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 مقدمه
ترینمنطقـهجهـانبـهشمارعینحالبحرانیدروترینپرآشوببهعنـواناسیامنطقهغرب

ژئوپلتیک.ایمـؤثر،تمـامیجهـانراتحـتتـأثیرقـراردادهاسـترفتهوتحوالتآنبهگونـه

بازیگرانمنط و داشته تحولقرار و معرضتغییر در همواره طییکصدسالگذشته همدر قه

وضعیتوابهامرادرحالتآیندهمنطقهغرباسیاایایوفرامنطقه،منطقهرسمیوغیررسمی

هاوبازیگرانغیررسمیکهدردهۀاخیرنقشبسیاریدراند.ازجملهجریانقراردادهینامعلوم

میمنطق افزوده منطقه در آن نفوذ دامنـۀ بر نیز روز هر و کرده ایفا گروهه جریان هایشود،

است.جریاناتتکفیـریدرجهاناسالمازابتدایپیدایش،درجهتاحیایخالفت"تکفیری"

هـا،بویژهاند؛لذااقداماتتروریستیاینگروهفعالبودهیاسـالمهایسرزمیناسـالمیدرپهنـه

درکشورهایمسلمانِلبنان،عراقوسـوریهوآنچـهازسـویایـن"جبهـهالنصـره"و"داعـش"

وکشورهایمنطقهبرخیهایرسمیوغیررسمیرسدوحمایتهـابـهمنصـهظهـورمیجریـان

منطقه اینجریانخارجاز بزرگترینچالشاز یکـیاز منطقـۀها، اسـتکـه هایدنیایاسالم

هاوتغییروتحوالتمداومبحران ت.سازیکردهاساسیاراواردمرحلـۀجدیـدوسرنوشتغرب

کشورهایکانونیبحران سوریه(سرزمینیدر نقش)عراقو غیربا رسمیو آفرینیبازیگران

منطقه نقشبازیگران همچنین کشورها، دراین فرامنطقهرسمی و موجود،ایای روندهای در

هایگیریازگزارشهایمختلفوبعضامتضاددرمهاریاگسترشبحرانبابهرهوجودپیشران

هاوبرمبنایهایمنطبقباواقعیتمراکزمطالعاتیدرتحلیلروندهاورویدادهادرپیسناریوسازی

هایتکفیری)داعشوجبههاحتماالتقصدداریمبهایندوپرسشپاسخدهیمکهآیندهگروه

دهیمنازعاتاسیابهچهسمتوسوییخواهدرفتوتأثیرآنبرشکلمنطقهغربالنصره(در

ای)ایرانقدرت -هایمنطقه چگونهخواهدبود؟ سـناریوعربستان( نیـزسه همینراستا یدر

.ندااصلیباعنوانسناریوهایمطلوب،محتملوممکنطراحیشده

بارتیعلتانتخـابسهسـناریواصلیدرایـنعلتانتخابسناریوهایاستخراجشدهوبهع

او که است این سناریونویسیالًنوشتار منطق اساس دستهپژوهانهآیندهبر سه در سناریوها ،

هایموجود،واکـاویروندهاوتحلیـلدادهثانیاًشـوندوبندیمی،محتملوممکندستهمطلوب

هرکدامدوسناریودر،یوهایمطلـوبومحتمـلدهدکهبهطورمنطقـیدربخـشسـنارنشانمی

گیریازبابهره،ادامه.درتوانیکسناریوراانتخابنمـودممکن،تنهامییودربخشسناریو

آینده روشـی،بـهبررسیآیندةمنطقهغربروشِ پژوهیوسناریوسـازیدرقسـمتچـارچوبِ
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ایم.والاولونتیجهسناریوهاپرداختهئبهسگیریازپاسخدرعصرپساداعشبابهرهاسیا


 چارچوب نظری و روش پژوهش

 پژوهی آینده -الف

انـد.ایـندرنظـرگرفتـهFuturologyویا Future Studies اصطالحاتپژوهـیرامعـادلآینـده

وهایمختلفبررسیومطالعـهآینـدهرامطـرحهایعلمیومدلروش،تفکراتفلسفیوروش

پژوهی،ابزاریبــراینمایدولذا،آیندهراترسیممی4واحتمالی7هایبدیلها،آیندهبااستفادهازآن

پژوهینخســتینفعالیــتآینده.(7913:44اســت)ناصــرآبــادی،9مهندســیهوشــمندانۀآینــده

پژوهشگرانوبا روهـیازتوسـطگ7399تـا7391هـایدرسـال،درقالبیکبررسـیعلمـی

امریکاشد،درشناسـیکـهعلـمنوپـاییشناختهمیدرزمینـهجامعـهویلیـامافآگبـرنسرپرستی

ش انجام یـکفعالیـتعمـومیآیندهد. مقـام دهـهعلمیپژوهـیدر برتراند از شد. شصتآغاز

2ـلندوژو
"هنـرگُمان"نخسـتینپـژوهشنظـریدرمـوردآینـدهرابنـام 

نوشت.اودراینزمینه4

مداركو یافتن که گرفت نتیجه ندارد، وجود آینده مورد در واقعیتی هیچ اینکه به اشاره با

برگیرندةطیفنگریخوددرآینده.هـاییغیرمتـداولاستاسـتنتاجاتبـرایآینـده،نیازمنـدروش

س عالیـق، مختلـفبـا علـوم در متخصصین از ووسیعی استکههـایمختلـفدیـدگاهـالیق

حـال ویژگی،درعـین روی دیدگاهبـر از مشخصی آیندههای اینهای دارند. نظر اجماع نگر

:تـوانبهصورتزیردرنظرگرفتهـارامـیویژگی

 ؛بهعنوانیکهنجارکههموارهروبهتزایداست،درنظرگرفتنتغییرات

رویدادها گرفتن نظر پدیدهب،در عنوان تنیـدهاه هـم بـه اثـری هـم روی متقـابالً کـه ه

؛گذارندوجداازهمونامرتبطبههمنیستندمی

هـاییکپارچههایهمبسته(یـاسیسـتمگرا)وابستهبهسازوارهدرپیشگرفتنیکدیدگاهکل

 ؛درمالحظهوبررسیتغییرات

 ؛رایآیندهبهعنوانیکپـیشفـرضوفرضـیهاصلیهایبسیارمتنوعبپذیرفتنوجودگزینه

 ؛(7937:91)منطقی،ممکن،محتمـلومطلوبهـایتمایزقائلشدنبـینآینـده

                                                                                                                                               
1. Alternative Future 
2. Probable Future 
3. Intelligent Future Engeering  
4. Bertrand De Jouvenel  
5. The Art of Conjecture  
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توانآیندهرابهسهگروهاصلیمیپژوهی،ازمنظرمطالعاتوادبیاتموجوددرحوزهآینده

بندیکرد:تقسیم

آینده.ترینرویدادهابرایوقوعدرظـرگرفتنمطلوب:بـهمعنـایدرنمطلوبآینده(الف

آیندهمحتمل:یعنیدرنظـرگـرفتنرویدادهاییکهبیشتریناحتمالرابـرایوقـوعدر(ب

مـی رویـدادها ایـن دارنـد. طرقتآینـده به آینده، در صورتبسطروندهایگذشته به واننـد

.مختلف،درنظرگرفتهشـوند

ممکن:یعنیدرنظرگرفتنکلیهرویدادهااعمازبد،خوب،محتملویاضعیفآینده(ج

.(7911:94د)مظفـری،نفتنددرآیندهاتفاقبینتوااالمکانکهمی

؛هایمثبتدرخلقیکدنیایبهتردرآیندههاودیدگاهها،ارزشاهمیتایده -1

ویمسـئولیتوارادهدرزمـانحال،توانمندسازیمردمدرجهتانتخابوعملکـردازر-1

تأثیرگذارخواهـدبـود.بایـدتوجـهداشتهمهکهچنینعملکردهاییدرساختنآیندهبسیارچرا

خواهیمدرآنزندگیوفعالیـتکنـیم،بـرمبنـایآنچهامروزبهآنایکهمیمادرساختنآینده

؛دهیم،سهیمهستیمکنیموانجاممیفکرمی

 (.7911:744ریزیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدت)مظلومزاده،پذیرفتناهمیتبرنامه-1

مقالـهحاضـر میانروش،در روشیعنـیدیـده)پژوهـیهایمختلفآیندهاز بـانیآینـده،

و تجزیــه وتحلیـلرونــدها، تجزیـه راتحلیــلپیشــراندلفـی، نقشــه ســناریوپردازی، ه،هــا،

شبیهپــس مــدلینگو موضو(،سازینگــری، به توجه چنـینبا هـم پـژوهشو هدف و ع

بهکارتحلیلروندوتحلیلپیشرانترکیبیازروشسناریوپردازی،،هـایدردسـترسداده ها

می شودگرفته آینده؛ اذعان به که کارگیریروش،پژوهانچرا تلفیقیمیزانبه هایترکیبیو

 هاراکاهشخواهدداد.رافاتتحلیلانح


 پردازیسناریو -ب

ممکنیایکهتحتشرایطمعینعبــارتاســتازشــرحرویدادهایآیندهسناریوپردازی

د.سناریوشاملتصاویریازآیندهمطلوب،محتملوممکناستکههدفازبهناسترویده

هایاتخاذشدهدربرابرهاواستراتژییاستموردآزمایشقـراردادنعملکردس،کارگیریآنها

ایجادوترسیمفضاییازممکناتاست.بدینمنظور،سناریوها،هـایموجـودآینـدهچـالش بـا

د.نگیرهاقرارمیرو،درخدمتتدویناستراتژیهایپیشِهـاوفرصتمندچـالشباکشفنظام
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دچگونـهنکنـد،بلکهبهماکمـکمـینکنکتفانمیسناریوهاتنهابهحـدسزدندرموردآیندها

تصـمیم بـه بیندیشیمو شـرایطمحیطـیمتفاوتآینده، بپـردازیمدر مـدیریتآینـده گیـریو

.(7911:74،پدرام)خزاییو

بنابراین،سناریو،چهـرهآینـدهاسـت.هـدفسناریوسـازی،گسترشتفکردرموردآیندهو

باشنتوانـنطیـفآلترناتیوهـاییاسـتکـهمـیترکـردعریض سناریوندمدنظرما بهعبارتی، د.

یندهنامعلوماستوسناریو،اندیشیدنآ.ندشـومجموعهامکاناتیاستکـهبـهآینـدهمـرتبطمـی

می ما به را نامعلومی مورد میدر ما به سناریوها نامعلومیآموزد. همین درباره که هاآموزند

بتوانیمگسستیندیشیموفرضب کنیمو ازذهنخـوددور کهممکنهاینامناسبرا هاییرا

بنابراین،اقراربهنامعلوم.(7911:71استجهانمارادگرگونسازند،شناسـاییکنـیم)بزرگی،

هرگزنمی درتواندبهانهبودنآینده، البتهاقداماتما ایبرایدسترویدستگذاشتنباشد.

دار وجـود تغییـر بـرای که باشد شـناختامکانـاتی پایـه بـر بایـد رانآینده آنهـا امـروز و د

اینوجود،ایـنرو،سناریوسازیباکیفیتتفکرمرتبطاست.باتـوانیمشناسـایینمـاییم.ازمـی

فخود،مسائلرانگریموتحتتأثیراتفاقاتاطرادرحالحاضرماباشرایطزمانحالدنیارامی

"نگرششرطی"سنجیم.نگرشمـابـهدنیـایکمی
7

استکهبهمبنایفرهنگیماوابستهبودهکه 

نسبتبـهآیندهمحدودمی را بهاینترتیب،هدفاصلینگرشسناریویی،خود،دیدما سازد.

.(:261Chermack, 2004 اگرهااست)وهـاواماشکستنمحـدودیت

شفافیتکاملدرمـوردکـلموضـوعتـاحد،سناریوهایمنطقی،مهمترینامربرایساخت

پسازدركکاملازموضـوعبایـدکلیـهاطالعـاتجمـعآوریگردنـ امکاناست. سپسد؛

بررسیدهند،تواننـدشـکلبایناطالعاتدرطیزمانمیبههاییکهکلیهاحتماالتوحالت

شناخشوندمی مرحلهبعد، دهـیایـنمحیطتحلیلنیروهاییاستکـهدرشـکلتوتجزیهو.

آنگـاهعوامـلنامربوطوگردنـدهایکمی،تصـحیحمـیسپسبهیاریمنطقوتحلیل؛ومؤثرند

7912شوند)آساکول،حذفمی تربهطورجامع.(11: زیر، رعایتموارد درساختسناریوها،

هـرسـناریوبایـدازدیـد-4اساسوقایعحالبنـاگردنـد.سناریوهابایدبر-7ضروریاست:

تحلیلسناریویخوببایدبرپایهتجزیهو-9.پذیرفتـهشـود،اسـتفادهکننـدهازآنسـناریو

زمانیکه-2دقیقبناشدهوبینعواملتشـکیلدهنـدةداخلـیآنهماهنگیوجودداشتهباشد.

تغییرمییکسناریوطرزتفکراس دهد،درحقیقتسناریوبهابزاریبرایتفادهکنندهازآنرا
                                                                                                                                               
1. Conditional Attitude 
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،برایایـنکـهمستقیماًامکاناستفادهازسناریوهاوجودداشتهباشد-4آموزشتبدیلشدهاست.

.:Chermack, 2005)114بایـدمنظـورسـازندگانآنمسـتقیموبهوضـوحبیـانشـود)


 1هاتحلیل روند -پ

جامعه،اقتصاد،دفاع،محیطزیستهایجمعیت،تغییراتدرازمدتوپیوستهدرحوزه،درون

 و روش .استفناوری از دسته میاین اینها تاریخی، روندهای رصد و مطالعه با تا کوشند

تحلیلروندبهدودستهتحلیلکمیوتحلیل رویدادهارابهزمانآیندهگسترشوتعمیمدهند.

شود.بندیمیکیفیتقسیم


2هاکمی روند  تحلیل
   

آنهاراخواهیمآیندههاسعیبرایناستکهروندتغییراتپارامترهاییکهمیدراینروش

مشخصشود.بابررسیروندتغییراتاینپارامترهادرگذشتهووضعیتفعلیآنها،دركکنیم،

ابزارهایدآیندههاییدرموربینیها،پیشتوانازطریقبرخیتحلیلمی یکپارامترارائهکرد.

یابیخطیویاغیرخطییکپارامترتاروشتحلیلازبرون"تحلیلکمیروند"تحلیلدرروش

"یابیبرون"ترینروشدرتحلیلکمیروند،روشکند.مهمبهکمکشبکهعصبیتغییرمی
9

برای"مناسبیکآینده"موضوع،یکشودبابررسیتاریخچهپارامترهاستکهدرآنسعیمی

.(7914:72)محمودی،بینیشودآنپیش

هایدورنیزبهکاریابیبهحدساولیهدرموردآیندهبرایدست"تحلیلکمیروند"روش

آننداردولذانتایجروشقابلارزیابیدهندهرود.نتایجاینروشبستگیزیادیبهنظرانجاممی

تحلیل این میاست؛ نشان ما به اینکه بر عالوه افتاد،ها خواهد اتفاقاتی چه آینده در دهند

تربهدلیلکمیبودنروش،نتایجآنراراحت.نیزهستند،آنچهکهاتفاقنخواهدافتاددهندهنشان

درودهندنتایجقابلاعتمادیمی،ینزدیکبرایشناختآینده؛توانبهدیگرانعرضهکردمی

.(11-7937:11)مردوخی،ترهستندتروارزانها،سادهباسایرروشمقایسه


  4هاتحلیل کیفی روند

بینیپارامترهاییاستکهبیانصریحآنهابهصورتکمیغیرممکنپیش،موضوعاینروش
                                                                                                                                               
1. Trends Analysis 
2. Quantitative Analysis of Trends 
3. Extrapolation  
4. Qualitative Analysis of Trends 
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دراینروش بسیاردشواراست. فرضبرایناستکهحوادثمختلفآیندهبهصورت،ویا

درایننبینیآنهاوجوددارهاییبرایپیشاکنوننشانههنددادوازهمناگهانیرخنخوا لذا د.

می،روش پارامتریکه بر شناختعواملمؤثر آیندهبا پیشخواهیم را روندآن و بینیکنیم

سعیمی تغییراتآنها، ترسیم فضایآینده خصوصااینروشد.گردشود برایسیستمها هایً

کاربرد میاجتماعی ما به یکسیستم مورد در کلی دید دارند؛ دهند تشخیصاولیهو برای

رخدهدمناسبند مشکالتیکهممکناستدرآینده برایفرموالسیونسناریوهااینتحلیل. ها

قرارگیرندمی استفاده درپژوهشپیش(GIenn, 2012: 8)توانندمورد و. برایتبیینروندها رو،

 از مطالعاتبینگزارشتحلیلکیفیآنها معتبر بدینهایمراکز است؛ شده گرفته المللیبهره

هایمراکزمطالعاتیوتحلیلمحتوایکیفیآنهاوهمچنینصورتکهپسازدریافتگزارش

هابرمبنایعدمقطعیت،بهخلقسناریوهابرپایهاحتماالتاقدامشدهاست.درنظرگرفتنپیشران


1ها یشرانتجزیه و تحلیل پ -ت
   

مفهومیاستکهبیشتردرطراحیسناریوهامورد،نیروهایپیشراندرادبیاتآیندهپژوهی

می قرار واستفاده دارند،آنازمنظورگیرد اثر رویدادها پیامد بر استکه یعنینیروهایی ؛

شخصهارامسرانجامداستانعناصریکهباعثحرکتوتغییردرطرحاصلیسناریوهاشدهو

هاوتصاویرکهممکنعواملتأثیرگذاربرروندهاورویدادهاواقدام،عبارتدیگربه.دنکنمی

(.7934:714)گوردون،گویندپیشرانمی،راهایمتمایزیپدیدآورنداستآینده

 دیگر، بیان الگوهایبه تحقیق زمنیه که نیروهایبنیادینیهستند تغییرات، نیروهایپیشران

شونداتفاقاتتر،ایننیروهایپیشرانهستندکهباعثمیکنند.بهبیانروشندهارامهیامیرویدا

هامستلزماندوشناساییآنمختلفیرویدهند.اینموارداغلبازسنخرخدادوامرواقعممکن

پایش،استخراجوتحلیلروندهاست.


 تحلیل پدیده داعشهای پیشران
جریان ریشه-هایسلفیگرچه غرباسیا منطقه حیثتکفیریدر از و ایتاریخیدارند

محمدبنعبـدالوهابتمیمـیجوزی،قیمبنتیمیه،ابناهایاحمدبنحنبل،اعتقادیبهاندیشه

امابه،جوینـدمعاصرانیچونرشیدرضا،سیدقطبوعبدالرحمنکواکبیاسـتنادمـیو،نجـدی

(7311-7311تکفیری،ظهورسیدقطب)معاصرنضـجیافتنگفتمانباوربسیاری،نقطهشـروعو
                                                                                                                                               
1. Drivers Analysis 
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ایـن.اسـت شـرایطفعلـینیـز، در شریعتاسالماست. گفتمان، اصـلمورداجماعاینخرده

قالبگروه در جبهجریـان داعشو برایغیریـتسـازیههاییهمچون هـویتیالنصره هـای

مودردسترسبودنآن،علتمبارزاتخشنوترورهایخـود،ضمنتأکیدبرقابلیتاعتباراسال

 کردن مسلمان و اسالم دعوتبه را خود میجوامع دانند. گروهامروزه بـااین تکفیـری های

دروبهخصوصیناامنیجهانمهمیدروخشونتطلبانۀخود،عامل7سازرویکردهـایغیریت

–گیریجریانسلفیهایشکلترینزمینههمهماماشایدبتوانگفتکمنطقـهغرباسیاهستند.

می فعلیرا مقطع تنشتوانشکافتکفیریدر و منازعاتاستراتژیک-هایقومیها مذهبی،

قدرتمنطقه رویکرد دولتای، و درمنطقه بزرگ سرخوردگیهای و پریش زمان هایهای

مهمبهدستآمدهعبارتنداز:درتحقیقحاضر،نیروهایپیشرانهادانست.اجتماعیناشیازآن

هایتکفیری؛هایاسالمیبرایمقابلهباجریانبهتوافقنرسیدننخبگانفرقه*

ها؛ایبرخیساختارهایقدرتدرمنطقهازتکفیریادامهحمایتمادیورسانه*

ها؛هایعمومیازتکفیریحمایتغربورسانه*

هایتکفیری؛بازگروهحمایتمالی،تسلیحاتیواطالعاتیغر*

 برایایشان؛،هایتکفیریگروهفضایارعابایجادشدهبهوسیلهبارهبازخوردمشوقدر*

؛وسودایتشکیلحکومتاسالمیهایتکفیریاتحادگروه*

 غیرهوهایتکفیریهاوبسترهایارتباطفیزیکی)خطوطپشتیبان(میانگروهایجادکانال*

شگفتی تبیینسازگونه در است، کم پژوهی آینده علم در آن وقوع احتمال که پیشران،

می گسترشوضعیتداعشرا احتمالیگروهتوان شمال به تکفیری تاهای یا و وفریقا رکیه

هادرمکهمکرمهومدینهمنورهانتحاریوعملیاتتروریستیآن/همچنیناحتمالحملهنظامی

دانست.اینسنخاتفاقاتیازیایادرایران


 تکفیری -های سلفیروند پژوهی تحوالت گروه

تعدادیاز،4171درسالوسوریهروندهایاحتمالیعراقبهمنظوردركبهتررخدادهاو

المللیبهروشتحلیلمحتواموردبررسیقرارگرفتوهایبینتریناندیشکدههایمهمگزارش

صورتجداو کدهایمشخصبه با آن دقیقپساز و بهتر برایفهم گردید.ل ترسیم درتر

دهدکهاینکشورهایانجامشدهنشانمیبینیبررسیپنجموردازپیش،خصوصوضعیتعراق
                                                                                                                                               
1. Otherness-Makers Approaches 
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سرنوشت رویدادهایمهمو و روندها سالبا قالبروبه4171سازیدر در که خواهدبود رو

جدولزیرقابلترسیماست.

 2112شده برای عراق در سال بینییشروندها و رویدادهای پ مؤسسه

استراتفورد
 هایایرانوترکیهدرعراقگسترشرقابت

هاشدتگرفتناختالفاتدرونیدربینکردها)دولتفدرال(وعراقی
)دولتمرکزی(

کاتهون
 هایایرانوترکیهدرعراقشدتگرفتنرقابت

اهمیتیافتنمناقشاتکردیوعربیدرعراق

تورالمانی
عربیدرمناطقموردمناقشهدرعراق-شدتگرفتنمنازعاتکردی-
هایاقتصادیبهخصوصدرجنوبعراقتداومچالش-
نشینماننددشتنینواگیریمنازعاتدرمناطقاقلیتشدت-

فارینبریف

برای وتالشکردها مناقشه مورد گسترشمنازعاتدرخصوصمناطق
 ناطقیکدستکردنجمعیتاینم

 هایاحتمالیبینحشدالشعبیباکردهاواهلسنتافزایشتنش

هایمسلحسنیبهرغمتداومحیاتآنانکاهشتهدیدگروه

اکونومیست
 واگذاریقدرتمحلیبیشتربهاهلسنتازسویدولت

 هایمربوطبهنقشحشدالشعبیافزایشتنش

دسازیموصلسنیدرنینوابعدازآزا-شیعی-هایکردیدرگیری
 

هادرارجاعاتپایانیآمدهاست.منابعگزارش


المللیترینموضوعدرمنطقهغرباسیاوحتیدرسطحبینتوانکانونیبحرانسوریهرامی

باابعادمختلفیهمراهبوده،شودمینسالخودمیهفتوارد4171برشمرد.اینبحرانکهدرسال

می متعددیاثر بازیگران از قطعیتو عدم آمدن وجود موجببه که هایبسیاریشدهپذیرد

شود،عطفیمهمدرروندبحرانسوریهمحسوبمیاست.هرچندکهآزادیحلببهعنواننقطه

راهب منافعو برایدولتو دشواریکنترلکاملسوریه ردهایمتعارضبازیگرانخارجی،اما

بههمینصوضعیتآیندهاینکشورشدهاست.هایبسیاریدرخصوچنانباعثایجادابهامهم

 بینیپیشترینمهممنظور شده ارائه های که را سوریه تحوالت روند ازاز شماری توسط

بااستفادهازارائهشده4171المللیدرخصوصوضعیتسوریهدرسالهایمهمبیناندیشکده

.شودمیبررسیروشتحلیلمحتواوباارائهکدهایمخصوص
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 میالدی 2112بینی شده برای سوریه در سال  روندها و رویدادهای پیش مؤسسه

استراتفورد

هایدرگیریزیادوجودمیدانتداومبحرانوعدمپایانجنگبهدودلیل:
 هایمتعددداخلیوخارجیدراینبحرانحضورگروه  درسوریهو

تروریست از دلیلتغییرسیاسپایانحمایتامریکا به تدولتایاالتها
متحده

کاتهون
علتهمکاری به ایرانوتثبیتیکپارچگیسوریه هایمشتركروسیه،

ترکیه

المانیتور
هایمختلفدرروندمذاکراتسیاسیوقفه-
رفتنمعارضینبهمناطقحومه-
تداومحیاتمحدودداعش-

بیزینس
اسنایدر

 تداومقدرتبشاراسد

 ندولتمستقربهجهتحلسیاسیبحرانحمایتغربازباقیماند

هایمسلحسنیبهرغمتداومحیاتآنانکاهشتهدیدگروه

اکونومیست
 حیاتمحدودمعارضیندرمناطقمرزیترکیهواردن

احتمالمواجههحزباهللورژیمصهیونیستیدرخاكسوریه
مرکزمطالعات
استراتژیک

المللیبین

 سوریههایدشوارامریکادرانتخاب

حلهایسیاسیبرایکنارزدندولتاسدباپیشنهادتوجهواشنگتنبهراه
تاکیدبرتوافقباروسیه

مؤسسه
کارنگی

 عدمحرکتارتشسوریهبهسمترقهوتمرکزبرشهرطبقه

هایحلببهحماوالذقیهجهتتثبیتباتالشدولتبرایکنترلبزرگراه
 مراکزجمعیتی

 سازیشرایطزادسازیجبههجنوبیوعادیتالشارتشبرایآ

روندنزولیمعارضین

هادرارجاعاتپایانیآمدهاست.منابعگزارش


هاوروندهاطیفمتنوعیازسناریوهادرخصوصآیندهکنشپیشرانتوانازبرهمبنابراینمی

جهتروش-هایسلفیگروه به بهتکفیریاستخراجنمود. خلقسناریوها، خلقسهمندیدر

وپسازآنتعداد محتملوممکن( 4)سناریو4دستهسناریو)مطلوب، 4سناریویمطلوب،

تکفیریاکتفاشده-هایسلفیسناریویممکن(درخصوصآیندهگروه7سناریویمحتملو

است.
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 تکفیری  –های سلفی  بررسی سناریوهای آینده گروه
 سـناریو های مطلـوب -الف

گروهاول:مطلوبسناریوی-7 کامل تکفیرینـابودی شکل های حکومتو هایگیری

قدرت تقسیم اساسمدل بر منازعه درگیر کشورهای دموکراتیکدر هایکنشاقداماتو؛

تهدیداتبالقوهآنداعشدرمنطقهغرباسیاوبروزحوادثتروریستیدرکشورهایاروپاییو

ترینسطحممکنخودبرسدوامنیتمنطقهیچیدهسببشدهکهمعمایامنیتدراینمنطقهبهپ

زماندیگری-یهایسلفپسازظهورگروه هر بگیرد.تکفیریبیشاز شکلجهانیبهخود

 یکاهداف هر که دنبینمی خود اطراف در را زیادی دشمنان داعش چون هاییریتکفی امروزه

کسبتواندداعشمی به حمله از یکاامر اهداف از یکی مثال، عنوان به ند؛کنمی دنبال را خاصی

 یکی باشد.یا عمومی افکار نزد خود موضع به بخشیدن بهبود درمبارزهباتروریسمیاهمانهوجه

است. خود پیمان هم کشورهای در امنیت حفظ،اهدافروسیهازحضوردرسوریه ترینممه از

تطبیقینقشه مقایسه عبررسیو و اصلیهایمیدانیتحوالتسوریه عنوان به ترینپایگاهراق

 ابتدایی جبههالنصرهقدرت و دهدکهداعشنشانمی،تاکنون4177هایتکفیریازسالگروه

.نداگرفتهحالتتدافعی،هایدراختیارخودبرایحفظحداقلسرزمینو داده دست از را خود

انیمتحداناستراتژیکخوداستوباپشتیب برجاپا همچنان سوریه ایندرحالیاستکهدولت

همچنینتحوالتعراقباآغازعملیاتبازگیریسرزمیندرپیبازپس هایاشغالشدهاست.

بهعنوانبزرگترینودرعینحالآخرینپایگاهدولتبهاصطالح،گیریوآزادسازیموصلپس

عراقاسالمیتکفیری در میها سلفیوتکفیریدرهایکهعمرگروهگراینباشدنشانتواند،

بهصورتتشکیالت،هایتکفیریدراینکشورعراقبهسرآمدهوآخرینمیخبرتابوتگروه

 و دولت از عراق مردم حمایت و ایران مؤثر نقش درکنار امر زدهخواهدشد.این،یافتهسازمان

 حتی امروزه اعشد ت.اس کرده آشکار را النصرهجبهه و افولداعش یهانشانه کشور، این ارتش

 که است بینیشپی قابل حامیان، این برای زیرا است؛ نموده نگران نیز خودرا اولیه حامیان از برخی

 و عربستان و اردن چون دیگریعربی کشورهای به حمله استعداد و زمینه هایتکفیریگروهک

 دریافت را زیادی هایکمک کشورها این جانب از هایتکفیریگرچهگروه.رادارند کویت

 ها،گروه این اندیشۀ در.دانندمی طاغوت را کشورها این حکومت دینی، بهلحاظ اما اند،کرده

 هایطرح رو، همین از ت.نیس اسالمی واقعی معنای به هم عربستان مانند کشوریوهابی یحت

این مهار فکر به نیز کشور دو این است شده باعث عربستان و کویت به حمله برای احتمالیداعش



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 222
 

 به نسبت هاآن مواضع ی،اردن خلبان سوزاندن پی در این، بر هایتروریستیباشند.عالوهگروه

 هاده شدهو ذکر عوامل مجموعه .(7939:712)حبیباللهی،است شده آمیزترانتقاد کمی داعش

 از بعد وجود، اینبا.است ساخته متبادر اذهان در پیشاز بیش را داعش نابودی دیگر، عامل

داشت. خواهد را ازسناریوها طیفی خود درون در احتماالً فوق سناریوی ،داعش سقوط

 ،قدرت دمکراتیک تقسیم از منظور.باشد متنوعیداشته درجات و اشکال تواندمی قدرت تقسیم

برایباشد. دمکراتیک مکانیسمی اساس بر ثانیاً و گروه هر جمعیت با متناسب اوالً استکه تقسیمی

یسجمهورقانونیسوریهوایستادگیدربرابرتروریسمئنقشاسدبهعنوانر،اجرایاینسناریو

 نهادهای و هاارزش تثبیت و استواری که نیست همچنینشکی تکفیریبخشپیچیدهماجراست.

ینا از بخشی بنابراین، .طلبدمی طوالنی زمانی و بود نخواهد سهولت به سوریه و عراق دمکراتیکدر

 و درسوریه باثبات دمکراسی برقراری د.بو خواهد دمکراتیک اصول قبول به مربوط هم سناریو

 حمایت به باتوجه اما.رسدنمی نظر به مطلوب چندان نیستند، یکدمکرات که همسایگانی برای ،عراق

 ه(،ترکی و )ایران همسایگانمهم مخالفت عدم وکردها( و )شیعیان عراق داخلی اصلی نیروهای

 وجوه دارای سناریو این جمهوریاسالمی، منافع دیدگاه از .رسدیم نظر به مطلوب سناریویی چنین

 در مهمی و ممتاز جایگاه،کردها و شیعیان،یعنیایران طبیعی متحدان سو یک از .است بسیار مثبت

آورندیم دست به عراق  خواهد ایران برای را خطر کمترین عراقدمکراتیک، دیگر، سوی از.

و(7939:74)ساسانیان،دهدمی کاهش بسیار را هابعثینظیر انیماجراجوی ظهور احتمال و داشت

 حال، درعین.ماندنمی باقی عراق در منطقه از خارج هایتدخالو حضور برای ایهبهان همچنین،

 برای جنگاست، خسارات از ناشی مدیونایرانوقروض ودرحالبازسازی،کهباثبات عراق

 د؛باش ایگسترده و مناسب بازار تواندمی کشور دولتی و خصوصی بخش هایوشرکت ایران اقتصاد

 گذاریسرمایه به احتیاج و دیده زیادی آسیب طوالنی داخلی جنگ از عراق اصلی زیرازیربناهای

اتملیمذاکر،هایتکفیریالزمهاجرایسناریوییادشدهآناستکهپسازنابودیگروه.دارد

ثباتوکارمفاهمهوهاومخالفانغیرمسلحشروعگرددتابهسازباحضورتمامیاحزاب،گروه

طبیعتاًیبخش کنند. حدزیادیبهفروکشکردنمنازعاتودستپیدا تا یادشده سناریو نتیجه

خواهدانجامید.ایمیانبازیگرانمنطقهدربحراندرمنطقهو

تکفیریوحاکمشدنمدلحکومتی هـایسرکوبموقتیگروه:ممطلوبدوسناریوی-4

داشتنپسزمینهجمهوریاسالمیعربی با ریاستجمهوری( مسند در اسد بشار های)ماندن

 فکری -سیاسی تحوالت و هاتاکتیک بررسی؛ثباتیوناآرامیبهصورتیکروندعادیبی
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 تشکیل داعیۀ نیز هاآن که است این دهندة ننشا خالفت، ازاعالم پس داعش چون هایییتکفیر

 تکفیری هایگروه دیگر و داعش مقابل نقطه در که است حالی در این.دارند را اسالمی حکومت

 جوامع سیاسی و اجتماعی فرهنگی، دستاوردهای از غالباً اسالمی، هایالنصره،نهضتجبهه چون

 حکومتی مدل وهستنداسالمی هایچارچوب و هاهپای بر مبتنی درعینحال،و بهرهبرده معاصر

 بر مبتنی و دموکراتیک و جمهوری هایمنظا مردمی، هایحکومت ها،سویآن از شده ارائه

است اقتصادی و اجتماعی خواهانۀاهدافعدالت تحوالت یافتن فیصله صورت در بنابراین،.

و گفتار تک رویکردی همچنان که بود متصور را دولتی عراق و سوریه در تواننمی ،سوریه

 استکه نکته این نویدبخش اسالمی کشورهای در موجود واقعیت زیرا؛باشد داشته انحصاری

 هایازنظام واقعدر و هستند محورارزش و گراممرد سیاسی هاینظام دنبال به اسالمی، هایجنبش

 عرصه در برایمشارکت سیاسی باز فضای خواهان خود، جوامع در موجود استبدادی و سلطنتی

 شهروندان گریکنش همتوان ،وضعیت این.هستند آمیزمسالمت صورت به آن کسب و قدرت

 هایارزش و سیاسی آمیزتحوالتمسالمت حقوقی، هایهویت هم و برده باال را عراقی و سوری

.(7932:474)سمیعیاصفهانیوسیفآبادی، بخشدمی ثبات را هاآن اسالمی

هیتحوالتکنونینمایانگرآناستکهجلوگیریازتشکیلحکومتتکفیریدرروندپژو

برماندنبشاراسددرمسند،هایعراقوسوریهتبرایبازیگرانحامیدول،قلبمنطقهغرباسیا

قدرتاولویتدارد.ماندناسدبرایجلوگیریازتشکیلحکومتتکفیریضروریاستامادر

ادامهوضعموجودبهمهاربحرانکمکهایهصورتسرکوبگرو تکفیریوتغییرمعادالت،

 مسند برای دیگری آلترناتیوهای است بهتر و کرد تمامنخواهد توافق با جمهوری ریاست

روندموجودگروه درصورتادامه کارگرفتهشود. به مخالفدولتسوریه با،هایموافقو

آرامیبهصورتیکروندعادیوجودثباتیونابیهایهموارهپسزمینه،ماندناسددرقدرت

داشت خواهد اینسناریو؛ صورتاجراییشدن در منازعاتداخلیوکشمکش،گرچه و ها

 یابد.هایقدرتمنطقه)حامیاناسدودولتعراق(فیصلهمیایبابرترییکیازقطبمنطقه



 لمی محتهاسناریو -ب
اما؛داریتشکیلحکومتهایتکفیریازداعیهگروهخارجشدنسناریویمحتملاول:-7

ایفایبازیگریمعارضانمیانهرووغیرمسلحوهاومذاهبتقسیمداخلیقدرتدربینقومیت

هایسوریهوعراقنشانبررسیترکیبمعارضانومخالفاندولت؛درفرآیندهایسیاسیکشور



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 221
 

هایموافقومخالفاگرامریمحالهیگرودهدکهرسیدنبهیکتوافقمشتركبینتماممی

دسترسیمخالفانومعارضانبهتسلیحات،،یندیبسیاردشوارخواهدبود.علتاینامرآفر،نباشد

ایوضعففرهنگسیاسیدرکشورهایمنطقهونبودفرهنگایوقبیلهوجودفرهنگعشیره

معارضاناست.هایمخالفانوگفتگوومفاهمهبرمبنایتعدیلخواسته

 عمدهتقسیم گروه شش به توانیم را عراق و سوریه دولت مخالفان و معارضان طورکلی، به

 جرگۀ از،هاآن با عراق و سوریه هایحکومت تفاهم دلیل به اکراد حاضر، حال در :اکراد -7کرد:

 علی رهبری به:المسلمیناخوان -4 هستند؛ تحوالت نتیجۀ منتظر بیشتر و اندشده خارج معارضان

 بنیادهای وجود، اینبا.شوندمی شامل را سوریه جمعیت از بخشی گروه این؛البیانونی صدرالدین

 این ق:عرا و سوریه معارضانخارجی -9؛نیست آنان به وابسته مصر، برخالف سوریه، اجتماعی

 ایگاهیج چندان اما هستند محركمخالفان عراق و سوریه داخل در نشین، خارج هایگروه

رئیسغلیون برهان سوریه، در گروه این نماینده .ندارند  حزب-2 ؛است سوریه ملی شورای ،

 را آن مناع هیثماست؛ جایگاه دارای سوریه درداخل گروه این که رسدمی نظر به:ملی تنسیق

عبدالعظیم آن، رأس در و کندمی نمایندگی دارد حسن  از گروه این :هاتکفیری -4 ؛قرار

 کشتارهایی تکریت و موصل الشغور، جسر و درحمص و کنندمی استفاده آمیزخشونت هایروش

 در اما ،شودمی حمایت عربی کشورهای برخی طرف از اگرچه گروه این.اندهشد مرتکب را

 و ریاضاالسعد فرماندهی به سوریه آزاد ارتش -1؛ندارند جایگاهی چندان عراق و سوریه داخل

 در و شوندپشتیبانیمی غرب و عرب اتحادیه توسط نیز معارضان از گروه این :عراق هایبعثی

(.Dorian, 2014: 13اند)داده انجام مسلحانه قیام حمص شهر در خصوص به شهرها برخی

 مسیحیان،کردها، محور چهار با مذهبی-قومی بندیتقسیم یک در را شده ذکر مخالفان اگر

 با وسوریه عراق آینده که است این احتمالی سناریوهای از یکی دهیم، قرار هاسنی و شیعیان

 بخورد؛ رقم هاوسنی شیعیان کردها، بین کشور سیاسی تقسیم و مخالف تکفیری نیروهای نابودی

 و عراق در سیاسی سیستم،پایه این بر .است افتاده لبنان کشور در ایناز پیش که اتفاقی دقیقاً یعنی

 و اجتماعی ای،فرقه وضعیت متأثراز پارلمانی نظام راستا، این در .باشد مانیپارل بایستمی سوریه

 و اقوام تمامی که شد خواهد ایطراحیگونه به سیستم این .بود خواهد کشور این خاص مذهبی

 میان از جمهور رئیس توافق، این طبق بر.باشند داشته سیاسی قدرت از سهمی آن در مذاهب

 نخست معاون و کردها از پارلمان رئیس مذهبو شیعه مسلمانان میان زا وزیر نخست ها،سنی

 به چارچوب این در نیز پارلمان هایکرسی براین، عالوه .شودمی انتخاب مسیحیان بین از وزیر



 221 اسیاای در غرب بر منازعات منطقه هاثیر آنأهای تکفیری و تپژوهی گروهآینده
 

شود.می تقسیم وکردها مسلمانان و مسیحیان بین مساوی طور

 چنین وجودآمدن به نوید سوریه و عراق دولت مخالف و مذهبی-قومی نیروهای وجود گرچها

 با سیاسی ساختار تحققاین احتمال رسدمی نظر به اما دهد،می آینده در سیاسی لحاظ به را ساختاری

 طور به فعلی، شرایط در زیرا(،Hinnebusch, 2011: 63)ندارد وجود کامل طور به سیاق و شکل این

 اسد .است عراق دولت و سوریه جمهور رئیساسد بشار ،منطقه جاری بحران در پیروز طرف موقت

 رخ جدی هایشکاف مخالفانشان صف در نیز طرفی واز گذرانده سر از را انتخابات عراق دولت و

اقلیم.برانند حاشیه به موقتاً را خود مخالف نیروهای نفسباقیمانده بهاعتماد با توانندمی و داده

 و هایاداریزیرساخت دارای هرحال به که است یگرید پیروز سوریه و عراق کردستان خودمختار

 عراق کردهای بخصوص.است بوده خودمختاری خواهان همواره سوریه از بخش این .است سیاسی

 در سعی ،ایشده راهحساب نقشه با و تدریج به ،تاکنون 4119سال در صدام سقوط از پس که

(Joanna, 2014: 35). دناداشته را مستقل حکومت یک مختلف هایبخش برپایی

تجزیهسوریه،دوممحتملویسناری-4 )عملیلیبیوسایرکشورهایدرگیربحرانعراق،:

جدید شکلیی(امریکاشدنطرحخاورمیانه معادالتمنطقهو صحنه گیریبازیگرانجدیددر

هایههگرودکندهینشانماخیرروندتحوالتمیدانی؛)تشکیلدولتکردستاندرسطحمنطقه(

رودبرایسقوطگماننمیاندوتکفیریهمدرسوریهوهمدرعراقدرسراشیبیسقوطقرارگرفته

باشدآن نیاز زمانزیادیمورد بحرانی.ها روند آغاز داعش، پایانکار ایناستکه مهم نکته

وکشور،پسازاقلیتکردهادرهرد.چهبسادرکلمنطقهخواهدبوددرهردوکشورویدیگر

هموارهاحساسسرخوردگیواجحاف،درپایانجنگنخستجهانی«پیکو-سایکس»قرارداد

زیر،ایهایفرامنطقهمتفاوتازاعرابدارند،اماباتصمیمقدرتیزبانزیرابااینکهنژادو؛اندداشته

و«پیکو-سایکس»راردادسالازق711رسدباگذشتحدودبهنظرمی .اندنفوذاعرابقرارگرفته

ایدرهایفرامنطقهاکنونقدرت،رفعخطرازاروپایمسیحیتجزیهامپراطوریبزرگعثمانیو

 کشورهایمنطقه غربهستندپیکوچکترکردن بینکشورهایمنطقه از عراقاسیا،. و سوریه

عالوهبر،عراقوسوریهبرایتجزیه.اندتبدیلشدنبهچندینکشورشدهنامزدهاینخستتجزیهو

اکنوننیزجنگداخلیدوکشور،بهعنوانهایداخلینیزازقبلوجودداشتهونقشامریکازمینه

تسریعمی اینروندرا کردهایسوریهاعالمخودمختاری،ازاینرو.بخشدعاملشتابدهنده

تعریفهاییازسوریه،یااستاننهبهعنواناستانوخودرادرقالبدولتفدرالسوریهکردهو

رسدامابهنظرمیهاست؛نیزترکیهروبروشدامریکهالبتهبامخالفتدولتسوریهواند؛نموده
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.کنندهادرقالباستراتژیبلندمدتخودازآنحمایتمیییامریکا

راازچنگهایکُردیسعیدارندسرزمینبیشتریهگرو؛عراقهمبنابراین،همدرسوریهو

داعشبیرونبیاورندکهدرفردایشکستداعشاهرمفشاربهتریبرایخودمختاریبیشترویا

پایتخت،«رقه»حتیاستقاللدردستداشتهباشند.کردهایسوریباحمایتهواییامریکابهسوی

،کردهاودولتسوریهنیزبادركهدفامریکا،درمقابل.روندخودخواندهداعشبهپیشمی

بهسویرقهتغییردادهونوك باحمایتشدیدهواییروسیهسعیداردقبلازحمالتخودرا

ازدستداعشآزادکند،رسیدنکردهابهرقه عراقنیزتالشاقلیمکردستان.خوداینشهررا

بتوانددرداشتتا زودترازارتشعراقتصرفکندتا موصلرا حمایتهواییامریکا پایانبا

بیشترینسرزمینممکنرادراختیارداشتهباشد،جنگباداعش به،تصرفموصلبرایکردها.

بهاینمعنیکهبهاحتمالزیادپسازتصرفباشد؛میمیکرکوكئالضمانتصرفداعنوانوجه

بهاینرنشینیکنندوهایسیاسی،کردهادرنهایتبپذیرندازموصلعقبزنیدرچانه،موصل ا

.عنوانامتیازیبهدولتعراقتلقینمایندودرمقابلکرکوكرابرایهمیشهدراختیارداشتهباشند

درحدودصد استکهبنابراین، سالاخیربهترینفرصتبرایکردهایعراقفراهمشده

جنگج-سایکسقرارداددرجریان)که،اندهبتوانندبهآرزوییکهازدیربازداشت هانیپیکو،

دستیابندویککشورمستقلونهحتی(اول،سقوطعثمانیوحتیسقوطصداممحققنشد

حالاین درشمالعراقایجادکنند. را، اینروندچهزمانیحاصلشودخودمختار بحث،که

واقعیتایناستکهتحققسناریویباال؛دیگریاست درصورتمخالفتمردموافکار،اما

امشکالتجدیمواجهخواهدشد.عالوهبراین،احتمالاینکهترکیهدربرابرعمومیعراقب

بزرگ؛زیاداست،تحققیکدولتمستقلکُردبهشدتایستادگیکند ترینچوناینامررا

می شمار به امنیتیخود دولتکردیتهدید ایجاد نسبتبه نیز کشورهایمنطقه دیگر آورد.

.(7932:474دهند)سمیعیاصفهانیوسیفآبادی،میهایبسیاریبروزحساسیت

هایقومیدردوکشورسوریهوعراقدرحالحاضربااهدافامریکادرهدفبدینترتیب،

سیاست راستای در امریکا و است شده همسو خودمنطقه مدت بلند تجزیه،های همانا که

روبیانگرآناستوعهتحوالتپیشبایداذعانکردمجمدارد.گامبرمی،کشورهایمنطقهاست

شکستداعشاستو آبستنتحوالتپساز منطقه قدرتکه یکاز نفعسعیهایذیهر

ببرد. را الزم بهره اینفضا، از نمود شدهخواهد اجراییشدنسناریوییاد تغییرات،نتیجه به

شخواهدداد.ایخواهدانجامیدکهمنازعاتمرزیوسیاسیراافزایژئوپلتیکمنطقه
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 سناریوی ممکن -پ

سرزمینتکفیریپیشروینیروهای تسخیر تحققاین:هایبیشترمدعیحکومتاسالمیو

پیشران تحقق به بستگی درهایشگفتیسناریو آن تحقق و وجود میزان همواره که دارد ساز

آینده اینحال، با اندكاست. یکیازاحتماالتپژوهیبسیار ممکنآیندةسناریوییادشده

،مطرحشدهیعراقوسوریهاستکهازاهمیتکمتریازبعدتحققآننسبتبهسایرسناریوها

اجراییشدنچنینسناریویی.گیردیوبههمینعلتدردستهآیندةممکنقرارمبرخورداراست

روبهیگیرهمچنینبازپسهایعراقوسوریهوهایروسیهوایرانازدولتباوجودحمایت

 سرزمینرشد شده اشغال های می،هاتکفیریاز نظر به اقداماترسد.بعید مجموعه همچنین

تکفیریگروه اروپایی-های کشورهای و منطقه در تروریستی حوادث، از بعد بخصوص

 است.هارادچارشکوتردیدکردهحامیاناینگروهوآلمانوترکیه،تروریستیدرفرانسه


 و راهبردهای داعش در صورت تحقق سناریوی مطلوب هاتاکتیک

 ه در منابع و ارجاعات آمده است(های مراکز مطالعاتی ک منبع: )تلخیص و کدگذاری از گزارش

 جزئیات

ومخفیانهفعالیت
زیرزمینی

جمعیتوانجامعملیاتتروریستیایوکمتوجهبهمناطقبیابانی،حاشیه
 پراکندهدرشهرهایمختلف

آشناتمرکزبرنیروهایمحلیوبومی،نیروهایخارجیبهجایتمرکزبر
مناطق ؛با که امریآنشناسایی سوریه و عراق امنیتی نیروهای برای ها

دشوارخواهدبود.

سرزمینبدونفعالیت
فعالیت پراکندگی دیگر تعبیر به یا جهان سراسر در تاکتیک»ها اتّخاذ

«القاعده
دهیمجددوسازمان

فعالیتدرکشور
دیگر

 ()همانندشمالافریقاانتخابیککشورجایگزینبهجایعراقوسوریه

گرگتاکتیکاتّخاذ
هایتنها

 :هاویژگی

هایپایین،تعدادهایسیستماتیکوپیچیده،هزینهریزیعدمنیازبهبرنامه
تام زماناندكمهاجمان، و انتخابمکان در مهاجم فرد بودن االختیار

بودنعملیات،دشواریدرشناساییبینیپیشعملیات،ناگهانیوغیرقابل
مهاجم وافراد سرد سالح خودرو، همانند تجهیزاتساده از استفاده و

 هایسبکبرایانجامعملیاتتروریستیسالح
خالفتبهبازگشت

مجازی
هایاجتماعیتردرشبکهحضوربیش

خالفتمجازییاآنالین،جایگزینخالفتاصلیخواهدبود.
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 روشبدینترتیب، سهایآیندهبرپایه جریانئپژوهیبه آینده پژوهشدرباره اول هایوال

پاسخگوییبه،درواقعباترسیمپنجسناریوپاسخدادهشد.،سلفیدرمنطقهغرباسیا-تکفیری

منازعاتاستراتژیکمداومپرسشدیگریاستکهآیندهغرباسیاوطرحوالاولسرآغازئس

آندرعصرپساداعشچگونهرقمخواهدخورد؟


 اسیا  آینده منازعات ژئوپلتیکی در غرب

کهاز،حاکیازآناستکهنیروهایتروریستیاسیابررسیروندتحوالتژئوپلیتیکغرب

غییرمعادالتبودندوسعیدرتگری)عربستانسعودیومتحدانآن(برخوردارحمایتنظمسلفی

باهایچندانیدرعرصهعملیاتیومیدانیبدستنیاوردهموفقیت،اندژئوپلتیکیمنطقهداشته اند.

و ،تعریفشدهومطلوبطبقسناریوهایارجحادامهاینروند، نهانتظارمی رودکهدرآینده

شودمفروضپنداشتهمیچنداندورایننیروهاباشکستمواجهشوند.درهمینرابطه،اینانگاره

رقابت در موفقیتعربستان عدم با همزمان استراتژیکه "جنگنامحدود"هایژئوپلیتیک،
به7

گرایانقالبیبامحوریتایران،بویژهدرعصرراهبرداصلیاینکشورجهتمقابلهبانظماسالم

چهباوجودداعشواسیا،بایداذعاننمودکهمنازعاتژئوپلتیکیدرغربپساداعش،مبدلشود.

ادامهخواهدیافتواینمسئلهریشهدراختالفاتایدئولوژیکیدونظم،چهدرنبودآن همواره

گرایسلفیبعدازپیروزیانقالباسالمیایرانداشتهودارد.گرایانقالبیونظماسالماسالم

گیریداندوخواهانشکلمیدارنظمسلفیدرغرباسیاعربستانسعودیکهخودراداعیه

خودرابازندهصفحهشطرنجمنطقهغرباسیا،استیشترتیباتامنیتیمنطقهبراساسقرائتخو

ردگیداعش،بهرکهاینیروهایتروریستیبهسداندوبدیهیاستکههمزمانباروندناکامیمی

 قرار جنگنامحدود بر را خود راهبردیتمرکز یکتغییر دهدتدریجبا فرآیند؛ رهیافتیکه

هادررودتابهالگویقالبرفتاریسعودیپیشازاینآغازشدهوانتظارمی،اجراییشدنآن

هایآتیتبدیلگردد.سال


 2راهبردهای جنگ نیابتی
:استراتژیجنگنامحدودعربستانسعودیبرچندمحوراساسیتمرکزیافتهاست

فعالیتضدایرانیعربستاندرعرصهدیپلماسیدردوحوزهایران:انزوایدیپلماتیک-نخست
                                                                                                                                               
1. Unrestricted Warfare 
2. Proxy War 
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یارگیریوصف اول، حوزه دوبندیمنطقهقابلتفکیکاست: تا ایکهعربستانتالشنموده

یکطرفگ از نزدیکنماید. خود به را کشورها از شیخگروه بویژه عربی کشورهای روه

دنشین قرار ایران همسایگی در که فارس خلیج ژئوپلهای ضعف دلیل به و دریارند تیکی

 اصطالح به برابر در قدرتمند یکحامی ایران"جستجوی طرفدیگر،"تهدید از و هستند

-سیاستنزدیکیبهدشمنانایرانبویژهاسرائیل.درحقیقت،نخبگانسیاسیعربستانتالشکرده

"تهدیدتوازن"اندتابانزدیکیبهدشمنایدئولوژیکوتاریخیایران،یک
دربرابراینکشور7

ایجادنمایند.

رهبرانریاضهمچنین .استالمللیحوزهدوم،تحرکاتضدایرانیدرنهادهاومجامعبین 

المللیماننداتحادیهعربوسازمانهمکاریاسالمیهایبیناندتاازنهادهاوسازمانتالشکرده

د.نیزجهتانزوایایراناستفادهابزارینماین

رسانه-دوم تبلیغاتیتهاجم و ایران:ای برایعلیه عربستان دولت مهم ابزارهای از یکی

هاهستند.اینکشوربهدلیلدارابودنمنابعرسانه،فرافکنییاتوجیهاقداماتخصمانهعلیهایران

ینعربوهمچنگذاریبرافکارعمومیجهانرثیأغنیمالی،سازوکارهایگوناگونیراجهتت

 زباناندرپیشگرفتهاست.فارسی

یکیازابزارهایمهمعربستانجهتاعمالفشار،درطولسالیاناخیر:فشاراقتصادی-سوم

اقتصادیبرایران،استفادهازنفوذوقدرتخوددراوپکجهتمشخصنمودنسقفتولیدو

نشستقیمت در اساس، همین بر است. بوده نفت گوناگوگذاری ریاضهای سازمان، این ن

هموارهمخالفتخودراباکاهشتولیدوعرضهنفتاعالمکردهاست.

قدرترسیدنرهبرانجدید:هایتروریستیوضدانقالبحمایتازگروه-چهارم به با

هایمخالفوضدانقالبایرانروابطنزدیکیایجادکردهعربستان،آنهاتالشنمودندتاباگروه

بردارینمایند.برنسیلایننیروهاجهتفشاردیپلماتیکویاحتیاقداماتضدانقالبیبهرهوازپتا

همینمبنا،شاهدارتباطوهمسوییروزافزونبیندولتعربستانباگروهگتروریستیمنافقین

ازآنهستیم؛گروهیکهسعودی دراینناممی"شورایملیمقاومتایران"بهعنوان ها برند.

درر عربستان، خارجی امنیت و اطالعات سازمان پیشین رئیس فیصل، ترکی حضور ابطه،

ا مجاهدینخیرکنفرانس ازخلقسازمان ریاض علنی حمایت از حاکی فرانسه پاریس در

.(7934)اختیاریامیری،استهایضدانقالبایرانهگرو
                                                                                                                                               
1. The Balance of Threat 
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 گیرینتیجه

تالششدنامنیتدراینمنطقه،یاوجهانیگیریبحرانپیچیدهمنطقهغرباسباوجودشکل

تکاملتبعیهادرآنآمیزواصرارحاکمانکشورهایبحرانزدههموارهدرتداوممناسباتسلطه

است. سویشهروندان ثباتاز به رسیدن و غرباسیا منطقه آینده خوردن رقم تردید بدون

،سیاسی و حکومت مقوله به حاکمان نگاه تغییر نیازمند فرآیندهایسیاست از تمکین و

مندمنازعهبحراندرمنطقهغرباسیانیازمنداصالحاتساختاریدرحلروشاست.دمکراتیک

هایحلبحرانحلایبرایرسیدنبهراهایوفرامنطقهتعاملبازیگرانمنطقهها،داخلحاکمیت

بود. زمانیخواهد ارادتا مذاهکه پایمیز تعدیلخواستهایبراینشستندر و هایتمامیکره

کشورهایورسدفرآیندعبورازبحرانمشکلبهنظرمید،بازیگرانازطریقگفتگوشکلنگیر

.ماندخواهندباقیطلبیاینبازیگرانبرتریطلبیومنطقههمانندآزمایشگاهیبرایاثباتقدرت

هایحاکمیتبرانگیزخواهدبود.ایمبهموچالشآیندهدموکراسیدرمنطقهغرباسیاآینده

درصورتعدمتندادنبهخودمنشاءبحرانهستندو،پریشوورشکستهعربیدرمنطقهزمان

مشروعیت، بحران تداوم میدستاصالحاتساختاریو نظر به ثباتسیاسیبعید رسد.یابیبه

 که هاییودولت دارند پیش در درازی راه دموکراسی تا سوریه و عراق کشورهای اگرچه بنابراین،

سهولت بتوانند که هستند آن از ترفضعی اندآمده کار روی کشورها این در  و بنیادگرایی ،به

 انجام به را خود تدریج بایدبه اما کنند، کنهریش را داعش هایتکفیریگروه تفکر چون تفکرهایی

 بینیپیش اگرچه.نمایند ترغیبوقانع،هستند آن خواهان مذهبی هایاقلیت و مردم که اصالحاتی

 به زیادی لطمهازاینرهگذر،و وربماندهشعل همچنان اسالمی تندروان خشم آتشکهشودمی

 سناریوهای .برد نخواهند بهجایی راه هاتحرک این همه، اینبا ،واردشود مسلمانان و اسالم وجهه

 داخلی و مذهبی نیروهای میان در سیاسیقدرت احتماالً که دندهمی نشان حاضر تحقیق در محتمل

شدن خطر نیز عراق و شود تقسیم سوریه در  آیندة اما کند؛ تجربه جدی صورت به را تجزیه

هایدموکراتیکدرکشورهایگیریحکومتوشکل هایتکفیرینـابودیکاملگروه مطلوب،

ایتاثباتمنطقه،آنبراساسمدلتقسیمقدرتخواهدبودکهدرصورتتحقق،درگیرمنازعه

 حدودیبرقراروجهانازچالشتروریسمنوعبورخواهدکرد.

 و سلفیگروهظهورحضور و-های اسیا غرب درمنطقه خالفتتکفیری تشکیل ادعای

با،اسالمی تکفیری اندیشه ظهور از موج این استو سابقه به مسبوق اسالم تاریخ طول در

بودبا،داریخالفتاسالمیداعیه خواهد موجیگذرا هم تروریسم خشونتو ابزار هرچند؛
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اقتصادوتوسعهکشورهایمنطقهبرجایخواهدگذاشت.رونداثراتزیانباریبرعقایدوباورها،

منطقه گونهتحوالت به ایران،ای ائتالف تشکیل با که است روسیه،ای و وعراقسوریه

تشکیالتسازمانیافتهفیزیکیشکستواضمحالل،شدههایاشغالگیریعمدهسرزمینبازپس

سلفی می-تروریسم نظر به قطعی اسالمرسد.تکفیری جهان بدنه در تکفیری ایدئولوژی اما

منطقه حامیان پشتیبانی با آینده در است ممکن و ماند خواهد باقی بازیگرانهمواره و ای

،درواقعثباتیوهرجومرجکنند.بیچارمنطقهرادساماندهیتشکیالتیمجدداًایوفرامنطقه

هایهادرسرزمینباوجودمدارسبنیادگرایسعودی،تهدیدتروریسمتکفیریمنبعثازوهابیت

وتازمانیکهموجودیتحاکمیتسعودیباقیباشد،دائمیوپایدارخواهدبودیتهدید،اسالمی

کاردرکنارسرکوبفیزیکیتروریسمراه.بهترینبهاشکالمختلفیظهوروبروزخواهدداشت

آنفرهنگیتالش،سلفی خارج و اسیا غرب در گسترده اسالم مبین پیرایشدین ازبرای

التقاطیحرکت –برایجلوگیریازحاکمیتقرائتسلفی،تبیینحقایقآنوهایافراطیو

 خواهدبود.آفریندینرحمتبینپیرواناینتکفیریدر
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 منابع

 فارسی -لفا
مرکزتهران:،پژوهی،ترجمهسعیدخزاییهایمطالعاتآیندهروش،(7912)،اساکول،پی-
.پژوهیعلوموصنایعدفاعی،معاونتاطالعرسانیوخدماتعلمیآینده
-( حسین، ریشه»(،7931آجورلو، چشمتحوالتسوریه: و «اندازهاها مطالعـات، فصـلنامـه

.9هم،شماره،سالهجدخاورمیانه
جنگنامحدود:استراتژیعربستاندرقبالایراندرعصر(،7934،)رضااختیاریامیری،-

 .شهریورماه9مطالعاتاستراتژیکخاورمیانه،پساداعش،پژوهشکده

(7911)،محمدرضابزرگی،- پژوهیروش»، درآینده پژوهش علوم،«های ماه کتاب
.72شماره،اجتماعی
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