جنگ هیبریدی  :رویکرد ایاالت متحده آمریکا در مواجهه
باجمهوری اسالمی ایران
هادی ابراهیمی

*1

چکیده
آمریکا مهمترین بازیگر بینالمللی برای ایران در نیم قرن گذشته بوده است .با گذشت چهار دهه
از پیروزی انقالب اسالمی ،این کشور همواره به دنبال تغییر مناسبات خود با ایرران بروده اسرت.
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حسرت ایاالت متحده در از دست دادن نزدیکترین متحد خود در خاورمیانه ،به تالش گسرترده
این کشور برای بازگرداندن شرایط پیش از انقالب انجامید .برای بازگشرت بره شررایط پریش از
انقالب این کشور از ابتدای پیروزی انقالب تا کنون رویکردهای مختلفی را در مواجه با ایران در
پیش گرفته است .به باور بسیاری از تحلیلگران و استراتژیستهای نظامی ،ناکامی این کشرور از
رویکرد جنگ سخت نظیر حمله به طبس ،جنگ عراق ،حمله ناو آمریکائی وینسس به هواپیمای
مسافری ایران و نیز تهدید به حمله نظامی و یا رویکرد جنگ نرم نظیر تبلیغرات ،جنرگ روانری،
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سبب شد تا در اواخر دهه چهارم و آغاز دهه پنجم رویکردی جدیدی را در مواجه با ایران دنبال

دوم شماره پ طاپ

نماید .رویکردی که از آن در محافل سیاسی و نظامی به عنوان جنگ ترکیبری یرا هیبریردی یراد

س و هفت

میشود .پژوهش حاضر با برشمردن شاخصهای این نوع از جنگ ،به بررسی مؤلفرههای جنرگ
ترکیبی آمریکا در قبال ایران میپردازد .یافتههای پژوهش موید این موضوع میباشرد کره غالرب
مؤلفههای جنگ ترکیبی از مصادیق بارزی در رفتارهای این کشور در مواجه با ایرران در اواخرر
دهه چهارم و آغاز دهه پنجم برخوردار است.
واژگان کلیدی :استراتژی ،تاکتیک ،جنگ ترکیبی ،دهه پنجم ،ایران ،آمریکا
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 .1مقدمه
انقالب اسالمی ایران در شرایطی در بهمن  1357به پیروزی رسید که سرشت و ماهیرت
آن در تقابل با نظام سرمایه داری حاکم بر نظام بین الملل قرار داشرت .طبیعری برود کره
اساس و سیاست خارجی آن نیز بر مبنای مناسباتی تعریف شود که نظم حراکم برر آن را
نتابد و درصدد واسازی و ساختارشکنی از قواعد حاکم بر آن برآید .آمرا دیردگاههرای
ضد آمریکائی و ضد استکباری حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شد که نظام نوپرای
حاکم بر ایران از همان آغاز وارد تنازع و تقابل ایردئولوییک برا ایراالت متحرده آمریکرا
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شود .در مقابل ایاالت متحده آمریکا نیز فروپاشی جمهوری اسالمی را با تثبیت موقعیرت
خود در خاورمیانه برابر میانگاشت .در چنین شرایطی فضائی توأم با تخاصم ،دشرمنی و
خشونت بر فضای مناسبات ایران و آمریکا حاکم شد.
این امر سبب شد که با گذشت چهار دهه از پیروزی انقرالب اسرالمی ،رویکردهرای
خصمانه این کشور علیه جمهوری اسالمی با شِدَّت و حِدَّت متفاوتی تداوم یابد و بسرته
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به شرایط رویکردهای خصمانه متفاوتی را در مواجهه با ایران در پیش بگیرد ..در اواخرر
دهه چهارم و در آغاز دهه پنجم انقالب اسرالمی و بعرد ناکرامی ایرن کشرور در جنرگ
سخت و جنگ نرم علیه ایران( ،که همزمان با روی کار آمدن دولت ترامپ در این کشور
بوده است) ایاالت متحده آمریکا کارزار گستردهای علیه ایران در قالب فشرار

حرداکثری1

آغاز نمود .در محافل سیاسی و نظامی از فشار حداکثری که دربرگیرنده تمامی ابزارهرای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگری ،نظرامی و  ...از سروی کشرور مهراجم ،علیره کشرور هرد
میباشد ،تحت عنوان جنگ ترکیبی یاد میشود.
گذر از رویکرد جنگ سخت و جنگ نرم به رویکرد جنگ ترکیبری اگرچره در نگراه
نخست ناشی از شکست سیاستهای این کشور در قبال ایران بوده است امرا از منظرری
واقعبینانه موید تکامل و بازاندیشی در نوع سیاسرتهای خصرمانه ایرن کشرور در قبرال
ایران است .فیالواقع ایاالت متحده آمریکا در مواجهه با ایران به این نتیجه رسیده اسرت
که صر

جنگ سخت (هزینه بسیار زیاد) و جنگ نررم (طروالنی برودن آن) بره تنهرائی

کارساز نیست و چه بسا میتواند تبعات بسیار مخربی برای ایرن کشرور و متحردانش در
1. Maximum Pressure

منطقه داشته باشد .به همین دلیل سناریو نویسان و استراتژیست های کاخ سفید از معنای
کنونی جنگ گذر کرده و اقدامات پیچیده ای در حوزههای مختلف و در قالرب رویکررد
نوینی تحت عنوان جنگ ترکیبی علیه ایران آغاز نمودند.
اینکه مفهوم و مؤلفههای این نوع جنگ و نیز مصادیق عینری جنرگ ترکیبری ایراالت
متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران ،چیست ،دغدغهای است که سبب شد محقق
درصدد برآید برای آن پاسخی مناسبی بیابد .بنرابراین محقرق در ایرن پرژوهش درصردد
پاسخ به این پرسش است که جنرگ هیبریردی ایراالت متحرده آمریکرا علیره جمهروری
اسالمی داری کدام مؤلفههای اساسی است؟ فرضیه ما در ایرن پرژوهش ایرن اسرت کره
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جنگ ترکیبی ایاالت متحده آمریکا علیه ایرران دارای مؤلفرههای متعرددی نظیرر انقرالب
رنگی ،جنگ نیابتی ،جنگ سایبری ،جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا ،نیروهای نامنظم ،جنگ
اقتصادی ،حمایت از ناآرامیهای داخلی و دیپلماسی است.
انجام این پژوهش سبب میشود تا با شناخت رویکرد واقعی ایاالت متحرده آمریکرا
علیه ایران ،آمادگی الزم برای ایجاد بازدارندگی و مقابله با دشمنان منطقه ای و فرامنطقره
ای برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از غافلگیری فراهم گردد .عردم توجره بره لرزوم
شناخت این رویکرد و نیز تدوین ننمرودن راهکارهرای مقابلره برا چالشهرای احتمرالی
مواجهه با آن سبب میشود ،نخبگان سیاسی کشور دچارغافلگیری راهبردی اطالعراتی -
عملیاتی شوند.
 .2پیشینه تحقیق
من باب جنگ ترکیبی ،مقاالتی که تاکنون از سوی نویسندگان به نگرارش درآمرده اسرت
عمدتاً یا از یک دیدگاه تئوریک بوده و یا به بررسی این نروع از جنرگ در روابرط میران
سایر کشورها پرداختند .این پژوهش ضمن بررسی ماهیت نظری این نوع از جنگ که در
بخش چارچوب نظری بدان اشاره شد ،در عرصه عمل نیز به به بررسی این نوع از جنگ
از سوی ایاالت متحده آمریکا در مقابله با جمهوری اسالمی ایران میپرردازد .موضروعی
که تاکنون در هیچ پژوهشی بررسی نشده است .لذا در ادامره بره مهمتررین آثرار در ایرن
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حوزه به عنوان پیشینه پژوهش پرداخته میشود تا برا بررسری مختصرر آن وجروه تمرایز
پژوهش حاضر با پژوهش هائی که تاکنون صورت پذیرفته شده است ،روشن تر شود.
داود آذر در پژوهشی تحت عنوان " تبیین عوامل و شاخصهای توان رزمی آجرا در
جنگ ترکیبی" با استفاده از روش مصاحبه و پرسش نامره بره عوامرل مرؤثر در مردیریت
صحنههای نبرد جنگ ترکیبی را مرورد بررسری قررار میدهرد .محقرق در ایرن پرژوهش
میکوشد عوامل برترساز توان رزمی آجا در جنگ ترکیبی را مورد بررسی قرار دهد.
مسعود مصدق در پژوهشی تحت عنوان "شناسائی و الویت بندی کدها و ینوم هرای
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یئوپولوتیکی در شکل گیری و استمرار جنگ ترکیبی ،با استفاده از تکنیرک ترایپیس ،بره
الویت بندی کدها و ینوم های یئوپولوتیکی مؤثر در شکل گیری و برروز جنرگ سروریه
که ماهیتی ترکیبی دارد متمرکز میشود .وی در این پژوهش به منظور شناسائی و کشرف
کدها و ینوم های یئوپولوتیکی مؤثر در ایجاد جنگ ترکیبی عالوه بر مطالعات کتابخانره
ای با تعداد  10تن از نخبگان در حوزه جغرافیای سیاسی مصاحبه نیمه سراختاری انجرام
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میدهد.
فرهاد قاسمی در مقاله ای تحرت عنروان "جنرگ هیبریردی در سیسرتم برین المللری
پیچیده-آشوبی" چیستی و چرائی جنگ ترکیبی را با استفاده از اصول نظریه سیسرتمهای
پیچیده در محیط آشوبی مورد بررسی قرار میدهد .با مضرمون کره وی الگوهرای نروین
جنگ از جمله جنگهای هیبریردی را در چرارچوب نظریره پیچیردگی و آشروب تبیرین
مینماید.
آندره کوربیکو در کتاب "جنگ ترکیبی :رویکرد غیر مسرتقیم و انعطرا

ناپرذیر بره

تغییر رییم" در دو فصل به موضوع حساس و نسبتاً نرو جنرگ ترکیبری پرداختره اسرت.
بخشهای گسرترده ای از ایرن کتراب بره مفهومشناسری انقرالب رنگری بره عنروان یکری از
تاکتیکهای جنگ ترکیبی پرداخته که ضمن پیشبینی برنامرههای واشرنگتن بررای سرری جدیرد
انقالب رنگی ،ذهنیت منسجم و دقیقی برای تحلیل سازوکار آن ارائره میکنرد .نویسرنده ترالش
کرده از نتایج همایش امنیت بینالمللی که در مه  2014میالدی در مسکو برگزار شد ،بهرره گیررد
و آن را بر مبنای دیدگاهها و پژوهشهای خود پرورش دهد.

 .3روش پژوهش
روش انجام پژوهش حاضر با توجره بره ماهیرت نظرری آن کیفری و از نروع تحلیلری –
توصیفی میباشد .شیوه گرداآوری اطالعات نیز به صورت کتابخانهای و به صورت فیش
برداری و مراجعه به منابع دست اول اعم از کتابها و مقاالتات فارسی و انگلیسی منتشر
شده در این زمینه میباشد.
 .4چارچوب تئوریک
جنگ هیبریدی ،یک مفهوم جدید است که در راستای درک ماهیرت منازعرات قررن 21
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توسط نظریه پردازان غربی خلق شد و در دهه اخیر به شدّت مورد توجّه سیاستمداران و
کارشناسان امور نظامی قرار گرفته است .این اصطالح نخستین بار توسرط "ویلیرام جری
نمث ،"1در سال  2002برای توصیف شیوه جنگیدن چچنی ها به کرار رفرتMurray, ( .

 )Mansour, 2012:3بعد از جنگ دوم لبنان در سرال  ،2006ایرن اصرطالح نیرز بررای
توصیف عملیات حزب اهلل ،علیه دولت غاصب اسرائیل ،به کار رفت .اهمیت این جنرگ
در آن بود که اسرائیل علی رغم برتری خود نتوانست به اهردا
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رو:کگگگییبال:گگگ

ب

متحگگ آبرمی:کگگ بیرب
موالجهه بب بجمهور ب
السالمیبال:یالن ب

یابد.
علی رغم اهمیت جنگ هیبریدی ،هنوز وجوه آن به طور کامل تبیین نشرده و نظریره
پردازی من باب آن با قوّت ادامه دارد .یکی از رایجترین تعریفها در باره جنگ ترکیبری
توسط فرانک هافمن2مطرح شده اسرت3.ازدیردگاه وی جنرگ هیبریردی " بره وضرعیتی
اطالق میشود که در آن دشرمن بره طرور همزمران و هماهنرگ از سرالحهای متعرار ،
تاکتیکهای نامنظم ،تروریسم و رفتار جنائی ،در فضای نبرد برای بدست آوردن اهردا
سیاسی خود استفاده میکند" ( )Chambers,2016:4جان مرک کروئن 4یکری دیگرر از
1. William J Nemeth
2. Frank Hoffman

 .3هافمن هرچند معتقد است که ماهیت جنگ در حال تغییر است ،و از مدلی تحت عنوان جنرگ هیبریردی
سخن میگوید ،اما تمام شدن دوره جنگهای متعار

جنگگگیبریدی:گگگ

ب

را نمیپذیرد ،بلکه معتقد است که این دو جنرگ در

کنار یکدیگر به حیات خود ادامه میدهند.
4. McCuen

نظریه پردازان جنگ ،جنگ هیبریدی را اینگونه تعریف میکنرد " از نظرر شرکلی ماننرد
جنگهای متعار
متعار

است ،سرنوشت جنگ در جنگهای هیبریدی کنونی در صرحنه نبررد

مشخص نمیشود ،بلکه در صحنه نبرد نابرابری تعیین میگردد که از سه صرحنه

نبرد مردم منطقه نبرد ،مردمی کشور اعزام کننده نیرو و مردم در جامعه بین المللی تشکیل
شده است)McCuen, 2008:109( .
پیندیاک1روش جنگ هیبریدی را شامل تالشهای چندالیه ای میداند که هرد

آن

بی ثباتی کشور و قطبی کردن جامعه است .در جنگ کالسیک مرکز ثقل مرادی اسرت ،در
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حالی که در جنگ ترکیبی مرکز ثقل ایدئولوییک است و ] افکار عمومی[ مرردم را هرد
قرار میدهد .نیروهای متخاصم سعی میکنند در سیاسرتمدران صراحب نفروذ و تصرمیم
سازان کلیدی ،به وسیله ترکیب عملیات سخت (نظامی) و تالش براندازانره تاثیرگرذاری
نمایند)Pindják, 2015:1( .
به رغم نو بودن اصطالح جنگ ترکیبی ،به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه امنیت
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بین المللی ،نسل چهارم جنگ و روش جنرگ هیبریردی در ذات خرود موضروع جدیرد
نیسررت( .بررن بررو 2،اِچوریررا 3،و آنتونیررو ،20054گررری  ،2012کررافمن5و رویانسررکی،20156،
منصور و

پیتر،20127

مک کنزی

)19938

و شاید قدمت آن به دوهرزار سرال و یرا پانصرد

سال پیش برسد و در پس زمینه راهبرد روش جنگ غیر مستقیم9سران ثرو10قابرل تعریرف
است )Balan, 2016:322( .یا همرانطور کره توسریدید شررح میدهرد ،در جنرگ برین
اسپارت و آتن به کار رفته است ،ولی بسیاری اعتقاد دارند که با توجره بره اینکره محریط
امنیتی و راهبردی براثر انقالب اطالعات و جهانیسازی ارتباطرات روش جنگیردن را از

0
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5. Gray
6. Rojansky
7. Peter
8. McKenzie
9. Indirect Warfare
1 . Sun Tzu

نظر ماهیت و از نظر خصایص مربوط به گونه بنیرادین ،متحرول و پیچیرده شرده اسرت،
میتوان آن را پدیده ای جدید قلمداد نمود.
با توجه به تعریفی که از "جنگ ترکیبی" تاکنون ارائه شد ،میتوان گفت ،علری رغرم
نو بودن این اصطالح ،مفهوم جنگ ترکیبی ،جدیرد نیسرت ،بلکره تهدیردی اسرت چنرد
وجهی با رویکردی کل گرایانه که یک یا چند بازیگر دولتی و غیر دولتری ،برا در اختیرار
داشتن قابلیت نظامی و غیر نظامی ،تهدیداتی چند وجهی ،نیابتی و یا مستقیم ،به صورت
متعار

و غیر متعار  ،منظم و نامنظم و...در قبال صلح و امنیت یک کشور طرح ریرزی

و اجرا مینمایند.
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با توجه به تعاریف مذکور اگر بخواهیم موقعیت جنگ ترکیبی به عنروان یرک شریوه
جنگی نوظهور ترسیم نمائیام ،میتوان آن را به صورت شکل زیر مشاهده نمود:
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شکل شماره  .1جایگاه جنگ ترکیبی منبع ( United States Government Accountability

)Office,2010:16

در این شکل جایگاه جنگ ترکیبی به فضایی اختصرا

دارد کره ترداعی کننرده بره

کارگیری و ادغام همه راهبردهای عملیاتی و تاکتیکی در جنگهرای کالسریک ،نرامنظم،

ناهمتراز ،مرکب (به معنای نیروهای چند ملیتری) میباشرد .ایرن فضرا دارای ویژگیهرای
دیگری مانند خشنونت ،جنگ سایبری ،تروریست را نیز به کار گرفته تا به اهردا

خرود

دست یابد.

مهمترین مؤلفههای جنرگ هیبریردی شرامل نیروهرای نرامنظم و ویرژه ،حمایرت از
ناآرامیهای داخلی ،جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا ،دیپلماسری ،حمرالت سرایبری ،جنرگ
اقتصادی ،نیروهای نظامی متعار  ،نیروهای نظامی ویژه میباشد کره در گرزارش امنیتری
مونیخ در سال  2015آمده است )Munich Security Report, 2015: 35( .عرالوه برر
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این میتوان از انقالب رنگی و جنگ نیابتی نیز به عنوان مؤلفههای دیگر جنگ هیبریردی
نام برد.
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شکل شماره  .2مؤلفههای جنگ ترکیبی1منبع)Munich Security Report, 2015: 35( :

 .1انقالب رنگی و جنگ نیابتی از جمله مؤلفه هائی است که در کنفرانس امنیتری مرونیخ بردان بردان اشراره
نشده است اما به باور بسیاری از تحلیل گران جزء مؤلفههای اساسی این نوع از جنگ میباشد.

 .5جنگ هیبریدی ،رویکرد ایاالت متحده آمریکا برای تغییر نظام سیاسی در ایران
در طلیعه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب کبیر اسالمی ایران و آغاز پنجمین دهره انقرالب
شکوهمند اسالمی به رهبری والیرت فقیره ،یرک جنرگ ترکیبری علیره انقرالب اسرالمی و
جمهوری اسالمی ایران توسط استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملرل بره رهبرری ایراالت
متحده آمریکا راه اندازی شده است .جنگ هیبریدی ناظر بر این است که کشور متخاصم با
استفاده از همره ظرفیتهرای ممکرن در ابعراد قردرت از جملره جنرگ اطالعراتی ،جنرگ
اقتصادی ،جنگ فرهنگی و اجتماعی ،عملیات تروریستی و در نهایت جنگ نظامی به دنبرال
نیل به نیات خود در کشور هد

اسرت و از جملره سرودمندترین و ارزانتررین روشهرا،

تحریک برای برانگیختن مناقشات هویتی درون کشرور هرد
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اسرت کره از طریرق جنرگ

اطالعاتی و استفاده از فضای مجازی به ایجاد آشوب «انقالب رنگی» دامن زده و سپس بره
جنگ نامتعار

بدل میشود( .صفوی)1397،

با روی کارآمدن دونالد ترامپ در سال  2016و با آغاز دهه پنجم ،ایرن کشرور کرارزار
گسترده ای علیه ایران تحت "عنوان فشار حداکثری" آغاز نمود .این کارزار کره در ادبیرات
نظامی به عنوان "جنگ ترکیبی" از آن یاد میشود شامل طیرف گسرترده ای از اقردام علیره
ایران میشود که در دوره باراک اوباما و آغاز ریاسرت جمهروری ترامرپ علیره کشرورهای
ناهمسوئی نظیر ایران ،چین ،روسیه ،کره شمالی و ..دنبال شد ،هرچنرد شردّت و حردّت آن
در برخی از زمینهها با یکدیگر متفاوت بوده اسرت« .اقردامات ضردایرانی آمریکرا [در ایرن
دهه] در چهارچوب جنگ هیبریدی یا همان جنرگ ترکیبری اسرت .ایرن جنرگ ترکیبری از
جنگهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و اطالعاتی است؛ آمریکاییها در این نروع از
جنگ ،تمامی این ابزارها را با هد

اینکه بتواننرد جمهروری اسرالمی ایرران را تضرعیف و

سرنگون کنند مورد استفاده قرار میدهند(».کنعانی مقدم.)1398،
ایاالت متحده آمریکا بعد از دو جنگ فرسایشی عراق و افغانستان به این نتیجره مهرم و
کلیدی رسیده است که جنگ صرفاً نظامی علیه ایران چندان مرؤثر نبروده و حتری میتوانرد
تبعات بسیار مخربری بررای ایرن کشرور و متحردانش در منطقره و حتری خرار از منطقره
خاورمیانه داشته باشد .البته این بدان معنا نیست که سناریو نویسان و استراتژی نویسان کاخ
سفید از معنای کنونی جنگ گذر کرده و تنها به فکر فشارها و تحریمهای اقتصادی و مرالی
باشند .بلکه ایاالت متحده آمریکا از اهرمهای مختلف به طور همزمان و پیوسته بهره گرفتره
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و ایران را تحت فشار سخت بین المللی قرار میدهند ».امروز سیاسرت آمریکرا علیره ملرت
ایران جنگ هیبریدی و ترکیبی است ،آنها به دنبال جنگ فرسایشی نیستند ،میخواهند هرم
زمان در همه جبههها به یک کشور حمله کنند ،جنگ اقتصادی ،فرهنگی ،رسانه ای ،نظامی،
سرررایبری و  ...حوزههرررایی اسرررت ،کررره هرررم زمررران برررا یرررک کشرررور بررره راه
میاندازند(».پوردستان)1397،
عناصررر کلیرردی جنررگ ترکیبرری ایاالتمتحررده دارای چنررد پررازل مشررخص همچررون
تحریمهای اقتصادی ،کاهش مشروعیت سیاسی ایران در برین جوامرع سیاسری ،اقردامات و
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فعالیتهای برنامهریزیشده نظامی در منطقره خاورمیانره ،برهکارگیری برازیگران غیردولتری
باهد

آسیب رساندن به امنیت پایدار ایران ،جنگ اطالعاتی ،عملیات روانری و فشرارهای

حقوقی و مدنی بینالمللی است که در شرایط کنونی همزمرانی آنران میتوانرد آسریبهای
بسیار جدی و جبرانناپذیری را بر کشور وارد سازد.
 .1-5مؤلفههای جنگ هیبریدی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران
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جنگ هیبریدی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران دربرگیرنده طیرف گسرترده ای از اقردامات
متنوع میشود .این اقدامات در کتاب «جنگ راهبردی :رویکرد غیرمستقیم و انعطا پذیر به
تغییر رییم» نوشته «اندرو

کوریبکو»1و

گرزارش امنیتری مرونیخ در سرال  2015بره صرورت

گسترده آمده است و در مجموع شامل -1 :انقالب رنگری  -2نیروهرای نرامنظم  -3جنرگ
نیابتی  -4حمایت از ناآرامیهای داخلی  -5جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا  -6دیپلماسری -7
حمالت سایبری  -8جنگ اقتصادی  -9نیروهای نظرامی متعرار

 – 10نیروهرای نظرامی

ویژه میشود.
 .1-1-5انقالب رنگی
انقالب رنگی یکی از الگوهرای جدیرد بیثباتسرازی کشرورها از طریرق تجمیرع قردرت
سیاسی گروههای اجتماعی گوناگون با هد

تغییر رییرم اسرت .مداخلره در امرور داخلری

کشورها از این طریق موجبات گریرز از اتهرام مداخلره را بررای قردرت مداخلرهگر فرراهم
میکند و اعتراضات تقریبراً ناگهرانی و یکپارچره شرهروندان علیره حکومرت بسرتر اشرتباه
1. Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change.

محاسباتی در نیروهای انتظامی و سایر شرهروندان را تقویرت مینمایرد ،در نتیجره احتمرال
تغییر رییم افزایش مییابد.
آندره کوریبکو پژوهشگر اندیشکده روسی در کتاب «جنرگ ترکیبری :رویکررد غیرر
مستقیم تغییر رییم» ،از «هالل رنگی» برای اشاره به  10کشروری اسرتفاده میکنرد کره از
آسیای مرکزی تا اروپای مرکزی کشیده شدهاند .بخش میرانی ایرن هرالل ،شرامل ایرران،
ترکیه و ارمنستان میشود که به نظر او هد

تغییر رییرم در برنامرههای واشرنگتن قررار

گرفتهاند .تغییر تمرکز سیاستهای مقابلهگرانه تهران از حاشیه خلیج فرارس بره قفقراز و
آسیای میانه ،تغییر جهت سیاستهای توسعهطلبانه آنکارا از خاورمیانه به کریمه ،بالکران
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و آسیای میانه و نهایتاً ورود به منازعه قرهباغ و ایجاد بحران در هماهنگی راهبردی ایران،
ترکیه و روسیه از جمله اهدا

آمریکا برای تغییر رییم در این سه کشور از هالل رنگری

است .مهمترین ظرفیتهای ایران برای شکلگیری یک انقالب رنگری موفرق بره نظرر او
احیای جنبش سبز ،درگیریهرای قرومی ،یرک رخرداد اختال برانگیرز ماننرد انتخابرات،
ناامیدی از بهره برداری مناسب دولت از توافق هستهای یرا نارضرایتی از لغرو آن اسرت..
()Korybko, 2015:30-45
کوربیکو معتقد است یکری از سرناریوهای محتمرل بررای انقرالب رنگری در ایرران،
سوقدادن شرایط به سمت لغو توافقات هستهای است زیرا با توجه به انتظارات بریش از
حد برخی اقشار جامعه ایران از پیامدهای توافق ،ایجاد وقفه جردی در آن بهانره خروبی
برای اعتراضات خیابانی خواهد بود .اگر ارتباطاتی میان سران این جنبش برا سرمنها یرا
ارگانهای اطالعاتی غرب برقرار شده باشد ،چنین اعتراضاتی میتواند جنبش سربز سرال
 2009مرریالدی را برره شررکل «انقررالب سرربز» تکرررار و تکمیررل کنررد1.ورود سررازمانهای
دموکراسیخواه داخلی در کنار پویشهای تمرینشده در شبکههای اجتماعی به ویژه اگر
آغاز اعتراضات در زمان خبر وقوع دستکاری در انتخابات ،فساد اقتصادی یا اتفاقی مانند
آن باشد ،میتواند مقاومت را برای حکومت دشوار سازد .نارضایتیهای مربوط به توافرق
 .1به نظر کوریبکو پیامد این انقالب سبز روشن نیست اما شکی نیست کره برنامرهاش ریختره شرده اسرت،
کمااینکه از نواقص جنبش سال  2009برای تکمیل برنامههای اعتراضاتِ دو سرال بعرد در مصرر و ترونس
بهره برده شد و از تجربه بهار عربی هماکنون برای اصالح برنامهها در سوریه.
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هستهای وقوع اعتراضات را بررای قردرتهای خرارجی و بسریاری از شرهروندان ،قابرل
پذیرش و مشروع میکند ،اما احتماالً اختالفات قومی پیرامون آذریهرا یرا کردهرا بررای
اشتعال بیشتر هیزم اعتراضات استفاده خواهد شد زیرا از این طریق میتوان جنگجویانی
را داوطلبانه از مرزهای غربری و شرمال غربری وارد ایرران کررد .نفروذ آمریکرا در اقلریم
کردستان عراق ،آبدیده شدن جنگجویان کرد در سرالهای مبرارزه برا داعرش و اساسراً
هد گذاری جدی واشنگتن برای تبدیل اقلیم کردستان عراق به پایگاه اعزام نیرو جهرت
بیثباتسازی همسایگان ،تقریباً مانعی برای اعزام جنگجوی کرد بره داخرل ایرران براقی
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نمیگذارد1اما در این میان اگر دولت آذربایجان به عکرس مرردمش مخرالف انگیزههرای
قومی در انقالب سبز ایران باشد (مثالً به دلیل احتمال تشکیل کشور آذربایجان جنوبی به
جای ادغام آن زیر چتر باکو) ،ممکن است میل به سرکوب داخلی پیدا کند که این خرود
موجب توسعه بیثباتی از مرزهای ایران میشود)Ibid, 105-108( .
کوریبکو که کتاب خود را در حال و هوای نهاییشدنِ توافق هسرتهای منتشرر کررده
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است ،مینویسد بخشهایی از جمعیت ایران انتظارات «غیرواقعبینانه» از نتایج این توافرق
دارند و اگر این توافق نتواند آنگونه که انتظار میرود« ،رفراه مرردم را افرزایش دهرد» یرا
«اخالل و تأخیرهرای غیرمنتظررهای در اجررای آن» رخ دهرد ،ممکرن اسرت «تظراهرات
عمومی علیه حکومت» در ایران رخ دهد .او پیشبینی میکند آمریکا و متحدان غربیاش
راهی برای اتهامِ نقر

توافرق بره ایرران یافتره و در او ِ انتظرارات مرردم ،تحریمهرا را

برمیگردانند .به باور کوریبکو ،شکست در دیپلماسری اقتصرادی کره پرس از بازگشرت
تحریمها رخ خواهد داد (همانگونه که از نیمه دوم سال  1396شمسری در مرورد ایرران
آغاز شد) اگر با اخبار پروندههای «رسوایی» صاحبمنصبان یا «توسعهِ تردریجیِ خیرزش
ملیگرایرری کدردهررا و آذریهررا» همررراه شررود ،همرران «رخرردادِ برانگیزاننررده» اسررت کرره
نارضایتیِشکلگرفته را به یک جنبش تبدیل میکند .زیرساختهای فنیِ این جنبش بیش
از هر چیز در شبکههای اجتماعی ،مخصوصاً تلگرام فراهم شده تا گروههرای مررتبط برا
غرب ،پویشهای اطالعاتی علیره حکومرت را گسرترش دهنرد ،بره گونرهای کره مرردم
 .1پژوهشگر اندیشکده روسی میافزاید نباید از انفعال گاهوبیگاه واشنگتن در تحریک کردها فریرب خرورد
که هدفی جز پیشگیری از عقبنشینی تهران در فرآیند مذاکرات و تعمیق پیوندها با تهران ندارد.

احساس کنند در صورت پیوستن به جنبش مورد استقبال «جامعه جهانی» قرار میگیرنرد.
او نام این جنبش را «انقالب سبز  »2میگذارد)Korybko, 2015:105( .
آنچه را که کوریبکو در مورد بازگشت تحریمها برای ناامیدکردن مردم ،ایجاد ناآرامی
داخلی در ایران و تالش برای بریدن نفوذ ایران از کردستان عراق گفته بود ،کامالً درست
از آب درآمد .وی معتقد است هد

ایاالت متحده آمریکا از جنگ ترکیبری علیره ایرران،

تغییر رییم انقالبی در ایران و روی کارآوردن نظرامی همسرو برا عالیرق و خواسرتههای
ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه است .از دیدگاه وی انقالب رنگی یکی از مؤلفرههای
جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران است که بررای تحقرق هرد

فروق مرورد اسرتفاده قررار
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میگیرد.
 .2-1-5نیروهای نامنظم و جنگ نامتعارف
یکی دیگر از ویژگیهای جنگ هیبریدی ایاالت متحرده آمریکرا علیره ایرران ،اسرتفاده از
نیروهای نامنظم و جنگ نامتعار

در کنار نیروهرای متعرار

و مرنظم میباشرد .آنردره

کوربیکو بازوی دوم جنگ ترکیبی ایاالت متحرده آمریکرا علیره ایرران ،جنرگ نامتعرار
میداند )Korybko, 2015:54( .وی در توضیح جنگ نامتعار

به تعریفی اشاره میکند

که «یک جنبش یا شورش را به مهار ،مختل یا سرنگون کردن حکومت مسرتقر از طریرق
نیروی زیرزمینی ،کمکی و چریکی در مناطقی که قابلیت عملیات کالسیک موفقیرتآمیز
در آن وجود ندارد قادر میسازد» )Petit, 2012:13( .بنابر این جنگ نامتعار
او بسیار به جنگ نامتقارن شبیه است .نکته مهم آنکه جنگ نامتعار

در بیران

یک انقالب نیسرت

بلکه تهمید شرایط برای پذیرش شکست از سوی دولت مستقر یا هرگونه اقتردار حراکم
است.
آمریکا و همپیمانانش مانند عربستان و رییم صهیونیستی برای اجرای بخش دیگرری
از جنگ هیبریدی به ایجاد ،سرازماندهی و حمایرت گروههرای شربهنظامی بررای حملره
مسلحانه ،تخریب ،کشتار و ناامنی مرزها در داخل خاک ایرران دسرت زدهانرد .بازسرازی
دوباره گروهک منافقین جهت پشتیبانی عملیاتی داخل ایرران و وجرود گروههرای ماننرد
«جنبش عربی آزادیبخش اهواز» در جنوب« ،جیش العدل» در جنوب شرق و «پرژاک» در
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شمال غرب که هر از چند وقت یکبار اقدام بره درگیرری مسرلحانه برا نیروهرای نظرامی
جمهوری اسالمی و یا حمالت تروریستی علیه مردم میکنند را باید در همین چرارچوب
ارزیابی کرد.
غرب به رهبری آمریکرا و برا کمرک کشرورهای عربری نظیرر عربسرتان ،گروههرای
تروریستی تکفیری مانند داعش را بر اساس جنگ هیبریدی برای شکست محور مقاومت
به رهبری ایران سازمان دادهاند 1.داعش و گروههای تروریستی دیگرر بره کمرک آمریکرا،
تاکتیکهای نظامی و فناوری را ترکیب کرده و توانستهاند نزدیک بره  7سرال دسرت بره
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نسلکشی مسلمانان بزنند .البته ایران و همپیمانانش نیز در حال مقابله با آنهرا برا همران
روش هیبریدی توانستهاند قردرت و پیشرروی ایرن گروههرای تروریسرتی را بره کنتررل
دربیاورند.
 .3-1-5جنگ
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نیابتی2

در راستای جنگ هیبریدی ،ایاالت متحده آمریکا جنگ نیابتی گسترده ای را علیره ایرران
آغاز کرده است .جنگ نیابتی این کشور علیه ایران به بازیگران منطقه ای ،فرامنطقره ای و
همچنین بازیگران غیردولتی نظیر گروههای عربی ،کردی و نیز سدنّی گرره خرورده اسرت.
آمریکا تالش میکند با همراهی دولتهای منطقره و نیرز برازیگران غیرر دولتری ،محریط
امنیتی  -منطقه ای ایران را به نحوی شکل دهد تا منافع منطقه ای متحدانش افزایش یابد
و نیز از برهم خوردن موازنه قوای منطقه ای به نفع ایران جلوگیری نماید.
در بین بازیگران دولتی در منطقه ،عربستان مهمترین بازیگر ایاالت متحده آمریکرا در
جنگهای نیابتی این کشور علیه ایران است .در حالی که ایران ترالش کررده اسرت طری
سالهای گذشته قدرت خود را در کشورهایی مانند عرراق ،یمرن و لبنران نهادینره سرازد

 .1ترامپ در دوران رقابتهای انتخاباتی ،بارها اوباما و کلینتون را مؤسسین داعرش خطراب نمرود .بنگریرد
به:
Trump, Donald,” President Obama is the founder of Isis”, The Guardian, available at:
https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/aug/11/donald-trump-presidentobama-is-the-founder-of-isis-video
2. Proxy War

عربستان که رقیب ایدئولوییک و یئوپولیتیرک ایرران محسروب میشرود ترالش میکنرد
افزایش قدرت و نفوذ ایران در منطقه را به چالش کشیده و موازنه را به نفع خرود تغییرر
دهد .آنها به بهانه حمایت ایران از تروریسم در منطقه و تالش ایران برای ساخت سالح
هسته ای برآنند تا مواضع تند واشنگتن علیه تهران را تقویت کنند)Jahner, 2012:42( .
 .4-1-5حمایت از ناآرامیهای داخلی
حمایت از ناآرامیهای داخلی در ایران که هرچند وقت یک بار بره صرورت شرورشها،
اعتصررابات و آشرروبها و بلواهررای داخلرری خررود را نشرران میدهررد ،همررواره یکرری از
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سیاستهای ثابت ایاالت متحده آمریکا در  4دهه اخیر بوده است .در دهره چهرارم و برا
آغاز دهه پنجم« ،به دلیل رشد چشرمگیر جریران تبرادل اطالعرات بره واسرطه پیشررفت
تکنولویی ،کشورهای پیشرو در این زمینه و علی الخصو

ایاالت متحرده آمریکرا ایرن

فرصت را یافتند تا از آن به مثابه یک سالح در برخورد با کشورهای ناهمسو بهره گیرند.
با توجه به امکانات جدید ارتباطی ،ایجاد آشروب و نراامنی در قلمررو کشرور رقیرب در
جنگهای هیبریدی اهمیت ویژه ای یافت .جنرگ هیبرردی ،آشروبهای مردیریت شرده
( »)Korybco,2015:25تعریف شده است.
با روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا ،این دولت در راستای تکمیل جنگ ترکیبری
علیه ایرران ،بره صرورت گسرترده بره بهانره حمایرت از حقروق بشرر و نیرز حمایرت از
خواستههای مردم ،از ناآرامیهرای داخلری در راسرتای اسرتراتژی تغییرر نظرام در ایرران
حمایت نموده است .در راستای کارزار فشار حداکثری این امر در دولت ترامرپ نسربت
به دولتهای پیشین این کشور شِدَّت و حِدَّت بیشتری یافرت .بره گونره ای کره ایراالت
متحده آمریکا نسبت به کوچکترین تجمعات و ناآرامیهای داخلری واکرنش نشران داده
است .نمونه بارز آن درخواست ایاالت متحده آمریکرا بررای برگرزاری نشسرت شرورای
امنیت به بهانه حمایت از شورشهای دی ماه  1396بود.
حمایت از ناآرامیهای داخلی اگرچه در دولتهای پیشین ایاالت متحده آمریکرا نیرز
وجود داشت ،اما در این دوره با توجه به نقش اثرگذار رسانههای جدید ،به بستری برای
تشدید فشارهای روانی و اقتصادی بر مردم و حکومت بدل شده است .به گونره ای کره
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در مسیر شکل دهی و حمایت از ناآرامیهای داخلی با استفاده از این رسانهها از ابزارهرا
و تاکتیکهای مانند اخبار جعلی و شایعه به طور گسترده استفاده شده است.
 .5-1-5جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا
یکی از مهمترین ابزارهای جنگ هیبردی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران ،عملیات روانی
و پروپاگاندا است.
در نسل چهارم جنگها« ،رسیدن به اهدا
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سیاسی دیگر تنها بره ابرزار سرنّتی جنرگ

وابسته نیست بلکه فضای روانی به یک عنصر حیاتی و مهم در جنگ تبدیل شده اسرت.
به همین دلیل میدان رزم اصلی در جنگ هیبریدی فضای ذهنی جمعیت و تصمیم سازان
جامعه هد

است)Rudaw, 2013:3(».

در راستای عملیات روانی و پروپاگاندا به مثابره یکری از مؤلفرههای جنرگ هیبرردی
آمریکا علیه ایران ،رسانههای اجتماعی نقش مهمی ایفاء مینمایند .طبق آمرار موجرود در
حال حاضر ،نزدیک به  48میلیون تلفن هوشمند فعال در اختیار مردم ایرران قررار دارد و
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نزدیک به  50درصد مردم آنالین هستند .همچنین طبق آمار موجود نزدیک به  100هزار
کانال ایرانی در تلگرام موجود است که به راحتی و در مدت زمان کوتاهی وقایع موجود
را میتواند به کل کشور مخابره کند .این امر به خصو

در گسرترش اعتراضرات اخیرر

بسیار پر رنگ بود ( )Quinn, 2018و در راستای عملیات روانی و پروپاگاندای آمریکرا
علیه ایران نقش بسیار پررنگی در التهاب آفرینی و بغررنج نشران دادن فضرای سیاسری و
اقتصادی کشور ایفاء نمود.
 .6-1-5دیپلماسی
اهتمام همه جانبه و هماهنگ نمایندگان دیپلماتیک کشورهای شریک علیه کشرور هرد
برای به انزوا کشاندن آن در عرصههای منطقه ای و بین المللی را میتروان دیپلماسری یرا
عملیات دیپلماتیک نامید که یکی از مؤلفرههای ترأثیر گرذار در جنرگ هیبریردی اسرت.
(پورحسررن )32:1396،دیپلماتهررای آمریکررا سررالها اسررت کرره در جهررت دور کررردن
کشورهای مختلف از ایران تالش میکنند که یک نمونه آن مجاب یا مطیع کردن بعضری

کشورهای جهان جهت تصویب کردن قطعنامههای ضدایرانی (تحرریم اقتصرادی ،نقر
حقوق بشر و غیره) در شورای امنیت سازمان ملل بود.
در دولت جدید آمریکا ،مهمترین اقردام دیپلماتیرک ایرن کشرور در راسرتای جنرگ
هیبریدی علیه ایران برگزاری «نشست ورشو» با حضور بیش از  60کشور جهان با هد
ایجاد اجماع بین المللی علیره ایرران برود .آمریکرا در ایرن نشسرت کوشرید برا ترغیرب
کشورهای اروپائی به خرو از برجام ،زمینره انرزوای دیپلماتیرک ایرران را فرراهم آورد.
درواقع این کشور در این نشست در صدد برآمد تا با نشان دادن ایران به عنوان مهمترین
عامل بی ثباتی در خاورمیانه ،یک جبهه گسترده علیه ایران به وجود آورد.
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در کنار اقدامات دیپلماتیرک مسرتقیم ایراالت متحرده آمریکرا علیره ایرران ،بایرد بره
دیپلماسی نیابتی1این کشور علیه ایران نیرز اشراره نمرود .اکنرون عربسرتان وظیفره جنرگ
دیپلماتیک نیابتی از طر

آمریکا علیه عمق استراتژیک انقالب اسالمی را به عهده گرفته

است؛ عربستان بعد از عدم موفقیت در دستیابی به هد

تسلط هژمونیک برر منطقره کره

عامل این شکستها را ایران میداند ،جنگ پنهان و آشکاری را علیه ایران به راه انداختره
که در عرصه دیپلماسی میتوان به وادار کردن کشورهای عربی (هرچند کوچک) به قطع
روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی و نیز نشست ریاض با مشارکت  40کشرور عربری
و اسالمی و نیز حضور دونالد ترامپ در این نشست اشاره کرد.
عالوه بر دیپلماسی نیابتی باید به دیپلماسی اجبار2ایاالت متحده علیره ایرران نیرز یراد
کرد .این نوع از دیپلماسی که ترکیب هوشرمندانه دو گزینره تهدیرد و دیپلماسری اسرت
(دالورپور اقدم و دهقرانی فیروزآبرادی )124:1396،در دولرت ترامرپ بره کاررّات مرورد
استفاده قرار گرفت .رئیسجمهور آمریکا درباره ایران ،از یرک سرو لفاظیهرای تدنرد و از
سوی دیگر دعوت بره مرذاکره را در دسرتور کرار قررار داده اسرت 3.رهبرران آمریکرا در

1. Proxy Diplomacy
2. Coercive Diplomacy
 .3برخی معتقدند دیپلماسی ترامپ در برخورد با ایران مبتنی بر تئوری مرد دیوانه ()Madness Theory
است .طبق این تئوری که برگرفته از رویکرد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکاست ،رهبران دیگر
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شرایطی از مذاکره دیپلماتیک و درهای باز گفتوگو برای حل مشرکالت ایرران-آمریکرا
سخن میگویند که از گزینه تصراعد فشرار و تهدیرد نیرز بهرره میگیرنرد .نشرانه چنرین
تهدیداتی را میتوان در ارتباط با رویکرد نهادهای سیاسی و کرارگزاران اجرایری آمریکرا
مالحظه کرد .رهبران سیاسی آمریکا از مذاکره صرحبت میکننرد ،امرا شرکل جدیردی از
تحریمهای را هم علیه شرهروندان ایرانری و هرم علیره عرالی ترربن مقامرات سیاسری و
دیپلماتیک ایران اعمال
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میکنند1.

 .7-1-5حمالت سایبری
جنگ سایبری از عناصر مهم جنگ هیبریدی است .ایاالت متحده به عنوان پیشررفتهترین
کشور در این حوزه از قدرت قابل توجهی در این زمینه برخوردار است .همانطور کره از
حدود یک دهه قبل حمالت پهپادی به بخش جدایی ناپذیر تجهیزات آمریکا تبدیل شد،
سالحهای سایبری هم اکنون چنین وضعیتی دارند .همزمان با اینکره آمریکرا سرالحهای
سایبری را به بخش بزرگی از تجهیزات نظامی خود تبدیل میکند ،چنرین حمالتری برین
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کشورها در حال عادی شدن است و این مسأله حتی نظامیان واحدهای هکری آمریکرا را
نگران کرده است )Groll, 2019( .با این وجرود کشرورهای پیشررو در ایرن حروزه بره
راحتی از آن برای اعمال قدرت خود بر کشورهای دیگر استفاده مینمایند.
آمریکا درراستای جنگ هیبریدی علیه ایران ،برای رسیدن بره اهردا

خرود از تمرام

ابزارهای موجود به طور هم زمان و در تمامی ابعاد استفاده میکند .این کشور با حمرالت
سایبری از ویروس استاکس نت 2برای تخریب سایتهای هسته ای ایرران در سرال 2010
استفاده نمود )Holloway, 2015( .ارتش آمریکا  20یوئن ، 2019یعنی بالفاصرله بعرد
از سرنگونی پهباد جاسوسی آمریکا توسط نیروهای سپاه ،یک حمله سایبری مخفی علیره
ایران صورت داده است .ارتش آمریکا در این حمله درصدد برآمد تا توانایی تهران را در
کشورها از ترس اقدامات غیرقابل پیشبینی آمریکا ،از انجام اقدامات تحریک آمیز و مخالف منافع
واشنگتن پرهیز میکردند.
 .1ظاهراً یکی از دالئل اصلی تحریم محمد جواد ظریف ،رد دعوت کاخ سفید از سوی او بوده است.
2. Stuxnet Worm

هد

گیری و کنترل ترافیک دریایی و خطوط کشتیرانی در خلیج فارس را از بین ببرد و

نیزسیستمهای کامپیوتری کنترل تجهیزات شلیک موشک و راکت ایران را از کار بیاندازد.
()Barnes,2019
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با ان بی سری1تصردیق کررد
که ایران به طور فزایندهای شاهد حمالت سایبری علیه خود است« :هر روز ممکن است
حمالت سایبری علیه یکی یا یکی دیگر از تاسیسات ایرانی اتفاق بیافتد .متاسفانه سرایبر
یکی از جدیترین حوزههای جنگ افزار است .ایاالت متحده این جنرگ سرایبری را برا
حمله به تاسیسات هستهای ایران که میتوانست به قیمت جان میلیون انسان تمرام شرود،
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آغاز کرده و این جنگ همچنان ادامه دارد» ()Zarif, 2019
 .8-1-5جنگ اقتصادی
از ایزارهای اصلی جنگ هیبردی آمریکا علیه ایران« ،تحریم اقتصادی» است« ،ابزاری کره
همزمان و هماهنگ برا سرایر ابرزاردر جنرگ هیبریردی بره شردت مرورد اسرتفاده قررار
میگیرد»( )Chun, 2005: 249-250و سال به سال بر دامنره و شردت آن افرزوده شرده
است .در دهه چهارم و آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی » ،فعالیت هسرته ای ایرران زمینره
جدیرردی برررای تحریمهررای واشررنگتن فررراهم کرررد ،برره نحرروی کرره برری سررابقه ترررین
محدودیتهای اقتصادی علیه ایران شکل گرفرت )Samore, 2015( .صرادرات نفرت و
مبادالت مالی بین المللی از جمله اهدا

تحریمهای بین المللی جدیدی بودند کره آثرار

ملموسی بر اقتصاد ایران برجای گذاشتند .تحریمهای چند جانبه ای که بین ایرن سرالها
یعنی  2007تا  2013ایجاد شد ،نقش مهمی در ورود ایرران بره میرز مرذاکره ایفراء کررد.
( )Maloney, 2015:25قطعنامههای شورای امنیت سرازمان ملرل نیرز در راسرتای وارد
ساختن ایران به میز مذاکره بود)O Sullivan, 2010: 12( .
با شروع دهه پرنجم انقرالب اسرالمی ،ناکرامی ایراالت متحرده آمریکرا در همراهری
کشورهای عضو شورای امنیت و اتحادیه اروپا در تحریم ایران مرانع از آن نشرد ترا ایرن
کشور از سالح اقتصادی علیه ایران بهره نگیررد .در ایرن راسرتا تحریمهرای یکجانبره در
1. NBC
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دستور کار قرار گرفت و با توجه به نفوذ سیاسری و قردرت اقتصرادی ایرن کشرور ،ایرن
تحریمها توانست اقتصاد ایران را تضعیف و مشکالت زیادی را برای جامعه به بار آورد.
در ادامه جنگ هیبریدی آمریکا« ،تضعیف اقتصادی ایران از یک سو میتواند موجب
فلج شدن روند تولید کاالهای موردنیاز کشور شده و نارضایتی عمیق در میران الیرههای
وسیعی از مردم ایجاد نموده و القای ناکارآمدی مسئوالن دولتی را آسان سرازد و ازسروی
دیگر امریکا با اعالم همدردی با مردم داخل ایران بره دلیرل اوضراع سرخت اقتصرادی و
حمایت از اعتراضات کارگران به تحریک افکار عمومی پرداخته و مشروعیت طبقه حاکم
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را با چالش مواجه سازد)Sheep,2018( ».
از دیگر اهدا

آمریکرا در جنرگ هیبرردی و فشرار اقتصرادی علیره ایرران« ،ایجراد

تنگناهای اقتصادی برای دولت و ممانعت از انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد داخلی
به دالیل اضطراری بودن شرایط است .ازاین رو ،دولت کنونی امریکا با نق

توافق هسته

ای و اعمال دوباره تحریمها تالش نموده است رییم ایران را با فشار از درون ،سررنگون
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نماید )Walt, 2018(».در حال حاضر اتاق جنگ اقتصادی ایاالت متحرده آمریکرا علیره
ایران در وزارت خزانه داری این کشور مستقر است و کشورهائی را که تحریمهرای ایرن
کشور علیه ایران را نادیده گیرند را تحرریم و مشرمول جریمرههای سرنگین مرالی قررار
میدهد.

تابستان 1399

 .9-1-5نیروهای نظامی متعارف
یکی دیگر از ویژگیهای جنگ ترکیبی ایاالت متحده آمریکرا علیره ایرران بره کرارگیری
نیروهای نظامی متعار

است .در راستای به کارگیری نیروهای نظامی متعرار  ،ایراالت

متحده آمریکا پایگاههای نظامی متعددی در اطرا

ایرران مسرتقر نمروده اسرت .حضرور

مستقیم ایاالت متحده آمریکا در کشورهای همسایه ایران بیرانگر اهمیرت راهبرردی ایرن
منطقه و علی الخصو

موازنه سازی تهدید علیه ایران است.
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شکل شماره  .3پایگاههای نظامی آمریکا مستقر در اطرا

ایران

1

در چارچوب به کارگیری نیروهای نظامی متعار  ،به مثابه یکی از مؤلفههای اصرلی
جنگ هیبریدی ،عالوه بر پایگاههای نظامی ،میتوان از به کارگیری ائتال های منطقه ای
توسط ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران نیز نام بررد .یکری از مهمتررین
این ائتال ها شورای همکاری خلیج فارس با حضرور عربسرتان ،عرراق ،قطرر ،کویرت،
امارات و عمان است .عالوه بر این میتوان به تالش هائی مبنی بر شکل گیرری «نراتوی
عربی» از سوی ایاالت متحده با حضور کشورهای عرب منطقه ای نیز اشاره نمود« .نفوذ
ایران در عراق و سوریه و همچنین تغییر معادالت منطقه ای بره ضررر کشرورهای عضرو
شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای عررب منطقره و نیرز توانرائی ایرران در
ساخت و پرتاب موشکهای بالستیک» (ورزی )50:1397،سبب شرد ترا ایراالت متحرده
آمریکا ،در دوره ترامپ ،تالشهای گسترده ای به منظور شکل گیری یک نوع ائتال

در

قالب «ناتوی عربی» آغاز نماید.
 .10-1-5نیروهای ویژه
نیروهای ویژه بعد از دستور کار قرار گررفتن جنرگ ترکیبری در اسرناد دفراعی و امنیتری
ایاالت متحده آمریکا ،به بازیگران اصلی این نوع از جنگ تبدیل شدهاند ،چرا که از یرک

 .1نقشه فوق برگرفته از سایت خبری مشرق نیوز میباشد .کد خبر 84012
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سو انجام این عملیات در خار از کشور به وسیله نیروهای ویژه با توجه بره هزینرههای
سرسام آور جنگهای متعار

نظیر عراق و افغانستان ،ارزان تر از اعزام نیروهرای مرنظم

است و از سوی دیگر این نیروها ورزیده ترند و قرانون گرذاران بیشرتر مایلانرد ارسرال
نیروهای ویژه به نقاط مختلف را تائید کنند تا با مداخله نظامی تمام عیار موافقت نمایند.
این نیروها نقش به سزائی در التهاب آفرینی ،آشوب و نامنی و نهایتاً برانردازی ایفراء
میکنند« .مرکز عملیات ایران در سازمان سیا» نمونه بارز به کارگیری نیروهای ویژه علیره
جمهوری اسالمی است که در دولت ترامرپ تأسریس شرده اسرت .ریاسرت ایرن مرکرز
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برعهده مایکل دی آندریا1یا آیت اهلل مایک2اسرت .ایرن مرکرز ،تحلیرل گرران ،پرسرنل و
مقامات عملیاتی را از ارتش این کشور و علی الخصو

سازمان سیا گررد آورده ترا بره

انجام اقدامات مخفی علیه ایران بپردازند.
در شورشهای دی ماه  ،1396نقش این سازمان در عملیات مخفی علیه ایران ،مرورد
توجه قرار گرفت .محمدجعفر منتظری (دادسرتان کرل کشرور) نخسرتین کسری برود کره
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صریحاً نام مایکل دی آندریا را آورد و او را یکی از طراحان اصلی پرویه ایجاد نراآرامی
در کشور معرفی کرد .او با اعالم اینکه پرویه «دکترین هم گرائری نتیجره بخرش» نتیجره
همکاری سه ضلع آمریکا ،اسرائیل و عربسرتان برود( ،حبیبری )39:1396،از نقرش مرکرز
عملیات ایران در سازمان سیا علیه ایران پرده برداشت که به جای طرح تونسی (از مرکرز
به شهرهای کوچک) ،طرح لیبیائی (از شهرهای کوچک به مرکز) انتخراب و اجرراء شرد.
در آشوب آبان  1398بار دیگر نقش این سرازمان در شرورشها و بلروا آفرینری برر سرر
زبانها افتاد .دنیل مک آدامرز در مرورد نقرش آفرینری ایرن مرکرز در حروادا اخیرر در
میگوید :فکر میکنم این ناآرامیها بیشتر محصول عملکرد مرکز مأموریرت ایرران اسرت
که توسط دولت ترامپ راه اندازی شده است)Sepahpour, 2019( .
به کارگیری نیروهای ویژه در قالب جنگ هیبریدی ایاالت متحده آمریکا نظیرر مرکرز
عملیات ایران که متشکل از نیروهای متخصص در ایرن زمینره اسرت ،تروأم برا عملیرات
روانی ،ترور شخصیتهای سیاسی ،پروپاگاندا ،بره منظرور ایجراد بلروا ،آشروب و نهایتراً

1. Michael D Andrea
2. Ayatollah Mike

براندازی نظام حاکم در یک کشوراست .این نیروها بخشی از بازوی اجرائی سازمان سریا
به منظور تحقق راهبرد این کشور در کشورهای مورد هد

نیز میباشد کره در راسرتای

جنگ هیبریدی این کشور علیه جمهوری اسالمی ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
نتیجهگیری
بررسی مؤلفههای جنگ ترکیبی و تطبیق شاخصهای آن با مصادیق عینی رفتار ایاالت متحرده
آمریکا با ایران در اواخر دهه چهارم و آغاز دهه پنجم ما را به این امرر رهنمرون میسرازد کره
رویکرد این کشور در مواجهه با ایران از شاخصها و مؤلفههای این نوع از جنرگ برخروردار
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میباشد .اینکه چرا ایاالت متحده آمریکا در مواجهه با ایرران از ایرن رویکررد بهرره میگیررد،
میتواند با پیامدهای ناگوار به کارگیری قدرت سخت در جنگ با افغانسرتان و عرراق از یرک
سو و دراز مدت بودن تأثیر گذاری قدرت نرم و به تبع آن جنرگ نررم بررای برانردازی نظرام
جمهوری اسالمی ،مرتبط باشد .درواقع میتوان گفت ،این کشور در مواجهه با ایرران بره ایرن
نتیجه رسیده است که صر جنگ سخت (هزینه بسیار زیاد) و جنگ نرم (طوالنی برودن آن)
به تنهائی کارساز نیست و چه بسا میتواند تبعات بسیار مخربی برای این کشرور و متحردانش
در منطقه داشته باشد .به همین دلیل سناریو نویسان و استراتژیست های کاخ سرفید از معنرای
کنونی جنگ گذر کرده و اقدامات پیچیده ای در حوزههای مختلف و در قالرب جنرگ نروینی
تحت عنوان جنگ ترکیبی علیه ایران آغاز نمودند.
تحریمهای شدیدی اقتصادی ،حمالت سایبری ،به کارگیری دیپلماسری بری سرابقه علیره
ایران (برگزاری نشست هائی نظیر ریاض و ورشو) ،تبلیغات و پروپاگاندا ،عملیات روانری ،بره
کارگیری نیروهای ویژه در قالب مرکز عملیرات ایرران ،حمایرت از ناآرامیهرای داخلری و ...
جزئی از جنگ ترکیبی این کشور علیره ایرران بره شرمار میآیرد کره هرکردام از آنهرا دارای
ویژگیها و عناصر مختص به خود میباشد .هریرک از مؤلفرهها قابلیرت آن را دارنرد کره بره
صورت مجزا و یا ترکیبی فاز جدیدی از حمرالت را شرکل داده و در نهایرت خرود بره یرک
عامل مؤثر در محیط تبدیل شود .غفلت از این نوع از جنگ و عدم اتخاذ یک راهبررد مناسرب
در مواجهه با آن موضوعی است که پیامدهای سیاسی و اقتصادی مخربی بررای کشرور مرورد
هد به همراه دارد .مخمصه ای که کمتر دولتی توانسته از آن عبور نماید .شناخت ایرن نروع
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جنگ و مؤلفههای آن این فرصت را فراهم میکند تا با ارزیرابی نقراط ضرعف و قروت و نیرز
تهدیدها و فرصتهای آن جنگ ،آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن فراهم آید .ضرروتی کره
پژوهش حاضر میتواند زمینه ساز پژوهشهای بعدی درباره آن گردد.
رویکرد جنگ ترکیبی ایاالت متحده آمریکا در مواجهه با ایران در آغاز دهه پنجم انقرالب
اسررالمی هرچنررد برری سررابقه اسررت و طبیعت راً ایررن حجررم از فشررارها میتوانررد زمینرره سرراز
نارضایتیهای عمومی در داخل گردد اما در کنار آن ،تحریمهای گسترده این کشرور ،میتوانرد
این فرصت را در اختیار ایران قرار دهد تا با تکیه بر توانائیهای داخلری و قطرع وابسرتگی بره
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درآمدهای نفتی و نیز شناسائی نقاط آسیب پذیر ،کشور را در این زمینه واکسینه نماید .در ایرن
بین دولت باید با شناخت مؤلفههای این نوع از جنگ آمادگی الزم را در مواجهه با آن بدسرت
آورد.
این تحقیق فرصتی را برای دست اندرکاران سیاست اجرائی فراهم میآورد تا برا شرناخت
تاکتیک جنگ ترکیبی ،با بهرره گیرری از نخبگران سیاسری و فکرری در عرصرههای مختلرف
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اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،نظامی راهبردی به منظور مقابله با آن تدوین نمایرد .بره
همین دلیل این پژوهش میتواند زمینه ساز پژوهشهای بعدی در زمینه راهکارهای مقابلره برا
جنگ ترکیبی آمریکا در مواجهه با ایران ،نقاط ضعف و قوت ایران در جنرگ ترکیبری ایراالت
متحررده آمریکررا در مقابلرره بررا ایررران ،فرصررتهای جنررگ ترکیبرری آمریکررا در برابررر ایررران در
عرصههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و چالشهرای جنرگ ترکیبری آمریکرا
برای انقالب اسالمی ایران و  ...گردد
منابع
پورحسن ،ناصر« .)1396( .مؤلفههای جنگ هیبریدی عربستان علیه جمهوری اسالمی ایرران»،
جستارهای سیاسی معاصر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعرات فرهنگری ،سرال هشرتم،
شماره .4
پوردستان ،احمدرضا« .)1397( .امروز سیاست آمریکا علیه ایرران جنرگ هیبریردی و ترکیبری
است ،».خبرگزاری مهر ،کد خبر 4539258؛

 «بازکرراوی نقررش آمریکررا در ایجرراد.)1397( . حامررد و سررهراب مقرردمی شررهیدانی،حبیبرری
 دوره، فصلنامه پاانزده خارداد،» براساس اطالعات آشکار1396 آشوبهای کور دی ماه
.55  شماره، سال پانزدهم،سوم

، خبرگازاری ایاران،» «معماری دانا راهبرد مقابله با جنرگ هیبریردی.)1397( . رحیم،صفوی
؛97110804066 کدخبر
، خبرگازاری آناا،» «جنگ ترکیبی استراتژی آمریکا علیه ایرران.)1398( . حسین،کنعانی مقدم
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؛4079 کد خبر
 شناخت توزیع فضرائی پایگاههرای نظرامی آمریکرا در.)1394( . حسین و همکاران،محمدپور

 فصلنامه مادیریت،»منقه خاورمیانه با استفاده از تحلیل لکه داغ نرم افزار آرک جی آ اس
.59  ش، پائیز،15  سال،نظامی
امنیتری عربری و ترأثیر آن برر- «تالش برای تشکیل سازمان دفراعی.)1397( . روح اهلل،ورزی
ب
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ب

گگگ:کگگگییبال:رو

کگگ بیرب:متحگگ آبرمی
موالجهه بب بجمهور ب
یالن ب:السالمیبال

 دانشرگاه عالمره، پایاان ناماه کاراناسای ارااد،»امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرران
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