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 چکیده 
ای ههای ملی، منطقرا با تراکم فزایندۀ بحران انهیخاورمی، روست. این آشوبناکخاورمیانه با آشوب روبه

های متعدد ژئوپلیتیکی را علیه همگرایی و در ها، چالشرو کرده است. این بحرانالمللی روبهو بین

نتیجه کاهش اقتدار کشورهای منطقه سبب شده است. موضوعی که ضرورت و اهمیت ارائه تصویری 

 این. بنابهرای مقابله با پیامدهای احتمالی ناشی از آنها برجسته کرده استها را باز آیندۀ این چالش

نظم محتمل  ۀندیآضرورت اساسی، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش محوری است که 

این پژوهش که بنا به ماهیت خود اکتشافی  ؟چگونه خواهد بود 1217 در افق ای خاورمیانهمنطقه

ی های آن مانند سناریونویسپژوهانه و تکنیکاین پرسش با رویکردی آینده است در راستای پاسخ به

گیری از نظرات نخبگانی در راستای روایی ای را اتخاذ کرده است. این روش، با بهرهمرحله 3فرآیندی 

ی است. مهمترین یافته های برجستههای محتمل، دارای مزیتبیشتر سناریوها و شناسایی آینده

دارد،  2171ای خاورمیانه در افقیشترین تطابق و سازگاری را نیز با واقعیت نظم منطقهپژوهش که ب

های منطقه طور افزایش تنش و تضاد در بین دولتهای جهانی و همینقدرت مداخله شیافزا

 خاورمیانه است.

 

 کلیدی: هایواژه
 ساختاری ، خاورمیانه.پژوهی، سناریونویسی، تحلیلآینده
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  مقدمه

ثباتی، ناامنی، بحران و ای در چند دهه گذشته در شرایط بیطقه خاورمیانه بیش از هر منطقهمن

ترش گرایی و تکفیری، گسهای بنیادتعارض قرار داشته است. عواملی از قبیل تروریسم، ایدئولوژی

ان سامهای بیهای ناشی از آن، افزایش دولتهای متکثر قومی و تنشفقر و شکاف طبقاتی، هویت

( 0711مرادی، ساز )دهشیری و شاهسیاسی مانند یمن، سوریه و عراق، تکثر بازیگران آشوب

های بندی نامتوازن قدرت در میان کشورهای خاورمیانه، اتحاد و ائتالف با قدرتمحوری، الیهقدرت

، تای، تنوع الگوی رفتاری کشورها از رقابت و همکاری تا تعارض، فراوانی تعارضابرون منطقه

پذیری مرزها، ضعف پیوندهای های خارجی، آسیبفراوانی مداخالت خارجی، عدم مدیریت ورودی

استراتژیک در میان کشورهای منطقه، تنوع نقاط هدف استراتژیک، تنوع تهدیدات هم از نظر 

های سیاسی، فراوانی پذیری سیستمموضوعی و هم از نظر مکانی، ضعف انسجام داخلی و آسیب

های خارجی، سازی نظامی از سوی قدرتونی اعم از قومی و گروهی، فراوانی پایگاهانشقاق در

ر جهانی گژئواکونومیک، ژئوپلیتیک، و ژئوکالچر برجسته در سیاست جهانی، حضور قدرت مداخله

صهیونیستی از مهمترین عوامل ایجاد ای بودن رژیمدر تحوالت کشورهای منطقه و هسته

: 0711هستند)قاسمی، انهیخاورمای ه، متراکم و فزاینده در نظم منطقههای امنیتی گستردچالش

های ای، تعارضات مستمر و تکرار شونده و بحرانهای منطقهتر، جنگ(. به تعبیری روشن212

ای مداوم سبب شده است همواره در چند دهه گذشته آشوبناکی شاخص پایدار نظم منطقه

یل ترین مناطق جهان تبدترین و ناامنرا به یکی از بحرانی نهایخاورمباشد. شرایطی که  انهیخاورم

های متعدد امنیتی را علیه بقا و موجودیت واحدهای ها از یک سو چالشکرده است. این بحران

ل از این شرایط از مهمترین صاند. از سوی دیگر، آشوبناکی حاایجاد کرده انهیخاورمای در منطقه

 نعی ازصاست. نظمی که دستوری و ت انهیخاورمای ی نظم منطقههاعوامل شکننده بودن پایه

 انهیخاورم صر استعمار و حتی بعد از آن بدون توجه به شرایط خاصهای جهانی در عسوی قدرت

. رو بوده استبه این منطقه تحمیل شده است. به همین دلیل نیز همواره با بحران و آشوب روبه

الوقوع بودن فروپاشی نظم کنونی حکایت از قریب انهیخاورمر به طور کلی، روند تحوالت موجود د

د هایی ماننها و طرحای است. مطرح شدن ایدهگیری ساخت نوینی از نظم منطقهدر آینده و شکل

بیداری »و رخداد تحوالتی مانند « عبریلح عربیص»و « معامله قرن»، «خاورمیانه بزرگ»

های تکفیری همه حکایت از آگاهی تروریسم گروه و رادیکالیسم اسالمی در قالب« اسالمی

و تالش آنها برای ساخت  انهیخاورمبازیگران داخلی و خارجی از متزلزل بودن نظم کنونی در 
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شود، اینکه با توجه به نظمی نوین در منطقه است. پرسش پژوهش نیز در همین راستا طرح می

 ؟چگونه خواهد بود 2171 در افق های خاورمیاننظم منطقهمحتمل  ۀندیآ ،آنچه گفته شد
 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه
 ای نظم منطقه

الملل است. نظم زمانی است که الگوی رفتاری نظم در کلیت آن موضوع اصلی علم روابط بین

شود. به همین دلیل نیز در چنین واحدها بر پایه یک ساختار مشخص و معین ساماندهی می

پذیری برخوردار بینیگوی رفتاری واحدها از حدأقلی از ثبات و متعاقب آن پیششرایطی ال

شود شود. چرا که وجود قواعد، ساختارها و روندهای مشخص رفتاری در قالب نظم سبب میمی

 تا واحدها الگوی رفتاری نسبتًا مشخص و معینی را از خود بروز دهند.  

از  ایرو شد. با استقالل واحدهای منطقهگسست روبه نظم جهانی بعد از پایان عصر استعمار با

های جدیدی در مناطق مختلف شکل بند استعمار بعد از پایان جنگ جهانی دوم خرده نظم

 ای است. جغرافیا وهای منطقهگیری نظمگرفت. با این اوصاف، منطقه عنصر بنیادین در شکل

ود. شی است که سازه نظم بر آن سوار میمحدوده سرزمینی به عنوان یکی از اجزاء منطقه بستر

های تئوریک مختلف، درست به همین دلیل نیز با وجود ارائه تعاریف متعدد از منظر چارچوب

ای است. پس، سازه منطقه و سازه سرزمینی جزء ثابت و الینفک هرگونه تعریف از نظم منطقه

 ر زیر است:نظم بر کلیتی سرزمینی قرار دارد که دارای عناصری به قرا

 واحدها؛ 

 مجاورت و نزدیکی جغرافیایی؛ 

 های خودآگاهی واحدها از اینکه آنها یک منطقه را تشکیل داده و ادراکات و برداشت

 دیگران نیز دال بر قرارگیری آنها در یک منطقه معین است؛

 میزانی از خودمختاری و استقالل از نظم جهانی؛ 

 (؛01: 0715ک و مورگان، تعامل و وابستگی متقابل بین واحدها)لی 

ای قههای منطگیری نظمویلیام تامپسون عالوه بر عناصر باال بر نقش عامل خارجی نیز در شکل

ای از کشورها است که حدأقل از یک عنصر خارجی کند. از نظر تامپسون نظام مجموعهتأکید می

راد یا یا بالقوه بر علیه اف تأثیر پذیرفته باشد. زمانی که یک عامل خارجی موجب تهدیدی بالفعل

: 0715شود)مورگان و لیک، ای ایجاد میها شود، در این صورت یک نظام یا مجتمعی منطقهدولت

های بزرگ در ای است. مداخله قدرتگر فرامنطقه(.  این عامل خارجی قدرت مداخله31_81

ای بوده است. نظم منطقهسایر مناطق در چند دهه گذشته از مهمترین عنصر شکل دهنده به 
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ای های فرامنطقهخاورمیانه از جمله مناطقی است که همواره با مداخله خارجی از ناحیه قدرت

ای در خاورمیانه بیش از هر چیزی تحت تأثیر مداخله رو بوده است. ساخت نظم منطقهروبه

 های خارجی بوده است.   قدرت

شود. بر پایه دینامیک قدرت مفهوم سازی و تعریف می و انهگرایواقع یگاهاز منظرای نظم منطقه

ای از تقاطع سه های منطقهنظم گرایی قرار دارد،که درون پارادایم واقع ژئوپلیتیکدر چارچوب 

ر صگیرند. جغرافیا و مجاورت جغرافیایی اولین عنمتغیر جغرافیا، سیاست و قدرت شکل می

ز واحدها که در یک منطقه سرزمینی معین هستند ای است. گروهی اگیری یک نظم منطقهشکل

ها و ادراکات دیگران نیز از آنها دال که ابتدا خود به این موضوع واقفند و از سوی دیگر برداشت

بر قرار گرفتن آنها در یک منطقه جغرافیایی معین است. جغرافیا از این منظر که برخی 

ط بر آنها زمینه را برای رقابت و تضاد آنان های جغرافیایی و تالش واحدها برای تسلبرجستگی

ملی  های سیاسیای تأثیرگذار است. در سیاست، سیستمکند نیز در ساخت نظم منطقهفراهم می

و ماهیت تعامل منافع آنها مطرح است. سرانجام، باید از توزیع قدرت سخن گفت که بنابه تعبیر 

ها ای است. این توزیع توانمندینظم منطقهدهی به ساخت مهمترین متغیر در شکل« کنت والتز»

دهی به نظم دارد. به همین دلیل اگر توزیع در میان واحدها است که نقشی تعیین کننده در شکل

قدرت به نحوی باشد که یک واحد از قدرت فائقه برخوردار باشد، نظم هژمونیک و اگر توزیع 

، آنچه کند. پسدو یا چند قطبی پیدا می قدرت میان دو بازیگر یا چند بازیگر باشد نظم ساختی

 اهمیت دارد توزیع قدرت است که تغییر در آن به معنای تغییر در ساختار سیستم است.

ای ای وابسته به اراده قدرت برتر نظام جهانی است. نظم منطقهدر رهیافت هژمونیک نظم منطقه

ورزد. به تعبیر نی مبادرت میابزاری است که به واسطه آن قدرت هژمون به مدیریت نظام جها

تر هژمون جهانی به منظور مدیریت بهینه نظام آن را به چندین نظام تقسیم نموده و از روشن

آورد. در این حالت هرکدام از مناطق این طریق نظم مورد نظر خود را با هزینه کمتر به وجود می

ها تحت نظارت عالیه هژمون و باشند، اما تمامی آندارای سازوکارهای بومی حفظ نظم خود می

ای از طریق کنند. عالوه بر این گاهی اوقات نظم منطقهدر راستای نظم مورد نظر آن عمل می

ای برخی گیرد. گاهی نیز سیاست مقابلهسیاست همنوایی برخی واحدها با هژمون شکل می

اوقات از طریق ای است. سرانجام، هژمون گاهی گیری نظم منطقهواحدها با هژمون علت شکل

مندی از ثبات احتمالی، ای است. هژمون به دلیل بهرهسیاست همکاری شکل دهنده نظم منطقه

ها، بهره برداری از امتیازات ناشی از گستره جغرافیایی، چنین سیاستی را در پیش گسترش ایده

کتاب گرایی، استفن والت در (. در رویکرد دیگری منبعث از واقع0780گیرد )قاسمی، می
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گیرد. از نظر والت نظم گیری اتحادها در نظر میای را بر حسب شکلهای اتحاد، نظم منطقهریشه

 ای است. ای برآیند توازن تهدید در میان واحدهای منطقهمنطقه

   پژوهشهایپیشینه
کمپ و آثار و ادبیات مختلفی نگارش شده است.  انهیخاورمای پیشتر در زمینه نظم منطقه

را تروریسم، تنش و تضاد در  انهیخاورم ای درهای نظم منطقهص(، مهمترین شاخ0780)زساندر

(،مداخله 0711ی)قاسم از نظر دانند.های جهانی میهای منطقه و افزایش مداخله قدرتبین دولت

(، 2103)کوردزمن است. انهیخاورمای در ثباتی و آشوب منطقههای جهانی از عوامل مهم بیقدرت

اختالفات مذهبی به عنوان مهمترین عامل تنش و تضاد در میان کشورهای  زیادی برتأکید 

های بیگانه را از (، اختالفات مذهبی، قومی، مرزی و حضور قدرت2117)برنسون دارد. انهیخاورم

(، معتقد است 0780)انینیام شمارد.بر می انهیخاورمای در های نظم منطقهصمهمترین شاخ

ت هژمونی خود و تکمیل فرآیند کنترل بر منابع، کنترل بر بازیگران و کنترل بر آمریکا برای تثبی

 انهیخاورمروندها و حوادث جهانی، نیاز به تغییرات جدی در شرایط بازیگران و فرآیندهای منطقه 

 (،0710ایوب) رو خواهد کرد.را با چالش امنیتی روبه انهیخاورمهای دارد. این مهم دولت

 انهیخاورمای در دهی به ساختار نظم منطقهای را عامل مهمی در شکلنی و منطقههای جهارقابت

( در اثر دیگری، موضوع انرژی را موضوع مهمی در تحوالت مربوط به نظم 0780)کمپ داند.می

(، به این موضوع اشاره 0713ی)لفورک یحمددهقانی فیروزآبادی و  داند.می انهیخاورمای منطقه

در  انهیدر خاورم یامنطقه یتینظم امن ،یاسالم یداریو ب 2110سپتامبر  00 پس ازدارند که 

 دات،یتهد تیتعامل و ماه یالگوها ،یهنجار ،یکارگزار ،یدر پنج بُعد ساختار یسطح درون

واحدها  نیقدرت در ب عیسطح و توز ،یو تحول شده است. به لحاظ ساختار رییدستخوش تغ

به هم خورده و موازنه  نیشیپ یکه تعادل و توازن قوا یانهمتحول و دگرگون شده است. به گو

و  یامنطقه نیآفرنقش گرانیباز ز،ین یاست. از منظر کارگزار یریگدر حال شکل یگرید یقوا

و  یتسیترور یها. ظهور گروهاندافتهیو تحول  رییتغ یردولتیو غ یدر دو سطح دولت یافرامنطقه

 یتحول هنجارها و قواعد رفتار و رییتغ یودتر است. در پمشه انیم نیدر ا فیضع یهادولت

تحوالت  نیا ندیمتحول شده است. برآ زیآن ن یاو انگاره یرمادیحاکم بر منطقه، ساختار غ

تعارض تعامل م یکه دو الگو یاتعامل در سطح منطقه بوده است. به گونه یالگوها رییگانه، تغسه

 داتی. سرانجام، تهداستشکل گرفته  انهیدر خاورم بیدر دو اردوگاه رق یو همکار زشیست

شده است.  یو شکل یو تحول ماهو رییدستخوش تغ زین انهیدر درون منطقه خاورم یتیامن

 یاهرطترابی و  قرار دارد. افتهیتحول داتیتهد نیدر رأس ا یریتکف سمیاز ترور یناش داتیتهد

های قومی در ریز از مرکز برخی گروه(، با تمرکز بر تحوالت ناشی از تمایالت گ0718)زاده
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در آستانه یک دوره انتقالی قرار  انهیخاورمای مانند کردها عقیده دارند که نظم منطقه انهیخاورم

هایی صای متفاوت با شاخکنند در سالیان آینده شاهد منطقهبینی میدارد. آنها براین اساس پیش

شورهای جدید و جدال آنها با بازیگران مسلط، گیری کطلبی، شکلگرایی، تجزیهنظیر رشد ملی

 ای و احتمال تسری بحران به آنها خواهیم بود.های منطقهتداوم رقابت ایدئولوژیک قدرت

های اند. اما پژوهشپرداخته انهیخاورمای های مختلف نظم منطقهآثار بررسی شده به بررسی جنبه

اندک آثاری نیز که رویکردی آینده پژوهانه به بررسی شده اکثراً معطوف به آینده نیستند. حتی 

 انهیاورمخباشند. تقلیل ساخت آینده نظم در رو میگرایی روبهدارند با تقلیل انهیخاورمتحوالت 

 مانند کردها ساده انگاشتن پدیده مذکور است.  صهای قومی خارفًا به تحوالت ناشی از گروهص
 

 شناسی پژوهشروش

های پژوهش آمیخته، و به لحاظ تجزیه و تحلیل فاقد فرضیه است. دادهپژوهش حاضر اکتشافی و 

های همبستگی قرار دارد. گردآوری اطالعات به روش اسنادی شامل ها در ردیف پژوهشداده

ر د ها، اسناد و مدارک و شیوه میدانیای، کتب، مجالت، مقاالت، روزنامهرجوع به منابع کتابخانه

 ها،ها نیز رجوع به پایگاه دادهرشناسان است. ابزار گردآوری دادهاحبه تلفنی با کاصم قالب

 های اینترنتی است.وت و سایتص، ضبط پرسشنامه

برای ترسیم سناریوهای پژوهش برپایه روش تحلیل ساختاری، هفت گام در این پژوهش در نظر 

 گرفته شده است.  
 

 هادادهتجزیه و تحلیل 
 انتخاب دقیق موضوع گام اول: 

شود. اینکه موضوع پژوهش چیست؟ چه ر این مرحله چارچوب کلی پژوهش تعریف و معین مید

 اهدافی دارد؟ و اینکه در نهایت متمرکز بر کدام بازه زمانی و مکانی است؟ 

ر د ای خاورمیانهنظم منطقهمحتمل  ۀندیآفلسفه این پژوهش در پاسخ به این پرسش است که 

است.  انهیخاورمای وهش از نظر مکانی متمرکز بر نظم منطقهپژ ؟چگونه خواهد بود 2171 افق

میالدی است. این مسئله با توجه  2171تا  2120از نظر زمانی نیز پژوهش متمرکز بر بازه زمانی 

از اهمیت اساسی برخوردار است. چرا که  انهیخاورمای در به پیچیدگی و آشوبناکی نظم منطقه

تواند چراغ راهنمای منافع ملی جمهوری اسالمی ن آشوبناکی میکاستن از غبار ابهام ناشی از ای

 ایران در بستر محیطی خاورمیانه باشد.
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 گام دوم: تعیین نیروهای پیشران

 دهند، باید شناساییمیمات و موضوع را تحت تأثیر قرار میصدر این گام، نیروهای کلیدی که ت

ضوع پژوهش هستند. براین اساس، مودهنده آینده  عمده شکل شوند. این عوامل نیروهای

شوند. منابع دستیابی به این ای خاورمیانه شناسایی میمتغیرهای مؤثر بر آیندۀ نظم منطقه

 متغیرها عبارتند از:

 رجوع به متون، منابع، اسناد و تجارب مرتبط با موضوع پژوهش؛ 

 مصاحبه با متخصصان، کارشناسان و خبرگان حوزه مسائل خاورمیانه؛ 

نخبگانی پژوهش در قالب مصاحبه باز گروهی و فردی نیروهای پیشران  ات جامعهنظر براساس

 شناسایی شدند.  0در قالب جدول  انهیخاورمای نظم منطقه ندهیبر آمؤثر 
 ای خاورمیانه و حاالت متناظر هرکدام از آنها( متغیرهای تأثیرگذار بر آینده نظم منطقه1جدول)

 پیشران ردیف

 یجهان یهامداخله قدرت 0

 یادرون منطقه یتضادها 2

 تیقوم 7

 تروریسم 0

 اختالفات مرزی 5

های شناسایی شده در قالب پرسشنامه به قضاوت خبرگان گذاشته شد. مبنای قضاوت پیشران

 خبرگان مورد نظر بر پایه این پرسش بود:

آیا هرکدام از این ( با توجه به تجارب شخصی، همچنین مطالعات خود در حوزه خاورمیانه، 0)

 تأثیرگذار است؟ 2171ای خاورمیانه در افق متغیرها بر آینده نظم منطقه

ی ادر ساخت آینده نظم منطقه( در صورت تأثیر گذاری، میزان اهمیت هر یک از این متغیرها 2) 

 دانید؟خاورمیانه را به چه میزان می

نفر از خبرگان حوزه  8اختیار  جهت بررسی روایی، پرسشنامه در :تعیین روایی پرسشنامه

مطالعات خاورمیانه قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظرات خود را در خصوص پرسشنامه و 

آن بیان نمایند. پس از انجام سه مرحله اصالح اقدام به تدوین و  و محتوایی خصوصیات ظاهری

 طراحی ابزار مورد نظر شد. 

اقدام به محاسبه آلفای  SPSSافزار ن مقوله به کمک نرمجهت دستیابی به ای پایایی پرسشنامه:

ده طبق جدول آمدستضریب پایایی به. گیری پایایی پرسشنامه استفاده گردیدکرونباخ برای اندازه

 شود. باشد که در حد عالی ارزیابی میمی1/ 1 ذیل برابر

 تحلیل نتایج پرسشنامه
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شناسایی شد. این متغیرها بر پایه میزان  0متغیر بر طبق جدول  5پس از پرسش نخستین، 

در قالب پرسشنامه به قضاوت  2171ای خاورمیانه در افق اثرگذاری بر ساخت آینده نظم منطقه

 2نفره نخبگان پژوهش قرار گرفت. نتایج حاصل از نظرات نخبگان در جدول  00جامعه آماری 

 قابل مشاهده است. 
 ( نتایج پرسشنامه0جدول)

 پیشران ردیف
 به «بله»پاسخ  یدرصد فراوان

 یاثر گذار
 الوشه بیضر

 نیانگیم

 تیاهم یهندس

0 
 یهامداخله قدرت

 یجهان
011 0 35/0 

2 
درون  یتضادها

 یامنطقه
85/12 85/1 28/0 

 85/7 53/1 28/20 تیقوم 7

 30/7 30/1 53/38 سمیتررو 0

 25/7 53/1 00/53 یاختالفات مرز 5
 

ابل مالحظه است، روایی متغیرهای شناسایی شده مورد تایید خبرگان ق 2گونه که درجدول همان

رمیانه ای خاوهای موثر بر آینده نظم منطقهقرار گرفت و بنابراین در این پژوهش به عنوان پیشران

 مشخص شدند.  2171در افق 

 ها و ترسیم  و تکمیل ماتریس تحلیل ساختاریتعیین حاالت متناظر پیشرانگام سوم: 

ها مشخص شده و ماتریس متناظر با آن ین گام حاالت کیفی ممکن برای هریک از پیشراندر ا

 شود. ترسیم می

ای خاورمیانه و نیز رجوع به نظرات خبرگی در ارتباط براساس مرور ادبیات مرتبط با نظم منطقه

ن احصا شده پیشرا 5با شناسایی نیروهای پیشران مؤثر و حاالت متناظر برای هریک از آنها، برای 

ها و حاالت متناظر آنها تعیین گردید. ماتریس حاصل از این پیشران (7)جدولحالت 01مجموعاً 

حاوی  01*01در ادامه ترسیم خواهد شد. ماتریس ترسیمی عبارت است از یک ماتریس مربعی 

یس حالت متناظر آنها. این ماتر 01ای خاورمیانه و پیشران تعیین کننده آینده نظم منطقه 5

آرایه است که با کسر کردن عناصر قطری تعداد روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به  011حاوی 

 21تأثیرپذیری داریم. چرا که  _رابطه تأثیرگذاری  81آید. در این ماتریس دست می

های رنگ شده( رابطه هر متغیر و حاالت متناظر آن با خود در سطر و ستون است که خانه)خانه



 05                           هدایتی محمدرضا و شید فرهادیفر / 2171در افق انهیخاورم یانظم منطقه ۀندیآ

های استحصال شده از های این ماتریس شامل پیشرانشود. سطرها و ستونفته نمیدر نظر گر

 گام دوم و حاالت متناظر با آنها از گام سوم است.

برای تکمیل ماتریس تحلیل ساختاری پژوهش بار دیگر به نظرات جامعه آماری نخبگان پژوهش 

یق، های تحقخبرگی و دیگر روش گردیم. براین اساس، به وسیله مرور ادبیات، احصا نظراتبرمی

کنیم که حالت الف از پیشران یک چه تأثیری بر حالت مشخص می 5تا  0ی از و بر پایه مقیاس

 الف از پیشران شماره دو دارد.

الزم به ذکر است که در این گام، صرفًا تأثیرات مستقیم حائز اهمیت بوده و تأثیرات غیر مستقیم 

شود. پس، به منظور پر کردن به صورت خودکار محاسبه می بینی شدهتوسط الگوریتم پیش

های ماتریس از اولین حالت اولین پیشران شروع کرده و میزان تأثیر آن را بر حاالت سایر آرایه

 کنیم. به عنوان مثال:ها محاسبه میپیشران

 اییی واحدهای منطقهو همگرا یهمکارهای جهانی چه تأثیری بر قدرت مداخله شیافزا (0

 در خاورمیانه دارد؟

ای در واحدهای منطقه تضاد و تنازعچه تأثیری بر های جهانی قدرت مداخله شیافزا (2

 خاورمیانه دارد؟

برای کامل شدن ماتریس تحلیل ساختاری در سطر و ستون چنین فرایندی را برای چهار پیشران 

پرسش مربوط به  81دن دهیم. برآیند نهایی مطرح شدیگر و حاالت متناظر آنها نیز انجام می

ها و حاالت متناظر آنها و کامل شدن ماتریس دامنه رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران

 است. 7جدولهای پژوهش طبق تحلیل ساختاری پیشران
 و حاالت متناظر آنها هاشرانیپ یساختار لیتحل سیکردن ماتر لیتکم( 0جدول)
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مداخله 

 یهاقدرت

 یجهان

 شیافزا

 مداخله

 

  
25/7 35/0 25/7 78/0 82/7 28/7 05/2 23/2 

کاهش 

 مداخله

  
28/2 38/2 81/7 03/2 05/2 51/0 10/7 81/2 
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 یهادولت

 منطقه

 

 یهمکار

و 

 ییهمگرا

85/2 25/7 
  

22/0 00/0 05/7 01/2 53/2 88/2 

تضاد و 

 تنازع
83/0 81/2   

21/2 20/0 22/2 08/7 72/2 73/2 

 تیقوم

 شیافزا

انسجام 

 یمل

30/2 88/7 38/7 00/2 
  

20/2 71/2 20/7 58/7 

گسترش 

 تیهو

 یخواه

 یقوم

01/0 23/2 52/0 30/0 
  

00/2 18/0 08/0 53/0 

 سمیتررو

 

 80/0 00/2 28/7 20/2 31/2 08/7 ینابود
  

28/0 27/0 

 تیفعال

محدود و 

 پراکنده

23/7 25/7 25/2 08/7 10/0 23/0 
  

01/0 51/0 

اختالفات 

 یمرز

حل و 

 فصل
20/7 21/7 03/0 31/2 15/2 30/0 20/0 02/0 

  

مسکوت 

 ماندن
20/7 32/2 81/2 37/2 21/0 07/2 02/0 23/0 

  

 

 یبراساس نظرات خبرگ سیماترنهایی  ی( خروج4جدول)

 ردیف پیشران حاالت متناظر سطر)تأثیرگذاری( ستون)تأثیرپذیری(

 یانسجام مل شیافزا 21/01 23/20
 0 قومیت

 یقوم یخواه تیگسترش هو 01/01 07/21

 حل و فصل 00/01 88/21
 2 اختالفات مرزی

 مسکوت ماندن 11/01 05/08

 ینابود 72/08 17/08
 7 تروریسم

 محدود و پراکنده تیفعال 03 12/08

 یهامداخله قدرت مداخله شیافزا 12/23 25/28

 یجهان
0 

 کاهش مداخله 11/25 72/22

 ییو همگرا یهمکار 55/27 22/01
 5 های منطقهدولت

 ضاد و تنازعت 77/22 35/20
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 های کلیدیچهارم: تعیین پیشران گام

ی آینده به منظور تشکیل زیربنای تدوین دیکل هایانشریپلی این مرحله آشکارسازی صهدف ا

های کلیدی به عنوان زیربنای تدوین سناریوها سناریوها است. دو شرط اساسی در انتخاب پیشران

 عبارتند از:

 تأثیرگذاری باال .1 

ها داشته بیشترین اثرگذاری را در میان سایر پیشران 0هایی که در جدول اس پیشرانراین اسب

 در واقع واجد اولین شرط مبنی بر تأثیرگذاری باال هستند. 

 عدم قطعیت باال .0

براساس این شرط، پیشران انتخاب شده برای تشکیل زیربنای سناریو باید دارای عدم قطعیت 

ج ناپذیر بودن تحوالت و نتایبینیاینجا عبارت است از میزان پیشباالیی باشد. عدم قطعیت در 

دول توان از جهای دارای ویژگی عدم قطعیت نیز میای پیشرانصآینده پیشران مورد نظر. برای اح

زمان بسیار تأثیرگذار هایی که به طور هم( استفاده نمود. پیشران0تأثیرپذیری)جدول _تأثرگذاری 

ها عالوه بر اینکه ماهیتی دارای ویژگی عدم قطعیت هستند. این پیشران و تأثیرپذیر هستند،

حیح تحوالت آنها نیز وجود ندارد. چرا که هر اقدام از صبینی ثبات کننده دارند، امکان پیشبی

 (. 225: 0711ها نیز تأثیر دارد)سمیعی و دیگران، ها در سایر پیشرانسوی این پیشران

های کلیدی شکل دهنده به زیر بنای سناریوهای این پژوهش پیشران به منظور استخراج نهایی

 یهامداخله قدرتهای توان گفت پیشرانمی 0از اشتراک دو شرط فوق و با استفاده از جدول 

های کلیدی هستند که هر دو شرط تأثیرگذاری باال و عدم ای پیشرانهای منطقهی و دولتجهان

 . قطعیت باال را در اختیار دارند

 وهایسنار یربنایز یمعمارگام پنجم: 

در این گام با استفاده از دو پیشران کلیدی مشخص شده در گام چهارم، چارچوب اولیه سناریو 

ن های کلیدی که دارای بیشتریشدن پیشران صتر، پس از مشخشود. به تعبیر روشنتنظیم می

 صلی سناریوهای نهایی مشخصباشند؛ در این گام محورهای اتأثیرگذاری و عدم قطعیت می

ها در فرآیند خلق سناریوها شوند. تعیین این محورها، در واقع یکی از مهمترین گاممی

های کلیدی انتخاب شده برای . براساس گام چهارم، پیشران(228: 0711 گران،یو د یعی)سماست

 تشکیل زیربنای سناریوهای نهایی عبارتند از:

 ی؛جهان یهامداخله قدرت 

 ؛منطقه یهادولت 
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با توجه به این دو پیشران کلیدی و به منظور ایجاد منطق بدیل آنها، دو پرسش اساسی درباره 

 های مذکور به وجود خواهد آمد. پیشران

های جهانی در منطقه خاورمیانه روندی صعودی به خود خواهد گرفت آیا مداخله قدرت (0

 رو خواهد شد؟ روبهو یا اینکه در نهایت منطقه با کاهش مداخله خارجی 

 عودی بهصهای منطقه کاهش خواهد یافت یا اینکه روند آیا تنش و تضاد مابین دولت (2

 خود خواهد گرفت؟

پاسخ به این دو پرسش، منطقی را به وجود خواهد آورد که در مقابل یکدیگر، ماتریسی مفید و 

چارچوب اولیه سناریوهای آورند. نمودار زیر نشان دهنده خوب از چهار سناریوی بدیل پدید می

 های منطقهو دولت یجهان یهامداخله قدرتخاورمیانه براساس دو پیشران کلیدی  اینظم منطقه

 و  همچنین حاالت متناظر آنها است.

 های جهانیمداخله قدرت 
 

 

 

 
         های منطقهدولت                                     

 

 

  ای خاورمیانهیه سناریوهای نظم منطقه( چارچوب اول1نمودار)

 

 گام ششم: شناسایی بازیگران تعیین کننده

از  های متعددیای خاورمیانه اثرگذار هستند. دسته بندیبازیگران متعددی بر آینده نظم منطقه

ای و این بازیگران قابل ارائه است. در این گزارش این بازیگران به دو دسته کلی بازیگران منطقه

اند. باید گفت این مجموعه شامل تمامی بازیگران مؤثر بر آینده نظم ای تقسیم شدهنطقهفرام

ن باشد. به همیپذیر نمیای خاورمیانه نیست. چرا که بررسی تمامی این بازیگران امکانمنطقه

رار ای خاورمیانه مد نظر قدلیل در این پژوهش مهمترین بازیگران تأثیرگذار بر آینده نظم منطقه

 اند.گرفته

 ایبازیگران منطقه

 تضاد و تنازع

 مداخله کاهش

 افزایش مداخله

 همکاری و همگرایی
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ای خاورمیانه بازیگران متعددی را در خود جای داده است. به ای، محیط منطقهدر عرصه منطقه

بندی نامتوازن قدرت در بین کشورهای خاورمیانه تمامی آنها به یک اندازه بر تحوالت دلیل الیه

ای نقشی مهم و برجسته در معماری باشند. بلکه برخی از واحدهای منطقهمنطقه تأثیرگذار نمی

ای خاورمیانه دارند. در خاورمیانه جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، عربستان سعودی، نظم منطقه

 شوند. رژیم صهیونیستی و تا حدودی قطر و امارات از این دسته محسوب می
 ایران

دت چندین سده ایران ای در خاورمیانه در قالب کنونی آن به مگیری نظم منطقهتا قبل از شکل

های تاریخی نیز که ایران تحت تصرف به عنوان قدرت مسلط مطرح بوده است. حتی در برهه

مهاجمین مختلف بوده است نیز همه آنان اندک زمانی بعد از هجوم مقهور تمدن و فرهنگ ایرانی 

از جایگاه (. ایران فارغ از هر نوع حکومت و خط مشی سیاسی همواره 77: 0732شدند)الپیدوس،

ای خاورمیانه برخوردار بوده است. به عبارت دقیق، ایران همواره به ای در تحوالت منطقهبرجسته

ای در خاورمیانه مطرح بوده است. موضوعی که در در چند دهه عنوان مهمترین بازیگر منطقه

 گذشته با وقوع انقالب اسالمی نیز استمرار تاریخی خود را حفظ کرده است.

رود. چرا که این انقالب اسالمی ایران نقطه عطف تاریخ جدید خاورمیانه به شمار میپیروزی 

ای خاورمیانه بدل نمود. موضوعی پدیده گفتمان اسالمی را به عنوان گفتمان مسلط نظم منطقه

که سبب شده است عمده تحوالت منطقه خاورمیانه تحت تأثیر این پدیده قرار گیرد. از آن زمان 

ای خاورمیانه نقطه تالقی دو نظم انقالبی به رهبری جمهوری اسالمی ایران و نظم محیط منطقه

ای این کشور بوده است. وقایع چهار دهه گذشته و هژمونیک به رهبری امریکا و متحدین منطقه

 الشعاع تضاد و دوگانگی این ساختار حاکم بر منطقه است. حتی آینده منطقه خاورمیانه همه تحت
 ودیعربستان سع

کار، موضوعی محال و های انقالبی و محافظهالملل مصالحه و سازش دولتسیاست بین در تاریخ

و  08های محافظه کار اروپایی و فرانسه انقالبی در اواخر قرن سابقه بوده است. تضاد پادشاهیبی

های طور تهاجم دولتو تدارک شش مرحله جنگ با دولت انقالبی فرانسه و همین 01اوایل قرن 

و چندین مثال دیگر خود شاهدی  0120تا  0103های له سالصاروپایی علیه روسیه انقالبی در فا

ناپذیر در خاورمیانه نیز مابین ایران (. این تضاد سازش018: 0711زاده، بر این مدعا است)نقیب

تضاد  اینکار خود را نشان داده است. عربستان سعودی به تبعیت از انقالبی و عربستان محافظه

« 0منطقه قرنطینه»در طول چهار دهه گذشته همواره تمام توان خود را معطوف به اعمال سیاست 

ای ایران کرده است. به عبارت دیگر، در طول چهل برای ممانعت از گسترش قدرت و نفوذ منطقه

                                                           
1. Cordon Sanitaire 
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ا ب های پادشاهی عربستان سعودی، چگونگی  مقابلهترین چالشسال گذشته همواره یکی از مهم

جمهوری اسالمی ایران به عنوان دولتی انقالبی و قدرتمند در خاورمیانه و حتی یک سطح فراتر 

مجموعه جهان اسالم بوده است. اقداماتی مانند تأسیس شورای همکاری خلیج فارس، حمایت 

 پایان با ایران در منطقه، پیوند استراتژیکگسترده از عراق در جنگ تحمیلی، رقابت گسترده و بی

ای ایران به شورای امنیت سازمان برای ارجاع پرونده هسته با امریکا، تالش دیپلماتیک گسترده

های گسترده علیه ایران و گسترش اسالم سلفی و وهابیت در تقابل ملل متحد، حمایت از تحریم

با اسالم شیعی همه در این راستا قابل تفسیر است. بنابراین، در طول چهل سال گذشته فضای 

ناشی از تنش و تضاد مابین جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی تعیین کننده بسیاری از 

های گسترده دو کشور در ای در خاورمیانه بوده است. ادعایی که در رویاروییتحوالت منطقه

توان چنین اف، میصسوریه، یمن، بحرین، عراق و لبنان به اثبات رسیده است. پس با این او

کرد که همچنان در آینده نیز تضاد و رقابت ایران و عربستان تعیین کننده تحوالت استنباط 

 ای در خاورمیانه خواهد بود.منطقه
 ترکیه

رگذار سابقه و شدتی فزاینده در خاورمیانه به بازیگری تأثیدر مقایسه با گذشته، ترکیه به شکلی بی

مترین راهبرد ترکیه در حوزه سیاست مه 2112تا قبل از سال  (.0710تبدیل شده است)دهشیار، 

خارجی اروپایی شدن و پیوستن به اتحادیه اروپا بود. با ادامه این روند به همان میزان خاورمیانه 

با روی کار آمدن  2112از اواخر سال  گرفت. امادر سیاست خارجی ترکیه در اولویت قرار نمی

رو شد. اول اینکه اروپا محوری ی روبهحزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه با چرخش مهم

رنگ شد. دوم اینکه از این زمان به بعد ترکیه به طور حاکم در سیاست خارجی این کشور کم

فعاالنه و گسترده بر خاورمیانه متمرکز شد. گفتمان عمق استراتژیک و به صفر رساندن اختالف 

ها و ٬مین راستا چراغ راه سیاستهای منطقه خاورمیانه در هبا همسایگان عرب و  سایر دولت

ای ترکیه قرار گرفت. در دو دهه گذشته متأثر از این چرخش استراتژیک ترکیه های منطقهبرنامه

ای در تحوالت منطقه خاورمیانه داشته است. روندی که با توجه به حاکمیت نقش مهم و برجسته

ور و اتحادیه اروپا، استمرار آن در گرایان در رأس کادر سیاسی ترکیه و تنش مابین این کشاسالم

 رسد.آینده محتمل به نظر می
 یستیونیصه میرژ

ی به دلیل تعارض عمیق و گسترده مابین این ستیونصهیمیرژهای پس از تأسیس در تمام سال

رو بوده های اسالمی، خاورمیانه با تعارض و آشوب گسترده و متراکم روبهرژیم و اکثر دولت
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از معدود کشورهایی است که باالترین و  یستیونیصه میرژ(. Brun and Shapira, 2020است)

شمار تعارض این کشور ترین تعارض و تخاصم را در طول حیات خود تجربه کرده است. گاهطوالنی

و  2118، 2112، 0137، 0123، 0152، 0108هایبا کشورهای محیط پیرامونی خود در سال

سبب  یستیونیصه میرژپی اعراب از درهای پیکستگواهی بر این مدعا است. ش  2111

سرخوردگی و یأس و در نتیجه دست کشیدن آنها از آرمان فلسطین شد. اما طلوع انقالب اسالمی 

جمهوری اسالمی ایران  های اسالمی دوباره آرمان فلسطین را احیا کرد.ایران در شرق سرزمین

شود که تهدیدی جدی را ستی محسوب میهیونیصای رژیممهمترین هماورد جهانی و منطقه

لی جع ای خود را نابودی این رژیممتوجه بقا این کشور کرده است. ایران مهمترین رسالت منطقه

ن تقابل و تریهیونیستی بیشترین و طوالنیصداند. در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، رژیممی

ز مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر نظم م را با ایران دارد. موضوعی که تبدیل به یکی اصتخا

 ای خاورمیانه شده است. منطقه

 ایفرامنطقه

های گری قدرتای خاورمیانه حضور گسترده و مداخلههای پایدار نظم منطقهاز ویژگی

های جهانی و متأثر از ای در تحوالت منطقه است. خاورمیانه همواره مورد توجه قدرتفرامنطقه

ای در خاورمیانه بدون توجه رو بوده است. توجه به ابعاد مختلف نظم منطقهن روبهآن با مداخله آنا

ای های فرامنطقهروست. مهمترین قدرتروبه صهای جهانی در این منطقه با نقبه نقش قدرت

 تأثیرگذار در خاورمیانه امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هستند. 

 امریکا 

ورمیانه مقارن با پایان جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد است. در حضور و نفوذ امریکا در خا

این دوره اهمیت ژئواستراتژیکی خاورمیانه در رقابت جهانی با شوروی و اهمیت ژئواکونومیک آن 

به دلیل وجود منابع گسترده انرژی سرآغازی برای حضور گسترده امریکا در این منطقه شد. 

دهی به ترتیبات امنیت های خاورمیانه در قالب شکلثر دولتبرقراری روابط استراتژیک با اک

حکایت از برتری امریکا نسبت به شوروری داشت. با این وجود حتی با «0سنتو»ای مانند منطقه

نه تنها از میزان مداخله امریکا در خاورمیانه کاسته نشد، بلکه از این  0110فروپاشی شوروی در 

منطقه با شیب زیادی گسترش پیدا کرد. تهاجم گسترده نظامی  زمان به بعد حضور این کشور در

های نظامی گسترده در منطقه ، تأسیس پایگاه2100به افغانستان و عراق، حمله به لیبی در سال 

                                                           
1. Central Treaty Organization 
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ادیق حضور صو برقراری اتحاد استراتژیک با دولت عرب حاشیه خلیج فارس و غیره همه از م

 گسترده امریکا در خاورمیانه است. 

رو طور کلی، خاورمیانه در طول چند دهه گذشته همواره با مداخله متعدد از ناحیه آمریکا روبه به

(. در قالب مداخله خارجی آمریکا از الگوهای متعددی نیز بهره 201: 0780بوده است)بوزان، 

های امنیتی، کمک مالی به گرفته است از جمله الگوی براندازی، کودتا، مانور نظامی، پیمان

المللی، حمله نظامی، گیری از نهادهای بینهای مورد نظر در منطقه، بهرههای مخالف دولتروهگ

 باشد.اتحاد و ائتالف از آن جمله می
 روسیه

ای خاورمیانه است. حضور این گر در تحوالت منطقههای جهانی مداخلهروسیه از اولین قدرت

های گرم است دسترسی به آبکشور در خاورمیانه به دوره تزارها ذیل عنوان سی

های گرم جنوب ایران (. روسیه از این طریق به دنبال دسترسی به آب0717گردد)سهرابی، برمی

های آزاد خلیج فارس، عمان و اقیانوس هند دسترسی بود تا از این طریق بتواند به راحتی به آب

خود را از طریق تهدید داشته و از سوی دیگر امپراتوری بریتانیا مهمترین رقیب آن زمان 

جویی روسیه در در قرن نوزدهم و اوایل قرن طلبی و سلطههندوستان، تحت فشار گذارد. توسعه

بیستم و اشغال مناطق وسیعی از ایران و امپراتوری عثمانی در این راستا قابل تفسیر است. انقالب 

له بین صاین وجود در فا گری روسیه در خاورمیانه شد. باای اندک در مداخلهسبب وقفه 0103

دو جنگ بزرگ جهانی و دوران جنگ سرد بار دیگر این کشور سیاست توسعه طلبی در خاورمیانه 

را در پیش گرفت. در این دوران مهمترین هدف روسیه در قامت امپراتوری شوروی برای حضور 

ود. ونی این کشور بداری غرب در محیط پیرامدر خاورمیانه، مقابله با نفوذ گسترده بلوک سرمایه

دومین نوسان در سیاست روسیه در منطقه خاورمیانه به فروپاشی امپراتوری شوروی و در حد 

گردد. در این برهه زمانی فروپاشی شوروی باعث گردید روسیه برمی2100تا  0110ل بین صفا

در منطقه سیاست منفعلی را  به قدرت درجه دوم تنزل یافته و برای نزدیک به دو دهه این کشور

های در کشور جنبش بیداری اسالمی و  خاورمیانه در پیش بگیرد. اما روی کارآمدن پوتین

سرآغازی برای حضور فعال و گسترده مجدد روسیه در منطقه شد. به  2100خاورمیانه از سال 

طور کلی، منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ممتاز خود همواره دارای جایگاهی برجسته برای 

یه بوده است. به همین دلیل حضور و ایفای نقش فعال در تحوالت خاورمیانه همواره مورد روس

 توجه رهبران روسیه بوده است. 
 اتحادیه اروپا
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ر استعمار و متعاقب آن مداخله در سایر مناطق جهان بودند. صداران عهای اروپایی طالیهقدرت

ه بر سایر مناطق جهان را در پیش از قرن شانزدهم میالدی کشورهای اروپایی طریق سیطر

گرفتند. خاورمیانه از جمله مناطقی بود که به دلیل موقعیت برجسته ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی 

ه های اروپایی بودند کهای اروپایی بود. پرتغال، فرانسه و انگلستان و آلمان از قدرتمد نظر قدرت

ند. به طور غالب انگلستان و تا حدودی فرانسه به دنبال بسط قدرت و نفوذ خود در خاورمیانه بود

هایی اروپایی بودند که بیشترین سهم را در سیطره بر منطقه خاورمیانه تا نیمه از جمله قدرت

های استعماری انگلستان ابتدا بیشتر بر شبه قاره هند متمرکز قرن بیستم داشتند. گرچه سیاست

ش نفت در خاورمیانه این منطقه کانون توجه این کشور قرار گرفت. بسیاری از بود، اما با پیدای

ر استعمار صنعی ناشی از عصهای تها و تضادهای قومی و مرزی در خاورمیانه به مرزبندیچالش

پایی های اروگردد. با وقوع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تضعیف قدرتانگلستان در منطقه بر می

ای گسترده ناشی از جنگ، سیطره و نفوذ آنها در سایر مناطق منجمله خاورمیانه هبر اثر ویرانی

ر انگلستان د صهای اروپایی و به طور خااز میان رفت. از این زمان به بعد امریکا جایگزین قدرت

خاورمیانه شد. نوسازی کشورهای اروپایی و همگرایی آنها ذیل عنوان موجودیتی تحت عنوان 

های اروپایی در سایر مناطق جهان های جهانی قدرتسرآغاز روندی نوین در سیاستاتحادیه اروپا 

های های اروپایی هرگز احیا نشد. در چند دهه گذشته قدرتشد. با این وجود گذشته قدرت

اروپایی در قامت اتحادیه اروپا همواره در چارچوب چتر حمایتی امریکا به ایفای نقش در تحوالت 

ند. منطقه خاورمیانه نیز از این قائده مستثنی نبوده است. در چند دهه گذشته اجهانی پرداخته

کشورهای اروپایی چه در قامت اتحادیه اروپا و چه خارج از این چارچوب پیوسته در زیر چتر 

. اندهای این کشور به ایفای نقش در خاورمیانه پرداختهحمایتی امریکا و هماهنگ با سیاست

ادی آن صبه تقرب مکانی خاورمیانه و اهمیت تحوالت سیاسی، امنیتی و اقت موضوعی که با توجه

طور وابستگی آنها به امریکا حدأقل در یک دهه آینده نیز استمرار پیدا خواهد برای اروپا و همین

 کرد. 
 چین

های هصهای نوظهور جهانی است که در چند دهه گذشته رشد چشمگیری را در عرچین از قدرت

اد در صاد جهانی است. اقتصبه کرده است. چین در حال تبدیل شدن به بزرگترین اقتمختلف تجر

حال رشد سریع چین به منابع انرژی فسیلی وابسته است. با توجه فقر چین از نظر منابع انرژی 

این کشور به شدت به منابع خارجی انرژی وابسته است. در حال حاضر خاورمیانه بزرگترین منبع 

اد بزرگ چین است. به همین دلیل خاورمیانه از جمله مناطقی است که به صاقتتأمین انرژی 

دلیل ذخایر گسترده انرژی اهمیتی استراتژیک برای چین دارد. با توجه به این شرایط، منافع 
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چین در خاورمیانه در حال گسترش است. موضوعی که متعاقب آن مشارکت و حضور سیاسی، 

ده چین در منقطه خاورمیانه را در بر خواهد داشت. بنابراین، ادی فعال و گسترصنظامی و اقت

ای مهم در خاورمیانه است که باید نقش و تأثیرگذاری آن در چین از بازیگران جدید فرامنطقه

 را در نظر گرفت.  تحوالت آینده منطقه

 گام هفتم: ساخت نهایی سناریوها

های پنجم و ششم ترسیم شده در گامدر این گام سناریوهای نهایی پژوهش براساس چارچوب 

ای و منطقه یهادولتهای جهانی، شود. از تقاطع دو پیشران کلیدی مداخله قدرتتدوین می

 حاالت متناظر آنها چهار حالت زیر شکل خواهد گرفت. 

A: های افزایش تنش و تضاد در بین دولت _های جهانی در خاورمیانه افزایش مداخله قدرت

 انه؛منطقه خاورمی

B :های کاهش تنش و تضاد در بین دولت _های جهانی در خاورمیانه افزایش مداخله قدرت

 منطقه خاورمیانه؛

C :های کاهش تنش و تضاد در بین دولت _های جهانی در خاورمیانه کاهش مداخله قدرت

 منطقه خاورمیانه؛

D: های د در بین دولتافزایش تنش و تضا _های جهانی در خاورمیانه کاهش مداخله قدرت

 منطقه خاورمیانه؛

برای ترسیم سناریوی نهایی که دارای بیشترین سازگاری با واقعیت بیرونی است به گام سوم 

، حاالت متناظر افزایش 0و  7ا شده در قالب جداول صکنیم. براساس نظرات خبرگی احرجوع می

یت ثیرپذیری و بنابراین عدم قطعمداخله و افزایش تنش و تضاد دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأ

ای خاورمیانه در افق دارای بیشترین تطابق با واقعیت منطقه Aهستند. بر این اساس، حالت 

 است و بنابراین مبنای سناریوپردازی قرار خواهد گرفت.  2171

 های جهانیطلبی قدرتخاورمیانه بستر جاه

 گری امریکاتغییر ماهیت مداخله

گیری امریکا در سراشیبی نزولی چرخه قدرت جهانی و در سوی مقابل رشد شواهدی مانند قرار

ای مانند چین، روسیه، ایران و کره شمالی و خطر پیوند استراتژیک قدرت رقبای جهانی و منطقه

ه ای خاورمیانمنطقه آنها  این کشور را به تجدید نظر در راهبردهای دفاعی خود برای مدیریت نظم

ر جانبه دوادار خواهد کرد. متأثر از این شرایط، اندیشه کاستن از تعهدات یک در چند سال آینده

گرایی برای ایجاد توازن بازدارندگی در مقابل رقبای جانبهخاورمیانه و حرکت به سمت چند
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احتمالی از سوی امریکا در کانون توجه قرار خواهد گرفت. این مهم همچنین یک استراتژی مؤثر 

های مالی مدیریت نظم در خاورمیانه برای این کشور است. چرا که زینهبرای کاستن از ه

گرایی امریکا در آینده در راستای تقسیم بار مالی ناشی از حضور این کشور در خاورمیانه چندجانبه

رود در محیط آینده خاورمیانه جستجو برای کسب نیز هست. مطابق با این شرایط انتظار می

ای استای موازنه سازی در معادله بازدارندگی مهمترین دستور کار منطقهقدرتِ استراتژیک در ر

 امریکا باشد. تغییر محاسبات امنیتی امریکا در این راستا دو راهبرد مهم را برای مدیریت نظم

 ای در خاورمیانه از سوی این کشور در آینده برجسته خواهد کرد که عبارتند از:منطقه

 ای؛رون منطقههای داتحادها و ائتالف 

 ای؛های دفاعی فرامنطقهتوسعه پیمان 

اتحاد »و « 0ناتوی عربی»هایی راهبردی مانند مطابق راهبرد نخست امریکا تالش خواهد کرد طرح

های استراتژیک عملیاتی شوند. امریکا از این طریق تالش خواهد کرد در بازی« 2دریای سرخ

ای مانند ایران و چالشگران جهانی ای چالشگر منطقههای در خاورمیانه عرصه را بر قدرتمنطقه

مانند روسیه و چین با سنگین کردن توازن قدرت به ضرر این کشورها تنگ کند. پس این ایدۀ 

ای و جهانی بازدارندگی این کشور در امریکا یک اقدام ضروری برای تحقق راهبرد توازن منطقه

دیک به سه دهه گسترانیدن چتر حمایتی مستقیم شود. امریکا بعد از نزمقابل رقبا محسوب می

ای خود در خاورمیانه تالش خواهد کرد در چند سال آینده با کاهش بر سر متحدین منطقه

د. ای خود در نظر بگیرتری را برای متحدین منطقهای خود نقش گستردهتعهدات مستقیم منطقه

ای محقق جانبه درون منطقهچند گیری سازوکارهای دفاعیاین مهم از طریق حمایت از شکل

ام ای سنتکجانبه نیز در معادله بازدارندگی منطقهخواهد شد. اعتبار تهدیدِ این سازوکارهای چند

ای این کشور در خاورمیانه است. پس، امریکا در های استراتژیک منطقهو برخی دیگر از پایگاه

م گرایی رژیایی واحد محور به چندجانبهگرجانبهچند سال آینده با تغییر ماهیت مداخله از یک

تر، امریکا ای در خاورمیانه گذار خواهد کرد. به تعبیر روشنمحور با محوریت متحدین منطقه

منطقه را ترک نخواهد کرد بلکه ماهیت مداخله آن به سمتی سیر خواهد کرد که برای مدیریت 

 ای بدهد.به متحدین منطقه ای در خاورمیانه نقش بیشتری را با حمایت خودنظم منطقه

ای امریکا تالش خواهد کرد با ورود ناتو و های دفاعی فرامنطقهمطابق با راهبرد توسعه پیمان

ای، عالوه بر تجمیع متحدین اروپایی خود و همچنین فعال کردن سازوکارهای درون منطقه

ر نه را برای تمرکز بیشتر بتوانایی جمعی خود در منطقه برای مقابله با ایران، روسیه و چین، زمی

                                                           
1. Arab NATO 
2. Red Sea Alliance 
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منطقه پاسیفیک نیز فراهم کند. چرا که خروج امریکا و کاهش نقش آن در خاورمیانه معادالت 

ای تغییر خواهد داد، زیرا بالفاصله سایر بازیگران ای را در این منطقه به صورت گستردهمنطقه

نبود و کاهش سیطره و نفوذ  ای سعی خواهند کرد خأل استراتژیک ناشی ازای و فرامنطقهمنطقه

 امریکا را پر کنند. 

باید گفت که تغییر راهبرد امریکا در خاورمیانه به معنای کاهش مشارکت و مداخله نظامی امریکا 

در منطقه نخواهد بود، بلکه حتی تشدید حضور در منطقه اما در قالبی دیگر است. چرا که پیشینه 

که ماهیت منافع امریکا در خاورمیانه پایدار است. منافعی  دهداقدامات امریکا در منطقه نشان می

ای سبب تغییر و تحول که حضور پایدار در خاورمیانه است. اما تغییر و تحوالت جهانی و منطقه

نوع حضور امریکا در منطقه خواهد شد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که مهمرین 

خاورمیانه و در نتیجه افزایش قدرت و نفوذ رقبای  گیری خأل قدرت درنگرانی امریکا شکل

ای و جانبه منطقهای و جهانی خود در منطقه است. موضوعی که تقویت سازوکارهای چندمنطقه

 گیری آن است.ای از سوی امریکا در راستای ممانعت از شکلفرامنطقه
 نفوذ فزاینده چین

قتصادی و همچنین برخورداری از سایر برکسی پوشیده نیست که چین با باالترین نرخ رشد ا

ملل الهای قدرت مانند جمعیت و وسعت در حال تبدیل شدن به قدرت برتر سیستم بینمؤلفه

است. رشد اقتصادی چین در کنار افزایش قدرت آن، نفوذ در سایر مناطق استراتژیک سیستم 

تهیه «  0المللیراتژیک و بینمرکز مطالعات است»نقشه زیر که توسط  الملل را به دنبال دارد.بین

ر مقایسه المللی آن را دشده است به خوبی گسترش شبکه ژئواکونومیک چین و نفوذ گسترده بین

 دهد.با امریکا نشان می

                                                           
1. Center for Strategic and International Studies 
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 ( شبکه ژئواکونومیک چین در سیستم بین الملل0شکل)

میانه است. اولین نقطه هدف برای چین بعد از محیط پیرامونی این کشور در شرق آسیا، خاور 

دینامیک قدرت چین در جنوب با حضور امریکا و مناقشه این کشور با تایوان و سنگاپور، در شرق 

زیر ست. بنابراین، ناگروبست روبهبا ژاپن و کره، در شمال با روسیه، و در جنوب غرب با هند با بن

 تنها روزنه برای آزاد شدن دینامیک قدرت چین خاورمیانه است. 

 
 آزاد شدن دینامیک قدرت چین به سمت خاورمیانه (0شکل)

نیاز مبرم چین به انرژی دیگر متغیر مهم برای افزایش و بسط بیشتر نفوذ چین در خاورمیانه 

است. همچنین، چین به دلیل نداشتن سابقه منفی استعماری در سایر ملل جهان سوم به ویژه 

ران، پاکستان و عراق از شرکای استراتژیک در خاورمیانه جاذبۀ بیشتری دارد. در حال حاضر، ای

چین در منطقه هستند. کشورهایی مانند عربستان سعودی نیز در راستای ایجاد پیوند استراتژیک 

 انداز آینده خود است.های جهانی به دنبال بسط بیشتر روابط با چین در چشمبا قدرت
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جنوبی و دریای چین برای کره به طور کلی، چین از شرق به دلیل حضور آمریکا در ژاپن و  

سازی به روست. بنابراین، نگاه این کشور برای شبکهسازی و توسعه طلبی با محدودیت روبهشبکه

غرب معطوف است. توسعه سازمان همکاری شانگهای، پروژه راه ابریشم جدید و همچنین مطرح 

ده شور را هرچه بیشتر در آینبودن انرژی خاورمیانه به عنوان قلب تپنده اقتصاد بزرگ چین این ک

معطوف به خاورمیانه خواهد کرد. این مهم سبب افزایش مشارکت بیشتر چین در تحوالت 

  ای خاورمیانه در آینده نزدیک است.٬منطقه
 سیاست احیای مناطق نفوذ روسیه

های های شمالی و همچنین سرزمینهای محیطی سرزمینروسیه از دیرباز به دلیل محدودیت

رم های گبه دلیل همجواری با غرب و کشورهای قدرتمند اروپایی، با شعار دستیابی به آبغربی 

به دنبال توسعه طلبی و افزایش نفوذ در خاورمیانه بوده است. از سوی دیگر یکی از مهمترین 

دستور کارهای سیاست خارجی پوتین، احیای نقش گذشته امپراتوری شوروی در سیستم 

ه کنونی است. متناسب با این اهداف، ضرورت مقابله با توسعۀ ناتو و قانون الملل برای روسیبین

آفرینی بیشتر ، در آینده نزدیک باید شاهد نقش2172تمدید ریاست جمهوری پوتین تا سال 

گرا در دوره پوتین تالش خواهد کرد مناطق نفوذ روسیه در تحوالت خاورمیانه باشیم. روسیه ملی

اورمیانه به دست آورد. در رقابت با امریکا روسیه تالش خواهد کرد بیشتری را در منطقه خ

های نفوذ خود را تا خلیج فارس امتداد دهد. به عبارت دقیق، روسیه تالش خواهد کرد عالوه کرانه

بر حوزه شامات و مدیترانه در جنوب منطقه نیز مناطق نفوذ خود را گسترش دهد. این مهم یک 

روسیه برای مقابله با امریکا است. چرا که ایجاد چالش برای منافع استراتژی چالشی از سوی 

امریکا در خلیج فارس سبب کاهش قدرت مانور این کشور در محیط پیرامونی روسیه در آسیای 

مرکزی، قفقاز و دریای سیاه است. حفظ برتری استراتژیک روسیه در این مناطق نیازمند مقابله 

 ق یعنی خاورمیانه است. با امریکا در ماورای این مناط

روسیه احتمالً فعاالنه تالش خواهد کرد ارتباطات نظامی خود را با سوریه، جمهوری اسالمی ایران، 

 های دفاعیهای استراتژیک چندجانبه رسمی در قالب پیمانلیبی و عراق گسترش دهد. همکاری

ه به چنین مکانیسمی برای با این کشورها نیز از سوی روسیه دور از ذهن نخواهد بود. هم روسی

ای مانند جمهوری اسالمی ایران. ممکن بودن مقابله با امریکا نیاز دارد و هم بازیگران منطقه

گیری و تعریف تهدیدی مشترک لزوم مقابله جمعی چنین رخدادی به این دلیل است که شکل

 را بیش از هر زمانی برجسته خواهد کرد.  
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 المللهای اتحادیه اروپا در سیستم بینخاورمیانه بستر نمایش توانایی

اشاره کرد. اتحادیه  2171سرانجام، باید به نقش روبه گسترش اتحادیه اروپا در خاورمیانه در افق 

اروپا نگران گسترش تنش و تضاد در خاورمیانه است. چرا که این موضوع تبعات مستقیمی برای 

ان سوریه کشورهای اروپایی را با مشکالت کشورهای اروپایی به دنبال دارد. همانطور که بحر

رو کرد. اهدافی مانند ممانعت از های گسترده مهاجران و تروریسم روبهگسترده ناشی از موج

گیری تعارض گسترده در خاورمیانه، جلوگیری از ای ایران، جلوگیری از شکلتوسعه برنامه هسته

ادیه اروپا در سیاست جهانی از جمله عواملی های اتحنفوذ روسیه و چین و در نهایت نماش توانایی

است که باعث خواهد شد در چند سال آینده نقش و نفوذ اتحادیه اروپا در منطقه افزایش پیدا 

 کند.  

چین، روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا در چرخه  های قدرتتغییر و تحول در دینامیک در مجموع،

 خاورمیانه به. خواهد شددر مناطق نفوذ یکدیگر  هاآن ادم و تزاحم منافعصسبب ت، جهانی قدرت

 ورت جدیصهای برجسته ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی از جمله مناطقی است که به دلیل قابلیت

ا ببه عبارت روشن، است.  های جهانیقدرتبین  گسترده رقابت حنهشدن به صدر حال تبدیل

، اامریکا و اتحادیه اروپو نیز منافع گستردۀ  نهخاورمیادر  و روسیه رشد چین توجه به منافع روبه

 نظم . موضوعی که سبب خواهد شدشد حنه رقابت آنها تبدیل خواهدصبه زودی این منطقه به

در آینده شاهد افزایش بنابراین، ای در خاورمیانه در چند سال آینده چند قطبی باشد. منطقه

های جهانی)چین، اورمیانه از سوی قدرتای خالمللی بر محیط منطقهفشارهای ساختاری بین

نهایت افزایش مداخله و تنش در این منطقه از سوی آنان  روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا( و در

ای در خاورمیانه، سبب ایجاد تهدیدات خواهیم بود. این مهم با درگیرکردن واحدهای منطقه

خواهد شد که خواسته یا ناخواسته درگیر المللی علیه آنان ای و بیناساسی در سطوح ملی، منطقه

 های جهانی در منطقه خواهند شد. فضای رقابت و تنش قدرت

 ایهای منطقهبازی با حاصل جمع صفر قدرت

های منطقه خاورمیانه سبب شده است آنها بیش شکاف متراکم، گسترده و عمیق در میان دولت

به همین دلیل نیز هرگونه همکاری و از هر چیزی با یکدیگر تعارض و جنگ داشته باشند. 

روی و تضاد ای در خاورمیانه در چند دهه گذشته عقیم مانده و رقابت، تکهمگرایی منطقه

ای بوده است.  موضوعی که در آینده نیز تداوم و خصلت پایدار الگوی رفتاری واحدهای منطقه

توان است که بر اساس آنها می حتی افزایش آن محتمل باشد. شواهد و قرائن زیر مهمترین عواملی

 محتمل بودن چنین تصویری را در آینده استنباط کرد.
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 استمرار بحران یمن

ای خاورمیانه است های مهم تقابل منافع متضاد بازیگران منطقهنخست، بحران یمن از آوردگاه

ای هکه در حال تبدیل شدن به تضادی فرسایشی و بلند مدت است.  افزایش توان دفاعی نیرو

های درگیر در بحران یمن شده است. به این استراتژیک طرفبستسبب بن انصاراهللمردمی 

ورت که برای ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی امکان پیروزی کامل در جنگ و حذف ص

حنه سیاسی یمن وجود ندارد. از سوی دیگر، عربستان سعودی به هیچ وجه حاضر صاراهلل از صان

 باشد. موضوعیاهلل و گسترش جبهه مقاومت در مجاورت مرزهای جنوبی خود نمیارصبه پذیرش ان

که عماًل سبب تداوم و استمرار بحران یمن در چند سال آینده خواهد شد. گرچه مذاکرات میان 

هایی دال بر پایان بحران و جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در بغداد  شواهد و نشانه

کند. اما باید گفت که چنین وضعیتی مطلوب در یمن به ذهن ساطع میگیری ثبات را شکل

باشد. چرا که پذیرش حضور انصاراهلل در آینده سیاسی یمن به معنای ایجاد عربستان سعودی نمی

ترین حد ممکن به محیط راهبردی عربستان سعودی است. عربستان تهدیدی پایدار در نزدیک

های واشنگتن در قالب تعلیق فروش تسلیحات به ریاض، یاستبیش از هر چیزی به دلیل تغییر س

سپتامبر، قطع ارتباط بایدن و بن سلمان  00ی، پرونده خاشقچبه جریان انداختن پرونده جمال 

زدایی با ایران و در های اقتصادی ناشی از بحران کرونا مجبور به حرکت به سمت تنشو چالش

است. اما این موضوع راهبردی گذرا و موقتی از سوی ذیل آن پایان دادن به بحران یمن شده 

ها مجدداً تنش در روابط ایران و عربستان عربستان سعودی است. چرا که با عبور از این محدودیت

حتی با وجود به ثمر نشستن مذاکرات بغداد آغاز خواهد شد. چنین موضوعی در تاریخ روابط 

مثال با وجود توافق امنیتی مابین دو کشور در دهه  ایران و عربستان مسبوق به سابقه است. برای

ای به سود ایران روابط دو و برهم خوردن توازن قدرت منطقه 2117اما با اشغال عراق در  81

کشور از همکاری به تضاد و تنش سوق پیدا کرد. در دوران دولت اصالحات نیز با در پیش گرفتن 

ابط دو کشور به مسیر همکاری برگشت. اما دوباره با زدایی از سوی ایران مجدداً روسیاست تنش

ای ایران متعاقب آن، تخاصم عمیقی بر روابط شروع بیداری اسالمی و افزایش قدرت و نفوذ منطقه

 دو کشور حاکم شد.  

عودی توان چنین استنباط کرد که عربستان سبا تکیه بر این روند و سایر مسائل ژئوپلیتیکی می

مدت در مقابله خود با ایران در خاورمیانه و به طور خاص انصاراهلل در یمن کوتاه ایبه دنبال وقفه

ها دوباره مقابله با انصاراهلل در دستور کار قرار خواهد گرفت. است. پس با عبور از این چالش

عربستان سعودی تالش خواهد کرد راهبردی نوین برای مقابله با انصاراهلل در آینده در پیش گیرد. 
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ای به منظور هبرد جدید در ذیل پذیرش آتش بس احتمالی معطوف به حمالت آنی و نقطهرا

نابودی نقاط تهدید در یمن است. این مهم از طریق شناسایی نقاط تهدید توسط سیستم اطالعاتی 

و سپس انهدام توسط نیروی هوایی صورت خواهد پذیرفت. در راستای کاربست چنین راهبردی 

سمت همکاری با رژیم صهیونیستی معطوف خواهد شد. رژیم صهیونیستی  عربستان سعودی به

های اشغالی در چنین راهبردی را برای مقابله با محور مقاومت در امتداد سرزمین 2100از سال 

دستور کار قرار داده است. پس، تنش و تضاد در یمن هر چند با نوسان اما در چند سال آینده 

 استمرار خواهد داشت. 

 ه: شروع دور جدید تنش و تضادسوری

ای این کشور از جمله عواملی است که خطر اقدامات چند وقت اخیر امریکا و متحدین منطقه

تشدید دوباره تنش و تضاد را در سوریه محتمل کرده است. امریکا در دو سال گذشته با تثبیت 

سازی در حال آمادهموقعیت نظامی خود در شرق سوریه به بهانه جلوگیری از بازگشت داعش، 

این راستا، امریکا برای مقابله  های ژئوپلیتیکی در سوریه است.درخود برای دور جدیدی از رقابت

وی ه بر آنان و در سصکردن عرکند به دنبال تنگبا آنچه نفوذ ایران و روسیه در سوریه عنوان می

حاکمیت سوریه در  مقابل افزایش قدرت و نفوذ خود است. مهمترین هدف امریکا، مهندسی

راستای تغییر کادر سیاسی این کشور در آینده است. به دلیل نقش بسیار پررنگی که قبایل در 

ای این کشور معطوف به ائتالف کنند، اقدامات آمریکا و متحدان اروپایی و منطقهسوریه ایفا می

اسد  بر علیه بشار نویسیاپوزهای رهبران اصلی قبایل، نیروهای دموکراتیک سوریه و سایر گروه

پیچیده  کند، بسیارهای بیشتر را فراهم میعالوه بر اینکه زمینه رقابت اقداماتی از این قبیل است.

های سیاسی در آینده نزدیک در و چالش برانگیز خواهد بود و زمینه را برای دور جدیدی از تنش

 سوریه ایجاد خواهد کرد.
 سازی ر باطل موازنهعبری : آغاز دو _گیری محور عربی شکل

ای به سود جمهوری سرانجام تحوالت یک دهه گذشته خاورمیانه برهم خوردن توزان منطقه

 عهیگسترش نفوذ محور شی بوده است. به عبارت دقیق، ستیونیصهاسالمی ایران و به ضرر رژیم

از شمال تا المندب و باب یو حت منیفارس تا جیاز جنوب به خل خاورمیانهدر  به رهبری ایران

 یستینویصهای به ضرر رژیم. موضوعی که با شکست توازن منطقهرسدیم هیدر سور هیالذق ربند

تهدید ناشی از این موضوع سبب شده است  .شودیمحسوب م این کشور یبرا یجد یدیتهد

تشکیل و بنای ائتالفی گسترده و فراگیر در سطح منطقه با حضور و همراهی  یستیونیصهرژیم

های عربی برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران و موازنه بازدارندگی در مقابل این کشور را کشور

ر از صامارات متحده عربی، بحرین، سودان، و مراکش در کنار اردن و م در دستور کار قرار دهد.
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ی، اند. عربستان سعودی پیوستهستیونیصهکشورهای عربی هستند که تاکنون به جبهه رژیم

د ی هستند. بزرگنمایی تهدیستیونصهیمیرژسازی روابط خود با و قطر نیز در اندیشه عادیعمان، 

کار عربی، مهمترین مکانیسم های محافظهناشی از ایران)ایران هراسی( برای پادشاهی

ای خود در برابر های منطقهکردن کشورهای عربی به ایدۀ ائتالفی برای واردستیونیصهرژیم

ایران است. موضوعی که در چند سال آینده منطقه خاورمیانه را درگیر دور جمهوری اسالمی 

 های ناشی از آن خواهد کرد. ها و تضادسازی و تنشپایان موازنهبی
 ای و گسترش تنشای ایران: شکست دوباره توافق هستهبرنامه هسته

ن است که عالوه بر موضوع تر با ایراخواهی خواهان توافقی جامعجو بایدن نیز با طی طریق زیاده

ای، موشکی و حقوق بشری ایران را نیز در نظر بگیرد. حتی به ثمر نشستن ای، مسائل منطقههسته

های ناشی از این موضوع نخواهد ای نیز سبب پایان تنشمذاکرات منتج به احیای توافق هسته

برخوردار نیست، از سوی ای از حمایت قانونی کنگره و سنا شد. چرا که از یک سو توافق هسته

دیگر جمهوری خواهان نیز مخالف جدی آن هستند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که 

افزایش تنش و تخاصم پیرامون برنامه  2120کارآمدن احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات روی

جو بایدن و دونالد  ای ایران را دوباره احیا خواهد کرد. موضوعی که با توجه به آرای نزدیکهسته

دور از ذهن نخواهد بود. بنابراین، افزایش تنش و تضاد در روابط ایران  2121ترامپ در انتخابات 

و امریکا و متعاقب آن تسری آن به سطح منطقه خاورمیانه در چند سال آینده محتمل خواهد 

 بود.
 های هیدروپلیتیکیمنابع طبیعی کمیاب: گسترش تنش

یب محیط زیست در خاورمیانه، همراه با رشد باالی جمعیت منجر به وخامت ، تخر2171تا سال 

جدی در کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد شد. موضوعی که به نوبه خود پیامدهای سیاسی، 

ادی خواهد داشت. اقلیم منطقه خاورمیانه در چند سال آینده متعاقب گرم شدن صاجتماعی و اقت

. شودیتر مگرم گرادیدرجه سانت 2تا  ده سال آینده رد انهیاورمختر خواهد شد. کره زمین، گرم

 رقابلیکلمه غ یواقع یبه معنا انهیخاورم یاز شهرها یاریبسشرایطی که سبب خواهد شد 

 یراالزم ب از آمادگی ها آشوب و جنگبه دلیل مشکالت ناشی از سالکه  یاسکونت شوند. منطقه

 بسیاری از شهرهای خاورمیانه در چند سال آینده با. ر نیستبرخوردا یمیاقل راتییمقابله با تغ

این رخداد جوی از سوی دیگر . خواهند شدرو کمبود آب و برق روبه لیدلبه یاجتماع یهایناآرام

های خشکسالی و در پی آن بحران آب در منطقه خواهد شد. سبب کم بارشی و افزایش چرخه
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های کشاورزی بسیاری از سطح زیر کشت زمینشرایطی که در چند سال آینده با کاهش 

 کشورهای منطقه خاورمیانه را به وارد کنندگان عمده مواد غذایی تبدیل خواهد کرد. 

زایی است. موضوعی که سبب مهاجرت گسترده پیامد دیگر تغییر اقلیم منطقه خاورمیانه، بیابان

اد سکونت در مناطق شهری از روستاها به سمت نواحی شهری خواهد شد. به دلیل هزینه زی

های بسیاری از مهاجرین در نواحی پیرامونی ساکن خواهند شد. شرایطی که سبب افزایش تنش

 اجتماعی در شهرهای بزرگ منطقه خواهد شد. 

د منابع آب شیرین را در اختیار صدر0د جمعیت جهان تنها صدر 5خاورمیانه با وجود دارای بودن 

های آبریز مشترک است. در ده سال آینده افزایش جمعیت حوضهاً در دارد که این منابع نیز عمدت

های گیری بحرانو تغییر اقلیم سبب کاهش قابل مالحظه ذخایر آب و در نهایت شکل

تر، با توجه به کاهش بارش و تداوم در خاورمیانه خواهد شد. به تعبیر روشن« 0هیدروپلیتیکی»

ری از کشورهای منطقه در چند سال آینده با کاهش الگوی خشک آب و هوایی در منطقه، بسیا

های هیدروپلیتیکی در رو خواهند شد. موضوعی که سبب فعال شدن گسلشدید منابع آب روبه

منطقه خاورمیانه و متعاقب آن افزایش تنش و تضاد در بین کشورهای منطقه خواهد شد. اندک 

قرار دارند از این برتری به عنوان های آبی مشترک هایی که در مناطق باالدست حوضهدولت

 ای خود استفاده خواهند کرد. اهرمی برای توسعه نفوذ منطقه

رفی خود را وابسته به منابع آبی کشورهای همسایه است. صد منابع آب مصدر 81عراق در حدود 

 «ابهحق»توسط سوریه با کاهش « سد الثوره»توسط ترکیه و « سد آتاتورک»با توجه با احداث 

 رو خواهد شد. اق این کشور در چند سال آینده با بحران جدی روبهعر

جمهوری اسالمی ایران نیز از نظر منابع آبی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. مناطق جنوب 

ان توسط افغانست« خانسد کمال»شرقی ایران وابسته به منابع آب ناشی از هیرمند است. احداث 

پی خواهد داشت. موضوعی که در چند سال آینده تبدیل به خطر کاهش حقابه ایران را در 

آبی مشترک میان ایران و ترکمنستان در  یهاحوضهای جدی میان دو کشور خواهد شد. مناقشه

 شمال شرق و عراق در غرب نیز در چند سال آینده خطر تنش و درگیری را در پی خواهد داشت. 

کی فعال در منطقه خاورمیانه است که در چند های هیدروپلیتیحوضه رود اردن از دیگر گسل

های هیونیستی، سرزمینصسال آینده خطر تنش و درگیری را دارد. این حوضه مابین اردن، رژیم

د نیازهای آب شیرین صدر 51ر مشترک است. این رود صاشغالی)کرانه باختری(، سوریه، لبنان و م

الی هیونیستی در کنار خشکسصاندازه رژیم کند. استفاده بیش ازهیونیستی را تأمین میصرژیم

                                                           
1. Hydro-politics 
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در چند سال آینده سبب فشار زیاد به منابع آب و در نتیجه کاهش منابع آبی آن خواهد شد. 

 موضوعی که تبدیل به منبع بالقوه تعارض خواهد شد.

حتی آن دسته از کشورهای منطقه خاورمیانه مانند امارات، عربستان سعودی، قطر، بحرین، عمان 

نها با فیه آب آصویت نیز که خطر مناقشه آبی با همسایگان را ندارند، تأسیسات گسترده تو ک

روست. چرا که به دلیل غالب بودن الگوی رفتاری تعارضی در میان کشورهای معمای امنیت روبه

منطقه، تأسیسات حیاتی این کشورها در معرض تهدید از سوی سایرین قرار دارد. پس در آینده 

این عنصر حیات بخش با کمیابی تبدیل به متغیری آشوب ساز در منطقه خاورمیانه  نزدیک آب

 خواهد شد.  
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

روست. موضوعی که نظم های سیاسی، اجتماعی و امنیتی روبهخاورمیانه با تراکم فزاینده بحران

گیری ین آشوبناکی سرآغاز شکلرو کرده است. اای خاورمیانه را با آشوبناکی فزاینده روبهمنطقه

های منطقه خاورمیانه شده است. این تحقیق در پی های متعدد ژئوپلیتیکی برای دولتچالش

ای ها نبوده است، بلکه هدف ارائه تصویری از آیندۀ نظم منطقهیابی این چالشبررسی و ریشه

این پژوهش مبتنی بر بوده است. در راستای این هدف، رویکرد روشی  2171خاورمیانه در افق

 یندیفرآ ،کردیرو نیافرآیند سناریوپردازی براساس روش تحلیل تأثیرات متقابل است. مطابق با 

کردن هدف  صبعد از مشخ .شد زیپژوهش تجو یوهایسنار یو طراح میترس یبرا ایمرحله هفت

اختالفات مرزی ای و های منطقهای، دولتپژوهش، در گام دوم تروریسم، قومیت، قدرت فرامنطقه

به متغیرهای مورد مطالعه شناسایی شدند. در گام بعدی ده حالت احتمالی برای این متغیرها 

ارائه شد. با تکیه بر آراء خبرگان پژوهش چه به صورت فردی و گروهی در قالب پنل نخبگانی، 

هش ی در پژوهای گروهی این حاالت احتمالی هر متغیر ارزیابی شدند. این ارزیابمصاحبه و نشست

بود. براین اساس اتجمیع تمام آراء نخبگان در مورد هر کدام از حاالت  5تا  0بر پایه مقیاسی بین 

ها و به دست آوردن ارزش آستانه آنها بر پایه میانگین هندسی بود. تعیین تخمین احتمال پیشران

ام شد. در گام چهارم رخداد هرکدام از این حاالت متغیرها بر پایه ماتریس تحلیل ساختاری انج

های کلیدی بر پایه دو شرط تأثیرگذاری باال و عدم قطعیت هر متغیر در ماتریس تحلیل پیشران

ای واجد این دو های منطقهگر و دولتساختاری شناسایی شدند. تنها دو متغیر قدرت مداخله

این  گام پنجم شد. شرط شدند. برونداد حاصل از این دو گام مبنای تشکیل زیربنای سناریوها در

مهم از طریق تقاطع متغیرهای کلیدی و حاالت احتمالی آنها که دارای بیشترین تأثیرگذاری و 



 25                           هدایتی محمدرضا و شید فرهادیفر / 2171در افق انهیخاورم یانظم منطقه ۀندیآ

عدم قطعیت هستند انجام شد. برای کامل شدن تدوین سناریوها در گام هفتم در گام ششم 

شناسایی  ایای و فرامنطقهبازیگران کلیدی شناسایی شدند. بازیگران در دوسته بازیگران منطقه

گران صهیونیستی و بازیای، جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، عربستان و رژیمشدند. بازیگران منطقه

 ای امریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا. فرامنطقه

 های جهانیاز تقاطع دو پیشران کلیدی و حاالت متناظر آنها چهار سناریوی افزایش مداخله قدرت

های منطقه خاورمیانه، افزایش مداخله ش تنش و تضاد در بین دولتافزای _در خاورمیانه 

های منطقه خاورمیانه، کاهش کاهش تنش و تضاد در بین دولت _های جهانی در خاورمیانه قدرت

های منطقه خاورمیانه کاهش تنش و تضاد در بین دولت _های جهانی در خاورمیانه مداخله قدرت

های منطقه افزایش تنش و تضاد در بین دولت _در خاورمیانه  های جهانیوکاهش مداخله قدرت

های جهانی و قدرت مداخله شیافزاخاورمیانه ترسیم شد. یافته پژوهش شناسایی سناریوی 

های منطقه خاورمیانه بود. این سناریو بیشترین طور افزایش تنش و تضاد در بین دولتهمین

دارد. با این اوصاف، آیندۀ  2171ای خاورمیانه در افق تطابق و سازگاری را با واقعیت نظم منطقه

ای ای خاورمیانه برآیند جستجو برای کسب قدرت استراتژیک از سوی بازیگران منطقهنظم منطقه

ای خواهد بود. این جستجو برای کسب مناطق نفوذ و قدرت ممکن است به اشکال و فرامنطقه

 زیر انجام شود:

 لیتیکی جدید؛های ژئوپگیری ائتالفشکل 

 ادامه و حتی گسترش مسابقه تسلیحاتی؛ 

 ها و حتی تسری دسترسی به آن به های دوربرد مانند انواع موشکافزایش گستره سالح

 های غیردولتی؛گرو

  ؛های آبریز مشترکحوضهتالش برای دریافت سهم بیشتر از منابع آب در 

 دارای ساخت سیاسی شکننده؛و  نابسامانهای رقابت برای کسب مناطق نفوذ در دولت 

 های نظامی تالش برای دستیابی به قدرت استراتژیک و تعیین کننده از طریق تکنولوژی

 جدید؛  

 

 قدردانی

از جامعه خبرگانی پژوهش که ما را در فرایند انجام این پژوهش سخاوتمندانه یاری رساندند، 

 کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
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