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  چكيده

های جطگ جادی های خباث  آلود اساکببار در مطققه ما اساااسا   العالیمدظله  یمقام معظم رهبر  شاا ی طبق فرما

ها و شاواهد و پاشارا    یداعوامل کل   یابکاجطگ ن نااحاضار تب  قاتحق یرو  هدف اصال نااسا   ا  ه   یابکان

نظر روش جزء    و ا   یکااربرد  قاا ابااشااادو پ وهض حااضااار ا  لحاان هادف ا  نو  تحقجطاگ می  نی قرائن ا

  یشااده اساا و جامعه آمار انجام   یساا ی ونوی و سااطار  یپ وهانه اساا  که به روش دل آیطده یاککشاااف قا اتحق

و   دندیا باشاااد که به روش هدف طاد انکگاا   ردمی  ینظاام  یحو ه دفاع یها  سااا ی ن ر اساااکرات   10 قاتحق

 ا ی پاو در  دی  رد نااتب یساا ی ونوی سااطار یآوری و در چارچو  الگوج ع  یبه روش دل  ا ااطالعا  موردن

ا  آ  اسا  که   یحاک قاتحق جی و نکا دندی  رد  ییجطگ شاطاساا نی ها و شاواهد و قرائن اپاشارا    یداعوامل کل

 ساکببارا  یو عدم اقطا  افبار ع وم یمشابال  اقکاااد  یتل ا  انساان م اجطگ مساکق یباال  طهی هز  لابه دل

  یاخکالف  یهاطهادر جطگ را نداشاکه و با اساک اده ا   م  مابه ورود مساکق یلی ها امریبا ت او در رأس آ  یجهان

پرداخکه    را ی جطگ با جواوا  یبرا  یمذهب یقوم  ی روها  ای کشاورها و    جااو ته کی به تحر یسااخکگ  ای موجود و 

 ای  بی در ظاهر نا  کهینحوبه  آورندیها به ع ل مرا ا  آ  یو نظام  یاساا اساا   یو اقکااااد  یمال  یها ی و ح ا

 یحام  یکشاورها ای کشاور و  یبه دنبال اهداف خود هساکطد  اما درواقع اهداف و مطافع مل یجطگ  ناچط  با ی نا

 وابدی یدر مطققه تحقق م
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 مقدمه 
خاوص ا  سااااال  مربوط به دورا  جطگ ساااارد اس  اما به یا رچااااه راهبرد نظام  یابکاجطگ ن

  اااااان اشودو عل  اتگاذ چطمی  ییاجرا  یاساااالم  یدر کشااااااورها بایبه بعد توساااااار آمر 2011

و انزجار مردم ا   یا ج له مشاابال  اقکااااد بایآمر  یداخل  ریبه شاارا  زاا  هر چ  ضاب یراهبرد

 یدارامقابله با موج رو به  سااااکرش ب  یکطون  ریدر شرا زاآ  ن یجطگ مربوط اساااا  و هدف اصل

قرار داشااااااکطدو   بایو سلقه آمر  قرهاساااااا  ریا این  اساااااا  که تا پاض  ییدر کشورها یالمیا

  ی ج هور     اکططد باهدف ضربااااااه  د  به امطخود تالش می اااااادیها در تحرکا  جدآمریبایی

کشااااورما  ببشااااانطد کااااه مقام معظم   یمر ها  یبیرا به نزد  یابکاهای نجطگ را  یا  یاسااااالم

 نی) ( به ا  ناامام حساااا   یا  دانشااااگاه افسر 94  بهش  یارد  داریدر د  اااازاالعالی نمدظله یرهبر

خود   یآماد     یارامسلح کشااااورما  خواسکطد تا ض ن ح ه هوش  یروهااموضو  اشاااااره و ا  ن

واکطض    رداصااااااور      یقطکادند که ا ر شاااااا ح ه کططد و البکه هشدار دا ییرا در سااااااقح باال

اند:  فرموده  شا یا نا( ه چط14: 1394سگ  خواهد بودو )مالح    ارابس  را یا  یاسااااااام  یج هور

مطافع    یاساا ب برا  یابکاهای نجطگ جادیما ا یهای خباث  آلود اسااکببار در مطققهامرو  سااااساا  

کططد و وادار کططد که به  کیدر داخل کشااورها را تحر  ییها روه ایمطققه را    یخودشااا   کشااورها

را پر کططد    یسااا اساالحه یهایک پان  ب اها مطافع خودشااا  را دنبال کططدب جو آ   کطداجا  هم ب

اسا ب   نیها اکططدب هدف آ  ماخودشاا  را ترم  یبه ورشابساکگ کیاقکاااد نزد یِهای اقکااادساااسا  

 ن یهم در بحر  ه یکه هم در ساور  می(و ووو معکقد1394/ 2/ 26خه  مور  شاا  یا)فرم ماباشا  داراب  دیما با

مردم را با    اندا ند یبه راه م  یابکاهای ناسااالم  دشاا طا  جطگ یاادن  یجاهم در ه ه  ن یهم در 

باهم صاحب  کططد    کگو کططد  مذاکره کططد    ططدااسا  که بطشا   نیحل اکططدو راهمی  رادر   گریبدی

نشاود   قیبه کشاورها تزر  -کطادشابل که مالحظه می  نیبه ا-  رو انبططد  ساالح ا  ب    دخال گرا ید

 (و1396/ 3/ 14مورخه    شا  ی)فرما

ماها  ضااد اسااکبباری  موقعا  خاص وئوپولکاک در مطققه    لابه دل زااسااالمی ایرا  ن  ج هوری

  ای ز هساکهآمابرنامه صالح نه چطا و  خواهیجها  و ح ه ساااسا  اساکقالل ناا  مساکعاع     یح ا

 ودارد قرار   ونا ونی مبانی و  مانی تهدیدا  معرض در طباعی طوربه  خود 

ها  تالش ا  آ  یدولک  گرا یبا   یباناو پشاک    یجطگ ح ا یهادرصاحطه  یردولکاغ  گرا یبا  حعاور

مدر  و کطکرل   زا ا سکرده شد  تجه  یتحوال  فطاور  ناو ه چط    یهو   جادیا یبرا گرا یبا  نیا
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ها  جطگ  افکنیساو      یابکاهای نهوشا طد   ساکرده شاد  جطگ یهاقدر   یرا  ا  راه دور و شابل

  ه یدر مطققه )عرا   سور  یافراط  یها روه  یرا  شبل  هیوشد  جطگ  به  یشهرها و طوالن  درو به  

  ه ابرعل  یافراط  یهاا   روه یاساالم  یج هور  یاو فرا مطققه یادشا طا  مطققه    یو ووو( و ح ا  نی

 یاهمطقق یهاو قدر   گا یا  ه ساا یبرخ  یما  در کطار دشا ط یو مطافع مل  را یا یاساالم  یج هور

ما   یو مطافع مل  را یا یاساالم  یج هور  هاآشابار و پطها  برعل یهاائکالف  لاو تشاب  یاو فرا مطققه

دسااکگوش   زاها نجطگ    اماه  نیبطابرا  باشاادبیها مجطگ    اماه  رااا  تغ  یدر سااقح مطققه  حاک 

 دیجد  یم نظرام اه  یساو را به یی انکقالدوره  یاسا  که ه گام با انقال  در مساائل نظام یراتااتغ

اع ال خساااار  و   یمقابله محور یهی ذشاااکه که بر پا یهاهای دههو برخالف جطگکطدیم یط

  ی سااو به طدهیهای آ را  بودب جطگ  ارابساا   یاسااک اده ا  ابزارها برهاو تؤام با تب  یشاا یانهدام  فرسااا

و   ابزارهاانرم در    یهاارسااااخا  یاساااک ااده ا     برهاا تب  کااًیو نهاا  یابکاا هاای هوشااا طاد و نجطاگ

 داردو ینظام  یافزارهاجطگ

های  جطگ  یوهایداف خود  با اتباء به سااطاردشاا ن به اه  یاباا  دسااک  یرااساا  که جلو   یهیبد 

  ی اسااسا  یا هاان  یحو ه  جوابگو   نیتحوال  ا ینگرطدهیو آ یطابضاو مرساوم و عدم پ  کاکالسا 

های  نگواهد بود و تباان جطگ 1404اندا  و تحقق چشام یعال یهاحااول به اهداف و آرما   یبرا

ی نظامی و بساااری ا  پ وهشاگرا  عرصاه یفرماندها  نظام  یی اصالچالشای اسا  که دغدغه   یابکان

ای  جطگ چگونه خواهد بود  مسااهله یهاصااحطه طدهیدر آ کهنیرا به خود اخکااااص داده اساا و ا

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

 در آتاه رخ خواهد داد را به تاویر ببشطدو

    ی ر اا  غافل  یراجلو    را یا  یاساالم  یج هور یمهم و اسااسا  هایا  دغدغه یبیراساکا   ناه  در

 و  اساکبباری هایتهدیدا  مکعددی اسا  که ا  ساوی قدر  یابیو ار  یطابضاپ   ییرصاد  شاطاساا

و عادم    یخواهاد شااادو اقادام ان عاال  زماا یعز  هنامکوجاه م  یافراط  یهااو  روه  ایمطققاه  دشااا طاا 

و باعث    باشاادیم یرمطققاخقرناک و غ  اراحو ه بساا   نیدر ا یپ وهطدهیو آ طدهیآ یبرا  یزیرهبرنام

 و رددیعقب ماند  ا  دش طا  و رقبا م

  ه اعل  یابکاجطگ ن  و یشااده  مسااهله اصاالق تحقاق ناشااطاخکه بود  سااطارنگرش به مقالب عطوا   با

ترین عوامل  به دنبال کشا  و اساکگراج مهم قاتحق نیا  نیباشادب بطابرامی را یا  یاساالم  یج هور

 باشدومی  یابکاجطگ ن  و یسطار نیو درنهای  تدو  وهایمطقق سطار نااتع  هاو پاشرا   یداکل
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 مبانی نظری

 خچهیتار

خااوص در نظام مطققه  ال لل بهها اسااااااااا  که در نظام بانساال یابکاا رچه اصاقالح جطگ ن

 26رهبر معظم انقال  در رو    انا ااصااقالح پا ا  ب اااااااااااانیرود اما ابه کار می  انهاخاورم

در   یشکراب    ابا حساس یاسالم  یکشورها  یمسهوال  نظام و ساااا را  داریدر د 1394  بهشاااا  یارد

و   یا  دانشگاه افسر  دشااااااا یکشورما  وارد شدو رهبر معظم انقال  در با د  یاساااااا اس  ا ادبا

کرده و اشاره  را یا یبه مر ها  یابکا) ( به موضو  کشاند  جطگ ن  ناامام حس  یپاساااااادار    اترب

مطققاه   هاا ا  مساااهوال  سااا   یدشااا طاا  ماا باا ه راهی برخ  طباهیدارم ا  ا  ییفرمودناد: بطاده خبرهاا

 ببشانطدو را یا  یرا به مر ها  یابکاهای ندرصدد هسکطد که جطگ  فارسخلاج

 پیشینه تحقیق

 طاده یدر جطاگ آ  جامقااوما  بسااا   یروان  یای باا عطوا  ااساااکرات ( در مقاالعاه1386)  مقادمیاح اد 

 ساکرده   یمحدود و اشاغال نظام یاشاغال نظام  یچهار انهب جطگ سارد  ب بارا  راهبرد  یوهایساطار

ای با عطوا  امقالعه  ( در مقالعه1386کرم و ه بارا  ) اهلل( را مقرح ن وده اساا و  اراع)جطگ ت ام

توساار    یاحک ال  برداریبهره  یو چگونگ را یج ا ا  یکاحاک   راغ  های  او ظرف  ییااافجغر  یفعااا

 را  یا  یاساالم  یتوسار ج هور  یکاحاک   راغ  های  اآ  فعاا و ظرف  برداریو بهره یآت دکططدهیتهد

اشااغال محدود )خو سااکا ب هرمز ا  و  را  یجواوا  هابا علیآمر یاقدام ضاارب  نظام  یوهایسااطار

  را مقرح ن وده اسا و  بایتوسار آمر را یو عدم امبا  اشاغال  ساکرده جو او ا  بایبوشاهر( توسار آمر

ای با عطوا   ( در مقالعه1389)  یدفاع  عیصااطا  یقاتاتحق  یدر موسااسااه آمو شاا   یقاتاتحق  کار روه

به بعد   1394افق   یبرا  و ی(  چهار ساطاراما)ق ییدر محور دفا  هوافعاا  یمل    اامط بپارچهیاقدر  

    یبریجطگ ساا  یو یحسااس  ساطار   یاتامطابع ح  هاعل بایآمر  ییتهاجم هوافعاا  یو یرا شااملب ساطار

 ن وده اس و نااتب یقاتل   یو ی یسکی هارپ و سطارمحار ب یتگر  یو یارسط

در  بایمقابله با تهاجم آمر  ا اصااحطه ع ل  و یسااطار  نیای با عطوا  اتدو( در مقالعه1390) یدراح

ساقوح و   هامگکل  آجا در کل  های¬ساامانه  یراکار  هر مطققه با به کاآجا به ت ب  یکیمطاطق مأمور

 بایو آمر را یجواو ا طدهیجطگ آ  یاتاع ل های¬بار  صااحطه  های¬ی   یو   یاتامگکل  ع ل هایهیال

  توسااار    لیا باد  هاای¬ب جهاا 2030  یجهاان یرونادهااباا عطوا  ا یپ وهشااا ن وده اسااا و    ناارا تب
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  ی طاخاموش   سکرش  ج  یموتورها  و ی  اجراشده اس  که چهار سطاربایآمر یاطالعا  مل  یاشورا

: را یبا عطوا  امواجهه با ا  ی زارشا شاده اسا و فارغ ا  دول  در آ  ارائه  یااجها  تعاادها و دن  ای

ساطد که نگاه    نیمطکشارشاده اسا و ا 2007 اه رند در ساال    ضیتوسار اند  یرادر    ایتقابل  مهار و 

 داردو را یبا ا ییبه موضو  رودررو  یجامع

 جنگ نیابتی

 توا یرا ن   یاتاکطو  جامعه  ربا یاساا  و ا  د یجامعه انسااان  یهادهیپد  نیرپاتریا  د یبی  جطگ

و  هایداشاکه اسا   تلگ هیبشار دو رو یبرا دهیپد نیجطگ نبوده باشادو ا  رادر    یا ونهکه به  اف  ی

  ی اراز بسا یوجوه مشاابه و ت ا یبشار دارا  خیها در طول تار هر و پاد هرهاو ه ه جطگ  ها یطیراشا 

در خااوص  ییهاشاهیدر جطگ و صالح مکأثر ا نظرا  و اند ا اا  باور نظام  یادیاندو بگض  بوده

و ووو   کایساا  تزو  کال و  رانظ  یمعروف شا طدا یهای جطگ اسا  که توسار اندو وی  ی    اماه

  اخکه را به بشار وارد سا   یاراا  جطگ  جطگ صادما  بسا  زاپره یرغم تالش براعطوا  شاده اسا و به

ها دانساا و  جطگ  خیدر تار ینققه عق  توا یرا م  سااکمااول و دوم قر  ب  یهای جهاتاساا و جطگ

را   یمکطوع  یتبامل  یهاحال تبامل اسا  که ابعاد و حاال   ونا و  داشاکه و دورهدر   دهیجطگ پد

 واهداف  علل    راآ  نظ  مام اه  راشاطاخ  فرا   ا مطداجطگ ن  دهیپد  قان وده اسا و شاطاخ  دق یط

مربوط   ی یقد  یها¬در انگاره یبه با نگر  ا نا  ما   ذر باو  اساا    جطگکطشااگرا     بردیرو   هویبه

 (11:  1386و )کرفلد  ابدییآ  ضرور  م  یبه جطگ و با  شباف

باه    ییااا جغراف  یهاااساا مق  یبر مبطاا  رعاادالناهبابر اسااااس هادف  باه جطاگ عاادالناه و غ  هاا¬جطاگ

باه   ک اا (ب باا توجاه باه انعااابااط و تااککی)ع وم  یو جهاان  یافرا مطققاه   یامطققاه   یهاای محلّجطاگ

    ییایهای دربه جطگ   ییاا(ب بر اساااس سااقح جغرافیبیو نامطظم )چر  کاهای مطظم  کالساا جطگ

شاااوندو با توجه به می ماتقسااا   یو خارج یهای داخلب بر اسااااس قل رو  به جطگیطا م و  ییهوا

   : جطگ   توا ی  مماجامع و مانع ا  جطگ ارائه بده   یتعر  کی ماالذکر ا ر بگواهفو   یتعار

جطگ را  توا یم طدهیچطد کشااورو ا  مطظر نگاه به آ ایدو   ناعبار  اساا  ا  برخورد مساالحانه ب

 طدهیدر آ شااکراتااااحب مطافع ب یکشااور برا  ایچطد  روه   ایو مساالحانه دو    زاآمبرخورد خشااون  

 (388: 1375   یدانس و )طلوع

 تردهاچپا اس   م بن  و نباشد الدفعو روبا  و سهل حیصر ناچطنیا طده آی  در هاجماس  تها  م بن

اکرم  یدفا  ا  اساالم در دورا  نب کطمیال م اسا و من عرض م  یقو   ا یو ا ید  اچاباشاد و لذا پ
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بود و  تردهاچاپ  هاقعاا   نی) ( بودو چو  ا  نارال ؤمطاتر ا  دفا  ا  اسااالم در دورا  ام)ص( آسااا 

داردو   اراا را در اخک  ی وناا ون  یابزارهاا   یاساااکبباار جهاان رایم بن اسااا ب   طادهیدر آ  یزاچ  ناچط

 (3: 1369  ی)رهبر معظم انقال  اسالم

  ر اهاای اخبود  در جطاگ  یابکاا جطاگ ن  ر اهاای اخکاه در جطاگ  دیا جاد  یهاای جطگا  پاارادایم  یبی

  خود   تالش ت ام هاآ  ا  جانبهه ه    یو ح ا  یساکیترور  های روه عتق ا  با طلب سالقه هایقدر 

 الاماهداف و ا شابرداجه  پ یعطوا  ابزاربه  یساکیترور  های روه نای ا   بکوانطد تا   رفکطد  کار به را

طور  ساکرده  و عرا  به  هساوری درجطگ  ها روه نیطور مثال ا  او بهطدینامشارو  خود اساک اده ن ا

توسااار    یجطگ  هایمیا  پارادا یبیجطاگ مقااوم     میپارادا اجرای  که طوراساااک ااده ن ودندو ه اا 

 ور و و   هایهم توساار قدر   یابکاجطگ ن  یبود  اجرا  زاو اسااکببارسااک  خواهیآ اد  یکشااورها

  یکالنکرشااابال  رف و ) راهای اخبود که در جطاگ یدیا جد  یپارادایم جطگ  کیا اساااکع اار ر هم  

1388 :10) 

 گریبدیوارد جطگ با    اًامساکق  طبهیجای ابه  رادر   یهااسا  که در آ  قدر  یکاوضاع  یابکان  جطگ

که باقدر   یگریمسالح د  یها روه ایا  کشاورها    یغاتاو تبل یحاتاتسال   یمال  یها  یشاوند با ح ا

ا   یاراو در بسا طدین ایفشاار بر آ  م ایآ  قدر     ادر تعاع  یآ  در جطگطد  ساع نیمکحد ایمقابل  

 تواندیم گریبدیها با  آ  مامساکق ینظام  یرادر     یاصال یهاقدر  ینظام یموارد به عل  توا  باال

  رو نیداشاکه باشاد و ا ا یهر دو طرف در پ یرا برا  ییباال  یو انساان یاقکاااد  یاسا اسا   یهاطهیهز

و   هااروها        یا ح اا  قیعااار ا  طرت اامکططاد کاه بادو  وارد شاااد  باه جطاگ  تالش می  ناطرف

به جطگ    یم بن اسا  دو قدر  اصال  یگریطرف مقابل ضاربه بزنطدو در موارد دثالث به  یهادول  

ها و ا   روه    یبا ح ا یگریمشااغول شااده باشااطد  اما ه زما  در مطاطق د گریبدیبا   مامسااکق

ندارد     دوجو   باًیخالص تقر  یابکابپردا ندو جطگ ن زاباقدر  مقابل ن  یابکاثالث به جطگ ن  یکشاورها

های خاص  کشااور خاص در جطگ هسااکطد مع والً به دنبال مطافع و هدف کیکه با    ییها روه رای 

 (10: 1394نباشد )مالح   یبیها آ   یهای کشور حامخود هسکطد که م بن اس  با مطافع و هدف

  له اوسا   نیبه ا رایجطگ سارد اسا     یهادر دورا   یاهای واساقهطگکاربرد ج  نیشاکرامع والً ب 

به فشار   طه یپرهز  اراجطگ بزرگ و بس  کیباقدر  مقابل و ورود در   مامسکق یرابدو  در   توا یم

کم شااهد کم   شاویمدور می یعاار صاطعکهای ت امبر قدر  مقابل ادامه دادو امرو ه هر چه ا  جطگ

های  ها اجطگترین آ های بزرگ ندارد که مهمبه ارتض یا اکه ن  ییهاروش  مباها هساکروش رااتغ
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  ا یکشاااور   کیا    اب  اخراببارا  و مزدورا  به ن  یساااکیترور  یهااسااا  که در آ    روه   یابکان

مثااباه   نطاد و باهدسااا  می  یهاا باه اقاداماا  نظااما  کشاااورهاا و در جها  تحقق اهاداف آ   ی روه

مدل به جدّ   نیکه امرو ه ا شودیم  یراگامقام پقائم قیاهداف ا  طر    یغاتتبلا –  ینظام  انبارا ااپ

  ک یا  محدوده اساکرات   یا ر کشاور   هیوبه شاودیدنبال م  بایبزرگ خاصّاه امر  یهاقدر  قیا  طر

و  شاودیم  مکوسالها  نسال ا  جطگ  نیداشاکه باشاد به ا  یادیبرخوردار باشاد و نگواهد تل ا     یک کر

ها  هزیطه  نیبه حداکثر رسااند  قدر  و ن وذ خود با صارف ک کر یدر پ شاهااسااسااً کشاورها ه 

 کیا   چراکاه  طادیا ماااا را ب ینظاام  یهاا و الگوهااا  تااککااک یدیا هاای جاددارناد ن وناه لاا هساااکطادو لاذا م

اند  آفریده یرو اپ  باریکشاا ا    یرا که برا  ییها وید تاککاکوجود دارد که می یاصاال مهم نظام

مشاااگص مگااااوص به خود وارد  لیجطگ به دال ناطرف   یابکاجطگ ن کیو البکه در داتبرار نبط

شاااده و آ  مطاا عه  در نظر  رفکاه ب یا عطوا  اناها بهآ   طباهیا  لاا اما دل  بشاااوندمی  گریبدیمطاا عه با  

 لااسا و دل  یکشاور خارج  کی    یح ا یعطی  که  ه ا  عامل پاض  کطد یم  دااپ  یابکاحال  جطگ ن

و رسادیمقلو  به نظر م  یحام یکه برا کطدیرا دنبال م  یهدف  ب یآ  اسا  که انا زان    یح ا نیا

 ا یا چهره آ  جر  کیا هادف اسااا و    کیا دو چهره مک ااو  باا    یامرو  در مطققاه دارا  یابکاا جطاگ ن

را امرو    دشهای جهال  و خباث  اس  که ن ابا وی  ی  یسکاوناو صه یافرقه  یاسکع ار   یراتب 

با     ا اپهم  یتوساار کشااورها ینظام  یها و تجاو هاو چهره دوم آ   تهاجمدید توا یدر داعض م

مشااهده ن ودو   توا یوضاوح مبه  نیبه  هایکه ن اد آ  را در تهاجم و تجاو  ساعود  باسا  یآمر

 )ه ا  مطبع(

 ناطرف   شااودبر زار می  یاصاال ناا  طرف  اب  اکه به نجطگ ا آنجایی  نی: ایابکاجطگ ن  هایوی  ی

اااره  ای خود بهااا و مطققه یمحل  یو ابزارهااااااا  روهااندارند بلبه ا  ن مادر آ  حعور مسکق  یاصل

 و رد ا¬یانجام م  یدو طرف اصل یدر ع ق راهبرد یابکاجطگ ن   یاا یاا ارند و به لحااان جغرافمی

 اند ا :عبار   یابکاهای نجطگ جادیطورکلی علل ا: بهیابکااتگاذ جطگ ن  علل

 ادی   یهاهزیطه  یهر کشااااور  ی: وارد شااااد  به جطگ براماجطگ مسکق یهاهزیطه  ااااضیافزا- 

که   بایآمر  رانظ  یکشور یها براهزیطه نیبه دنبال خواهد داش و ا  یو اجک اع  یاقکااد   یانسااااااان

ترین ا  مهم  یبیخواهد بودو   شکرامراتب بهای مکعدد در نقاط مگکل  جها  اساا   بهشاهد جطگ

  ی جطگ  ناچط  یبرا  یاقکاااااد  طاهیتطهاا هزاسااا  کاه ناه  نیدر ا  باایآمر  یبرا  یابکاا هاای جطاگ نمزیا  

 شودومی زاها نموجب افزایض درآمد آ   حا  اکطد و بلبه با فروش تسلپرداخ  ن ی
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فروش    یصطعک  یا  کشورها یبرخ  یا  مطابع مهاااااام درآمد یباااااا ی:  شکراب  حا اتسل  فروش

 یصطعک  یو درآمد کشورها  حا افروش تسل  ااااااضیسبب افزا  یابکااس و جطگ ن  حا اتساااااال

  رددومی

آورد  کشااورها به  یترین علل روا  مهم گرید  یبیا  انزجار مردم کشااورها ا  جطگ:    یراجلو  

مد  و حعور جوانا  و   یهای طوالناس  که مااااااردم آ  کشورها ا  جطگ نیا  یابکاهای نجطگ

 ا اعطوا  مثال  تداوم حعور نظاماندو بهشا  در خارج ا  کشورشا  خسااااااکه شدهخانواده یاععا

کشور به دنبال  نیا  ا انظام یبرا  یدیشااااد  یو روان یروح  یامدهااپ بایخارج ا  آمردر    ییبایآمر

کشااااور به هر نو    نیا  جطااااگ و مگال   با ورود ا بایداشکه اساااا  و سبب انزجار مردم آمر

 (12: 1394شااده اس و )مالح   یدیجطگ جد

 طهیمطافااااع کشورها با هز نادر جه  تأم  یابکاجطااااگ ن  طبااااهینظر ا  اصرف  یکطون  ریشرا در

دارد کااااه    یاهداف مه اااا  یجطگ  ااااناچط  جااااادیک کر قاااارار دارد  ا یو انسااااان  یاقکااااااد

 اند ا :اهداف عبار  نیترین امهم

 یتاکطو  با تحوالت 2011ا  سال   قایو شاااا ال آفر اا: غر  آساااا یاسالم یداراانحراف در ب جادیا

ا   یبیحال   تحوال  اساا  و درعان نیهای مهم ابود  ا  شاااخص  ییبایمرمواجه شااد که ضاادآ

  باو مسکقل اساااا و ترک   روابسااااکهاغ یکار آورد  دولک یرو زاتحوال  ن  اااانیترین اهداف امهم

   او موقع  گاهیآشبار جا  امطزله تععمسکقل به  یدولک  لاضدآمریبایی بود  و تشااااااب  عاملدو 

باهدف با  شاااا  و سلقه مجدد در غر    بایاساااااس  آمر نیمطققه اساااا و بر ا  اااانیدر ا بایآمر

 را در دسااکور کار خااود قرار دادو یابکاجطگ ن  بردیاسک اده ا  رو  ا اآساا 

شاوند که در محور مقاوم   می  جادیا  ییاادر حو ه جغراف  یابکاهای نمقاوم : جطگ  ا یجر   اتعاع

  ااااق یها ا  طرو عرا و آمریبایی  هیسور راهسکطد نظ بایآمر  مامگال  حعور مسااااکق ایقرار دارند 

  ا  یکططد جرمی  یمطاطق  سااااع نیکشااااورها و در ا  اااانیو آشااااو  در ا یتوسااااعه ناآرام

 ن یکطد تا ا  ا راها در  رامیناآ نیرا در ا را یا یاسالم  یخاوص ج هورآ  به  ا امقاومااا  و حام

 (13دهطدو )ه ا  مطبع:   لاجبهه مقاوم  را تحل  یبکوانطد توا  کشورها قیطر

 پژوهی و سناریونویسیآینده

هاا و مراکز  ی اغلاب دولا  دغادغاه  طاده یهاا و رونادهاای آو پاشااارا   یداا عوامال کل  ییشاااطااساااا

با  ( 3: 1387و ه بارا     ی)بوشااهرو  شااودیراهبردی محسااو  م ریا  ماو تااا   سااا یماتااا 
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  وی  رددو ساااطاارمی  جادیا  وهایساااطاار نااها  امباا  تبو پاشااارا   یداا مشاااگص شاااد  عوامل کل

  ی اس  که به  ذار ا  وضع کطون  ییدادهایو تسلسل رو  طدهی  وضع آامکشبل ا  توص ای¬مج وعه

 طدهیآ  یطور مؤثری برابه  یسا یونو یساطار کا(و تبط234: 1392   ی)مردوخ  انجامد¬یم طدهیبه وضاع آ

در شاض   وهایروش شاوارتز ساطار  ی( و بر مبطا80: 1393  گواه یها کاربرد داردو )ساکاردور ساا ما 

بطدی بر طبقه شارا  اپ  یروهااو ن  یداکل  یروهاان  ییشاطاساا   یم اصالاتاا   ایموضاو     یی امب شاطاساا

سرایی  ه ا  داسکا   ای  وهایو پربار کرد  سطار  وهایانکگا  مطقق سطار   او عدم ققع    ااساس اه 

 پذیردوانجام می

های آماده و اسااب  رواا  ن دی: و هرچه در توا  داردفرماییجطگ م  یبرا یدر با  آماد   میکر قرآ 

را جز ایشاا  که    یگری]تدارکا [  دشا ن خدا و دشا ن خودتا  و ]دشا طا [ د نیتا با ا د اکط  جابسا 

  پاداشاض شاطاساد بکرساانادب و هر چازر در راه خدا خرج کطاد خدا آنا  را میو   شاطاساادشاا یشا ا ن 

( در راه 60: هیو بر شا ا ساکم نگواهد رف و )ساوره مبارکه ان ال  آ شاودیبه خود شا ا با  رداناده م

که خداوند تجاو کارا  را  ادیجطگطد نبرد کطاد و ا  حد تجاو  نط اکه با شااا اا می  یخدا با کساااان

ا  جطگ و قکال  ا  بان رفکن   یی( در اساالم هدف نها190: هیداردو )ساوره مبارکه بقره  آدوسا  ن ی

مسال انا  فکطه نساا ند و جطگ نبططد )حال چه مسال ا  شاوند   یبرا گرا دی  که  هر اه  اسا    ها¬فکطه

  ای ها پابار کطاد! تا فکطهفرماید: و با آ باره میدراین  میناسااا و قرآ  کر  یجطگ و قکال گریه(  دن  ای

خود( دسا  برداشکطد  )مزاحم   رسا  مگااوص خدا  رددو پا ا ر )ا  روش ناد ن یباقق ن اند و د

آماد ی   ( ح ه193: هیو )ساوره مبارکه بقره  آسا  اجز بر ساک بارا  روا ن  ی( تعدرای!  دیها نشاو آ 

فرماید: برای جطگ آماده شااوید و قدر مهم اساا  که امارال ؤمطان علی ) ( میر می برای جطگ آ 

  البالغه  شاده و شاعله آ  باال رفکه اسا و )نهجکه آتض کار ار افروخکه دیدار  ااساا وبرگ نبرد را مه

 (5: فرا   26 خقبه

 یریتااو  ماو ترسا   طدهیدرک مساائل آ یهاروش  نیا  بهکر یبی  دهدینشاا  م یپ وهطدهیآ مقالعا 

کرد که امور    داتأک   دیاسا و با  یو مل یامطققه   یجهان یروندها لاو تحل  ییشاطاساا طده یشا اف ا  آ

  ی و حک  یبگشااا    یمل   یال للناکال  ب  یشاااد  مکاأثر ا  رونادهااهم باهدر جهاا     یو نظاام  یکاامط

 جادیا یو نظام  یو حرک  امور دفاع رااتغ یبرا  ییهاشارا اروندها با خود پ نیهساکطدو ا  یساا مان

  ی و اقداما  کشااورها   ا اتااا   ها اساا  اساا   لابه تحل توا یها بهکر مکططد که به ک ک آ می

شاااامالب    یرونادهااکال   توا یرونادهاا م  نیترین اعرصاااه پرداخا و ا ج لاه مهم  نیمگکل  در ا
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عاار   یرا  شابل   ی( در جها   توساعه علوم و فطاوری)دموکراسا  یرسااالرشاد مردم  شاد  یجهان

  ی سااا  طهابهبود و به  یی راو اعکدال  یطلبجها   رشااد صاالح  یاطالعا  و دانض  توسااعه اقکااااد

 ویها و توسعه فطاورسامانه

مگکل    یو تحول در بگض دفا  کشااورها رااتغ یبرا  ییهاشاارا افو   ه راه با خود  پ یروندها

و هر سا  ان بساا یمگکل    یها در کشاورهاپاشارا  نیو تأثار ذاری ا   ااندو ساقح  اه کرده جادیا

( و یاسا او سا  یاقکاااد   یخود )بلوغ اجک اع  یافکگیو توساعه  شارف  اکشاور مکطاساب با ساقح پ

ها توجه  پاشارا  نیچطد مورد خاص ا  ا  ای کیرو  م بن اسا  به  ضاپ  یو دفاع  یکاامط دهاییتهد

 ودین ا  یشکراب

  حا  اتساال  یراکار  حذف به یو تالش برا  یشاااملب محدودسااا   نیاداهای بطپاشاارا  ترینمهم

و کاهض  ما  و   عیو دشاا ن  تأثار ذاری ساار  یخود  یانسااان یرواکاهض تل ا  ن   یکشااکارج ع

  ینظاام  یهاابودجاه  یساااا   ییعقال   یعدفاا  یهااساااامااناه  یساااا طاهابه  ینظاام  یرادر    یهااطاهیهز

 نیا  یمج وعاه رسااادیبااشاااد کاه باه نظر ممی  یو نااه گونی نظاام ینظاام  یهاافا  ائکال  یمطادبهره

را رقم بزندو اسااطاد   طدهیسااال آ 15تا  10در   یو نظام  یامور دفاع  یروند حرک  جهان   هاپاشاارا 

موضااو  اساا و   ناه  دیمؤ  زامگکل  ن  یتوسااعه بگض دفا  کشااورها  یهااندا  و راهبردچشاام

 (و49: 1388   ی)مطزو

 شناسیروش
روش جزء تحقاقا  اککشافی با    این تحقاق ا نظر هدف ا  نو  تحقاقا  کاربردی اس  و ا نظر

این   درباشد که به روش دل ی و سطاریونویسی شواتز نگاشکه شده اس و  رویبرد آیطده نگارانه می 

 شده اس و اطالعا  اسک اده یو مادانی جه   ردآور یاا  روش ککابگانه یباپ وهض ترک 

روش    شده اس و در  انجاما  ککب و مقاال  موجود    یبردارضا مقالعه و ف  با  یاککابگانه  یبررس

 اسک اده شده اس و تب ال اطالعا     ینظرا  برامااحبه با صاحب    یجلسا  خبر    یبر زار  یمادان

کططد انی اسک اده شود  مطظور افزایض روایی پ وهض سعی شده تا ا  مشارک  پ وهض حاضر به  در

 مقالعه صاحب تگاص بوده و ا  انگازه و ت ایل کافی برخوردار باشطدو یکه در حو ه

ایجاد    ی ا( برای افزایض پایایی روش ک 1975که ویلساو  )  ییدر پ وهض حاضار مقابق رهط ودها

موارد    ییایپا  ضیافزا  یبرا یعطییابدب های پ وهض  پایایی افزایض مین وده با اساکانداردساا ی رویه

  وشده اس    یرعا ری 
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 یسیونو یروش سطار یکامل و عل   اجراء •

 پاسگگویا  و تطاسب تگاص آنا  با موضو  پ وهض  قادق انکگا  •

 با خورد ا  پاسگگویا  اخذ •

 ا  اج ا   یسقحی مقلوب ایجاد •

 هابحث و یافته

 به روش شوارتز در شض  ام به شرح ذیل انجام شده اس :  در این تحقاق سطاریونویسی

 یسیونویسنارگام اول: شناسایی موضوع اصلی 

امام   یپاسااادار   ادر دانشاااگاه افسااارر و ترب  1394/ 2/ 3در مورخه    ی(العالمدظله)مقام معظم رهبری  

ه راهی برخی ا  مساهوال   بطده خبرهایی دارم ا  ایطبه دشا طا  ما با   "اندفرموده الساالمهاعل  ناحسا 

های ناابکی را به مر های درصدد هسکطد که جطگ -شا   بععی  نه ه ه -فارس  ی خلاجس اه مطققه

های  ی پاساادارا  حریم امطاّ  ملّی در سااا ما ایرا  ببشااانطدو پاساادارا  انقال  اسااالمی و ه ه

ارد  واکطض ج هوری اساالمی مگکل  بادارند  هوشااارندو این را بدانطد که ا ر شااقطکی صاور  بگ

 وبساار سگ  خواهد بود

و   پطها  ایشااا آشاابار و    یو هشاادارهارو تحلال محکوای فرمایشااا  مقام معظم رهبری ا این

تعامال  امریبا  ر یم صااهاوناسااکی و عربسااکا   ا ج له    یبرو  و ظهور شااواهد و قرائط ناه چط

آ  کشاور برعلاه ج هوری اساالمی و   هامور خارجهای مکعدد ترامپ و و یر ساعودی و ساگطرانی

ه چطان عقد قرارداد فروش سااطگان تجهازا  نظامی به کشااورهای مطققه و اقداما  و تهدیدهای 

باشاد و لذا انگازه آنا  برای ضاربه  د  بر ج هوری  مکعدد ترامپ حاکی ا  عاابانا  آ  کشاور می

نرم و ساگ  و یا هوشا طد( محک ل  ا  نو   )اساالمی ایرا  ا   ذشاکه باشاکر شاده اسا  و وقو  جطگ  

باشاد و اندیشابده های آنا  مساک راً ساطاریوهای مگکل ی برای ضاربه  د  به ج هوری اساالمی می

ن اایطاد کاه طبق فرماایشاااا  مقاام ایرا  تادارک دیاده و خود را برای اجرای این ساااطااریوهاا آمااده می

 ها  جطگ ناابکی اس وترین آ رهبری  یبی ا  محک ل معظم

 یدیمشخص کردن عوامل کلگام دوم: 

کاهض پادا   عامل 4ها به  عامل کلادی شاطاساایی شاد و با انجام دل ی و تعدیل و تل اق آ  16تعداد  

جاامع و تل اقی( ا  لحاان محکوایی  نقض و کاارکرد    کلاادی  هاا )عاامالطوری کاه هر یاک ا  آ ن ود باه

 شکه باشطدوی خود را دارمج وعهی پوشض ال م برای عوامل کلادی  
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 یدیعوامل کلترین ( تلفیق و تعیین مهم1جدول )

 کلیدی نهایی   عوامل کلیدی اولیه   عوامل ردیف 

 مردمی جانبهه هتوا  دفاعی  1

 با دارند ی -1

 مسلح ناروهای ر می توا  2

 مقاوم  محور 3

 نو  روابر با کشورهای ه سایه 4

 اشراف اطالعاتی 5

 اقکاادی دش نوضعا   6

 قابلا  تح ال جطگ ائکالفی   -2
 توا  ر م دش ن 7

 ایرا  هراسی(دش ن )تبلاغا   8

 هزیطه جطگ مسکقام 9

 ائکالف جهانی 10

 ال للیهای بانسا ما  11 ال للنظام سااسی بان -3

 وضعا  سااسی کشورهای ه سایه 12

 مواد مگدر 13

 ایومرج مطققههرج -4
 تعدد با یگرا  غاردولکی معاند 14

  رایی افراطی( اسالم)  یداعش  -ت بر تب اری 15

 ایحعور و ن وذ با یگرا  فرا مطققه 16

 عوامل کلادی نهاییب طی جدول ترجاحا  قعااوتی مورد ار یابی و ساطجضِ نساب  تأثار و مازا 

بطدی و اخذ نظرا   روه دل ی به شارح جدول ن وذ و مداخله قرار  رف  که نکاجه آ  پا ا  ج ع

 یر به دساا  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 اساا  و ج هوری اسااالمی ایرا  با اسااک اده  

 را تقوی  ن ایدو موثر ا  پاشرانهای مرتبر با این عامل  می تواند آ 
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 در سناریو رگذاریتأث ید یکل یها عامل ی ( ارتباط کم2جدول )

 میزان نفوذ و مداخله سطح ملی نسبت تأثیر  کلیدی  عوامل ردیف

 بساار قوی 40 با دارند ی 1

 ضعا  25 ایومرج مطققههرج 2

 مکوسر 17 ال للبان سااسی نظام 3

 ضعا  18 ائکالفی  جطگ تح ال  قابلا   4

 100 مج و  نسب  تأثارهای عوامل کلادی

 

 
 ی طیاثرگذار مح یدیعوامل کل درنفوذ و مداخله  زانینسبت تأثیر و م نییتع( 1نمودار )

 

 
 در سناریو رگذاریتأث ید یکل یها عامل ی ارتباط کم( 2نمودار )

 

سطاریو جطگ 
ناابکی

بازدارندگی

۴۰٪

آنارشی منطقه ای

25٪

ن نظام سیاسی بی
الملل

1۷٪

یل قابلیت تحم
جنگ ائتالفی

1۸٪
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کاه در جادول و ن ودار فو  مشاااگص  ردیاده  عاامال کلاادی باا دارناد ی ا  نسااابا      وناهه اا 

درصاد( و  40بوده )جطگ ناابکی برخوردار    تأثار ذاری باشاکری نساب  به ساه عامل دیگر در ساطاریو 

ه چطان مازا  ن وذ و مداخله ساااقح ملی این عامل کلادی بسااااار قوی ار یابی  ردیده اسااا ب  

  رددواخله دش طا  جواوایرا  در این عامل ضعا  ار یابی میبالعبا مازا  ن وذ و مد

ای نساب  به عوامل کلادی ساوم و چهارم دارای تأثار باشاکری بوده  ومرج مطققهعامل کلادی هرج

ا  اولوی     درصاد( و به ه راه عامل با دارند ی در بان دیگر عوامل کلادی موجود در ساطاریو  25)

ذکر اسا  مازا  ن وذ و مداخله ساقح ملی در باشاطدو شاایا ردار میباالتری )در نساب  تأثار( برخو 

بر این عامل   را یدشاا طا  جواوااین عامل ضااعا  ار یابی  ردیده و در مقابل مازا  ن وذ و مداخله  

 باشدوبساار قوی می

 سناریو  شرانیپ  یروهاینگام سوم:  

به روش دل ی به  اولاه پاشارا   هایاولاه شاطاساایی و ناروی هایبر اسااس مقالعا  اککشاافی پاشارا 

 ها با عوامل کلادی مربوطه ایجاد  ردیدوشرح ذیل نهایی شده و ارتباط آ 
 ید یکل یهاهای عامل( پیشران3جدول )

 ربطنیروهای پیشران ذی کلیدی  عوامل ردیف

 با دارند ی 1

 های داخلی و خارجی جواوایرا سااس 

 فرهطگ دفاعی

 ایارتض حرفه

 تحقق اقکااد مقاومکی

 توسعه صطایع دفاعی

 محور مقاوم 

 توسعه انسانی

 ایومرج مطققههرج 2

 تغاار و تحول در نظام سااسی کشورهای مطققه 

 ایهای فرا مطققهآفریطی قدر نقض

 های هویکیت رکز بر روی بطاا 

 ایمطققهسار تحوال  

 های کشورهای مطققهسااس 

 های خارجی جواوایرا سااس  
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 ال للبان نظام 3

 تحوال  وئوپلاکابی و وئواسکرات یک

 های بزرگهای قدر سااس 

 ال للیها و نهادهای بانتحوال  سا ما 

 ائکالفی  جطگ  تح ال  قابلا  4

 مطققه تغاار و تحول در نظام سااسی کشورهای  

 های کشورهای مطققهسااس 

 ایهای فرا مطققهسا ی قدر توا  ائکالف

 اقکدار نظامی جواوایرا 

 ی کلیدیهاعاملگام چهارم تعیین میزان عدم قطعیت  

  مشااگص شااد  خبر ا   یداا  عوامل کل کیمؤثر بر هر شاارا اپ  یروهاا ام  بعد ا  آنبه ن نیدر ا

عوامل  و   ها پرداخ  عدم ققعا   زا ابر اساااس م یداکل  یهابطدی عاملموضااو  اقدام به اولوی  

 را مشگص ن ودوبودند   ربرخوردا  یشکرابو عدم ققعا      اکه ا  اه   یداکل
 ( عدم قطعیت عوامل کلیدی4جدول )

 درصد عدم قطعیت  عوامل کلیدی اولویت 

 %40 با دارند ی اول

 %34 ایومرج مطققههرج دوم

 %30 ائکالفی  جطگ  تح ال  قابلا  سوم

 %25 ال للبان  سااسی نظام چهارم

 
 قطعیت  عدم و ( دو عامل کلیدی دارای بیشترین اهمیت5جدول )

 درصد عدم قطعیت  عوامل کلیدی اولویت 

 %40 با دارند ی اول

 %34 ای ومرج مطققههرج دوم

 

  کلادی   عوامل ترینمهم ققعا   عدم نظر اععاااء  روه مقالعاتی در خاااوص مازا  وتحلالتجزیه

ای ومرج مطققه  هرج%40ساطاریو جطگ ناابکی حاکی ا  آ  اسا  که عامل کلادی با دارند ی با   در

  در این ساااطااریو %25ال لال باا  بان  سااااااسااای و نظاام  %30ائکالفی باا    جطاگ  تح اال    قاابلاا  %34باا  

ای با  ومرج مطققهو هرج %40تأثار ذار هسااکطد و ا  بان این عوامل  دو عامل کلادی با دارند ی با 
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سااطاریو اول نسااب  به سااایر عوامل    ققعا    عدم و    دو عامل کلادی دارای باشااکرین اه ا  34%

  ردندوکلادی محسو  می

 

 
 های کلیدیعامل یی نها تیعدم قطع( 3نمودار )

 
 ( عناوین سناریوهای محتمل 6جدول )

 عوامل کلیدی
 شماره سناریوهای محتمل

 بازدارندگی ج.ا.ایران ایومرج منطقههرج

 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 اا  و عدم ققعاا   با اج اا  نظر اععاااای دل ی   

های بعدی ساطاریوهای تحریم و ترین ساطاریو خواهد بود و در اولوی  ساطاریو جطگ ناابکی محک ل

 اع ال فشار  جطگ ناابکی دولکی و جطگ کالساک آخرین اولوی  دش طا  خواهد بودو
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 منطق سناریو  نییخلق( و تع  ای)ابداع   ییشناساگام پنجم:  

عوامل کلادی هر سطاریو   ا    یسکیبا  ی روه کارشاطاس  و یمطقق ساطار  ییقدم جه  شاطاساا نادر پطج 

و ه چطان ناروهای    عوامل کلادیبر  شاارا اپ  یروهااتأثار ن زا او م ی ما   چگونگها و پاشاارا 

 واطال  حاصل کطدپاشرا  بر یبدیگر 

با هر یک ا  عوامل کلادی سااطاریو جطگ    شاادهییشااطاساااهای در مرحله بعدی ارتباط بان پاشاارا 

 اری و اج ا  نظر خبر ا   ناابکی به روش خبر ی و در چارچو  جلسااا   روه کانونی و با رأی

 دوبطدی  ردیبه شرح جدول ذیل تعاان و اولوی  
 ( تعیین میزان ارتباط کمّی نیروهای پیشران با عوامل کلیدی۷جدول )

 نیروهای 

 پیشران

 عوامل

 کلیدی 

 

 بازدارندگی

40٪ 

  آنارشی

 ایمنطقه 

25٪ 

  تحمیل قابلیت

 ائتالفی جنگ

1۸٪ 

  نظام

 المللبین

1۷٪ 

  جمع

 امتیازها 

 29 6 8 8 7 جواوایرا  های داخلیسااس 

 30 5 8 8 9 دفاعی فرهطگ

 29 5 8 7 9 ایحرفه ارتض

 28 5 8 6 9 مقاومکی اقکااد تحقق

 30 5 9 7 9 دفاعی صطایع توسعه

 30 5 8 8 9 مقاوم  محور

 29 5 9 7 8 انسانی توسعه

 سااااساای نظام در  تحول و تغاار

 مطققه کشورهای
6 9 7 6 

28 

فارا   هااایقاادر   آفاریاطایناقاض

 ایمطققه
4 7 9 7 

27 

 28 6 5 9 8 هویکی هایبطاا  روی بر ت رکز

 27 6 7 8 6 ایمطققه تحوال  سار

 27 6 7 9 5 مطققه کشورهای هایسااس 

 30 6 8 9 7 جواوایرا  خارجی هایسااس 



 
 1400 مسکا   مهدیا   ش اره سومسال  – جطگ فالطامه مقالعا     22

 و  وئااوپاالاااااکاااااباای  تااحااوال 

 وئواسکرات یک
6 8 7 8 

29 

 28 8 9 7 4 بزرگ هایقدر  هایسااس 

 نهاادهاای  و  هااساااا ماا  تحوال 

 ال للیبان
4 5 7 8 

24 

فرا    هایقدر   ساا یائکالف  توا 

 ایمطققه
4 9 8 8 

29 

 29 5 8 7 9 اقکدار نظامی جواوایرا 

  110 140 138 123 ج ع امکاا ها

  یا   اولوی     کار روه حاصال ج ع امکاا های ترجاحا  قعااوتی اععااء  مج و  ماانگان  به توجه  با

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

 :اس    ردیده مشگص

  خارجی   هایمقاوم  و ساااسا   دفاعی  محور  صاطایع  دفاعی  توساعه  فرهطگ پاشارا ِ  ناروی  چهار

امکاا  نسااب  به یبدیگر در اولوی  اول یا اه ا  باال قرار دارند    30 طور مشااکرک بابه جواوایرا  

 انسااانی  تحوال   ای  توسااعهحرفه  جواوایرا   ارتض  های داخلیسااااساا    پاشاارا ِ نارویشااض  

 ای و اقکدار نظامی جواوایرا فرا مطققه هایقدر  سااا یائکالف وئواسااکرات یک  توا   و  وئوپلاکابی

  ناروی   دارند  چهار قرار دوم  اه ا   یا  اولوی   در به یبدیگر امکاا  نساااب   29  با  مشاااکرک  طوربه

 مطققه  تحقق  کشااورهای سااااساای نظام  در تحول و هویکی  تغاار  هایبطاا  روی  بر ت رکز شاارا ِپا

 در به یبدیگر  نساب    امکاا  28  با  مشاکرک  طوربه بزرگ هایقدر   هایساااسا   مقاومکی و  اقکاااد

ای  مطققهفرا  هایقدر  آفریطیدارند  ساه ناروی پاشارا ِ نقض قرار  بعدی  اه ا    یا اولوی  ساوم

 به یبدیگر  نساب    امکاا  72  با  مشاکرک   طوربه مطققه بزرگ  کشاورهای  هایو ساااسا    تحوال   ساار

  نهادهای  و  هاسااا ما   تحوال  پاشاارا ِ  دارند و درنهای  ناروی  قرار سااوم اه ا    یا  اولوی   در

 قرار داردوامکاا  در اولوی  و اه ا  آخر  24 ال للی نسب  به سایر ناروهای پاشرا  بابان

 گیری نتیجه
  های اول تا پطجم و ه چطان نظر اععااء آمده در  امدسا  در  ام شاشام  با اساکطاد به اطالعا  به

   سطاریو جطگ ناابکی غاردولکی به شرح  یر تباان  ردید:کار روه
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دفاعی     دار مرتبر با این سااطاریو )فرهطگهای اولوی  ت رکز ج هوری اسااالمی ایرا  بر پاشاارا 

جواوایرا ( مطجر به تقوی  عامل    خارجی  هایمقاوم  و سااااساا   دفاعی  محور  صااطایع توسااعه

ومرج عاامال کلاادی خودی(  ردیاده و باا توجاه باه عاامال کلاادی مکقاابال )هرج)  یباا دارناد  کلاادی  

یعطی با  ب  دار دشاا طا   ت رکز روی سااطاریو جطگ ناابکی غاردولکی اساا  ای(  راهبرد اولوی  مطققه

ای و دناا  آنارشای موجود در قبول ج هوری اساالمی ایرا  در ساقح مطققهتوجه به با دارند ی قابل

ال لال جادیاد   اری نظاام بانمطققاه و مر هاای شااارقی و غربی ج هوری اساااالمی ایرا   شااابال

تر روسااه و در مواردی چان( و عدم قابلا  تح ال جطگ ائکالفی )وضاعا  مالی آفریطی فعال)نقض

ترین سااطاریو  سااطاریو جطگ ناابکی  ا  نو   اسااب و عدم ح ای  کشااورهای اروپایی(  محک لنامط

ساااواری بر روی برخی ا  نااابکی غاردولکی اسااا  کاه تحرکاا  جادیاد مطاافقان و تحریاک و موج

اعکراضاا  جزئی مردم به مساائل اقکااادی و مساائل مرتبر با ک بود آ  و ووو در این راساکا انجام 

 شود ومی

های بعدی خواهطد  ریوهای تحریم و اع ال فشاار  جطگ ناابکی دولکی و جطگ تل اقی در اولوی  ساطا

فرماندها  و مساااهوال  قرار اه    با  فرمانده کل قوا  1397/ 6/ 11مورخه   داریا در دبود  این موضاااو   

ناز اشااااره    یااهلل خاامطاهحعااار  آیا  ناز مقرح  ردیاد و    )ص( ارتض  اءاا االنبخااتم  ییپادافطاد هوا

)کالساااک(   یاحک ال وقو  جطگ نظام  یاساا اا  لحان محاساابا  ساا   طبهیبر ا دابا تأک رمودند که  ف

باشاااد که جطگ نظامی )کالسااااک( را در های این تحقاق میدلالی بر صاااح  یافکه  وجود ندارد 

 آخرین اولوی  قرار رفکه اس و

  حال نادرع"مودند: عدم وقو  جطگ  فر برآوردایشاا  با آ اهی بر مساائل ساااسای و نظامی  ضا ن 

کاارآماد و چااباک      یا ریو باا ماد  یاراا باا هوشااا   دیا مسااالح باا  یروهااا  نباا وجود عادم تحقق جطاگ()

   یکه در جه  تقو   یرو  ارتقا دهطد و بدانطد هر  امخود را رو به  یزاتاو تجه یانساان  یهاییتوانا

که    "عباد  و حساطه در نزد پرورد ار مکعال اسا   کیمسالح برداشاکه شاود     یروهاان  یهایآماد  

عاطاً فرمایشاا  ایشاا  در راساکای تقوی  با دارند ی ج هوری اساالمی ایرا  )اولان عامل کلادی  

های  باشاد و دلال دیگری بر صاح  یافکهاین ساطاریو که باشاکرین تأثار را در تحقق ساطاریو دارد( می

 باشدواین تحقاق می

ی آ  هساکطد  ساا ادهاپل برعلاه ج هوری اساالمی ایرا  که دشا طا  به دنبال محک   جطگ  لذا صاحطه

 باالی هزیطه  ا ج له مگکل   دالیل به  ایمطققه و  ایفرا مطققه  کشورهای که  اس   وضعاکی یا صحطه
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 ورود  به ت ایلی  ع ومی   افبار  اقطا  عدم و اقکاااادی مشاابال  انسااانی  تل ا   مسااکقام   جطگ

  اخکالفا    مثلب  سااخکگی یا  و  موجود  اخکالفی های ماطه ا   اساک اده با  و  نداشاکه را  جطگ در مساکقام

  داخلی  مذهبی قومی  های روه  یا و ه ساایه  کشاورهای بان  هویکی و  مذهبی-قومی  فرهطگی  مر ی 

  مکعادد  هاایبهااناه باه  اواوج قاانونی  رفکاارهاای  و  هاااقادام ا   برخیقرار داد    دساااکااویز  باا یاا  و خاارجی  و

 ا   ح ای   و موشابی  توا   کشاکارج عی   هایساالح نگهداری  و  توساعه بشار   حقو   نقض ه چو 

 و  پرداخکه ایرا واوج  با  جطگ برای مذهبی و تب اری  قومی   روهای  تهااج  و تحریک به تروریسااام 

 ظاهر در  کهنحویبه  آورندمی  ع ل به هاآ  ا  را  نظامی  و سااااساای  اقکاااادی  و مالی  هایح ای  

  یا  و  کشاور  ملی  مطافع و اهداف درواقع  اما هساکطد   خود  اهداف دنبال به  جطگی  چطان  نایبا  یا  نایب 

در کشاورهای ه ساایه    اکطو همهای جطگ ناابکی ن ونه ویابدمی تحقق  مطققه در  حامی  کشاورهای

ها امریبا  رویم صاهاوناساکی و ج هوری اساالمی ایرا  در جریا  اسا  و دشا طا  ما و در رأس آ 

 ی این سطاریو هسکطدوسا ادهاپفارس شدیداً به دنبال عربسکا  و تعدادی ا  کشورهای حاشاه خلاج

 پيشنهادها

  ردد:با توجه به نکایج تحقاق پاشطهاد می

ایرا  ض ن تقوی  با دارند ی خود که دش طا  را مسکأصل و نا اماد کرده اس     ج هوری اسالمی

تهدیدهای مرتبر با جطگ ناابکی غاردولکی مثل اخکالفا  بان اقوام و مذاهب  مشابال  اقکااادی و 

و باعث تحریک   جادشاادهیای موجود که بر ساار ک بود مطابع آ  و یا سااایر مطابع  هاتطضه چطان 

رصاد  شاطاساایی و مدیری  ن اید تا دشا طا  ج هوری را در رسااد  به   موقعبه شاود رامردم می

 هدف جطگ ناابکی غاردولکی ناکام ن ایدو
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