکهتع عر شهتیعغیرلتدم عملتیت یعبرعرقبتیعخارعب عرس،عآ رر ع
،هتیعمنتمتل عل تامندعککعملتیت عم عنیرعشگتخت عررعبرمبرعنیر هتیع
بلی عبتعحذ عرررنعل د رک ع
لتدم عر عت عمکنترعرگدع(لکعرتع عا:عع )1369 20عررعککعتهرکفعنتلععنگ عترریب عر عتاس عرگارمنسع
ملگیت علانی عمرمپ عشدهعمس،عنبررعهیبرکدیعشتل عترریب عم عمبزمرهتیعلختلفعلتهتر ع عغیرعلتهتر ع
ل بتشد عمکنعمبزمرهتعم عرکپلمتس عتتعنگ عنیتل عرمعشتل عل شار عشتل علامریعم عقبی :عرکپلمتس ع
،عم عنتبستلتن هتع عشارشهتیعل ل عنیر هتیعنتلگی ع عیرکی عع
نگ عمطاللتت ع عپر پتگتندم عحمتکع ع
نیر هتیع کژه عنیر هتیعرالسیکعنیتل عنگ عمقتصتریع حمل هتیععستکبریعمس ،عنگ عترریب عم ع
بزرگعنمتک عکتعقدر ست یعلنت یعم عطرکرعفضتست یعلنت یعم عطرکرعمیا عس گتن عع-1عبرنست ع
نمتک عهدفمگدع-2عتیرمرعمثرگذمرع-3عرگبترعرملگ عبخشعر عرمهعرمعبرمیع ر رعب عنگ علاررعنیت عآلترهع
ل ست ر عتیرمرعمثرگذمرعر عررعقتعجعنگ عر من ع عررعلهتمعپل علیتنِعنگ ِعرستن میع عنگ ِعنیتل ع
لم عل نمتکد عروارعقدتمگدعبتعه عپیمتنتنعبینمعملل ع علگاه ع عتنمیزع عپوتیبتن عگر ههتیعلهترضع
همساعم عطرکرعنگ ع رالسیکع عبتعپوتیبتن عهامک ع علاشی ؛ع مررعلم عل شارع ع عهزکگ هتیعع
برخاررعبتع روارعهد عرمعبتع روارهتیعرکیرعسرشینعخامهدعنمار عبهدعم عمکنعلرحل ععپگجع گتمِع
جعست یعلاررععنیرعیار ع
،ست ی عنخب ست ی عفرهگ عست یع علذه ع
،ست ی علل ع
مسترمتژککععر ع ع
ل پذکرر عبگتبرمکنعل تامنعبتعمستاترهعم علار ضت عهست عشگتستن عست همنیتری عبرعنهشعمکنعلؤعا هتع
ررعیرمک علامل علانارعررعغربعآسیتعررعبر عنگ عترریب عبمرهعبررع عبتعمکنعتاییفعم عس ع م ک ع
بررس عررر:ع ع
رکو هتع عبسترهتعلانارعررعغربعآسیتعررعبر عنگ عترریب ع ع
 .1غربآسیت:ععلگاه میعمس،عشتل عسر لینهتیعلیتنعررکتیعلدکترمن ع عخلیجعفترآع؛عمکنعلگاه عررع
نگابعخت رِیعمر پت عنگابعبتختریعآسیتع عشمت عآفرکهتعقرمرعرمرر عغربعآسیتعبخو عم عآفرکهتع
عم رمسیتعکتعب عطارعختصعآسیتعشمررهعل شارع عررعبهض علامررعنزپ عم عآفرکهتیعشمتع عرمعررعبرل گیرر عمکنعنتحی عگر ههتیعفرهگی ع عنژمریعگانتگان عم عقبی عفرهگ هتیعمکرمن علرب ع
بربرهت عترر عررری کماریع عآساریعرمعررعخارعنتیعرمرهمس،عسارمن عرواریعمس،عر عم ع
ع تظعنغرمفیتک عب عمکنعلگاه عمرتبتط عندمررع ع عم عآننتعر عتتعم مک ع1950عبتعروارعلصرعلت دع
بار عنیزعررعمکنعلگاه عطبه بگدیعل شار غربعآسیتعتگمتعککعتهبیرعسترهعنغرمفیتک عنیس،ع عبتع
گذش،ع لتنع ب ع ل تامیع سیتس ع ع رمهبرریع مکنع لگاه ع ر ع ب ع ر ع مفز رهع شدهمس ،ع مکنع
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لگاه لمدعتمد عنهتیعبزرگع علررزع عختستیتهعس عرکنعبزرگعکمارک ،علسی ی،ع عمسالمع
مس ،غربآسعیتعم علیتن عقرنعبیست علررزعتان عنعمتن ع عشتکدعحستآترکنعلگاه عنمتنعم عنیرع
مسترمتژکی عمقتصتری عسیتس ع عفعرهگی عبارهمس ،عمکنعلگاه عرمرمیعبزرگترکنعلگتبععنا،ع ع
لیتنع رومیشهتیع ررم ع لد ع ملرمبع ع مسرمپی ع مس ،روارهتیع غربآسیتع علبترتگدع
م :مکرمن لربستتنع سهاری ععقار ععملترم ع لت دهع لرب ععلمتن ععلرمق ععب رکن ععکمن فلساینع
 ،علصرعرمعشتل عل شار (عننت  1395:ع )56ع
مشغتع عمررن عسارک ععبگتن عراک ع
،هتیعسیتس عفرم من عرس،عب عگرکبتنعمس،ع
مختالفت عمرض :عغربآسیتععررعشرمک عرگان عبتعخصال ع
ر عهرعردممع عهرککعبتلثعشدهمندعفضتیعسیتس ع عملگیت عغربآسیت عب عمکنعسم،ع عساعروتنیدهع
شار عب علگامنعلثت عررعهیچعنها عمیعم عرنیتیعرگان عب عمندم هعغربعآسیتعیتعشهتیعمرض ع علر یع
نارعندمرر علرمقعررعتمتل علر هتیعخارعب عمستثگتیعلر علوترکعخارعبتعمررنعبتعیتعشعلامن ع
مس،ع عحت عیتعشعمرض عبتعمکرمن عپتیعمکنعروارعرمعب عنگی عهو،عستع عبت عررر عرکیرعروارهتیع
لگاه علتنگدعلربستتنعسهاری عملترم علت دهعلرب عسارک عمررن عقار عراک ،علصر عب رکن عکمن ع
لمتن عنمماریعمسالل عمکرمن ععبگتن علخصایتًعفلساینعمشغتع ع عهرردممع عهرککعبتعروارهتیع
همنامرعخارعبتعیتعشهتع عمرلتهتیعمرض ع علر یعلتهدریعلامنمگدعر عبهدعم عست هتیع عطا ن ع
رمترتنعب طارع کگ

عبتق علتندهمندعر عبسیتریعم عیتعشهتیعمرض ع علر یعغربعآسیتعلیرمث عمس،ع

ر عروارهتیعمستهمتریعقرنعبیست عبرمیعلگاه عم عخارعب عنتعگذمشت مند (عخلیل :ع 1393ع)12ع ع
مختالفت ع لذهب :ععم ع لگیرع مکدپاعاوککع غربآسیعتععب ع کی ع م ع لتگاعترعکنععلری هتیععبرخاررع
مکدپاعاویهتی علختلفعتبدک عشدهعمس ،عنرکعتنهتی عمکدپاعاوککعفرم من عب عیو عل خارند عر ع
بآسیتعب عشمترعل آکگد ع
ملر هعم عتتثیرگذمرترکنعلامل عررعلری هتیعسیتس ع عحیالت علگاه عغر ع
گر ههتع ع نرعکتنهتک ععبتع یبغ هتیععمسالمع گرمکتن ع لل ع گرمکتن ع یپع گرمع
بگیترگرمکتن عمفرمط علیتن عر ع

ع بتع ر کیررهتیع

عررعروارهتیعلگاه عحضارعفهت ن می عرمرندعر علستپ عسیتس ع ع

حیالت ع رمع ررع مکنع ناملعع ب طارع ل ساس ع ت ،ع معوهتعع خارع قرمرع ل رهگد ع رکو ع بسیتریع م ع
یتعشهتیععمکدپاعاوکی عع ععفرهگی ع غربآسیتععب ع لملیررع قدر هتعیععمستهمتریععررععفرق ست یع ع
،هتیععفاقمعهترهع منیلیس هتعع ع
لسلکست عیع ررععککع یدع ست ع گذشت ع برععل گررر ععنهشع ععحمتکع ع
غرب هتععررع مکنترععنرکتنهتک ععلتنگدع هتبی ،ع گر ههتیع سلای،ع نمتریع تیایریعع ع بسیتریع م ع
،هتی عسیتس عفرم من عررعلگاه عتاعیدع
نرکتنهتی عتبویریع عسیا رعبتلثعشدهعمس،عر عخصال ع

عوامل امنیتی مؤثر در بروز جنگ ترکیبی توسط گروههای تارشگری در غرب آسیا

شاندع عبرمیعستعیتنعلتمتری عفضتیعلگاه عرمعلتوگجع عب رمن عنمتکگد؛عب رم عنهتک عر عرمترتنعفهت ع
هستگدع ع غربآسیتععرمع هرع ر ع بتع یتعشهتیعععندکدتریع لامن ع لع نمتکگد ععکی ع م ععشتخصهتعع ع
لختصت عل ی عملگی ،عغربآسیعتمفزمکش عگر ههتیع تترشیریع علگت لت علسل تن ععفرق معیععمس ،ع
بااریعر عبرخ عگر ههتی عفرق معیعبت عست لتنره عتویّ هتیعسیتس عنیتل عسلا ع عبمره عگیریعم ع
تایرعنمتریعتیایری عب عیار علستهی عررعلهتر

عملگیت علگاه ع مررعشدهمند عر عبتعبمره عگیرعیعم ع

شیاههت ع عمبزمرهتیعلبتر مت عغیرقتنان ؛علتنگد علملیعت هتیعمنت تری عبمجعگذمری عگر گتن عگیری ع
قت عسربرکدنع عپخشعآنعررعفضتیعستکبری ع عحت عررعبرخ علامقععبتعلدکرک،عبرخ عمقدممهتیع
تر رکست علتنگدعست لتنده عرملش ع عرهمتعست لتنعتترشیریعتیایری عبتلثعشی عگیرعیعگاکشهتیع
ندکدیعررعنیتمعبینمعمل ؛علتنگدعگاتمتنعنگ عترریب عشدهمند عر ععمکنعلاضاعع لیگ عحضارعنیتل ع
ملگیت عقدر هتیعفرملگاه میعرمعررعغربآسیتعررعپ عرمشت عمس ،ع(ننت  1395:ع)24ع ع
رقتب،عتسلی تت :عبدکنعلهگتس،عر عروارهتیعلتختی عررعیرخ میععم عهرمآعلتهتب عب عرممعل مفتگدع
عهرعککعم عطرفینعخارعرمعررعلهرضعتمدکدعطر علهتب عل رمند عآلتر عگ هتی عرفتل عککعطر ع
،هتیعبر عنگ ع
نوتن میعم عمهدم عتمتن عطر علهتب عتله عل شارعر عمکنعملرعل تامندعکی عم علل ع
ب عشمترعآکد عنارلنعرت پیدعررعلاتعه عمیعرتلپیاتری عتمتل علستبهت عتسلی تت عتترک عرمعلاتعه عرررع
تتعلهلامعرگدعر علستبه عتسلی تت علانجعنگ عل شارعکتعضتلنعیلح ع یعب عمکنعنتین عرسیدعر ع
م ع650عست عپیشعم علیالرعتتعلصرعحتضر ع1965علستبه عتسلی تت ع نارعرمشت عمس،عر عم عمکنعتهدمرع
،عع
تگمتع16علاررعب عنگ علگتم عنودهع عمرثرعمکنعلامررعمستثگتک عنیزعبتعسهاطعمقتصتریعهمرمهعبارهعمس ع
(رت پید  :1386ع)156عمگرعرکدگتهعمکنعیتحجعنیرعرمعررعلاررعخصال،عسیتس عب علگامنعلل ع ع
لامل عبر عرقتب،عتسلی تت عررعنمتنعبپذکرک عتتعحدع کتریعل تامنی عبر علل ع علامل عرقتب،ع
تسلی تت عرمعررعلگاه عغربعآسیتر عغتعبتٌعخترجعم علر هتیعلگاه عغربآسیتعنوآ عل عگیعرند علتنگ عدع
،هتیعب عیانع عیرمعغربع عمکت
حمتکع ع

علت دهعم عروک عمسرمپی ؛عروکم عر عتترگانعفه عب ع رع

نیتل عتامنست مندعبرمیعخارعلتهیت عب ع نارعبیت رر عمسرمپی عررعشرمک عرگان عب علاتارعل رکعرقتب،ع
،هتیعنیتل عگرمکتن علدمعپتکبگدیعب عقامنینع
تسلی تت عررعغربآسیتعتبدک عشدهعمس ،عمتختذعسیتس ع
بینمعملل عرمشتنعبیشعم ع200عرالهکعهست می عرمشتنعبت ترکنعسرمن عنیتل عررعنمتنع عهم عب ع
گان میعرس،عب عرس،عه عرمرهمندع عرکیرعروارهتیعلگاه عرمعب ع مرگشع مرمشت عمس ،عیرمعر عمرثرع
قرکجعب عمتاتقعروارهتیعغربآسعیتعب عگان میعمسرمپی عرمعنال عتمدکدعبرمیعخارعب عشمترعل آ رندع
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عل ت عمس،عررعشرمک عرگان عم عنتحی عآنعمحستآعخارعنیگگد عم علستپ عرکیری عر عبتلثعشدهع
مس،عفرمکگدعرقتب،عتسلی تت عررعلگاه عغربعآسیتعب علرحل عفهل عبرسد ع نارعروک هتیعرکیتتتاریع
 ،عنیتمهتی عسیتس عمکنع روارهتعب ع
مس،ع ر عبدکنع سیل عررعیدرعحاظعقدر عبرعآلدهمند؛ علتهی ع
گان می عمس،عر عتاس عب عمرتشع عنیتل گری عنزءعذمت عآنهتعل سابعل شار عآلرکیتک هتعع ع
غرب هتعبتعفر شعتنمیزم علدرن عر عررعطا عست هتیعمخیرعب عطارعگستررهمیعررعمختیترعروارهتیع
همپیمتن عغربآسیت عقرمرعرمرهمند عمکنعروارهتعرمعب عمنبترهتک عم عتسلی ت ع علممت عتبدک عرررهمندع
ر عقتررندعت ررت عنیتل ع سیه عرمعررعلگاه عم عخارعب عنمتکشعبیذمرند ع(رستم 1396:ع  )13ع
،ست یعفرآکگدیعمس،ع
–،لل ع
لدمعشی عگیریعی یحعر ندعر ع،ع–علل،عست یعررعغربعآسیت:عر ع ع
،ست ی»عر ندیع
–،لل،عب علگامنعشی عندکدیعم عستختترعسیتس عشی عل عگیرر ع«لل ع
ر عط عآنعر ع ع
مس،عر عط عآن ع لیگ هتیع معبرمی عشی عگیریع عتهمیرعهاک،عسیتس علوترکع عمحستآعتهلرع
لل ع ب ع ککع یتریابع سر لیگ ع مکنترععل شار ع مکنع ر ندع ب ع حذ ع تدرکن ع محستآع تهلرععب ع
مر شهتیعل ل ع عمکنترعککعر ع،علررمعست رعبرعمستآعمرمرهعلمال علررمعرمکعل رگد عبتعلافهی،ع
،ست یع عمکنترعمنسنتمعمنتمتل عررعککعسر لینعر ندع(ر ع،عست ی)عآغت عل شارعر ع
ررعر ندعلل ع
لرحل میع تیمیل ع برمیع رستیتب ع ب ع حترمی،ع ررع رمستتیع هد ع ملمت ع قدر ع لور عع ع مقتدمرع
)kazemi )2005:9،عررعروارهتیعغربعآسیتعرترگزمریعب عنتمعرختع،عنیر یعخترن عنهشع
مس ع
،ست یعرمشت عمس ،عحت عآنی عمحستآع عکیپتریی ع
میل عرمعررعشی عره عب عستختترعر ع،ع–علل ع
لررل عهاک،ع محدع عرترگزمریعب عنتمعمرمرهعلل ع عنهشعلررل عبتکدعب عستختترهتیعقدر عشی ع
،عست یعررعبسیتریعم عروارهتیعغربعآسیتعن عبرعمستآعخامست هتیعل ل عر عبرعمستآع
ل رمر عر ع ع
،هتیعسیتس عمنتمتل ع عملگیت علالابعنیر هتیعخترن عشی عگرفت عمس ،عررعروارهتیع
مقهی ع
غربعآسیتعرترگزمرع علتل عخترن عشی عرهگدهعمیل عب عستختترع عهاک،عباره) onuf )1994:6ع
بتعککعبررس عمنمتع عررعتترک عروارهتیعغربعآسیتعررعککعیدعست عگذشت عب عمکنعسا عل تامنع
،هتیعحتر عبرعمکنعروارهت عمرثرمً عر عت عب عرکو عکتعفتقدعپتکیتهعمنتمتل ع علهباعی،ع
گا،عر عر ع ع
فرمگیرعبارهع عهس ،عبگتبرعلامررعپیشعگات عمغلجعروارهتیعغربعآسیتعتترگانعفتقدعتهلهت ع عحسع
،هت ع علالق هتیعلذهب ع عقال عبد ن عهیچگان عپیاندع
هاک،علل عقای عبارهمند ع عسرشترعم عسگ ع
لوترک علستهدعهرجع علرجع عآلترهعقیتمعللی عحیال،علررزیعهستگد) BYMAN )2003:62-63ع
ررعنتین عل تامنعگا،؛عمفز نعبرعرختع،علتل عخترن عر عب عت میل عشدنعلل،ع عظمارعر ع،عب ع
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،هتیعمقتدمرگرم عنبار عپیاستی عفرهگی ع عیتعشعوپاپلتیکعقال ع
 ،عحیال ع
رکو عمننتلیده عحترمی ع
ررعمکنعروارهتع(نبارعپیاستی عقال ع عفرهگی )عیتعشهتیعمقتصتریع عر ع،عمرتبتطگرمعع ع مبستی ع
،هتعب عررعآلدهتیعنات ع عفسترعمقتصتری عنهشعفزمکگدهعنیتلیتنعررعقدر عسیتس عب رمنعهاک،ع
ر ع ع
عکیپتریی عر عرکو عررعلر بگدیعلصگال عمستهمتریعرمرر؛علتنععم عشی عگیریعی یحعر ع،ع–ع
لل،عست یعررعمکنعلگاه عگررکدهع عهاک،علل عررعمکنعروارهتعشی عررست عنیرفت عمس،ععم علگیرع
،هتعررعسیتس،عبینمعمل ع عررعنتله عرمخل ععبرمیعآنی عرس،عر ع
ست هعمنیترمنعشگتخ،عهاک،عر ع ع
،هتعنمتن ع
حدمقل عم عپیشعبیگ عپذکریع عنی عرمعتضمینعرگد عضر ریعهستگد عنمتنعلتریعم عه عاکع ع
کترعم عمقتدمرگرکزیعمس،ع( HOPf,
هرجع لرجع رهع عآرگدهعم عب عتیلیا عمس،عر عب علرمتجعخارنت ع
)1998: 183عبگتبرمکنعبرعمستآعرکدگته عست همنیتریعهاک،عست کتلمتع عمس،عر عب عمفرمرعررر عم ع
خارع عمبزمریعبرمیعفم عر مب عخارعبتعل ی عخترن عرمعمرمپ عل رهد عهاک،عبخشعندمک نتپذکرعم ع
شگتخ،عمس،عر ع ندگ عرمعقتب عپیشعبیگ ترعل رگد عم ععسایعرکیرعتیاکنعهاک،عککعرگویرعلستلزمع
،هت عب عملتبتریعلستلزم عتات
قتپ عشدنعب علر هتک علیتنعخارع عرکیریعمس ،عپس عه عاک ع

هت عنیزع

هستگدع()Grossberg, 1996:93عهمچگین علنمال میعندمک عنتپذکرعم عر مب علتریع علهگایع
مس،ع عنم تامن عمثرم علتهتب عفرهگ علهگایع علتریعرمعررعستختترعآنعمنیترعنمار عمرثرعروک هتیعع
روارهتی عغربآسیت عررعشرمک عرگان عب عگان می عبتعب رمنعلور لی ،ع علهباعی ،علامنم مند ع عررع
مکنعلیتنعروارهتیعلرب علگاه عخلیجعفترآعبیشعم عستکرکنعبتعمکنعب رمنعرس،عب عگرکبتنعشدهمند ع
لتهی،عمکنعروارهتع عنیتمهتی عسیتس عب عگان می عمس،عر عتاس عب عستختترهتی عنیتل گری عنزءع
جعبت علستلد ع عروارهتیعغرب عررعلگاه ع
لتهی،عحترمیت عآنهتعل سابع لع شار عمکنعروک هت عمغل ع
ب عقدر عرسیدعهمند ع عه عمرگانعنیزعم علت دمنعمیل عآلرکیتعب شمترعل ر ند ع عر مب عسیتس ع ع
مقتصتری ع عملگیت عبت ک ع بتعقدر هتی عغرب عبرقرمرع رررهمند عب ع لبترت عرکیرعبتع نارع روک هتیع
سیتس عرگان عر عبرعلگاه عحتر مند عنم تامنعیگدمنعب عح علویال ع عرفععیتعشهتع عنتبستلتن هتیعع
لانارعملیدم مرعبار ع
تأثیرعبت کیرمنعلگاه میعبرعغربعآسیتع ع
بت کیرمنعمیل عررعی گ عغربآسیتعب عع تظعستختتریعب عس علنمال عرل عتهسی بگدیعل شاندعر ع
،هتیعع
ررعیمترعساحعلمدهع"همیتری عتهتب عرقتب،ع عمپتال "ررعحت عتهتل عبتعکیدکیرعهستگد.عر ع ع
مکرمن علربستتن عترری علصر علرمق عسارک ع عروک عیمیانیست عب عهمرمهعپگجعلضاعرمپ عشارمیعملگی،ع
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،هتیعبت کیرعررعی گ عغربآسیتععهستگد.عبتععمکگی عشرمک عرگان علصر علرمقعع عسارک عع
لمدهترکنعر ع ع
تأثیر عگذمریعآنمتعرمعل د رعرررهعمس ،عبتعمکنعحت عنم تامن عم عنتکیتهعبسیترعلم عآنمتعررعلهتر

ع

لگاه عمیعیو عپاش عررر.عررعخالءعنتش عم علدمعحضارعفهت ن عمکنعروارهت عقارع عملترم علت دهع
لرب عسه عل رگگد عنهش عفهت ن عمی عررعت ا

عخت رلیتن عمکاتعنمتکگدعر عمکنعحضارعررعررم علد ع

عبت گو،عس عگتن عفاقعب ع نع مقه عخاکش عرمرن تر عخامهدعشد .عب عنرأ عل تامنعگا،عر ع
"،ع
ررعحت عحتضرعمکرمنع علربستتن عر عبت کیرعمیل عغربآسیتعهستگدعر عتهتل عآنمتعم عشی ع"رقتب ع
"،عرسیدهعمس ،عترری عنیزعبتعیگدعره عتأخیرع عررعستک عب عقدر عرسیدنع
ب ع"تهتب عنرمع عبهضتًعسخ ع
.،ع
حزبعمساللیرمیعلدمع،ع عتاسه عررعمکنعروارعب عی گ عمثربخو عرر عغربآسیت عبت گوت عمس ع
همچگینعنم تامنعنهشعروک عیمیانیست عرمعررعلهتر

علگاه میعنترکدهعگرف ،عمکنعروک عررعبسیتریع

م علامررعهمامرهعککعطر عب رمنعمس ،عب رمنعملرمب-عمسرمکی ع علهاع عیلحع عملگی،عررعغربآسعیتعع
مرتبتطعلستهیم عب عنتکیتهعروک عیمیانیست ع ررعلهتر

علگاه ع رمرر .عبت کیرمنعلگاه میععهمتنگدع

مکرمن علربستتن عترری ع عمسرمپی عرمعل تامن عررع لرهعبت کیرمن عرمنس،عر عنهشعرقتبت عررعسیتس،ع
لگاه عمیعمکاتعل رگگد عنهشعرقتبت عبت کیرمنعلگاه میعررعمپتال عبتعرقتب،عقدر هتیعبزرگعب ع کژهع
،هتیعلگاه میعررعغربآسیتعشدهعمس ،عهرعگر هع
آلرکیت عر سی ع عمت ترک عمر پتعلگنرعب عتودکدعرقتب ع
،هتیعسیتس ع عرمهبرریعخارعرمعررعقتعجع«نگ عنیتبت »عست لتنده ع
م عبت کیرمنعتالشعرمرندعتتعرقتب ع
نمتکگد عبرخ عم عبت کیرمنعهمتنگدعلربستتنع عمسرمپی عررعیدرعرمرکیتعیزهعرررنعنیر هتیعمنتمتل ع
خت رلیتن عل بتشگد علل،عآنعرمعبتکدعررعتالشعآنتنعبرمیعتغییرعررعلام ن عقدر علگاه عمیعرمنس ،عررع
مکنعفرآکگد ع لیگ عبرمیعمثربخو عبت کیرمنعلگاه میعررعب رمنهتیععلگاه میعب ع نارعآلدهعمس ،عیگینع
فرآکگدیعرمعبتکدعبخو عم عست رترهتیعرگشعنتلتهترنعنیر هتیعمنتمتل عبرعمستآعلدمخل ع عمثربخو ع
نیر هتیع لگاه میعع ع بینمعملل ععرمنس ،ع ررع مکنع فرآکگد ع نوتن هتعک ععم ع رمرکیتعیزهع شدنع نیر هتیع
منتمتل عررعبرمبرعتمدکدم علتهتر عشی عل عگیررع(ع(لامرنیت :1394ع)31ع
تأثیرعبت کیرمنعبینمعملل عبرعلگاه عغربعآسیتع ع
خصال،عغربعبتعمسالم:عفتاحت عمسالل علر هتعرمعرره عناررکدع عحامرثعنتش عم عآن علتنگدعرره ع
شیستنععرتر منهتیعععنیتل ع ر مع ع منمدممع لرمرزشتنع ررع کرععگتمهتیععسربت منع لسلمتن ع نخستینع
 ،عهمینعتنرب هتعبارع
تنرب هتیعرررنتر عبارعر عغربعررعرمبا مشعبتعنمتنعمسالم عبتعآنعلامن عگو ع
ر عنمت عترآعم عمسالمعرمعررعذهگی،عغرب عرتش،ع علانجعپر رشعگرمکشعلگا عررعآنمتعگررکدعر ع
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بر عرمبا مشعبتعنمتنعمسالمعحتر عشد عتترک عسرشترعم عمکگیان عبرخاررهتیعب عپتکتنعنتخاشتکگدیع
مس،عر عررعبسیتریعلامرر عشی عخانینعب عخارعگرفت ع عمکنع ضع علانجعتثبی،عنیتهعتررکدآلیز ع
بلی علدم

 ،عل تامن عگا،علنمال عٔع
ع ناکتن ع ررعغربع نسب،عب عمسالمع علسلمتنتنعشدهعمس ع

نگ هتیعتترکخ عگسترشعمسالمع عتویی عناملععمسالل عررعبسیتریعم علگتطرعر عتمدکدیعبرمیع
حترمی،علسی ی،عبرعسر لینهتیععخارعب عشمترعل آلد عمفزمکشعتهدمرعلسلمتنتنعررعمکنعناععناملع ع
تات

عنیته عرکنهت عب عحهتکرع عبرخاررعلیتنعمرکتنع عررعنیرم علسی یتنعتاس عمسالمعلنمال ع

لاملل عهعستگدعر عتترک عنتآرممعمکنعر عقاجعرمعتویی عرمرهع عمسالمعرمعب لگامنعتمدکدیعبرمیعهاک،ع
غربعلهرف عرررهعمس ،عمکن عتمدکدعب عخاب عررعنیرعبرنتررععاپیسعلوخصعمس،عر عل گ عاکد :ع"ع
خاریعر عم عسایعمسالمعررعط عهزمرعست عمر پتعرمعتمدکد عل ررر عر گتن عبار:عخارعنیتل عم عککع
ساع عخارعلذهب عم عسایعرکیر عکهگ عخارعفتح عسر لینهت ع عخارعگر کدنعب عرکنعمسالم" عمکنع
نمل عب عر شگ عبیتنیرعنیته عمس،ع ر ع ررع طا ع تترک عب ع گسترشعمسالمع نارعرمشت ع ع قتکعع
 ،ع(ننت  1395:ع)35ع ع
تگت لت عتترکخ عبیومتریعرمعبینعمسالمع عناملععغرب عب ع نارعآ ررهعمس ع
ع
حترث عکت رهعسپتتلبر:عحمال ع 11عسپتتلبرعلبتر عمس،عم عسلسل میعم عحمال عمنت تریعر عرر ع11ع
سپتتلبر ع 2001عبرمبرعبت ع 21عشمرکار ع1380عهنریعشمس عررعختکعمکت

علت دهعآلرکیتعمننتمعشد ع

ررع یبحع آنع ر عع19ععتنع م ع ملضتیع معهتلده ع یمترع هامپیمتیع تنتریع لستفربریع رمع ربارند ع
هامپیمتربتکتن عر عه عامپیمتعرمعررعفتیل هتیع لتن عگانتگانعب عبرجهتیعر قلایعلررزعتنتر عنمتن ع
ررع شمرع نیاکارکع رند ع ررع نتین ع مکنع ر ع برخارر ع هم ع لستفرمنع ب ع همرمهع لدهع بسیتریع ر ع ررع
ستختمتن هتعحضارعرمشتگد عروت عشدند عهرعر عستختمتن عپسعم عر عستل،عب عطارعرتل ع کرمنع
شدند عگر هعهامپیمتربعتکتن عهامپیمتیعسامعرمعب عپگتتگان عررع کرنیگیتع رند عهامپیمتیعیمترمعملتعررع
مکتع،عپگسیلامنیت عسرنیانعشد عهیچردممعم علستفرمنعمکنعپر م ع عس عپر م عرکیرع ندهعنمتندند عروت ع
شدگتنعمکنعحمل هتع2٬974عتنعبارند عر عبتعررعنیرعگرفتنع19عهامپیمتعربتعررعر عشمترعروت هتیعمکنع
حمل هتعب ع2٬993عتنعل رسد عبیشترعروت عشدگتنعمکنعحمل هتعلررمعلتریع عشمر ندمنعبارند عر ع
للی،عآنهتعم ع90عروارعگانتگانعنمتنعبار عمکنعمقدممعتر رکست عنها علاا عررعر مب عبینعر عقاجع
بارع علان عم عمسالمعهرمس عرمعپرمرگدهعررر عررع مقععپسعم عمکنعحمل عبارعر عبرنتل هتی عست لتنع
کتفت میعع م ع سم،ع آلرکیتع ع بسیتریع م ع روارهتع للی ع تر رکس ع نرکتنع گرف،ع ع بتع مشغت ع نیتل ع
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روارهتک عیانعلرمقع عمفغتنستتنع علبتر هعبتعتویی عگر هکهتیععتر رکست عنمارعپیدمعررر عبرخ ع
،هتکوتنعشدهع ع
مقدملت عناملععغرب عنیزعلگنرعب عبررمش،علگا علسلمتنتنعم عناملععغرب ع عسیعتس ع
ب عرشمگ عر طرف عرملنعل ع ند عررعمکگنتعل تامنعب عمشغت عنیتل عروارهتیعمسالل عیانعلرمقع ع
مفغتنستتنعتاس عآلرکیتعمشترهعرررعر عبتلثعمکنترعترآع عتصاکرعلگا عم عمکنعروارع عملترمضت ع
گستررهعررعناملععمسالل عشدهعمس ،عم عطر عرکیرعفیل هتیععهتعیا ریع عتصاکرعلگا عر عم عمسالمع
نوتن عل رهد علانجعلگزنرعشدنعلسلمتنتنعم عغرب هت عل شار عم عطر عرکیرعمقدملت عرمرکیت عم ع
طر عگر ه عم عتگدر هتعلسی

عهمچانعب عآتشعرویدنعقرآنعتاس عرویشعلسی

ع عمهتن،عب عع

لهدست ع لسلمتنع ررع نورکت ع روارهتیع غرب ععلانجع تهمیرع شیت ع لیتنع آنتنععل عشار ع
(رستم 1396:ع )23ع ع
،هتیعر گتن عآلرکیتعررعلگاه :علسئاعینعرتخعسایدعررعپ عنترتل هتیعست هتیعمخیرعررععت هرع
سیتس ع
رمهبررهتع عمقدم عمهتیعلملیتت عخارعررعلگاه عغربعآسیتعهمامرهعریترعککعپترمر رس عرفتترهتیع
لتگتقضع عر گتن عبارند عشهترهتیعرر غینعرفتععم عحهاقعبورع علبتر هعبتعتر رکس عآنمتعنتامنست عب ع
،هتیعلگاه عغربآسیت علهباعیت عبرمیعمکنعروارعرسجعنمتکد ع
مقگتععمفیترعنمتن عب ع کژهعررعنزر علل ع
،هتیعرس،عنوتندهع عمرتنتععلربعررعب رکن عسررابعمنهالبع عخیزشع
،عگستررهعم عحیال ع
حمتکع ع
لررل عشیهیتنع ر عبت عنهضع گستررهع ع آشیترعحهاقعبور؛ عحمتک ،عتسلی تت ع علتع عم عبرخ عم ع
نرکتنهتیعتترشیریععتیایریع عرکیرعگر هتیعلختعفعحیال،عسارک ع عکمنعم عهر لتن عرکیریع
،هتیعر گتن ع
،هتیعلگاه عم عسیتس ع
لگنرعب عرسامک عسررلدمرمنعرتخعسایدعگررکدهع عتگارعشدکدیعلل ع
آلرکیتعرمعررعپ عرمشت عمس ،عمگرعی عغا عرستن میعغربعبتعسگتنسارعخبریعتالشعنمارهعم عیدمیع
حرطلبتن علررمعشیه عب رکنع عکمنعب عمفیترعلمال عنلاگیریعنمتکد عیدهتعلبتر عمنهالب علررمعشیه ع
ب رکنع علگاه عقایفعلربستتنعررع ندمنمتیعلخا عبتعفنیعترکنعشرمک عنیمدمریع عشیگن عل شاندع
کتعبتعبرگزمریعرمرگتههتیعفرلتکو عم عقبی عشمتر عشی عبتقرعمعگمرعب عملدممعل یامعشدند علال هعبرع
مکگی ع م ع نمترهتیع لدل ع حهاقع بورع ع لگتریع آ مریع آلرکیتک ع خبریع نیس،ع بلی ع مکنععمقدممهتیع
حویتن عررعستک عیترعحمتکت عغربعب ع کژهعآلرکیتعیار عل پذکرر عهرمآعآلرکیتعم عرشدعفزآکگدع
،هتعیعلسلمتنعب ع کژه ع حو،عشدکدعم عقدر ع
نااذعنمماریعمسالل ع عل ارعلهت لنعررعبینعلل ع
گیریعشیهیتنعررعلرمق عب رکنع عکمنعلگنرعب عحمتک،عگستررهعم عحترمتنع عرس،عنوتندههتیعخارع
ررعمکنعروارهتعشدهعمس ،ع(رستم )1396 19:ع ع
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شامهدع عقرمپنعفرم من علبگ عبرعنهشعحمتکت عآلرکیتع عروک عمشغتعیرعقدآعم عنرکتنت عمفرمط ع ع
تر رکست عسلا عتیایری عهمچان عرملشع نارعرمرر عبتنیته عرالن عتگش ع عنگ علذهب علیعتنع
لسلمتنتنع علملیرر عنرکتنت ععتیایریعهمچانعبمترکنععگزکعگ عبرمعیعمستیبتر عنمتن ع ععیمیعانیس عررعع
،عفرستعکشع عتضهیفعنمتنعمسالمعب کژهعرروارهتیعل ارعلهت ل،عل سابعلع شارع ع
نم ع
 .2رغدغ هتیعمسترمتژککعآلرکیتعرربترهعتویععررعغربعآسیت :ع«گرمهتمعفاعر»علضاعپیوینعسیتع ع
لتخصصعملارعخت رلیتن عررعلاسس عپژ هو عرندعلهتهدعمس،عر ع«تله عملپرکتعیست عمکرمنعم ع
ملرکیتع عب علیس عملرکیتعم عمکرمنعب علگامنعککعروارعشیه عبتعنهش عآفرکگ هتیعلتات

عررع

جعتله ع
لگتطرعخزر عخلیجعفترآ عآسیتیعلررزی علرمق عسارک ع ععبگتن عفلساینعمشغتع علان ع
تمدکدآلیزعر عروارعم عهمدکیرعشدهعمس »،عم عنیرعسرمنعرتخعسایدع عمسرمپی ع نارعروارع
لسلمتنع عنیر لگدیعیانعمکرمن علیتنعر علگبععمنرویع(خزرع عخلیجعفترآ)عر ع68عرریدعلگتبعع
منرویعنمتنعرمعب عخارعمختصتصعرمرهعمس ،عبرمیعمسترمتژی علگتفعع عملگی،علل عغربعررعقرنع
بیس،ع عکی عخارنتکعمس ،عم عهمینعر عرکچتررعنییسان عس ع عهاتمینعرپیسعنممارعآلرکیتع
لهتهدعمس:،ع«نمتنعمسالمعررعقرنعبیس،ع عکی علم ترکنعلیدمنهتیع رعآ لتک عسیتس،عآلرکیتع
مس »،عمندکومگدمن عآلرکیت عنیرمنع هتیعمسترمتژککعخارعرمعررعلاررعت ا

عنمتنعمسالم عبتع

لگامنع «بگیتر عگرمک ع مسالل »ع لاررع بررس ع قرمرععل رهگد ععآنهتععبگیترگرمک ع مسالل ع رمع کی ع م ع
ر شهتیعتندکدعنیرع علهت ل،عمسالل عل رمنگد عبررس علاضاععبگیترگرمک عمسالل عتهرکبتًع
رر ع 50ع روارعنمتنعر عقرکجعب عککعلیلیتررع عسیصدعلیلیانعلسلمتنعرمعررعخارعنتیعرمره ع
ملر هع ب ع لاضاع ع مسترمتژیع ملگی،ع لل ع ملرکیتع تبدک ع شدهع مس ،ع م ع نیرع سرمنع رتخع ساید ع
بگیترگرمک عمسالل عیانعفتشیس عقرنعبیست علختعفععیبرم عرلاررمس عمس ،عپسعم عحترث ع11ع
سپتتلبر عبگیترگرمک عمسالل عب عیار علاضال عنمتن عم عسایعرتخعسایدعلارحعگررکدع ع
سرمنعآلرکیتعلهتبل عبتعآنعرمعب عککعرمهعح عنمه علگاطعرررهمند عم عنیرعحزبعناعل تفی عرترع
آلرکیت عنهشعشیهیتنعررعلیتنعنگبشهتیعبگیترعگرم عبسیترعحتپزعمهمی،عمس ،عنگبشعشیه عمکرمنع
ررعست ع( )1357عم عسایعمندکومگدمنعغربع عآلرکیت عنگبو عبگیترعگرمعلهرف عشدهعمس ،عبرخ ع
ناکسگدگتن ع«شیه عبارن»عرمعم عر ک عمیل ع«ل ارعشرمر »عنتلیدنعمکرمنعم عسایع«نارجعباش»ع
رمنست مند عآ عنهتعلهتهدبارند عحت عنتین عتوییال عگا،ع عگایعتمد عنهتع عگاتیاعبرمیعنمتن ع
لتریعم عخوان،عر عررعلنمععلمال عست لتنعلل عم عسایعمکرمنعررعلهتطع علختلفعطرحع
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گررکدهع نیزعب عهمیتریععبینمعمللع عبرمیعلهتبل عبتعملرکیتعلگنر علع شار عب ع نیرع آنمت عحمتک،ع
نمماریعمسالل عمکرمنعم علل،علیلامعفلساین عکمن ععبگتن عب رکن عحمتآ عحزبعمهللع عشیهیتنع
مفغتنستتن عتات ت علیتنعنگبشعبگیترگرمیعمعهتلدهع عمکرمنعبتق عنم گذمرر عم علامل عنیرمن عمکت

ع

لت ده عپیاندهتیعلهگایعلیتنعنمماریعمسالل عمکرمنع علل،عشیه عررعخت رلیتن عمس ،عیگتنع
ر عگات عشد عفر پتش عحیال،عبهثعلرمقع عب ع نارعآلدنعفری،عتترکخ عبرمیعشیهیتنعمکنع
روار عب علگیارعلوترر،عررعستختترعسیتس علرمق عبرعلیزمنعنیرمن هتیعملرکیتعمفز ره عخیزشع
منهالب علررمعب رکنع عکمنعنیزعم عمکنعقتلدهعلستثگ عنیس ،عبت عتان عب عنیرمن هتیعمسترمتژیع
آلرکیت عررعلارر عتأثیر عت ا

علرمقعبرعلستپ عنا،ع عملگی،عمسرمپی عمکنترعستختترعحیالت ع

فدرم عررعلرمقع عرمرنعنهشعبیوترعب عرررهت عشی عره ع عتأسیسعگر هکهتیعسلا عنمتریع
تیایریعم عقبی عرملشعب علگامنعککعرمهعح عمستس عبرمیعلمترع عرگتر عشیهیتن عررعنیرعگرفت ع
شدهع مس ،ععسرمنععآلرکیتع ع مسرمپی ع بتع برنست ع ست یع لامامع «هال ع شیه » ع من رم ع مذهتنع
تصمی ع عگیرمن علربعرمعم علسئل عمیل عکهگ ع«مسرمپی »عپ عل گیرندع عنیرمن عآنمتعرمعنسب،عب ع
حترمی،عمکدپاعاویعشیه عت ،عرهبریعنیتمعنمماریعمسالل عمکرمنعررعلگاه عت رککعل رگگد ع
یگتنعر عبتکدعمذلتنعرمش ،عآنهت عم عسایعرکیر عبرنست ست ی ع عنمترکگ عشدنعلاتهیم عیانع
هال عشیه عرمعررعتهترضعبتعمعزملت عطرحعخت رلیتن عل رمنگدع عمکنعلاضاعع«لتگتقضعنمتک »ع
مس،عر عآلرکیتعررعح عآنعبتعلوی عر عب عر عمس،؛عب عمکنعلهگتعر عبرمیعتضهیفعنمماریع
مسالل ع عب عطرکرعم ع ع«مسالمعسیتس » عم عنال عر عروارعلتعمرلتیعممعمعهرمک عآنعرمعرمرر ع
تالش عل رگد علختطرم ع مه عشی عگیریعهال عشیه ع عنمترکگ عشدنعآثترعآنعررعت ا

ع

لگاه عمیعرمعهمامرهعب عروارهتیعلگاه عب ع کژه علربهتیعسگ عگاشزرعرگدع عم عسایعرکیرع
ل رمند ع ر عطرحعهرگان عمعیایعرفتتریعررعرگترعطرحعخت رلیتن عبزرگ عب عتضهیفع عمست تع عع
معزملت عمکنعطرحعلگنرعخامهدعشد ع(تام  )1392 34:ع
روششناسی تحقيق:
،عت هیر عحتضرعم عناععرتربرریعع
مکن عت هیرعب عر شعتاییا -ت لعیل عمننتمعشدهعمس ،علتهی ع
ل بتشدع علتعب رنبت عبررس ععلامل عملگیت ععلؤثرعررعبر عنگ عتر عریب عتاس عگر ههتیعتترشیریعع
ررع غربع آسیتععهستی ععر ع نتتکن ععقتب ع مستاترهع ررع بررمرر ع مطاللت ع مکنععت هیرععم ع ر ع ر شع
رتتبختن میع ع علیدمن عگررآ ری عشدهعمس ،عررعر شعرتتبختن می عمربیت علاضاععبتعمستاترهعم ع
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جنیرمنع ع بتنکهتیعع
لاتعهت ع لیدمن ععرکیرمن ععرتتبهت ع لهتع هتع نیرک هتعع ع رکدگتههتیععیتح ع
مطاللتت عرمخل ع عخترن عگررآ ری عشدهعمس ،عررعر شعلیدمن عتالشعگررکد عر عرکدگتههتعع
،ع عرمنویدهعرفتععن عاکعتع
،ع عرفتععرعمعررعرمنویدهعملگی ع
نیرم عخبر عگ عرترشگتعستن عحا هعملگی ع
ش عاک عنتله علاررعلاتعه عررعمکنعت هیرعلال هعبرعمسگترع علدمرکع عرتجعمستتیدعرمنویدهعملگیع،ع
عرمنویدهعرفتععررعست ع96عل بتشگد ع
پسعم عنمعآ ریعمطاللت عم علگتبععلختلفعشتل عرتج علهت

ع عنورکت ع عهمچگینعمطاللت ع

جنیرمنعب عطرکرع عریا عنسب،عب عتنزک ع عت لی عمطاللت ع
ب رس،عآلدهعم عنتین علصتحب عبتعیتح ع
عرمرههتعمقدممعگررکدهعمس،ع
روش تحقيق:

عم عآننتعر عهد عمیل عمعکن علهتع عشگتستک علامل عتأثیرگذمر عررعبر عنگ عترریب عتاس ع
گر ههتعیعتترشیریععررعغربعآسیتععمس ،عبگیتبرمکنعر شعت هییرععررعمکینعپیژ هش عم عنیرعناعع
رتربرریعع عم عنیرعلتهیت ععللّ ععیعلهتکسمتیععل بتشد عنتلهی عآلیترعیعررعر عبخشعتهرکفعشدهع
مس:،عبخشعم عشتل عمستترمنعرمنویته عفرلتنده ع عستترع عیتحجعنیرمنعرمهبرری علستپ ع
ملگیت ع عنیتل عشتغ عررعلوتغ عرمهبرری عآنتعب عتهدمر ع 300عنارعمس ،عحن عنمان عررعمکنعع
بخشعبتعمستاترهعم عفرلا ع عند علارگتنع عرتهنع عررنستیعب عتهدمرع120عنارعل تسب عشدهع
مسی ،عب عیار عتایعیا عبرمسیتعآ عشیتخصهیتی عتهی عیین عشیدهعمعی عای عت هیر عتهرکف عشد ع
نمعآ ریعمطاللت علیدمن عبرعه عمینعمستآع عم عطرکر عپرسویگتل عمستتندمررعشیدهع(شتل ع15ع
جعآعاتیعرر نبتخعمننتمعگررکدهعمسی ،عررعتنزکی ع عت لی عمطاللت عم ع
سؤم )عبتعل تسب عضرکع ع
آلترعتاییا ع عمستگبتط عمستاترهعشدهعمسی ،عرر عپتکیتن عپیسعم عت لی عمطاللت عبتعنر عممفزمرع
spssع عبرحسجعشرمک ععفرض عیی هیت عم عآ لیانعtع عآ لیانعخ ععر عمستاترهعشدهعمس ،عنم،ع
ر مپ عت هیر علال هعبرعلصتحب عبتعیتحجعنیرمنعررعیگدعناب،عپرسوگتل هتیععطرمح ععشدهعبتع
نیرعتخصص عمکوتن عتگیی ع ع عتد کن عگررکد عبگتبرمعکن عر مک عمبزمر عت هیر ع(پرسوگتل )عبتعبمرهع
عگییریع عم عر شعملتبیترعتألین عگررکد عبرمی عتهیین عپتکعیتک ع عپرسویگتل عنییز عم عر شعضیرکعجع
آعایتیعرر نبیتخعمستاترهعشدهعمس،ع ع
ع
ع
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ع
تجزیه و تحلیل:
کتفت هتیعحتیل عم عنیرم عخبرگتنع عبررس عمسگترع علدمرکعلانارعحتر عم عآنعمس،عر عررعع
یگدعره عمخیر عغربعآسیتع عشمت عآفرکهتعرتنانعب رمنهتیعگانتگانع علتهدریعبارهعمس ،عررع
مکن لیتن عکی عم عپدکدعههتیعناکگ ععر علگاه عرعمعبتعتگشع عب رمنعلامن عستخت عرشدع عفهتعی،ع
 ،عمکن عگر ههت عرر عحت عحتضر عکی عم عع
 ،عگسترشع ع عفهتعی ع
گر همتعی عتترشیری  -تیایری عمس ع
لم ترکن علهضال علگاه عرمهبرریعغربعآسیت ع عشمت عآفرکهت عب شمتر عل ر ر علال ه عبر عمکن ع
ملر هعگر ههتیعتترشیریعب ع کژهعرملش علال ه برعتمدکدم علگاه میع عبینمعملل عتمدکدیع
،علل عنممارعیعمسالل عمکرمنعب شمترعل ر ند عررعهمینعرمستت عشگتخ،ع عع
ندیعنیزعبرمیعملگیع ع
،علل عبرمی عنمماری عمسالل عمکرمن عحتپزعع
،عمکن عگر ه عم نیر علگتفع عحیعتت ع عملگی ع
پیییری علتهی ع
،ع
،عبسیعترعمس ع
مهمی ع
لدهمیعم عخبرگتنعلهتهدعهستگدعغرب عآلرکیتع عمنیلیسعلسئا عتاعیعدعرملشع عستکرعگر ههتیع
تترشیریعهستگد عتنزب ع عت لی عرمرههتیعحتیل عهم عییزعرمعبتعمسترمتژیعغربعررعخت رلیعتن عع
برمی عتألین عملگی ،عروک عمسرمپی ع علرتب عل رمند عب طاری عر ع عغربع عسه عرررهع عبتع عمکنترع عرملشع
،عمکرمنعهستگدعرمع
تگمتعنبم عبتقیمتندهعررعبرمبرعروک عمسرمپی – سارک ع عحزبمهللعر علاررعحمتک ع
،عم گر ههتیع
،علامن عرگد عبرخ عرکیرعم عخبرگتنعلهتهدندعهد عغربعررعحمتک ع
ه عبتعشیس ع
،عست ع2006عروک عمسرمپی عم عع
تترشیریعلتنگدعرملشع عمعگصرهع ع عررعسارک عرمعبهدعم عشیس ع
حزبمهللععبگتن عل تیرهع علمترعسارک ع عحزبمهللععبگتنعررع هل عم عب علگامنعر عبت یعلگاه میع
مکرمنع عررععلرحل عر معل تیرهع علمترعمکعرمنعل رمنگد عبرخ عرکیرعم عخبرگتنعککعپدکدهعراتتهع
لد عبتعرکو هتیعوپاپلیتیکعرمعلتل عبر عگر ههتیعتترشیریعررعغربعمسیتعل رمنگد عآنهتعبرع
،هتعررعلگاه ع
مکنعلهیدهمندعر عگر ههتیعتترشیریعررعنتین عب رم عنهتیعسیتس ع عتضهیفعر ع ع
ررعنتین عت ا

 ،عمکنعلدهعرعی عخارعرمعمکنع
عبمترعلرب عم عنمل عررعسارک عب ع نارعآلدهعمس ع

رمنست مندعر عمتصت عمر ش عمکدپاعاوککعب عپدکدهعتر رکس عب ع کژه عرملش علانجعشدهعر ع
گر ههتعیعتترشیری عهمزلتن عضمن عتانی عب عمستخدممعنیر هتیعندکدع عتهرکفعآنعررعقتعجع
ککعلگت ل عفرق میع(شیه ع عسگ )ع عکتعنگ علهدآعررعقتعجعککعخلیا عب عمیاالحعمسالل ع
لوغا عشدهمندع عمکنعلسئل عل تامندعلگنرعب عتدم معب رمنعشار ع
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خبرگتنعمظمتر عل رمرند عبرمیعرستیتب عب عککعهمتهگی علگاه می عرر عنم،عنتباری عگر ههتیع
،هتع عبت کیرمنعلگاه می عیار ع
تترشیری عب کژهع عرملش ع معمس،عس عمقدممعم عسایعر ع ع
عب علامامعتمدکدع علمترعتر رکس عرملشع ع

پذکرر عنخس ،عخر جعروارهتعم عنیتههتیعلتات

،عععر ع خارع ب ع نال ع ب ع ست ههتع ع
تأثیرم ع آنع برع ملگی،ع لل ع ع نهشع لگاه عمیععروارهتع مس ع
،هتع عنخبیتنعحتر عررعمکنعروارهتعنسب،عب علسئل عخالءعقدر ع ع
،هتیععتترکخ عر ع ع
بررمش ع
ت ا

عوپاپلیتیکعلگاه می عبرع عل گررر عررعنتین عمکنعنیتههت عمرگانعمپتال هتی علتات ت عررع

لبتر هعبتعرملشعم عنمل عب عرهبریعآلرکیت علربستتن عمکرمنع عر سی ع عنمتکتتًعر شعختصعترری ع
ررعلبتر هعبتعمکنعپدکدهعتر رکست ع نارعرمرند ع
،هتیععمسترمتژککعخارعررعلبتر هعبتع
،هتع عل د رک ع
نیت عر م عفم علوترکعلیتنعر ع،عم عظرفیع ع
تر رکس عرملشعمس ،علتهی،عپیچیدهع عررعحت عمنتهت عگر ههتعیعتترشیری عب کژه عرملشعم ع
ککعسر لینعب عسر لیگ عرکیر عآنعرمعب عککعپدکدهعفرملل عتبدک عل رگد عم عمکنعر علبتر هعبتع
،هتع
،هتعی عار عگیرر عم عمکنعع تظ عنگ عسارک عنوتنعرمرهعر عر ع ع
آنعبتکدعبتعهمیتریعهم عر ع ع
ب ع تگمتک ع لافرع ب ع سررابع کتع شیس،ع نمتک ع رملشع نم شاند ععم ع مکنع ع تظ ع مرتبتطع رمرنع
گر ههتعیعتترشیریع عرملشعبتعستکرعلاضالت علگاه میعلثالًعررعر مب عرقتب،عآلیزعروارهتع
(بینع مکرمنع ع لربستتنع سهاری)ع ر ع رملگ ع لستپ ع رمع گستررهع ل رگد ع ب ع لبتر هع بتع گر ههتیع
تترشیریعرمکعیگدمن عنم رگدع ع
نیت عسامعلرباطعب عیتعشعمتصت علگاه عمی ع عنغرمفیتیعرملشعبارع عمکگی عبهدعم عتضهیفع
رملشعررعلگاه عشتلت ع(لرمقع عسارک )عبتکدعمنتیترعرمش،عر عفهتعی،عمکنعگر هعتترشیریعررع
لگتطرعب ثبت عم عنمل عشمت عآفرکهتع(عیب )ع عآسیتیعلررزیع عقاهت ع عمفغتنستتنعمفزمکشعکتبد ع
برعهمینعلبگت عگر ههتعیعتترشیریع عم ع کژ عگ هتی عوپاپلیتیکعل ل عبرمیعلافهی،عخارعمستاترهع
ل رگد عپسعبسیجعنیر هتیعل ل عبرمیعلبتر هعبتعآنمتعضر ریعل شار ع
جدول شماره ()1
سؤم ع

خیل ع
ر

ر

لتاس ع

کتر

خیل ع
کتر ع

لیتنیینع

مختالفت عمرض ع ع

4

30

59

12

15

3/03

مختالفت علذهب

10

34

37

20

19

3/03

من رم ع
مستتندمررع ع

ساحع
T

لهگ ع
رمریع
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نتیجهگیری
نتایج حاصله از یافتههای بیانگران است که ،موقعیت جغرافیایی غربآسیامحل اتصال
قارههای آفریقا ،آسیا و اروپاست و مهمترین آبراهها و شبکههای حمل و نقل دریایی را در بر
میگیرد ،منابع عظیم ذخایر نفتی و گازی که برآورنده نیاز روز افزون انرژی جهان در قرن
بیست یکم و حتی بعد از آن است ،برای جهان غرب اهمیت فراوانی دارد ،چندین نقطه
استراتژیک و تاثیرگذار در سیاستهای ژئوپلیتیک جهانی از قبیل تنگه جبلالطارق ،کانال
سوئز ،بابالمندب و تنگه هرمز از آبراههای مهمی هستند که راههای ورودی به امریکا ،اروپا و
شرق دور را در کنترل خود دارند در این منطقه واقع شده است .این منطقه از نظر
ژئواستراتژیک نیز یک منطقه تماس بین اوراسیا و جهان بحری است و از سوی دیگر
ژئوپلیتیک شیعه با مرکزیت ایران با ژئوپلیتیک غربآسیا پیوند ناگسستنی به نفع ایران و
شیعیان ایجاد نموده و واقعیتی است که قدرتهای برزگ غربی به ویژه آمریکا و همپیمانان
منطقهای به خصوص عربستان نمیتواند به نقش آن در تحوالت بین المللی بی توجه باشد ،از
عوامل نگرانی کشورهای فرامنطقهای و منطقهای ،پیوندهای معنوی میان جمهوری اسالمی
ایران و ملت شیعه در غربآسیا است .شکست سیاستهای غربی-عبری و عربی در جنگهای
ترکیبی انجام شده از قبیل نقشه راه ،شکست خفت بار رژیم صهیونیستی در جنگ  33روز با
حزب اهلل لبنان و  22روزه با حماس 51 ،روزه جنگ غزه مشکالت اشغال عراق و شکست
طرح خاورمیانه ،شکست عربستان درجنگ ترکیبی عملیات طوفان قاطعیت در یمن ،عدم
موفقیت گروهای مورد حمایت غرب و ائتالف منطقهای عربستان در سوریه در براندازی رژیم
سوریه و ...که با مؤلفههای نبردهای هیبرید نظیر دیپلماسی ،جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا،
حمایت از نابسامانیها و شورشهای سلفی تکفیری ،نیروهای نامنظم و چریکی ،نیروهای
ویژه ،نیروهای کالسیک نظامی ،جنگ اقتصادی وحمله های سایبری است همراه بوده نگرانی
سردمداران کاخ سفید و هم پیمانان آنان را دو چندان نموده است .احتمال تشدید جنگ
ترکیبی توسطه کشورهای فرامنطقه با هم پیمانان بینالمللی و منطقه و تجهیز و پشتیبانی
گروههای معارض همسو از طریق جنگ کالسیک و با پشتیبانی هوایی و موشکی؛ بر علیه
کشورهای محور مقاومت وجود دارد .جنگ ترکیبی قدرتهای فرامنطقهای و هم پیمانان آنها
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تهدید جدی برای کشورهای محور مقاومت است که در دو حوزه ژئوپلتیکی و ایدئولوژی
برای امنیت کشورهای محور منطقه و نظام جمهوری اسالمی به وجود خواهد آورد .بنابراین
آن چیزی که اهمیت دارد این است دفع تهدیدات ناشی از جنگهای ترکیبی گروههای
تارشگری و همپیمانان آنان ،از طریق بکارگیری راه کارها و سازه کارهای امنیتی ،سیاسی و
نظامی است .نتایج حاصله حاکی از آن است که مهمترین عوامل امنیتی مؤثر در بروز جنگ
ترکیبی توسط گروههای تارشگری در غرب آسیا شامل موارد زیر است:
اختالفات ارضی ،اختالفات مذهبی ،رقابت تسلیحاتی ،عدم شکل گیری صحیح روند دولت –
ملت سازی در غرب آسیا ،خصومت غرب با اسالم ،حادثه یازده سپتامبر ،سیاستهای دوگانه
آمریکا در منطقه ،دغدغههای استراتژیک آمریکا درباره تشیع در غرب آسیا.
پیشنهادها

بر همین اساس راهکارهایی برای افزایش ضریب امنیت ملی کشورهای محور مقاومت به ویژه
جمهوری اسالمی ایران استنتاج و پیشنهاد میشود:
 -1با توجه به تالشهای نظامی امنیتی کشورهای فرامنطقهای و همپیمانان منطقهای آنان در
ایجاد و مدیریت جنگهای ترکیبی ضمن حفظ و ارتقاء توان رزمی ،آمادگیهای روحی
– روانی نیروهای مسلح برای مقابله با جنگ ترکیبی تقویت شود.
 -2نظر به موقعیت و جغراقیای منطقه ،تکیه بر نقش اسالم به جای مذهب ،افزایش بصیرت و
آگاهی ملتهای منطقه با بهرهگیری از رسانههای جمعی و فضای سایبری ،عالمان دینی
زمینههای همگرایی بین بیدارگری دینی و تقویتی دینی و تمرکز بر مبانی مشترک اسالمی
مورد توجه قرار گرفته و از اختالفات مذهبی پرهیز شود.
 -3برگزاری همایش و دعوت از صاحب نظران و نخبگان فکری ،فرهنگی و سیاسی بهمنظور
افشاء ماهیت طرحها ،برنامه و سیاستهای نظام سلطه در منطقه غرب آسیا و تالش برای
اتحاد ،همگرایی و همکاریهای منطقهای در بین مسلمانان با مد نظر قراردادن اشتراکات
فرهنگی میتوان به قدرت واقعی دست پیدا نمود و چالشها را کم نمود.
 -4از ظرفیتهای فناوری نوین برای ساماندهی فکری و اجتماعی بیدارگری در دنیای مجازی
با هدف بسیج تودههای مسلمان به سوی هم گرایی دینی استفاده گردد.
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 -5حقوق اقلیتها و حفظ وحدت با آنها به ویژه اهل سنت شرق و غرب بیش از پیش مورد
توجه حاکمیت قرار گرفته تا وحدت ملی در جامعه تقویت شده و از بروز اختالفات بر
گسلهای مذهبی پیشگیری شود.
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