فصلنامه مطالعات جنگ
سال سوم ،شماره یازدهم ،زمستان 1400
مقالة اول از صفحه  5تا 26

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها
عزیز نصیرزاده ،1علی فرهادی ،*2امیر هوشنگ خادم دقیق
دریافت مقاله1400/10/02 :

3

پذیرش مقاله1400/11/25:

چكيده
طبق فرمایشاا
ناابکی اسا

مقام معظم رهبری

مدظلهالعالی

ساااسا های خباث

آلود اساکببار در مطققه ما ایجاد جطگهای

ا ه ان رو هدف اصالی تحقاق حاضار تباان جطگ ناابکی عوامل کلادی پاشارا ها و شاواهد و

قرائن این جطاگ میبااشااادو پ وهض حااضااار ا لحاان هادف ا نو تحقاقاا
تحقاقا

اککشااافی آیطدهپ وهانه اسا

تحقاق  10ن ر اساااکرات یسااا
اطالعا

کااربردی و ا نظر روش جزء

که به روش دل ی و سااطاریونویسای انجام شااده اسا و جامعه آماری

های حو ه دفاعی نظاامی میباشاااد که به روش هدف طاد انکگاا

موردناا به روش دل ی ج عآوری و در چارچو

ردیادند و

الگوی سااطاریونویساای تباان ردید و در پایا

عوامل کلادی پاشارا ها و شاواهد و قرائن این جطگ شاطاساایی ردیدند و نکایج تحقاق حاکی ا آ اسا
به دلال هزیطه باالی جطگ مساکقام تل ا

انساانی مشابال

که

اقکااادی و عدم اقطا افبار ع ومی اساکببار

جهانی و در رأس آ ها امریبا ت ایلی به ورود مساکقام در جطگ را نداشاکه و با اساک اده ا ماطههای اخکالفی
موجود و یا سااخکگی به تحریک و تهااج کشاورها و یا روهای قومی مذهبی برای جطگ با جواوایرا پرداخکه
و ح ای های مالی و اقکاااادی س اااس ای و نظامی را ا آ ها به ع ل میآورند بهنحویکه در ظاهر نایب یا
نایبا چطان جطگی به دنبال اهداف خود هساکطد اما درواقع اهداف و مطافع ملی کشاور و یا کشاورهای حامی
در مطققه تحقق مییابدو
واژگان کلیدی :سناریو ،جنگ نیابتی ،عوامل کلیدی ،پیشرانها

 - 1کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی ،مربی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،خیابان پیروزی،
ستاد نیروی هوایی ارتش ج.ا.ایران.
 - 2دکتری مدیریت دولتی ،مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران ،خیابان شمشیری،
Ali_Farhadi92@yahoo.com
* -نویسنده مسئول و عهدهدار مکاتبات
 - 3دانشجوی دکتری امنیت ملی داعا ،تهران.
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فالطامه مقالعا

مقدمه
اما بهخاوص ا سااااال

جطگ ناابکی ا رچااااه راهبرد نظامی مربوط به دورا جطگ ساااارد اس

 2011به بعد توساااااار آمریبا در کشااااااورهای اساااالمی اجرایی میشودو عل
راهبردی باض ا هر چاز به شاارایر داخلی آمریبا ا ج له مشاابال
جطگ مربوط اساا

اقکاااادی و انزجار مردم ا

و هدف اصلی آ ناز در شرایر کطونی مقابله با موج رو به ساااکرش باداری

ایالمی در کشورهایی اساااااا
آمریباییها در تحرکا

اتگاذ چطااااااان

که تا پاضا این یر ساااااااقره و سلقه آمریبا قرار داشااااااکطدو

جدیااااااد خود تالش میکططد باهدف ضربااااااه د به امطا

ج هوری

اسااااالمی ایرا جطگهای ناابکی را به نزدیبی مر های کشااااورما ببشااااانطد کااااه مقام معظم
رهبری مدظلهالعالی ناااااز در دیدار اردیبهش

 94ا دانشااااگاه افسری امام حسااااان ( ) به این

موضو اشاااااره و ا ناروهای مسلح کشااااورما خواسکطد تا ض ن ح ه هوشااری آماد ی خود
را در سااااااقح باالیی ح ه کططد و البکه هشدار دادند که ا ر شااااااقطکی صااااااور
ج هوری اسااااااامی ایرا بساار سگ
امرو سااااس ا های خباث

ارد واکطض

خواهد بودو (مالح  )14 :1394ه چطان ایشا فرمودهاند:

آلود اسااکببار در مطققهی ما ایجاد جطگهای ناابکی اس ا ب برای مطافع

خودشااا کشااورهای مطققه را یا روههایی در داخل کشااورها را تحریک کططد و وادار کططد که به
جا هم با کطد و آ ها مطافع خودشااا را دنبال کططدب جاب ک پانیهای اساالحهسااا ی را پر کططد
ساااسا های اقکااادیِ اقکاااد نزدیک به ورشابساکگی خودشاا را ترمام کططدب هدف آ ها این اسا ب
ما باید بادار باشاام (فرمایشاا

مورخه )1394/2/26و ووو معکقدیم که هم در ساوریه هم در بحرین

هم در ی ن هم در ه هجای دناای اسااالم دشاا طا جطگهای ناابکی به راه میاندا ند مردم را با
یبدیگر در ار میکططدو راهحل این اسا
دیگرا دخال
(فرمایشا

که بطشااططد باهم صاحب

نبططد ساالح ا بارو -به این شابل که مالحظه میکطاد -به کشاورها تزریق نشاود
مورخه )1396/3/14و

ج هوری اسااالمی ایرا ناز به دلال ماها
ح ای

کططد

کگو کططد مذاکره کططد

ضااد اسااکبباری موقعا

ا مساکعاع ان جها و ح ه ساااسا

خود بهطور طباعی در معرض تهدیدا

اساکقاللخواهی و ه چطان برنامه صالحآماز هساکهای

مانی و مبانی ونا ونی قرار داردو

حعاور با یگرا غاردولکی درصاحطههای جطگ ح ای
این با یگرا برای ایجاد هوی

خاص وئوپولکاک در مطققه

و ه چطان تحوال

و پشاکابانی با یگرا دولکی ا آ ها تالش

فطاوری سکرده شد تجهازا

مدر و کطکرل
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ا راه دور و شابل اری قدر های هوشا طد ساکرده شاد جطگهای ناابکی ساو یافکن جطگها
به درو شهرها و طوالنی شد جطگ بهوی ه شبل اری روههای افراطی در مطققه (عرا
ی ن و ووو) و ح ای

سوریه

دشا طا مطققهای و فرا مطققهای ج هوری اساالمی ا روههای افراطی برعلاه

ج هوری اساالمی ایرا و مطافع ملی ما در کطار دشا طی برخی ا ه ساایگا و قدر های مطققهای
و فرا مطققهای و تشابال ائکالفهای آشابار و پطها برعلاه ج هوری اساالمی ایرا و مطافع ملی ما
در سااقح مطققه حاکی ا تغاار ماها
تغااراتی اسا

که ه گام با انقال

جطگها میباشاادب بطابراین ماها

جطگها ناز دسااکگوش

در مساائل نظامی دورهی انکقالی را بهساوی م اهام نظری جدید

طی میکطدو برخالف جطگهای دهههای ذشاااکه که بر پایهی مقابله محوری اع ال خساااار

و

انهدام فرسااایشای و تؤام با تباهبر اسااک اده ا ابزارهای بسااار را بودب جطگهای آیطده بهسااوی
جطاگهاای هوشااا طاد و نااابکی و نهاایکااً تبااهبر اساااک ااده ا

یرسااااخا هاای نرم در ابزارهاا و

جطگافزارهای نظامی داردو
بدیهی اس ا

که جلو اری ا دسااکاابی دش ا ن به اهداف خود با اتباء به سااطاریوهای جطگهای

کالسااک و مرساوم و عدم پاضباطی و آیطدهنگری تحوال

این حو ه جوابگوی ناا های اسااسای

برای حااول به اهداف و آرما های عالی و تحقق چشاماندا  1404نگواهد بود و تباان جطگهای
ناابکی چالشای اسا

که دغدغهی اصالی فرماندها نظامی و بساااری ا پ وهشاگرا عرصاهی نظامی

را به خود اخکااااص داده اس ا و اینکه در آیطده صااحطههای جطگ چگونه خواهد بود مسااهلهای
اس

که بسااری ا فرماندها و مک برا را به ت بر واداشکه تا بکوانطد ش ای روشطی ا آنچه احک االً

در آتاه رخ خواهد داد را به تاویر ببشطدو
در ه ان راساکا یبی ا دغدغههای مهم و اسااسای ج هوری اساالمی ایرا جلو اری ا غافل اری
رصاد شاطاساایی پاضباطی و ار یابی تهدیدا

مکعددی اسا

که ا ساوی قدر های اساکبباری و

دشااا طاا مطققاهای و روههاای افراطی مکوجاه ماهن عزیزماا خواهاد شااادو اقادام ان عاالی و عادم
برنامهریزی برای آیطده و آیطدهپ وهی در این حو ه بساااار خقرناک و غارمطققی میباشااد و باعث
عقب ماند ا دش طا و رقبا می رددو
با نگرش به مقالب عطوا شااده مسااهله اصاالق تحقاق ناشااطاخکه بود سااطاریو جطگ ناابکی علاه
ج هوری اساالمی ایرا میباشادب بطابراین این تحقاق به دنبال کشا
کلادی و پاشرا ها تعاان مطقق سطاریوها و درنهای

و اساکگراج مهمترین عوامل

تدوین سطاریو جطگ ناابکی میباشدو

8

فالطامه مقالعا

جطگ – سال سوم ش اره یا دهم مسکا 1400

مبانی نظری
تاریخچه

ا رچه اصاقالح جطگ ناابکی ساالها اسااااااااا

که در نظام بانال لل بهخااوص در نظام مطققه

خاورماانه به کار میرود اما ایاااااااااااان اصااقالح پا ا باانا
اردیبهش ا ا

رهبر معظم انقال

در رو 26

 1394در دیدار مسهوال نظام و س ا ا رای کشورهای اسالمی با حساسا

باشکری در

در با دیدشااااااا ا دانشگاه افسری و

ادباا

سااساااااای کشورما وارد شدو رهبر معظم انقال

تربا

پاسااااااداری امام حسان ( ) به موضو کشاند جطگ ناابکی به مر های ایرا اشارهکرده و

فرمودناد :بطاده خبرهاایی دارم ا ایطباه دشااا طاا ماا باا ه راهی برخی ا مساااهوال سااا اه مطققاه
خلاجفارس درصدد هسکطد که جطگهای ناابکی را به مر های ایرا ببشانطدو
پیشینه تحقیق

اح ادیمقادم ( )1386در مقاالعاهای باا عطوا ااساااکرات ی ناروی مقااوما

بسااااج در جطاگ آیطاده

ساطاریوهای چهار انهب جطگ سارد ب بارا راهبردی اشاغال نظامی محدود و اشاغال نظامی ساکرده
(جطگ ت امعاار) را مقرح ن وده اساا و اهلل کرم و ه بارا ( )1386در مقالعهای با عطوا امقالعه
فعااای جغرافاایی و ظرفا های غار حاک اکی ج ا ایرا و چگونگی بهرهبرداری احک الی توساار
تهدیدکططده آتی و بهرهبرداری آ فعاا و ظرفا های غار حاک اکی توسار ج هوری اساالمی ایرا
سااطاریوهای اقدام ضاارب

نظامی آمریبا علاه جواوایرا اشااغال محدود (خو سااکا ب هرمز ا و

بوشاهر) توسار آمریبا و عدم امبا اشاغال ساکرده جو او ایرا توسار آمریبا را مقرح ن وده اسا و
کار روه تحقاقاتی در موسااسااه آمو ش ای تحقاقاتی صااطایع دفاعی ( )1389در مقالعهای با عطوا
اقدر

یبپارچه امطا

ملی در محور دفا هوافعاایی (قاام) چهار ساطاریو برای افق  1394به بعد

را شااملب ساطاریوی تهاجم هوافعاایی آمریبا علاه مطابع حااتی حسااس ساطاریوی جطگ ساایبری
سطاریوی تگریب محار یسکی هارپ و سطاریوی تل اقی تباان ن وده اس و
حادری ( )1390در مقالعهای با عطوا اتدوین سااطاریو صااحطه ع لاا
مطاطق مأموریکی آجا به ت باک هر مطققه با بهکار اری ساامانه¬های مگکل
الیههای مگکل

مقابله با تهاجم آمریبا در
آجا در کلاه ساقوح و

ع لااتی وی ی¬های بار صااحطه¬های ع لااتی جطگ آیطده جواو ایرا و آمریبا

را تباان ن وده اسااا و پ وهشااای باا عطوا ارونادهاای جهاانی 2030ب جهاا ¬هاای بادیال توسااار

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها

اشورای اطالعا

ملی آمریبا اجراشده اس

یا جها تعاادها و دناای فارغ ا دول
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که چهار سطاریو موتورهای خاموش سکرش جاطی

در آ ارائهشاده اسا و زارشای با عطوا امواجهه با ایرا :

تقابل مهار و یا در اری توسار اندیض اه رند در ساال  2007مطکشارشاده اسا و این ساطد که نگاه
جامعی به موضو رودررویی با ایرا داردو
جنگ نیابتی

جطگ یبی ا دیرپاترین پدیدههای جامعه انسااانی اساا
یاف

و ا دیربا تاکطو جامعهای را ن یتوا

که به ونهای در ار جطگ نبوده باشادو این پدیده برای بشار دو رویه داشاکه اسا

تلگیها و

شااریطیها هر و پاد هرهاو ه ه جطگها در طول تاریخ بشار دارای وجوه مشاابه و ت ایز بساااری
بودهاندو بگض یادی ا باور نظاماا در جطگ و صالح مکأثر ا نظرا
ماها

و وی یهای جطگ اسا

و اندیشاههایی در خااوص

که توسار اندیشا طدا معروفی نظار ساا تزو کال ویکا و ووو

عطوا شاده اسا و بهرغم تالش برای پرهاز ا جطگ جطگ صادما

بساااری را به بشار وارد سااخکه

اس ا و جطگهای جهاتی اول و دوم قر باسااکم را میتوا نققه عق ی در تاریخ جطگها دانس ا و
جطگ پدیده در حال تبامل اسا
طی ن وده اسا و شاطاخ

که ابعاد و حاال

ونا و داشاکه و دورههای تباملی مکطوعی را

دقاق پدیده جطگ ناا مطد شاطاخ

فرا ار م اهام آ نظار اهداف علل و

بهوی ه رویبرد کطشااگرا جطگ اس ا و با ذر ما ناا به با نگری در انگاره¬های قدی ی مربوط
به جطگ و با شبافی آ ضرور

مییابدو (کرفلد )11 :1386

جطاگ¬هاا بر اسااااس هادف باه جطاگ عاادالناه و غارعاادالناهب بر مبطاای مقااسهاای جغرافاایی باه
جطاگهاای محلّی مطققاهای فرا مطققاهای و جهاانی (ع ومی)ب باا توجاه باه انعااابااط و تااککاک باه
جطگهای مطظم کالس ااک و نامطظم (چریبی)ب بر اساااس سااقح جغرافاایی به جطگهای دریایی
هوایی و ماطیب بر اسااااس قل رو به جطگهای داخلی و خارجی تقسا اام میشاااوندو با توجه به
تعاری
عبار

فو الذکر ا ر بگواهام یک تعری
اساا

جامع و مانع ا جطگ ارائه بدهام میتوا

 :جطگ

ا برخورد مساالحانه بان دو یا چطد کشااورو ا مطظر نگاه به آیطده میتوا جطگ را

برخورد خشااون آماز و مساالحانه دو یا چطد روه یا کشااور برای تااااحب مطافع باشااکر در آیطده
دانس و (طلوعی )388 :1375
م بن اس

تهاجمها در آیطده اینچطان صریح و روبا و سهلالدفع نباشد و م بن اس

پاچادهتر

باشاد و لذا پاچاد ی و ای ا قوی ال م اسا و من عرض میکطم دفا ا اساالم در دورا نبی اکرم
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(ص) آسااا تر ا دفا ا اسااالم در دورا امارال ؤمطان ( ) بودو چو این قعاااه پاچادهتر بود و
چطان چازی در آیطاده م بن اسااا ب یرا اساااکبباار جهاانی ابزارهاای وناا ونی را در اخکاار داردو
(رهبر معظم انقال

اسالمی )3 :1369

یبی ا پاارادایمهاای جطگی جادیاد کاه در جطاگهاای اخار جطاگ نااابکی بود در جطاگهاای اخار
قدر های سالقهطلب با تق اع روههای تروریساکی و ح ای

ه هجانبه ا آ ها ت ام تالش خود
پاشابرد اهداف و اماال

را به کار رفکطد تا بکوانطد ا این روههای تروریساکی بهعطوا ابزاری جه

نامشارو خود اساک اده ن ایطدو بهطور مثال ا این روهها درجطگ ساوریه و عرا بهطور ساکرده
اساااک ااده ن ودندو ه اا طور که اجرای پارادایم جطاگ مقااوم

یبی ا پارادایمهای جطگی توسااار

کشااورهای آ ادیخواه و اسااکببارسااکاز بود اجرای جطگ ناابکی هم توساار قدر های ور و و
اساااکع اار ر هم یاک پارادایم جطگی جدیادی بود که در جطاگهای اخار شااابال رف و (کالنکری
)10 :1388
جطگ ناابکی وضاعاکی اسا

که در آ قدر های در ار بهجای ایطبه مساکقا اً وارد جطگ با یبدیگر

شاوند با ح ای های مالی تسالاحاتی و تبلاغاتی ا کشاورها یا روههای مسالح دیگری که باقدر
مقابل یا مکحدین آ در جطگطد ساعی در تعاعا
موارد به عل

آ قدر

یا فشاار بر آ مین ایطدو در بساااری ا

توا باالی نظامی قدر های اصالی در اری نظامی مساکقام آ ها با یبدیگر میتواند

هزیطههای ساااسای اقکااادی و انساانی باالیی را برای هر دو طرف در پی داشاکه باشاد و ا اینرو
طرفان تالش میکططاد کاه بادو وارد شاااد باه جطاگ ت اامعااار ا طریق ح اایا
دول های ثالث بهطرف مقابل ضاربه بزنطدو در موارد دیگری م بن اسا

دو قدر

اصالی به جطگ

مسااکقام با یبدیگر مشااغول شااده باشااطد اما ه زما در مطاطق دیگری با ح ای
کشاورهای ثالث به جطگ ناابکی باقدر

ا

روههاا و
ا روهها و

مقابل ناز بپردا ندو جطگ ناابکی خالص تقریباً وجود ندارد

یرا روههایی که با یک کشااور خاص در جطگ هسااکطد مع والً به دنبال مطافع و هدفهای خاص
خود هسکطد که م بن اس

با مطافع و هدفهای کشور حامی آ ها یبی نباشد (مالح )10 :1394

مع والً باشاکرین کاربرد جطگهای واساقهای در دورا های جطگ سارد اسا
میتوا بدو در اری مسکقام باقدر
بر قدر

یرا به این وسااله

مقابل و ورود در یک جطگ بزرگ و بساار پرهزیطه به فشار

مقابل ادامه دادو امرو ه هر چه ا جطگهای ت امعاار صاطعکی دور میشاویم کمکم شااهد

تغاار روشها هساکامب روشهایی که ناا ی به ارتضهای بزرگ ندارد که مهمترین آ ها اجطگهای
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روههای تروریساااکی خراببارا و مزدورا به نااب

ا یک کشاااور یا

نظاامی دسااا

می نطاد و باهمثااباه

روهی ا کشاااورهاا و در جها

تحقق اهاداف آ هاا باه اقاداماا

اپا انبارا نظامی – تبلاغاتی اهداف ا طریق قائممقام پاگاری میشود که امرو ه این مدل به جدّ
ا طریق قدر های بزرگ خاصاّ ه امریبا دنبال میشاود بهوی ه ا ر کشاوری ا محدوده اساکرات یک
یادی داشاکه باشاد به این نسال ا جطگها مکوسال میشاودو

ک کری برخوردار باشاد و نگواهد تل ا

اسااسااً کشاورها ه اشاه در پی به حداکثر رسااند قدر

و ن وذ خود با صارف ک کرین هزیطهها

هساااکطادو لاذا مال دارناد ن وناههاای جادیادی ا تااککااکهاا و الگوهاای نظاامی را باا ماایطاد چراکاه یاک
اصاال مهم نظامی وجود دارد که می وید تاککاکهایی را که برای شاا ا یکبار پارو ی آفریدهاند
تبرار نبطادو البکه در یک جطگ ناابکی طرفان جطگ به دالیل مشاااگص مگااااوص به خود وارد
مطاا عه با یبدیگر میشاااوندب اما دلال ایطباه آ ها بهعطوا انایاب در نظر رفکاهشاااده و آ مطاا عه
حال

جطگ ناابکی پادا میکطد ه ا عامل پاض که یعطی ح ای
ناز آ اسا

این ح ای

یک کشاور خارجی اسا و دلال

که انایب هدفی را دنبال میکطد که برای حامی مقلو

به نظر میرسادو

جطاگ ناابکی امرو در مطققاه دارای دو چهره مک ااو باا یاک هادف اسااا و یاک چهره آ جریاا
تب اری اسکع اری فرقهای و صهاوناسکی با وی یهای جهال

و خباث

اس

که ن ادش را امرو

در داعض میتوا دیدو چهره دوم آ تهاجمها و تجاو های نظامی توساار کشااورهای همپا ا با
که ن اد آ را در تهاجم و تجاو ساعودیها به ی ن بهوضاوح میتوا مشااهده ن ودو

آمریباسا
(ه ا مطبع)

وی یهای جطگ ناابکی :این جطگ ا آنجاییکه به نااب

ا طرفان اصاالی بر زار میشااود طرفان

اصلی در آ حعور مسکقام ندارند بلبه ا ناروها و ابزارهااااااای محلی و مطققهای خود بهااااااره
می ارند و به لحااان جغرافاایاای جطگ ناابکی در ع ق راهبردی دو طرف اصلی انجام می¬ اردو
علل اتگاذ جطگ ناابکی :بهطورکلی علل ایجاد جطگهای ناابکی عبار اند ا :
افزایااااض هزیطههای جطگ مسکقام :وارد شااااد به جطگ برای هر کشااااوری هزیطههای یادانسااااااانی اقکاادی و اجک اعی به دنبال خواهد داش و این هزیطهها برای کشوری نظار آمریبا که
شاهد جطگهای مکعدد در نقاط مگکل

جها اساا

مزیا هاای جطاگ ناابکی برای آمریباا در این اسااا
پرداخ

ن یکطد و بلبه با فروش تسلاحا

بهمراتب باشکر خواهد بودو یبی ا مهمترین
کاه ناهتطهاا هزیطاه اقکااااادی برای چطان جطگی

موجب افزایض درآمد آ ها ناز میشودو
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فروش تسلاحا
تساااااالاحا

باشکر :یباااااای ا مطابع مهاااااام درآمدی برخی ا کشورهای صطعکی فروش
و درآمد کشورهای صطعکی

اس و جطگ ناابکی سبب افزایااااااض فروش تسلاحا

می رددو
جلو اری ا انزجار مردم کشااورها ا جطگ :یبی دیگر ا مهمترین علل روی آورد کشااورها به
جطگهای ناابکی این اس

که مااااااردم آ کشورها ا جطگهای طوالنی مد

و حعور جوانا و

اععای خانوادهشا در خارج ا کشورشا خسااااااکه شدهاندو بهعطوا مثال تداوم حعور نظاماا
آمریبایی در خارج ا آمریبا پاامدهای روحی و روانی شاااادیدی برای نظاماا این کشور به دنبال
داشکه اساااا

و سبب انزجار مردم آمریبا ا جطااااگ و مگال

با ورود این کشااااور به هر نو

جطگ جدیدی شااده اس و (مالح )12 :1394
در شرایر کطونی صرفنظر ا ایطبااااه جطااااگ ناابکی در جه

تأمان مطافااااع کشورها با هزیطه

اقکاااااادی و انسااااانی ک کر قاااارار دارد ایجاااااد چطااااان جطگی اهداف مه اااای دارد کااااه
مهمترین این اهداف عبار اند ا :
ایجاد انحراف در باداری اسالمی :غر

آساااااا و شاااا ال آفریقا ا سال  2011تاکطو با تحوالتی

مواجه شااد که ضاادآمریبایی بود ا شاااخصهای مهم این تحوال
مهمترین اهداف ایاااان تحوال

و درعانحال یبی ا

اسا

ناز روی کار آورد دولکی غاروابسااااکه و مسکقل اساااا و ترکاب

دو عامل ضدآمریبایی بود و تشاااااابال دولکی مسکقل بهمطزله تععا

آشبار جایگاه و موقعا

آمریبا در ای ااان مطققه اس اا و بر این اس ااااس آمریبا باهدف با ش اا

و سلقه مجدد در غر

آساااا اسک اده ا رویبرد جطگ ناابکی را در دسااکور کار خااود قرار دادو
تعاعا

جریا مقاوم  :جطگهای ناابکی در حو ه جغرافاایی ایجاد میشاوند که در محور مقاوم

قرار دارند یا مگال

حعور مسااااکقام آمریبا هسکطد نظار سوریه و عرا و آمریباییها ا طریااااق

توسااااعه ناآرامی و آشااااو
مقاومااا

در ایاااان کشااااورها و در این مطاطق سااااعی میکططد جریا

و حاماا آ بهخاوص ج هوری اسالمی ایرا را در این ناآرامیها در ار کطد تا ا این

طریق بکوانطد توا کشورهای جبهه مقاوم

را تحلال دهطدو (ه ا مطبع)13 :

آیندهپژوهی و سناریونویسی

شاااطااساااایی عوامال کلادی و پاشااارا هاا و رونادهاای آیطاده دغادغاهی اغلاب دولا هاا و مراکز
تا ا امسااا ی و تا ا ام اری راهبردی محسااو

میشااودو (بوشااهری و ه بارا  )3 :1387با
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مشاااگص شاااد عوامل کلادی و پاشااارا ها امباا تباان ساااطااریوها ایجاد می رددو ساااطااریو
مج وعه¬ای مکشبل ا توصا

که به ذار ا وضع کطونی

وضع آیطده و تسلسل رویدادهایی اس

به وضاع آیطده می¬انجامد (مردوخی )234 :1392و تبطاک ساطاریونویسای بهطور مؤثری برای آیطده
دور ساا ما ها کاربرد داردو (ساکاریگواه  )80 :1393و بر مبطای روش شاوارتز ساطاریوها در شاض
امب شاطاساایی موضاو یا تاا ام اصالی شاطاساایی ناروهای کلادی و ناروهای پاشارا طبقهبطدی بر
اساس اه ا

و عدم ققعا

مطقق سطاریوها و پربار کرد سطاریوها یا ه ا داسکا سرایی

انکگا

انجام میپذیردو
قرآ کریم در با

آماد ی برای جطگ میفرماید :و هرچه در توا دارید ا نارو و اساابهای آماده

بسااج کطاد تا با این [تدارکا ] دشا ن خدا و دشا ن خودتا و [دشا طا ] دیگری را جز ایشاا که
شا ا ن یشاطاساادشاا و خدا آنا را میشاطاساد بکرساانادب و هر چازر در راه خدا خرج کطاد پاداشاض
به خود شا ا با رداناده میشاود و بر شا ا ساکم نگواهد رف و (ساوره مبارکه ان ال آیه )60 :در راه
خدا با کساااانی که با شااا اا میجطگطد نبرد کطاد و ا حد تجاو نط ایاد که خداوند تجاو کارا را
دوسا

ن یداردو (ساوره مبارکه بقره آیه )190 :در اساالم هدف نهایی ا جطگ و قکال ا بان رفکن

فکطه¬ها اسا

هر اه که دیگرا برای مسال انا فکطه نساا ند و جطگ نبططد (حال چه مسال ا شاوند

یا نه) دیگر جطگ و قکالی ناسا ا و قرآ کریم دراینباره میفرماید :و با آ ها پابار کطاد! تا فکطهای
باقق ن اند و دین مگااوص خدا رددو پا ا ر (ا روش نادرسا

خود) دسا

برداشکطد (مزاحم

آ ها نشاوید! یرا) تعدی جز بر ساک بارا روا ناسا و (ساوره مبارکه بقره آیه )193 :ح ه آماد ی
ر می برای جطگ آ قدر مهم اسا

که امارال ؤمطان علی ( ) میفرماید :برای جطگ آماده شااوید و

ساا وبرگ نبرد را مهاا دارید که آتض کار ار افروخکهشاده و شاعله آ باال رفکه اسا و (نهجالبالغه
خقبه  :26فرا )5
مقالعا

آیطدهپ وهی نشاا میدهد یبی ا بهکرین روشهای درک مساائل آیطده و ترساام تااویری

شا اف ا آیطده شاطاساایی و تحلال روندهای جهانی مطققهای و ملی اسا و باید تأکاد کرد که امور
امطاکی و نظاامی در جهاا هم باهشاااد

مکاأثر ا رونادهاای کال بانال للی ملی بگشااای و حکی

ساا مانی هساکطدو این روندها با خود پاشارا هایی برای تغاار و حرک

امور دفاعی و نظامی ایجاد

میکططد که به ک ک آ ها بهکر میتوا به تحلال سااااساا ها تااا ا ا
مگکل

و اقداما

کشااورهای

در این عرصاااه پرداخا و ا ج لاه مهمترین این رونادهاا میتوا کال رونادهاای شاااامالب
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جهانیشاد رشاد مردمسااالری (دموکراسای) در جها توساعه علوم و فطاوری شابل اری عاار
اطالعا

و دانض توسااعه اقکاااادی جها رشااد صاالحطلبی و اعکدال رایی بهبود و بهاطهسااا ی

سامانهها و توسعه فطاوریو
روندهای فو

ه راه با خود پاشاارا هایی برای تغاار و تحول در بگض دفا کشااورهای مگکل

ایجاد کردهاندو ساقح اه ا

و تأثار ذاری این پاشارا ها در کشاورهای مگکل

کشاور مکطاساب با ساقح پاشارف

یبساا ناسا و هر

و توساعهیافکگی خود (بلوغ اجک اعی اقکااادی و ساااسای) و

تهدیدهای امطاکی و دفاعی پاض رو م بن اسا

به یک یا چطد مورد خاص ا این پاشارا ها توجه

باشکری ن ایدو
مهمترین پاشاارا های بطاادین شاااملب محدودسااا ی و تالش برای حذف بهکار اری تساالاحا
کشااکارج عی کاهض تل ا

ناروی انسااانی خودی و دش ا ن تأثار ذاری سااریع و کاهض ما و

هزیطاههاای در اری نظاامی بهاطاهساااا ی ساااامااناههاای دفااعی عقالیی ساااا ی بودجاههاای نظاامی
بهرهمطادی ا ائکالفهاای نظاامی و نااه گونی نظاامی میبااشاااد کاه باه نظر میرساااد مج وعاهی این
پاشاارا ها روند حرک

جهانی امور دفاعی و نظامی در  10تا  15سااال آیطده را رقم بزندو اسااطاد

چشااماندا و راهبردهای توسااعه بگض دفا کشااورهای مگکل

ناز مؤید ه ان موضااو اساا و

(مطزوی )49 :1388و
روششناسی
این تحقاق ا نظر هدف ا نو تحقاقا

کاربردی اس

و ا نظر روش جزء تحقاقا

اککشافی با

رویبرد آیطده نگارانه میباشد که به روش دل ی و سطاریونویسی شواتز نگاشکه شده اس و در این
پ وهض ترکابی ا روش ککابگانهای و مادانی جه

ردآوری اطالعا

بررسی ککابگانهای با مقالعه و فاضبرداری ا ککب و مقاال

اسک ادهشده اس و

موجود انجام شده اس و در روش

مادانی بر زاری جلسا خبر ی مااحبه با صاحبنظرا برای تب ال اطالعا اسک اده شده اس و
در پ وهض حاضر بهمطظور افزایض روایی پ وهض سعی شده تا ا مشارک کططد انی اسک اده شود
که در حو هی مقالعه صاحب تگاص بوده و ا انگازه و ت ایل کافی برخوردار باشطدو
در پ وهض حاضار مقابق رهط ودهایی که ویلساو ( )1975برای افزایض پایایی روش کا ی ایجاد
ن وده با اساکانداردساا ی رویههای پ وهض پایایی افزایض مییابدب یعطی برای افزایض پایایی موارد
یر رعای

شده اس و
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اجراء کامل و عل ی روش سطاریونویسی

•

انکگا

•

اخذ با خورد ا پاسگگویا

•

ایجاد سقحی مقلوبی ا اج ا

دقاق پاسگگویا و تطاسب تگاص آنا با موضو پ وهض

بحث و یافتهها

در این تحقاق سطاریونویسی به روش شوارتز در شض ام به شرح ذیل انجام شده اس :
گام اول :شناسایی موضوع اصلی سناریونویسی

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در مورخه  1394/2/3در دانشاااگاه افسااارر و تربا

پاساااداری امام

حساان علاهالساالم فرمودهاند" بطده خبرهایی دارم ا ایطبه دشا طا ما با ه راهی برخی ا مساهوال
س اه مطققهی خلاجفارس  -نه ه هشا بععی  -درصدد هسکطد که جطگهای ناابکی را به مر های
ایرا ببشااانطدو پاساادارا انقال
مگکل

اسااالمی و ه هی پاساادارا حریم امطاّ

بادارند هوشااارندو این را بدانطد که ا ر شااقطکی صاور

بساار سگ

ملّی در سااا ما های

بگارد واکطض ج هوری اساالمی

خواهد بودو

ا اینرو تحلال محکوای فرمایشااا

مقام معظم رهبری و هشاادارهای آشاابار و پطها ایشااا و

ه چطان برو و ظهور شااواهد و قرائطی ا ج له تعامال

امریبا ر یم صااهاوناسااکی و عربسااکا

ساعودی و ساگطرانیهای مکعدد ترامپ و و یر امور خارجه آ کشاور برعلاه ج هوری اساالمی و
ه چطان عقد قرارداد فروش سااطگان تجهازا
مکعدد ترامپ حاکی ا عاابانا
اساالمی ایرا ا

نظامی به کشااورهای مطققه و اقداما

و تهدیدهای

آ کشاور میباشاد و لذا انگازه آنا برای ضاربه د بر ج هوری

ذشاکه باشاکر شاده اسا

و وقو جطگ (ا نو نرم و ساگ

و یا هوشا طد) محک ل

میباشاد و اندیشابده های آنا مساک راً ساطاریوهای مگکل ی برای ضاربه د به ج هوری اساالمی
ایرا تادارک دیاده و خود را برای اجرای این ساااطااریوهاا آمااده مین اایطاد کاه طبق فرماایشاااا

مقاام

معظم رهبری یبی ا محک لترین آ ها جطگ ناابکی اس و
گام دوم :مشخص کردن عوامل کلیدی

تعداد  16عامل کلادی شاطاساایی شاد و با انجام دل ی و تعدیل و تل اق آ ها به  4عامل کاهض پادا
ن ود باهطوری کاه هر یاک ا آ هاا (عاامال کلاادی جاامع و تل اقی) ا لحاان محکوایی نقض و کاارکرد
پوشض ال م برای عوامل کلادی یرمج وعهی خود را داشکه باشطدو
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جدول ( )1تلفیق و تعیین مهمترین عوامل کلیدی

عوامل کلیدی اولیه

ردیف
1

توا دفاعی ه هجانبه مردمی

2

توا ر می ناروهای مسلح

3

محور مقاوم

4

نو روابر با کشورهای ه سایه

5

اشراف اطالعاتی

6

وضعا

7

توا ر م دش ن

 -1با دارند ی

اقکاادی دش ن

8

تبلاغا

9

هزیطه جطگ مسکقام

10

ائکالف جهانی

11

سا ما های بانال للی

دش ن (ایرا هراسی)

12
13

مواد مگدر

14

تعدد با یگرا غاردولکی معاند

15

ت بر تب اری -داعشی (اسالم رایی افراطی)

16

حعور و ن وذ با یگرا فرا مطققهای

سااسی کشورهای ه سایه

عوامل کلادی نهاییب طی جدول ترجاحا
یر به دساا

 -2قابلا

تح ال جطگ ائکالفی

 -3نظام سااسی بانال لل

وضعا

ن وذ و مداخله قرار رف

عوامل کلیدی نهایی

 -4هرجومرج مطققهای

قعااوتی مورد ار یابی و ساطجضِ نساب

که نکاجه آ پا ا ج عبطدی و اخذ نظرا

تأثار و مازا

روه دل ی به شارح جدول

آمد که در سااکو آخر مازا ن وذ و مداخله ج هوری اسااالمی ایرا در آ برآورد

ردید و عامل با دارند ی دارای مازا ن وذ باشااکری اسا
موثر ا پاشرانهای مرتبر با این عامل می تواند آ را تقوی

و ج هوری اسااالمی ایرا با اسااک اده
ن ایدو

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها
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جدول ( )2ارتباط کمی عاملهای کلیدی تأثیرگذار در سناریو

نسبت تأثیر میزان نفوذ و مداخله سطح ملی

ردیف عوامل کلیدی
1

با دارند ی

40

بساار قوی

2

هرجومرج مطققهای

25

ضعا

3

نظام سااسی بانال لل

17

مکوسر

4

قابلا

مج و نسب

ضعا

تح ال جطگ ائکالفی 18
تأثارهای عوامل کلادی 100

نمودار ( )1تعیین نسبت تأثیر و میزان نفوذ و مداخله در عوامل کلیدی اثرگذار محیطی

نظام سیاسی بین
الملل

آنارشی منطقه ای
25٪

1۷٪
قابلیت تحمیل

بازدارندگی

جنگ ائتالفی
1۸٪

سطاریو جطگ
ناابکی

۴۰٪

نمودار ( )2ارتباط کمی عاملهای کلیدی تأثیرگذار در سناریو
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ه اا وناه کاه در جادول و ن ودار فو مشاااگص ردیاده عاامال کلاادی باا دارناد ی ا نسااابا
تأثار ذاری باشاکری نساب

به ساه عامل دیگر در ساطاریو جطگ ناابکی برخوردار بوده ( 40درصاد) و

ه چطان مازا ن وذ و مداخله ساااقح ملی این عامل کلادی بسااااار قوی ار یابی ردیده اسااا ب
بالعبا مازا ن وذ و مداخله دش طا جواوایرا در این عامل ضعا
عامل کلادی هرجومرج مطققهای نساب

ار یابی می رددو

به عوامل کلادی ساوم و چهارم دارای تأثار باشاکری بوده

( 25درصاد) و به ه راه عامل با دارند ی در بان دیگر عوامل کلادی موجود در ساطاریو ا اولوی
مازا ن وذ و مداخله ساقح ملی در

باالتری (در نساب

تأثار) برخوردار میباشاطدو شاایا ذکر اسا

این عامل ضااعا

ار یابی ردیده و در مقابل مازا ن وذ و مداخله دش ا طا جواوایرا بر این عامل

بساار قوی میباشدو
گام سوم :نیروهای پیشران سناریو

بر اسااس مقالعا

اککشاافی پاشارا های اولاه شاطاساایی و نارویهای پاشارا اولاه به روش دل ی به

شرح ذیل نهایی شده و ارتباط آ ها با عوامل کلادی مربوطه ایجاد ردیدو
جدول ( )3پیشرانهای عاملهای کلیدی

ردیف عوامل کلیدی

نیروهای پیشران ذیربط
سااس های داخلی و خارجی جواوایرا
فرهطگ دفاعی
ارتض حرفهای

1

با دارند ی

2

هرجومرج مطققهای

تحقق اقکااد مقاومکی
توسعه صطایع دفاعی
محور مقاوم
توسعه انسانی
تغاار و تحول در نظام سااسی کشورهای مطققه
نقضآفریطی قدر های فرا مطققهای
ت رکز بر روی بطاا های هویکی
سار تحوال

مطققهای

سااس های کشورهای مطققه

سااس های خارجی جواوایرا

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها

تحوال
نظام بانال لل

3

19

وئوپلاکابی و وئواسکرات یک

سااس های قدر های بزرگ
تحوال

سا ما ها و نهادهای بانال للی

تغاار و تحول در نظام سااسی کشورهای مطققه
4

تح ال جطگ ائکالفی

قابلا

سااس های کشورهای مطققه
توا ائکالفسا ی قدر های فرا مطققهای
اقکدار نظامی جواوایرا

گام چهارم تعیین میزان عدم قطعیت عاملهای کلیدی

در این ام بعد ا آنبه ناروهای پاشاارا مؤثر بر هریک ا عوامل کلادی مشااگص شااد خبر ا
موضااو اقدام به اولوی بطدی عاملهای کلادی بر اساااس مازا عدم ققعا ها پرداخ
کلادی که ا اه ا

و عدم ققعا

و عوامل

باشکری برخوردار بودند را مشگص ن ودو
جدول ( )4عدم قطعیت عوامل کلیدی

درصد عدم قطعیت

اولویت عوامل کلیدی
اول

با دارند ی

40%

دوم

هرجومرج مطققهای

34%

تح ال جطگ ائکالفی 30%

سوم

قابلا

چهارم

نظام سااسی بانال لل

25%

جدول ( )5دو عامل کلیدی دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت

اولویت عوامل کلیدی

درصد عدم قطعیت
40%

اول

با دارند ی

دوم

هرجومرج مطققهای 34%

تجزیهوتحلال نظر اععاااء روه مقالعاتی در خاااوص مازا عدم ققعا
در ساطاریو جطگ ناابکی حاکی ا آ اسا
باا  %34قاابلا

مهمترین عوامل کلادی

که عامل کلادی با دارند ی با  %40هرجومرج مطققهای

تح اال جطاگ ائکالفی باا  %30و نظاام سااااااسااای بانال لال باا  %25در این ساااطااریو

تأثار ذار هسااکطد و ا بان این عوامل دو عامل کلادی با دارند ی با  %40و هرجومرج مطققهای با
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فالطامه مقالعا

 34%دو عامل کلادی دارای باشااکرین اه ا
کلادی محسو

و عدم ققعا

سااطاریو اول نسااب

به سااایر عوامل

می ردندو

نمودار ( )3عدم قطعیت نهایی عاملهای کلیدی
جدول ( )6عناوین سناریوهای محتمل

شماره سناریوهای محتمل

عوامل کلیدی
بازدارندگی ج.ا.ایران هرجومرج منطقهای

1

تحریم و اع ال فشار

+

-

2

جطگ ناابکی غاردولکی -

+

3

جطگ ناابکی دولکی

+

+

4

جطگ کالساک

-

-

با توجه به دو عامل کلاادی دارای باشاااکرین اه ا

و عدم ققعا

با اج اا نظر اععاااای دل ی

ساطاریو جطگ ناابکی محک لترین ساطاریو خواهد بود و در اولوی های بعدی ساطاریوهای تحریم و
اع ال فشار جطگ ناابکی دولکی و جطگ کالساک آخرین اولوی

دش طا خواهد بودو

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها
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گام پنجم :شناسایی (ابداع یا خلق) و تعیین منطق سناریو

شاطاساایی مطقق ساطاریو روه کارشاطاسی بایسکی ا عوامل کلادی هر سطاریو

در پطج ان قدم جه

پاشاارا ها و ما چگونگی و مازا تأثار ناروهای پاشاارا بر عوامل کلادی و ه چطان ناروهای
پاشرا بر یبدیگر اطال حاصل کطدو
در مرحله بعدی ارتباط بان پاشاارا های شااطاساااییشااده با هر یک ا عوامل کلادی سااطاریو جطگ
ناابکی به روش خبر ی و در چارچو

روه کانونی و با رأی اری و اج ا نظر خبر ا

جلسااا

به شرح جدول ذیل تعاان و اولوی بطدی ردیدو
جدول ( )۷تعیین میزان ارتباط کمّی نیروهای پیشران با عوامل کلیدی
عوامل

آنارشی

قابلیت تحمیل

نظام

منطقهای

جنگ ائتالفی

بینالملل

25٪

1۸٪

1۷٪

سااس های داخلی جواوایرا

7

8

8

6

29

فرهطگ دفاعی

9

8

8

5

30

ارتض حرفهای

9

7

8

5

29

تحقق اقکااد مقاومکی

9

6

8

5

28

توسعه صطایع دفاعی

9

7

9

5

30

محور مقاوم

9

8

8

5

30

توسعه انسانی

8

7

9

5

29

6

9

7

6

4

7

9

7

8

9

5

6

28

6

8

7

6

27

سااس های کشورهای مطققه

5

9

7

6

27

سااس های خارجی جواوایرا

7

9

8

6

30

کلیدی
نیروهای

بازدارندگی
40٪

پیشران

تغاار و تحول در نظام سااااساای
کشورهای مطققه
ناقاضآفاریاطای قاادر هااای فارا
مطققهای
ت رکز بر روی بطاا های هویکی
سار تحوال

مطققهای

جمع
امتیازها

28
27

22
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وئااوپاالاااااکاااااباای و

وئواسکرات یک
سااس های قدر های بزرگ
ساااا ماا هاا و نهاادهاای

تحوال

بانال للی
توا ائکالفساا ی قدر های فرا
مطققهای
اقکدار نظامی جواوایرا
ج ع امکاا ها

6

8

7

8

4

7

9

8

4

5

7

8

4

9

8

8

9

7

8

5

123

138

140

110

با توجه به ماانگان مج و حاصال ج ع امکاا های ترجاحا
اه ا

29
28
24
29
29

قعااوتی اععااء کار روه اولوی

یا

هر یک ا تعداد  18ناروی پاشاارا که در سااکو آخر جدول درج ردیده به شاارح ذیل

مشگص ردیده اس :
چهار ناروی پاشارا ِ فرهطگ دفاعی توساعه صاطایع دفاعی محور مقاوم
جواوایرا بهطور مشااکرک با  30امکاا نسااب

به یبدیگر در اولوی

و ساااسا های خارجی

اول یا اه ا

باال قرار دارند

شااض ناروی پاشاارا ِ سااااساا های داخلی جواوایرا ارتض حرفهای توسااعه انسااانی تحوال
وئوپلاکابی و وئواسااکرات یک توا ائکالفسااا ی قدر های فرا مطققهای و اقکدار نظامی جواوایرا
بهطور مشاااکرک با  29امکاا نساااب

به یبدیگر در اولوی

یا اه ا

دوم قرار دارند چهار ناروی

پاشاارا ِ ت رکز بر روی بطاا های هویکی تغاار و تحول در نظام سااااساای کشااورهای مطققه تحقق
اقکاااد مقاومکی و ساااسا های قدر های بزرگ بهطور مشاکرک با  28امکاا نساب
اولوی

ساوم یا اه ا

ساار تحوال
در اولوی

بعدی قرار دارند ساه ناروی پاشارا ِ نقضآفریطی قدر های فرا مطققهای

و ساااسا های کشاورهای مطققه بزرگ بهطور مشاکرک با  27امکاا نساب
یا اه ا

بانال للی نسب

به یبدیگر در

سااوم قرار دارند و درنهای

ناروی پاشاارا ِ تحوال

به سایر ناروهای پاشرا با  24امکاا در اولوی

و اه ا

به یبدیگر

سااا ما ها و نهادهای
آخر قرار داردو

نتیجهگیری
در ام شاشام با اساکطاد به اطالعا

بهدسا آمده در امهای اول تا پطجم و ه چطان نظر اععااء

کار روه سطاریو جطگ ناابکی غاردولکی به شرح یر تباان ردید:

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها
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ت رکز ج هوری اسااالمی ایرا بر پاشاارا های اولوی دار مرتبر با این سااطاریو (فرهطگ دفاعی
و سااااساا های خارجی جواوایرا ) مطجر به تقوی

توسااعه صااطایع دفاعی محور مقاوم

عامل

کلاادی باا دارناد ی (عاامال کلاادی خودی) ردیاده و باا توجاه باه عاامال کلاادی مکقاابال (هرجومرج
مطققهای) راهبرد اولوی دار دشاا طا ت رکز روی سااطاریو جطگ ناابکی غاردولکی اساا ب یعطی با
توجه به با دارند ی قابلقبول ج هوری اساالمی ایرا در ساقح مطققهای و دناا آنارشای موجود در
مطققاه و مر هاای شااارقی و غربی ج هوری اساااالمی ایرا شااابال اری نظاام بانال لال جادیاد
(نقضآفریطی فعالتر روسااه و در مواردی چان) و عدم قابلا

تح ال جطگ ائکالفی (وضاعا

مالی

نامطاسااب و عدم ح ای

کشااورهای اروپایی) محک لترین سااطاریو سااطاریو جطگ ناابکی ا نو

نااابکی غاردولکی اسااا

جادیاد مطاافقان و تحریاک و موجساااواری بر روی برخی ا

اعکراضاا

کاه تحرکاا

جزئی مردم به مساائل اقکااادی و مساائل مرتبر با ک بود آ

و ووو در این راساکا انجام

میشود و
ساطاریوهای تحریم و اع ال فشاار جطگ ناابکی دولکی و جطگ تل اقی در اولوی های بعدی خواهطد
بود این موضاااو در دیادار مورخه  1397/6/11فرمانده کل قوا با فرماندها و مساااهوال قرار اه
پادافطاد هوایی خااتماالنبااء (ص) ارتض ناز مقرح ردیاد و حعااار
فرمودند که با تأکاد بر ایطبه ا لحان محاساابا
وجود ندارد دلالی بر صاااح
آخرین اولوی

آیا اهلل خاامطاهای ناز اشااااره

س اااس ای احک ال وقو جطگ نظامی (کالساااک)

یافکههای این تحقاق میباشاااد که جطگ نظامی (کالسااااک) را در

قرار رفکه اس و

ایشاا با آ اهی بر مساائل ساااسای و نظامی ضا ن برآورد عدم وقو جطگ فرمودند" :درعانحال
(باا وجود عادم تحقق جطاگ) ناروهاای مسااالح باایاد باا هوشاااااری و باا مادیریا

کاارآماد و چااباک

تواناییهای انساانی و تجهازاتی خود را رو بهرو ارتقا دهطد و بدانطد هر امی که در جه
آماد یهای ناروهای مسالح برداشاکه شاود یک عباد
عاطاً فرمایشاا

ایشاا در راساکای تقوی

تقوی

و حساطه در نزد پرورد ار مکعال اسا " که

با دارند ی ج هوری اساالمی ایرا (اولان عامل کلادی

این ساطاریو که باشاکرین تأثار را در تحقق ساطاریو دارد) میباشاد و دلال دیگری بر صاح

یافکههای

این تحقاق میباشدو
لذا صاحطه جطگ محک ل برعلاه ج هوری اساالمی ایرا که دشا طا به دنبال پاادهساا ی آ هساکطد
صحطه یا وضعاکی اس

که کشورهای فرا مطققهای و مطققهای به دالیل مگکل

ا ج له هزیطه باالی
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انسااانی مشاابال

اقکاااادی و عدم اقطا افبار ع ومی ت ایلی به ورود

مساکقام در جطگ را نداشاکه و با اساک اده ا ماطههای اخکالفی موجود و یا سااخکگی مثلب اخکالفا
مر ی فرهطگی قومی-مذهبی و هویکی بان کشاورهای ه ساایه و یا روههای قومی مذهبی داخلی
و خاارجی و یاا باا دساااکااویز قرار داد برخی ا اقادامهاا و رفکاارهاای قاانونی جواوا باه بهااناههاای مکعادد
ه چو نقض حقو بشار توساعه و نگهداری ساالحهای کشاکارج عی توا موشابی و ح ای

ا

تروریسااام به تحریک و تهااج روهای قومی مذهبی و تب اری برای جطگ با جواوایرا پرداخکه و
ح ای های مالی و اقکاااادی سااااساای و نظامی را ا آ ها به ع ل میآورند بهنحویکه در ظاهر
نایب یا نایبا چطان جطگی به دنبال اهداف خود هساکطد اما درواقع اهداف و مطافع ملی کشاور و یا
کشاورهای حامی در مطققه تحقق مییابدو ن ونههای جطگ ناابکی هماکطو در کشاورهای ه ساایه
و دشا طا ما و در رأس آ ها امریبا رویم صاهاوناساکی و

ج هوری اساالمی ایرا در جریا اسا

عربسکا و تعدادی ا کشورهای حاشاه خلاجفارس شدیداً به دنبال پاادهسا ی این سطاریو هسکطدو
پيشنهادها

با توجه به نکایج تحقاق پاشطهاد می ردد:
ج هوری اسالمی ایرا ض ن تقوی

با دارند ی خود که دش طا را مسکأصل و نا اماد کرده اس

تهدیدهای مرتبر با جطگ ناابکی غاردولکی مثل اخکالفا

بان اقوام و مذاهب مشابال

اقکااادی و

ه چطان تطضهای موجود که بر ساار ک بود مطابع آ

و یا سااایر مطابع ایجادشااده و باعث تحریک

مردم میشاود را بهموقع رصاد شاطاساایی و مدیری

ن اید تا دشا طا ج هوری را در رسااد به

هدف جطگ ناابکی غاردولکی ناکام ن ایدو

جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشرانها
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