
 

 

 

 1400بهار  ،73 ةشمار ،نوزدهم سال دفاعي، راهبرد علمي ةفصلنام
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 (02/06/1384«)..میهست منطقه نیا ثبات ىکنندهنیتضم واقع در و میاستادهیا آمریکایى
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 11/11/99تاريخ پذيرش:  05/09/99تاريخ دريافت: 
 

 چکيده
جنگ . است یجنگ ۀویش نیتری جدیدژگیو نیترمهم بودن؛ یچندبُعد و یدگیچیپ ابهام، است؛ یجهان ریفراگۀ دیپد کی جنگ

 رود،مهی  شهمار بهه  غیرخطی نبردی كه هاجنگ نوع این شیوۀ همگون یا ناهمگون است كه درابزارها به  از ایگسترده تركیبی طیف

 دشهمنان  یدارا و مستقل نظام کی یدهایبا وجز دشمن، مقابل در یشگیهم یاریهوش کی لیدل نیهمبهگیرد. می قرار استفاده مورد

 یورزنهه یك و یدشهمن  بهه  نوین، ابزارهای در تنوع ایجاد با و مختلف یهاصورت به کایآمر ،یاسالم انقالب یروزیپ با. است اریبس

 جنهگ  یابزارهها  و هامؤلفه» است كه سئوالاین  به پاسخهدف اصلی مقاله  اساس، نیا بر. است پرداخته رانیا.ا.ج مقدس نظام هیعل

 این تعیینی ابزارهای با میدانی و ایكتابخانه صورتبه هاداده گردآوری روش از گیریبهره با «چیست؟ رانیا.ا.ج هیعل کایآمر تركیبی

 رانیه ا.ا.ج هیه عل کا،یآمر تركیبی جنگ یابزارها و هامؤلفه تعیین در یسع یلیتحل -یفیتوص روش از استفاده با همچنین و روش دو

 ۀجامعه سهوی   از آن تأیید و تركیبی جنگ ابزارهای و هامؤلفه یکی مشخص نمودن) پرسشنامه دو طراحی با رابطه همین در. گردید

 بهه  اقدام( برفیبا روش گلوله و هدفمند صورتبه هنفر 30 نمونه حجمۀ جامع میان در پرسشنامه توزیعطراحی و  دیگری ورگی خب

 تحقیه   نتهای   و هایافته. شد تحلیلوتجزیه به اقدام یآمار یهاروش از استفاده با سپس. گردید ایران.ا.ج علیه آنها تأثیر میزان تعیین

 ،یبریسها  سیاسی، -یپلماسید ،یاقتصاد ،یاطالعات ،یروانۀ مؤلف 8 كه؛ است مطلب اینبیانگر  اصلی، و فرعی هایالؤس به پاسخ در

رود. شمار مهی به تركیبی جنگ هایمؤلفه ترینمهم عنوان به یداخل یهایریدرگ از تیحما و هژوی یروهاین و منظم ینظام یروهاین

 تقابهل  منظهور بهه  و امهر  متولیهان  و مسهئولین  برداریبهره جهت كه گردید تعیین یادشده هایمؤلفه از ابزار 53 تعداد رابطه همین در

 .شد معرفی هدفمند

                                                                                                                                                     
 v.riazi@yahoo.com -. استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی )نویسندۀ مسئول(1

 -. دانشجوی دكترای علهوم دفهاعی راهبهردی )گهرایا سیاسهت دفهاعی( دانشهگاه و پژوهشهگاه عهالی دفهاع ملهی و تحقیقهات راهبهردی             2

a.akbari98@sndu.ac.ir 

 -. دانشجوی دكترای علهوم دفهاعی راهبهردی )گهرایا سیاسهت دفهاعی( دانشهگاه و پژوهشهگاه عهالی دفهاع ملهی و تحقیقهات راهبهردی             3

sklemnavid302@gmail.com 
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 ج.ا.ایران.، کایآمر ابزارها، ها،مؤلفه تركیبی، جنگ جنگ، واژگان کليدي:

 مقدمه

 وارد کها یآمر و رانیه ا روابه   تیفیك به یبزرگ شوک 1357 سال در رانیا انقالب وقوع

. شهد  مواجهه  یاساس هایرییتغ با مختلف ابعاد در كشور دو نیا استیس كه ایگونهبه آورد،

 یهها بیونشزفرا گوناگون، ابعاد در یاسالم انقالب یروزیپ از پس کایآمر و رانیا مناسبات

 یینهها  هدف و بوده «مقابله و مواجهه» بر یمبتن مناسبات نیا غالب ۀچهر اما، داشته یمختلف

 کا،یآمر. است بوده یاسالم یجمهور مقدس نظام براندازی درنهایت و تیماه رییتغ کا،یآمر

 یابزارهها  از ریه اخ سال چهلبیا از  در یاسالم یجمهور نظام تیماه رییتغ و مهار جهت

 جنهگ  یابزارهها كهه   ایگونهه بهه . اسهت  نموده استفاده رانیاج.ا. هیعل تركیبی جنگ مختلف

. اسهت  برگرفتهه  در را گونهاگون  ههای اقهدام  از( نهرم  تها  سهخت )ی اگسهترده  فیط تركیبی

 و پیامهدها  یدارا را ایهران .ا.ج بها  مقابله جهت در یافزارسخت یرفتارها کایآمر دولتمردان

 قهرار  خود دستوركار در را ترنهیهزكم و مؤثرتر یهاراه رونیا از دانند،می یگزاف یهانهیهز

 از یراسهتا  در و آن یكارآمهد  كاها نظام، از ییزداتیمشروع هدف با رفتارها نیا. اندداده

 درحهال  یغربه  دول یهها اسهت یس و رفتارهها  بها  یمردمه  یسهاز همراه و تیحما بردن نیب

 (1399 ریاضی،).باشدیم گسترش

 

 . کليات1 

 . بيان مسئله1-1

 پژوهشهگران  نهوعی  بهه  و شهود مهی  مشهاهده  تحقیه   این در كه اصلی مشکل و دغدغه

 و متنهوع  هایزمینه در آمریکا ۀهجم پیچیدگی وضعیت سازیشفاف ،هستند آن حل دنبالبه

 و هها روش ،هها ههدف  شهناخت . گیهرد مهی  و گرفتهه  به كار ایران.ا.ج هیعل كه است مختلفی

 ۀشدهشناخت هایحوزه یتمام ینوع به كه) تركیبی جنگ قالب در آنها ۀمورداستفادی ابزارها

 بهه  وكهرد   جلهوگیری  یریغهافلگ  از بتهوان  تا كرد خواهد كمک ،(شودیم شامل را امروزی

 بهه  توجهه  بها . افهت ی دسهت  آنهها  بها  مقابلهه  جههت  ایمعقوالنه و منطقی و مناسب حلیراه

 كهه  شود پرداخته هاییمؤلفه به تا شده تالشتحقی   این در ،تركیبی جنگ عنوان گستردگی
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 و ابزارهها  شهناخت  جههت  ایهن  از. شهود  شهامل  را متولیهان  ۀدغدغ و مسئله و امروز بحث

در  آمریکها  و بهوده  آنان هایاقدام با مقابله جهت مؤثر یهاگام از یکی ،دشمنان یراهبردها

 رانیه ا هیه عل یرنظهام یغ و ینظام متفاوت یابزارها از ،یاسالم انقالب یروزیپ از پس انیسال

 .است نموده استفاده اسالمی

 

 ضرورت تحقيق. اهميت و 1-2

 ایجهاد چون  مواردی به توانمی( تحقی  بودنمهم چرایی) ایجابی بُعد و اهمیت مورد در

 و آن ضهمنی  ههای مؤلفهه  و تركیبی جنگ شناخت در مسئولین و متولیان میان مشترک درک

 ههای در تقابهل بها ههدف    های لشکری و كشهوری ی سازمانپذیرانعطاف به كمک همچنین

( كاركردها) سلبی بُعد یا تحقی  ضرورت لحاظ از. كرد اشاره آیندهعلیه ج.ا.ایران در  آمریکا

 ایهه ابزار و ملهی  مختلهف  ههای سهازمان  در راهبهردی  غهافلگیری  چون مواردی به توانمی

 .  داشت اشارهبا این نوع جنگ  مقابلهمناسب برای 

 

 تحقيق . پيشينة1-3

 در تركیبهی  جنهگ » عنهوان  با ایمقاله در( 1396)« ایرج اسماعیلی و قاسمیفرهاد ( »1)

 از یبه یترك ،تركیبهی  جنهگ  گیری كردنهد كهه  چنین نتیجه «یآشوب دهیچیپ یالمللنیب ستمیس

 ایه  یدولته  گریبهاز  کیه  ۀاسهتفاد  شهامل  و باشهد یمه ناهمگون  و نامنظم متعارف، یابزارها

 مهنظم،  ینظام یروهاین)ی نظام ،یاطالعات ک،یپلماتید دردسترس یابزارها ۀهم از یردولتیغ

 جهاد یا هدف با یمحل یهایناآرام از تیحما و یبریسا ،یاقتصاد ،(ژهیو یروهاین و نامنظم

 (1396)قاسمی و اسماعیلی، د.باشیم هدف كشور در یثباتیب

 عربسهتان  هیبریدی جنگ یهامؤلفه» عنوان با ایمقاله در( 1396)« پورحسن ناصر( »2)

 از تیه حما ،یپلماسه ید كهه گیهری كهرده   چنین نتیجه« 2015-2017 یاسالم یجمهور هیعل

 جنهگ  ،یبریسها  ههای هحمله  ،(پروپاگانهدا تبلیغهات )  و یاطالعات جنگ ،یمحل هاییناآرام

ههای  تهرین مؤلفهه  مههم  نامنظم یروهاین و ژهیو یروهاین متعارف، ینظام یروهاین ،یاقتصاد
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شههمار بههه 2017تهها  2015زمههانی .ا.ایههران در بههازۀ  ج هیههعل عربسههتان جنههگ هیبریههدی

 (1396)پورحسن، رود.می

 یاحتمهال  جنهگ  راهبردههای  نیتدو» عنوان با ایمقاله در( 1395)« كالنتریاهلل فتح» (3)

 ادییه بن و راهبهردی  یژگیو پن  ،خُرد راهبرد هفت «دییبریه جنگ اجرای بر دیتأك با ندهیآ

را احصها كهرده    یبیترك جنگ بر دیتأك با ندهیآ جنگ وییسنار چهار و كالن راهبرد چهار و

 (1395)كالنتری، است.

 کها یآمر ینظهام  یراهبردهها  یواكاو» عنوان با ایمقاله در( 1394« )كالنتریاهلل فتح»( 4)

 سهازی ائهتالف  بها  ریه اخ ههای جنگ در کایآمر كند كه، اشاره می«ندهیآ و حال یهاجنگ در

 فشهار  ه وبهود  یاجتمهاع  و یفرهنگه  یهها رساختیز بیتخر دنبالبه یابتین جنگ و یرسم

 ههای روش گهر ید از رمحوریتهأث  اتیه عمل راه از مهردم  و مسهئوالن  رفتار رییتغ و کیپلماتید

 کایآمروی در ادامه نتای  تحقی  خود آورده است كه . است بوده ریاخ یهاجنگ در کایآمر

 جنهگ  یاجهرا  دنبالبه نینو یفناور از استفاده و یبیترك یسازائتالف با ندهیآ هایجنگ در

 کایآمر ندهیآ و حال یدهایتهد با مقابله یبرا روش نیبهتر نیبنابرا است، یبردیه و یتیهو

 (1394)كالنتری، .است یمحورشناخت کردیرو با مقاومت جنگ یاجرا
 

 تحقيق   یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

 كدامند؟ رانیا.ا.ج هیعل آمریکا تركیبی جنگ یابزارها و هامؤلفه
 

 فرعي . سؤال1-4-2

 چقدر است؟ رانیا.ا.ج هیعل کایآمر تركیبی جنگ ابزارهای و هامؤلفه نیب ۀرابط
 

 های تحقيق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

 .رانیا.ا.ج هیعل کایآمر تركیبی جنگ یابزارها و هامؤلفه نییتع
 

 . هدف فرعي1-5-2

 .رانیا.ا.ج هیعل کایآمر تركیبی جنگ ابزارهای و هامؤلفه نیب ۀرابطتعیین 
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   روش تحقيق. 1-6

 کها یآمر تركیبهی  جنگ یابزارها و هامؤلفهمعرفی  دنبال به  یتحق نیا كه ییآنجا از

 تواننهد مهی  آن از هاسازمان تمامی چون و بوده یكاربرد نوع از باشد،یم رانیا.ا.ج هیعل

 تحقیه   رویکهرد  ،یطرف از. است یاتوسعه نوع از شوند، مندبهره مقابله برای آینده در

 كهه  ییآنجها  از. اسهت  شهده  انجهام ( یله یتحل -یفیتوصه )ی فیك -یكم روش با آمیخته

 اسهناد  یبررسه  بهه  اسهت،  مورد توجه  یتحق نیا در تركیبی جنگ ابزارهای و هامؤلفه

 قلمرو. شد مبادرت ،(كیفی و كمی)ی نظر یمبان و پژوها اتیادب ۀمطالع بر و مکتوب

عنوان با توجه به اسهناد و مهدارک جنهگ     كشور ایران است، چون دامنۀ  ،یتحق یمکان

 شهامل حهوزه   ،یموضهوع  قلمرو تحقی  از نظهر  تركیبی مترتب بر آن لحاظ شده است.

 ابزارهها  سهایر  و هامؤلفه تغییر تا و انجام 1399 سال در زمانیاز نظر  و امنیتی -دفاعی

 ابتهدا  مهدارک،  و اسناد ۀمطالع پرسشنامه، وسیلۀبه شده آوریگرد اطالعات. پابرجاست

 پهس كهه   شد گرفته بهره «لیکرت طیف» آزمون از و انجام الزم هایتحلیل و بندیدسته

 ۀجامعه  بهه  کهرت یل فیه ط یانهیگز 5 وستاریپ با صاحبنظران از سوی لیتعد و جرح از

 یآمهار  ۀجامع. گرفت قرار یآمار لیتحلوهیتجز مورد ،یورگردآ از پس و ارسال نمونه

 یآگاه كه بوده یافراد بر تمركز یعنی باشند؛یم ی و نظامیدانشگاه خبرگان تحقی  نیا

 از برخهورداری  هها نآ مشهترک  ههای مشخصهه  و داشته  یتحق موضوع به نسبت یشتریب

 و یمطالعهات  سهواب   از نهه یزم نیه ا در و بهوده  یراهبهرد  امهور  در كافی ۀتجرب و دانا

 یبیضهر  اعمال با گرفته صورت یهایبررس با. باشند برخوردار زینو اجرایی  یقاتیتحق

 های تخصصی و آگاه به حوزۀ جنگ تركیبی هستند()كه همگی در سمت نفر 30 حدود

و بهاال و در   19 جایگهاه ههای نظهامی بهه    تهوان؛ در سهازمان  كه از مشخصات آنهها مهی  

 و شناسهایی ، بهاال  بهه  ههای دولتهی متخصهص و دارای سهطوح عهالی مهدیریتی      سازمان

 نیهمچنه . ندشهد و انتخهاب   مراجعهه  آنهها  بهه  برفیهدفمند و با روش گلوله صورتبه

 ههای لفهؤم تأیید و تکلیف تعیین جهت یفیك یها یتحق در قضاوتی هدفمند صورتبه

 روایهی . شهدند  برگزیهده  خبرگهان  از نفهر  10 تعهداد  ،آنهها  ابزارههای  و مشخص شهده 
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 یهد یتأ گهرفتن  بها  و 1«الوشهه  بیضهر » از پرسشهنامه  ییمحتوا روایی روش به پرسشنامه

 برابهر  و محاسهبه « كرونبها   یآلفها » وسهیلۀ بهه  پرسشنامه اعتبار و آمد دستبه خبرگان

 هامؤلفه) ایران.ا.ج علیه تركیبی جنگ مورد در ازیموردن مطالب و هاداده. گردید 931/0

 معتبهر  منابع اول، دست مدارک و اسناد از مندیبهره با ایكتابخانه روش به ،(ابزارها و

 شهده  اسهتفاده  پرسشهنامه  توزیع توس  میدانی روش همچنین و برداریفیا و ینترنتیا

 .است

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 مباني نظری. 2-1

 آورده «جنهگ  هنهر » كتهاب  ۀنگارنهد  «تهزو  سهان » را جملهه  نیا دشمن؛ راهبرد به حمله

 هها جنگ. است دشمنراهبرد  به حمله حمله، نیتركنندهرانیو ،او نظر به (1399)ریاضی، .است

، لیدل نیهم به. هستند کردیرو و هدف راهبرد، ،شکل رییتغ شرف در حالهمه در و شهیهم

 اریبس دشمنان یدارا و مستقل نظام کی یدهایبا وجز دشمن، مقابل در یشگیهم یاریهوش

 بهرای  پسهند همه حالدرعین و كامل جامع، تعریفی به كه كند ادعا تواندنمی كس. هیچاست

های مرتب  با این موضهوع  ها و حوزهاست. هرچند در سایر زمینه یافته دست جنگ تركیبی

یهن موضهوع   ای بهارز و آشهکار از ا  باشد، ولی جنگ تركیبی نمونهاین مسئله نیز درست می

 دنیهای  در راهبردی، موقعیت با كشوری عنوانبه رود. به همین منظور، ج.ا.ایران،شمار میبه

 آنچهه . است فراملی و ملی فروملی، سطوح تهدیدها در از انبوهی معرض در همواره معاصر

 بهه  ویهژه  توجهه   رسهد مهی  نظهر به  الزم كشور ملی امنیت تأمین برای دیگر چیز هر از بیا

تقابهل بها آن    جههت  تهالش  و هها و ابزارههای ایهن نهوع جنهگ     مؤلفهه  احصای و شناسایی

هها و  نگاه به آینده از طری  تقابهل بها ایهن نهوع جنهگ و تعیهین مؤلفهه       ( 1399)ریاضهی،  است.

ابزارهایی اقدامی است كه این تحقی  درصدد انجام آن است و بها دسهتیابی بهه نتهای  ایهن      

هها و ابزارههای   ضمن داشتن درک مشهترک نسهبت بهه مؤلفهه     تحقی ، متولیان این حوزه را
                                                                                                                                                     
1. CVR: Content Validity Ratio 
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ریزی مناسب كمک خواههد  منظور برنامهدست آمده از این تحقی ، در هدایت مجموعه بهبه

 كرد. 

 داده آمهوزش  ترفندهای تمامی از چارچوب، این در تركیبی هایجنگ كه گفت توانمی

 تركیهب  باهم را فناوری و نظامی های()تاكتیکهای راهکنا و بردمی بهره هاكتاب در شده

 بهه لحهاظ   نبردهها،  از اینگونهه . گیرنهد مهی  كار به غیرمنتظره و جدید هاییروش در و كرده

 نیز خود خودی به و نیست، ضعیف و غیردولتی بازیگران به محدود تنها راهکنشی، گزینا

 كه شودمی گفته ایپیچیده عملیاتی راهبرد به تركیبی جنگ واقع،در. آیدنمی شمار به جدید

 دهد.می جای خود در را اطالعاتی و روانی سایبری، نامتعارف، متعارف، نبردهای از تركیبی

 كه جنگ  « كوربیکو»این تحقی  بر مبنای تعریف 

 شهیوۀ همگهون و یها نهاهمگون     كهه بهه   متعهدد  ابزارهای از ایگسترده طیف»تركیبی را 

 (Korybko, 2015:15)استوار شده است.« گیردمی قرار مورداستفاده

هها و مطالعهات انجهام    كار گرفته شده در این تحقی  و طهرح سهؤال  به با توجه به روش

( 1تهوان در شهکل شهمارۀ )   گرفته در پیشینۀ تحقی ، چارچوب نظهری ایهن تحقیه  را مهی    

 خالصه كرد:

 
 (: چارچوب نظری تحقيق1شكل شمارة )
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 شناسي. مفهوم2-2
 جنگ ترکيبي. 2-2-1

كوچهک و یها    ههای پیچیهده، جنهگ   هایعملیات عنوان با آن از گاهی كه تركیبی، جنگ

ههای نیروههای نظهامی    كارگیری تركیبهی قابلیهت  شود، بیانگر بهمی یاد نیز نامنظم هایجنگ

عواملی اسهت كهه از    ای پیچیده و هماهنگ شده است. این نوع نبرد، شاملمتعارف به شیوه

ههای نظهامی و غیرنظهامی را در    های نظامی گرفته تا حملهها( و آرایا)تاكتیکها راهکنا

 (128:1394)رضاخواه، گیرد.میبر

 

 . دیپلماسي2-2-2

 در صهحنۀ  ملهی  منهافع  تهأمین  جهت در امکانات همۀ از گیریبهره هنر و دیپلماسی فن

 و اسهت  تکنیهک  و فهن  بهر  مبتنهی  دیپلماسهی  ماهیهت ( 39:1384 ایزدی،)الملل است.بین رواب 

 هها، ایهده  نقها  المللهی، بهین  گونۀ )آنارشهیک( مرجوهرج محی  رشته با این ارتباط خاطربه

 (953:1390)اسالمی و ذوالفقاریان، .باشدمی كلیدی آن در هااندیشه و هاآرمان

 
 . جنگ اطالعاتي2-2-3

حفاظت، جلوگیری آوری، انتقال، ای از فنون شامل گردجنگ اطالعاتی طبقه یا مجموعه

وسیلۀ آن یکی از طهرفین  از دسترسی، ایجاد اغتشاش و افت كیفیت در اطالعات است كه به

و  سهوار  زادهقربهان )كنهد. یافته و آن را حفظ میدرگیر با دشمنان، خود به مزیت چشمگیر دست

 (42:1397 ،همکاران

 

 ترکيبيگ جن. تعاريف مختلف 2-3

فرد و متنوعی برخودار بوده های منحصربهنبرد از ویژگیهای در هر دورۀ تاریخی میدان

ههای نبهرد نیهز بها تغییرههای شهگرف و ابزارههای        است. با پیشرفت علم و فناوری، صحنه

در بیانات خود  العهالی( مدظله)ای كه فرماندهی معظم كل قواگونهرو شده است، بهای روبهپیچیده

انهد:  حال پیچیدۀ ابزارهای درگیری و نبرد اشاره فرمهوده های ناشناخته و در عینبه این جنبه
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تر از دفاع از آسان اهلل علیه و آله و سهلم( )صلیكنم دفاع از اسالم در دوران نبی اكرممن عرض می»... 

تر بود و چنهین چیهزی در   بود، چون این قضیه پیچیده السالم()علیهاسالم در دوران امیرالمومنین

 «1ا استکبار جهانی ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد...آینده ممکن است، زیر

های گوناگون در دهۀ اخیر به چشهم  ها و نوشتهتعاریف زیادی از جنگ تركیبی در مقاله

 بندی به تعریفهی كهه بهه   خورد كه به بعضی از آنها در این قسمت اشاره شده و در جمعمی

 گردد.این تحقی  بوده اشاره می عنوان پایۀ

 ههای ههدف  پهذیر انعطهاف  و غیرمسهتقیم  پیگیهری  را تركیبی جنگ (،2015« )كوریبکو»

 شهرای   هبه  توجهه  بها  كه داندمی نامتعارف جنگ و رنگی انقالب بازوی دو وسیلۀبه نظامی

 (Korybko, 2015:2) گر دارد.كشور مداخله برای كمتری هایهزینه المللبین نظام جدید

كنهد  محور عمل مهی ایده مدرن(انوین )پستفضای پسجنگ تركیبی جنگی است كه در 

ههای  هها و شهبکه  سهازی رسهانه  رونهد جههانی   ۀكه در آن افکار عمومی متأثر از رشد فزایند

 وشدت حساس نسهبت بهه مسهائل امنیتهی      دولتی و به (كنترلواپایا )اجتماعی خارج از 

هها و  دولهت ههای ملهی و خهارجی    دهی بهه سیاسهت  ی، نقشی اساسی در شکلرحقوق بش

نظهام   ۀفكنند. در این چارچوب اولین مؤلالمللی ایفا میای بینههای جهانی سازمانسیاست

 «ایروانهه پاثهر  »كه همان حساسیت به مقادیر اولیه یا  ناکالملل در محی  پیچیده و آشوببین

ا بی بین معنا كه كنشگر جنگ تركیه ادهد؛ بو همچنین قانون قدرت است، خود را نشان می

عملیهات   ۀشهدیدی را بهر صهحن    هایعملیات فیزیکی اثر ۀانرژی بسیار كم در صحن صرف

 (85:1396)قاسمی و اسماعیلی، .نمایدروانشناختی یا افکار عمومی وارد می

بنهدی از همهۀ تعهاریف آورده شهده در ایهن بخها از تحقیه ، بهتهرین و         در یک جمع

است كه عبهارت اسهت   « كوربیکو»رد، تعریف تواند مبنا قرار گیترین تعریفی كه میزیربنایی

 نهوع  ایهن  شیوۀ همگون یها نهاهمگون كهه در    به گوناگون ابزارهای از ایگسترده طیف»از: 

تواند این تعریف می«. گیردمی قرار استفاده مورد رود،می شمار به غیرخطی نبردی كه جنگ

                                                                                                                                                     
  27/06/7013در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه در تاریخ  العالی()مدظلهای. بیانات امام خامنه1
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 هایهدف پذیریچون انعطافبودن آنها به مواردی ها و تركیبی دركنار توجه به آیندۀ جنگ

نظامی به صورت غیرمستقیم توجه كند كه با توجه به وضهعیت كنهونی كشهورها و شهرای      

 های كمتری نیز برخوردار است.الملل از هزینهجدید حاكم بر نظام بین

 

 ترکيبي جنگ در دنيجنگ یهاروش و ابزارها. 2-4

در گهزارش خهود جنهگ     نیاوكهرا  در هیروس اتیعمل به توجهبا خ یمون یتیامن كنفرانس

های سایبری، نیروهای نظهامی نهامنظم و مهنظم، نیهروی     تركیبی را در ابزارهایی چون حمله

های محلی، جنگ اطالعاتی، اقتصادی، تبلیغات و دیپلماسی معرفی ه، حمایت از ناآرامیژوی

و  كند و روش جنگیدن جنگ تركیبی را با تركیهب ابزارههای چندگانهۀ جنهگ متعهارف     می

نیبه  متحهدان  با همراهآمریکا  گذشته، ۀده است كه در كند. این درحالیغیرمتعارف بیان می

 یاریبس اندازۀ تا یردولتیغ گرانیباز از یناش نامنظم هایدیتهدبا  مقابله توان بر خود یالملل

 در كشهور  نیه ا یشهركا  و کها یآمر هیعل زیمتما چالا کی هاسال نیهم در اما است، افزوده

 آمهده  وجهود بهه  نهامنظم  ههای هحمل از یدیجد بیتركۀ واسط به كشورها گرید یحت و ناتو

)قاسهمی و  .اسهت  همگوننها  و نهامنظم  ،فمتعهار  یابزارها از یبیترك جدید، چالا نیا است؛

 (67-68:1396اسماعیلی، 

 

 . جنگ ترکيبي آمريكا عليه ج.ا.ايران2-5

های آن را دشمن خود تعریف كرده و در می ایران و سیاستالب اسالانق آشکاراآمریکا 

را در در قبال ایران های خود ها و سیاستگذاریگذشته، تمامی هدف و دو سالطول چهل 

ههای مختلهف قهرار داده و    های آن به شهیوه می و درگیرسازی ظرفیتالب اسالتضعیف انق

طیهف ابهزاری   شامل ، در قالب ابزارهای متفاوتمتنوع گوناگون و  هایراهکناهمچنان با 

، همواره در دستوركار خود قهرار داده اسهت. از بههار    جنگ سخت تها جنگ نرم و هوشمند

جویانه و تجاوز نظامی را در پیا گرفتهه  هجری شمسی آمریکا سیاست مداخله 1359سال 

كه ابتدا تجاوز نظامی طبس و كودتای نقاب و سپس تحمیل یک جنگ هشت ساله، انههدام  
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ههای  ج.ا.ایران، سازماندهی و پشتیبانی از نیروهای ضدانقالب به گونهه هواپیمای مسافربری 

سیاسی، مالی، تسلیحاتی، متهم كردن ایران به نقه  حقهوق بشهر، حمایهت از تروریسهم و      

های كشتار جمعی، اخالل در های تروریستی، اتهام تالش ایران برای دستیابی به سالحگروه

هراسهی،  ای، ایرانآمیز هستههای صلحکی و اقدامروند صلح غرب آسیا، تحریم فناوری موش

المللی و در پهی آن  ای ایران در مجامع بینسازی موضوع هستهطرح محور شرارت، برجسته

هها،  ها، مسدود كهردن امهوال و دارایهی   های سخت و حداكثری اقتصای و سایر حوزهتحریم

های قومی، نهژادی  به اختالف ای، دامن زدنطراحی و عملیاتی كردن ترور دانشمندان هسته

ای و ههای مهاهواره  اندازی شبکهو مذهبی، جاسوسی علنی با هواپیماهای بدون سرنشین، راه

الملهل و ... كهه سهه محهور     زبان جهت تخریب ایران در افکار عمهومی بهین  رادیویی فارسی

نی هههای مههدای و سههازماندهی نافرمههانیاصههلی آن رهنامههۀ )دكتههرین( مهههار، نبههرد رسههانه 

 (151:1394)آجیلی، باشد.می

سازی را در دستوركار خود قرار ثباتدولت آمریکا با توجه به موارد یادشده در باال بی

شده از سوی خود و غیرقابل واپهایا )كنتهرل( بهرای رقبها     نظمی مدیریتداده تا یک بی

ههای  اههرم ایجاد كنهد تها رقبها را در ایهن آشهفته بهازار از بهازی ژئهوپلیتیکی دور كنهد.          

اكنهون  سازی كه از سوی آمریکا در كشورهای بالکان و اوراسیا استفاده شد، ههم  ثباتبی

ههای رنگهی و   كهار رفتهه كهه در دو نهوع انقهالب     در بعضی از كشورهای غرب آسهیا بهه  

عنهوان  های ناهمگون قابل شناسایی است. با این رویکرد، آمریکا این دو نهوع را بهه  جنگ

ههدف،   شهناختی از جامعهۀ  ههای جمعیهت  بی معرفی و بر مبنهای داده بازوهای جنگ تركی

تهدری    اطالعهاتی بهه   وسیلۀ عملیات روانی و هجمۀایدئولوژی متناسب با منافع خود، به

كنهد.  كنندگان ضددولتی علنی تبدیل مهی های منفعل را به كنشگران فعال و اعتراضگروه

بر این عقیهده اسهت كهه     1«استیون مان»دشده در راستای از قوه به فعل در آوردن موارد یا

هها و مهواردی از ایهن قبیهل،     دهی كنشگری فعال نسبت به اعتراضهای جهتیکی از راه

و احترام به حقوق بشهر اسهت   « تکثرگرایی دموكراتیک»ه مانند ژتروی  یک ایدئولوژی وی
                                                                                                                                                     
1. Steven Mann 
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به فهرد دیگهر    تا مانند یک ویروس، امور جامعه را مختل كند. به این صورت كه از فردی

بها  (Korybko, 2015:3-5) دهد.میگیری )اپیدمی( سیاسی را شکل سرایت كرده و یک همه

تهوان  های آمریکا در چهار دهۀ گذشته علیه ج.ا.ایران را میتوجه به مطالب یادشده، اقدام

 در موارد زیر خالصه كرد:

 
 تيکدیپلماهای سياسي و . اقدام2-5-1

سیاست خارجی هر كشور و اصول كلی هدایت  رهنامۀچارچوب  ۀكننددیپلماسی تعیین

 در طهول ایهران،  .ا.طور كلی سیاست خارجی آمریکها در برابهر ج   به سیاست خارجی است.

های پس از انقالب از نوسان زیادی برخوردار نبوده و این كشور راهبرد یکسهانی را در  سال

ه در مقاطع مختلهف بهه لحهاظ روشهی،     با ایران در دستوركار قرار داده است؛ اگرچ برخورد

رفتهار   (كنتهرل واپهایا ) مههار و   راهبردمتنوعی برای پیشبرد  هایراهکناسعی كرده تا از 

رونهد تههاجمی شهدن سیاسهت خهارجی       (62:1396)امینی، نماید. گیریجمهوری اسالمی بهره

صهعودی  تها امهروز همهواره از یهک رشهد      ایران از آغهاز انقهالب اسهالمی    .ا.آمریکا علیه ج

 شود:ها اشاره میبرخوردار بوده كه در زیر به برخی از آن

 هشت ساله؛ اندازی جنگراهتحمیل و عراق و حزب بعث حمایت از ( 1)

 ۀ غرب آسیا؛كشورهای منطقاندازی معمای امنیتی در میان و راهفروش تسلیحات ( 2)

 ج.ا.ایران؛ های نظامی در كشورهای همسایهاستقرار پایگاه( ایجاد و 3)

 ؛ای ایرانهستهآمیز ۀ صلححمایت از سازوكار برخورد با برنام( 4)

ههای  تحهریم  ۀای ایران به شهورای امنیهت و صهدور قطعنامه    هسته موضوعكشاندن ( 5)

 اكنون نیز فشار حداكثری؛و هم چندجانبه

ا در غهرب آسهیا و نفهوذ آنهه     در منطقۀ های تروریستیحمایت از گروهاندازی و ( راه6)

 كشورهای همسایۀ ایران و در كشورهای مقاومت؛

صدا كردن سایر بعد از خروج از برجام و تالش برای هم های یکجانبهاعمال تحریم( 7)

 (181:1397 ،نژادیمیرحو  )عبدخدائیپیمان.كشورهای هم
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 های داخليها و ناآرامي. حمایت از درگيری2-5-2

هجری شمسی، سلطۀ آمریکها بهر ایهران پایهان      1357با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

یافت و دورۀ جدیدی در رواب  این كشور با ایهران آغهاز شهد. آمریکها، متحهدان غربهی و       

انهد كهه   الملل، از آن سال همواره به صورت خصمانه با ایران برخورد داشهته صهیونیسم بین

نقهالب اسهالمی و برانهدازی    ا 1«اسهتحاله »طلبانۀ آنان، های سلطهمخرج مشترک تمام سیاست

شهده، آنهها بها    نظام مقدس ج.ا.ایران بهوده اسهت. در ایهن راهبهرد و ههدف كهالن طراحهی       

سازماندهی تهاجم فرهنگی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی و تطهیر خود در افکار عمومی ملهت  

 ههای اسهالمی و ملهی را در   ویژه در نسل جوان، حمله بهه مبهانی اعتقهادی و ارزش   ایران به

دستوركار خود قرار داده و با القای ناكارآمدی نظام، همۀ دستاوردهای مثبهت گذشهته را بهه    

 (135:1393و همکاران،  رفیع)اند.آمیزی نفی كردهصورت اغراق

 

 جنگ اقتصادی  . 2-5-3

توانی خهود  دلیل ارزیابی نظام سلطه از ناهمزمان با پیروزی انقالب اسالمی ایران، به

رد. بررسی جنگ علیه ایران استفاده ك ی قویعنوان ابزارنظامی، از اقتصاد بهبرخورد  در

ه دههد وابسهتگی نظهام اقتصهادی ایهران به      آمریکا علیه ایران نشان می هایروند تحریم

لی تمركز آمریکا بر قطع شهریان اصه   ۀعمد بخادرآمدهای نفتی، منجر به این شده كه 

 ۀتهرین جنبه  شهدید بهه درآمهدهای نفتهی، مههم     وابستگی  .قرار گیردیعنی نفت  ،اقتصاد

سازی اقتصهاد در  مقاوم ،پذیری كشور در جنگ اقتصادی است. آنچه مسلم استآسیب

 در طهول  .بخشی به تولید محقه  نخواههد شهد   این شرای  جز از مسیر تقویت و رون 

یهن  او امروزه فشار حهداكثری  منازعه و اعمال فشارهای روزافزون اقتصادی  چهار دهه

 (119:1396 )امیدی و همکاران،.كشور علیه ایران عوامل مختلفی قابل بررسی است

 

 
 

                                                                                                                                                     
1. Permutation 



  ج.ا.ایران هیعل کایآمر تركیبی جنگ یابزارها و هامؤلفهمعرفی مقالۀ پژوهشی:                                               50

 . جنگ رواني 2-5-4

ههای  های( عملیات روانی در راسهتای ههدف  های )تاكتیکآمریکا با استفاده از راهکنا

پهردازد. عمهده   ههای خهود مهی   تهر اقهدام  راهبردی جنگ سرد و نرم، به اجرای هرچه سریع

برداری نموده، های آمریکا علیه ایران در این زمینه كه تاكنون از آنها بهرهراهکناها و روش

 شوند:در چند محور خالصه می

 ای؛( تبلیغات رسانه1)

 غرب؛ ژهیو ( معرفی چهرۀ ترسناک از اسالم و ج.ا.ایران نزد افکار عمومی جهان به2)

 مردم؛( تالش برای تضعیف خزندۀ نظام در میان اقشار مختلف 3)

 ویژه ایران؛( معرفی تصویر مطلوب از آزادی و مردمساالری آمریکا در میان جوامع به4)

 ( القای افکار منفی مبنی بر اجماع جهانی علیه ایران؛5)

 های مالی و پولی؛( افزایا فشار حداكثری تحریم6)

 های تعامالتی؛های حقیقی و حقوقی ایران در تمامی حوزه( تحریم شخصیت7)

 ها؛( تحریف واقعیت8)

 عربی؛ -( ایجاد بلوک عبری9)

ویهژه تهدیهد بهه حملهۀ     بهه « هها روی میهز اسهت   تمامی گزینه»( استفاده از اصطالح 10)

 (175:1390 ،شادمکانو جنت طائفی)نظامی.

 
 . جنگ سایبری2-5-5

بها   ها و اطالعات كشهور دیگهری  ها، سامانههای دیجیتالی به شبکهجنگ سایبری شامل حمله

ها ممکن است حاوی تخریب، تغییر یا به سهرقت بهردن   هدف صدمه زدن به آنهاست. این حمله

ههای  اطالعات یا از دسترس خارج كردن خدمات برخ  باشد كهه جامعهۀ نظهامی و یها جامعهه     

ههای زیهادی   نیز در این رابطه اقهدام  آمریکا (61:1397 ،و اسدی جعفری)كنند.بزرگتر از آنها استفاده می

 توان اشاره داشت:یه ایران اسالمی داشته و دارد كه به تعدادی از این موارد میعل

 فضای مجازی؛های سیاسی در تشکیل گروه( 1)

 ؛جاسوسی اینترنتی( 2)
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 ؛مجازی تشکیل اجتماعات( 3)

ههای  شبکه واز راه ارتباطات ها انتقال مستقیم اندیشهو  شکل دادن به نافرمانی مدنی( 4)

 در داخل و خارج؛ مجازی معاند

 فضای مجازی؛ راهافکارسازی از ( 5)

 ؛یزنفوذ مجاصاحبهای فشار و ایجاد گروه( 6)

هههای ملههی و داخلههی و گسههترش شههایعه و  كههاها نفههوذ رسههانه ( تههالش جهههت 7)

 (94:1397 ،و حسینی )گلفام.خرافات

 
 1. جنگ اطالعاتي2-5-6

نبهرد فرسایشهی و خهونین     ، بهه های بزرگ مسهتقر در مواضهع  در جنگ اطالعاتی ارتا

ای و حسهگرهای  بلکه نیروهای كوچک و چابک و مجهز به اطالعات مهاهواره ، پردازندنمی

كننهد،  های غیرمنتظره ضربۀ خود را بهه حریهف وارد مهی   میدان جنگ با سرعت و در مکان

هها و جنگیهدن   چون انقالب اطالعات سبب تغییهر در چگهونگی ورود جوامهع بهه منازعهه     

و  هههاروشبرخههی از ( 42:1397 ،و همکههاران سههوار زادهقربههان)سههلح آنههها شههده اسههت.نیروهههای م

علیهه ج.ا.ایهران    كه آمریکها در سهالیان گذشهته    های( جنگ اطالعاتیهای )تاكتیکراهکنا

 ، به شرح زیر است:كار گرفتههب

 ؛ت و آزادی بیشتر به كاربران اینترنت در ایرانتسهیال ( دادن1)

 جاسوسان ایرانی؛كارگیری ( به2)

 های اطالعاتی دشمنان؛كارگیری جاسوسان خارجی و سرویس( اعزام و به3)

 ( استفاده از اطالعات منابع باز و فنی؛4)

 ؛جاسوسی اینترنتی( استفاده از 5)

 فضای مجازی؛ راهکارسازی از فا( 6)

 ؛نفوذ و خرابکاری اینترنتی( 7)

                                                                                                                                                     
1. Information Warfar 
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 ،و همکهاران  سهوار  زادهقربان).به داخل معاندهای جریان ها و دیدگاهاندیشه مانتقال مستقی( 8)

42:1397). 

 
 . نيروهای نظامي منظم2-5-7

دهندۀ این واقعیت است كه نیروی نظهامی  نگاهی به تاریخ سیاست خارجی آمریکا نشان

همواره جایگاه مهمی در فرایند طراحی و اجهرای سیاسهت خهارجی ایهن كشهور داشهته و       

های آمریکا بودند، هدف حملۀ نظامی این كشهور  از كشورهایی كه مخالف سیاستبسیاری 

بها پیهروز انقهالب اسهالمی و شکسهت سیاسهت        (186:1394)دهشهیری و غفهوری،   اند.قرار گرفته

دلیهل اهمیهت   تهری را درپهیا گرفهت. بهه    نیکسون، آمریکها سیاسهت تههاجمی   « دوستونی»

وزۀ اصلی راهبرد آمریکا در این دوران در خلهی   شیعی، ح -جلوگیری از نفوذ تفکر انقالبی

ههای  فارس متوجه محدودسازی ایران بود كه در این چارچوب برای جلوگیری از موفقیهت 

ههای زیهادی را علیهه كشهورمان بهه مهورد اجهرا        پی ایهران در جنهگ تحمیلهی اقهدام    درپی

مستقیم با ایران درگیر شهد  در اواخر جنگ تحمیلی نیز آمریکا ( 202:1395و بابایی،  دارا)گذاشت.

های نظامی ایران و اوج درگیری 1987و تابستان  بس نمایدتا ایران را وادار به پذیرش آتا

 شود:شکل گرفت كه در زیر به آنها اشاره میخلی  فارس  ۀآمریکا در منطق

 ؛پرواز هواپیماهای جاسوسی بر فراز ایران( 1)

و  1987 سههپتامبر 21 از سههوی آمریکهها در «ارج» یهههدف قههراردادن كشههتی ایرانهه ( 2)

 ؛شهیدشدن سه ملوان ایرانی

ناو جنگی آمریکایی و شههادت   ۀهدف قراردادن هواپیمای مسافربری ایران به وسیل( 3)

و  )درفشهان .ترین موارد درگیری میان دو طرف در خلهی  فهارس بهود   مسافر آن از اصلی 290

 (18:1395 ،همکاران

 

 ت به ج.ا.ايران  . رويكرد آمريكا نسب2-6

توان تفکر راهبردی ایهن كشهور در   به ایران، می های آمریکا نسبتدر پشت تمام فعالیت

توان گفت كه تغییهر رژیهم   در ایران را دید. با این نگاه، از دید آمریکا می« تغییر رژیم»مورد 
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و به جای  های تهران با كشورهای حاشیۀ خلی  فارس را از بین بُردهتواند تنادر ایران می

آن تمركز سیاست ایران را بر قفقاز و آسیای مركزی قرار داد. البته نگاه دیگهری نیهز وجهود    

ای و حقهوق  دارد و آن اینکه بدون تغییر رژیم و با استفاده از روابطی كه در موضوع هسهته 

گیری ژئهوپلیتیکی ایهران   های قومی و مانند آن،  جهتبشر علیه ایران شکل گرفته، درگیری

 كند.ای آمریکا منحرف میرا از متحدان منطقه

 

 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

 هها ها بیانگر آن است كه مؤلفهبا توجه به مطالعات و ادبیات و مبانی نظری تحقی ، یافته

بازدارندگی فعهال   های اصلی حوزۀشاخه از یکی عنوانبه تواندمی تركیبی جنگ ابزارهای و

عنهوان  های نظامی درنظر گرفته شهده و بهه  ویژه سازمانهای مرتب  و بهبرای سازمانو مؤثر 

 تقابل بها دشهمن اصهلی ج.ا.ایهران     برای های موردنیازهدایت توانایی جهت چراغ راهنمایی

هها و  توانهایی  و نقها بهر آب   را مهرز و بهوم   ایهن  دشمنان هایاز طرفی، نقشه و عمل كند

نیروههای مسهلح و    به منابع افزاییهم با مختلف هایبحران در را كشور های فراوانظرفیت

 . دهد انتقال ها چه لشکری و چه كشوریسایر سازمان

وسهیع ایهن نهوع جنهگ در      های گوناگون در جنگ تركیبی نشهان از دامنهۀ  وجود مؤلفه

ی های مختلف دارد كه در این تحقی  فق  به چند مؤلفه توجهه ویهژه شهده و ابزارهها    زمینه

ها موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. گفتنی است بها مطالعهۀ   حاكم در هركدام از این مؤلفه

مؤلفه مشخص شهد كهه    8های جنگ تركیبی مشتمل بر ادبیات و مبانی نظری تحقی ، مؤلفه

منظم،  نظامی سیاسی، سایبری، نیروهای -روانی، اطالعاتی، اقتصادی، دیپلماسی»عبارتند از: 

ههای  كه پس از جرح و تعهدیل سهؤال  « داخلی هایهایدرگیری از و حمایت ژهیو نیروهای

ههای فرعهی و   دست آمده از پرسشنامه، در پاسخ به سؤالآوری اطالعات بهشده و گردگفته

، اهمیهت  «فریهدمن »مؤلفهه بهر اسهاس رابطهۀ      8درنهایت سؤال اصلی تحقی ، ضمن تأییهد  

ترتیب از دید جامعۀ آماری تحقی  به شهرح  به رانای.ا.آمریکا علیه جهای جنگ تركیبی مؤلفه

 بندی گردیدند.  ( اولویت1جدول شمارۀ )
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 ايران.ا.آمريكا عليه جهای جنگ ترکيبي بندی مؤلفه(: اولويت1شمارة ) جدول

 ردیف هامؤلفه نمرۀ ميانگين رتبه

 1 جنگ روانی 88/7 1

 2 جنگ اطالعاتی 30/6 2

 3 اقتصادی جنگ 07/6 3

 4 دیپلماسی جنگ 48/5 4

 5 جنگ سایبری 08/4 5

 6 نیروهای نظامی منظم 18/3 6

 7 ژهیونیروهای  62/1 7

 8 های داخلیهایحمایت از درگیری 38/1 8

 

 . تحليل توصيفي تحقيق3-1

های فرعی و اصهلی بهر   چارچوب مفهومی بر اساس رواب  بین متغیرها و پاسخ به سؤال

ههای موجهود   كه چارچوب نظری در این تحقی  بر مبنای نظریه قابلیت سنجا استوار بوده

دسهت آمهده   مشترک آن با سایر مبانی حاكم بهر تحقیه ؛ بهه    در حوزۀ جنگ تركیبی و فصل

هها و ابزارههای جنهگ تركیبهی از     دست آمده از مؤلفهاست. در ادامه با طراحی پرسشنامۀ به

اشتراک گذاشتن آنها بها جامعهۀ خبرگهی و دریافهت تأییهد نظهر آنهها در        ادبیات تحقی  و به

ای تهیهه و در میهان حجهم    ها و ابزارهای جنگ تركیبی، پرسشهنامه گیری مؤلفهقابلیت اندازه

معرفی شده توزیع شد. پاسخ توصیفی احصاشهده از پرسشهنامۀ حجهم نمونهه، برابهر       نمونه

 امه آمده است.  بندی و به شرح اد( خالصه2جدول شمارۀ )
 ايران .ا.آمريكا عليه جبندی ابزارهای جنگ ترکيبي (: اولويت2شمارة ) جدول

 رتبه
نمرۀ 

 ميانگين
 ابزارها

شمارۀ 

 ابزار
 رتبه

نمرۀ 

 ميانگين
 ابزارها

شمارۀ 

 ابزار

28 07/26 

ههای  توسعه و گسهترش پایگهاه  

نظامی در كشهورهای همجهوار   

 ج.ا.ایران

44 1 80/37 

نفههت و  هههای صههدورتحههریم

بنهههزین و كاالههههای تجهههاری 

 ج.ا.ایران

11 

29 98/25 

انههدازی حمایههت ازعههراق و راه

جنههگ )دیپلماسههی موازنههۀ قههوا 

 علیه ج.ا.ایران(

22 2 67/36 
قطع ارتباط تجاری كشهورهای  

 جهان با ایران
14 
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 رتبه
نمرۀ 

 ميانگين
 ابزارها

شمارۀ 

 ابزار
 رتبه

نمرۀ 

 ميانگين
 ابزارها

شمارۀ 

 ابزار

30 57/25 
حمله بهه امکانهات زیربنهایی و    

 های كشورزیرساخت
42 3 53/36 

ای رسهانه به كارگیری تبلیغات 

 آمریکا علیه ایران
1 

31 77/24 
 و حمایههههت از شههههکل دادن

 نافرمانی مدنی
21 4 98/35 

نفوذ در ابعاد مختلف سیاسهی،  

اقتصهههادی و ... علیهههه نظهههام  

 ج.ا.ایران

9 

 22/34 5 35 جاسوسی اینترنتی 68/24 32
مسدودشدن منابع مالی و پولی 

 های جهانیایران در بانک
15 

33 60/24 
 ههای سیاسهی  گروه از پشتیبانی

 فضای مجازیدر  معاند
48 6 43/33 

ای ایران كشاندن موضوع هسته

بههه شههورای امنیههت و صههدور  

 های چندجانبهقطعنامه تحریم

25 

34 55/24 
ههای ملهی و   كاها نفوذ رسانه

 گسترش شایعه و خرافات
 8 هاتحریف واقعیت 38/33 7 53

35 50/24 

خبری  (كنترلواپایا )مبارزه با 

از طریهه   حاكمیههت ج.ا.ایههران 

 فضای مجازی

 29 جانبههای یکاعمال تحریم 12/33 8 51

36 32/24 

ج.ا.ایهران  جلوگیری از دستیابی 

ای در آمیز هسهته به انرژی صلح

 منطقه

17 9 20/32 

ههههای بهههه كهههارگیری گهههروه

تروریستی مانند داعا، القاعده 

 و ... علیه ج.ا.ایران

45 

37 20/24 
هههها و اندیشهههه مانتقهههال مسهههتقی

 به داخل معاندهای جریان دیدگاه
38 10 97/31 

حمایهههههت و پشهههههتیبانی از  

 های تروریستی در منطقهگروه
47 

 87/31 11 37 نفوذ و خرابکاری اینترنتی 10/24 38
القههای افکههار منفههی مبنههی بههر 

 اجماع جهانی علیه ج.ا.ایران
6 

 57/31 12 33 استفاده از اطالعات منابع باز 02/24 39
های جلوگیری از همکاری شركت

 المللی با ج.ا.ایراننفتی بین
18 

40 92/23 
سهازی انجهام برانهدازی و    زمینه

 كودتا علیه ج.ا.ایران
19 13 

68/31 

معرفهههی چههههرۀ ترسهههناک از 

ج.ا.ایههران نههزد افکههار عمههومی 

 هراسی(جهان )ایران

2 

41 82/23 

حملهههۀ مسهههتقیم نظهههامی بهههه 

دفهاعی  تجهیزات و تسهلیحات  

ج.ا.ایهران، ماننههد غههرق نمههودن  

 ناوچه پیکان و ...

43 14 

42 37/23 
های معاند عدم برخورد با گروه

 از جمله منافقین
50 15 88/30 

صدور تسلیحات نظامی تحریم 

 ج.ا.ایران
16 

43 27/23 
حمله به مراكز حساس و حیاتی 

 ج.ا.ایران 
23 16 82/30 

ههای  هها و جنهاح  تقویت گروه

 علیه ایرانمخالف 
5 

44 88/22 
هها بهر   حفظ راهبرد همۀ گزینهه 

 روی میز
40 17 63/30 

حمایت از سازوكار برخورد با 

ای آمیهز هسهته  های صلحبرنامه

 ج.ا.ایران در شورای حکام

24 
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 رتبه
نمرۀ 

 ميانگين
 ابزارها

شمارۀ 

 ابزار
 رتبه

نمرۀ 

 ميانگين
 ابزارها

شمارۀ 

 ابزار

45 85/22 
القای نهاامن كهردن كشهورهای    

 جهان برای مقامات ایرانی
27 18 40/30 

ترسیم ایران بهه عنهوان محهور    

 در منطقه و جهانشرارت 
3 

46 83/22 
صدور دستور تخریب تأسیسات 

 ای ج.ا.ایرانهسته
7 19 72/29 

و دسترسی به  (كنترلواپایا )

منههابع انههرژی و جلههوگیری از 

توسهه   منطقهههی رقبهها ۀسههلط

 آمریکا

12 

47 23/22 
ت و آزادی بیشتر اعطای تسهیال

 به كاربران اینترنت در ایران
 28 خروج از برجام گیری وكناره 67/26 20 26

 35/29 21 30 كارگیری جاسوسان ایرانیبه 23/22 48

در  حضهههور نظهههامی آمریکههها

 ماننهد  راهبهردی دنیها   هایآبراه

و ... در  هرمههز، خلههی  عههدن  

جهههت جلههوگیری از دسههتیابی 

ج.ا.ایران بهه منهافع حاصهل از    

 صادرات كاال و انرژی

13 

 28/29 22 31 استفاده از منابع اطالعاتی فنی 15/22 49
حمایههت از جههدایی مههردم از  

 حکومت
20 

50 55/21 
مسههههدودنمودن و فیلترینههههگ 

 های اینترنتیسایت
34 23 48/28 

صهورت  تضعیف ج.ا.ایهران بهه  

 خزنده و ناملموس
4 

 43/28 24 52 تهدید به حملۀ نظامی 18/21 51

خرابکاری در مراكز حساس و 

هههای حیههاتی توسهه  گههروه  

 تروریستی

46 

52 48/20 
كههارگیری جاسوسههان  اعههزام و بههه 

ههای اطالعهاتی   خارجی و سهرویس 

 معاند
10 25 97/27 

تشکیل ائتالف نظامی و امنیتی 

 علیه ج.ا.ایران
39 

53 62/19 
تههههههروی  مردمسهههههههاالری  

 دیجیتالی (دموكراسی)

32 26 67/26 
فضههههای  راهکارسههههازی از فا

 مجازی
36 

49 27 40/26 
گیهر و  حمله به مراكهز تصهمیم  

 فرماندهی و كنترل نیروها
41 

 

 هاتحليل آمار استنباطي دادهو. تجزيه3-2

% اعضای جامعهۀ   5/90با توجه به جدول تحلیل آمار استنباطی روشن است كه بیا از 

بهه میهزان   « ها و ابزارهای مربوط به جنگ تركیبی آمریکا علیه ایرانمؤلفه»نمونه معتقدند كه 

ههای توصهیفی نشهان    دست آمهده از اسهتخراج آمهار   یعنی نتای  بهزیاد مؤثرند. زیاد و خیلی

 0ها و ابزارها در بین پاسخگویان این پژوها بر روی طیهف  دهد كه میانگین این مؤلفهمی
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توان گفت ابزارهای یهاد شهده در جهدول بهه     باشند. یعنی میزیاد می، بین زیاد تا خیلی5تا 

های جنگ تركیبی تأییدشده و موردتوجه قرار لفههای هركدام از ابزارهای مؤعنوان خروجی

ههای  پاسهخ سهؤال   T-Testدر این بخا از تحقی  با استفاده از آماره آزمون میانگین دارند. 

دهیم. تفسیر و نتیجه هر آزمون با توجه تحقی  را از جامعۀ نمونه به جامعۀ آماری تعمیم می

شود. با این كهار  های الزم به صورت كیفی تفسیر میها و براساس تکرار محاسبهبه خروجی

ههای متفهاوت بهه    )تعیین آزمون ارزشی( پژوهشگران آخرین میهانگین را بها دادن میهانگین   

نزدیک و یا منطب  بر آن باشد به دسهت   05/0داری به كه از نظر سطح معنی SPSSافزار نرم

فی و در آن قابل تعمیم خواهد بود. عنوان یک نمونۀ ارزشی به جامعۀ آماری معرآورده و به

 و هها خبرگان دانشهگاهی، میهزان تهأثیر مؤلفهه     از این رو نتای  بیانگر آن است كه از دیدگاه

 است.  « خیلی زیاد»علیه ج.ا.ایران در حد  آمریکا تركیبی جنگ ابزارهای

 
 يكا عليه ج.ا.ايرانها و ابزارهای جنگ ترکيبي آمر(: آمار استنباطي مربوط به مؤلفه3جدول شمارة )

One-Sample Test 

Test Value = 3 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 87/1 53/1 700/1 000/0 29 977/19 ایران علیه آمریکا ایرسانه تبلیغات كارگیریبه

 عمهومی  افکار نزد ایران از ترسناک ۀچهر معرفی

 (هراسیایرانن )جها
789/11 29 000/0 467/1 21/1 72/1 

 و منطقهه  در شرارت محور عنوان به ایران ترسیم

 جهان
957/9 29 000/0 400/1 11/1 69/1 

 63/1 03/1 333/1 000/0 29 103/9 ناملموس و خزنده صورتهب ایران.ا.ج تضعیف

 67/1 13/1 400/1 000/0 29 592/10 ایران علیه مخالف هایجناح و هاگروه تقویت

 71/1 16/1 433/1 000/0 29 785/10 ایران علیه جهانی اجماع بر مبنی منفی افکار یالقا

 مقامهات  برای جهان كشورهای كردن ناامن یالقا

 ایرانی
491/5 29 000/0 967/0 61/0 33/1 

 75/1 38/1 567/1 000/0 29 026/17 هاواقعیت تحریف

 87/1 46/1 667/1 000/0 29 699/16 علیه  ... و اقتصادی سیاسی، مختلف ابعاد در نفوذ
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One-Sample Test 

Test Value = 3 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 ایران.ا.ج نظام 

 20/1 33/0 767/0 001/0 29 604/3 نظامی ۀحمل به تهدید

 تجاری كاالهای و بنزین و نفت صدور هایتحریم

 ایران.ا.ج
494/22 29 000/0 767/1 61/1 93/1 

 و انهرژی  منهابع  بهه  دسترسهی  و (كنترلواپایا )

 آمریکا توس  منطقه رقبای ۀسلط از جلوگیری
420/10 29 000/0 367/1 10/1 63/1 

 63/1 97/0 300/1 000/0 29 120/8 دنیا راهبردی هایآبراه در آمریکا نظامی حضور

 87/1 53/1 700/1 000/0 29 977/19 ایران با جهان كشورهای تجاری ارتباط قطع

 هایبانک در ایران پولی و مالی منابع شدنمسدود

 جهانی
588/17 29 000/0 600/1 41/1 79/1 

 73/1 07/1 400/1 000/0 29 573/8 ایران.ا.ج نظامی تسلیحات صدور تحریم

 آمیزصلح انرژی به ایران.ا.ج دستیابی از جلوگیری

 منطقه در ایهسته
960/5 29 000/0 067/1 70/0 43/1 

 المللیبین نفتی هایشركت همکاری از جلوگیری

 ایران.ا.ج با
573/8 29 000/0 400/1 07/1 73/1 

 41/1 66/0 033/1 000/0 29 663/5 ایران.ا.ج علیه كودتا و براندازی انجام سازیزمینه

 66/1 00/1 333/1 000/0 29 260/8 حکومت از مردم جدایی از حمایت

 43/1 77/0 100/1 000/0 29 810/6 مدنی نافرمانی از حمایت و دادن شکل

 دیپلماسهی ) جنهگ  اندازیراه و عراق از حمایت

 (ایران.ا.ج علیه قوا ۀموازن
309/7 29 000/0 167/1 84/0 49/1 

 38/1 69/0 033/1 000/0 29 100/6 منافقین جمله از معاند هایگروه با برخورد عدم

 ایهسهته  ۀبرنامه  بها  برخورد سازوكار از حمایت

 حکام شورای در ایران
411/8 29 000/0 367/1 03/1 70/1 

 و امنیت شورای به ایران ایهسته موضوع كشاندن

 چندجانبه هایتحریمۀ قطعنام صدور
324/12 29 000/0 533/1 28/1 79/1 

 ایهسهته  تأسیسهات  تخریهب  دسهتور  صهدور 

 ایران.ا.ج
334/4 29 000/0 833/0 44/0 23/1 

 366/1 701/0 0333/1 000/0 29 360/6 میز روی هایگزینه همۀ حفظ

 65/1 08/1 367/1 000/0 29 786/9 برجام از خروج و گیریكناره
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One-Sample Test 

Test Value = 3 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 80/1 33/1 567/1 000/0 29 706/13 یکجانبه هایتحریم اعمال

 كهاربران  بهه  بیشهتر  آزادی و تسههیالت  اعطهای 

 ایران در اینترنت
950/5 29 000/0 967/0 63/0 30/1 

 34/1 73/0 033/1 000/0 29 998/6 ایرانی جاسوسان كارگیریبه

 و خهارجی  جاسوسهان  كهارگیری بهه  و اعهزام 

 معاند اطالعاتی هایسرویس
513/6 29 000/0 933/0 64/0 23/1 

 41/1 86/0 133/1 000/0 29 500/8 باز منابع اطالعات از استفاده

 34/1 79/0 067/1 000/0 29 899/7 فنی اطالعاتی منابع از استفاده

 45/1 95/0 200/1 000/0 29 893/9 اینترنتی جاسوسی

 54/1 13/1 333/1 000/0 29 359/13 مجازی فضایراه  از افکارسازی

 42/1 84/0 133/1 000/0 29 999/7 اینترنتی خرابکاری و نفوذ

 معاند جریان هایدیدگاه و هااندیشه مستقیم انتقال

 داخل به
500/8 29 000/0 133/1 86/0 41/1 

 54/1 99/0 267/1 000/0 29 379/9 ایران.ا.ج علیه امنیتی و نظامی ائتالف تشکیل

 31/1 69/0 000/1 000/0 29 595/6 ایران.ا.ج حیاتی و حساس مراكز به حمله

 كنتهرل  و فرمانهدهی  و گیرتصمیم مراكز به حمله

 نیروها
577/7 29 000/0 133/1 83/0 44/1 

 41/1 73/0 067/1 000/0 29 440/6 كشور هایزیرساخت و زیربنایی امکانات به حمله

 تسهلیحات  و تجهیهزات  بهه  نظامی مستقیم ۀحمل

 ایران.ا.ج دفاعی
877/4 29 000/0 933/0 54/0 32/1 

 كشورهای در نظامی هایپایگاه گسترش و توسعه

 ایران.ا.ج همجوار
000/7 29 000/0 167/1 83/0 51/1 

 داعها،  ماننهد  تروریسهتی  هایگروه كارگیریبه

 ایران علیه ... و القاعده
789/11 29 000/0 467/1 21/1 72/1 

 توسه   حیهاتی  و حسهاس  مراكهز  در خرابکاری

 تروریستی هایگروه
140/10 29 000/0 300/1 04/1 56/1 

 در تروریسهتی  ههای گهروه  از پشتیبانی و حمایت

 منطقه
789/11 29 000/0 467/1 21/1 72/1 

 42/1 84/0 133/1 000/0 29 999/7 مجازی فضای در معاند سیاسی هایگروه از پشتیبانی
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One-Sample Test 

Test Value = 3 

 t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 18/1 62/0 900/0 000/0 29 496/6 دیجیتالی( دموكراسیمردمساالری ) تروی 

 حاكمیهت  خبهری ( كنتهرل واپهایا )  بها  مبهارزه 

 مجازی یفضا راه از ایران.ا.ج
999/7 29 000/0 133/1 84/0 42/1 

 27/1 59/0 933/0 000/0 29 635/5 اینترنتی هایسایت مسدودنمودن و فیلترینگ

 و شهایعه  گسهترش  و ملهی  ههای رسهانه  نفهوذ  كهاها 

 خرافات
109/9 29 000/0 133/1 88/0 39/1 

 

   . آزمون همبستگي3-3

هها، از آزمهون   های تحقی  و تعیین میزان همبسهتگی میهان مؤلفهه   در پی پاسخگویی به سؤال

 استفاده گردیده است.  « پیرسون»و آزمون  α ≤05/0با تست كواریانس در سطح « همبستگی»
 

 ها و جهت آنها(: ميزان همبستگي، نوع رابطه4جدول شمارة )

 جهت رابطه
 ميزان همبستگي

 ضعيفخيلي ضعيف متوسط شدید خيلي شدید

 00/0 -25/0 26/0 -45/0 46/0 -65/0 66/0 -85/0 86/0 -00/1 منفی مثبت معکوس مستقیم

 

 های جنگ ترکيبي آمريكا عليه ج.ا.ايران(: ميزان همبستگي مؤلفه5) جدول شمارة

 اقتصادی رواني

حمایت از 

های درگيری

 داخلي

دیپلماسي 

 سياسي -
 اطالعاتي

نيروهای 

نظامي 

 منظم

نيروهای 

 ژهیو
  سایبری

1 0/665** 0/498** 0/385* 0/412* 0/475** 0/648** 0/636** Pearson 

Correlation 

ي
وان

 ر

--- 000/0  005/0  036/0  024/0  008/0  000/0  000/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/665** 1 0/675** 0/450* 0/387* 0/400* 0/617** 0/565** Pearson 
Correlation 

ی
اد

ص
اقت

 

000/0  --- 000/0  013/0  034/0  028/0  000/0  001/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/498** 0/675** 1 0/607** 0/510** 0/455* 0/646** 0/483** Pearson ح ما ی ت ز  
ا د ر گ یر ی ه ا ی دا  خ ل ی
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 اقتصادی رواني

حمایت از 

های درگيری

 داخلي

دیپلماسي 

 سياسي -
 اطالعاتي

نيروهای 

نظامي 

 منظم

نيروهای 

 ژهیو
  سایبری

Correlation 

005/0  000/0  --- 000/0  004/0  012/0  000/0  007/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/385* 0/450* 0/607** 1 0/489** 321/0  0/465** 086/0  Pearson 

Correlation 

ي
اس

لم
دیپ

 

036/0  013/0  000/0  --- 006/0  084/0  010/0  652/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/412* 0/387* 0/510** 0/489** 1 040/-  0/548** 0/568** Pearson 

Correlation 

ي
عات

ال
اط

 

024/0  034/0  004/0  006/0  --- 835/0  002/0  001/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/475** 0/400* 0/455* 321/0  040/-  1 308/0  104/0  Pearson 

Correlation 

ي 
ام

نظ
ی 

ها
رو

ني

م
نظ

م
 

008/0  028/0  012/0  084/0  835/0  --- 097/0  585/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/648** 0/617** 0/646** 0/465** 0/548** 308/0  1 0/643** Pearson 

Correlation 

ی 
ها

رو
ني

یو
ژه

 

000/0  000/0  000/0  010/0  002/0  097/0  --- 000/0  Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

0/636** 0/656** 0/483** 086/0  0/568** 104/0  0/643** 1 Pearson 

Correlation 

ی
بر

سای
 

000/0  001/0  007/0  652/0  001/0  585/0  000/0  --- Sig. (2-tailed) 

30 30 30 30 30 30 30 30 N 

 

دهنهده آن اسهتفاده   های جنگ تركیبی و ابزارهای تشهکیل در تحصیل همبستگی از مؤلفه

كمتهر   05/0داری از و طب  جهدول بهاال چهون سهطح معنهی      SPSSشد. بر اساس خروجی 

رابطه وجهود دارد. چهون    500/0دهندۀ آن بیا از ها و ابزارهای تشکیلباشد، بین مؤلفهمی

باشد، نوع همبستگی مستقیم اسهت.  دست آمده مثبت و مساوی یک نمیمیزان همبستگی به

، ژهیه و نیروههای  بها  منظم،  دیپلماسهی  نظامی نیروهای با های دیپلماسیهمچنین میان مؤلفه

 بها  مهنظم  نظهامی  منظم،  نیروههای  نظامی نیروهای با سایبری،  اطالعات جنگ با دیپلماسی

سهایبری رابطهۀ معنهاداری وجهود      جنهگ  با منظم نظامی و درنهایت نیروهای ژهیو نیروهای

 نداشت.
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 گيری. نتيجه4

 بندی  . جمع4-1

با توجه به آنچه در این پژوها بیان شد، در راستای پاسخ به سؤال اصلی تحقی ، مبنهی  

 توان گفت:كدامند؟ میایران .ا.ابزارهای جنگ تركیبی آمریکا علیه جها و بر اینکه مؤلفه

ترتیهب عبارتنهد از:   ، بهه ایهران .ا.جنگ تركیبهی آمریکها علیهه ج   های ترین مؤلفه( مهم1)

سیاسی، سایبری، نیروهای نظامی مهنظم، نیروههای    -، دیپلماسیاقتصادی روانی، اطالعاتی،»

 «.های داخلیو حمایت از درگیری ژهیو

ترتیهب شهامل مهوارد    ، بهه ایهران .ا.جنگ تركیبی آمریکها علیهه ج  ترین ابزارهای ( مهم2)

 دلیل زیادبودن تعهداد ابزارهها از بهازگویی   ( بوده است كه به2شده در جدول شمارۀ )معرفی

 شود.آنها در این بخا خودداری می

جنگ تركیبهی آمریکها علیهه    های ای بین مؤلفهدر پاسخ به سؤال فرعی تحقی ، چه رابطه

 توان گفت:وجود داشته است؟ می ایران.ا.ج

كهه بها   ایهران  .ا.جهای جنگ تركیبی آمریکها علیهه   (، مؤلفه5( با توجه به جدول شمارۀ )1)

شود اند. مشاهده می( نشان داده شده2دارند، در شکل شمارۀ )« قویرابطۀ معنادار و »یکدیگر 

 های جنگ تركیبی، رابطۀ معنادار و قوی ندارد.نیروهای نظامی منظم با هیچ یک از مؤلفه

 

« رابطة معنادار و قوی»های جنگ ترکيبي آمريكا عليه ج.ا.ايران که با يكديگر (: مؤلفه2شكل شمارة )

 دارند.
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كهه بها   ایهران  .ا.جهای جنهگ تركیبهی آمریکها علیهه     (، مؤلفه5( با توجه به جدول شمارۀ )2)

( نشان داده شده اسهت. مشهاهده   3دارند، در شکل شمارۀ )« رابطۀ معنادار و نسبتاً قوی»یکدیگر 

 های جنگ تركیبی، رابطۀ معنادار و نسبتاً قوی ندارد.یک از مؤلفهبا هیچ ژهیوشود نیروهای می

 
رابطة معنادار و نسبتاً »های جنگ ترکيبي آمريكا عليه ج.ا.ايران که با يكديگر (: مؤلفه3شكل شمارة )

 دارند.« قوی

كهه بها   .ا.ایهران  جهای جنهگ تركیبهی آمریکها علیهه     (، مؤلفه5( با توجه به جدول شمارۀ )3)

شهان داده شهده اسهت.    ( ن4دارند، در شکل شمارۀ )« رابطۀ معنادار و قوی یا نسبتاً قوی»یکدیگر 

 دهند.خطوط ضخیم، رابطۀ قوی و خطوط نازک، رابطه نسبتاً قوی را نشان میشود مشاهده می

 
رابطة معنادار و قوی يا »های جنگ ترکيبي آمريكا عليه ج.ا.ايران که با يكديگر (: مؤلفه4شكل شمارة )

 دارند.« نسبتاً قوی
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ههای داخلهی بها تمهامی     از نهاآرامی  های جنهگ اقتصهادی، روانهی و حمایهت    ( مؤلفه4)

 های جنگ تركیبی، رابطۀ قوی یا نسبتاً قوی دارند.مؤلفه

 های جنگ تركیبی داشته است.( نیروهای نظامی منظم، كمترین رابطه را با سایر مؤلفه5)

، «و جنهگ سهایبری   ژهیه ونیروهای نظامی مهنظم، نیروههای   »( بین مؤلفۀ دیپلماسی با 6)

و جنهگ   ژهیونیروهای »، نیروهای نظامی منظم با «نیروهای نظامی منظم»جنگ اطالعاتی با 

 رابطۀ معناداری وجود نداشت.« سایبری

هها و  های تحقی ، افزون بر مؤلفهنگرانه؛ باتوجه به مطالب و یافتهاز نگاه تحلیلی و آینده

ن است كه آمریکها سهعی كهرده بها خهروج از      ابزارهای معرفی شده، آنچه كه وجود دارد ای

ای سوق دهد. زیرا با توجهه بهه انتظهار بهیا از     برجام، شرای  را به سمت لغو تواف  هسته

خهوبی   جهدی در آن بهانهۀ   ایران از پیامدهای برجام، ایجاد وقفهۀ  اندازۀ برخی اقشار جامعۀ

ای كهه ارتبهاط میهان سهران     گونهه نمایهد. بهه  های داخلی و خیابانی فراهم مهی برای اعتراض

هها  های اطالعاتی غربهی زمینهه را بهرای ایجهاد اغتشهاش     با سازمان یافتههای سازمانجنبا

های قبل در ایران با پیامدهای زیادتری فراهم خواهد كرد. این نگاه و رویکهرد  همچون سال

 ههای گرفتهه در شهبکه  ههای اجتمهاعی شهکل   آمریکا زمانی شدت خواهد گرفت كه پهویا 

سازی گفتمهان دسهتکاری در انتخابهات، فسهاد     های خود و برجستهاجتماعی نیز با اعتراض

ههای معتهرض دشهوارتر    اقتصادی یا اتفاقاتی از این دست، مقاومت نظام را در مقابل گهروه 

نهاتوی  »منظور نفوذ عنوان ابزارهای جنگ تركیبی بههای اجتماعی، بهكند. همچنین شبکهمی

ای كهه محهی  جدیهد اطالعهاتی، نقها      گونهه شود؛ بهدشمنان استفاده میاز سوی « فرهنگی

گیهری توسه  دشهمنان را آشهکارا     ههای اطالعهاتی و بههره   های اجتماعی در فعالیهت رسانه

بهرداری از فضهای مجهازی بهرای     های نظامی، بهرهكشد. امروزه در كنار فعالیتتصویر میبه

وردتوجه قرار گرفته است. بنابراین شهاید بتهوان   های مردم مها و نگرشانجام حمله به ذهن

ههای نهوین   های اجتماعی جدید بزرگترین تغییهر در ماهیهت جنهگ   كارگیری رسانهگفت به

ههای آنهها و   شهمار و تغییهر در افکهار و نگهرش    گیری با مردم و مخاطبهان بهی  برای ارتباط

 ود.عبارتی بسی  آنها در حمایت از یک جریان فکری درنظر گرفته شبه



   1400بهار ، 73، شمارۀ نوزدهمفصلنامۀ علمی راهبرد دفاعی، سال   

 . پيشنهادها4-2

با توجه به اینکه در بیا از چهار دهۀ گذشته، آمریکا سعی داشته از ابزارهای گونهاگون  

و در پایان تغییر رژیم حهاكم اقهدام نمایهد و در ایهن راسهتا از      ایران .ا.ج« استحاله»منظور به

 شود:گیری نموده است، بنابراین پیشنهاد میابزارهای متفاوتی بهره

راستای مقابله با جنگ تركیبی آمریکا، ابزار و حربۀ مورد استفادۀ این كشور علیه ( در 1)

ج.ا.ایران جنگ اقتصادی است. كه تالش مسهئولین در تقابهل بها ایهن حربهه در نظرگهرفتن       

 سازی آن در بدنۀ دولت و جامعه بایستی باشد.اقتصاد مقاومتی و فرهنگ

جنهگ  »با جنگ تركیبی آمریکا، بها تأكیهد بهر     منظور مقابلهبخشی به مردم، به( آگاهی2)

 در اولویت قرار گیرد. ایران.ا.جعلیه « روانی

ها و گیری مؤثر و فعال با سایر وزاتخانه( ارتقای توان نظامی نیروهای مسلح و ارتباط3)

های متنوع در زمینهۀ  افزایی تبلیغاتی و عملی در حوزهمندی و همبهره با های وابستهسازمان

 ارندگی فعال و مؤثر علیه جنگ تركیبی آمریکا بایستی موردتوجه قرار گیرد. بازد

شهده، بسهتری مناسهب بهرای     ههای گفتهه  های آموزشی و متناسب با جنگبسته ( تهیه4)

ههای الزم  سهاز اقهدام  های آگهاه آگاهی مردم فراهم كرده و برای مسئولین نیز در قالب بولتن

پیدا كند. گفتنی است رسانۀ ملهی در ایهن مهورد از اولویهت     صورت مستمر ادامه انجام و به

 باشد.بیشتری برخوردار می

 

***** 
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