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روشهاي اجراي جنگ هویتی علیه ج.ا.ایران و روشهاي مقابله با آن
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چکیده
جنگ هويتی در اثر همزمانی گسلهاي دينی -مذهبی -قومی -نژاادي -ملژی -زبژانی الالقژا افژراد را
شناسايی نموده و آنها را در گروههاي مختلف مرتبط مینمايد .ايژ جنژگ بژا ابژزار گژروههژاي تفيرژري-
تروريستی و حمايت مستقرم يك قدرت و يا اقتالف منطقهاي و پشتربانی يك قدرت و يا اقژتالف فرامنطقژه-
اي در مرزهاي امنرتی ج.ا.ايران اللره جبهه مقاومت اجرا میگردد .شروهي المل به اي صورت است كژه يژك
قدرت از خارج با سوار شدن بر بستر موجود (داخل) در جهت تأمر منافع قژدرت مداخلژهگژر نسژبت بژه
تقويت گسل اقدام میكند و گسل را در راستاي منافع خودش به كار میگررد .جنژگ هژويتی ابتژدا بژا روش
نرم نرمهسخت هوشمند و در نهايت با روش سخت اجرا میگردد .هژدف اصژلی ايژ مقاتژه تبرژر روش
اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روش مقابله با آن در مرزهاي امنرتی ج.ا.ايران اسژت .ايژ پژاوه

بژه

روش موردي-زمرنهاي انجام گرديده و از نوع كژاربردي مژیباشژد روش جمژعآوري اطالالژات مرژدانی و
كتابخانهاي بوده و جامعه نمونه  30نير كه با استياده از روشهاي تحلرل خبرگی تحلرل شژده اسژت .نتژاي
تحقرا حفايت از آن دارد كه در حال حاضر ماهرت تهديدات هويتی مذهبی اسژت كژه در بعژد فرهنوژی و
در سطح راهبردي در حال شفلگرري میباشد .روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ايژران البژارتانژد از:
جنگ بیقاالده جنگ تركربی (هربريدي) و جنگ روايژتهژا .روشهژاي مقابلژه بژا جنژگ هژويتی توسژط
ج.ا.ايران البارتاند از :جنگ شبفهاي جنگ شبفهمحور و جنگ روايتها .ج.ا.ايران بايد از طريژا قژدرت-
سازي و قدرتاففنی جنگ هويتی اللره خود را در فرامرزها پاسخ گويد.
کلیدواژهها :جنگ هويتی جنگ بیقاالده جنگ تركربی جنگ شبفهمحور جنگ روايتها.

 .1دكتري اللوم دفاالی راهبردي -گراي

سرات دفاالی و پاوهشور جنگ آيندهff.ka@chmail.ir .

فصلنامه اللمی پاوهشی مطاتعات بر رشتهاي دان

مقدمه
خداوند متعال در قرآن كژريم مژیفرمايژد :و از آيژات او آفژرين

آسژمانهژا و زمژر و

گوناگونی رنگ پوست و اختالف زبانهاي شماست همانا در ايژ امژر نشژانههژايی بژراي دانايژان
وجود دارد(سوره مباركه روم آيه .)88از جمله آيات اتهی گوناگونی تغات و زبژان در مرژان اقژوام
مختلف به دترل تياوت نااد يا تياوتهاي فرديست .جنگ يفی از پرچردهتري پديدههاي اجتماالی
است كه جوامع را به شدت تحت تاثرر قرار میدهد و تژاثرر آن تمژام نمژامهژا خژرده نمژامهژا و
نهادهاي اجتماالی را در برمیگررد .جنگ يك سترزه گروهی است كه مهمتري خصژلت آن نمژم و
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سازمانی است كه بر آن حاكم می باشد .از طرفی هويژت نرژز بژه النژوان يفژی از پرچرژدهتژري و
غامضتري مياهرم اللوم اجتماالی میباشد كه با توجه به سابقه ديرينه آن نه تنها رنگ كهنوژی بژه
خود نورفته بلفه همواره در معرض تغررر و دگرگونی بوده و به نمر میرسژد يفژی از جنژگهژاي
احتماتی آينده اللره ج.ا.ايران جنگ هويتی باشد .مقژام معمژم رهبري(مدهلژهاتعژاتی) در خصژو
اختالفهاي هويتی میفرمايند :حقرقت اي است كه امروز امّت اسالمی دچژار مشژفالت فراوانژی
است؛ جراحتهايی بر پرفرهي اي امّت وارد شده است و وارد میشود؛ مهمتژري اينهژا اخژتالف
است .سعی دشمنان اسالم اي است كه بر گروههاي مسلمان به بهانههاي مختلف ايجاد اخژتالف
كنند شقاق و دشمنی ايجاد كنند؛ به بهانهي قومرّت بژه بهانژهي مژذه ،بژه بهانژهي جغرافرژا بژه
بهانهي مشفالت ارضی و مرزي؛ همهي اي بهانهها در اخترار آنها قژرار گرفتژه اسژت و متأسّژيانه
دشم استياده میكند و ما كه مسئوالن دوتتهاي اسالمی هسترم از اي كار دشژم غيلژت مژی-
كنرم .1برانات مقام معمم رهبري (مدهلهاتعاتی) هشداري جدي براي آغاز جنگ هويتی است چون
دشم گسلهاي دينی -مذهبی -قومی -ناادي -زبانی كشورهاي مسلمان را هدف قرار داده است.
مسئله تحقرا اي است كه :با وجود تالشهاي انجام شده در راستاي توترژد ادبرژات مبژانی جنژگ
آينده اما هنوز تالش منسجم و دقرقی در خصو

تبرر اتووهاي جنگ هويتی انجام نشده اسژت

به همر دترل محقا قصد دارد ابتدا اتووهاي اجراي جنگ هژويتی را تشژريح نمايژد و در نهايژت
اتووهاي مقابله با آن را بران كند .تذا آنچه ذه محقا را به النوان چات

اصژلی معطژوف نمژوده

اي است كه اتووهاي جنگ هويتی كدامند .بنابراي مسئله اصلی تحقرژا فقژدان اتووهژاي اجژرا و
مقابله با جنگ هويتی است.
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 -امام خامنهاي (مدهلهاتعاتی)  1051/33/39برانات در ديدار مسئوالن نمام و سيراي كشورهاي اسالمی.

هدف اصلی تحقرا تبرر روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهژاي مقابلژه بژا آن
اتف -تبرر روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران؛ ب -تبرر روشهژاي مقابلژه بژا جنژگ
هويتی توسط ج.ا.ايران.
سوال اصلی تحقرا البارتست از روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهژاي مقابلژه
با آن كدامند؟ و سواالت فرالی :اتف -روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايژران كدامنژد؟ ب-
روشهاي مقابله با جنگ هويتی توسط ج.ا.ايران كدامند؟
الوامل ايجابی كه باالث اهمرت اي تحقرا شده البارتند از:
اتف -تبرر روشهاي اجرا و مقابله با جنگ هويتی باالث توسعه الما راهبژردي و اقتژدار دفژاالی
جبهه مقاومت میگردد ب -باالث اقتدار دفاالی و همورايی كشورهاي مسلمان منطقه در تقابل بژا
جبهه استفبار میگردد ج -باالث تحقا طرح تمدن نوي اسالمی میگردد.
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است و اهداف فرالی آن البارتاند از:

الوامل سلبی كه باالث ضرورت اجراي اي تحقرا گرديده البارتاند از:
اتف -بیتوجهی به پرامدهاي جنگ هويتی باالث غافلورري راهبردي نمژام و نرروهژاي مسژلح در
مقابل اتووهاي اجرا راهفن ها و تفنركهاي جنگ هويتی میگردد؛
ب -اجراي جنگ هويتی باالث ايجاد اختالف بر كشورهاي مسلمان منطقه و جنژگ درونتمژدنی
(اسالم) میگردد؛
ج -اجراي جنگ هويتی باالث تشفرل خالفتهاي اسالمی و تغررر مرزهاي سراسی میشود.
مبانی نظري و پیشینه شناسی تحقیق
در خصو

پرشرنهيابی با مراجعه به پاوهشفدهها و مراكز تحقرقاتی مقاالت و پژروهههژاي

زيادي در مورد جنگ آينده تاترف شده است اما در خصو

جنگ هويتی تاكنون اقدام پاوهشژی

انجام نشده است .در مورد اتووهاي جنگ آينده مقاتهي اللمی -پاوهشی با النوان «واكژاوي اتوژو-
هاي حاكم بر جنگ آينده و مقايسة آن با جنگ هشت ساته و جنگهاي اخرر» منتشژر شژده اسژت.
نتاي بهدست آمده حفايت از آن دارد كه اتووي جنگ هشت ساته بر مبناي جنگ سنتی اجژرا شژد
جنگهاي اخرر بر اساس وياگیها و اتووهاي نسل سوم و نسل چهارم جنگ (تركربی) بوده اسژت.
جنگ آينده نوالی اتووي جنوی تأثررمحور است كه به صورت مردمپايه در محرط سرال جغرافرايی
با محوريت گروههاي ملی فراملی و فروملی انجام میشود (رشژرد و همفژاران  .)1:1050در ايژ
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مقاته اشارهاي به جنگ هويتی نشده است به همر دترل محقا قصد تبرر روشهاي اجرا و مقابله
با جنگ هويتی را دارد.
هویت ملی

1

واهه هويت كه مصدر جعلی است از تركر ،ضمرر «هو» الربی با «يت» مصدرساز ساخته
شده است« .هو» به معناي او در زبان فارسی است .در فرهنگ معر در تعريف هويت آمده است
كه هويت يعنی آنچه موج ،شناسايی شخص باشد(فرهنگ معر

ج 3

 .)9885هويت

انسانی مقوتهاي اجتماالی است هويتها بر اساس فناوري جديد ارتباطات چرزي شبره دهفده
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جهانی است كه الالقا افراد را شناسايی نموده تا در گروههاي مختلف مرتبط شوند .الالقا مشترک
باالث پروند منافع میگردد و در نهايت باالث تقويت هويت میشود(قاسمی .)183:1050
هويت ملی البارتست از بازتوترد و بازتغررر داقمی اتووي ارزشها نمادها خاطرات اسطورهها و
سنتهايی كه مرراث متمايز ملتها را تشفرل میدهند .هويت ملی نوالی احساس تعهد و تعلا
الاطيی نسبت به اجتماع الام میباشد كه موج ،وحدت و انسجام جامعه میشود و بخشی از
هويت فرد را تشفرل میدهد .در مجموع براي سنج

و اندازهگرري متغرر هويت ملی از شاخص-

هايی همچون نوع احساس تعلا و وابستوی افراد حول محور ملرت زبان قلمرو جغرافرايی و
سراسی استياده شده است(رزازيفر .)118:1015
هويت انسان از پن مؤتيه پرروي میكند:
 1ژ الوامل جغرافرايی ژ اقلرمی؛
 8ژ الوامل سراسی و تاريخی؛
 0ژ الوامل اقتصادي و معرشتی؛
 3ژ الوامل فرهنوی (زبان و ادبرات و هنر مرراث اساطرري سژن و آداب االتقژادات و آيژر هژا و
رسوم و يادمانها)؛
 9ژ مؤتيههاي تربرتی(نجيی .)81:1050
قوم

2

قوم واههي الربی است كه در فارسی« گروه مردم اجتمژاالی از مژردم خويشژاوندان» معنژی
میدهد .ميهوم اجتماالی قوم در الربی فراتر از «خويشاوند» و «قبرله» است و معادل ميهوم واهههاي
66

National Identity
2 -Ethnic
-

1

«ملت» و «شع »،است .ملت نه به ميهوم قرآنی آن كه دي و راه و روش اسژت بلفژه بژه ميهژوم
آرمانهاي مشترک باشد .قوم يا گروه قومی به اجتماع كوچكتري از يك اجتماع بژزر تژر اطژالق
میشود كه تعلقات خونی نراكانی و يا اسطورهاي موجبات همبستوی و پرونژد آنژان را بژر اسژاس
سلسله مرات ،اجتماالی و سراسی فراهم میآورد .حال آن كه قومرژت بژه منزتژهي يژك صژيت بژه
مثابهي تعلا خاطر و دتبستوی به گروه قومی خا

كه با شناسههاي فرهنوی نمرر زبژان مژذه،

آداب و رسوم پرشرنهي تاريخی و آقر مشترک و نرز مهمتژر از همژه «آگژاهی قژومی» و «سراسژی
شدن گروههاي قومی» شناخته میشود (مقصودي .)815 - 888 :1053
هویت قومی

1

قوم يا گروه قومی به جمعرتی اطالق میشود كه داراي ارزشهاي فرهنوی بنرادي مشترک
باشند و در درون اشفال فرهنوی با وحدت آشفاري گرد هم آمده باشند و يك مردان ارتباطی و
كن

روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

مصطلح آن يعنی يك واحد اجتماالی كه داراي سابقهي تاريخی واحد و قانون و حفومت واحد و

متقابل بسازند و داراي يك احساس تعلا به يك واقعرت بررونی باشند كه آنها را از ديوران

تيفرك كند .بنابراي اگر يك گروهی به صورت واقعی يا احساسی و اداراكی داراي ارزشهاي
مشترک خاطرات گذشته تاريخی مشترک بوده و در يك يا چند النصر سمبلرك نمرر خويشاوند
مذه ،سرزمر و خصوصرات هاهري و فرزيفی مشترک باشند بدانرم كه آگاهی بدان از طرف
االضاء و احساس تعلا و وفاداري بدان هويت قومی آنان خواهد بود(رزازيفر .)118:1015
هویت اجتماعی

2

شروههايی است كه به واسطه آنها افراد و گروهها در روابط اجتماالی خود از افراد و گروه-
هاي ديور متمايز میشوند .هويت اجتماالی يك نير از طريا مجمواله وابستویهاي او به نمام
اجتماالی مشخص میشود .وابستوی به يك طبقه جنسی اجتماالی ملی و غرره .هويت اجتماالی
به معناي راه دادن و در الر حال بررون راندن است .هويت اجتماالی را میتوان محصول چهار
وياگی تياوتها شباهتها بازتابی بودن و فرايند دانست.

- Ethnic Identity
- Social Identity

1
2
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قومیت

1

از جمله اصطالحات گنگ و مبهم در تحقرقات اجتماالی كه با پرچردگیهاي ميهومی بسراري
همراه است واهههاي مترادف و همسنخِ قوم قومرت هويت قومی و گروه قومی میباشد .ريشهي
واههي قومرت از واهه يونانی» «Ethnosمشتا شده است كه به تياوتها و تمايزهاي مران مردم
اشاره دارد(المرمی  .)13:1059واهه قومرت برشتر استيادهي كاربردي دارد و برداشتهاي متياوتی
از آن صورت گرفته است .در اي مران تعريف «آنتونی اسمرت» داراي كاربرد بااليی است« :قوم
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البارت از يك جمعرت انسانی مشخص با يك افسانه اجداد مشترک خاطرات مشترک الناصر
فرهنوی پروند با يك سرزمر تاريخی و يا وط و مرزانی از حس منافع و مسئوترت كه الناصر
محوري هويت االتقاد آگاهی و فرهنگ مشترک را داراست(اسالمی ».)1059:151
جنگ هویتی

2

جنگ هويتی جنوی است كه در اثر همزمانی گسلهاي دينی -مذهبی -قومی -ناادي -ملژی-
زبانی الالقا افراد را شناسايی نموده و آنها را در گروههاي مختلف مرتبط مینمايد .الالقژا مشژترک
باالث پروند منافع و در نهايت تقويت منافع میگردد .اي جنگ با ابزار گروههاي تفيرري -تروريسژتی
و حمايت مستقرم يك قدرت و يا اقتالف منطقهاي و پشتربانی يك قدرت و يا اقتالف فرامنطقژهاي در
محرط و يا مرزهاي امنرتی ج.ا.ايران اللره جبهه مقاومت اجرا میگردد .شروهي المژل بژه ايژ صژورت
است كه خردهفرهنگها احساس میكنند كه توسط فرهنگ غاتژ ،حژذف مژیگردنژد تژذا بژه دامژ
سرويسهاي امنرتی كشورهاي رقر ،افتاده تا يك قدرت از خارج بژا سژوار شژدن بژر بسژتر موجژود
(گسلها) در جهت تأمر منافع خودش نسبت به تقويت گسژل اقژدام نمايژد و گسژل را در راسژتاي
منافع خودش بفار گررد(كالنتري  .)1:1051يفی از روشهاي مورد استياده قدرتهاي جهژانی در
مديريت صحنههاي تن

و تعارضات بر اتمللی به منمور تأمر منافع راهبژردي خژود اسژتياده از

زمرنه ها و بسترهاي فضايی انسانی موجود در مناطا مختلف است .در منطقژه جنژوب غژرب آسژرا
تعدد و تفثر گروههاي انسانی در كنار گسسژت آنهژا در قاتژ ،بژازيوران دوتتژی و غرردوتتژی در
سطوح فروملی ملی و فراملژی قابژل مشژاهده اسژت .وجژود اختالفژات مرژان اديژان و مژذاه ،و
قومرتها ريشه در تاريخ كه تمدنهاي انسانی در اي منطقه داشته كژه وياگژیهژاي هقژوپلرترفی
89

1

-Ethnicity
2
- Identity- based Warfare

نمرر موقعرت گذرگاهی و محل برخورد گسلهاي دينی و ناادي نرز بر آن بار میشود .اي شژرايط
میسازد .ههور پديدههاي سراسی در سطح منطقه همچون داال

كه در واقع نوالی ديدگاه سراسژی

با سبقه سليی و به اصطالح جهادي در منطقه است و با درپژر گرژري راهبژرد منازالژه مسژلحانه
مبادرت به تروي تيفر تفيرري مینمايد و مدالی مبارزه همزمژان بژا آمريفژا و ج.ا.ايژران و رهيژم
صهرونرستی است نمونهاي از جنگهاي هويتی میباشد .بنابراي ايرانهراسی و جنگ هويتی اللرژه
ج.ا.ايران با حربه مبارزه با هالل شرعی نرز قابل بررسی است(نوروزانی .)1:1051
الوامل موفقرت در جنگ هويتی البارتاند از:
 -1پرسنل برتر؛
 -8انديشههاى برتر؛
 -0فناوري و تجهرزات (بهخصو

انيرادي) برتر؛

روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

امفان مناسبی را براي قدرت هاي جهانی بژه منمژور تژالش در جهژت حيژظ منژافع آنهژا فژراهم

 -3اطالالات برتر(رستمی .)103:1059
قرائن و شواهد جنگهاي هویتی

بر اساس مطاتعات انجام شده تهديدهاي آمريفا اللره جمهوري اسالمی ايران ماهرت
ايدقوتوهيك و راهبردي پردا كرده است .به اي ترتر ،بر اساس قراق و شواهد زيرتضادهاي
امنرتی و سراسی ايران و آمريفا در فضاي هويتی هاهر گرديده است .چنر روندي مخاطرات و
تهديدهاي امنرتی فراگرري را براي ج.ا.ايران به وجود میآورد:
 -1تقابل و تخاصم الربستان سعودي با ج.ا.ايران در تمام ابعاد؛
 -8االدام رهبران شرعه در كشورهاي مسلمان منطقه؛
 -0مباح دانست ريخت خون شرعران از سوي امام جماالت مفژه و مدينژه و سژاير اللمژاي تنژدرو
افراطی جهان اسالم؛
 -3احداث مدرسه مسجد و حوزههاي اللمره توسط وهابیهاي تفيرري در كمربند اطراف ايران؛
 -9محفومرت ايران به النوان حامی تروريسم توسط كشورهاي اقتالف اسالمی مبارزه با تروريسژم
در كنيرانس  8311تركره؛
 -1همورايی برخی از حفومتهاي كوچك و ضعرف منطقه بژا الربسژتان سژعودي و قطژع رابطژه
برخی از آنها با ايران؛
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 -1تالش وهابرت براي ايجاد اختالف بژر ايژران و گژروههژاي جهژادي مثژل حمژاس و اخژوان-
اتمسلمر ؛
 -5وجود بر

از  08گروه تفيرري -تروريستی در منطقه غرب آسرا و همورايی آنها در تقابژل و

تخاصم با شرعران؛
 -5تقابل شرعه انولرسی با شرعه اسالم سراسی؛
 -13همزمانی گسلهاي دينی -مذهبی -قومی -ناادي و غرره در منطقه غرب آسرا؛
 -11طرح تجزيه الراق سوريه و يم ؛
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 -18طرح خاورمرانه بزر

و نمم نوي جهانی؛

 -10حضور نمامی آمريفا و پايواههاي نمامی كشورهاي فرامنطقهاي در غرب آسرا؛
 -13بازگشت مجدد انولرس به منطقه غرب آسرا؛
 -19ايجاد رقابت تسلرحاتی در منطقه با خريدهاي سرسامآور الربستان سعودي امژارات و قطژر و
غرره؛
 -11افزاي

فعاترتها و اقدامات گروههاي تفيرري -تروريستی در كمربند امنرتی ج.ا.ايران؛

 -11ماهرت الملراتهاي تروريستی در سال  1059مذهبی -سراسی -قومی بوده است؛
 -15اجراي رزماي هاي شهري توسط آمريفا در سال 1051؛
 -15انجام 135سير دفاالی -امنرتی و برگزاري  80نشست دفاالی -امنرتی طی سال  1059در سطح
جهان با محوريت تحوالت غرب آسرا و جهان اسالم؛
 -83برگزاري  35رزماي

مهم منطقهاي طی سژال  1059كژه هژدف برشژتر ايژ رزمژاي هژا بژه

اصطالح مبارزه با تروريسم بوده است اما در واقع اهداف تقويژت تروريسژم را دنبژال مژینمژوده
است؛
 -81برگزاري  10رزماي

مشترک كشورهاي فرامنطقهاي با كشورهاي منطقهاي طی سال  1059كه

هدف برشتر اي رزماي ها مبارزه با تروريسم بوده است؛
 -88وقوع  101حادثه دفاالی -امنرتی طی سال  1059در جهان كه  131مژورد آن در منطقژه غژرب
آسرا بوده است(وحردي و همفاران .)051 -301 :1059
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جنگ ترکیبی یا هیبریدي

1

شامل استيادة يك بازيور دوتتی يا غرردوتتی از همة ابزار هاي در دسژترس ديللماترژك اطالالژاتی
نمامی و اقتصادي با هدف ايجاد بیثباتی در كشور هدف است .جنژگ تركربژی جنوژی اسژت كژه
نرروهاي منمم و نامنمم قابل توجهی به طور همزمان تحت فرماندهی واحدي رزم میكنند .جنژگ-
هاي هربريدي میتوانند توسط دوتتها يا نهادهاي غرردوتتی هماهنگ شژده و شژامل گسژترهاي از
حاتتهاي متياوت جنگ از جمله توانايیهژاي متژداول راهفژن هژاي نژامنمم انجژام خشژونت
بیرويه و اغتشاشهاي جنايی میباشد(كالنتري  .)38:1053وياگیهاي جنگ تركربی البارتاند از:
 -1حضور الناصر المده نرروهاي منمم و نامنمم دوتتی و غرردوتتی؛
 -8مشاركت راهبردي؛
 -0فرماندهی چندوجهی :افرادي كه در مساقل مختلف داراي يك برن

و افا ديژد هسژتند بژراي

روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

جنگ تركربی (هربريدي) جنوی با تركربی از ابزارهاي متعارف نامنمم و نژاهموون اسژت و

اهدافی كه مشخص میكنند هرفرت اجماع ايجاد میكنند؛
 -3اقدام همزمان :اداره الملرات در فضاي مختلف در يك دوره زمانی بژراي دسژترابی بژه تژاثررات
الزم و سريع به جاي الملرات در فازهاي مختلف؛
 -9چند بعدي :سازمان رزم و طرحريزي الملرات با بفارگرري منابع داخل و خارج از مردان نبرد؛

 -1الدم تقارن(.)Huber, 2014: 45
جنگ شبکهمحور

2

جنگ شبفهمحور بهواسطه جريان و گردش اطالالات كه از طريا رايانهها و ارتباطات حاصژل
میشود بر افراد مختلف ارتباط برقرار میكند .بنابراي طبرعی به نمر میرسد كه جريژان و گژردش
اطالالات به تعاملپذيري سرستمهاي مورد اسژتياده نرروهژاي مسژلح وابسژته باشژد .همفژاري و بژه
اشتراکگذاري اطالالات در جنگ شبفهمحور تضمر مژیكنژد كژه در طژی الملرژات نمژامی تمژام
سرمايههاي مناس ،به سرالت در اخترار فرماندهان گذاشته شژوند .جنژگ شژبفهمحژور بژراي ايجژاد
شبفهاي از افراد حسورها سفوهاي سرنشر دار و بدون سرنشر

وابستوی شديدي به تعاملپذيري

تجهرزات دادهها و نرمافزار ارتباطات دارد .به هرحال فناوري تنها يفی از اركان جنژگ شژبفهمحژور
است برخی از صاح،نمران معتقدند كه جنگ شژبفهمحژور نرازمنژد تغررراتژی در رفتژار فراينژد و
1- Hybrid- based Warfare
2 - Network-centric Warfare
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سازمان است تا بتواند پرشرفتهاي انجام شده در توانمنديهاي الصر اطالالاتی را به قژدرت نمژامی
تبديل كند(زهدي و كالنتري .)115:1059
جنگ بیقاعده

1

جنگ بیقاالده به النوان نبردي خشونتآمرز بر بازيوران دوتتی و غرردوتتی با هدف كسژ،
مشروالرت و تأثررگذاري بر جمعرتهاي مرتبط تعريف مژیشژود .ايژ نژوع جنژگ از شژروههژاي
غررمستقرم و ناهموون سود میجويد با اي وجود ممفژ اسژت انژواع توانمنژديهژاي نمژامی و
قابلرتهاي ديور را به منمور ايجاد فرساي

در توان نيوذ و اراده دشم بژه كژار گرژرد .بژه طژور
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طبرعی الملرات نمامی متعارف بر نرروهاي مسلح دشم متمركز است و هدف آن تأثررگژذاري بژر
دوتت دشم است .در مقابل تمركز جنگ بیقاالده بر بژه دسژت آوردن كنتژرل و تأثررگژذاري بژر
مردمی است كه تحت كنترل نرروها يا قلمرو دشم نرستند(نمودار راست شفل  .)1در نهايت می-
توان گيت جنگ بیقاالده يك كشمف
تشفرل شده است .اي كشمف

سراسی میباشد كه از اجزاي خشونتبار يا بدون خشونت

به منمور تحت كنترل درآوردن تأثررگژذاري يژا جلژ ،حمايژت

افراد مرتبط صورت میگررد .اساس جنگ بیقاالده بر محوريت افراد مرتبط استوار اسژت .طژرفر
درگرر خواه حفومتها باشند خواه گروههاي مسلح بهدنبال تخريژ ،مشژروالرت و االتبژار طژرف
مقابل هستند تا بتوانند دشم را از مردم طرفدار و حامران خژارجی شژان جژدا نمژوده و از تحژا
فرزيفی و روانی وي را به انزوا بفشانند؛ در الر حال آنها بهدنبال تقويت مشروالرت و االتبار خود
هستند تا بتوانند بهطژور قژانونی همژان افژراد را تحژت كنتژرل خژود در براورند(روسژتا و منژزوي
.)803:1055
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شكل شماره :6مقايسه جنگ بیقاعده و جنگ كالسیك

جنگ نرابتی به استياده از نرروهاي نمامی كشوري ثاتث (معموال تحتاتحمايه) چه از سر
تبانی و يا غررآن در مردان جنگ بجاي نرروهاي خودي اطالق میشود .در جنگ نرابتی ابرقدرتها
و قدرتهاي جهانی به جاي مداخله اوتره مستقرم نمامی در مناطا هدف گروهها و كشورهاي
كوچكتر و ضعرفتر و هم پرمان با خود را به نرابت از خود به وادي الملرات نمامی میكشند و
در پس پرده حمايتهاي ماتی و تسلرحاتی و اطالالاتی خود را از ايشان به المل میآورند.
چنانچه گروهها يا كشورهاي ناي ،در جنگ در رسردن به اهداف خود و كشورهايی كه به نرابت
از آنها وارد جنگ شدند موفا نبودند آن موقع است كه كشورهاي اصلی و قدرتمند ابتدا
حمايتهاي خود را برشتر میكنند روشهاي حمايتی خود را گسترده میكنند و در نهايت اگر كار
به جايی نرسرد خودشان وارد مردان میشوند تا به اصطالح كار را تمام كنند .جنگ نرابتی خاتص
تقريباً وجود ندارد زيرا گروههايی كه با يك كشور خا
اهداف خا

در جنگ هستند معموالً به دنبال منافع و

خود هستند كه ممف است با منافع و اهداف كشور حامی آنها يفی نباشد(رشرد و

همفاران .)1050:13
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جنگ روایتها

1

اي اتوو نشان دهنده جايواه بسرار مهم رسانهها و اففژار المژومی در انديشژه و رويفردهژاي
دفاالی و نمامی حال و آينده است كه میتواند ابزاري مناس ،براي ايجاد تاثررات مطلوب باشد .در
مران مهمتري اي الوامل میتوان به رسانهها اشاره كرد كه به واسطه آنهژا جنژگ جهژت بژردن و
پرروزي در بران روايت رخ خواهد داد جنگ روايتهژا بايژد حژاوي درک مناسژ ،و صژحرح از
دشم و اي كه وي چوونه سعی در تأثررگذاشت بر ادراک پررامون و همچنر جامعه جهانی دارد
باشد .دشم ممف است به فري ،تالشهاي گسترده جهت وارونه جلوه دادن رويدادها و طژرح
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دروغهاي مطلا متوسل شود همانگونه كه جوزف گوبلز  8وزير شژرطانی تبلرغژات رايژ

سژوم

چنر گيت :دروغ هر چه بزر تر باشد اثر آن برشتر است .كمكهاي انسانی بازسازي برقژراري
امنرت براي مردم محلی تمري هاي نمامی مراقبت بهداشتی و كمك در هنوام فاجعه تنها نمونژه-
هايی از اقدامات مثبتی هستند كه در جنگ روايتهژا مژیتواننژد بژه كژار گرفتژه شژوند(فوالدي و
صابرفرد .)139:1053
جنگ شبکهاي

3

جنگ شبفهاي در بستر اينترنت به النوان يك وسرله ارتباطی صورت میپذيرد .الالوه بژر ايژ
خود اينترنت يفی از داليل شفلگرري جنگ شبفهاي است چرا كه اينترنت نه تنها مياهرم ارتباطات
بلفه سازمانهاي اجتماالی را نرز تغررر داده است .جنگ شبفهاي معرف پرژداي

سژبك جديژدي از

درگرري در سطوح اجتماالی است كه كوچكتژر از جنژگ سژنتی اسژت پرشژقراوالن آن از اشژفال
شبفهاي مختلف براي سازمان فناوريها راهبردها و دكتري هاي سازگار با الصر اطالالژاتی اسژتياده
میكنند .سازمانهاي مبتنی بر چنر جنوی از گروههاي كوچك متمژايز و پراكنژده بژدون فرمانژدهی
مركزي تشفرل شدهانژد و امژور خژود را از طريژا اينترنژت هماهنژگ و هژدايت مژیكنند(زهژدي و
كالنتري .)183:1059
با توجه به مبانی نمري و سواالت تحقرا اتووي ميهومی طبا شفل  8میباشد.
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روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

شكل شماره :8الگوی مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق

اي تحقرا به روش موردي -زمرنهاي انجام گرديده و نتاي آن قابل تعمرم نمژیباشژد؛ چژون
فقط اتووي جنگ هويتی را مورد بررسی قرار داده و نتاي آن بژراي سژاير اتووهژاي جنوژی قابژل
استياده نرست و با نورش به اينفه نتاي تحقرا كاربردي و تصژمرمگژرا مژیباشژد نژوع پژاوه
كاربردي است .دادهها در محرط نرمافزار  SPSSوارد و بژا اسژتياده از روشهژاي آمژار توصژريی
تجزيه و تحلرل شده است.
اطالالات اي تحقرا از دو روش «مردانی» و «بررسی اسناد و مژدارک» گژردآوري شژده اسژت .در
روش كتابخانها ي ادبرات موضژوع و اطالالژات نمژري مژورد نرژاز بژا جسژتوجژوي كتابخانژهاي
تخصصی اينترنتی و بانكهاي اطالالاتی به دست آمده است .در روش مردانی الالوه بژر مصژاحبه
با خبرگان پرسشنامهاي تنمرم شد كه  80پرس

بسته آن از طريژا طرژف ترفژرت در پژن سژطح

طبقهبندي گرديد .در طراحی پرسشنامه با روش دتيی و با استياده از نمر صژاح،نمژران اسژتادان
متخصصان و خبرگان اتووهاي اجرا و مقابله جنگ هويتی شناسايی و سلس پرسشژنامة مقژدماتی
تهره و دو مرحله بر خبرگان توزيع شد و پس از تعرر االتبار و روايی آن پرسشنامة نهژايی تهرژه
گرديده است .براي تعرر روايی پرسشنامه از روش روايی محتوا و توزيع دو مرحلژهاي پرسشژنامه
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بر صاح،نمران بهرهبرداري شده و براي تعرر پايژايی آزمژون از روش آتيژاي كرونبژاخ اسژتياده
گرديده است و يك نمونة اوتره شامل 89پرسشنامه بر استادان دانشواه امام حسژر (ع) و دانشژواه
الاتی دفاع ملی پر آزمون گرديد و سلس با استياده از دادههاي به دست آمده از اي پرسشنامهها و
به كمك نرمافزار آماري  SPSSمرزان ضري ،االتماد با روش آتياي كرونباخ بژزر تژر از  3/5بژه
دست آمد؛ بنابراي پرسشنامة مورد استياده از قابلرت االتماد الزم برخوردار است.
از اسژتان موصژل از سژال  1051تژا سژال1333

قلمرو تحقرا از نمر زمانی پس از خروج داالژ

شمسی میباشد .از نمر مفانی شامل جغرافراي ج.ا.ايران و جبهه مقاومت است .از نمر موضژوالی

راهبردي شماره  85پايرز

شامل روشهاي اجراي جنگ هويتی و روشهژاي مقابلژه بژا آن مژیباشژد .جامعژة آمژاري شژامل
استادان خبرگان مديران ارشد و فرماندهان مسئول راهبردپردازان نمامی ستاد كل نرروهاي مسلح
آجا سلاه و مسئوتر دفاالی -امنرتی است كه داراي حداقل سه سال سابقة كار در مساقل راهبژردي
با داشت جايواه مديريتی میباشند .در اي پاوه
بودن موضوع پاوه

جامعة آماري با توجه به حساسژرت و خژا

بسرار محدود بوده و با توجه به نمر كارشناسان و خبرگان در مجمژوع 183

نير برآورد شده است .همچنر با استياده از فرمول كوكران حجم نمونه  30نير تعرر شده است.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها
الف :تجزیه و تحلیل جمعیتشناختی

در اي تحقرا با طرح دو پرس

سعی در روايی و پايايی هر چه برشتر پرسشنامه شده است.

پرس هاي مربوط به تعرر سنوات خدمتی پاسخدهندگان با رسم جدول و نمودار و تعرر درصد
فراوانی آن به شرح زير تجزيه و تحلرل گرديدهاند:
جدول شمارة  .6سنوات خدمتی جامعة نمونه
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فراوانی درصدی

فراوانی

سنوات (سال)

%15/1

5

 81اتی 89

%18/5

81

 81اتی 03

%15/1

5

 01اتی 09

% 133

30

جمع

20

27
10
8

8

0

نمودار شمارة  .6سنوات خدمتی جامعة نمونه

يافتههاي جدول و نمودار باال برانور اي است كه  %15/1درصد پاسخوويان ( 5نير) داراي سنوات
خدمتی  81اتی  89سال بوده و  %18/5درصد آنان ( 81نير) داراي سنوات خدمتی  81اتی  03سال
بوده و  %15/1درصد ( 5نير) باالي  03سال خدمت دارند بنابراي پاسخدهندگان از تخصص و
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30

تجربة زيادي برخوردار میباشند و به جامعة آماري االتبار بااليی میبخشد.
جدول شمارة  .8سطح تحصیالت جامعة نمونه
فراوانی درصدی

فراوانی

سطح تحصیالت

%11/3

85

دكترا

%08/1

13

كارشناسی ارشد

% 133

30

جمع

30
29
14

20
10
0

نمودار شمارة  .8سطح تحصیالت جامعة نمونه

يافتههاي جدول و نمودار باال برانور آن است كه %11/3درصد ( 85نير) داراي تحصرالت دكترا و
 %08/1درصد (13نير) پاسخوويان داراي تحصرالت كارشناسی ارشد میباشند بنابراي
پاسخدهندگان از تخصص و تجربة زيادي برخوردارند و به جامعة آماري االتبار میبخشد.
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ب :تجزیه و تحلیل یافتهها

بر اساس تجزيه و تحلرل به المل آمده از پرسشنامههاي دريافتی از  88روش جنوی كه در
پرسشنامه قرد شده بود  9روش برشتري امتراز را كس ،نموده كه  0اتووي (بیقاالده -تركربی-
روايتها) آن توسط دشم (اقتالف آمريفا الربستان سعودي و گروههاي تفيرري -تروريستی)
اجرا میگردد و  0اتوو (شرفهاي -شبفهمحور -روايتها) هم جهت مقابله توسط ج.ا.ايران و جبهه
مقاومت اجرا میگردد .الزم به ذكر است اتووي جنگ روايتها هم در اجرا و هم در مقابله به كار
گرفته میشود.

راهبردي شماره  85پايرز

بر اساس مصاحبه به المل آمده با خبرگان اغل ،معتقدند كه حاتت نرم و هوشمند جنگ هويتی
توسط دشم اللره ج.ا.ايران آغاز شده اما هنوز تبديل به حاتت نرمهسخت و سخت نشده است.
بنابراي چنانچه اتووهاي مناس ،جهت مقابله با جنگ هويتی اتخاذ نوردد نمام و نرروهاي مسلح
دچار غافلورري راهبردي اطالالاتی و الملراتی میشوند .نفات مهم مستخرجه از مصاحبه با
صاحبنمران به شرح زير میباشد:
 -1به اللت آنی بودن تغرررات هقوپلرترفی چنانچه تيرقه و چات هاي بر كشورهاي مسلمان به
خصو

ايران و الربستان سعودي حل نشود جنگهاي مذهبی -قومی به صورت « تفههاي

جوهر» تمام منطقه را فرامیگررد و نهايتاً تغرررات هقوپلرترفی منجر به «تغرررات مرزهاي سراسی-
جغرافرايی» میگردد در اي صورت «مرزهاي ايدقوتوهيكِ مذه،پايه» جايوزي مرزهاي سراسی
میگردد .در صورت وقوع اي امر نمم نوي جهانی و طرح خاورمرانه بزر
گردد .تحوالت اخرر جهان اسالم (تشفرل ارت

آمريفا محقا می-

الربی -تشفرل كشورهاي مسلمان الضو اقتالف

اسالمی -محفومرت ج.ا.ايران در كنيرانس اسالمی تركره -معرفی نمودن حزبا ...به النوان گروه
تروريستی و حمايت ج.ا.ايران از گروههاي تروريست -محفومرت بشار اسد -حمله به يم -
همفاري الربستان سعودي با رهيم صهرونرستی و غرره) برانور اي است كه آمريفايیها از طريا
تيرقه بر جهان اسالم بهدنبال ايجاد «جنگهاي هويتی و ايدقوتوهيك پايه» هستند و به همر دترل
الربستان سعودي را در مقابل ج.ا.ايران قرار دادهاند.
 -8از منمر جغرافراي سراسی هنوز در نقشه سراسی كشورهاي منطقه تغررري صورت نورفته است
اما از منمر هقوپلرترفی شاهد تغررر ساختار قدرت در هر سه سطح فرا منطقهاي(آمريفا -روسره)
كشورهاي هسته (مركزي) منطقهاي(ايران -الربستان و رهيم صهرونرستی) و فرو ملی (كشورهاي
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حاشره منطقه مانند الراق سوريه يم و غرره) هسترم.

 -0ج.ا.ايران براي رسردن به نمم امنرتی مطلوب خود با چات هاي اساسی زير در سطح منطقه و
اتف -در سطح منطقه امنرت استقراضی و خريداري شده الربستان سعودي چات

اصلی ايران

است .اي كشور بر اساس نمريه «بقاء -امنرت و اتووي امنرت هامونرك» امنرت خود را در گرو
حيظ و بقاء سلطنت پادشاهی تعريف نموده است به همر دترل به دنبال توسعه روابط با رهيم
صهرونرستی بوده و در نق

مزدور و ناق ،آمريفا از هر اقدامی اللره ج.ا.ايران استقبال میكند .پس

ج.ا.ايران بايد رفتار الربستان سعودي را مديريت و در برخی موارد تحمل نمايد .هرگونه تن

بر

ايران و الربستان  3پرامد مهم را در بر دارد:
( -)1حضور داقمی آمريفا در منطقه؛
( -)8حيظ امنرت رهيم صهرونرستی و به حاشره رفت مسئله فلسطر ؛
( -)0تداوم ايرانهراسی و شرعههراسی در سطح منطقه و جهان؛

روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

جهان روبرو است:

( -)3ممنوالرت از تحقا نمم مطلوب و مورد نمر ج.ا.ايران در منطقه و در مقابل تسريع روند
راهبرد نمم نوي جهانی و خاورمرانه بزر .
منازالة ايران و الربستان يك منازالة هقوپلرترك در راستاي انحصار قدرت برتر در منطقه نرست اما
الربستان روك هاي مذهبی و قومی روي اي منازاله كشرده و آن را به رقابت مذهبی(شرعه /سنّی)
يا قومی(الجم /الرب) تبديل نموده است طبعاً هرگونه مقابلة مستقرم نمامی با الربستان به ضرر هر
دو كشور است .زيرا حاكمان الربستان به اصطالح خادم حرمر شريير بوده و درگرري نمامی با
اي كشور به شدت به وجهة ايران آسر ،میزند و كامالً در راستاي تبلرغات كذب الربستان مبنی
بر دوگانههاي مصنوالی قومی و مذهبی است.
ب -در سطح فرامنطقه آمريفا براي پرادهسازي راهبرد نمم نوي جهانی و طرح خاورمرانه بزر
به دنبال ايجاد تيرقه از طريا جنگهاي مذهبی -قومی و ايدقوتوهيكپايه در سطح منطقه است .در
اي راستا الربستان سعودي و گروههاي تفيرري -تروريستی مثل داال

بهتري ابزار براي آمريفا

هستند .ج.ا.ايران براي رسردن به نمم مطلوب خود بايد «مهار الربستان سعودي» و نابودي رهيم
صهرونرستی و كاه

حضور آمريفا در منطقه را در دستور كار خود قرار دهد و جنگهاي درون

تمدنی را به بررون تمدنی تبديل نمايد.
ج -تعارضات بر «گيتمانهاي اسالمی» (اسالم ناب محمدي(

) -اسالم سنتی -اسالم مذهبی-

اسالم تربراتی -اسالم آمريفايی) الالوه بر اي كه يفی از موانع شفلدهی نمم امنرتی مطلوب
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ج.ا.ايران در منطقه هستند يفی از پرشرانهاي اصلی در ايجاد نمم آمريفايی و طرح خاورمرانه
بزر

میباشند .بنابراي ج.ا.ايران و الربستان سعودي به النوان دو پرشران اصلی جهان اسالم بايد

اي تعارضات را حل نمايند .تداوم وضع موجود و تعارض بر گيتمانهاي اسالمی باالث شفل-
دهی به جنگ هويتی در منطقه میگردد.
 -3جنگ هويتی همانند ساير جنگها داراي ماهرت سطوح و ابعاد مختلف است .ماهرت جنگ
هويتی حوزههاي دينی مذهبی قومی ناادي زبانی و ملی را در بر میگررد .جنگ هويتی داراي 9
بعد است :فرهنوی اقتصادي سراسی نمامی و جغرافرايی .جنگ هويتی در سه سطح اجرا می-

راهبردي شماره  85پايرز

گردد :راهفنشی الملراتی و راهبردي .در حال حاضر ماهرت مذهبی و تا حدودي قومی آن تشديد
شده و میتواند زمرنهساز جنگ هويتی گردد .با توجه به ماهرت فعلی جنگ هويتی میتوان ادالا
نمود كه بعد فرهنوی و تا حدودي بعد نمامی جنگ هويتی تقويت شده و میتواند زمرنهساز جنگ
هويتی باشد .در حال حاضر سطح راهبردي جنگ هويتی فعال است و جنگ هويتی در سطح
راهبردي در حال شفلگرري میباشد و چنانچه در اي سطح كنترل نشود و به سطح الملراتی
سرايت نمايد احتمال اجراي جنگ هويتی وجود دارد.
به منمور تجزيهوتحلرل سوالهاي تحقرا و بر اساس پرسشنامههاي تنمرمشده كه بر جامعه نمونه
توزيع گرديده و پاسخهاي اخذ شده از آنها مقادير به دست آمده براي يافتهها در قات ،جدول زير
درج و مرانور

وضع موجود وزن وزن موزون و امتراز موزون براي هر يك از سواالت به

صورت جداگانه به شرح زير محاسبه شده است:
 -1مرانور امتراز هر الامل بر اساس طرف ترفرت محاسبه میگردد (معدل پاسخهاي دريافتی)؛
 -8با استياده از نمر خبرگی وزن هر الامل از  1تا  9مشخص میگردد؛
 -0مرانور امتراز هر الامل بر جمع كل مرانور امتراز تقسرم شده و وزن موزون هر الامل به دست
میآيد؛
 -3وزن موزون هر الامل ضربدر مرانور كل شده و امتراز موزون هر الامل به دست میآيد.
جدول زير در قات ،طرف ترفرت (خرلیزياد  -زياد  -متوسط -كم  -خرلیكم) و بر اساس نمره
 3 0 8 1و  9تنمرم شده است .يعنی الواملی كه مرانور نمره  0به باال(متوسط) بوررند تأيرد می-
گردند .بر اساس پرسشنامههاي دريافتی مرانور امتراز هر يفاز الوامل برشتر از  0میباشد چون
مرانور نمره پاسخهاي دريافتی زياد به باال میباشد بنابراي الوامل زير توسط جامعه نمونه تأيرد
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شده است .الواملی كه مرانور نمره دريافتی آنها كمتر از حد متوسط بوده (كمتر از  )0مورد تأيرد
جدول شماره  :9میانگین پاسخهای دريافتی پیرامون روشهای اجرا و مقابله با جنگ هويتی
وزن

امتیاز

موزون

موزون

4/57

7

/624

/536

4/50

7

/628

/528

9/28

4

/642

/191

4

يكی از روشهای مقابله با جنگهای هويتی ،جنگ شبكهای است

4/68

4

/610

/122

7

يكی از روشهای مقابله با جنگهای هويتی ،جنگ شبكهمحوراست

4/50

7

/628

/528

1

يكی از روشهای مقابله با جنگهای هويتی ،جنگ روايتها است

9/12

9

/649

/167

5

جمع كل

87/55

92

6

4/9

2

میانگین كل

4/9

4/9

/611

/561

رديف

6

8

9

عامل
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روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

جامعه نمونه قرار نورفته و به همر دترل تجزيه و تحلرل كمی نشده و در جدول زير بران نشدهاند.

نتیجهگیري و پیشنهاد

سراترت شرايط محرطی طی سالهاي اخرر منجر به فروپاشژی و يژا كژاه

قژدرت برخژی از

كشورهاي منطقه شده است .در حال حاضر دشم به دنبژال ايژ اسژت كژه تعارضژات هژويتی را
تبديل به «جنگ درون تمدنی» با تأكرد بر «جنگهژاي مژذهبی -قژومی -سراسژی» نمايژد .چنانچژه
تعارضات هويتی كه المدتاً مذهبی -قومی و ايدقوتوهيك پايه هستند حل نشود تمام منطقه غژرب
آسرا درگرر جنگهاي مذهبی -قومی -سراسی میگردد .اي جنگها به صورت «تفه جوهري» اجرا
گرديده و كل منطقه را در بر میگررد .جنگهاي درونتمدنی با تعارضات هويتی آغاز گرديده و به
تغررر مرزهاي جغرافرايی -سراسی ختم میگردد؛ چون برخی از كشورهاي منطقه به اللژت ضژعف
دوتت مركزي بهصورت باتقوه هرفرت تغررر مرزها را دارند .بنابراي ج.ا.ايران براي رسردن به نمم
امنرتی مطلوب خود بايد ضم مهندسی نمودن تحوالت و تعارضات ايدقوتوهيكپايه نژوع روابژط
خود با برخی از كشورهاي منطقه مثل الربسژتان سژعودي مصژر تركرژه افغانسژتان و پاكسژتان را
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بازتعريف نمايد .آمريفايیها از طريا تيرقه بر جهان اسالم به دنبال ايجاد «جنژگهژاي هژويتی و
ايدقوتوهيكپايه» هستند و به همر دترل الربستان سعودي را در مقابل ج.ا.ايران قرار دادهاند .جنگ
هويتی داراي ماهرت دينی مذهبی قومی ناادي زبانی و ملی است و در مقطع كنونی ايژ جنژگ
برشتر مبتنی بر ماهرت مذهبی میباشد .ابعاد جنگ هويتی البارتاند از :سراسی فرهنوی اقتصادي
نمامی و جغرافرايی كه در اي مقطع برشتر بعد فرهنوی و نمامی مژورد توجژه قژرار گرفتژه اسژت.
سطوح جنگ هويتی البارتست از :راهفنشی الملراتی و راهبردي .در اي مقطع سطح راهبژردي در
حال شفلگرري است.
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پاسخ سوال فرعی یکم

جنگهاي هويتی ابتدا بهصورت نرم نرمهسژخت و هوشژمند آغژاز و در نهايژت بژهصژورت
سخت ختم میگردند .بنابراي جنگ هويتی نرم و هوشمند در غات ،جنگ روايتها توسط دشم
اللره ج.ا.ايران آغاز گرديده است و چنانچه مژديريت و كنتژرل نشژود بژه مرحلژه جنژگ سژخت و
فرزيفی يعنی جنگ بیقاالده و تركربی وارد میگردد .از بر اتووهاي جنوی موجود بر اساس نمژر
خبرگان و جامعه نمونه سه اتووي زير برشتري امتراز را كس ،نمودهاند .بنابراي اتووهژاي اجژراي
جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران طبا شفل زير میباشد:

شكل شماره :9روشهای اجرای جنگ هويتی علیه ج.ا.ايران

پاسخ سوال فرعی دوم
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در سطح منطقه امنرت استقراضی و خريداري شده الربستان سعودي چات
است به همر دترل اي كشور به دنبال توسعه روابط با رهيم صهرونرستی بوده و در نق

اصلی ايران
مزدور و

ناق ،آمريفا از هر اقدامی اللره ج.ا.ايران استقبال میكند .پس ج.ا.ايران بايد ضم مديريت رفتار
روشهاي اجراي جنگ هويتی اللره ج.ا.ايران و روشهاي مقابله با آن

الربستان سعودي اتووهاي زير را جهت مقابله با جنگ هويتی دشم اجرا نمايد:

شكل شماره :4روشهای مقابله با جنگ هويتی توسط ج.ا.ايران

پیشنهادها

 -1در تنازع بر نمم آمريفايی و نمم ايرانی آمريفايیها براي رسردن به نمم نوي جهانی به
دنبال اي هستند كه از طريا «جنگهاي مذهبی -قومی و ايدقوتوهيك پايه» بر جهان اسالم تيرقه
ايجاد نمايند و به همر دترل طی سه سال اخرر الربستان سعودي را به النوان پرشران اي تنازع در
مقابل ج.ا.ايران قرار دادهاند .بنابراي ج.ا.ايران بايد با «صبر استراتايك» و مديريت نمودن شرايط
منطقه از وقوع جنگهاي هويتی خودداري نمايد.
 -8تعارضات بر «گيتمانهاي اسالمی» (اسالم ناب محمدي(

) -اسالم سنتی -اسالم مذهبی-

اسالم تربراتی -اسالم آمريفايی) يفی از پرشرانهاي اصلی در اجراي جنگ هويتی میباشند.
بنابراي ج.ا.ايران و الربستان سعودي به النوان دو پرشران اصلی جهان اسالم بايد اي تعارضات را
حل نمايند.
 -0چنانچه ج.ا.ايران پروندهاي اساسی خود را با بازيوران و كشورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي
افزاي

دهد و مطلوبرتهاي آنها را رالايت نمايد بازتعريف و مهندسی نمم امنرتی موجود بر

اساس «اتووي تمدن نوي اسالمی» بهتري اتوو براي ج.ا.ايران است.
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 -3ايجاد همورايی دينی به جاي همورايی مذهبی (ورود از پنجره دي به جاي مذه .)،همورايی
دينی مانع از تبديل شدن مرزهاي جغرافرايی به مرزهاي ايدقوتوهيك شده و زمرنه رسردن به تمدن
نوي اسالمی را فراهم مینمايد.
 -9قدرتسازي و قدرتاففنی ج.ا.ايران اللره كشورهايی مثل الربستان سعودي.
 -1همورايی برشتر با گروههاي جهادي اهل سنت با رالايت مطلوبرت دوتتهاي مركزي آنها.
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 -1همورايی مقطعی برشتر با روسره چون روسره به شدت از جنگهاي ايدقوتوهيكپايه هراس
دارد و در اي زمرنه به ايران وابسته است.
 -5تقويت نرروهاي زمرنی با تجهرزات و نيرات چاالک و چابك و سالحهاي دقرا و نقطهزن.
 -5اجراي رزماي هاي شبرهسازي شده شهري بدون ايجاد حساسرت در داخل مردم.
 -13اجراي جنگ در فرامرزهاي ج.ا.ايران به خاطر استياده از توان موشفی ج.ا.ايران و تهديد
امنرت رهيم صهرونرستی.
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