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 28/05/1400:مقاله  پذیرش                                                                                                                          22/04/1400: مقاله دریافت

  چكيده

عملگیت ععمسی، علل ع علامل علاضیالت عررعلاتعه عنگ ععنکعتربررسی علل ع علامل عبر  عنگ عکی عم علم 

عع طلبعگانتگانعمختالفت ع عتهترضت عسیتس  عقدر ععیهتررعحا هععتامن هتعرمعللؤثرعررعبر  عنگ علیتنعلل،

غربعآسییتعط عععلر یع عغیرهعنسی،ع عناعررر علگاه ععیهتیریهتیعمقتصیتریع عررگ عفز نعخامه  عرقتب،

لهتع عحتضییرعبتعهد ععععیعتترشیییریعررعقتعجعنگ عترریب عبارهعمسیی، هتگر هیعمخیرعبسییترعفهتعی،عهتسییت 

یعتترشییریعررعغربعآسییتعبرعلبگتیعنیرک عهتگر هبررسی علامل عملگیت علؤثرعررعبر  عنگ عترریب عتاسی عع

ععلؤثرعیعنیترشعشیدهعمسی، عررعنم،عرسیتیتب عب عمکنعهد عل هرعیرمک ع عییانی علامل عملگیت منیترسیت ه

هیرعرنبت عنمارعمسی، عل هیرعررعمکنعلهتع عبتعت ععسیؤم لانارعررعغربعآسییتعررعبر  عنگ عترریب عرمعررقتعجعع

یعم عنیرم عخبرگ عمسییتتیدعرمفاآعآنت عرمنوییناکتنعررتریعرمنویییدهعملگی،عرملتعتالشعنمارندعبتعریگبمره

یعحتییل عم عمکنعت هیرعهتتفت کععرسی،عکتبد ععت لیل عب عپتسی عسیؤ  علدعنیر–مسیتاترهعم ر شعت هیرعتایییا 

 علانجعبر  عنگ عترریب عتاسی عمعمللنیبیع عملگاه   عرمخللامل عملگیت عععک مفزمه آنعمسی،عر عععگرنویتن

ملگی،عغربعآسیییتعرمعررعر عحا هعوپاپلتیی ع عععتامند لشییدهع ععتیآسییعغربیعتترشیییریعتیایریعررعهتگر ه

عمکدعاوکی عب عیار عندیعب علختطرهعمندم ر 
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  مقدمه 

یعگانتگانع ععهتب رمنلگتطرعنمتنع عرتنانععععنکزتریخب رمنررعیگدعره عمخیرعم ععععتیآسغربلگاه عع

یعملگاه یعلل  ععهتیریررگعیعلختلفعپمگ عنمتنعرمعی گ ععهتشی یگدکنعنگ عترریب عبارهعر عب عع

بمتن علبتر هعبتعتر رکس ع ععععب عع2001رررهعمس، عآلرکیتعپسعم ع مقععکت رهعسپتتلبرعست عععع معمللنیب عع

لامرعلخدرعب عروارعمفغتنستتنععویررو عنمارع عمکنعروارعرمعب عمشغت عخارعررعآ رر عه عمرگانع

 ع عحت ععمعمللنیب عبرعمستآعگزمرشعلرمرزعسیتس عملگیت  ععگذرر علست عم عآنع لتنعععع17قرکجعب عع

مفغتنستتنعلسئ ررعروارع لرمتجع ب ع بلی ع مس، ع نرفت ع بینع م ع مکگی ع برع تر رکس علال هع آلرکیت ع اعینع

ست لتنعععشکمفزمعع دکنمت للم ععععترتفت کست لتن ععععترلگسن  ععتریقاع مفز نع ر  ع تمتن ع حمال ع ع

 عگسترشععرهگد لمعهتلدهع عطتعبتنعب عنیر هتیعت ،عرهبریعآلرکیتع آلترعتلات عمکنع مقهی،عرمعنوتنعع

یعتر رکست عب عستکرعروارهتیعلگاه ع عنمتنعم عنمل عسارک  ععبگتن علرمق عپترستتن ععهتع،عیفهتعحا هعع

یعتر رکست عر ععهتگر ه ععععهتست لتن عنینرک  عترری  عفرمنس  عبلژککع عآعمتنع    عتهدمرعمکنععمنکعععیب  

ععرمررممع    عنوتنعم عمکنع مقهی،عتل ععبتعبرندعمعهتلدهع عفرمترعم عآنعلتنگدعنبم عمعگصره عرملش عباراحر

یعبتعهد عتثبی،علاقهی،عروک عغتیجعیمیانیست عبتعرملنععمفرملگاه ع( عروارهتیعع47:عع1395ننت  عع)

یععست مپتال  ععععتیآسغربی عقال  عر قاب عرررنعروارهتیعلگاه ععمفرق  رنعب عمختالفت علذهب  عع

بتلثعمکنترعنگ عبرعللی عروارهتیعل ارعلهت ل،ععععرر غینعبرعللی عتترشیریع عسلای،عتیایری

بر  عنگ عترریب ععععلؤثرلهتع عبتعهد عشگتخ،عیرمک ع عییانی علامل ععععنعکمععررعلگاه عشدهعمس، 

بر  عنگ عترریب ععععلامل عع1ررعغربعآسیتعتالشعخامهدعرررعتتعبرعلبگتیعر شعشگتس ععیکع علارگتن

مکنععععلسئل عع( 74:عع1381عیکع علارگتن عع)ععدکنمتررس ععآنعرمعبرعملگی،علگاه عبععریتأثرمعلوخصعرررهع عع

 عععتیآسغربتمدکدیعبرمیعملگی،علگاه ععععتامند للانارعررعبر  عنگ عترریب ععععلؤثرمس،علامل عع

ععلؤثرعتان عب عمکگی عررعخصاصعلامل ععععبتععمکرمنعبتشدع علگاه عرمعبتعتمدکدم عندیعر ب عر عرگد 

ی عیرمک ع عییانی ععریگعشی یعلتهدریعب ععهتلهتع ع ععیعنیتلهتیتعشلانارعررعغربعآسیتعررعبر  عع

نگ عترریب عر علاضاععلمم عمس، علاررعغال،ع مقععشدهععععپیرملانعرملنع رنعب ععملتععپررمخت عمس،؛

عمکنعر عررعمکنعلهتع عتالشعشدهعب عمکنعلم عپررمخت عشار ععم عمس،؛

 
. در این مقاله به هر سه سطح به  کنندیمرا طرح  یالمللنیبو  یا منطقهسه سطح تحلیل؛ یعنی داخلی،  لیک و مورگان. 1

 عنوان عوامل بروز جنگ ترکیبی در منطقه غرب آسیا پرداخته شده است. 
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ع رندیگع نوآ علععغربعآسیتخترجعم علر هتیعلگاه ععبیوترععععتیآسلل عمیل عبر  عب رمنعررعلگاه عغرب

سیتس  عمقتصتری عملگیت  عفرهگی ع عنیتل عععیهتتس،عیسمهمی،عمکنعلاضاععم عآنعنم،عمس،عر  عع

ععنکتر مکت  علت دهعررعپگنتهعست عگذشت ( عررعشرمک عرگان عمستسعع)لخصایتًععیمفرملگاه یععهتقدر 

 ع عتترشیریعتاسه عکتبدععکنعسم،ع عساعروتنیدهعشارمععتب یآسلتلل عمس،عر عبتلثعشدهعمس،عغرب

لیرمث عمس،عر عروارهتیعمستهمتریععععروارهتیعغربعآسیتمرض ع علر یععععیهتبسیتریعم عیتعش

برمی بیست ع گذمشت مکنععععقرنع نتع ب ع م عخارع م عیتعشلگاه ع بسیتریع رکو ع مکدپاعاوکی  ععععیهتمند ع

فرهگی عع نژمریع ع آسیتقالیت  ع لملیرععغربع ب ع قدر نیزع مس،مستهمتریععععیهترع مرتبتطع  ععررع

لتنگدع هتبی، عیمیانیس ع عبسیتریعم ععععک هتتنکم عنرععهتع  عغربععهتع سیمعهترهعمنیلفاقععیهت،عکعحمت

سیتس عفرم من عررعلگاه عتاعیدععععیهتتبویریع عسیا رعبتلثعشدهعمس،عر عخصال،عععیهتتنکنر

لگاه عع فضتیع لتمتریع ستعیتنع برمیع ستک ععشاندع ع تترشیریهتگر هررع ب رمن ععععیع  عمتندبلتوگجع ع

 عخارعم عطرکرععنمتنیعتترشیریع عم عنمل عرملشعملگی،عرمخل عخارعرمعنیزعلث عگسترشععهتعگر ه

یعتیایریع عتترشیریععهتگر هععرگد عمکنعب هتیعر من ِعهرمآعمفیگتن علدکرک،عل لنمال علملیت 

هتیعنااذیعآنمتعر عب عضهفعگذمش، عبرمیعخوان،عبیوترععرهدعهرع ق،علنمال علملیت منت هعل 

یعتترشیریععهتگر ه عقدرتمگدیعمس، عر ععرگگدهمشعبر ر عترآ علتل عترغیجععب عسرمغعحرب عمیل 

یعتترشیریععهتگر هرگتر عععع عتأثیرگذمریعلیتنعنمهیت عر عپو،عخااطبرند لم عآنعب عخاب عبمرهعع

ععهتگر ههتعقتررعب عخیزشعررعبرمبرعمکنععقرمرعرمرندعب علهگ عمکنعمس،عر عمحتمت ًعترآعبتلثعشدهعر عآن

م عبیر نعهد عحمل عقرمرعبییرر عبگتبرمکنعخیزشعلررل عبرعللی عععهتگر هنکمر عنخامهگدعبار علیرعآنع

علر ه ععروارهتیعععررععه یریعررعحت عحتضریعتترشهتگر هیعتترشیریعغیرل تم عمس، ععهتعگر ه

ععگا،ععتامن لععر ععنیهمععم   ععلگاهععررععمکرمنععلت دعع ععهمپیمتنععروارهتیععررععه عع ععرمررععحضارعمکرمنععبت

ععب عععساعکعکععم ععرمنکررحهیه، عم ععدنر  شمترلعععب ععلتععروار ععللعع،عیعملگعع یللیععدکتمدعع هتگر هععنکمععر 

عم ععکی ععسارک عع ععلرمقععر ع،عععم ععحمتک،عععرعی ععب ععرکیرععسایععم عع ععمکدپاعاوککععمختالفت ععرعی 

سلا ععهتگر ه ععععرملشععرشمگتنععترکنلم  تیایریع ع ععبلگدلد عععررععلسئل ععنکم ععر رل ععشمترععب یع

یععنممارععکعکمسترمتژععلمرععهمزلتنعع عععشارععل سابعععرمنکم ععللعع،عیملگعیععبرم ععمستسیععمرغدغ ععتامند ل

 عععهتگر هععنکمععمهدم عع عع،عیلتهعع عشگتخ،ع یرعععنیهمععب عع بیوتندععیتعشععب ععلگاه ععررععرمععرمنکم ععمسالل

ععلگتفععععنیرععم ععآنععشیس،ععع ععلهتبل ععلگیارععب ععلگتسجعععرمهیترهتیععمرمپ عع لامل عبر  عآنمتعررعخت رلیتن عع



 
 1400تتبستتن ع نم عشمترهعسامست عع–عنگ عفصلگتل علاتعهت ع   96

مستآعلامررعفاقعضر ر عرمررعلامل عملگیت ععععبرعع رمررععبسیتریععمهمی،عععمکرمنععبرمیععلل ععملگی،ععع ععحیتت 

عیعتترشیریعررعغربعآسیتعلاررعبررس عقرمرعگیرر هتعگر هررعبر  عنگ عترریب عتاس ععلؤثر

ملگیت عع لامل ع بررس ع ب ع ر ع مس،ع مکنع لهتع ع مکنع میل ع تاس ععععلؤثرهد ع ترریب ع بر  عنگ ع ررع

شار هتعگر ه پررمخت ع آسیتع غربع ررع تترشیریع رستیتبعععررععیع پ عنم،ع ررع ل هرع هد ع مکنع ب ع  ع

یعتترشیریععهتگر هررعبر  عنگ عترریب عتاس ععععلؤثرعپتسخیاک عب عمکنعسؤم عمس،عر علامل عملگیت عع

 یعج م مکرمنعییس،؟عملگاه مکنعلامل عبرعملگی،عععریتأثررعغربعآسیتعییس،؟ع

 مبانی نظری تحقیق: 

 1نظریه سازه انگاری

مننتلیدهعمس،عر عبرعمستآعععیهت کب عنیرععمعمل نیفیریعمننتمعگرفت عررعر مب عبعیهتتالشلنمال ع

عیهت ک عنیرمند یقتب عتهسعع سیتبییگ ع عتأسععیهت ک(عب عنیر شگتسنسب،عآنمتعبتعنمتنع)لستپ علهرف،ع

بتشگدعقتپ عب عمکنعملرعل عع گیرندقرمرعل عع سیتأسععیهت عکتبییگ عب عنیرک عتله عرررهع عررعلهتب عمکن عنیر

گیرند عررع علاتهی عمکنترعشدهعشی عل عععهتدهعکهتعم عطرکرع بتن عم عر مب علیتنعلل،عععهت،عیر ع مقه

هستی عر عععع معمللنیتترهتیعب عرفععهتدهعکپدعع هت،عیلتعشتهدعطرح عناعبرمیعلاتعه ع مقهعع80م مک عره عع

تأس تبییگ ع ع ناعت ،عععع(27:عع1384ررل  )ععرریگعقرمرعل عع سیحدعفتی علیتنعنیرکت ع مکنعطرحع م ع

ععمعمل عنیشار عست هعمنیتریعر کیرریعمس،عر عپیشعم عطرحعررعر مب عبلگامنعست هعمنیتریعکترعبررهعل 

ععیعهتعیست هعمنیتریعب عکی عم عتئارعع1990 عم مک عععع1980ررعنتله عشگتس علارحعبارهعمس، عم عم مخرعع

رگد عر ععمتل ع مقهی،عتتریدعل نیرشعبرعستخ،عمنتعععنکتبدک عشدهعمس، عمعععمعمل نیمیل عر مب عب

رگدع عمکنعلهگتست یعمس،ععگیررع علهگتعپیدمعل منستن عررعفضتک عمنتمتل عشی عل ععیهتهم عرگش

ب ع مقهیت عنمتن عشی عل  منیتری عهاعر ع  عهگنترهتع عفرهگ عنهشعهت،عکعرهد عررعتئاریعست هع

ل ععیهتتس،عیررعسلمم  مکاتع هاعنمتن ع ر ع،عععهت،عکرگگد ع لگتفعع تهتلال ع ع ع هگنترهت ع تاس ع هتع

مکنترعل فرهگ  مکنعهتع تهتل عر ع،ععع"فرمکگد"شارع ع ر علاضاعع تهیینعل مس،ع رمع نمتکد عست هععهتع

ملرعل  مکنع ب ع ر عییان عهامنیتریع لررمعل ععهتع،عکپررم رع منتمتل ع بتعر مب عع عهگنترهتیع تامنگدع

هتعبرعمستآعلهگتک عمس،عر ععب علیتنعر ع،ع(ع عر م915:عع1382هترکتن )ععتبدکنمترکگ علیتنعآنمتعگسترشعع

عآنمتعبرمیعکیدکیرعقتپلگد ع

 
1.constructivism 
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هتعبتعه عبرعمستآععشارع عر مب عر ع،عم عآنعنتعر علگتفععم عر مب عمنتمتل عحتی عل ععیمنیترررعست ه

مس،عر عب علهگتیعررکعم عخارع ععیملهگتک عمس،عر عآنمتعبرمیعکیدکیرعقتپلگد عهاک،عککعملرعرمبا 

رکیرمنعمس، علم عنسب،عب عرکیرمنعبرعمستآعلهگتک عمس،عر عنسب،عب عآنعرترگزمرععمنتیترم عم عع

 نارعرمرر عطیفع سیه عم عنیرکت عست هعمنیتریعم عناععلتهتر عآنعتتعرمرکیت عبتلثعشدهعمس،عتتعع

رمع رل ع لاررع مکنعحت عس ع بتع ملتع بتشد ع رمشت ع رمع نیرک علویال عختصعخارع مکنع رررنع لملیتت ع

ستختترهتیعهگنتریععع-1 مندرفت کعمیل عست هعمنیتریعپذعیعهتر کیررعب علگامنعگزمرهعمندکومگدمنعمکن

ععیرعیگع عهگنترهتعررعشی ععهت،عکعهاعع-2بتشگد  عفیریعب عمندم هعستختترهتیعلتریعرمرمیعمهمی،عل 

رمرند لگتفعع عرگش رگگدهع تهیینع نهشع لتهتبالًعع-3هتع رهگد عست هعب عه عشی عل عععستختترع رترگزمرع

تتریدعرمرندع عرتنانعتان عآنتنعآگته عبوریع عنهو ععععمعمل نینعبرعنهشعفرهگ عررعر مب عبگرمکت

رگد عررعمکنعر کیررعستختترع عرترگزمرعب عشیل عمس،عر عمکنعآگته عررعر مب عبینعمعمل عمکاتعل 

هتعر ع،عععرگویرمنع نارعندمرر عررعمکنعر کیررععیهت عکگذمرند عستختترعندمعم عر ل عععریلتهتب عبرعه عتأث

 عر ع،ععهتس،ع ک عهستگدعر علانارک،ع عخصاییتوتنع مبست عب عبت عتاعیدعمنامععختی عم عر عکنمترهت

ن رسم ع ست لتنع کتع حهاق ع ع م عععیملنمال ععبلی عع(Sharpe, 2001:80)ععس،عییرفتًع محدع

عر عب عشی عهگنتریعقاممعکتفتگد عععهتس،ع کر 

عع ععلتی عبرعبهدعبینعذهگ عرگشعبوریعمس،ععمعمل عنیررعملارعبعآنعمنتمتل عبورع عنهشععیعمنیترست ه

ستخت عشدهععیهت،عکهاع منتمتل ع ع تظع م ع لگتفهوتنع برمیععععیهته،عیمندع عحهبت کیرمنع ع منتمتل ع

ع( ع176:ع1382 )پا  عم ر مج عحترمی،ع    (عرمرندع)رمگ عیر ملوتنعنیت عب عنمترهتیعبور

گرررععب عنتله عشگتس عبرعل ععمشو کر عرعمس،عاب عبرمیعت لی عر مب عبینعمعمل ععیتریععیعمنیترست ه

هتعب ععررعمکنعرهیتف،عر ع،ع(عع210عع:1386 عرمرمیعفرضیت علوترر عبتعلیتجعمنیلیس عمس،ع)عیتر عع

لوترعشدهعمس، ععععهت،عکر عرفتترشتنعم عقاملد عهگنترهت عنمترهتع عهاعععمند لثتب علانارم عمنتمتل

هتععرمند عرفتترعر ع،عتریعرمعب علگامنعککعآعترنتتیاعتئارکی عررعلاتعه عر مب عبینعمعمل عل  یعست هعمنی

ناععفرهگی عمس،عر عررعخارعرر ن عررره ب ع مند عررعفرهگ عهتبزیععررعسیتس،عخترن عبستی ع

نیتل  فترتارهتیع برع تتریدع کتریع رمرر ع رکیرمنع نارع تخرکجع پیر  یع ع برمیع مگرعتالشع رمررع ع

هتعلل عمعرغ عهتع  رشتنعرمعل د رعنخامهگدعررر عررعفرهگ ع ر عر ع،عه عرخعرهدعر ع،عنگی عع

ععس،یلم عمس،عملتعککعم عاک،عنگذمرندعقدر عنیتل عر عرمرندعب عحترمی،عه عمحترممعل ععیتضترهت

ع( ع227ع:1385) ن، ع
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عنگ عترریب عبرلبگتیعنیرک عست هعمنیتری:

پیچیدهع علبمم عمس،عر عب عرعی عتگاععلصترکرعآنعتهرکفع محدیعر ععنگ عترریب عم عنمل علاتهی عع

مر ش علاضاععپاششعرهد  مبهترع پتک ععععلمالًععبتامندع برع رتتبععع گات نتلمینعستخت عمس،ع ناکسگدهع

عتامنع لمس،ععستختتریع عرترررریعععع ر عحا هنگ عترریب عرمرمیعععع"ر شع عنیرک عررعملگی،عپژ ه "

ب عع"قدر عرایک"م عککعع بگتع نمتک عتمدکد"تمدکدیعبزرگع"نیت عع ع بتعبزرگع بتعععع عفرمه عستخ،ع ع

لنت ی ست یع آلترهععععقدر ع نیت ع لاررع ب عنگ ع برمیع ر رع رمع رمهع لنت یع فضتست یع م ع برختست ع

تیرمرعمثرگذمرعمی ِعمستس عبهدیعمس،عر عررعقتعجعنگ عر من ع عررعلهتمعپل علیتنِعنگ ِعع-ستخ،ع

لععیمرستن  نیتل عقرمرع لگتسجعبرمیعنگ عر من عرمعفرمه عععع گ یع ع لیم عرگشعرستن رریگع  عنگ ِع

 عدکآ فرمه علععیعمرقیجع عررعبسترِعرگشعرستن ععیعهت گی عرر غعبزرگعبتعرمکعخارعبزرگعبست ر ل

بتعمقدممعععتامن لنت ی عررعلیدمنعنگ عر من عب عبترعنوس،؛علعیست جعی عآسععیعست  لتن عر عقدر 

برععععیمرستن  نیت عبرمیع ر رعلور ععب عککعنگ عععع گ ی ع ل"رگبترعرملگ عبخش"لبتگ ع منمتععلاررع

قدر ع مقه ع علنت یعععع رهکنیتل عبرعللی عروارعهد عرمعفرمه عستخ، عمکنعررعحتع عمس،عر عرم

ررعنگ ِعر من ععع لنت یع ع مقه عروارعلمتن عبسیترعم عه عر رعهستگدععیرکپذجعیروارعهد ؛ع عآس

ر عبتعظرفی،عبت یعععشار  عرشمنع عبیار عبرعآنعلیخارعع رعرمرنعنیر هتیعس عگتن بتعهد عقرم

 عمقدممعنیتل عرمعلمل علور عع ععععرکپذ یتیرمرپذکریعرر غعبزرگ عمقدممعنیتل عبرللی عرقیجعرمعتان

ع( ع26:ع1394)لامرنیت  عرهگد پیوییرمن عنوتنعل

نتل عرترشگتس عمرشدعرتعاعب علگامنعپتکتنتاس عسرگررعتیمات علکعع (Hybrid War)عع بینگ عتررع

تمی عشدهعمس، علبتر عنیر یعغیرلتدم  ع عنیر یععررعمرتشعآلرکیتععررعرشت عهگرع عرمنشعنیتل عع

شدهعم نیرعتنمیزم ععهتک عمس،عر عررعیتریابعمستتندمررهتیعپذکرفت رهگدهعست لتنغیرلهماع عنوتن

هت عیار عککعست لتنعنیتل عر عترریب عم عست لتنگیرند عنیر یعهیبرکدیعرمعب  عرفتترعقرمرعنم 

رگدعتتعم عمثرم ععفررعمستاترهعل هتیعلتدم  ع عغیرلتدم  عرمعررعککعل ی علگ صرب تنمیزم ع عر ش

لگدعشار عررعآکگدهع کژگ عل ی علملیتت عتمدکدم عهیبرکدیعبدکنععهتعبمرهمفزمیعآنمسترمتژککعه 

طارعغیرععیعلتدم   عغیرلتدم   عتر رکست ع علنرلتن عر عب هتیار عخامهدعبار:عترریب عم عگر ه

قتبلی،علررزیعیف رررع ع خامهگدع ر ع،عآرمک ع مختیترع ررع فه ع گذشت ع ررع ر ع رمرندع قرمرعهتک ع هتع

رگگدع عبتکدعررعبرمبرعمکنعخارم ععتریعمکنترعل رمش، عمکنعتمدکدم عهیبرکدیعل ی عملگیت عرقتبت 

هتععتامندعبتعترریجعرررنعفگّت ریتگمتعل ترتیج عنگ عهیبرکدیعن مکنب عع.آلترگ ع  مع نارعرمشت عبتشد
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هتیعغیرلتدم  عملتیت یعبرعرقبتیعخارعب عرس،عآ رر ععهتع عر شهتیعلتدم  عبتعتترتیک عست لتن

تامندعککعملتیت عم عنیرعشگتخت عررعبرمبرعنیر هتیععهتیعمنتمتل عل بلی عبتعحذ عرررنعل د رک،ع

ر عتاس عرگارمنسعنگ عترریب ععررعککعتهرکفعنتلععععع( 20 1369عع:عمکنترعرگدع)لکعرتعاعلتدم  عر عت عع

ملگیت علانی عمرمپ عشدهعمس،عنبررعهیبرکدیعشتل عترریب عم عمبزمرهتیعلختلفعلتهتر ع عغیرعلتهتر ع

عع  پلمتسکرعع:یعم عقبی شتل علامرعشار   عمکنعمبزمرهتعم عرکپلمتس عتتعنگ عنیتل عرمعشتل علبتشد ل

عع عنتلگی ع عیرکی ععیر هتینعع ل ل ععیهت عشارشععهت م عنتبستلتنعع،عکعحمتعع نگ عمطاللتت ع عپر پتگتندم

نگ عترریب عم عمس، ععععستکبریععیعهت حمل عنگ عمقتصتریعع رالسیکعنیتل عیر هتینعع  کژهععیر هتین

برنست ععع-1عگتن عس عمیا م عطرکرععفضتست یعلنت ییعلنت یعم عطرکرعست قدر بزرگعنمتک عکتعع

رمهعرمعبرمیع ر رعب عنگ علاررعنیت عآلترهععر ععععرگبترعرملگ عبخشعع-3تیرمرعمثرگذمرعععع-2نمتک عهدفمگدعع

 عنگ ِعنیتل ععععیمتیرمرعمثرگذمرعر عررعقتعجعنگ عر من ع عررعلهتمعپل علیتنِعنگ ِعرستن عع ست ر ل

یعلهترضععهتگر هنمیزع عپوتیبتن عع ع علگاه ع عتمعمللنیبقدتمگدعبتعه عپیمتنتنععععروارعع دکنمت للم عع

رالسیکع  م عطرکرعنگ ع لععهمساع پوتیبتن عهامک ع علاشی ؛ع مررعلم ع ععیعهتگ کهز ععععشارع بتع

م عع بهدع نمار ع رکیرعسرشینعخامهدع روارهتیع بتع رمع روارعهد ع بتع لرحل ععبرخاررع گتمِعمکنع پگجع

یار ععنیرععععلاررعیععست ععفرهگ عست یع علذهجعععی ست نخب ععی ست لل،عععی ست ر ع،ععع عمسترمتژکک

عهتلؤعا نهشعمکنععععبرععی منیترست هبتعمستاترهعم علار ضت عهست عشگتستن ععععتامن لععنکبگتبرمعع ررکپذ ل

ررعیرمک علامل علانارعررعغربعآسیتعررعبر  عنگ عترریب عبمرهعبررع عبتعمکنعتاییفعم عس ع م ک ع

عبررس عررر:ع

عرعغربعآسیتعررعبر  عنگ عترریب ع عبسترهتعلانارعرعهتو کر

مکنعلگاه عررععع؛هتیعلیتنعررکتیعلدکترمن ع عخلیجعفترآعمیعمس،عشتل عسر لینلگاه عع:عتیآسغرب .1

نگابعخت رِیعمر پت عنگابعبتختریعآسیتع عشمت عآفرکهتعقرمرعرمرر عغربعآسیتعبخو عم عآفرکهتع

رعنزپ عم عآفرکهتیعشمتع عرمععشارع عررعبهض علامرم رمسیتعکتعب عطارعختصعآسیتعشمررهعل عع-

هتیعمکرمن  علرب  ععهتیعفرهگی ع عنژمریعگانتگان عم عقبی عفرهگ نتحی عگر هععنکگیرر عمررعبرل 

رواریعمس،عر عم ععسارمنععمس، عکماریع عآساریعرمعررعخارعنتیعرمره بربرهت عترر  عررری 

لت دعلصرععبتعروارعععع1950ع تظعنغرمفیتک عب عمکنعلگاه عمرتبتط عندمررع ع عم عآننتعر عتتعم مک عع

شار غربعآسیتعتگمتعککعتهبیرعسترهعنغرمفیتک عنیس،ع عبتععگدیعل ببار عنیزعررعمکنعلگاه عطبه 

شده مفز رهع ر  ع ب ع ر  ع لگاه ع مکنع رمهبرریع سیتس ع ع ل تامیع ب ع مکنععگذش،ع لتنع مس، ع

http://www.hamshahrionline.ir/details/43552
http://www.hamshahrionline.ir/details/60370
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تمدنع لگاه  مسالمععلمدع لسی ی،ع ع کمارک، ع بزرگع رکنع لررزع عختستیتهعس ع بزرگع ع هتیع

ترکنعلگاه عنمتنعم عنیرععمتن ع عشتکدعحستآم علیتن عقرنعبیست  علررزعتان عنعععتیآسعمس، غرب

ترکنعلگتبععنا،ع ععمس، عمکنعلگاه عرمرمیعبزرگرهگی عبارهفعمسترمتژکی  عمقتصتری عسیتس ع عع

رومیش غربلیتنع مس، روارهتیع مسرمپی ع ملرمبع ع لد ع ررم ع عتیآسهتیع لبترتگدععع

سهاری  مکرمنم : لرب  ععقار ععلربستتنع لت دهع فلساینعع  کمن ععب رکن ععلرمق ععلمتن ععملترم ع

ع(56 ع1395 )عننت :شار لرمعشتل ععلصر عراک،ع ععبگتن عسارک  عمررن عمشغتع 

سیتس عفرم من عرس،عب عگرکبتنعمس،ععععیهتررعشرمک عرگان عبتعخصال،عععتعیآسغربع :مختالفت عمرض

ب عمکنعسم،ع عساعروتنیدهععععتیآسمندعفضتیعسیتس ع عملگیت عغربر عهرعردممع عهرککعبتلثعشده

مرض ع علر یععععیهتیتعشععغربعآسیتم عرنیتیعرگان عب عمندم هععععیمشار عب علگامنعلثت عررعهیچعنها ع

گتیعلر علوترکعخارعبتعمررنعبتعیتعشعلامن ععث نارعندمرر علرمقعررعتمتل علر هتیعخارعب عمست

مس،ع عحت عیتعشعمرض عبتعمکرمن عپتیعمکنعروارعرمعب عنگی عهو،عستع عبت عررر عرکیرعروارهتیعع

ب رکن عکمن ععععلگاه علتنگدعلربستتنعسهاری عملترم علت دهعلرب  عسارک  عمررن عقار عراک، علصر 

لمتن عنمماریعمسالل عمکرمن ععبگتن علخصایتًعفلساینعمشغتع ع    عهرردممع عهرککعبتعروارهتیعع

طا ن عععیعهتهتع عمرلتهتیعمرض ع علر یعلتهدریعلامنمگدعر عبهدعم عست همنامرعخارعبتعیتعش

لیرمث عمس،ععععآسیتععغربمرض ع علر یععععیهتبسیتریعم عیتعشر ععععمندطارع کگ  عبتق علتندهرمترتنعب 

ع(ع12 ع1393 :علیخل)عمند ر عروارهتیعمستهمتریعقرنعبیست عبرمیعلگاه عم عخارعب عنتعگذمشت 

لذهب : غربععمختالفت ع مکدپاعاوککع لگیرع لتگاعععتیعآسم ع م ع کی ع برخاررععععیهتلری ععنکترعب ع

تبدک عشدهعمس، عنرععیهتیدپاعاوکم ب عیو علععیهتتنکعلختلفع ر ععععخارند مکدپاعاوککعفرم من ع

 عگدکآ ب عشمترعلععتیآسسیتس ع عحیالت علگاه عغربعععیهتملر  هعم عتتثیرگذمرترکنعلامل عررعلری 

نرعگر ه یبغ ععک هتتنکهتع ع ر کیررهتیععععیهتبتع بتع گرمع    ع یپع گرمکتن  ع لل ع گرمکتن  ع مسالمع

رمرندعر علستپ عسیتس ع ععععیم عمفرمط  علیتن عر ع    عررعروارهتیعلگاه عحضارعفهت ن بگیترگرمکتن 

ب  ناملعع مکنع ررع رمع لحیالت ع قرمرع خارع معوهتعع ت ،ع ل ساس ع م ععرهگد طارع بسیتریع رکو ع  ع

غربعع ععمکدپاعاوکی ععیهتیتعش قدر ععتیآسفرهگی ع لملیررع یع ععست فرق ررععمستهمتریععععیهتعب ع

ررععست علسلک برععیع گذشت ع ست ع یدع منیلفاقععیهت،عکعحمتنهشع عععع گررر لککع  ععععهت سیمعهترهع

مکنترععععهت غرب گر هععک هتتنکنرررع تیایریععهتلتنگدع هتبی، ع نمتریع سلای،ع م عیع بسیتریع  ع

سیتس عفرم من عررعلگاه عتاعیدععععیهتتبویریع عسیا رعبتلثعشدهعمس،عر عخصال،عععیهتتنکنر
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ر عرمترتنعفهت ععععک هتفضتیعلگاه عرمعلتوگجع عب رمن عنمتکگد؛عب رمنعععشاندع عبرمیعستعیتنعلتمتری

غرب یتعشععتیآسهستگدع ع بتع ر  ع هرع لعععیعهترمع لامن ع م عععع گدکنمت ندکدتریع  ععععهتشتخصکی ع

ملگی،عع ل ی ع لسل تن ععهتگر هععشکتمفزمیعآسغربلختصت ع لگت لت ع تترشیریع ع مس، ععععیمعفرق یع

یعم ععریگعبمرهیعسیتس عنیتل عسلا ع ععهتتویّ  ععرهست لتنیعبتععمعفرق یععهتگر هبااریعر عبرخ عع

یعم ععرعیگعبمره عر عبتعمندشدهتایرعنمتریعتیایری عب عیار علستهی عررعلهتر  عملگیت علگاه ع مررع

لتنگدععععهتاهیش لبتر مت عغیرقتنان ؛ع مبزمرهتیع منت تری عبمجعگذمهتت یعلمل ع ی ععریگعگر گتنری ععیع

یعهتمقدمم عحت عررعبرخ علامقععبتعلدکرک،عبرخ ععععقت  عسربرکدنع عپخشعآنعررعفضتیعستکبری

یععهتشکگایععرعیگعشی  عرهمتعست لتنعتترشیریعتیایری عبتلثععععتر رکست علتنگدعست لتنده عرملش 

لیگ عحضارعنیتل عمکنعلاضاعع ععر ععع مندشده؛علتنگدعگاتمتنعنگ عترریب ععمعمل نیبندکدیعررعنیتمعع

ع(ع24 ع1395ننت :)ررعپ عرمشت عمس، ععتیآسغربیعرمعررعمفرملگاه یعهتقدر ملگیت ع

عمفتگد م عهرمآعلتهتب عب عرممعلععیعمرقتب،عتسلی تت :عبدکنعلهگتس،عر عروارهتیعلتختی عررعیرخ 

رفتل عککعطر  ععععیهت  عآلترگعرمند  عهرعککعم عطرفینعخارعرمعررعلهرضعتمدکدعطر علهتب عل

بر  عنگ ععععیهتکی عم علل،عععتامند ر عمکنعملرعلععشار م عمهدم عتمتن عطر علهتب عتله علععیمنوتن 

اتعه عرررعرتلپیاتری عتمتل علستبهت عتسلی تت عتترک عرمعلعیمب عشمترعآکد عنارلنعرت پیدعررعلاتعه ع

کتعضتلنعیلح ع یعب عمکنعنتین عرسیدعر ععععشار تتعلهلامعرگدعر علستبه عتسلی تت علانجعنگ عل

لستبه عتسلی تت ع نارعرمشت عمس،عر عم عمکنعتهدمرعععع1965ست عپیشعم علیالرعتتعلصرعحتضر عععع650م عع

عع عصتریعهمرمهعبارهعمس،علاررعب عنگ علگتم عنودهع عمرثرعمکنعلامررعمستثگتک عنیزعبتعسهاطعمقتعع16تگمتعع

ب علگامنعلل ع عع156:عع1386 )رت پید ررعلاررعخصال،عسیتس ع رمع نیرع مکنعیتحجع رکدگتهع مگرع (ع

بر  علل ع علامل عرقتب،عععع یتامن لامل عبر  عرقتب،عتسلی تت عررعنمتنعبپذکرک  عتتعحدع کتریعل

ع علتنگدعرندیعگع نوآ علععتیآسخترجعم علر هتیعلگاه عغربععغربعآسیتر عغتعبتٌتسلی تت عرمعررعلگاه عع

روکم عر عتترگانعفه عب ع  رعععع؛غربع عمکت  علت دهعم عروک عمسرمپی ب عیانع عیرمععععیهت،عکعحمت

مندعبرمیعخارعلتهیت عب ع نارعبیت رر عمسرمپی عررعشرمک عرگان عب علاتارعل رکعرقتب،ععنیتل عتامنست 

یتل عگرمکتن  علدمعپتکبگدیعب عقامنینععنععیهتتس،عیتبدک عشدهعمس، عمتختذعسععتیآستسلی تت عررعغرب

 عرمشتنعبت ترکنعسرمن عنیتل عررعنمتنع    عهم عب ععیمرالهکعهست عع200 عرمشتنعبیشعم عع معمللنیب

مس، عیرمعر عمرثرعععمندع عرکیرعروارهتیعلگاه عرمعب ع مرگشع مرمشت رس،عب عرس،عه عرمرهععیمگان 

عآ رند مسرمپی عرمعنال عتمدکدعبرمیعخارعب عشمترعلعیمب عگان عتیآسعقرکجعب عمتاتقعروارهتیعغرب
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ر عبتلثعشدهععرکیریعععع عل ت عمس،عررعشرمک عرگان عم عنتحی عآنعمحستآعخارعنیگگد عم علستپ 

رکیتتتاریععععیهت کارعروب علرحل عفهل عبرسد ع نععغربعآسیتمس،عفرمکگدعرقتب،عتسلی تت عررعلگاه عع

آلده برع بدکنع سیل عررعیدرعحاظعقدر ع ر ع ب ععععیهتنیتمعع،عیلتهعع؛مندمس،ع روارهتع مکنع سیتس ع

نیتلععیمگان  مرتشع ع ب ع تاس ع ر ع آنععیگر مس،ع ذمت ع آلرشار هتعل سابعلنزءع  ععععهتک یتک ع

ررعمختیترعروارهتیععععیممخیرعب عطارعگستررهععیهتبتعفر شعتنمیزم علدرن عر عررعطا عست ععهت غرب

مندععمند عمکنعروارهتعرمعب عمنبترهتک عم عتسلی ت ع علممت عتبدک عرررهقرمرعرمرهععتیآسغربهمپیمتنعع

ع(13 ع1396رستم :ر عقتررندعت ررت عنیتل ع سیه عرمعررعلگاه عم عخارعب عنمتکشعبیذمرند ع)

ست یعفرآکگدیعمس،ععلل،ع–ر ع،عععلل،عست یعررعغربعآسیت:عع–لدمعشی عگیریعی یحعر ندعر ع،عع

یع«عر ندیست »لل،ععع رریگع للل،عب علگامنعشی عندکدیعم عستختترعسیتس عشی عع–ر عط عآنعر ع،ع

یع عتهمیرعهاک،عسیتس علوترکع عمحستآعتهلرععریگعشی یع  معبرمیععهتگ ی لمس،عر عط عآنعع

مکنترعع سر لیگ ع یتریابع ککع ب ع تهلرشار للل ع محستآع تدرکن ع حذ ع ب ع ر ندع مکنع ب ععع ع

 عبتعلافهی،ععرگد لیعل ل ع عمکنترعککعر ع،علررمعست رعبرعمستآعمرمرهعلمال علررمعرمکععهتمر ش

ر ععععشار لر ع،عست ی(عآغت عر ندع)یع عمکنترعمنسنتمعمنتمتل عررعککعسر لینعست لل،عررعر ندع

مقتدمرعملرحل  لور عع ع قدر ع ملمت ع هد ع رمستتیع ررع حترمی،ع ب ع رستیتب ع برمیع تیمیل ع یع

(عررعروارهتیعغربعآسیتعرترگزمریعب عنتمعرختع،عنیر یعخترن عنهشعkazemi 2005:9(مس،ع

آنی عمحستآع عکیپتریی ععععحت ععیعرمشت عمس، ست لل،ععع–ر ع،ععععمیل عرمعررعشی عره عب عستختتر

لررل عهاک،ع محدع عرترگزمریعب عنتمعمرمرهعلل ع عنهشعلررل عبتکدعب عستختترهتیعقدر عشی عع

یعل ل عر عبرعمستآععهتخامست ست یعررعبسیتریعم عروارهتیعغربعآسیتعن عبرعمستآععععر ع،ععع رمر ل

 ع عملگیت علالابعنیر هتیعخترن عشی عگرفت عمس، عررعروارهتیععمنتمتلععیعسیتس  هت،عی مقه

(ععonuf  1994:6(غربعآسیتعرترگزمرع علتل عخترن عشی عرهگدهعمیل عب عستختترع عهاک،عباره

ععتامن لععتع عررعتترک عروارهتیعغربعآسیتعررعککعیدعست عگذشت عب عمکنعسا بتعککعبررس عمنم

ر عت عب عرکو عکتعفتقدعپتکیتهعمنتمتل ع علهباعی،ععععمرثرمًیعحتر عبرعمکنعروارهتععهتر ع،عگا،عر عع

لامررعپیشعگات عمغلجعروارهتیعغربعآسیتعتترگانعفتقدعتهلهت ع عحسععبگتبرعفرمگیرعبارهع عهس، 

پیاندعععگان چیهیعلذهب ع عقال  عبد نععهتلالق  ععععهتسگ،ع عسرشترعم ععععمندبارههاک،علل عقایعع

(ععBYMAN  63-2003:62(هرجع علرجع عآلترهعقیتمعللی عحیال،علررزیعهستگدععلستهدععلوترک 

برعرختع،علتل عخترن عر عب عت میل عشدنعلل،ع عظمارعر ع،عب عععمفز نعگا،؛عتامن لنتین ععرر
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پیاستی عفرهگی ع عیتعشعوپاپلتیکعقال ععععنبارععیعمقتدمرگرم هتحیال،عععرکو عمننتلیده عحترمی،ع

 ع مبستی ععععگرمعمرتبتطیعمقتصتریع عر ع،ععهت(عیتعشررعمکنعروارهتع)نبارعپیاستی عقال ع عفرهگی 

هاک،ععععب رمنععفزمکگدهعنیتلیتنعررعقدر عسیتس  ععنهشععب عررعآلدهتیعنات ع عفسترعمقتصتری ععهتر ع،ع

عع– یعی یحعر ع،ععریگعشی  عررعلر بگدیعلصگال عمستهمتریعرمرر؛علتنععم عع عکیپتریی عر عرکو

لگیرعععم علل،عست یعررعمکنعلگاه عگررکدهع عهاک،علل عررعمکنعروارهتعشی عررست عنیرفت عمس، ع

یعآنی عرس،عر ععبرمعع عررعنتله عرمخل  عععمعمل نیبررعسیتس،ععععهتر ع،عست هعمنیترمنعشگتخ،عهاک،عع

نمتن ععهت،عکعهاعم عپیشعبیگ عپذکریع عنی عرمعتضمینعرگد عضر ریعهستگد عنمتنعلتریعم ععحدمقل 

 ,HOPfم عمقتدمرگرکزیعمس،ع)ععترخارنتکعهرجع لرجع رهع عآرگدهعم عب عتیلیا عمس،عر عب علرمتجعع

یعهاک،عست کتلمتع عمس،عر عب عمفرمرعررر عم ععمنیترست ه(عبگتبرمکنعبرعمستآعرکدگتهعع183 :1998

م ععرکنتپذک ندم عهاک،عبخشعرهد ل عمبزمریعبرمیعفم عر مب عخارعبتعل ی عخترن عرمعمرمپ عخارع

سایعرکیرعتیاکنعهاک،عککعرگویرعلستلزمعععم ععع رگد لععتر گیبشگتخ،عمس،عر ع ندگ عرمعقتب عپیشعع

رکیریعمس، عپسعع لیتنعخارع ع لر هتک ع ب ع ملتبتریعلستلزمععععهت،عکهاعقتپ عشدنع نیزععععهتتات  ب ع

لهگایععملنمال (عهمچگینععGrossberg, 1996:93تگدع)هس لتریع ع ر مب ع م ع نتپذکرع یعندمک ع

ععیعهت کمرثرعروععمثرم علتهتب عفرهگ علهگایع علتریعرمعررعستختترعآنعمنیترعنمار ععتامن نممس،ع عع

 عررعععمندلامنم  علهباعی،ععبتعب رمنعلور لی،ععععیمررعشرمک عرگان عب عگان ععتیآسغربروارهتیعع

مند عمکنعلیتنعروارهتیعلرب علگاه عخلیجعفترآعبیشعم عستکرکنعبتعمکنعب رمنعرس،عب عگرکبتنعشده

نزءععععیگر نیتلععستختترهتیمس،عر عتاس عب ععععیمسیتس عب عگان ععیهتلتهی،عمکنعروارهتع عنیتم

گاه عوارهتیعغرب عررعللستلد عرعبتععععمغلجعععهت ک عمکنعروشار هتعل سابعلعآنععلتهی،عحترمیت 

ب ععمنددهعیب عقدر عرس آلرکیتع لت دمنعمیل ع م ع نیزع مرگانع ل عه ع ر مب عسیتس ع عععر ند شمترع  ع

ملگیت ععمقتصتری قدر عع ع بتع رررهععیهتبت ک ع برقرمرع روغرب ع بتع نارع رکیرع لبترت ع ب ع ععیهت کمند ع

ععیعهت تع عنتبستلتنهیگدمنعب عح علویال ع عرفععیتعشععتامن مند عنمسیتس عرگان عر عبرعلگاه عحتر 

عملیدم مرعبار لانارعع

عیعبرعغربعآسیتعملگاه بت کیرمنععریتأث

ر ععععشاند لیععبگد یتهسب عع تظعستختتریعب عس علنمال عرل ععععتیآسغرببت کیرمنعمیل عررعی گ عع

ععیعهتر ع،ععع.ررعحت عتهتل عبتعکیدکیرعهستگد "همیتری عتهتب  عرقتب،ع عمپتال "ررعیمترعساحعلمدهعع

شارمیعملگی،ععععرمپ مکرمن علربستتن عترری  علصر علرمق عسارک ع عروک عیمیانیست عب عهمرمهعپگجعلضاعع
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عع عسارک  عععلرمقعععمکگی عشرمک عرگان علصر ععبتععع.هستگدععتعیآسغربیعبت کیرعررعی گ ععهتر ع،عععنکترلمده

 عآنمتعررعلهتر  عم عنتکیتهعبسیترعلمععتامن نمگذمریعآنمتعرمعل د رعرررهعمس، عبتعمکنعحت ععععریتأث

خالءعنتش عم علدمعحضارعفهت ن عمکنعروارهت عقارع عملترم علت دهعععررع.یعیو عپاش عرررملگاه ع

ررعت ا  عخت رلیتن عمکاتعنمتکگدعر عمکنعحضارعررعررم علد ععععیمفهت ن عنهشععععرگگد للرب عسه عع

گا،عر ععععتامن لب عنرأ عععع.خامهدعشدععتررمرن  عبت گو،عس عگتن عفاقعب ع  نع مقه عخاکشعع

عع"رقتب،ع"هستگدعر عتهتل عآنمتعم عشی ععتیآسغرببت کیرعمیل عععر عررعحت عحتضرعمکرمنع علربستتن 

 عررعستک عب عقدر عرسیدنعععریتأخدهعمس، عترری عنیزعبتعیگدعره عرسیع"سخ،ععبهضتًتهتب عنرمع ع"ب ع

عع.بت گوت عمس،عععتیآسغربحزبعمساللیرمیعلدمع،ع عتاسه عررعمکنعروارعب عی گ عمثربخو عررعع

یعنترکدهعگرف، عمکنعروک عررعبسیتریععملگاه نهشعروک عیمیانیست عرمعررعلهتر  ععععتامن نمهمچگینعع

ععتعیآسعغربمسرمکی ع علهاع عیلحع عملگی،عررعععع-ملرمبععب رمنععمنعمس، م علامررعهمامرهعککعطر عب ر

رمرر لگاه ع لهتر  ع ررع روک عیمیانیست ع ب عنتکیتهع لستهیم ع لگاه عع.مرتبتطع همتنگدعععیمبت کیرمنع

ررع لرهعبت کیرمن عرمنس،عر عنهشعرقتبت عررعسیتس،ععععتامن مکرمن علربستتن عترری ع عمسرمپی عرمعل

بزرگعب ع کژهععععیهتررعمپتال عبتعرقتب،عقدر ععیم عنهشعرقتبت عبت کیرمنعلگاه رگگد مکاتعلععیملگاه ع

شدهعمس، عهرعگر هععععتیآسررعغربععیملگاه ععیهتآلرکیت عر سی ع عمت ترک عمر پتعلگنرعب عتودکدعرقتب،ع

 عسیتس ع عرمهبرریعخارعرمعررعقتعجع»نگ عنیتبت «عست لتندهععیهتم عبت کیرمنعتالشعرمرندعتتعرقتب،ع

نمتکگد عبرخ عم عبت کیرمنعهمتنگدعلربستتنع عمسرمپی عررعیدرعرمرکیتعیزهعرررنعنیر هتیعمنتمتل عع

رمنس، عررععععیم علل،عآنعرمعبتکدعررعتالشعآنتنعبرمیعتغییرعررعلام ن عقدر علگاه عبتشگد خت رلیتن عل

ب ع نارعآلدهعمس، عیگینععععیملگاه ععیعهتررعب رمنععیممکنعفرآکگد ع لیگ عبرمیعمثربخو عبت کیرمنعلگاه 

فرآکگدیعرمعبتکدعبخو عم عست  رترهتیعرگشعنتلتهترنعنیر هتیعمنتمتل عبرعمستآعلدمخل ع عمثربخو عع

لگاه  بععیمنیر هتیع نوتن عع معمللنی ع فرآکگد ع مکنع ررع نیر هتیععععک هتعرمنس، ع شدنع رمرکیتعیزهع م ع

 (ع31:ع1394)ع)لامرنیت  عرریگع منتمتل عررعبرمبرعتمدکدم علتهتر عشی عل

ع عبرعلگاه عغربعآسیتعمعمللنیببت کیرمنععریتأث

فتاحت عمسالل  علر هتعرمعرره عناررکدع عحامرثعنتش عم عآن علتنگدعرره عععع:مسالمععبتخصال،عغربعع

منمدععیعهترتر منشیستنعع ر مع ع ررع کرععنیتل ع لرمرزشتنع نخستینعععیهتگتمممع لسلمتن ع سربت منع

بارععععهتتنرب  عهمینععلامن عگو،عبتعنمتنعمسالم عبتعآنععععمشرمبا رررنتر عبارعر عغربعررععععیهتتنرب 

گررکدعر ععمتترآعم عمسالمعرمعررعذهگی،عغرب عرتش،ع علانجعپر رشعگرمکشعلگا عررعآنعنمت ر ع
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 عسرشترعم عمکگیان عبرخاررهتیعب عپتکتنعنتخاشتکگدیعع کتترشد ععبتعنمتنعمسالمعحتر ععععمشرمبا ععبر

مس،عر عررعبسیتریعلامرر عشی عخانینعب عخارعگرفت ع عمکنع ضع علانجعتثبی،عنیتهعتررکدآلیز عع

مس،ع لسلمتنتنعشدهع مسالمع ع ب ع نسب،ع ررعغربع ناکتن ع لنمال عععتامن لعع بلی علدم  ع ععٔ  گا،ع

تترکخ  عگسترشعمسالمع عتویی عناملععمسالل عررعبسیتریعم علگتطرعر عتمدکدیعبرمیععععیهتنگ 

 عمفزمکشعتهدمرعلسلمتنتنعررعمکنعناععناملع ععآلد لخارعب عشمترععععیعهتنیسر لحترمی،علسی ی،عبرعع

نیتهعع مسالمعلنمال عععهتنکرتات  ع تاس ع نیرم علسی یتنع ررع مرکتنع ع لیتنع برخاررع ب عحهتکرع ع

تمدکدیعبرمیعهاک،ععععلگامنب ستگدعر عتترک عنتآرممعمکنعر عقاجعرمعتویی عرمرهع عمسالمعرمععلاملل عهع

عع":ععدکگاع لتمدکدعب عخاب عررعنیرعبرنتررععاپیسعلوخصعمس،عر ععععنکمغربعلهرف عرررهعمس، عع

ر گتن عبار:عخارعنیتل عم عککععععررر لخاریعر عم عسایعمسالمعررعط عهزمرعست عمر پتعرمعتمدکدعع

مکنعععع" عخارعگر کدنعب عرکنعمسالمععهتنیسر لارعلذهب عم عسایعرکیر عکهگ عخارعفتحععساع عخ

رمشت ع ع قتکععع مسالمع نارع گسترشع ب ع تترک ع ررعطا ع ر ع مس،ع نیته ع بیتنیرع ر شگ ع ب ع نمل ع

ع(ع35 ع1395ننت :)ع تگت لت عتترکخ عبیومتریعرمعبینعمسالمع عناملععغرب عب ع نارعآ ررهعمس،ع

ع

عع11میعم عحمال عمنت تریعر عررععسپتتلبرعلبتر عمس،عم عسلسل عع11تتلبر:عحمال ععحترث عکت رهعسپ

هنریعشمس عررعختکعمکت  علت دهعآلرکیتعمننتمعشد ععع1380شمرکارعععع21 عبرمبرعبتعع2001سپتتلبرعع

ر   عع آنع یبحع ربارند ععع19ررع رمع لستفربریع تنتریع هامپیمتیع یمترع معهتلده ع ملضتیع م ع تنع

هتیعر قلایعلررزعتنتر عنمتن ععهتیع لتن عگانتگانعب عبرجمپیمتعرمعررعفتیل هامپیمتربتکتن عر عهاع

ررعع ر ع بسیتریع لدهع همرمهع ب ع لستفرمنع هم ع برخارر ع ر ع مکنع نتین ع ررع نیاکارکع رند ع شمرع ررع

م عر عستل،عب عطارعرتل ع کرمنععستختمتن هتعحضارعرمشتگد عروت عشدند عهرعر عستختمتن عپسع

تکتن عهامپیمتیعسامعرمعب عپگتتگان عررع کرنیگیتع رند عهامپیمتیعیمترمعملتعررععشدند عگر هعهامپیمتربع

ردممعم علستفرمنعمکنعپر م ع عس عپر م عرکیرع ندهعنمتندند عروت عمکتع،عپگسیلامنیت عسرنیانعشد عهیچ

مکنععهتیععربتعررعر عشمترعروت ععهامپیمتعع19تنعبارند عر عبتعررعنیرعگرفتنعععع2٬974هتععشدگتنعمکنعحمل 

هتعلررمعلتریع عشمر ندمنعبارند عر ععترعروت عشدگتنعمکنعحمل رسد عبیشتنعل عع2٬993هتعب ععحمل 

روارعگانتگانعنمتنعبار عمکنعمقدممعتر رکست عنها علاا عررعر مب عبینعر عقاجعععع90هتعم ععللی،عآن

ست لتنععععیهتنتل بربارع علان عم عمسالمعهرمس عرمعپرمرگدهعررر عررع مقععپسعم عمکنعحمل عبارعر عع

نیتل عععیمتفت ک مشغت ع بتع گرف،ع ع نرکتنع تر رکس ع للی ع روارهتع م ع بسیتریع آلرکیتع ع سم،ع م ع
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عع برختر رکست عنمارعپیدمعررر ععععیعهتگر هکروارهتک عیانعلرمقع عمفغتنستتنع علبتر هعبتعتویی عع

شدهع ععععوتنکهتتس،عیعسمقدملت عناملععغرب عنیزعلگنرعب عبررمش،علگا علسلمتنتنعم عناملععغرب ع ع

ب عمشغت عنیتل عروارهتیعمسالل عیانعلرمقع ععععتامن لب عرشمگ عر طرف عرملنعل ع ند عررعمکگنتعع

مضت ععمفغتنستتنعتاس عآلرکیتعمشترهعرررعر عبتلثعمکنترعترآع عتصاکرعلگا عم عمکنعروارع عملتر

هتعیا ریع عتصاکرعلگا عر عم عمسالمعععیعهتل یفگستررهعررعناملععمسالل عشدهعمس، عم عطر عرکیرع

 عم عطر عرکیرعمقدملت عرمرکیت عم عشار لععهت غربلانجعلگزنرعشدنعلسلمتنتنعم ععععرهد لنوتنعع

عع عمهتن،عب عطر عگر ه عم عتگدر هتعلسی   عهمچانعب عآتشعرویدنعقرآنعتاس عرویشعلسی  عع

ع غرب ع روارهتیع نورکت ع ررع لسلمتنع آنتنععلهدست ع لیتنع شیت ع تهمیرع  ععشار عللانجع

ع(ع23 ع1396رستم :)

ت هرعععیعمخیرعررعهتست یععهت نترتلرتخعسایدعررعپ عععنیلسئاعععیعر گتن عآلرکیتعررعلگاه :هتتس،عیس

رفهتمقدممعرمهبررهتع عع پترمر رس ع آسیتعهمامرهعریترعککع لگاه عغربع ررع تترهتیععیعلملیتت عخارع

لتگتقضع عر گتن عبارند عشهترهتیعرر غینعرفتععم عحهاقعبورع علبتر هعبتعتر رکس عآنمتعنتامنست عب ع

ععلهباعیت عبرمیعمکنعروارعرسجعنمتکد ععتیآسغربیعلگاه ععهتلل،عمقگتععمفیترعنمتن عب ع کژهعررعنزرعع

منهالبع عخیزشععععسررابععب رکن ععرس،عنوتندهع عمرتنتععلربعررععیهتحیال،عگستررهعم عععع،عکعحمت

بت ر ع شیهیتنع بور؛ععلررل ع آشیترعحهاقع گستررهع ع م عععع،کحمتععنهضع برخ ع م ع لتع ع تسلی تت ع ع

   عرکیرعگر هتیعلختعفعحیال،عسارک ع عکمنعم عهر لتن عرکیریعع یععریتیاععیعتترشیری عهتتنکنر

یعر گتن ععهتتس،عیسیعلگاه عم ععهتلل،عرکدهع عتگارعشدکدیععلگنرعب عرسامک عسررلدمرمنعرتخعسایدعگر

یعغربعبتعسگتنسارعخبریعتالشعنمارهعم عیدمیععمرستن آلرکیتعرمعررعپ عرمشت عمس، عمگرعی عغا عع

لررمعشیه عب رکنع عکمنعب عمفیترعلمال عنلاگیریعنمتکد عیدهتعلبتر عمنهالب علررمعشیه عععطلبتن حر

ععشاند لشرمک عنیمدمریع عشیگن ععععنکترعیفنررع ندمنمتیعلخا عبتععب رکنع علگاه عقایفعلربستتنعع

یعفرلتکو عم عقبی عشمتر عشی عبتقرعمعگمرعب عملدممعل یامعشدند علال هعبرعهترمرگتهکتعبتعبرگزمریعع

مکنعع بلی ع نیس،ع خبریع آلرکیتک ع آ مریع لگتریع بورع ع حهاقع لدل ع نمترهتیع م ع یععهتمقدمممکگی ع

 عهرمآعآلرکیتعم عرشدعفزآکگدععررکپذ لب ع کژهعآلرکیتعیار ععمتکت عغرب حویتن عررعستک عیترعح

 حو،عشدکدعم عقدر عععیعلسلمتنعب ع کژههتعلل،عنااذعنمماریعمسالل ع عل ارعلهت لنعررعبینعع

یعخارععهتنوتنده عکمنعلگنرعب عحمتک،عگستررهعم عحترمتنع عرس،ععععنکب رععگیریعشیهیتنعررعلرمق 

ع(ع19 1396رستم :)عررعمکنعروارهتعشدهعمس، 
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شامهدع عقرمپنعفرم من علبگ عبرعنهشعحمتکت عآلرکیتع عروک عمشغتعیرعقدآعم عنرکتنت عمفرمط ع عع

تیایری  بتنیته عرالن ععهمچانععتر رکست عسلا ع رمرر ع ععتنیعل ععلذهبععنگ عع ععتگشععرملشع نارع

ععررعععس یانیعیمعع ع ععنمتنععمستیبتریععبرمعععگ کعگزععنعکبمترععهمچانیععریتیاععتنت عکنرععلملیررعع ععلسلمتنتن

ع عشار لععل سابرروارهتیعل ارعلهت ل،ععژهک ب عمسالمعنمتنعفیتضهع عشکفرستعععنم،ع

آلرکیتعرربترهعتویععررعغربعآسیت:هترغدغ  .2 پیوینعسیتع ععگرمهتمعفاعر»ععیعمسترمتژککع «علضاع

لتخصصعملارعخت رلیتن عررعلاسس عپژ هو عرندعلهتهدعمس،عر ع»تله عملپرکتعیست عمکرمنعم ع

یعلتات  عررععهت گکآفرملرکیتع عب علیس عملرکیتعم عمکرمنعب علگامنعککعروارعشیه عبتعنهشعع

تله عععع ععبگتن عفلساینعمشغتع علانجععع کسارعع لرمقععلگتطرعخزر عخلیجعفترآ عآسیتیعلررزی 

م عنیرعسرمنعرتخعسایدع عمسرمپی  ع نارعروارععععتمدکدآلیزعر عروارعم عهمدکیرعشدهعمس،« 

رریدعلگتبعععع68لسلمتنع عنیر لگدیعیانعمکرمن علیتنعر علگبععمنرویع)خزرع عخلیجعفترآ(عر ع

منرویعنمتنعرمعب عخارعمختصتصعرمرهعمس، عبرمیعمسترمتژی علگتفعع عملگی،علل عغربعررعقرنعع

 عکی عخارنتکعمس، عم عهمینعر  عرکچتررعنییسان عس ع عهاتمینعرپیسعنممارعآلرکیتعبیس،عع

یع  رعآ لتک عسیتس،عآلرکیتععهتدمنیلععنکترلم لهتهدعمس،:ع»نمتنعمسالمعررعقرنعبیس،ع عکی  عع

یعمسترمتژککعخارعرمعررعلاررعت ا  عنمتنعمسالم عبتععهت نیرمنعآلرکیت ععععومگدمنکمندععمس،« 

»بگیترگع قرمرععلگامنع بررس ع لاررع مسالل «ع م ععععهتآن ععرهگد لرمک ع کی ع رمع مسالل ع بگیترگرمک ع

 علاضاععبگیترگرمک عمسالل  عتهرکبتًععبررسعع رمنگد لیعتندکدعنیرع علهت ل،عمسالل ععهتر ش

روارعنمتنعر عقرکجعب عککعلیلیتررع عسیصدعلیلیانعلسلمتنعرمعررعخارعنتیعرمره عععع50ررعع

مسترم لاضاع ع ب ع ساید عملر  هع رتخع سرمنع نیرع م ع مس، ع شدهع تبدک ع ملرکیتع لل ع ملگی،ع تژیع

ع11بگیترگرمک عمسالل عیانعفتشیس عقرنعبیست  علختعفععیبرم عرلاررمس عمس، عپسعم عحترث عع

رتخعسایدعلارحعگررکدع عع م عسایع بگیترگرمک عمسالل عب عیار علاضال عنمتن ع سپتتلبر ع

 عم عنیرعحزبعناعل تفی عرترععمندررره عنمه علگاطععسرمنعآلرکیتعلهتبل عبتعآنعرمعب عککعرمهعح

یعبگیترعگرم عبسیترعحتپزعمهمی،عمس، عنگبشعشیه عمکرمنعهتنگبشآلرکیت عنهشعشیهیتنعررعلیتنعع

( عم عسایعمندکومگدمنعغربع عآلرکیت عنگبو عبگیترعگرمعلهرف عشدهعمس، عبرخ ع1357ست ع)ررعع

ناکسگدگتن ع»شیه عبارن«عرمعم عر ک عمیل ع»ل ارعشرمر «عنتلیدنعمکرمنعم عسایع»نارجعباش«ع

 عگاتیاعبرمیعنمتن عععهتتمدنعلهتهدبارند عحت عنتین عتوییال عگا،ع عگایععهتآنع عمندرمنست 

لختلفعطرحعععع،عر عررعلنمععلمال عست لتنعلل  عم عسایعمکرمنعررعلهتطعلتریعم عخوان
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همیتریعع ب ع نیزع لگنرععمعمللعنیبگررکدهع ملرکیتع بتع لهتبل ع برمیع آنمت عحمتک،ععشار لع ع نیرع ب ع  ع

 عحمتآ عحزبعمهللع عشیهیتنععنکب رعع عبگتنععنمماریعمسالل عمکرمنعم علل،علیلامعفلساین عکمن 

لامل عنیرمن عمکت  ععععم عع گذمرر نمنگبشعبگیترگرمیعمعهتلدهع عمکرمنعبتق ععمفغتنستتن عتات ت علیتنعع

لت ده عپیاندهتیعلهگایعلیتنعنمماریعمسالل عمکرمنع علل،عشیه عررعخت رلیتن عمس، عیگتنعع

ر عگات عشد عفر پتش عحیال،عبهثعلرمقع عب ع نارعآلدنعفری،عتترکخ عبرمیعشیهیتنعمکنعع

یعملرکیتعمفز ره عخیزشععهت نیرمنختترعسیتس علرمق عبرعلیزمنععروار عب علگیارعلوترر،عررعست

یعمسترمتژیععهت نیرمنتان عب ععععبتععمنهالب علررمعب رکنع عکمنعنیزعم عمکنعقتلدهعلستثگ عنیس، 

ت ا  علرمقعبرعلستپ عنا،ع عملگی،عمسرمپی  عمکنترعستختترعحیالت ععععریتأثآلرکیت عررعلاررعع

یعسلا عنمتریععهتگر هکععسیتأسرعب عرررهت عشی عره ع عفدرم عررعلرمقع عرمرنعنهشعبیوت

تیایریعم عقبی عرملشعب علگامنعککعرمهعح عمستس عبرمیعلمترع عرگتر عشیهیتن عررعنیرعگرفت عع

مس،  مذهتنععععسرمنععشدهع من رم ع شیه « ع »هال ع لامامع ست یع برنست ع بتع مسرمپی  ع آلرکیتع ع

 عنیرمن عآنمتعرمعنسب،عب ععععرندیگ لپی «عپ ععلربعرمعم علسئل عمیل  عکهگ ع»مسرمععرمنیگع عیتصم

 ععرگگد لحترمی،عمکدپاعاویعشیه عت ،عرهبریعنیتمعنمماریعمسالل عمکرمنعررعلگاه عت رککعع

 عنمترکگ عشدنعلاتهیم عیانععععیست برنست م عسایعرکیر ععععهتآنیگتنعر عبتکدعمذلتنعرمش، عع

 عمکنعلاضاعع»لتگتقضعنمتک «ععععرمنگد لهال عشیه عرمعررعتهترضعبتعمعزملت عطرحعخت رلیتن عع

مس،عر عآلرکیتعررعح عآنعبتعلوی عر عب عر عمس،؛عب عمکنعلهگتعر عبرمیعتضهیفعنمماریع

رمک عآنعرمعرمرر ععمسالل ع عب عطرکرعم ع ع»مسالمعسیتس « عم عنال عر عروارعلتعمرلتیعممعمعه

ت ا  عریگعشی  علختطرم ع مه ععرگد لتالشعع ررع آنع آثترع نمترکگ عشدنع یعهال عشیه ع ع

یعسگ عگاشزرعرگدع عم عسایعرکیرععهتلربیعرمعهمامرهعب عروارهتیعلگاه  عب ع کژهععملگاه ع

ععر عطرحعهرگان عمعیایعرفتتریعررعرگترعطرحعخت رلیتن عبزرگ عب عتضهیفع عمست تع عععرمند ل

ع(34 1392تام :)عمعزملت عمکنعطرحعلگنرعخامهدعشد 

 :قيتحق  یشناسروش
ععیعحتضرعم عناععرتربررععریت هعع،عیمننتمعشدهعمس، علتهعع لیت لع- ایب عر شعتایععریت هععنکم

ععیعتترشیرععیهتتاس عگر هعع بیلؤثرعررعبر  عنگ عتررععع عتیلامل عملگعع عرنبت عبررس علتعب ععبتشد ل

آس غربع نتتعع یهستععتیررع معع نکر ع مطاللت ع بررمرر ع ررع مستاترهع ر شععععریت هععنکقتب ع ر ع م ع

لاضاععبتعمستاترهعم ععععت یمربعع یمشدهعمس، عررعر شعرتتبختن ععیگررآ رعع دمنی علععیعمرتتبختن 
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ل لهتع رتتبععیرمن کرعع دمنیلاتعهت ع نیرهت ع رععهت کهتع بتنکیتحجعععیهتدگتهک ع ععیعهتنیرمنع ع

ععهتعدگتهکر عرععدکتالشعگررعع دمنیشدهعمس، عررعر شعلععیگررآ رعع  عخترنعع رمخلعع مطاللتت

ععتکع عرمنویدهعرفتععناععع،عی عرفتععرعمعررعرمنویدهعملگعع،عیحا هعملگععستنرترشگتععع  نیرم عخبرگع

عع،یعرمنویدهعملگععدیلال هعبرعمسگترع علدمرکع عرتجعمستتععریت هععنک عنتله علاررعلاتعه عررعم کشاع

ع بتشگد لع96 عرمنویدهعرفتععررعست ع

مطاللت ععععنی عهمچگععت کمطاللت عم علگتبععلختلفعشتل عرتج علهت  ع عنورععیآ رم عنمعععپس

مطاللت عععع ی عت لعع کنسب،عب عتنزعع ایرعععرکنیرمنعب عطرلصتحب عبتعیتحجعععن یرس،عآلدهعم عنتب 

 مس، ععدهکهتعمقدممعگرر عرمره

 : قيروش تحق 

میلع ر عهد ع آننتع تأثععک لهتع  عشگتستععنکمععع م ع تررععرگذمریلامل ع بر  عنگ ع تاس عععع بیررع

پیژ هش عم عنیرعناعععععینکررعمععیرعیر شعت هععنکمس، عبگیتبرمععتعیررعغربعآسععیعتترشیرععیهتعگر ه

شدهععععفکررعر عبخشعتهرععی عنتلهی عآلیترعبتشد لععیعسمتکیعلهتعع عللّعع ع تی عم عنیرعلتهععیعرتربرر

مستترمنعرمنویتهعععع  مس،:عبخشعم نیرمنعرمهبررعع فرلتندهشتل ع لستپ ععععی عستترع عیتحجع

ب عتهدمرععععیشتغ عررعلوتغ عرمهبررعع  عنیتلعع تیملگ ععنعکنارعمس، عحن عنمان عررعمعع300آنتع

نارعل تسب عشدهععع120ب عتهدمرععععیبخشعبتعمستاترهعم عفرلا ع عند  علارگتنع عرتهنع عررنست

شد عععفکتهرععریت هععیشیدهعمعیاعععنییعیتهععیهیتشیتخصععآبرمسیتععع ایمسی، عب عیار عتایع

عع15پرسویگتل عمستتندمررعشیدهع)شتل ععععرکمستآع عم عطرععنیبرعهمععع دمنیمطاللت علععیآ رنمع

مطاللت  عم عععع ی عت لععی کمسی، عررعتنزععدهکرر نبتخعمننتمعگررععیآعاتععجعکعسؤم (عبتعل تسب عضر

مفزمرععمطاللت عبتعنرمععع یپیسعم عت لععیتن کپتمستاترهعشدهعمسی، عررعععع  عمستگبتطعع ایآلترعتای

spssم عآ لیانععععهیت  یفرضیععع عک عبرحسجعشرمععtر عمستاترهعشدهعمس، عنم،عععع ع عآ لیانعخعع

شدهعبتعععع عطرمحععیعهتلال هعبرعلصتحب عبتعیتحجعنیرمنعررعیگدعناب،عپرسوگتل ععر یت هعع ر مپ

تد عع عیتگیععوتنکمعع نیرعتخصص بگتبرمعدکگررععنک ع بمرهععععریت هععزمرمبععک ر مععنک ع بتع )پرسوگتل (ع

نععک عیتکعپتععنییتهععی عبرمدکگررععنیم عر شعملتبیترعتألععیعیریگع ععجکعم عر شعضیرععیز یپرسویگتل ع

عرر نبیتخعمستاترهعشدهعمس، ععیآعایت

ع

ع
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ع

 تجزیه و تحلیل:
ععررع عبررس عمسگترع علدمرکعلانارعحتر عم عآنعمس،عر  ععیعحتیل عم عنیرم عخبرگتنهتتفت ک

ععررعع، مسععبارهععلتهدریعع ععگانتگانععهتیب رمنععرتنانععهتکآفرععشمت عع غربعآسیتععمخیر ععععره ععیگد

عع،یفهتععع ععستخت  عرشدععلامن ععب رمنعع ععتگشععبتععرمعععلگاه ععر ععناکگ عععهتیدهعکپدععم  ععیک ععتنیل نکم

ععم عععکی ععحتضرععحت ععررععهتگر هععنکمعع،عیفهتععع ععگسترشععع مس،عععیریتیا - یتترشیریععگر همتع

 ععنکمععبرععلال هععر ر ل ععشمتر ب ععآفرکهتععشمت عع رمهبرریعغربعآسیتععععلگاه ععلهضال ععترکنلم 

یعدکمعملل  عتمدبینعع ععمیلگاه ععتمدکدم ععبر لال هععیعتترشیریعب ع کژهعرملش هتگر هععملر  ه

عع عع عشگتخ،رمستتعنیهمعررع دنر ل ععشمترب ععرمنکم عمساللیعنممارع عللع،عیعملگیعبرمعزینیعند

ععحتپزعععرمنکم ععمساللیععنمماریععبرم ععللعع،عیملگعع  ععتتیعحععلگتفعععنیر م ععگر هععنکمعع،عیلتهیععریییپ

  عمس،ععتریعبسع،عیمهم

یععهتگر هستکرععع عرملشعدیعتاععلسئا عسیمنیلع عیتکغرب عآلرعهستگدعلهتهدم عخبرگتنععمیلده

عتن عیعخت رلععررععغربیععمسترمتژععبتععرمععزییععهم ععیعحتیل  هترمرهعع یت لعع ععتنزب عع هستگدتترشیریعع

ععرملشععنترعکمععبتعععرررهع ععسهععغربعععر عیععطارب عع رمند لععلرتب عع عیمسرمپعع کروعع،یملگععنیتألیععبرم

عرمعهستگدعرمنکمع،عکحمتعلاررعر ععمهللحزبعع ع کسار–  یمسرمپع کروعبرمبرعررعمتندهیبتقعنبم عتگمت

یععهتم گر هعع،عکحمتعررعغربعهد علهتهدند عبرخ عرکیرعم عخبرگتنعرگدععلامن عشیس،ععبتعه 

ععم ععع یمسرمپعع کروعع2006ست ععععشیس،عععم ععبهدععرمععسارک ععررتترشیریعلتنگدعرملشع عمعگصرهع ع   عع

یعملگاه یععبت  ععر ععلگامنععب ععم  عع هل ععررعععبگتنععمهللحزبعع عع کسارععلمترعع عع عل تیرهعبگتنععمهللحزب

ککعپدکدهعراتتهعع عرکیرعم عخبرگتنععبرخعع رمنگد لععرمنکعمععلمترعع ععل تیرهععر مععلرحل ععررععع ععرمنکم

برععععهتآن ععرمنگد لیعتترشیریعررعغربعمسیتععهتگر هرمعلتل عبر  ععععوپاپلیتیکععیهتو کلد عبتعر

هتعررعلگاه ععسیتس ع عتضهیفعر ع،ععیهتررعنتین عب رمنعیعتترشیریعهتر عگر هعمنددهیلهمکنع

رمعمکنعععخاررعی ععلدهععععنکمعع لرب عم عنمل عررعسارک عب ع نارعآلدهعمس،عععررعنتین عت ا  عبمتر

تر رکس رمنست  پدکدهع ب ع مکدپاعاوککع مر ش ع متصت ع ر ع ر ععرملشععب ع کژهععمندع  علانجعشدهع

ب عمستخدممعنیر هتیعندکدع عتهرکفعآنعررعقتعجععع تانی ضمنععهمزلتنععععیعتترشیریهتعگر ه

کتعنگ علهدآعررعقتعجعککعخلیا عب عمیاالحعمسالل ع)شیه ع عسگ (ع ععععیمککعلگت ل عفرق 

علگنرعب عتدم معب رمنعشار عتامند مکنعلسئل علع عمندشدهلوغا ع
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یععهتگر هنم،عنتباریععععرریععملگاه ب عککعهمتهگی ععبرمیعرستیتب عع ععرمرند لخبرگتنعمظمترعع

م عسایعر ع،عرملشععععژهعک ب تترشیریعع مقدممع یار ععععیمبت کیرمنعلگاه هتع عع  معمس،عس ع

لتات  عب علامامعتمدکدع علمترعتر رکس عرملشع ععععیهتپذکرر عنخس، عخر جعروارهتعم عنیته

لگاه ع نهشع لل ع ع ملگی،ع برع آنع مس،عععیمتأثیرم ع ست هعع عروارهتع ب ع نال ع ب ع خارع هتع ععر ع

قدر ع ععهتع عنخبیتنعحتر عررعمکنعروارهتعنسب،عب علسئل عخالءععتترکخ عر ع،عععیعهتبررمش،ع

لتات ت عررععععیهتهت عمرگانعمپتال  عررعنتین عمکنعنیتهگررر برعلعععیمت ا  عوپاپلیتیکعلگاه 

لبتر هعبتعرملشعم عنمل عب عرهبریعآلرکیت علربستتن عمکرمنع عر سی ع عنمتکتتًعر شعختصعترری عع

عررعلبتر هعبتعمکنعپدکدهعتر رکست ع نارعرمرند 

مسترمتژککعخارعررعلبتر هعبتعععیعهت،عک عل د رعهت،عیعر ع،عم عظرفنیت عر م عفم علوترکعلیتنعع 

رملشعم ععععژهک ب یعتترشیریععهتعتر رکس عرملشعمس، علتهی،عپیچیدهع عررعحت عمنتهت عگر ه

 عم عمکنعر علبتر هعبتععرگد ککعسر لینعب عسر لیگ عرکیر عآنعرمعب عککعپدکدهعفرملل عتبدک عل

هتععر عگیرر عم عمکنعع تظ عنگ عسارک عنوتنعرمرهعر عر ع،عهتعیاعآنعبتکدعبتعهمیتریعهم عر ع،ع

نم رملشع نمتک ع شیس،ع کتع سررابع ب ع لافرع تگمتک ع رمرنعععع شاند ب ع مرتبتطع ع تظ ع مکنع م ع

لثالًعررعر مب عرقتب،عآلیزعروارهتععععیمرملشعبتعستکرعلاضالت علگاه یعتترشیریع ععهتعگر ه

ل گستررهع رمع لستپ ع رملگ ع ر ع سهاری(ع لربستتنع مکرمنع ع گر هرگد )بینع بتع لبتر هع ب ع یععهت ع

ع عرگد رمکعیگدمن عنمعتترشیری

متصت علگاه ع م عتضهیفعععیمنیت عسامعلرباطعب عیتعشع مکگی عبهدع بارع ع  عنغرمفیتیعرملشع

ررعععتترشیری (عبتکدعمنتیترعرمش،عر عفهتعی،عمکنعگر هععرملشعررعلگاه عشتلت ع)لرمقع عسارک

مفزمکشعکتبد ع عمفغتنستتنععم عنمل عشمت عآفرکهتع)عیب (ع عآسیتیعلررزیع عقاهت ععععثبت  لگتطرعب

وپاپلیتیکعل ل عبرمیعلافهی،عخارعمستاترهععععیهت ژگعکم ع ععیعتترشیریعهتعبرعهمینعلبگت عگر ه

ع شار ضر ریعلععآنمتبتر هعبتع عپسعبسیجعنیر هتیعل ل عبرمیعلرگد ل
 ( 1جدول شماره )

 سؤم ع
خیل عع

 ر 
  کتر لتاس ع ر 

خیل عع

ع کتر
 لیتنیینع

من رم عع

عمستتندمررع
T 

ساحعع

لهگ عع

 رمریع

03/3 15 12 59 30 4عمختالفت عمرض ع    
 

03/3 19 20 37 34 10 مختالفت علذهب     
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00/3 15 34 25 28 18 رقتب،عتسلی تت ع    
 

لدمعشی عگیریعع

ی یحعر ندعر ع،عع

لل،عست یعررع–

 غربعآسیتع

15 42 28 27 8 76/2    

 
خصال،عغربعبتعع

 مسالمع
6 112 45 39 18 43/3    

 

15/3 24 15 45 27 9 حترث عکت رهعسپتتلبرع    
 

هتیعر گتن ععسیتس،

 آلرکیتعررعلگاه ع
18 31 28 23 20 97/2    

 
ععهتیرغدغ 

مسترمتژککعآلرکیتعع

رربترهعتویععررع

 غربعآسیتع

17 18 32 28 25 22/3    

 

ع

علملیررع)نهشعبت کیرمنعررعبر  عنگ عترریب (عع–نمارمرعمهمی،ع

ع
ع

4.22, 4.36

3.88, 4.13

4.02, 4.06

3.73, 3.90

4.32, 4.52

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

3.603.703.803.904.004.104.204.304.40
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  گیرینتیجه
اتصال  امحلیآسغرباست که، موقعیت جغرافیایی   انگرانیبی هاافتهنتایج حاصله از ی  

های حمل و نقل دریایی را در بر ها و شبکهآفریقا، آسیا و اروپاست و مهمترین آبراه هایقاره 

، منابع عظیم ذخایر نفتی و گازی که برآورنده نیاز روز افزون انرژی جهان در قرن ردیگیم

بیست یکم و حتی بعد از آن است، برای جهان غرب اهمیت فراوانی دارد، چندین نقطه  

الطارق، کانال تنگه جبل ی ژئوپلیتیک جهانی از قبیل هااستیسذار در استراتژیک و تاثیرگ

های ورودی به امریکا، اروپا و های مهمی هستند که راهالمندب و تنگه هرمز از آبراهسوئز، باب

شرق دور را در کنترل خود دارند در این منطقه واقع شده است. این منطقه از نظر  

س بین اوراسیا و جهان بحری است و از سوی دیگر  ژئواستراتژیک نیز یک منطقه تما

پیوند ناگسستنی به نفع ایران و   ایآسغربژئوپلیتیک شیعه با مرکزیت ایران با ژئوپلیتیک 

ی برزگ غربی به ویژه آمریکا و همپیمانان  هاقدرتشیعیان ایجاد نموده و واقعیتی است که 

  از تحوالت بین المللی بی توجه باشد، به نقش آن در تواند ینم ی به خصوص عربستان امنطقه

ی معنوی میان جمهوری اسالمی  وندهایپ ی،امنطقهی و افرامنطقهعوامل نگرانی کشورهای 

ی  هاجنگعبری و عربی در -ی غربیهااستیساست. شکست   ایآسغربایران و ملت شیعه در 

روز با  33ر جنگ خفت بار رژیم صهیونیستی د شکست ترکیبی انجام شده از قبیل نقشه راه،

اشغال عراق و شکست   روزه جنگ غزه مشکالت 51روزه با حماس،  22حزب اهلل لبنان و 

  عدم عربستان درجنگ ترکیبی عملیات طوفان قاطعیت در یمن، شکست طرح خاورمیانه،

ی عربستان در سوریه در براندازی رژیم  امنطقهو ائتالف  موفقیت گروهای مورد حمایت غرب

  ،اطالعاتی و پروپاگاندا جنگ ،دیپلماسینظیر  هیبرید  هاینبردی هامؤلفهکه با و...  سوریه

  یروهاین ،نامنظم و چریکی یروهاین سلفی تکفیری، یهاشورشو  هاینابساماناز  تی حما

است همراه بوده نگرانی   حمله های سایبریو اقتصادی جنگ  ، کالسیک نظامی یروهاین ،ویژه

تشدید جنگ   احتمال کاخ سفید و هم پیمانان آنان را دو چندان نموده است. سردمداران

ی و منطقه و تجهیز و پشتیبانی المللنیبترکیبی توسطه کشورهای فرامنطقه با هم پیمانان 

علیه   با پشتیبانی هوایی و موشکی؛ بر  ی معارض همسو از طریق جنگ کالسیک وهاگروه

ی و هم پیمانان آنها افرامنطقهی هاقدرت جنگ ترکیبی  کشورهای محور مقاومت وجود دارد.
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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  

ی  هاگروهی ترکیبی هاجنگآن چیزی که اهمیت دارد این است دفع تهدیدات ناشی از 

ی و اسیس تارشگری و همپیمانان آنان، از طریق بکارگیری راه کارها و سازه کارهای امنیتی،

در بروز جنگ   مؤثرنظامی است. نتایج حاصله حاکی از آن است که مهمترین عوامل امنیتی 

 ی تارشگری در غرب آسیا شامل موارد زیر است:هاگروهترکیبی توسط 

–، عدم شکل گیری صحیح روند دولت رقابت تسلیحاتی ارضی، اختالفات مذهبی،اختالفات 

ی دوگانه  هااست یس ، حادثه یازده سپتامبر ،اسالم با خصومت غرب  ملت سازی در غرب آسیا،

 ی استراتژیک آمریکا درباره تشیع در غرب آسیا.هادغدغهآمریکا در منطقه، 

 ها پیشنهاد

برای افزایش ضریب امنیت ملی کشورهای محور مقاومت به ویژه   یکارهای همین اساس راه بر 

 :شودیمجمهوری اسالمی ایران استنتاج و پیشنهاد 

ی آنان در امنطقهی و همپیمانان افرامنطقهی نظامی امنیتی کشورهای هاتالشبا توجه به  -1

ی روحی  هایآمادگی ترکیبی ضمن حفظ و ارتقاء توان رزمی، هاجنگایجاد و مدیریت 

 روانی نیروهای مسلح برای مقابله با جنگ ترکیبی تقویت شود. –

نظر به موقعیت و جغراقیای منطقه، تکیه بر نقش اسالم به جای مذهب، افزایش بصیرت و  -2

المان دینی  ی جمعی و فضای سایبری، عهارسانهی از ریگبهرهبا  ی منطقههاملتآگاهی  

یی بین بیدارگری دینی و تقویتی دینی و تمرکز بر مبانی مشترک اسالمی  گراهمی هانه یزم

 مورد توجه قرار گرفته و از اختالفات مذهبی پرهیز شود. 

 منظوربهنظران و نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی  برگزاری همایش و دعوت از صاحب -3

نظام سلطه در منطقه غرب آسیا و تالش برای   یهااست یس ، برنامه و هاطرحافشاء ماهیت 

با مد نظر قراردادن اشتراکات  ی در بین مسلمانانامنطقهی  هایهمکاراتحاد، همگرایی و 

 را کم نمود.  هاچالشبه قدرت واقعی دست پیدا نمود و  توانیمفرهنگی 

ای مجازی ی فناوری نوین برای ساماندهی فکری و اجتماعی بیدارگری در دنیهات یظرفاز  -4

 ی مسلمان به سوی هم گرایی دینی استفاده گردد.هاتودهبا هدف بسیج 
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و حفظ وحدت با آنها به ویژه اهل سنت شرق و غرب بیش از پیش مورد  هات یاقلحقوق  -5

توجه حاکمیت قرار گرفته تا وحدت ملی در جامعه تقویت شده و از بروز اختالفات بر 

 ی مذهبی پیشگیری شود.هاگسل
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