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Abstract
The concept of war and its patterns are evolving day by day. In the meantime,
with the emergence of complex networked societies as a modern platform for
biopower, patterns of modern warfare are emerging. Hybrid warfare as one of the
modern models of warfare can be processed in this format. The Islamic Republic
of Iran has always been the target of all kinds of Western attacks. Therefore, the
analysis of war models against the IRI is of great importance. In this paper, the
hybrid war waged by the West against the IRI is processed based on the theory of
network complexity. Strengthening the foreign policy analytical system of the
country by explaining an effective framework for dealing properly with Western
hybrid warfare, forms the main purpose of this study. The main research question
is based on what framework can the Western hybrid war against the IRI be
analyzed? In this research, documentary method has been used to collect data and
by referring to reliable sources in this field, an attempt has been made to study and
express different dimensions of the subject. Qualitative method with descriptive
and analytical approach has been used to analyze the data. The research findings
indicate that the hybrid war waged by the West against the Islamic Republic of
Iran is based on the theory of processability. This model of warfare in multi-level
and complex interactions in the physical realms and information environment
leads to cognitive effects and affects the image process, perception and action of
the target actor.
Keywords: Hybrid Warfare, Network Complexity, Islamic Republic of Iran,
the Gray Area, Cognitive Impacts.
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چکيده
مفهوم جنگ و الگوهای آن روزبهروز در حال تغییر و تطور است .در این بیین و بیا وهیور جوامی
پیچیده شبکهای بهعنوان بستر مدرن برای زیست قدرت ،الگوهای جنگ مدرن نیز در حال وهور هستند.

مقاله پژوهشی

جنگ ترکیبی بهعنوان یکی از الگوهای مدرن جنگ در این قالب قابلیت پردازش دارد .جمهوری اسالمی
ایران همواره هدف انواع تهاجمهای غرب بوده و هست .ازاینرو واکاوی مدلهای جنگ علیه جمهوری

تاریخ دریافت:

اسالمی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است .در این مقاله ،جنگ ترکیبی اجراشده غرب علیه جمهوری

1400/04/22
تاریخ پذیرش:

اسالمی ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی شبکهای مورد پردازش قرار گرفتیه اسیت .تقوییت نظیام تيلیلیی

1400/10/08

سیاست خارجی کشور از طریق تبیین چارچوبی کارآمد برای شناخت و مواجهه صيیح با جنگ ترکیبیی

صص93-130 :

غرب ،هدف اصلی این پژوهش را شکل می دهد .پرسش اصلی تيقیق آن است که جنگ ترکیبیی غیرب
علیه جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر چه چارچوبی قابلتيلیل است؟ در این پیژوهش بیرای گیردآوری
دادهها از روش اسنادی استفادهشده و با رجوع به مناب معتبر در این زمینه تالش شده تیا ابعیاد ملتلی
موضوع بررسی و بیان گردد .برای تيلیل داده ها نیز از روش کیفی با رویکرد توصیفی و تيلیلی اسیتفاده
شده است .یافته های تيقیق بیانگر آن است که جنگ ترکیبی اعمالشده غیرب علییه جمهیوری اسیالمی
ایران مبتنی بر نظریه پیچیدگی قابلپردازش میباشد .این مدل از جنگ در بیرهمکنشیی چنید سیطيی و
پیچیده در ساحات فیزیکی و ميیط اطالعاتی به ایجاد تأثیرات شناختی منجر میشود و فرآینید تویویر،
ادراک و کنش بازیگر هدف را مورد تأثیر قرار میدهد.
کليدواژهها :جنگ هیبریدی؛ پیچیدگی شبکه ای؛ جمهوری اسالمی ایران؛ منطقه خاکستری؛ تأثیرات
شناختی.

DOR: 20.1001.1.25381857.1401.15.54.4.9
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مقدمه
جنگ ترکیبی بهعنوان یکی از الگوهای نوین جنگ در دنیای مدرن قابلپردازش است .یکتی
از نکات مهم در شناخ .جنگ ترکیبی استفاده از تهاجمهای همافزا 1مبتنی بتر سستی هتای بتومی
بازیگر هدف اس .که منجر به تولید ابهام در مدار تحلیل و ادراک بازیگر هدف میشود
رواج استفاده از مفهوم جنگ ترکیبی در سال  2014با الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه سغتاز
شد و در این بین به سخنرانی مشهور ژنرال «گراسیموف» 2رئیس ستاد کل نیروهتای ملتلر روستیه
درباره نوع جدید جنگ پیوند خورد هدف از ارائه معروف گراسیموف در سال  2013این بود که
کارشناسان نظامی روسیه را وادار به تفکر عمیقتری در رابطه با چیلتی جنگ کند مبتنی بر همتین
فرسیند چند پرسش اساسی در رابطه با چیلتی جنگ مدرن و کار ویژههای متناس

نیروهای مللر

در سن مورد طرح قرار گرف .پرسشهای بنیادینی کته پاستب بته سنهتا متیتوانتد فترم و محتتوای
وظایف ،زیرساخ.ها ،ویژگیها و برنامههای نیروهای مللر هر کشور را بهشدت تح .تأثیر قترار
دهد (کایکو 116 :2021 ،3و  )126جمهوری استممی ایتران همتواره هتدف کاربلت .متدلهتای
مختلف جنگ بوده و هل .یکی از الگوهای به کتار گرفتتهشتده علیته جمهتوری استممی ایتران
جنگ ترکیبی میباشد که توانایی تحلیل فراگیر تهاجم هتمافتزای غترع علیته جمهتوری استممی
ایران را دارد از سنجایی که جنگهای ترکیبتی از بافت .ستیالی برخوردارنتد و تتابع یت
متصل

الگتوی

پیشینی نیلتند ،مطالعه چارچوع جنگ اعمالی غرع علیه جمهوری اسممی ایران و اینکته

با کدام چارچوع نظری میتوان به پردازش و شناخ .سن اقدام کرد از اهمی .برخوردار اس .لذا
در این تحقیق اوالً به چیلتی جنگ ترکیبی پرداخته خواهتد و ثانیتاً بته چتارچوع جنتگ ترکیبتی
غرع علیه جمهوری اسممی ایران اشاره میشود
این تحقیق از سن رو که سیال بتودن چتارچوعهتای جنتگ ترکیبتی را بتهعنتوان نلتل متدرن
منازعات تبیین می نماید و در بعد عملی نیز چارچوع جنگ هیبریدی غرع علیه جمهوری اسممی
ایران را ترسیم میکند از اهمی .نظری و عملی برخوردار اس .جنگهای مدرن ،گرانبار از نظریه
 .1سینرژیک
2. Valery Gerasimov
3. Käihkö
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و کنش هلتند لذا بررسی چارچوعهای نظتری و روشتمند سنهتا رترورت دارد و عتدم شتناخ.
نظری سن ها اوالً موج

عدم شناخ .مبانی و روش سن و ثانیاً باعث عتدم کلت

توانمنتدی بترای

مواجهه عملی با سن میشود تقوی .نظام تحلیلی سیاس .خارجی کشور از طریق ارائه و تبیین ی
چارچوع کارسمد برای شناخ .و مواجهته حتحیر بتا جنتگ ترکیبتی غترع ،هتدف احتلی ایتن
پژوهش را شکل می دهد در این راستا دو هتدف فرعتی :شتناخ .جنتگ ترکیبتی و پتردازش سن
مبتنی بر نظریه پیچیدگی شبکهای بهعنوان چارچوع متورد کاربلت .جنتگ ترکیبتی غترع علیته
جمهوری اسممی ایران نیز مدنظر قرار دارد پرسش احلی تحقیق سن اس .که جنگ ترکیبی غرع
علیه جمهوری اسممی ایران مبتنی بر چه چارچوبی قابلتحلیتل است .در ایتن راستتا پاستب بته دو
پرسش فرعی نیز در دستور کار قرار دارد که عبارتانتد از :جنتگ ترکیبتی چیلت .داللت.هتای
دانتش پیچیتتدگی شتبکهای در حتتوزه جنتگ ترکیبتتی کتتدمانتد تحقیتتق حارتر اکتشتتافی بتتوده و
فرریهسزما نمیباشد

روش پژوهش
تحقیق حارر از حیث نوع ،توسعهای و کاربردی میباشد ،چرا که از سویی به چتارچوعهتای
نظری جنگ ترکیبی توجه دارد و در پی پردازش مفهومی و نظتری سن است .و از ستویی دیگتر و
مبتنی بر چارچوع کاربلتی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسممی ایران به دنبال شناخ .مؤلفههای
عملیاتی نبرد هیبریدی غرع علیه ج ا ا میباشد در این پژوهش بترای گتردسوری دادههتا از روش
اسنادی استفادهشده و با مراجعه به منابع مرتبط در ایتن زمینته تتمش شتده ابعتاد مختلتف مورتوع
شناسایی و مورد تحلیل قرار بگیرد برای تحلیل دادهها نیز رمن بهرهگیری از نظریه سیلتمها ذیتل
نظریه سایبرنتی

از روش کیفی با رویکرد توحیفی و تحلیلی استفاده شده اس.

پیشینه تحقیق
 -1مطالعات مربوط به جنگ ترکیبی
مطالعات پراکنده موجود در حوزه جنگ ترکیبی را با توجته بته مورتوع محتوری کته دارنتد
میتوان به دو دسته احلی تقلیم نمود:
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 -1-1مطالعات عمومی:
در مطالعات عمومی به چیلتی و چگونگی جنگ ترکیبی بهحورت کلی پرداخته شتده است.
برای مثال در مقاله « تدوین راهبردهای جنگ احتمالی سینده با تأکید بتر اجترای جنتگ هیبریتدی»
(کمنتری ،الف ) 1395 ،به تدوین راهبردهای خُرد و کمن نبرد احتمالی سینده با تأکیتد بتر اجترای
جنگ ترکیبی و با استفاده از روش سمیخته پرداخته شده اس« .درسمدی بر عملیتات تتأثیرمحور»،
(محمدی نجم)1385 ،؛ اگر چه بهحورت ملتقیم با جنگ ترکیبی ارتباط ندارد؛ امتا از سن رو کته
ابعاد شناختی و ادراکی نیز بخش مهمی از تأثیرمحوری را در ایتن مورتوع بتر عهتده دارنتد بترای
پژوهشگران این عرحه قابلاستفاده اس .در مقاله «جنگ ترکیبی؛ جنتگ سنارشیلتتی پلتامدرن»،
(قربانزادهسوار ،ناطقی و حلینی کوهکمری )1397 ،به پلامدرن بودن جنگ ترکیبتی اشتاره شتده
اس .در این مقاله با اشتاره بته مفتاهیم نلتبی ،.ستیالی .و تکثتر بتهعنتوان مشخصته احتلی دوران
پلامدرن به تلری این مشخصه های ماهوی در پدیده جنگ پلامدرن با نتام جنتگ ترکیبتی اشتاره
شده اس .در مقاله «عرحۀ تعاملی مؤلفههای سخ .و نرم امنی .مبتنی بر قرسن کریم»( ،افتخاری و
راجی ) 1396 ،با استفاده از چارچوع و استعاره قرسنی دو کمن مفهوم و ورعی .خَلق و جَعتل بته
تبیین ورعی .ارتباطی این دو در موروع امنی .پرداخته شده اس .ایجاد قدرت ورعیتی مبتنی بر
شیوه تعامل سینرژی

در این مقاله مورداشاره قرار گرفته اس.

در اثر دیگری با عنوان «فهم جنتگ ترکیبتی»( 1کتالن و رایکبتورن )2017 ،2کته در مجموعته
مطالعتات مبتارزه بتا جنتگ هیبریتدی توستط نهتاد چنتدملیتی (MCDC) 3تددوین شتده است .بته
موروعاتی از قبیل ماهی ،.مؤلفهها و چارچوع نبرد هیبریدی پرداخته شده اس.
 -2-1مطالعات مصداقی:
در مطالعات مصداقی عموه بر تبیین کلیاتی از جنگ تبیینی به مطالعته مصتداقی کاربلت .سن
علیه ی

کشور یا بتازیگر ختاا اشتاره شتده است .در «جنتگ هیبریتدی روستیه در کشتورهای

اروپایی؛ چرایی و چگونگی» (ثمودی پیلهرود )1399 ،به تتمش روستیه در ستالهتای اخیتر بترای
تحقق اهداف خود بهوسیله جنگ ترکیبی پرداخته اس .پرسش اساسی ایتن مقالته ایتن است .کته
1. Understanding Combined Warfare
2. Cullen & Reichborn
3. A Multinational Capability Development Campaign Project
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هدف روسیه از بهکارگیر ی جنگ ترکیبی در رابطه با کشورهای اروپایی چیل .در این ملیر بته
پرسش از ابزارها و روشهای این کشور در تحقق این هدف نیز پرداخته شده اس .در «جنگهای
ترکیبی» (جوالنی و فوالدی ) 1396 ،رمن اشاره به مفاهیم عمومی نبرد هیبریدی ،با بهترهگیتری از
مطالعه موردی «حزعاهلل» لبنان به بررسی مشخصات نبرد هیبریدی ،چالشهتای سن ،نتاتو و جنتگ
ترکیبی ،فرسیند جنگ ترکیبی و همچنین به تهدیدات ترکیبی سینتده اشتاره شتده است .در مقالته
«جنگ ترکیبی غرع علیه جمهوری اسممی ایران – تحلیل ابعتاد و روشهتا» (افتختاری و راجتی،
 )1398به چیلتی جنگ ترکیبی و تبیین مؤلفههای سن و همچنین نوع بهکارگیری تهاجم سینرژی
غرع علیه جمهوری اسممی ایران پرداخته شده اس.
 -3-1مطالعات مربوط به نظریه پیچیدگی:
غفاری نل

و ایمان ( )1392در «مبانی فللفی نظریه سیلتتمهتای پیچیتده» بته ایتن مورتوع و

همچنین موروع پیچیدگی پرداخته اند در این اثر به بررسی انتقادی دانش اثباتی و مکانی

نیوتنی

و همچنین بته نظریته عمتومی سیلتتم هتا پرداختته شتده است .قاستمی ( )1393در «نظتم نامتقتارن
سیلتم های پیچیده و سشوع و راهبرد دفاع جامع در سیلتم بازدارندگی» بته مورتوع بازدارنتدگی
بهعنوان یکی از مهمترین سیلتمهای مدیری .نظم و حفظ امنی .در سیلتمهای پیچیتده و سشتوع
پرداختتته استت .وگنتتر )2005( 1در اثتتر ختتود «نظریتته پیچیتتدگی و کاوشتتی در محتتدودی.هتتای
الگوریتمهای کارا» به این موروع پرداخته اس .وگنر اثر خود را با این پرسش مهم سغاز میکنتد
که سیا نظریه پیچیدگی ،موروعی مختص به نظریه پردازانی اس .که هیچ نگرانی نلب .بته دنیتای
واقعی ندارند یا اینکه بهعنوان ی

موروع مبنایی و مهم در علتوم کتامویوتری متدرن بتهحلتاع

میسید ! وی با کاربل .نظریه پیچیدگی در تحلیل الگوریتم ،بر این باور اس .که نظریه پیچیدگی
تمش دارد مرز بین مشکمت قابلحل و غیرقابلحل را کشف کند وگنر معتقتد است .ایتن نظریته
باید به تطورات نوین در طراحی الگوریتم ها از جمله مورتوع جعبته ستیاه کته در رابطته بتا وجتود
اطمعات ناقص در حوزه ورودی اس .واکتنش نشتان دهتد قاستمی و فرجتی ( )1397در «نظریته
پیچیدگی و سیاس .خارجی :راهبردهای ایران در غرع سسیا» به بررسی راهبردهتای ایتران در ایتن
منطقه مبتنی بر نظریه پیچیدگی پرداختهاند ایشان معتقدند با پیچیدگی سیلتم بینالملل و سشوبناک
1. Wegener
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شدن سن ،سیاس .خارجی کشورها نیز از منطق ساده و خطی گذشته پیروی نخواهد کترد در بیتان
این تحقیق ،تنوع تهدیدات و بازیگران ،تداخل دینامی

ها ،الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشهای

شدن شدید شبکه از جمله ویژگیهایی اس .که ایران در این ساح .با سن روبروس.
نوآوری پژوهش :سثار مورداشاره همگی به نحوی بته مورتوع پیچیتدگی یتا جنتگ ترکیبتی
مربوط می شوند؛ اما مطالعات مربوط به پیچیدگی ،غالبتاً از ستاح .جنتگ ترکیبتی جتدا هلتتند و
مطالعات مربوط به جنگ ترکیبی نیز غالباً به جایابی دانتش پیچیتدگی شتبکهای در نبترد هیبریتدی
نورداخته اند و هیچ ی

از سثار مورداشاره نیت ز بته مورتوع جنتگ ترکیبتی غترع علیته جمهتوری

اسممی ایران مبتنی بر پیچیدگی شبکهای نورداخته اس .برای مثال در مقاله «جنگ ترکیبتی غترع
علیه جمهوری اسممی ایران – تحلیل ابعاد و روشها»(افتخاری و راجی )1398 ،به چیلتتی جنتگ
ترکیبی و تبیین مؤلفههای سن به شکل توحیفی پرداخته شده؛ اما مقاله متذکور از روش پیچیتدگی
شبکه ای در فهم جامع ابعاد متکثر جنگ ترکیبی استفاده نکرده اس .پژوهش حارر از سن رو کته
نظریه پیچیدگی شبکهای را برای شناخ .جنگ ترکیبی و طرح سن بهعنوان الگوی پردازش جنگ
غرع علیه جمهوری اسممی ایران مطرح کرده اس .دارای نوسوری رویکردی میباشد

چارچوب مفهومی
در این بخش به تعریف مفاهیم تحقیق پرداخته میشود تا مخاط

سشنایی بیشتری با چارچوع

مفاهیم تحقیق داشته باشد

 -1جنگ ترکیبی
احطمح جنگ ترکیبی پتس از الحتاق کریمته بته روستیه در ستال  2014در محافتل دفتاعی و
سیاستت .و همچنتین رستتانههتتا موردتوجتته قتترار گرفتت( .رایکبتتورن و کتتالن )1 :2016 ،1جنتتگ
یا همان جنگ ترکیبی 3بهنوعی مدرنی از جنگ گفته میشود که با ترکی

ابژه و ستوژه و ذهتن و

میدان در پی غلبه بر بازیگران هدف اس .در واقع مؤلفه های فشار در این نبترد در ستاح .ابتژه و
1. Reichborn & Cullen
2. Hybrid Warfar
 .3منظور از ) (Warfareسازوکار ،روش و کیفیت نزاع مسليانه علیه دشمن است(Chambers,2016:8) .
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عینی .طراحی میشوند؛ اما این طراحی برگرفته از خواا معنایی بازیگر هدف بوده و در ستاح.
کیفی سوژه و هدف عملیاتی میشود تعاریف زیادی از جنگ ترکیبی ارائته شتده است .استتفاده
همزمان از نیروهای متعارف و نامنظم در ی

کارزار نظامی از جمله معروفترین تعتاریف جنتگ

ترکیبی اس .بهعنوان مثال مورخ نظامی؛ پیتر سر معتقتد است .جنتگ ترکیبتی ،منازعته نیروهتای
نظامی متعارف و نیروهای متفاوت (چری

ها ،شورشیان و تروریل.ها) اس .که متیتوانتد شتامل

بازیگران دولتی و غیردولتی نیز باشد این فرسیند با طراحی اهداف مشترک سیاسی نیز همراه اس.
(ویث 1)3 :2016 ،نبرد هیبریدی به معنای ترکیبی بودن ابزارها و روشها و ترکی

عناحر مختلف

در شیوه نبترد است( .هتووین 2)3 :2011 ،و در فاحتله بتین دو حتوزه مناقشتات متعتارف و جنتگ
غیرقاعدهمند جای متیگیترد (مت

کتالو و جانلتون )IX :2013 ،3در ایتن نتوع نبترد هرکتدام از

دشمن ها سعی دارد تا با استفاده از فرسیندی مشخص در ی
هماهنگ ی

ترکی

فضای جنگی به کاربل .همزمتان و

شکل یافته از سمحهای متعارف ،تاکتیت

هتای نتامنظم ،تروریلتم و رفتتار

جنایی برای به دس .سوردن اهداف سیاسی خود اقدام کند (هافمن)2009 ،4

 -2غرب
مبتنی بر رویکردهای مختلفی میتوان غرع را تعریف کرد غرع جغرافیایی ،سادهتترین تعبیتر
از غرع اس .که در ذهن متصور میشود غرع فرهنگی رویکرد دیگری در تعریف غترع است.
که هنجارهای زیل -.فرهنگ غربی و ارزشهای فردی را بدون اینکه در چه موقعی .جغرافیتایی
قرار گرفتهاند مدنظر قرار می دهد و در ایتن عرحته ،ستب

زنتدگی غربتی اهمیت .دارد رویکترد

سومی که می توان با سن به دریچه غرع نگتاه و سن را تعریتف کترد رویکترد سیاستی – راهبتردی
اس .در این رویکرد بدون توجه به موقعی .جغرافیایی و فرهنگ غربی به مبانی قدرت گفتمانی و
فراگیری هژمونی

غرع پرداخته میشود در این تحقیق منظور از غرع ،رویکرد ستوم متیباشتد

در واقع در این رویکرد ،غرع بهمثابه ی

کلی .سیاسی – راهبردی مدنظر قرار دارد

1. Wither
2. Huovinen
3. McCulloh & Johnson
4. Hoffman
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 -3پیچیدگی
پیچیدگی 1در واقع ی

ورعی .چندسویه اس .که امکان تعریف حتریر سن مشتکل بته نظتر

میسید این مفهوم در ارتباط با سیلتم معنا پیدا میکند و در واقع نوعی مفهوم شتهودی است .کته
بهراحت ی قابلی .تبیین در تعاریف رسمی را ندارد اهمی .این موروع در ستاح .علتم و فنتاوری،
در حال رشد روزافزون بوده و به همین خاطر یکی از روشهایی که برای تعریف پیچیدگی به کار
میبرند استفاده از تجزیهوتحلیل سیلتمهای پویاس( .دایرهالمعتارف علتم) 2مفهتوم پیچیتدگی در
زیرمجموعه سیلتم و مبتنی بر افتراق و تفاوت معنا پیدا میکند (سدامی )1085 :2002 ،3هر چقدر
سیلتم ها به جای دریاف« .بازخوردهای» 4منظم به واکنشدهنده نلتب .بته «تغذیته روبتهجلتو» 5یتا
سیگنالهای نامنظم خارج از سیلتم تبدیل شوند با پیچیدگی بیشتری مواجته خواهنتد بتود مفهتوم
پیچیدگی ،در درون سیلتمهای متشکل از اجزای مختلف بههمپیوسته که ویژگیهتا و قتوانین هتر
ی

از سنها بهحورت متفاوت طراحی میشود قابلمشاهده اس( .مرزبان و شریع.پناهی:1394 ،

 ) 135پیچیدگی مفهومی اس .که در سطوح مختلف دانتش ،امکتان مطالعته و تحلیتل دارد احتل
پیچیدگی ،مرتبط با دانش سیلتمهاس .که در زیرمجموعه نظریات ستایبرنتی
پیچیدگی در دهه  1970بهعنوان ی

قترار دارد دانتش

جریان نظری ایجاد شد هدف مدنظر این دانش تغییر احتول

اندیشه علمتی و پتیش رفتتن از اندیشتههتایی بتود کته تقلیتلگترا نامیتده متیشتوند «برتتالنفی» 6از
بنیانگذاران احلی این دانش محلوع میشود که معتقد بود هیچگونه شتناختی وجتود نتدارد کته
بتواند همته واقعیت .را بتهحتورت کامتل درک کنتد و شتاید بته همتین ختاطر باشتد کته دیتدگاه
معرف.شناسی خود را چشماندازگرایی نام مینهد (غفارینل

و ایمان)41 :1392 ،

1. Complexity
2. Encyclopedia of Science
3. Adami
4. Feedback
5. Feed-forward
6. Bertalanffy
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چارچوب نظری
در این بخش به چارچوع نظری تحقیق پرداخته خواهد شد تحقیق حارر از حیتث نظتری بتر
ارکان احلی زیر استوار اس:.

 -1تحول مفهوم جنگ
جنگ بهمثابه ی

مفهوم بافتارمند در علوم اجتماعی شناخته میشود از سویی ریشه در ستوژه

واحد ذهنی دارد که نزاع و رویارویی را تداعی میکند و از سویی دیگر همزمان با تغییرات مدرن
و تطورات تاریخی نیز تغییرات مهمی را در قواعتد ایتن مفهتوم متیتتوان مشتاهده کترد (هتاینتز و
تیلبتر 1 )2015 ،،در ایتتن راستتا پتردازش تتتاریخی مفهتوم جنتتگ و شتناخ .فرسینتتد تطتتورات و
تحوالت سن می تواند زمینه را برای شناخ .جنگ هیبریدی سمتاده کنتد نظریتههتا و رویکردهتای
گوناگونی در رابطه با جنگ وجود دارد (لِوی 2)2002 ،و (لِوی و تزو)2015 ،

3

بهطور کلی و در تطورات تاریخی جوامع ،وقوع جنگ و ظهور و بروز این پدیده روند تکاملی
معتنابهای را گذرانده اس .که همواره بر پیچیدگی ،دامنه ،روش ها ،الگوها ،نیتات و انگیتزه وقتوع
جنگ های مختلف اثرگذار بوده اس( .پوراحمدی و ررایی )176 :1391 ،جنگ در معنای سنتی
خود عمدتاً ماهیتی متقارن داشتته کته در قالت

مرزهتای سیاستی مشتخص انجتام متیشتد؛ امتا در

جنگهای جدید می توان به ابزارهای ارتباطی مدرن و فرامرزی اشاره کرد (پوراحمدی و ررایی،
« )204 :1391نظریهپردازان پروس 4بر این باور بودند که هر عصری ،تعریتف و مفهتوم خاحتی از
جنگ را دارد در عصر جدید جنگها نیز جنگ هیبریدی موردتوجه قرار گرفتته است(» .ثمتودی
پیلهرود )175 :1399 ،در ادامه سعی شده اس .تا با بررستی نلتلهتای مختلتف جنتگ بته فرسینتد
ظهور جنگ ترکیبی اشاره شود
 -1-1نسل اول؛ نظم خطی:
نلل اول جنگ از  1648میمدی سغتاز شتد (قربتانزادهستوار ،نتاطقی و حلتینی کتوهکمتری،
1. Heintze & Thielbörger
2. Levy
3. Levy & Tzu
4. Prus
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 )1397و «دارای تاکتی

خطی و ستونی بود؛ نبردها در سن شکلی مشخص داشتتند و در میتدان

نبرد نظام تابعی .حاکم بود نظم در جنگ و هر سنچه باعث تمایز نظامیان از غیرنظامیان میشتد؛
مانند یونیفورم ،تشریفات و مراسم ،نظام دقیق درجات و بهطور کلی فرهنگ نظم ،محصول نلتل
اول جنگ بودند » (اسماعیلی فرزین و قاسمی)60 :1396 ،
 -2-1نسل دوم؛ قدرت آتش:
این نلل از جنتگ کته از ستال  1815متیمدی سغتاز شتد (قربتانزادهستوار ،نتاطقی و حلتینی
کوهکمری )1397 ،واکنشی بود نلب .به برهمکنش فرهنگ نظم و محیط نظامی در ایتن ستاح.
از جنگ با استفاده از ستش غیرملتقیم توپخانه در حجم انبوه ،هدف فرسایش نیروهای دشتمن و
دکترین سن ،به گفته فرانلویهتا ،شکلت .دادن بتهوستیلۀ توپخانته و اِشتغال توستط پیتادهنظتام و
همچنین شدت ستش کنترل شده بود (استماعیلی فترزین و قاستمی )60-61 :1396 ،ایتن نلتل در
واقع با روی کار سمدن ملللل و توپ سغاز شد و با ابداع تان

و تولید متراکم هواپیماهای جنگی

خاتمه یاف( .پوراحمدی و ررایی)204 :1391 ،
 -3-1نسل سوم؛ روندگریزی جنگ:
نلل سوم جنگ در واقع پاسخی بود به اهمی .یافتن قدرت ستش در میدان نبرد (نشریه نیروی
دریایی« 1 )23 :1989 ،از نلل دوم به بعد ،سمحهای کشتارجمعی که تلفات دشمن را بته حتداکثر
میرساندند به کار گرفته شد حدفاحل جنگ دوم جهانی تا عملیات اشغال عتراق در  1992دوران
رشد و توسعهی روش های جنگ نلل سوم بود و اشتغال عتراق را بایتد نقطتهی پایتانی نلتل ستوم
شیوهها و جنگافزارهای جنگی دانل( » .پوراحمدی و ررتایی )204 :1391 ،جنتگ نلتل ستوم
بهنوعی سنتیتز نلل دوم جنگ بهحلاع میسید در این مرحله سلمانها توانلتند بتا طترح حمتمت
برقسسا 2بلترساز نلل جدیدی از نبرد شوند ،نللی که اهمی .ستش در سن کاهشیافتته و ملتائلی
از قبیل چابکی ،غافلگیری و ابهامسفرینی دشمن در سن اهمی .پیدا کرده بود نفوذ به عقبهی دشمن
و فروپاشاندن نیروهای خط مقدم در این نلل موردتوجه قرار گرف .بهنحوی که دور زدن دشتمن
و فروپاشاندن سن جای خود را به مواجهه رو در روی داد تاکتیت

ایتن نلتل مبتنتی بتر تتاکتیکی
1. Marine Corps Gazette
2. Blitzkrieg
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غیرخطتتی قابتتلپتتردازش استت( .محمتتدی نجتتم )18-19 :1387 ،در واقتتع در نلتتل ستتوم جنتتگ
«بهکارگیری تان

و خودروهای زرهتی ،تمرکتز طترحریتزیهتای عملیتاتی را از مکتان بته زمتان

معطوف کرد این تحول یعنی ارافه شدن زمان بهعنوان بُعد چهارم جنتگ نقطته عطتف مهمتی در
تاریب جنگ محلوع میشود که بعدها دس.مایهی تحقیقات بلیاری ،از جمله حلقه معروف جان
بوید( 1مشاهده ،توجیه ،تصمیم ،اقدام) ،گردید » (بختیاری و ساعدی)108 :1398 ،
 -4-1نسل چهارم؛ شبکهای شدن نبرد:
نلل چهارم جنگ در واقع نقطهی عزیمتی محلتوع متیشتود بترای مطالعته جنتگ در دوران
مدرن این عبارت توسط «ویلیام لیند» 2ابداع و چتارچوع تئوریت

سن در کتتاع «تغییتر چهترهی

جنگ :به سم .جنگ نلل چهارم» با همکاری چهار افلر نیروی زمینی و تفنگدار دریایی در سال
 1989مورد پردازش قرار گرف .نظریه نلل چهارم جنگ بر تحول و تکامل نبردهای مدرن پس از
تغییرات عمده در «نگرشها» و «فناوریها» بهمثابه ارکان تطور مدرن در جنگ استوار اس .جنگ
نلل چهارم ،ویژگی هایی از جمله عدم تمرکزگرایی و ابتکار عمل را از جنگ نلتل ستوم بته ار
برد؛ اما تغییرات مهمی را نیز تجربه کرد؛ از جمله سنکه کشورها انحصار خشون .و قدرتنمایی را
از دس .دادند و مجبور شدند با بازیگران غیردولتی وارد نبرد شتوند (تیمتوتی جتی-131 :1388 ،
)130
در این نلل ،یکی از ارکان جنگ ترکیبی رخنمایی میکنتد و سن هتم شتروع پدیتده ابهتام در
جنگ و حلر اس .در این نلل الگوی فضامحور غیرخطی مدنظر قرار متیگیترد کته در سن مترز
میان جنگ و حلر مبهم اس .و اقدامات متنوع بهحورت همزمان همه ابعاد شبکه دشتمن را متورد
پردازش قرار متیدهتد (محمتدی نجتم )20-23 :1387 ،در نلتل چهتارم جنتگ ،مفتاهیم شتبکه،
فناوری ،ذهن و روان ،شکل .اراده ،توسعه ستمحهتای بتدون سرنشتین و همچنتین پیچیتدگی در
فضای نبرد اطمعاتی موردتوجه قرار می گیرد (پوراحمدی و ررایی )204 :1391 ،نقاط عزیمت.
جنگ ترکیبی بهمثابه نوع جدیدی از جنگ در دوران مدرن را میتوان در نلل چهارم جنگ مورد
واکاوی و پردازش قرار داد مفاهیم عمتده در روششناستی جنتگ ترکیبتی از جملته مفهتوم اراده
1. Col John Boyd
2. William Lind
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سیاسی ،شبکه ،پیچیدگی و ابهتام و افتزوده شتدن عنصتر شتناختی در جنتگ نیتز در نلتل چهتارم
قابلپردازش اس( .هامس 1)189 :2005 ،در شکل شماره ی

به نللهای مختلف جنتگ اشتاره

شده اس.

نللهای مختلف
جنگ

نلل اول

نظم خطی

نلل دوم

قدرت ستش

نلل سوم

روند گریزی

نلل چهارم

شبکهای شدن

شکل  1نللهای مختلف جنگ (منبع :نگارنده)

 -2نظریات جنگ ترکیبی
ستتناریوهای نظتتری جنتتگ استتتراتژی

(کالیلتتکن 2)40 :2019 ،جنتتگ فرسایشتتی ،جنتتگ

کنترل گریز ،جنگ بتدون قاعتده و پویتا و همچنتین جنتگ کنتترل از راه دور و نزدیت

از جملته

سناریوهای نظری اس .که برای تبیین یا شناخ .جنگ ترکیبتی بیتان شتده است( .کمنتتری ،ع،
 )69 :1395با توجه بته ایتن ستناریوها متی تتوان نظریتات مختلفتی را بترای تبیتین جنتگ ترکیبتی
مورداشاره قرار داد این جنگ مبتنی بر سه سنب از نظریات قابلی .پتردازش و بررستی دارد دستته
اول نظریات کمسی

قدرت و جنگ هلتند که کلیات جنگ را موردمطالعه قرار میدهند دستته

دوم نظریاتی هلتند که مبتنی بر نلل چهارم جنگ بهعنتوان نقتاط عزیمت .جنتگ ترکیبتی شتکل
گرفته اند و توانایی پردازش جنگ ترکیبی را دارند دسته سوم نیز نظریات اختصاحی هلتند که به
ویژگیهای مدرن جنگ ترکیبی اشاره داشته و سن را مورد کاوش قرار میدهند
 -1-2نظریات کالسیک:
نظریات واقعگرایی و سازهانگاری بهعنوان دو رویکرد و نظریه مهم در مطالعه روابط بینالملتل
از اهمی .زیادی برخوردار هلتند (برچیل و همکاران 3)2015 ،که هر کدام بهنحوی قابلی .تبیتین
1. Hammes
2. Caliskan
3. Burchill
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برخی از ابعاد جنگ ترکیبی را دارا هلتند (راجی و افتخاری )84 :1398 ،نظریات واقتعگرایتی در
حوزه مؤلفههای عینی قدرت و منازعه و نظریات سازهانگاری در حوزه مؤلفهها و تتداعیات ذهنتی
جنگ و قدرت محل رجوع میباشند در نظریه رئالیلم میتوان به رئالیلم کمسی
نوکمسی

 ،ستاختارگرا،

و رئالیلم تهاجمی 1مرشایمر 2اشاره کرد «ویتلیام ولفترز معتقد اس .که مکت

فکری

رئالیتلم بتر اساس سه مفروض احلی در مورد کارکرد جهان قرار دارد :گروهگرایی ،3خودپرستی

4

و قدرتمحوری( »5اسدی )225 :1389 ،نظریه رئالیلم به دلیل سنکته تبیتین مشخصتی از کتارکرد
تصمیمگیران سیاسی در عرحه بینالملل نمایش میدهد از محبوبی .مناستبی بتین محققتان روابتط
بینالملل و دانش سیاس .برخوردار اس .حتی برخی همچون رابرت گلوین ،واقعگرایی را در حد
و اندازه ی

پارادایم محلوع میکنند زیرا معتقدند سایر نظریتههتای جریتان احتلی و نیتز طیتف

گلترده نظریههای انتقادی در نلب .با این نظریه تعریفشده و معنا پیدا کردهاند پردازش واقعیات
عرحه اجتماعی و سیاسی از جمله موروع قدرت و چیلتی سن ،امنی ،.نقش مهم دول ،.اولویت.
بقتتاد در ستتاختار اقتتتدارگریز بتتینالملتتل ،تأکیتتد بتتر تتتوازن قتتدرت ،تأکیتتد بتتر دیولماستتی سیاستتی
قدرتمحور ،تمرکز بر قدرت ستخ .بتهویتژه قتدرت نظتامی و غیتره از مؤلفتههتای کلیتدی فهتم
نظریههای رئالیلتی اس .که سن را در شناخ .جنگ ترکیبی نیز مشارک .میدهتد (موستوینیتا،
 )11 :1394در این رویکرد ،کنش در سیاس .بینالملتل شتامل ترکیبتی از توافقتات تتا تهدیتدات
میشود؛ اما همه عناحر قدرت در سایه قدرت نظامی سخ .معنادار میشوند (غریبی )1396 ،تنوع
ابزاری رئالیلم می تواند در تبیین جنگ ترکیبی منشتأ اثتر باشتد؛ امتا محوریت .قتدرت ستخ .در
رئالیلم نقطهرعف این نظریه برای تبیین جنگ ترکیبی اس.
«سازهانگاری برخمف واقعگرایی که از ورود نظاممند به مؤلفههای ذهنی قتدرت تتا حتدودی
امتناع می کند از جمله نظریاتی اس .که قابلی .بیشتری برای تبیین بُعد ذهنی جنگ ترکیبتی دارد »
(راجی و افتخاری )84-85 :1398 ،یکی از ویژگیهای نظریه سازهانگاری ایجاد نگرشی ترکیبی از
سوژه و ابژه از تحوالت روابط بینالملل اس( .مجتهدی زنجیرسباد و رحیم عیوری)179 :1397 ،
1. Offensive Realism
2. John Mearsheimer
3. Groupism
4. Egoism
5. Power-Centrism
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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در نظریه سازه انگاری ،معادله قدرت و نبرد حرفاً در ححنه عینی خمحته نمتیشتود و مؤلفتههتا و
بلترهای ذهنی نیز در سن موردتوجه قرار میگیترد (عبدالتهختانی )157 :1392 ،در واقتع یکتی از
ویژگی های مهم نظریات سازهانگاری توانایی این نظریه برای پردازش مؤلفههای ذهنتی و ادراکتی
اس .که اهمی .زیادی در جنگ ترکیبی دارد «نظریه سازهانگارانه را میتوان در زمره نگرشهایی
به جهان معاحر در نظتر گرفت .کته ستعی در تبیینتی ترکیبتی و معنامنتد از نظتم حتاکم بتر روابتط
بین الملل دارد که در سن عموه بر توجه بته واقعیت.هتای متعتین در نظتام بتینالملتل ،بتر فهتمهتا و
واقعی.هایی تأکید می شود که برساخته بازیگران و اعضتای جامعته بتینالمللتی است( » .مجتهتدی
زنجیرسباد و رحیم عیوری)201 :1397 ،
 -2-2نظریات فراگیر:
در این نظریات به زوایای بیشتری از جنگ ترکیبی پرداختته شتده و احتوالً فراگیتری بیشتتری
نلب .به تبیین زوایای جنگ ترکیبی دارند
الف :جنگ محدودیتگریز و متنوع

یکی از نظریاتی که در این زمینه می تواند مبیّن جنگ ترکیبی باشتد نظریته جنتگ نامحتدود و
ترکی

حوزه های چندگانه اس« .کیائو لیانگ» و «وانگ خیانگلو» مقالهای را با موروع «جنتگ

نامحدود» نوشتند که مفهومپردازی جنگ نامحدود در سن مورد طرح قرار گرف .در این راستتا بتا
توجه به «اقلیم راهبردی نامتعادل» و «قوانین قابلتغییر بینالمللتی» نتوعی از نبترد موردبررستی قترار
گرفته که با عبور از همه حدود و مرزها قابلبررستی و شتناخ .است .ویژگتی اساستی در جنتگ
نامحدود سن اس .که حرفاً مربوط به ساح .عینتی نیلت .بلکته بته حتوزههتای دیگتری از جملته
حوزههای اقتصاد ،انرژی ،اخمقیات و الهیات ،جامعه ،محیطزیل .و همچنین شبکههای اطمعاتی
نیز تلری خواهد داش( .م

کالو و جانلون)92-93 :1395 ،

ب :جنگ مرکب و سامانبخش

نبرد مرک

یعنی بهکارگیری همزمان ی

نیتروی احتلی متنظم احتلی و یت

نیتروی نتامنظم

پارتیزانی که بهحورت ملتتقل؛ امتا بتا رهبتری و فرمانتدهی واحتد در برابتر دشتمن (مت
جانلون )93 :1395 ،مشخص که باعث فشار ادراکی و سینرژی
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ج :جنگ طوالنی پیچیده

نظریه دیگری که در این باره از اهمی .برخوردار اس .نظریه جنگ پیچیده و طوالنی بهمنظور
برتری اس« .ایکس هامس» در اثر خود با عنتوان «فمختن و ستنگ» نبترد ترکیبتی را نلتل

کل

جدیدی از نبرد در نظر میگیرد که از همه شبکههای ممکن استفاده میکنتد تتا افتراد راهبتردی و
سیاسی دشمن و تصمیم گیران سن را قانع کند که فرسایشی و طوالنی شدن جنگ هزینههای زیادی
را برای سنها بته بتار خواهتد سورد وی معتقتد است .جنتگ ترکیبتی نشتاندهنتده یت

ورتعی.

تکاملیافته از راهکنشهای شورش در پهنای توسعهیافتهتر اس .در این فرسیند همچنین چشمانداز
تحوالت بنیادین در جامعه بر نوع انجام نبرد توسط حکوم .متؤثر است( .مت

کتالو و جانلتون،

 )94-95 :1395مفهوم شبکه و ظرفی.های متنوع سن در این سری از نظریات از اهمی .برختوردار
اس.

 -3پیچیدگی شبکهای و جنگ هیبریدی
با خوانش نظریات متفاوت که ملتقیم و غیرملتقیم در شناخ .جنگ ترکیبتی متؤثر هلتتند و
همچنین با مطالعه احول و ارکان جنگ ترکیبی می توان به پردازش و شناخ .جنگ ترکیبی مبتنی
بر نظریه پیچیدگی شبکه ای پرداخ .در ادامه سعی شده اس .تا رمن بررسی ویژگیهای جنتگ
ترکیبی به کاربل .نظریه پیچیدگی شبکهای برای تبیین جنگ ترکیبی پرداخته شود
 -1-3مؤلفههای جنگ ترکیبی:
نبرد ترکیبی از توانمندیهتای نظتامی متعتارف ،ظرفیت .هتای شتورش و سشتوع ،تروریلتم و
افراطگرایی ،جنگهای چریکی و نامتقارن یا محدود ،دیولماسی ،جنگهای سایبر و فنتاوریهتای
پیشرفته نظامی جنگهای روانی و تبلیغاتی بهره میبرد (هووین )3 :2011 ،مبتنی بر گزارش امنیتی
مونیب (ایشینگر 1)55 :2015 ،مؤلفه های جنگ ترکیبی هش .متورد هلتتند کته در ادامته بته سنهتا
اشاره شده اس.

1. Ischinger
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نیروهای
نیروهای

غیرمتعارف

متعارف

ویژه

ناسرامی

نیروهای
نظامی

جنگ

جنگ هیبریدی

محلی

اقتصادی

جنگ

حممت

اطمعاتی

سایبری
دیولماسی

شکل  .2مؤلفههای جنگ ترکیبی (منبع :گزارش امنیتی مونیب ،ایشینگر)2015 ،

 -2-3ویژگیهای جنگ ترکیبی:
 1-2-3ویژگیهای زمینهای:

در جنگ ترکیبی بازیگران مختلف دولتی و غیردولتتی ،روشهتای متعتارف را بتا روشهتایی
غیرمرسوم درمیسمیزند تا به اهداف خود نائل سیند نبرد هیبریدی در سال  2002در رسالهی «ویلیام
جی نِمِث» مورداشاره قرار گرف .و در سن شیوه ی عمل شورشیان چچن برای ترکی
چریکی» با «تاکتی

«جنگهای

های نظامی مدرن» و نیز استتفاده از «تلفتن همتراه» و «فنتاوری اینترنت ».متورد

پردازش قرار گرفته بود مفهوم «جنگ هیبریدی» برای اشاره به استراتژیهای کنشگران غیرنظتامی
مانند «حزعاهلل» لبنان استفاده می شد؛ اما پس از عملیات روسیه در برخی از مناطق اوکراین در سال
 2014روند جدیدی پیدا کرد که به نظر میرسید خطی را دنبال میکند کته هتمراستتا بتا رهنامتهی
ژنرال «والری گرازیموف» در رابطه با الگوی جنگ «غیرخطی» اس( 1 .ارتباطتات راهبتردی نتاتو:
 .1نیکییییییو پوپسییییییکو« ،تاکتییییییکهییییییای ترکیبیییی یی :روسییییییه و غییییییرب» ،ایسییییییو  ،اکتبییییییر .2015
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert-46-Hybrid-Russia.pdf
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مرکز تعالی )156 :1395 ،بعضی از ویژگیهتایی زمینتهای نبترد هیبریتدی عبتارتانتد از« :حضتور
عناحتتر عمتتده نیروهتتای متتنظم و نتتامنظم دولتتتی و غیردولتتتی ،مشتتارک .راهبتتردی ،فرمانتتدهی
چندوجهی ،اقدام همزمان ،ابزارهای چندوجهی ،تهدیدات به شکل سریع و همچنین فقدان دکترین
عملیاتی مشخص» (بقایی ،رج پور ،پرواس)93 :1395 ،
 .2-2-5ویژگیهای روشی :پیچیدگی شبکهای

شناخ .منشأ کنش همواره بین دو حوزه سوژه و ابژه ،محل مطالعه بوده اس .اینکه زمینههتای
بیرونی کنش از اهمی .بیشتری برخوردارند یا زمینههای درونی سن همواره بهعنوان پرستش جتدی
علوم مرتبط با کنش و روانشناسی سیاسی مطرح بوده اس( .هاوتن )1398 ،در این بین ،دانشی که
بتواند به نحو ترکیبی به شناخ .مبانی و بلترهای پیچیده کنش بوردازد دانش تئوری سیلتم است.
در واقع این دانش از علوم مهندسی و زیلتی وارد علوم انلانی شد و در علتوم اجتمتاعی نیتز منشتأ
مطالعات فراوانی قرار گرف .با برهمکنش پیچیده ساختار علوم اجتماعی در دوران مدرن نیاز بتود
تا با استفاده از دانش سیلتم به تفکی

و تجزیه مقوالت متکثتر در علتوم اجتمتاعی پرداخت .هتر

چقدر که دانش سیلتم از مطالعات ماشین دورتر شود و به متداخمت انلتانی بوتردازد ،پیچیتدهتتر
می شود و پیچیدگی در واقع دانشی ترکیبی و چند سویه اس .که مبتنی بر دو حتوزه ستایبرنتی

و

شبکه قابلپردازش و فهم اس .این دانش در دهته  1970ظهتور کترد و هتدف سن فراتتر رفتتن از
اندیشه بلیط خطی و ورود به حوزه تعاممت پیچیده و غیرخطی بود که در ستال  1984در سمریکتا
و توسط موسلته ستانتافه پایتهگتذاری شتد (غفتارینلت

و ایمتان )41-42 :1392 ،سیلتتمهتای

غیرخطی قادر به پردازش و تحلیل رفتارهای پیچیتده در فرسینتد زمتانی بتوده و قابلیت .مواجهته بتا
رفتارهای نوسانی و سشوع را دارا هلتند (قاسمی و فرجتی )5 :1397 ،پیچیتدگی در ایتن عرحته
مبتنی بر دو مفهوم مهم سیلتم و شبکه اتفاق میافتتد سیلتتمهتای خطتی ستاده دارای مؤلفتههتا و
متغیرهای محدود و مشخصی هلتند که دارای الگتوریتم مشتخص ارتباطتاتی در علت .و معلتول و
همچنین نلب .مشخص و پیشبینی پذیر در درونداد و برونتداد هلتتند؛ امتا سیلتتمهتای پیچیتده و
غیرخطی دارای متغیرها و مؤلفههای درهمتنیدهای هلتند که رابطته علت .و معلتولی سنهتا نیتز در
هالهای از ابهام و پویایی مداوم اس .و برخمف سیلتمهای ساده خطی نمیتوان جمع اجزای سن را
بهمثابه کل مجموعه در نظر گرف( .محمدی نجم)16-17 :1385 ،
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طبق نظر نیول ،نظریه سیلتمهای پیچیده به ما کم

میکند تا روشها و دامنه کاربرد سنها را

که از پویایی برخوردار اس .روشمند کنتیم (دنتیس 1)8 :2020 ،و شتبکه نیتز متیتوانتد بتا ترستیم
مفاحل متکثر در محاسبه الگوریتمهای رری دار بته یتاری سیلتتم بیایتد روششناستی نیتوتنی و
تحصلی علم جدید نمیتوانل .پیچیدگی شبکهای و غیرخطی پدیدهها را پردازش کند و به همین
خاطر روشمندی متناسبی نیاز بود تا بتواند تعاممت پیچیده اجتماعی پدیدههتا را بازشناستی و فهتم
کند از این رو دانش پیچیدگی از «فرمالیلم های بلتیار تخصصتی ماننتد الگتوریتمهتای خوشتهای
شبکهای ،شبیهسازی های کامویوتری و معادالت تفارتلی غیرخطتی استتفاده متیکنتد » (هتالیگن و
همکاران به نقل از غفارینل

و ایمان )43 :1392 ،جنگ ترکیبی از سن رو که در پی برهمکنش

پیچیده جنگ های متنوع و همچنین در پی پیچیده سازی منشتأ تصتمیم بتازیگر هتدف ختود است.
میتواند در این تئوری محل پردازش قرار بگیرد
جنگ ترکیبی به دلیل ترکی

مؤلفتههتای متفتاوت میتدان و ذهتن و کتاربریهتای فیزیکتی و

شناختی ،در بلتر پیچیدگی معنادار اس( .نیلن 2)89 :2015 ،سیلتم های پیچیده شبکهای قابلیت.
تولید بحران و سشوع دارند در واقع به دلیل سنکه در سیلتمهای ترکیبتی ،مؤلفتههتای محاستباتی
همواره پیش بینی پذیر نیلتند لذا ورودی و خروجی سیلتم همواره ثاب .و قابل پیشبینی نیل .از
این رو ایجاد رربات ادراکی مبتنی بر غافلگیری از اهمی .برخوردار اس .لذا یکتی از مهتمتترین
ظرفی.هایی که در این راستا می تواند به یاری بازیگر عامل بیاید استفاده از دادههای کتمن جامعته
هدف اس .که به دلیل دارا بودن روندهای اطمعاتی متراکم و الگوریتمپذیر و کنش ستایبرنتی

،

توانایی کاهش خطا در سنجش و طراحی الگوریتمهتای ستیال شتناخ ،.پتردازش و پتیشبینتی را
داراس .در حورتی که بازیگر عامل بتواند بلترهای فناورانته تبتادل اطمعتات و بیتگ دیتتا را در
جامعه هدف طراحی کند از مزی .بلیار مهمی در پیچیدگی شبکهای برخوردار میشود در شکل
شماره سه به پیچیدگی شبکه ای جنگ ترکیبی اشاره شده اس .مبتنی بر این شکل ،جنگ ترکیبی
با شناخ .شبکه مفاحل جامعه هدف و تشخیص نقاط سسی پذیر 3سن 4و بتا استتفاده از یافتتههتای
1. Dennis
2. Nissen
3. Vulnerability

 .4این آسیبپذیری مبتنی بر جامعه هدف دارای ابعاد و موضوعات متنوعی میتواند باشد و تاب الگوهای متولب پیشینی نیست.
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حاحل از برهمکنش ورودی در سیلتم پردازش که به دو شاخه خروجتی و بتازخورد قابتلتقلتیم
اس ،.شروع می شود در این بین بازخورد نیز به دو حال .تقلیم میشتود بتازخورد سیلتتمی کته
روال کار سیلتم را طی میکند و بازخورد سینرژی

که بهعنوان یکی از دالل.های شروع جنگ

ترکیبی محلوع میشود و توان یادگیری نقاط اختمل سیلتتم را دارد جنتگ ترکیبتی بتا کمت
گرفتن از بازخورد سینرژی
فیدفوروارد متناس

که قابلیت .تولیتد سشتوع را داراست .و خروجتی سیلتتم بته تولیتد

با شبکه و نقاط رعف جامعته هتدف مبتادرت متیکنتد فیتدفوروارد در واقتع

ورودی جنگ ترکیبی در سیلتم محلوع میشود و از ویژگی توالی ،تنوع و همافزایی برختوردار
است .بخشتی از ورودی جنتگ ترکیبتی نیتز از ختمل ورودی احتلی بته سیلتتم نفتوذ متیکنتد
فیدفوروارد یت

عامتل بیرونتی از سیلتتم است .و حترف ًا از خروجتی و بتازخورد سیلتتم کمت

میگیرد تا توانایی شوک ،اختمل و درد بیشتری را برای سیلتم مهیا کند

شکل  3فرسیند سینرژی

سیلتم در جنگ ترکیبی (منبع :نگارنده)

اول .آشوب همافزایی

سیلتتتم در حتتورتی کتته عتتموه بتتر دریافتت .فیتتدب

بتتهمثابتته کاهنتتده نتتویز سیلتتتم ،دریافتت.
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فیدفوروارد نظم گریز و انلانی نیز داشته باشتد بتا سشتوع مواجته متیشتود ،مورتوعی کته در اثتر
سینرژی شبکه ای در جنگ ترکیبی از اهمی .زیتادی برختوردار است .نیتروی هتمافتزا در جنتگ
ترکیبی بهعنوان ی
ترکی

مزی .مهم در این نبرد محلوع میشود که از خروجی بحرانی بازخورد و از

بلترها و مؤلفهها به دس .میسید ترکی

ظرفی.ها و اثرات نبرد هیبریدی در بلتر و مقطع

خاا مربوط به سن نیرو ،منحصتربهفترد بتوده و ابتکتاری است .بلتترهایی از جملته بلتتر زمتانی،
فضایی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی اس .که در سن مقطع جنگ رخ میدهد (بهتاری
و سذر )55 :1397 ،منظور از هم افزایی یا سینرژی ،نیرویی اس .که در پی ترکی

پیچیده مؤلفههتا

و الگوریتم های نبرد و همچنین بحرانیسازی بازخوردها ایجاد میشود در واقع مؤلفههتای جنتگ
ترکیبی در شبکه پیچیده بهنحوی در کنار یکدیگر قرار میگیرند که بتوانند رابطه منطقی در جه.
حداکثرسازی فشار مبتنی بر دو حال .فشار مشخص و فشار مبهم به دس .بیاورند اگر هرکتدام از
ورعی.ها و مؤلفههای نبرد هیبریدی بهحورت ملتقل دارای ایکس مقدار نیروی فشار بتر بتازیگر
هدف باشد به این معنا نیل .که کاربل .هش .مؤلفه بهحتورت هتمزمتان موجت

اعمتال هشت.

ایکس نیروی فشار خواهد شد بلکه از کنار هم قرار گرفتن این مؤلفهها در شبکه هیبریدی ،نیتروی
جدیدی ایجاد میشود که قادر اس .فشاری بهمرات

بیشتر از این مقدار جمع جبری را بتر بتازیگر

هدف وارد کند (راجی و افتخاری )95 :1398 ،از سویی فشار سینرژی

تولید میشود و از سویی

این فرسیند به تولید سشوع بیشتر سیلتمی منجر میشود
دوم .توالی و تنوع آشوب (سرایتپذیری)

یکی از ویژگیهای مهم در شبکه سیلتم ،موروع سرای.پذیری در پی توالی و تنتوع سشتوع
اس .سرای.پذیری میتواند مشکمت پیشرونده و تغییر حال.پتذیر بترای بتازیگر هتدف ایجتاد
کند «در این راستا و با توجه بته ارتبتاط هتمافتزای مؤلفتههتای جنتگ ترکیبتی و همچنتین ترستیم
شبکهای منافع بازیگر هدف توسط بازیگر عامل ،هرکدام از مؤلفتههتای جنتگ ترکیبتی متیتوانتد
مکمل و پیشبرنده ی اهداف مؤلفههای دیگر نیز باشتد »(راجتی و افتختاری )95 :1398 ،در واقتع
سشوع شکلگرفته در درون سیلتم به دلیل سینرژی شبکهای دائماً در حال سرای ،.تطتور و تغییتر
شکل اس .که به پدیده اختمل شتناختی و کتاهش قتدرت اختذ تصتمیم در بتازیگر هتدف منجتر
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میشود این مهم به شرطی حورت میپذیرد که توالی فشار و تنوع موروعات سن بهخوبی رعای.
گردد
سوم .آشوب و اختالل شناختی

هدف جنگ ترکیبی در نهای .تغییر معادالت ادراکی و محاسباتی بازیگر هدف اس .در واقع
در پی فشار ترکیبی و سینرژی

بازیگر عامل بر سیلتتم جامعته بتازیگر هتدف متیتتوان بته تغییتر

معادالت ذهنی جامعه هدف اقدام کرد در این بین بازیگر هدف در پس بحرانهایی که بهحورت
متوالی و متنوع مبتنی بر سسی پذیریهایش فرود میسید دچار اختمل در تصمیمگیری و وادادگی
شناختی می شود در این بین خروجی سیلتم که مبتنی بر پتردازش عتادی بته بازخوردهتای عتادی
منجر می شد حال با پدیده دیگری به اسم فیدب

شناختی و فیدفوروارد ترکیبی مواجه شتده است.

که سیلتم به عل .عدم توانایی برای تفلیر و ترجمه سن دچار بحران و سشوع مضاعف متیشتود
الگویی که علیه جمهوری اسممی ایران نیز به کار بلته شتده است .در واقتع خروجتی فیزیکتی و
مجازی مؤلفههای نبرد در حوزه تأثیرات شناختی رخنمایی میکند در واقع در این نوع از عملیات
تأثیر محور سنچه که اهمی .دارد رسیدن به هدف اس .و پیروزی و شکلت .نیتز ستاحتی شتناختی
پیدا میکنند (محمدی نجم )6 :1385 ،شناخ .و پیش بینی تأثیرات غیرملتتقیم ناشتی از اقتدامات
فیزیکی جنگ ترکیبی بهمثابه عملیات تأثیرمحور در قال

ی

سیلتم پیچیده شبکهای مانند فضای

رزم نیازمند الگوها ،اطمعات و ابزارهای مدرن اس .رویکرد تأثیرمحور با استفاده از عناحر فتوق
امکان عبور از حوزهی فیزیکی و هجتوم هتمافتزا و هتمزمتان بته حتوزههتای فیزیکتی ،شتناختی و
اطمعاتی بازیگر هدف را فراهم سورده اس .بدین ترتی

فنتاوریهتای پیشترفتهای ماننتد بترسورد

«عملیاتی شبکهای» 1و «تحلیل سیلتم سیلتمها» 2به طراحان عملیتات تتأثیرمحور و ترکیبتی امکتان
میدهند تا سن دسته از مفاحل و گرههایی از شبکه بازیگر هدف را شناستایی و متورد هجمته قترار
دهند که در فرسیند ذهن و میدان سن اختمل ایجاد کند (محمدی نجم)9 :1385 ،

1. Operational Net Assessment
2. System Of Systems Analysis
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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 -4تحلیل جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسالمی ایران
واکاوی جنگ غرع علیته جمهتوری استممی ایتران نشتاندهنتده ستیر تطتورات جنتگ علیته
جمهوری اسممی و پیچیده شدن این موروع اس .در واقع جمهوری اسممی ایران هدف الگویی
متطور و پیش رونده از جنگ اس .که دائماً در حال تحول اس .این تحول یکتی از مبتانی جنتگ
ترکیبی اس .که الگوی سن مبتنی بر درد حداکثری متناست

بتا نقتاط رتعف و تتأثیرات شتناختی

طراحی میشود
 -1-4واکاوی مصداقی جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسالمی ایران:
جمهوری اسممی ایران معتقد اس .ایتاالتمتحتده بتهعنتوان ستردمدار اِعمتال فشتار از طترف
غربیها بر ایران از همهی ابزارها و مؤلفههای ممکن حتی حمله نظامی برای دستیابی به هدف خود،
یعنی سرنگونی نظام جمهوری اسممی استفاده کرده اس .و از زمان پیدایش جمهوری اسممی این
ابزارها ترکیبی از سیاس.های مختلف سخ .و نترم بتوده است .برانتدازی و ایجتاد نتاسرامیهتای
سیاسی ،تحریم و فشار اقتصادی ،عملیات پنهان و ترور ،حمای .از گروههای شبهنظتامی ،اقتدامات
نظامی ،حمای .از تجاوزگران منطقه ای به ایران ،خرابکاری و نبرد سایبری ،اتهامات حقوق بشتری
به ایران و تهاجم فرهنگتی بته کشتور بخشتی از ایتن متوارد است( .موستویان )77 :1394 ،جنتگ
کمسی

نظامی هش.ساله علیه ایران تا کاربل .انواع فشار ،نبرد و تهدید در بازه بعتد از انقتمع

اسممی و تحریم های پیچیده و چند الیه اقتصادی مؤیتد الگوهتای پیچیتده و ترکیبتی جنتگ علیته
جمهوری اسممی ایران میباشد یکی از مزی .های مهم جنگ ترکیبی پیشتینی نبتودن الگتوی سن
اس .در واقع این نوع از جنگ تابع مدل های پیشینی قطعی نیل .بلکه با بهرهگیری از ی

ستری

از احول مشخص و مهم و مبتنی بر کد اختصاحی جامعه هدف و بتهحتورت منحصتربهفترد عمتل
میکند در این راستا و با واکاوی مؤلفههای جنگ هیبریدی می توان به این نتیجه رسید که الگوی
جنگ علیه جمهوری اسممی ایران مدل پیشرفته و اختصاحی ایران اس .که مبتنی بر پیچیدهسازی
محیط اطمعاتی با هدف رستیدن بته تتأثیرات شتناختی و ستاخ .رژیتم حقیقت .اجتمتاعی است.
وزارت دفاع سمریکا ،در دکتترین ختود دربتاره عملیتات اطمعتاتی 1محتیط اطمعتات را محیطتی

1. IO
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میداند که جمع افراد ،سازمانها و سیلتمهایی اس .که اطمعات را جمعسوری ،پردازش یا انتشار
داده و یا مبتنی بر سن فعالی .میکنند همانطور کته در شتکل شتماره چهتار نشتان دادهشتده ،ایتن
محیط از سه بُعد بههمپیوسته تشکیل شده اس .که بهطور مداوم با افراد ،سازمانها و سیلتتمهتا در
تعامل اس .این ابعاد عبارتاند از بُعد فیزیکی ،اطمعاتی و شناختی بُعد فیزیکی یا در واقع همتان
محیط عینی از سیلتمهای فرماندهی و کنترل ،تصمیمگیرندگان احلی و زیرستاخ.هتای پشتتیبانی
تشکیل شده اس .بعد اطمعاتی به جایگاه و نحوه جمعسوری ،پردازش ،ثبت .و ذخیتره ،توزیتع و
محافظ .از اطمعات مرتبط میشود بعد شناختی نیز بهعنوان بعد سوم در ایتن زمینته بته انلتانهتا
اشاره دارد و در واقع شامل ذهن کلانی اس .که اطمعات را دریافت .و منتقتل کترده و بته سنهتا
پاسب میدهند و یا بر اساس سنها عمل میکنند (نیلن)9 :2015 ،

الیه شناختی

الیه اطمعاتی

الیه فیزیکی

شکل  4الیههای جنگ ترکیبی (منبع :نگارنده با الهام از نیلن)2015 ،

«با وقوع انقمع اسممی ایران در سال  1979میمدی و شکلگیری ی

نظتام استممی جدیتد،

این نظام ،پرچمدار تحقق سرمانهای داخلی و بین المللی انقمع استممی گردیتد طبیعتی بتود کته
مخالفان این سرمانها ،چه در داخل و چه در سطر بینالمللی برای جلوگیری از تحقق سن ،بتر ایتن
نظام سیاسی نوپا فشار وارد سوردند ازاینرو ،تمشهتای زیتادی بترای متزلتزل و بتیثبتات نمتودن
جمهوری اسممی ایران شکل گرف .در واقع دشمنان جمهوری اسممی ایتران کته در ر س سنهتا
سمریکا و رژیم حهیونیلتی و برخی از کشتورهای اروپتایی ماننتد انگللتتان قترار دارنتد ،از همتان
ابتدای پیروزی انقمع استممی در راستتای حمایت .از معاررتان داخلتی ،بتا کمت
تجهیزاتی خود ،بهنوعی غیرملتقیم وارد جنگ مللحانه علیه نظام شدند و در ی

هتای متالی و
هملویی کامل،

با استفاده از شیوههای مختلف ،همچون تقوی .تجزیهطلبتی در ایتران بتا ایجتاد غائلتههتای قتومی،
طراحی کودتاهایی مانند کودتای نوژه ،مداخلته نظتامی ملتتقیم ماننتد حادثته طتبس و راهانتدازی
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جریان تروریلم داخلی با کم

گروه

منافقین و در جه .حذف فیزیکتی رهبتران انقتمع از

ححنه ،در پی ساقط کردن نظتام حتاکم بتر ج ا ایتران برسمدنتد بتا بتروز شکلت .در شتیوههتای
یادشده ،جنگ هش.ساله بر ج ا ایران تحمیل شد » (پوراحمدی و ررایی )205 :1391 ،غترع و
علیالخصوا سمریکا ،راهبردی را در مواجهه با ایران در پیشگرفته کته حترفاً بته ابعتاد واحتدی
محدود نمیشود بلکه ترکیبی از ابعاد و مؤلفههای مختلف اس .این راهبرد در برابر ج ا ایتران نیتز
ترکیبی از سه الیه فیزیکی ،اطمعاتی و شناختی اس .که مبتنی بر نقاط رعف و مفاحتل شتبکهای
ایران ساخته شده اس .این ساح ،.ترکیبتی از فشتارهای متنتوع و ستینرژی

اقتصتادی ،سیاستی،

نظامی ،خرابکاری و حممت سایبری و جنگافروزی در مناطق نفوذ ایران را در برمیگیرد به نظر
میرسد هدف نهایی نیز تغییر نظام سیاسی و یا فروپاشی ستامان سیاستی ج ا ایتران است .کته نقطته
وقوع سن در تغییرات شناختی قرار دارد بدیهی اس .کته کیفیت .راهبترد فشتار غترع و همچنتین
عملکرد بلیاری از رؤسای جمهور سمریکا از جمله ترامپ علیه ج ا ایران نیز در چتارچوع جنتگ
هیبریدی قابلپردازش اس( .کرمی ،محمدشریفی ،یزدانی)105 :1398 ،
موروع نفوذ در دایره محیط اطمعاتی همواره یکی از نقاط مزی .دشمنان برای کنترل محتیط
خاکلتری و اعمال فشار حداکثری علیه ج ا ا بوده اس .مقام معظم رهبتری نیتز در ایتن رابطته بته
تکرار و با تعابیر مختلفی هشدار دادند که دشمن به دنبال ایجاد خطای محاسباتی در ملئوالن اس:.
«ملئوالن سماج این نفوذند؛ برای چه هدف چیل .هدف این است .کته محاستبات ملتئوالن را
عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی ملئول جمهوری اسممی به این نتیجه برسد که با ممحظه هزینه و
فایده احلاس کند که باید این اقدام را بکند ،این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این اس .به ایتن نتیجته
برسد که فمن رابطه را قطع کند ،فمن رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این اس .که ایتن محاستبات
در ذهن ملئولین عوض بشود » ()1394/12/20
در این بین به نظر میرسد حتی ابراز عمقهمندیهای گاهوبیگتاه مجتدد سمریکتا بته متذاکره بتا
جمهوری اسممی بخشی از رویکرد جامع نبترد ترکیبتی علیته جمهتوری استممی ایتران محلتوع
میشود و میتوان از سن بهعنوان سمح مذاکره یاد کرد در واقع در این رویکرد همه مؤلفتههتا در
کنار یکدیگر در پی ایجاد بحران تصمیم و کنش برای جامعه ایرانی و ملئوالن هلتند همتانطتور
که در دول .ترامپ نیز این مهم قابلردیابی ب ود کته منجتر بته ستردرگم کتردن ملتئوالن ایتران و
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تطویل شرایط مناس

برای تقوی .اثرگذاری نبرد ترکیبی میشود (کرمی ،محمدشریفی ،یزدانی،

)105 :1398
 -2-4واکاوی روشی جنگ هیبریدی علیه جمهوری اسالمی ایران:
جنگ ترکیبی در ارتباط با بازیگر هدف خود معنا پیدا میکند و به همین دلیل تتابع الگوهتای
متصل

قبلی نیل .بلکه تابع احولی اس .که در ارتباط با جامعه هدف به الگو تبدیل میشود

 -1-2-4پیچیدگی شبکهای ،محور جنگ ترکیبی غرب

با واکاوی جنگ ترکیبی غرع علیه جمهوری اسممی ایران میتوان مشاهده کترد کته مفهتوم
پیچیدگی شبکهای بهعنوان محوری .جنگ هیبریدی در الگوی فشار علیه جمهوری اسممی ایتران
مورد کاربل .قترار گرفتته است ،.از ایتن رو نگترش سیلتتمی و پیچیتده بته ایتن نبترد از اهمیت.
برخوردار اس .نگرش سیلتمی در واقع رویکردی تحلیلی و شبکهای به فضتای نبترد دارد کته در
ترکی

با سگاهی موقعیتی 1شکل میگیرد (محمدی نجم )12 :1385 ،ارتش ایاالتمتحده نیتز در

حال بازسازی توانمندی خود مبتنی بر جنگهای پیچیتده سیلتتمی و نتامنظم است .بتهنحتوی کته
چابکی ،تطابق پذیری ،پایایی و تحوالت سریع را بتواند مورد پردازش قترار دهتد (هتافمن:2006 ،
 )400در واقع جنگ ترکیبی محصول جامعه پیچیده پل.مدرن اس .که بتا دور شتدن از فیزیت
مرکزگتترای نیتتوتنی رو بتتهستتوی سشتتوع در فیزیتت

کوانتتتوم و نلتتبی .دارد در ایتتن متتدار،

کثرت گرایی ،عدم قطعی .و الگوی فضتامحور دارای اهمیت .است .طراحتی سشتوع شتناختی و
ادراکی از جمله اهداف احیل جنگ هیبریدی غرع علیه جمهوری اسممی ایران اس .و در درون
ی

شبکه پیچیده سرای .پذیر و تعاملی عمل میکند خطمشی نظامی ناتو برای عملیات اطمعاتی

( )MC 0422/5در فوریه  2015محیط اطمعاتی را بهنحوی تعریف متیکنتد کته فضتای پیچیتده
جنگ ترکیبی در سن مشاهده می شود در واقع در این گزارش فضتای شتناختی ،فضتای مجتازی و
فضای فیزیکی در کنار یکدیگر موردتوجه قرار گرفته اند (ارتباطات راهبردی نتاتو :مرکتز تعتالی،
)151 :1395
در این فرسیند ،اجزا بهنحوی طراحی می شوند که تغییر در هر جزئی ممکن اس .بته تغییتر در
کل شبکه منجر شود ،تغییری که لزوماً قابلسنجش و پیشبینی نیل .و در طتول زمتان بته اَشتکال
1. Situational Awareness
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مختلفی عمل میکنتد در ایتن راستتا طراحتی الگتوریتمهتای یادگیرنتده در درون ایتن سیلتتمهتا
رتروری بتته نظتر متتیرستتد تتا بتتتوان الگتوی مواجهتته چابت
غیرقابلپیشبینی و سینرژی

کشتور را در پتتس فیتتدفورواردهای

تنظیم کرد در واقتع پتس از اینکته فیزیت

کمستی

بته اوج ختود

رسید با چالشهایی روبرو شد این چالشها نلب .به پیشفرضهای مانند جبرگرایی ،دانش عینتی
و ملتقل که از مشاهدهگر جدا میشود بود که از سوی پارادایمهتای ستتی در علتم فیزیت

ماننتد

کوانتوم ،نلبی .و نظریه پویایی غیرخطی متورد چتالش قترار گرفت .پویتایی غیرخطتی یتا نظریته
سشوع در این بین قابل شناخ .و درک اس( .غفارینل

و ایمان )44 :1392 ،و پلتفرم معناداری

را برای تفلیر جنگ ترکیبی رقم میزند الگوهای جنگهای مدرن علیه جمهوری استممی ایتران
بتا قترار گتترفتن هتدف ستتوژهمحتور و اطمعتتات ،تلتلیحات ،فرمانتتدهی و کنتترل در مجموعتتهای
سامانمند و شبکهای با تلفیق مؤلفهها و توانمندیها مبتنی بر نقاط سسی پتذیر قابتلپتردازش است.
(کمنتری ،ع )79 :1395 ،نفیو 1در کتاع «هنر تحریمهتا ،نگتاهی از درون میتدان» رتمن تشتریر
روند انعقاد برجام اشاراتی بته جنتگ ترکیبتی و پیچیتده علیته جمهتوری استممی ایتران متیکنتد
«تحریمها وقتتی متؤثر واقتع شتدند کته مجموعتهای از عوامتل مختلتف در همتاهنگی بتا همتدیگر
بهحورت مناس

کار میکردند» (نفیو« )11 :1397 ،این نه به من و یا حتی افرادی که در ژنو جمتع

شده بودند تعلق دارد ،بلکه این ی

برد تیمی و ناشی از همکاری میان افلران اطمعاتی ،نظامیتان،

کارشناسان غیرنظامی ،تحریمگذاران ،کارکنان کنگره و دیولماتها بود که در راستای رستیدن بته
ی

هدف مشترک تمش کرده بودند » (نفیو )8 :1397 ،نفیو در ایتن اثتر تأکیتد زیتادی بتر روی

ورعی .ادراکی جامعه هدف برای اثربخشی تحریمها دارد «یکی از عوامتل کلیتدی در موفقیت.
تحریمها و اعمال سنها ،داشتن درک درس .از سطوح مرتبط با استقام .ملی در طترف مقابتل
اس .و اینکه کشور تحریم کننده چه اقداماتی باید انجام دهتد تتا ایتن اراده کتاهش پیتدا کنتد »
(نفیو )19 :1397 ،جنگ ترکیبی از سن رو که می تواند با ایجاد پیچیدگی ،باعث اختتمل شتناختی
در قوای ادراکی بازیگر هدف شود قابلی .سن را دارد تا بتازیگر هتدف را بترای تغییترات بتزر،
سماده کند

1. Nephew
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 -2-2-4ایجاد الگوریتم شرطیسازی و ابهام

مطالعات در زمینه پدیده جنگ هیبریدی ،سن را بهحورت پدیدهای کته از نظرگتاه شتناختی و
کتالو و جانلتون )96 :1395 ،یکتی از نکتات

فیزیکی پردازش میشود ،تعریف کرده اس( .م

مهمی که در فرسیند جنگ ترکیبی و پیچیده غرع علیه جمهوری اسممی ایران اعمال شتده است.
ایجاد الگوریتمهای شرطیسازی و ابهام بوده اس .در واقع ایجاد ابهام برای تح .شعاع قرار دادن
منطق تصمیم گیری بازیگر هدف در جنگ ترکیبتی از اهمیت .زیتادی برختوردار بتوده و یکتی از
ارکتان تشتتکیل ورتعی .اختتتمل شتتناختی نیتز در ایتتن ستاح .قابتتلتعبیتر است .از ستتویی دیگتتر
الگوریتمهای شرطی سازی از اهمی .برخوردارند در واقع مبتنی بتر الگتوی شترطیستازی کته در
چند سال گذشته بهطور ویژه در جنگ ترکیبی غرع علیته جمهتوری استممی ایتران اعمتالشتده،
بازیگر هدف در پی سن اس .که ثبات تصمیم گیری و استقمل ذهنی جامعه ایرانی را متورد رتربه
قرار دهد و سن را وارد ی

ورعی .انباش.گریز و کوتاهمدت کند یکی از تاکتی

هایی کته در

این زمینه قابلطرح اس .استفاده از طرح واره تحریم اس .کته ذهنیت .جامعته ایرانتی را بتهشتدت
تح .تأثیر قرار داده اس .در واقع تأکید بیشازحد به موروع تحتریم توستط برختی از ملتئوالن
داخلی و بازیگری با سن توسط غرع باعث شده تا ذهن بخش زیادی از جامعته ایتران بته مورتوع
تح ریم شرطی شود و این مهم استقمل اجتماعی و شتناختی جامعته را بتا مختاطرات جتدی مواجته
کرده ،موروعی که در نلل چهارم جنگ از اهمی .برخوردار اس .دیما سداملتکی جنتگ نلتل
چهارم را تلفیقی از قدرتهای مختلف سخ .و نرم در حوزههای متنوع و با بهکارگیری ابزارهتای
چندبعدی اقتصادی ،دیولماتی

و نظامی هماهنگ میداند در این نوع از نبرد ،تمتایز بتین حتلر و

جنگ مخدوش می شود و همچنین تفتاوت میتان ابزارهتا و راهبردهتای نظتامی و غیرنظتامی متبهم
می شود طرفداران این نلل از جنگ معتقدند که این فرسیند در مناطق روستایی ،مراکز پرجمعیت.
و شبکههای مجازی بهطور همزمان انجام میشود و نقاط سسی پذیر و شکننده دشمن مورد هدف
قرار میگیرد (ثمودی پیلهرود)178 :1399 ،
الف) منطقهی خاکستری بهمثابه بستر منازعه

مدل اعمالی جنگ ترکیبی غرع علیه جمهوری استممی ایتران در بلتتر منطقته خاکلتتری در
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حال وقوع است .و متدل هتای جدیتد منازعته نیتز بتر ایتن امتر اشتاره دارنتد (سیزنشتتات)2019 ،

1

(سیزنشتات( )2020 ،سیزنشتات ) 2021 ،محتیط خاکلتتری بلتتری است .کته ورتعی .سن تحت.
عنوان نه جنگ نه حلر شناخته میشود (چمبرز 2)4 :2016 ،در واقع منطقه خاکلتری نبرد در لبته
سشوع اس .همانگونه که فیری

کوانتوم و مفهوم سیاهچاله ،حرک .در لبه سشوع اس .منظور

از لبه سشوع استفاده از همه ظرفی .های ترکیبی برای تأثیرگذاری شتناختی و عملیتاتی بتر بتازیگر
هدف بدون ایجاد نبرد با دامنه گلترده اس .لذا نبرد ترکیبی بتهعنتوان استتراتژی و روش کلتی و
همچنین تأثیر شناختی و ایجاد رژیم حقیق .بهعنوان هدف غایی نبرد و همچنین منطقه خاکلتتری
بهعنوان بلتر نبرد موردتوجه قرار دارد جنگ ترکیبی از سن رو که در زیر سستانه جنگ متعارف و
فراگیر قرار میگیرد قابلی .تبیین در جنگ هیبریدی را دارد (چمبرز )16 :2016 ،از زمان انقمع
اسممی و بهخصوا بعد از حمله سمریکا به عراق در  2003رؤسای جمهوری مختلتف سمریکتا در
پس مقابله با قدرت و کنشگری منطقهای ج ا ا بودهاند در این راستتا دو طترف نیتز از شتروع نبترد
فراگیر اجتناع کردند در این میان ملئوالن سمریکایی همواره در پی فرستایش و تضتعیف قتدرت
منطقهای و نیابتی جمهتوری استممی بتوده انتد رژیتم استرائیل نیتز بتا استتفاده از استتراتژی منطقته
خاکلتری ،رشتههای نزاع در میان جنگها 3بته دنبتال تضتعیف ایتران علتیالخصتوا در ستاح.
حضور منطقهای ایران بوده اس( .گلدنبر ،و سایرین 4)1 :2020 ،فرسیندی که غربیها و بتهطتور
ویژه رژیم حهیونیلتی و سمریکا نیز به سن اتکا دارند
چند احل برای شناخ .این راهبرد غربتی وجتود دارد کته در ادامته بتا بهترهگیتری از مطالت
(گلدنبر ،و سایرین 5)1 :2020 ،و (سیزنشتات 6)2021 ،2020 ،2019 ،بتهحتورت مختصتر متورد
پردازش قرار میگیرد عناوین این احول در شکل شماره پنج قابلمشاهده اس.

1. Eisenstadt
2. Chambers
)3. Campaign between the wars” (the Hebrew acronym is mabam
4. Goldenberg, H,T&M

 .5گلدنبرگ و  ...در مطلبی با عنوان «مقابله با ایران؛ در هایی که آمریکا باید از عملیات اسرائیل در سوریه بگیرد» به موضوع
منطقه خاکستری و استفاده از آن برای مقابله با ایران پرداخته است.
 .6مؤسسه واشنگتن در مطلبی با عنوان «فعالیت در منطقه خاکستری برای مقابله با ایران» به تجویزاتی بیرای مقابلیه بیا اییران
مبتنی بر راهبرد منطقه خاکستری پرداخته است.
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 به جای تمرکز و حمله به اهداف استراتژی

گلترده ،بر اهداف عملیاتی کاممً مشخص و

محدودی تمرکز کنید که می تواند از طریق نیروی نظتامی محتدود محقتق شتود و اهمیت.
هشداردهنده زیادی برای بازیگر هدف داشته باشد
 این نوع از مبارزات مبتنی بر ححنههایی رقتم متیختورد کته مزیت .و تفتوق اطمعتاتی و
نظامی در سن وجود داشته باشد این مزی .باعث میشود اوالً :واکنش بتازیگران مختلتف
بهحورت عمیقی قابل تجزیهوتحلیل باشد و ثانیاً از احتمال واکنش نظامی کاسته شود
 در این نوع از نبرد نباید از ریل

های محاسبهشده اجتناع کرد ریل

هایی کته بتین دو

نقطه جنگ تمامعیار و بیعملی قرار دارند و برای پیشبرد کار نیاز هلتند
 در این بین ایجاد ی

سازوکار دقیق ارسال پیام الزم اس .بهنحوی که ملتئولی .اقتدام را

انکارپتذیر کنتتد؛ امتا توانتتایی ارستتال ستیگنالهتتای حتتریر و بازدارنتده و مختتاطرهسمیتز را
بهحورت فراگیر برای بازیگر هدف داشته باشد
 بهطور هوشمندانه و هدفمند باید تلفات بازیگر هدف و مخصوحتاً غیرنظتامیهتا را کنتترل
کرد و کاهش داد
 رویکرد برنامهریزی تدریجی ،هوشمندانه و روبهجلو از اهمی .زیادی برخوردار اس .این
رویکرد ،درد و فشار را بهتدریج اعمال میکند و تکرار را گتامبتهگتام مجتاز و حلاستی.
واکنش را بهمرور کمتر میکند برخمف رویههای سنتی جنگ که اکثر سنها به رویههای
کلی و کمن توجه داشتند
 ررورت دارد دیولماسی مکمل 1با سایر بازیگران مربوط به ححنه مذکور ادامه پیتدا کنتد
تا بتوان فضا را برای اقدامات تنبیهی ،تشویقی و نظامی سماده نگه داش.
 در مورد دستاوردها و قدرت ی

نبرد پویشی ،واقعنگر باشید و در حتورتی کته ادامته سن

نتایج جدیدی را ایجاد نمیکند شعله سن را پایین بکشید و راه را عوض کنید

1. Complementary Diplomacy
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

121

تحلیل جنگ هیبریدی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران

هدف عینی
و محدود

برتری
اطمعاتی

مکمل

پذیرش
ریل

دیولماسی

واقعبینی

الزامات منطقه

های

نلب .به

خاکلتری

محاسبه شده
سازوکار

کارزار
کنترل

سیگنال و
رویکرد

انکار

تلفات

گامبهگام
شکل  5الزامات منطقه خاکلتری (منبع :نگارنده با الهام از گلدنبر ،و سایرین 2020،و
سیزنشتات)2019،2020،2021،

ب) ساخت رژیم حقیقت

مبتنی بر الگوی بررسیشده و در خروجی جنگ ترکیبی در بلتتر منطقته خاکلتتری متیتتوان
تأثیرات شناختی را ردیابی کرد راهبرد احلی در منطقه خاکلتری ،هنتر ایجتاد تتأثیر بتا محوریت.
قدرت اس( .رای )3 :2017 ،.تأثیرات شناختی بهمرور زمان به ساخ .رژیتم حقیقت .و دستتگاه
معنابخش تبدیل متی شتود در واقتع ،بازنمتایی قتدرت غترع در جنتگ ترکیبتی مبتنتی بتر منطقته
خاکلتری با تأثیرات شناختی همراه میشود که میتواند جامعه هدف را بهشتدت شترطی کترده و
شروع روندی باشد برای ساخ .رژیم حقیق .موردنظر غرع که همراه با شیوع بحران تصتمیم در
بازیگر هدف و فرسایش توانمندیهتای سن پیگیتری متیشتود جنتگهتای جدیتد ،لزومتاً جنتگ
مشخص و متعارف ی

دول .علیه ی

دول .و برای کنترل سرزمین نیلتند بلکه بیشتر بته کنتترل

جمعی ،.ادراک و روندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری مربوط میشوند جنتگهتای معاحتر را
نباید حرفاً بهعنوان مقوالت عینی و تجربی مورد پردازش قرار داد بلکته بتهعنتوان چتارچوعهتای
منطقی و ادراکی شناخته میشوند در این بین شبکههای اجتماعی بهعنوان سمحهای کته تتأثیرات
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مهمی در روند رژیمسازی حقیق ،.مشروعی ،.بلیج اجتماعی و هوادارسازی دارنتد متدنظر قترار
میگیرند (نیلن)9 :2015 ،
همانطور که جیمز جوردانو دانشمند مغز و اعصاع اشاره میکند ،در قرن بیل .و یکتم ،مغتز
انلان بهمثابه میدان جنگ درسمده اس( .بتین وینیتو ،راجترز و تترو  1)2019 ،و در واقتع فرسینتد
شناختی این نبرد در اثر فشار ترکیبتی و هژمتونی قتدرت بته چتارچوع معنتا و منبتع تفلتیر تبتدیل
میشود که می توان سن را تح .عنوان رژیم حقیقت .یتاد کترد رژیتم حقیقت .در واقتع مفهتومی
فوکویی اس .معضل رژیم حقیق .ایجاد رابطه بین نظام دانایی و توانایی است .کته از طریتق سن،
حقیق ،.برساخته میشود (بخشایش اردستتانی )43 :1388 ،و غایتات عتالی و فللتفی نبترد را رقتم
میزند الگویی که نوع رابطه بین قدرت و ذهن را بررسی میکند
نبرد ترکیبی از نقطه عزیم .عملیاتی شروع میشود و در نقاط اوج ختود ،تتأثیرات شتناختی و
ساخ .رژیم حقیق .را در پی خواهد داش .رژیمی که میتواند بهعنوان دستتگاه و منبتع معنتایی
ی

جامعه قرار بگیرد این فرسیند ،فرمول حقیق .شبکهای ،عناحر و مؤلفههای شناختی را تثبیت.

میکند که در سن رابطه بین بازنمایی و ارائه (کلمات و چیزهتا) ،حقیقت .و غیرحقیقت .و جایگتاه
موروع در گفتمان ،محتل پتردازش است .رژیتم حقیقت .معاحتر متا شتامل دانتش حتدق کتاممً
ناهمگنی اس .که از عناحر مختلفی از جمله قدرت ،دانش ،فرهنگ و ساختهشتده (وِیِته:2008 ،
 2)367و مؤلفه های سن مبتنی بر مدلهای بومی هر هدف طراحی میشود مبتنتی بتر شتکل شتماره
شش ،جنگ ترکیبی غرع علیه جمهتو ری استممی ایتران نیتز بته ایتن هتدف نهتایی نظتر دارد در
حورت موفقی .این مرحله از نبرد ،جامعه ایرانی دارای دستگاه فکری میشود که مبتنی بر مطلوع
غربی به تفلیر پدیدههای موردنظر می پردازد در شکل شش به مراحل تکامل جنگ ترکیبی اشاره
شده اس .وقوع جنگ ترکیبی در محیطی خاکلتری که به تأثیرات شناختی و در نهای .به ایجتاد
رژیم حقیق .منجر میشود

1. Bienvenue, Rogers & Troath
2. Weir
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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شکل  6فرسیند جنگ ترکیبی تا رژیم حقیق( .منبع :نگارنده)

متدلوژی نبردها متأثر از تغییترات علتوم اجتمتاعی در حتال تغییترات پرشتتاع است .شتناخ.
الگوی این تغییرات می تواند جمهوری اسممی ایران را در برابر نبردهای مدرن به موفقی .برستاند
جنگ ،دیگر حرفاً مفهومی عینی نیل .و ابعاد ذهنی و شناختی و روشی سن بهشدت پیچیده شده و
از اهمی .برخوردار اس .سی.اهلل خامنه ای در دیدار با فرماندهان سواه بتا اشتاره بته پیچیتده شتدن
استکبار جهانی به موروع جنگ های نوین و پیچیدگی سن و همچنین استراتژی ابهام در جنگهای
سینده اشاره میکنند« :ممکن اس .تهاجمات دنیا در سینده ،اینطور حتریر و روبتاز و ستهلالتدفع
نباشد؛ ممکن اس .پیچیدهتر باشد؛ پیچیدگی و ایمان قوی الزم اس .دفاع از اسمم در دوران نبی
اکرم (حلّیاللَّه علیهوالهوسلّم) ،سسانتر از دفاع از اسمم در دوران امیرالمؤمنین (علیهاللتمم) بتود
در سن زمان ،قضیه پیچیدهتر بود امروز هم استکبار جهانی پیچیده است .و ابزارهتای گونتاگون در
اختیارش میباشد شما چه میدانید که چه پیش خواهد سمد » ( )1369/6/29نکته مهم این فرسینتد
سن اس .که تهدیدات ترکیبی «بهسرع .با هر شرایطی سازگار شتده و از حتالتی بته حالت .دیگتر
تبدیل میشود » (م

کتالو و جانلتون )99 :1395 ،ایتن ستیر ستریع تحتوالت و تطتورات جنتگ

نیازمند طراحی مرکزی اس .که درک فراگیری از ورعی .عینی و ذهنتی جامعته داشتته باشتند و
بتواند با طراحی مکانیزم های یادگیرنده و چاب

به تحلیل پیچیتدگی نبردهتای جدیتد و الگوهتای

مواجهه با سن بوردازد عینی ،.رسانه ،ورعی .شناختی و رژیم حقیق .چهار مرحله مهتم در تبیتین
این الگوها خواهد بود و به همین دلیل اس .که فناوریهای شتناختی بتهشتدت بتا بلتترهای عینتی
عجین میشوند
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نتیجهگیری
مطالعه الگوهای مدرن جنگ از رشتههای ت

سویه عبور کرده در ورعی.های میانرشتهای و

چندرشتهای معنادار شدهاند بررسی و پردازش این فرسیند به ستازوکاری نیتاز دارد کته اوالً درک
فراگیری از ورعی .پیچیده این فرسیند داشته باشتد و ثانیت ًا بتوانتد بتا طراحتی الگوهتای پیچیتده و
یادگیرنده بهمواجهه راهبرد دشمنان بشتابد نبردهتای متدرن بلتترهایی ذهنتی و ستوژهمحتور پیتدا
کرده اند و متأثر از تحوال ت روشمند علوم اجتماعی و فناوری و در ارتباط چندسویه با این فرسینتد
در حال تطور و تغییر هلتند در این بین ثبات و انلتجام داخلتی کشتور و ترستیم الگوهتای کتنش
مبتنی بر رویههای سیندهپژوهانه بدون شرطیسازی کشور به راهبردهای شناختی دشتمن از اهمیت.
برخوردار اس .در این راستا توجه به توانایی دشمن در تبدیل مزیت.هتا ،مورتوعات و ابزارهتای
مختلف دیولماتی

از جمله مذاکره و تحریم به سمحهای تنظیمی در فنتاوری شتناختی از اهمیت.

برخوردار اس .مواجهه با جنگ ترکیبتی غترع نیازمنتد یت

هلتته فکتری منلتجم ،هیبریتدی و

نوسورانه اس .که با تشخیص ظرفی.های کشور امکان مقابله با راهبردهای ترکیبی دشمن را داشته
باشد یادگیری سیلتمی و انباش .اجتماعی – سیاسی از جمله نکات مهمی اس .که در ایتن ملتیر
ررورت دارد جنگ ترکیبی در نزد بتازیگر هتدف ،ظتاهری بتینظتم و شتلخته دارد؛ امتا در نتزد
بازیگر مجری پر از نظم و انلتجام است .در واقتع مزیت .مهتم جنتگ ترکیبتی در همتین نمتایش
سشفتگی اس .که نخل .حلاسی .و دوم توانایی تمرکز را از بازیگر هدف سل

میکند در این

راستا بایلته اس .از تجویزهای شلخته ،مقطعی و بدون انلجام برای مقابله با ایتن جنتگ بتهشتدت
پرهیز کرد در غیر این حورت کنش و سیاس .های کته در ایتن دست .قترار بگیرنتد متیتوانتد بته
تقوی .راهبرد ترکیبی دشمن منجر شود در واقتع رتروری است .بترای مقابلته بتا جنتگ ترکیبتی
دشمن به چند نکته توجه شود از جمله :فهم روشمند و علمی الگوهای جدیتد جنتگ و منازعته در
سطر مدیران عالی کشور و ایجاد توانمندی بترای گتذار از الگوهتای متصتل

بته الگوهتای پویتا،

یادگیرنده ،انباش.پذیر و قابل ارزیابی ،بلط تواناییهای کشور و استفاده از ظرفیت.هتای پراکنتده
قدرت در سطر داخلی و خارجی ،طراحی هلته متفکر برای شتناخ .راهبردهتای ترکیبتی دشتمن
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به نحوی که با مدیری .متمرکز ،امکان پایش پیچیدگی شبکه و مفاحل مختلف سن را داشته باشد و
همچنین دوری از روزمرهگرایی ،شلختگی و عدم انلجام در نظام سیاس.گذاری کشور
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