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تاریخدریافت96/07/10:



تاریخپذیرش 97/02/16:

ازصفحه31تاصفحه 54

تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسالمی
ایران (مطالعه موردی :منطقه شرق و جنوب شرق کشور)
سیدعلیرضاقاضیمیرسعید* 1
حمیدرضافرتوکزاده 2

3
حسینولیوندزمانی 

4
سیداصغرجعفری 
ابوالفضلباقری 5
چکیده
از پیچیدگیهای جنگهای زمینی آینده ،وجود بازیگران متنوع و نیروهای نظامی و غیرنظامی
درگیردرجنگاستواینتنوع،موجبافزایشابهاماتوعدمقطعیتهادرچگونگیجنگهای
آینده میشود .آمادگی برای مقابله با جنگهای زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب
شرق کشور در وضعیت معماگونه و ناپایدار کشورهای همسایه شرقی جمهوری اسالمی ایران،
نیازمندشناختکاملبازیگراناصلیجنگاست.بنابراینمسالهاصلیاینتحقیق،ابهامدرتعدادو
نوع بازیگران درگیردر جنگ زمینی آینده در این منطقه است .این تحقیق کاربردی ،با رویکرد
کیفیانجامشدهوجمعآوریدادههاازطریقتشکیلیکپنلتخصصیشامل22نفرازخبرگان

حوزه جنگ و مصاحبه با تعداد   9نفر از مسئولین ارشد مرتبط که به وضعیت منطقه یاد شده
اشرافیتداشتند،انجا مشدهاستوسپسبااستفادهازفرآیندتحلیلبازیگر،بازیگراناصلیدر
جنگزمینیاحتمالیآیندهدراینمنطقهشناساییودرپنجدسته،طبقهبندیشدندوسپس

نقشهردستهازبازیگرانمشخصگردید.
واژههای کلیدی:
تحلیل بازیگر ،بازیگران جنگ ،جنگ آینده ،تحلیل ذینفع ،جنگ زمینی.
1

.مربیدانشگاهافسریامامعلی(ع) 

2

.دانشیاردانشگاهمالکاشتر 

3

.استادیاردانشگاهفرماندهیوستادآجا 

4

.استادیاردانشگاهمالکاشتر 

5

.استادیاردانشگاهمالکاشتر 
*نویسندهمسئولEmail: afsar1354@yahoo.com :
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مقدمه
تحوالتشگرفپسازفروپاشینظامدوقطبی وپایانجنگسردوارائهاستراتژینظمنوین
جهانیازسویایاالتمتحدهآمریکابهعنوانقدرتهژمون،همراهباتحوالتبهوجودآمدهدر
منطقهخلیجفارس  وحملهعراقبهکویتوبهدنبالآندخالتسازمانمللوحمله نظامی
 29کشور متحد به عراق به سرکردگی آمریکا ،ظهور طالبان و حمله آمریکا به افغانستان،
حمالت تروریستی القاعده و همچنین اقدامات وحشیانه داعش در سوریه و عراق ،حمله
عربستان به یمن و تالشهای وهابیت در کشورهای همسایه ایران و بسیاری موارد دیگر،
نالمللیبهوجودآوردهاست .
فضاهایپیچیدهومبهمیرادرمباحثسیاسی،امنیتیوبی 
ازطرفیهرمنطقهازجهاندرحالتجربهتهدیداتجدیدیاستوبهاشکالجدیدیاز
امنیتنیازدارد .ایننقشجدیدبازیگرانغیردولتی،وتأکیدجدیدرویجنگنامتقارن و
رشد مناقشات و نبردهای شهری ،نیاز به تفکر و تجدیدنظر درباره هر شکلی از همکاری و
مشارکتدرایجادامنیتملیاست .همچنینبایداقداماتیفراترازمحدودیتهایانقالبدر
امور نظامی انجام داد که میتوان به آن انقالب در امور نظامی -شهری اطالق کرد
( .)Cordesman, 2015
جمهوری اسالمی ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی سال  57تاکنون ،همواره با تهدید
نظامی مواجه بوده است و در سالهای اخیر ،کشورهای منطقهای و فرامنطقهای با گسترش
حضورخوددرکشورهایمرزیایرانودرپیشگرفتنرفتارهایخصمانهنسبتبهایرانو
تشدید تهدید به گزینه نظامی به بازیگران تأثیرگذار بر وقوع جنگ احتمالی علیه ج.ا.ایران
تبدیلشدهاند.لذامسالهاینتحقیق،تحلیلبازیگراناصلیجنگهایزمینیاحتمالیآینده
علیهجمهوریاسالمیایرانباهدفشناساییبازیگراناحتمالیآینده،نقشآنهاوروابطحاکم
بین بازیگران میباشد و به دلیل گستردگی مرزهای جمهوری اسالمی ایران ،منطقه شرق و
جنوبشرقکشورموردمطالعهقرارگرفتهاست.
اوضاعپیچیدهمنطقهغربآسیابهویژهشرقجمهوریاسالمیایران،وجودتحرکاتنظامی
زیاددرداخلهمسایگانشرقیوراهبردهایجنگطلبانهوخصمانهقدرتهایبزرگدراین

منطقه ،نشاندهنده این است که این منطقه مستعد ایجاد مناقشه و جنگ است و از نظر
بازیگراناصلیشرکتکنندهدرمنازعاتاحتمالیآیندهدارایابهاموعدمقطعیتمیباشد.لذا

انجاماینتحقیقموجبمیشودکهنیروهایمسلحنسبتبهدشمنانوشیوههایجنگیدن
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آنهاآشناباشندوآمادگیالزمبرایایجادبازدارندگیوجلوگیریازغافلگیریفراهمگرددو
قابلیتسازیدرمقابلتوانمندیهایدشمنانسادهترباشد.
عدمتوجهبهاینتحقیقموجبمیشودنیروهایمسلحما،درمواجههبامناقشاتاحتمالی

آیندهدراینمنطقهکهمملوازابهام،پیچیدگیوعدمقطعیتاستودرمقابلاقداماتمتنوع
وتجاوزکارانهبازیگراننامشخصاحتمالیآینده،دچارغافلگیریراهبردیاطالعاتیوعملیاتی
شوند.بنابراینسؤاالتپژوهشبهشرحزیربیانمیگردد:
 -1بازیگران جنگ زمینی احتمالی آینده علیه ایران و دستهبندی آنها در منطقه شرق و
جنوبشرقایرانکدامند؟ 
 -2نقشهر یکازبازیگرانجنگزمینیآیندهدرمنطقهشرقوجنوبشرقایرانچیست؟ 
 -3روابط حاکم بین بازیگران جنگ زمینی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق ایران
چیست؟ 
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جنگ زمینی آینده

به گفته متخصصان جنگهای زمینی ،قطع نظر از دگرگونیهای پدیدآمده در عرصه
فناوریهای  پیشرفته،هنوزایننیروهایزمینیهستندکهبایدبهاهدافنظامیدستیابند.

اکثر جنگهایی که پس از پایان جنگ سرد تا به حال رخ داده وابسته به نیروهای زمینی
بهرهمندازپشتیبانیسایرنیروها بودهاست.اماجنگهایزمینیآیندهمتأثرازتحوالتیاست

کهدرسرشتجنگدرابعادگوناگونرخمیدهدواینتحوالتسببخواهدشدکهشیوههای
پیشینجنگیدنو هدایتعملیاتنظامیدچار دگرگونی گردد .همچنینموجبپدیدآمدن
منطقهنبردگستردهتروهمچنینیکپارچهتریخواهدبودکهدرآننیروهایزمینی،دریاییو
هواییهمکاریهرچهنزدیکتریباهمدارند .
جنگافزارهای دقیق،پنهانکاری و فناوریپیشرفتهبرایمشاهده روشنترصحنهنبرد و
گیریسریعتربانیروهاینظامی ،اصلیترینفناوریهاینظامیالزمبرای اینتغییرات

ارتباط
هستند .البته باید در نتیجه این فناوری های تازه ،آموزههای نظامی هم دگرگون شود.
ارتشهایآیندهاساساًبرنیروهایحرفهایباتحصیالتالزمونهنیروهایوظیفهتکیهخواهند

داشت .همچنین در جنگهای آینده ،تصمیمگیری متمرکز باید در جهت عدم تمرکز خاص
عصراطالعات ،دگرگونشود.ازلحاظنظری،فناوریهاینظامیپیشرفتهتر ،بهنیروهایخط
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مقدم اجازهخواهددادتابهاندازهژنرالهاازمیداننبردبا خبرباشند.لذا باید سازمانهای
نظامیباقائلشدنابتکارعملبیشتربرای نیروهایخطمقدم،الیهزداییشوند؛الزماست
افزایش مسئولیتها در ردههای پایینتر سلسله مراتب با تقویت سطح مهارتها همراه شود.
همچنین ،سازمانهای نظامی جدید باید از طریق"واحدبندی انعطافپذیر نیروها" آن اندازه
انعطافپذیرباشندکهبهسرعتازنوعیواحدبندیبهنوعیدیگربروندتامجموعهایازنیروها
پدیدآیدکهمناسبانجامانواعمأموریتهاباشد(گریفیتس .)1-160:1388،
بازیگران جنگ

هرمناقشهایبینتعدادیبازیگریاکنشگردرمیگیردونوعمناقشهمتأثراز تعداد،نوع و
راهبردهای بازیگران است ) .(Cerny, 2000: 623بطور مثال مارتین شولتس در مقاله خود
ضمن هشداروجودیکرقابتومسابقهتسلیحاتیدرخاورمیانه،آمریکا،عربستانسعودیو
معرفیمینماید(.)Schulz, 2017لذادراینمقاله،

داعشراسهبازیگرکلیدیآیندهخاورمیانه
بازیگرانجنگ،کنشگرانیهستندکهبطورمستقیمیاغیرمستقیمدرجنگمشارکتدارند.

تحلیل بازیگر

نفعانازنظرریچاردادواردفریمنچنینتعریفمیشود":هرگروهیافردیکه

بازیگرانیا 
ذی
بتوانداهدافسازمانراتحتتأثیرقراردهدیاتحتتأثیرقرارگیرد" (فیروزنیاوقرنیآرانی
 .)895:1394،
مجزاتقسیمکرد:ذینفع

توانبهدوگروهعمده 


رادرزبانفارسیمی
واژه " "Stakeholder
وبازیگر.ذی نفعانصرفاًگروهیهستندکهمستقیماًتأثیرپذیرندوازمنافعشرکت،بنگاه،پروژه

گروههایی هستند که یک منفعت ،یا سهمی در فرایند
و برنامه منتفع میشوند ویا ذینفعان  
تصمیم گیریدارند،اماابزارهاینسبتاًکمیبرایتأثیرگذاریبرتصمیمگیرییاسیستمدارند

(فیروزنیاوقرنیآرانی .)1394:896،ولیبازیگرانافرادیاگروهیهستندکهعالوهبرمنتفع
آفریناند.دراینمقالهواژههایذینفع،کنشگروبازیگرهممعنابا
شدنازمنافععمدتاًنقش 
تعریفیکهازبازیگرارائهشددرنظرگرفتهشدهاست .
درفعالیتمشارکتیاغلببازیگرانبراساسیکمبنایسستوموقتیشناساییوانتخاب
میشوند.اینمسئلهامکانزیادیبرایبهحاشیهراندنگروههایمهم،منحرفساختننتایجو

بهخطرانداختناعتباربلندمدتوپشتیبانیازفراینددارد.بهایندلیل،روشهایی کهبتوانند
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بازیگرانیکفعالیتمشارکتیواجتماعیرابطورنظاممند شناساییوتحلیلنمایند ،تحت

عنوان"تحلیل بازیگر"مطرح شدند .تحلیل بازیگر ریشه در یک روش معروفتر به نام تحلیل
تحلیلذی نفعانبراینخستینباردرمطالعات

ذینفعدارد) .(Grimble et al,1997:173-193
هابهکارگرفتهشد.تحلیلذینفعانبه


درسایرزمینه
کاروبهتدریجازدههی 1970

کسبو

یارویکردهابرایدرکیکسامانهباشناساییبازیگراناصلییاذینفعانبر

طیفیازابزارها 
اساسصفات،روابطمتقابلوارزیابیمنافعمربوطبهآنهااشارهدارد.یکیازجنبههایاصلی

نفعان،موضوعمشارکتازجملهمشارکتعمومیاست.ذینفعانممکناستقدرتی


تعاملذی
مشارکتشانضروریاست(فیروزنیاوقرنیآرانی  .)896:1394،

نداشتهباشند،اما
بر این اساس میتوان اظهار کرد که «تحلیل ذینفعان فرآیندی است که بر اساس آن
ذینفعان  (بازیگران)شناساییشوند؛نقشوسهمآناندربرنامهیاپروژهمشخصگردد؛نفوذ

حقوق و رفتار آنان در تعامل با سایر ذینفعان و بازیگران (روابط) تحلیل شود؛ اولویت
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ذینفعان مشخص شود؛ و در نهایت راهبردهای مورد نیاز  تدوین
شودوبرنامهیاپروژهبهاجرادرآید» .
)جنبههای

تعریفمیکند1:

اینطور 
همچنینریید 1تحلیلبازیگر را بهصورتفرایندی  
یکپدیدهاجتماعی وطبیعیراتعریفمیکندکهتحتتأثیریکتصمیمیااقدامقراردارند؛
هاوسازمانهاییراشناساییمیکندکهتحتتأثیرتصمیماتقرارداشتهویا


)افراد،گروه
2
تواندشاملنهادهاونسلهای


هایپدیدهتأثیربگذارند(اینمسئلهمی

توانندبرآنبخش

می
هابرایمشارکتدرفرایندتصمیمگیریرامشخص


اینافرادوگروه
آیندهباشد)؛و)3اولویت 
مینماید) .(Reed et al ,2009:1933-1949

روشهایی برای تحلیل بازیگر 

روش های متعددی برای تحلیل بازیگر وجود دارند .در عمل ،اکثر رویکردهای تحلیل بازیگر

ریشهدرمتونمدیریتاستراتژیکدارند.اینکهدرعملچهروشیبرایتحلیلگرانمناسب
است ،به شرایط مسئله بستگی دارد ،ازجمله این شرایط میتوان به کیفیت تحلیلی ،تمرکز
درنتیجهویژگیهاییکروشتحلیل

روش،ابعادومفاهیمیکهپوششمیدهد،اشارهکرد.
بازیگربایدمطابقبانیازهاومحدودیتهاییباشدکهنشأتگرفتهازموقعیتیاستکهدرآن

تحلیلگران خودشان را مییابند .یکی از روشهایی که میتوان از آن در تحلیل بازیگران
1

. Reed
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هایمشورتیباحضورگروههایهمگناست.استفادهازاینشیوه


استفادهکرد،برگزاریکارگاه
تواندزمینه شناختبهتریراازبازیگرانوروابطمیانآنهاونقشو


هایکانونیمی

یاگروه
منافعآنهافراهمآورد) .(Jepsen, Eskerod, 2009: 335–343درادامهبهمعرفیتعدادیازنوع
هایموجودبرایتحلیلبازیگر(ذینفع)پرداختهمیشود:

شناسی


 نوعشناسی روشهای تحلیل ذینفع بر اساس نظر ریید و همکاران )درنوعشناسیخودروشهارابراساسمعیارهایینظیرمنطق،نوع

رییدوهمکاران(2009
میتوانند به شناخت بهتر و انتخاب دقیقتر
روشها  
مینماید ،این  
تقسیمبندی  

کارکرد و  ...
هارامیتوانبر


).اینروش
روشهایتحلیلبازیگردرشرایطمختلفمنجرشوند(جدول 1

)تمایزودستهبندیذینفعان؛و)3بررسیروابطبین

اساسدستههای)1شناساییذینفعان؛2

ذینفعانتقسیمبندینمود .

جدول ( )1روشهای علمی تحلیل ذینفعان ) (Reed et al, 2009
گامها
شناسایی

*

شناساییبازیگراناز
طریقمصاحبهو
نمونهگیری

دریافتنشانیو
گلولهی

مشخصاتسایر
برفی 
ذینفعان 

تشکیلماتریس
ماتریسهای

منافعونفوذ
منافع-نفوذ 

تعیین نقش

مصاحبهباذینفعان

مصاحبههای

برایبررسیو
نیمه
تکمیلدادههای

ساختیافته 

گروهمتمرکز 

*

شناسایی
روابط

*

*

*

اولویتبندی

تشکیل
گروهتمرکز 

گروهکوچکتوفان
مغزیذینفعان،

منافع،نفوذودیگر
صفاتشان،و

دستهبندیآنها 


*

ارائه راهبرد

روش

شرح

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

قوت

ضعف

سریعومقرون
بهصرفه؛
انعطافپذیر 


نسبتبهبرخی
جایگزینها

کمترساختیاته
است .

مفیدبرای
بینشعمیقبه
روابطذینفعان

ومثلثبندی

دادههای

جمعآوریشده

درگروههای

تمرکز 
آسانبرای
تأمینامنیت 
مصاحبهبدون
مسائلحفاظت
ازدادهها 

امکان
اولویتبندی


زمانبرودر
نتیجههزینهبر؛
دشواربرای
رسیدنبه
اجماعبرسر
طبقاتذینفعان 


امکانسوگیری
وانحرافدر
نمونهگیری 

امکانبهحاشیه
راندنگروههای
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ذینفعان 


دستهبندی

ذینفعاناز

طریق
ذینفعان 


خاصیاز
ذینفعان 


بندیذینفعان


طبقه
باکمکخودشان 

*

ذینفعاناظهاراتیرا

مرتبمیکنندکهاز

اجتماعبزرگیبیرون

روششناسی کشیدهشدهاست.
Q
تحلیلاجازهمیدهد

تاگفتماناجتماعی
شناساییشود .

*

ماتریسهای

ارتباط
بازیگر 

ذینفعاندریک

ماتریسدوبعدی
طبقهبندیوروابط

آنهاتوصیفمیشود 

*

تحلیل
شبکهی

اجتماعی 

شناساییشبکهای

ذینفعانو

اندازهگیری

پیوندهایبینآنهااز

طریقاستفادهاز
مصاحبه/پرسشنامهی

ساختاریافته 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ذینفعان؛صریح

وروشنشدن
پویاییقدرت 
ذینفعانبر

اساسبرداشت
امکانایجاد
ذینفعان

طبقاتبیمعنی 
دستهبندی

میشوند 

همه

گفتمانهای

گفتمانهای

مختلف
ممکنرا
اجتماعییک
شناسایی
موضوعرا
نمیکند،فقط

میتوان

شناساییکردو آنهاییرانمایش
میدهدکه

افرادرابراساس
ذینفعان

«شایستگی»
مصاحبهشده
خودشاندرون
شناسایی
اینگفتمانها

کردهاند .

دستهبندیکرد .

اگرپیوندهای

زیادیتوصیف
شوندمیتواند

نسبتاًآسان،نیاز
برایاستفاده
کمتربهمنابع 
گیجکنندهو
دشوارباشد 
دستیابیبه
بینشدرونمرز
زمانبروکمی
شبکهی

کسلکنندهو

ذینفعانو

نیازبهمتخصص
ساختارشبکه؛
دارد 
ذینفعانبانفوذ

وحاشیهای 


 -نوع شناسی روشهای تحلیل بازیگر بر اساس نظر هرمانز و دیگران 

هرمانز 1و دیگران نیز یک دستهبندی از روشهای تحلیل بازیگر برای حوزه سیاستگذاری
دستهقرارمیدهد.این

پردازدوآنهارادر7


روشمی
پیشنهادمیدهد،اودرکتابخودبه13

اعبارتانداز :

بندیه
دسته 

1

. Hermans
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دستهتحلیلشبکه(تحلیلشبکهاجتماعی،تحلیلذینفع) ،
روشهایتحلیلبازیگر(تحلیلذینفع) ،

مدلهاینظریهبازیها(تحلیلابربازی،تحلیلفوقبازی) ،
تحلیلرفتارمتقابل(مدلهایتحلیلرفتارمتقابل،مدلهایتبادلرأی) ،
تحلیلسیاستروایی،روششناسی ،)Q

تحلیلگفتمان(تحلیلاستداللی،
نگاشتشناختی(مصاحبههایشخصی،Qتحلیلشبکهبازیگرپویا( ،))DANA

برایتحلیلبازیگراشارهمیکند( .)Hermans et al, 2009

استخراجاولویت(روش)AHP

 -نوع شناسی روشهای تحلیل بازیگر بر اساس نظرهرمانز و تیسن 

کردهاند.آناندرتحقیقخودبر
تریندستهبندیراهرمانزوتیسن1بیان 

میتوانگفتکهکا 
مل
اساس دستهبندی شبکهها ،برداشتها ،ارزشها و منابع روشهای تحلیل بازیگر را به چهار
درروش شناسیخودیکسریمقتضیاترابهطورخالصه

دستهکلیتقسیممیکنند .آنها 
د.روشهایتحلیلبازیگر

تحلیلبازیگربایدآنهارابرآوردهساز

دکهروشهای 

ارائهمیدهن

باید :
بینشیرابرایویژگیهایبازیگرانچندگانهدرگیرارائهدهند؛ 

.1
ها،برداشتها،منابع)


ها،ارزش
 .2بریکیاچندبُعدفرایندهایسیاستچندبازیگری(شبکه
تمرکزکنند؛ 
نند،بدینمعناکهروشهایاکاربردهایگذشتهرا

فعالیتهایتحلیلیخاصیراتوصیفک

.3
بهطورمفصلتوصیفمیکنندتابهفرداجازهدهندتاکاربردشانرابازسازینمایند؛ 
استفادهعملیبرایتحلیلنقشبازیگراندرسیاستگذاریدنیایواقعیراثابتنمایند .

.4
اینمحققانبامروریبرمتونتحلیلسیاستوپژوهشعملیاتی،هجدهروشراشناسایی
کردهاند ،که به طور رضایتبخشی این مقتضیات را امتیازبندی میکنند .اگرچه تحقیق آنان

کاستیهایی نیز دارد ،اما می توان اطمینان داشت که چهار بُعد اصلی از فرایندهای چند

نظریه
فلسفه  

هاینظریمختلفمیباشد .


هاییازحوزه

بازیگریراپوششدادهوشاملروش
کندکهذینفعانشناختهشوندوقدرتنفوذآنهابرایدرکتأثیرشانبر

ذینفعانایجابمی

هابازنماییشود.ایندوویژگیباهممیتواننددرساختماتریسدوبعدینظیرقدرت/


پروژه
منافعیامشابهاینهابهکارروند(.)Ramos et al, 2011

منافع،سهبعدیمانندقدرت/

1

. Thissen
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جدول ( )2انواع نظریههای ذینفعان) (Horisch et al, 2014
تمرکز

نوع نظریه
نظریهیتوصیفی/تجربیذینفعان 


توصیفچگونگیمدیریت؛شناساییذینفعانمربوط 


نظریهیابزاریذینفعان 


هایمدیریتذینفعانبرپیشرفتاهدافمشترک 


تأثیر

یهنجاریذینفعان 


نظریه

بحثبرسراهداف؛بایدهاوتوصیههایهنجاریواخالقی 


یترکیبی(یکپارچه)ذینفعان 


نظریه

توجه به جنبههای توصیفی ،ابزاری و هنجاری نظریهی
نفعانباپیوندهایناگسستنی 


ذی


مدلهای تحلیل بازیگر(ذینفع)

یکیازمدلهایپایهایتحلیلذینفعاناستفادهازجدولقدرتدرمقابلعالقهاستکهدر
نفعاندریکماتریسدودردوطبقهبندیمیشوند.محورهایاینجدولعبارتاست

آنذی
از میزان توجه یا عالقه به سازمان و دیگری قدرت تأثیرگذاری بر سازمان .البته باید توجه
داشتکهقراردادنگروههایمختلفذینفعدرخانههایاینجدولوانتسابایشانبدان،به
معنایمطلق انگاریمیزانعالقهوقدرتنیستبلکهدرهردوموضوععالقهوقدرتطیفیاز
افراد قرار میگیرند  .یعنی حتی در یک خانه از جدول نیز مقدار هریک از دو متغیر برای
ذی نفعان حاضر در آن خانه یکسان نیست؛ هر چند باید به مرزهای درنظر گرفته شده که

موجب تغییر مفاهیم خانهها میشوند توجه جدی مبذول داشت .نتیجه شناسایی ذینفعان
سازمانآنهارادریکیازچهارطبقهمطابقشکلزیرقرارخواهدداد :
 +

+

نقشآفرینان

نهادها

زمینهسازان


عوام
قدرت

عالقه

 --

شکل ( )1چهار طبقه کلی از ذینفعان


بدین گونه چهار طبقه کلی از ذینفعان متناسب با سطح عالقه و قدرتشان شناسایی
میشوند.اینچهارطبقهرامیتوانبهشرحزیرتوصیفکرد :

آفرینان:ایشانهمعالقه مندیزیادوهمقدرتقابلتوجهدارندکهمیتوانندشامل


نقش
گروهمدیران،مالکینیاسهامداران،سازمانهایهمکاریارقیبوبرخیازکارکنانسازمان
باشند.
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 نهادها:ایشانعالقهزیاددارنداماقدرتشاناندکاستکهمیتوانندشاملگروههایمهماجتماعی و شهروندی همچون NGOها ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،شوراهای شهر یا
شوراهایمحلیوحتیبرخیدیگرازکارکنانسازمانباشند.
زمینهسازان:اینگروهقدرتدارنداماعالقهمستقیمآنهااندکاستکهمیتواندشامل

دولت،سازمانهایدولتیمانندادارهمالیات،شهرداریوبانکهاباشند.
 عوام :این گروه عالوه بر قدرت اندک ،عالقهمندی کمی نیز دارند که بیشتر  عامه مردمجامعهوافرادمعمولیآنرادربرمیگیرد) .(Bryson, 2003: 9-11
بندیذینفعانبراساس

هایتحلیلذینفعان،دستیابیبهماتریسد 
سته

یکیدیگرازمدل
کندکهفهرستیازبازیگرانوذینفعان


اهمیتونفوذآناناست.تکمیلاینماتریسکمکمی
بهتفکیکاهمیتومیزاننفوذشانتهیهشود(شکل .)2


سطح منافع

باال

قدرت نفوذ

پائین

الف 
بازیگراناصلی 
اهمیتباالونفوذباال 

ب
راضینگهداشتهمیشوند 

اهمیتپایینونفوذباال 

ج
لعنگهداشتهمیشوند 

مط
اهمیتباالونفوذپایین 

د
کمترینکوشش 
اهمیتپایینونفوذپایین 

پائین

شکل ( )2ماتریس دستهبندی ذینفعان

توانگفتتحلیلذینفعاندرهربرنامهوپروژهایبهشناساییبازیگران و


ازاینرومی
شناساییکمکهایموردنیاز،

شناختقدرتبازیگرانوذینفعانمرتبطباپروژه ،

ذینفعان ،

وتصمیمگیریراهبردیبرایساماندهی

شناختانتظاراتمربوطبهپاداشبرایمساعدتها ،

استفادهازنفوذبازیگرانوذینفعاننیازمنداست) .(Jepsen et al, 2009: 335–343



گامهای کالن تحلیل بازیگر 

هایمتفاوتیرادارند،امابهطورکلیمیتوانبه

اگرچهروشهایمختلفتحلیلبازیگرگام

قدمهاییاشارهکردکهدرهرتحلیلکهنیازمندشناساییبازیگران (ذینفعان)استبایدطی

شود.هرمانزودیگران()2010بهششگامدرتحلیلبازیگراشارهمیکنند،کهشاملموارد
زیرمیباشد :

 .1تدوینمسألهبهصورتیکنقطهآغاز؛ 

تحلیلبازیگراننظامیجنگزمینیاحتمالیآیندهعلیهجمهوریاسالمیایران...

 41



.2
.3
.4
.5
.6

تهیهفهرستیازبازیگران؛ 
نمایشساختاررسمی:وظایفرسمی،قدرتوروابطبازیگرانوقوانینجاری؛ 
تعیینمنافع،اهدافوبرداشتبازیگرانازمسأله؛ 
ترسیم وابستگیهای درونی بین بازیگران با ایجاد فهرستهایی از منابع و درگیری
بازیگرانبامسأله؛
اینیافتههاباتوجهبهساختارمسئله) .(Hermans et al, 2010

تعیینپیامدهای



رییدوهمکاراننیزفرایندیشاملسهمرحلهوششگامرابهطورسادهوخالصهبیان
میداردکهمعموالًازطریقآنهایکتحلیلبازیگرانجاممیشود.الزماستکهتحلیلبازیگر

).بسیاریازتحلیلهایبازیگر،از

بادرکمتنیکهدرآناجرامیشود،آغازشود(مرحله1

همان ابتدا ،تمرکز مشخصی دارند ،مثالً وقتی که شناسایی میکنند چه کسی باید در یک
سیاستخاصیافرایندتصمیمگیریدخالتداشتهباشد.بااینحال،وقتیکهمرزوتمرکز

موضوعازقبلمشخصنیست،الزماستکهتمرکزروشنیباسیستممشخصیازمرزهابرای
میتوانکسانی
تحلیلبازیگرایجادشود(گامهای1و.)2تنهادرچنینمتنمشخصی استکه 

آنهاییکهبردیگران
راکهتحتتأثیرتصمیماتمربوطبهموضوعاتتحتبررسیهستندویا 
تأثیرگذار هستندرامشخصنمود(مرحله،2گام.)1بااینوجود ،رویکردهایمشارکتیبرای
تحلیلبازیگرنیازمندمداخلهبازیگراندرشناساییتمرکزومرزهااستونیازمندیکرویکرد
تکراری میباشد (شکل  )1اما زمانی که محققین از قبل دانش جامعی درباره پدیده مورد
بررسیدارند،ممکناستمشارکتبازیگراندرگامشناختبازیگران،ضرورینباشد( Reed et
 .)al ,2009:1933-1949


پیشینهپژوهش

منوچهر منطقی وهمکارانش ( )1393درمقالهایبا عنوان"بررسی جایگاه تحلیل بازیگر در
مطالعات آیندهپژوهی" بیان میدارد که امروزه استفاده از تحلیل بازیگر در طیف وسیعی از
روشهای مشارکتی و غیرمشارکتی سیاستگذاری فراگیر است و در محافل تحقیقاتی ارزش
تکنیکهای تحلیل بازیگر(تحلیل ذینفع)در فرایندسیاستگذاری به خوبی شناخته شده است.
با این وجود تحلیل بازیگر جزئی مغفول در مطالعات بومی سیاستگذاری و بهویژه مطالعات
آیندهپژوهی است و مقاالت قابل ذکری در زمینه کاربرد این روشها در حوزه سیاستگذاری و
آیندهپژوهیوجود ندارد .
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بهکارگیریتحلیلبازیگراندر
قدیرفیروزنیاوهمکارش()1394درتحقیقخودباعنوان" 
فرایند ساماندهی نظام مدیریت و برنامهریزی توسعة روستایی" ضمن توجه به اهمیت
نشاندادندکهتحلیلبازیگرانبهعنوانیکنظریهو

آفرینیبازیگران(ذینفعان)متعدد ،


نقش
توانددرسطوحمختلفبرنامهریزی(کالنتاخرد)،ازجملهبرایساماندهی


رویکردکاربردیمی
ریزیتوسعةروستاییکشوربهکاررود.دراینتحقیقبااستفادهازگام


نظاممدیریتوبرنامه
نخست این رویکرد ،بازیگران و ذی نفعان توسعة روستایی ایران در دو سطح کالن و خرد
مشخصشدند .
طالبیان و همکارانش ( )1395درمقاله "تحلیلبازیگرانکلیدیمسئلهبحرانمنابعزیر
زمینیآبدرسال 1395کاربردروش  MACTORبراساسیافتههایآیندهپژوهیایران"،
زیستمحیطیایرانیعنیبحرانمنابعزیرزمینی

بازیگرانکلیدیتأثیرگذاربرمهمترینمتغیر
آبراشناسایینمودهوبااستفادهازروشمکتورتحلیلبازیگرانمرتبطبااینمسئلهراانجام
دادند .برایاینکار 6بازیگرکلیدیو 5راهبرداصلیدرپاسخبهاینمسئلهشناساییشدهو
همچنین قدرت نسبی بازیگران و نیز موافقت یا مخالفت آنها با اهداف و اولویت هریک از
اهدافازنظرآنهاشناساییشدهاست .
شناسیتحلیلذینفعانوکاربردآندر


تبیینروش
کمالی ( )1394درتحقیقیباعنوان"
گذاریعمومیدارایمحیطبسیارپیچیدهای

خط 
مشی
خطمشیگذاریعمومی" نشاندادکه  

ایازذینفعان


تحلیلطیفگسترده
متشکلازکنشگرانمختلف(ازموافقتامخالف)است و

بامنافعوسطحقدرتمتفاوتمستلزماستفادهازیکچارچوبروششناسیجامعومنعطف

گذاریعمومیوتعددبازیگراناینحوزهایجابمیکندکه

است.پیچیدگیمحیطخط 
مشی

تحلیلذینفعانیکیاز

یروششناسیمناسبباشند.

تحلیلگرانسیاست،مجهزبهرویکردها
کیدمیکندو

نفعاندرفرآیندخطمشیگذاریتأ


کردننظراتذی
اینروشهاستکهبروارد 

این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیمگیری ،اجرای سیاستها و طرحهای مصوب،
سازمانهایدولتیوجامعهدارد.

مشروعیتبخشیبهمسائلموردنظروتقویتهمکاریبین

پذیریسیاستهایعمومی،نقشمهمیبرای


کیدبرشاخصامکان
روشتحلیلذینفعانباتأ

معادلهورو ابطقدرتمیانبازیگرانمختلفدراینزمینهقائلاست.دراینپژوهشباپرهیزاز
تکیهبرابعادنظریتحلیلذی نفعان،سعیشدهابزارهایکاربردیبرایاستفادهازاینروشدر

لیلسیاستهایعمومیتبیینشوند .

تح
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همانگونه که در پیشینه آمده ،علیرغم کارایی باالی روش تحلیل بازیگر (ذینفع) در
حوزههایسیاستگذاریوآیندهپژوهی،اینروشدرحوزهجنگوشناساییبازیگراننظامی

مورداستفادهقرارنگرفتهاست .
روششناسی پژوهش
اینتحقیقازنظررویکرد،کیفیوازنظرهدف،کاربردیاست.همچنینازروشتحلیلبازیگر
تحلیلذینفعانخودیکفرآیندکاملبا

برایتجزیهوتحلیلدادهها استفادهگردیدهاست.
طیفیازابزارهایارویکردهابرایدرکیکسامانهاست(فیروزنیاوهمکارش)896:1394،و
برایهربخشیشاملجمعآوریدادهها،تجزیهوتحلیلآنهاوارائهنتایج،روشهاییمتناسب
با موضوع معرفی نموده است .لذا در این تحقیق ،از بین روشهای متعدد ،برای جمعآوری
دادهها،پنلخبرگیومصاحبهنیمهساختیافتهمورداستفادهقرارگرفتهوبرایتحلیلدادهها

هایپیشنهادیزیربهعنوانگامهایتحلیلبازیگرانجنگهایزمینیآینده

وارائهنتایج،گام
استفادهشدهاست :
گامنخست:شناساییتمامیبازیگران،کنشگرانوذینفعان؛ 
گامدوم:شناساییجایگاهواهمیتبازیگران؛ 
گامسوم:دستهبندیبازیگرانمرتبطباجنگزمینیآیندهدرمنطقهموردنظر؛ 

گامچهارم:شناساییروابطبازیگران؛ 
گامپنجم:تعییننقشبازیگرانبراساساهدافوقدرتنظامیبازیگران .
جامعهاینتحقیق 22،نفرازاساتیدحوزهجنگو 9نفرازمسوولیننظامیوانتظامیکه
حداقلیکسالدرسهسالگذشتهدرمنطقهشرقوجنوبشرقخدمتنمودهاند،بودند .
در این پژوهش  بازیگران به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که تعریف
عملیاتیآنعبارتستکنشگرانیکهازایجادجنگعلیهج.ا.ایراننفعمیبرندیاتأثیرمیپذیرند
وجمهوریاسالمیایرانمتغیروابستهوجنگزمینیمتغیرتعدیلکنندهمیباشد .

همچنینجمعآوریدادههاازدوطریقانجامگرفت.ابتدا،یکپنلتخصصیبا11میزدوتا
شش نفره از اساتید حوزه جنگ ارتش تشکیل گردید .که برای هر  11میز در پنل در سه
مرحلهسهسؤ الطرحگردیدودرهرمرحلهازمیزهاخواستهشدکهنظرخبرگیخودرابرای
همه اعضای پنل بیان نمایند و در پایان نیز پس از دریافت یک نسخه از پاسخها ،از ایشان
خواستهشدکهمجدداً سؤاالترابهصورتجداگانهبررسینمودهومجدداً پاسخهاجمعآوری

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره ،7زمستان 1396
فصلنامه 

44


لهخیزترینمناطقمرزیکشوررا
گردید.درمرحلهاولازمیزهاخواستهشدکهیکیازمسأ 
کهشکلگیریجنگدرآندرآیندهمحتملتراستراانتخابنمایندکهششمیزازیازده
لهخیزترینمنطقهانتخابکردند .لذااز
میز،منطقهشرقوجنوبشرقکشوررابهعنوانمسأ 
پاسخهایاینششمیزبهعنوانبخشیازدادههایتحقیقاستفادهگردیدودرطریقدومبا
تعداد  9نفرازمسئولینارشدمرتبطباموضوعتحقیقکهحداقلیکسالدرمنطقهمورد
مطالعهحضورکاریداشتهواشرافاطالعاتیباالییداشتهاند،مصاحبهنیمهساختیافتهانجام
شد .

کاربرد تحلیل بازیگر در جنگ زمینی آینده
گام نخست :شناسایی تمامی بازیگران ،کنشگران و ذی نفعان

باتهیهفهرستیازبازیگرانکنشگرانوذینفعانجنگدرمنطقهموردمطالعه،زمینهبرای

اجرای مراحل بعدی تحلیل بازیگر آماده میشود .نخستین گام در این زمینه سازماندهی
خبرگانموردنیازاست.بنابراینگروهیازمتخصصانوصاحبنظرانحرفهاینیرویزمینی،

نیرویانتظامیوازاستاداندانشگاهفرماندهیوستادکهاشرافاطالعاتیکاملیازوضعیت
منطقهشرقوجنوب شرقکشورداشتند ،وسوگیرینسبتبهموضوعنداشتند،برایتهیه
فهرستکلیهبازیگرانباهردرجهتأثیرگذاری،شناساییوانتخابگردیدند.
الف-نتایجمیزهایپنلخبرگی :
براساسنتایج پنلتخصصی 54درصدازمیزها یعنیشش میزازیازدهمیزمنطقهشرق و
لهخیزترینومستعدترینمنطقهبرایایجادمناقشهوجنگ
جنوبشرقکشوررابهعنوانمسأ 
درآیندهباتوجهبهروندهایموجودتشخیصدادند.
جدول ( )3نتایج نهایی شش میز پنل خبرگی
تعداد
میز

خبرگان

بازیگران اصلی

چالشهای منطقه

میز

میز 2

2نفر 

ائتالفتروریستها،
مداخالتخارجی 

واگراییقومیتهایمنطقهووجودبسترمداخالتخاارجیدر
پاکسااتان،افاازایشفعلیااتگااروههااایتروریسااتی،چااالش
ژئوپلیتیک،چاالشامنیتای،دامانزدنباهاختالفااتدیانو
مذهبی،تناوبوشدتمیزانتهدیدها 

میز 6

4نفر 

رژیمصهیونیستی،
گروههایمعاندو

عدمتوسعهدرزمینههایمتعددومتنوعاقتصادی،فرهنگایو
اجتماعی،سرمایهگذاریگستردهرژیمصهیونیستی،گروههاای
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وهابیتوسلفیت،
ائتالفعربی


معاندج.ا.ایارانووهابیاتوسالفیت،نزدیکایباهکشاورهای
بحرانخیزپاکستانوافغانستانوکشورهایعربیتحتلاوای
عربستان،تراکمکمجمعیتدرمنطقه،نزدیکیبهآبهایآزاد 

میز 8

4نفر 

نیروهایفرامنطقهای،
وجودمحالهاایبکارودساتنخاوردهوورودنیروهاایفارا
مردمبومی،
گروهکهایتارشگری ،منطقهایبهدلیلوجودزیرساختهایاقتصادیسیاسیو،...

عربستان،اسراِئیل ،انطباقباسواحلدریاوخشکی 
پاکستان 

میز 9

3نفر 

عربستان،گروههای
تروریستی،کشورهای
معاند 

دسترسیبهآبهایآزادوساواحل مناسابجهاتعملیاات،
مستعدبودنمنطقهجهتباروزتانشباهعلاتعادمتوساعه
پدافندداخلی،عدموجودمراکزنظامیمهامباهمقادارکاافی،
عاادموجااودعااواراوموانااعطبیعاایومصاانوعیمهاام،
فعالیتهایتبلیغیبعضایازکشاورهاایمنطقاهبااتشاکیل

مدارسوهابیت 

میز 10

3نفر 

مردممحلی،
کشورهایمنطقه،
پاکستان،وهابیتو
سلفیگری 

عدمتوسعههمهجانبهدرمنطقهونباودفرصاتهاایشاغلی،
مناسببرایافرادبومیدرمناطقمرزی،کمبودبازارچاههاای
مرزیومبادالتاقتصادیدرمناطقمرزی،عدموجودراههای
مناسبجادهایدرمناطقمرزی،راهداشتنبهآبهاایآزادو
مرزهایآبیونیزمرزخشکیباکشاورپاکساتانوهمچناین
عدموجودناهمواریهاوارتفاعاتووجودسرزمینهایهماوار
وپستبرایعملیاتهایزمینیوجاودمحورهاایمواصاالتی
متعددموجبمیشودکاهزماینمنطقاهازنظارجنباههاای
تاکتیکیآسیبپذیرباشد 

میز 11

6نفر 

قبایلمسلحمحلی،
نیروهایفرامنطقهای،
وهابیتوعناصر
تکفیری 

انطباقمرزدریاییوخشکیووساعتجغرافیاایی،داراباودن
سواحلمناسبوطوالنی،تناوعقاومیتیوبافاتجمعیتایو
مذاهبمختلفووهابیتوعناصرتکفیاری،ساواحلمناساب
باارایاجاارایعملیاااتآباای-خاااکی،منطقااهمناساابجهاات
عملیاتزیرسطحی،قادرتماانوریگاانهاایشاناوردرایان
منطقه،نزدیکیبهاقیانوسهند،مسلحکردنقبایالوطوایاف
منطقهداخلی 



ب-نتایجمصاحبهباخبرگان :
تمام مصاحبهشوندگان محتملترین مناطق کشور برای شکلگیری جنگ زمینی در آینده را
شرق و جنوب شرق کشور اعالم نمودند .همچنین مصاحبهشوندگان ،بازیگران اصلی جنگ
زمینیاحتمالیدراینمنطقهرابهشرحزیربرشمردند :
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جدول ( )4بازیگران اصلی جنگ زمینی احتمالی در منطقه شرق و جنوب شرقکشور 
خبرگان مورد مصاحبه

بازیگران از نظر مصاحبه شوندگان

مصاحبهشونده 1

گروهکهایمخالفنظام،عربستان،آمریکا 

مصاحبهشونده 2

آمریکا،انگلستان،عربستان،سایرکشورهایحاشیهخلیجفارس،رژیم
صهیونیستی،گروههایمعاندومخالفنظام 

مصاحبهشونده 3

اشرارمنطقهای،داعش،طالبان،عربستان،آمریکاونیروهای
فرامنطقهای،پاکستان 

مصاحبهشونده 4

گروههایمعارامسلح(داعش،نفاق،طالبان)،عربستان،کشورهای
همسوباعربستان،اسرائیل،آمریکا،اقوامبلوچتجزیهطلب 


مصاحبهشونده 5

هایتکفیری،اقلیتهایقومیمذهبی،

داعش،طالبانوسایرگروه
عربستان،اسرائیل،آمریکا 

مصاحبهشونده 6

آمریکا،اسرائیل،ناتو،ائتالفعربی،ترکیه،عربستان،گروهکهای
معاند(طالبانوداعش) 

مصاحبهشونده 7

شبهنظامیانپاکستانوافغانستان(داعش،طالبان،القاعده)،
پاکستان،عربستان،آمریکا،منافقین 

مصاحبهشونده 8

عربستان،ترکیه،پاکستان،افغانستان،هند،قطر،کشورهایحوزه
خلیجفارس،داعش،وهابیت 

مصاحبهشونده 9

ائتالفضدتروریسمکشورهایعربی،وهابیت،نیروهایفرامنطقهای،
عربستان،کشورهایغربی 


گام دوم :شناسایی جایگاه و اهمیت بازیگران

بااستفادهازماتریس  سنجشقدرتنظامی،نفوذومنافع،میزاناهمیتوجایگاهبازیگرانبه

تفکیک شناخته میشود .در این مرحله مشخص میشود که هر بازیگر در مقایسه با سایر
بازیگرانچهمیزانقدرتنفوذوجایگاهدارد .
جدول ( )5ماتریس قدرت نظامی -منافع بازیگران








بازیگرانباقدرتنظامیباالومنافعباال 

بازیگرانباقدرتنظامیباالومنافعپایین 

بازیگرانباقدرتنظامیپایینومنافعباال 

بازیگرانباقدرتنظامیپایینومنافعپایین 
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جدول ( )6ماتریس سنجش قدرت نظامی -منافع بازیگران
کلیه بازیگران /ذینفعان

میزان قدرت نظامی

میزان منافع

آمریکا 

باال 

باال 

ناتو 

باال 

باال 

رژیمصهیونیستی 

باال 

باال 

شاخههایداعش 


باال 

نسبتاًپایین 

گروهکهایتروریستیمحلی 

پایین 

پایین 

طالبانافغانستان 

پایین 

پایین 

طالبانپاکستان 

پایین 

پایین 

عربستان 

باال 

پایین 

ائتالفعربی 

باال 

پایین 

ترکیه 

باال 

پایین 

گروهکمنافقین 

نسبتاًباال 

نسبتاًباال 

بلوچستانپاکستان 

پایین 

باال 

رادیکالیسم قومیووهابیت 

پایین 

پایین 

هند 

باال 

ندارد 

پاکستان 

باال 

ندارد 

کشورهایهمسایهشمالی 

باال 

ندارد 


گام سوم :دستهبندی بازیگران مرتبط با جنگ زمینی آینده درمنطقه مورد نظر

یکیازمراحلحساستحلیلبازیگران،دسته بندیبازیگرانبراساسنقشووزنیاستکهدر

یآوردکهبسترالزمبرای
کنند.دستهبندیبازیگراناینامکانرافراهمم 


فرآیندجنگایفامی
هایهم سنخوشناساییبازیگراناصلیفراهمشود.معموالًبازیگراناصلیو

ساماندهی گروه
اساسیبرموفقیتیکبرنامه،فعالیتیاپروژهتأثیرزیادیمیگذارند .
جدول ( )7دستهبندی بازیگران
تِم اصلی

طبقات اصلی

طبقات فرعی
آمریکا 

هایمداخلهگر 

قدرت
دستهبندیبازیگراناصلی
جنگزمینیاحتمالیآینده 

ناتو 
رژیمصهیونیستی 

گروههایضدسیستمیتهاجمی
فراملی 
قدرتهایرقیب 

شاخههایداعش 

گروهکهایتروریستیمحلی 
طالبانافغانستانوطالبانپاکستان 
عربستان 
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ائتالفعربی 
ترکیه 
گروههایضدسیستمیتهاجمی
فروملی 
تجزیهطلبان 

گروهکمنافقین 
بلوچستانپاکستان 
رادیکالیسم قومیووهابیت 



دراینگام،بازیگرانجنگزمینیآینده،درپنجدستهعمده،دستهبندیشدهاند :

الف)قدرتمداخلهگر 
درنظامتکقطبیجهانکنونی،ایاالتمتحدهآمریکا،برایحفظمنافعخوددرسطحجهانو

همچنینهژمونیوامپراتوریکهبرایخودقائلهستند،خودراملزمبهمداخلهدرامورسایر
کشورهامی دانند.درکنارآمریکا،ناتوورژیمصهیونیستینیزدارایمنافعمشترکهستندوبه
عنوانهمپیمانآمریکاشناختهمیشوند.براینمبنا،ایاالتمتحدهوهمپیمانانش،بهعنوان
قدرتهای مداخلهگر در نظر گرفته شده است که در شکلدهی وکنترل نظمهای منطقهای،
نقشیتعیینکنندهدارند .


قدرتهایرقیب 
ب) 
عدموجودنظممنطقهایمشخصدرمنطقهغربآسیا،کشورهایقدرتمندایانمنطقاهساعی
دارندتانفوذخودرادرمنطقهافزایشدهد.لذاکشورهایهمسایهجمهاوریاساالمیایاران از
تقویت نقش و نفوذ جمهوری اسالمی ایران درمنطقهاحساسنگرانیدارند.بناابراینرقاباتباا
جمهوریاسالمیایراندرتأثیرگذاریبارمنطقاهوهمچناینمقاوماتدربرابارتأثیرپاذیری،
موجببروز اختالفبیناینکشورهاشدهاست .بیشترکشورهایمنطقهبخصاوصکشاورهای
عربیبهدنبالحفظنظامدیکتاتوریخودهستندوبرخینیزبهدنبالدموکراسایغاربمحاور
میباشند.از مهمترین اهداف مشترک آمریکا ،ترکیه و عربستان سعودی هدایت تحوالتجهان
عرب به مسیر دلخواه و در نهایت تغییر توازن قوای منطقهای به سود خوداست .در این زمینه،
آمریکا و متحدان منطقهای آن در تالش هستند ازایجاد تغییراتسیاسی درکشورهای متحاد
ایران حمایت و با تغییرات در کشورهایی که به سود جمهوریاساالمی ایاران تماام مایشاود
مخالفت کنند .
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ج)گروههایضدسیستمیتهاجمیفراملی 
نقطهعطفدرتاریخگروههایضدسیستمیبهدورانجنگسردوپس

باوجودسابقهطوالنی،
میگردد .این گروهها در ورای مرزهای یک
از آن ،بهخصوص پس از  11سپتامبر  2001باز  
دولتخاصومخالفتباساختارومرزهایشبکهمنطقهاییاجهانی شکلگرفتهو بهصورت
تهاجمیعملمینمایند .
وجه تمایز گروههای ضدسیستمی تهاجمی فراملی در مقایسه با گذشته ،در قدرتگیری،
نفوذودستیابیاین گروههابهفناوریوتسلیحات ومنابع مالی است کهتاپیشازآن در
ترکیبگروههایضدسیستمیرادرمناطق

انحصاردولتها بودهاست؛اینامر،توانتجزیه و 

گروههایضدسیستمی
آشوبافزایش داده استبه گونهایکهقابلیتتشکیلحکومتدارند .

انشقاقسازی،

تهاجمی فراملی میتوانند بهعنوان ابزاری ازسوی قدرتهای مداخلهگر برای 
ترکیب واحدها یا تجزیه آنها استفاده شوند؛ همچنین این گروهها در وضعیت بنبست
ای،جنگهاینیابتیکاربرد دارند .گروه


منطقه
هایاصلییاقدرتهای


استراتژیک،میانقدرت
ضدسیستمی یک کنشگر غیردولتی ،خواهان تغییر در زیربنای منطقی ،یا دستکم ،ساخت
فیزیکیسیستمملی،منطقهاییاجهانیاست .


د)گروههایضدسیستمیتهاجمیفروملی(منافقین) 
اینگروههادرونمرزهاییکدولتخاصودرسطحاجتماعیومخالفتباساختارشبکهملی

شکل میگیرند .این گروهها نسبت به گروههای ضدسیستمی تهاجمی فراملی منافع بسیار
بیشترواهدافقوی تریبرایاقدامنظامیدارندولیبرایاقدامنیازبهحمایتکشورهایدیگر
دارند.سطحاقدامآنهانیزدرسطحکمتریاست .
تجزیهطلبان 

و)
ایندستهازبازیگرانخواستاریکخودمختاریوشکلگیرییککشورمستقلهستند.لذا
بخشیازیکیاچندکشورکهدارایویژگیهاییکساننژاد،قومیت،زبانوفرهنگهستند،

واردفازجدیدیازخشونتباایجادیکجنبشچریکیطوالنیمدتمیشوند.دراینهنگام

چشماندازجنگتمامکشورهایهمسایهرانیزتحتتأثیرقرارخواهدداد .
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گام چهارم :شناسایی روابط بازیگران

مطالعه  رفتاربازیگرانوتعاملهربازیگرباسایربازیگرانیاتعارامنافعیاائتالفیکهممکن

است میان تعدادی از بازیگران در فرآیند اجرا شکل بگیرد ،ماهیت و عمق روابط موجود را
کند.ازاینروابطمی توانبسترمناسبیبرایساماندهیوتقویتنقشبازیگران


شناساییمی
اصلیفراهمکرد .
جدول ( )8روابط بین بازیگران
بازیگران

روابط درونی

روابط بیرونی

قدرتمداخلهگر 

آمریکابازیگرمستقلاصلی،ناتوو
اسرائیلهمپیمانوابستهباآمریکا 


قدرتمداخلهگربازیگرمستقیمو
سایربازیگرانبازیگرنیابتینسبتبه
مداخلهگر 

قدرتهایرقیب 

عربستانبازیگراصلیکشورهایعربی
همپیمانوابستهبهعربستان 


قدرترقیببازیگرنیابتیقدرت
مداخلهگروسایرگروههابازیگرنیابتی
قدرترقیب 

گروههایضدسیستمی
تهاجمیفراملی 

داعشبازیگراصلیوسایرگروهکها
وابسته 

بازیگرنیابتی 

گروههایضدسیستمی
تهاجمیفروملی 

منافقینبازیگراصلیوسایرمخالفین
نظاموابسته 

بازیگرمستقیمونیابتی 

تجزیهطلبان 


تجزیهطلبانخارجیبازیگراصلیو

تجزیهطلبانداخلیبازیگروابسته 


بازیگرمستقیمونیابتی 


گام پنجم :تعیین نقش بازیگران براساس اهداف و قدرت نظامی بازیگران

درآخرینگامازتحلیلبازیگرانجنگزمینیآیندهعلیهجمهوریاسالمیایراندرمنطقه
مورد مطالعه ،شناسایی نقش هریک از بازیگران است .این نقش بر اساس اهداف بازیگران و
قدرتنظامیهربازیگرشناساییمیشوندکهبرایشناساییقابلیتهایبازیگرانودرنهایت
شناساییقابلیت هایجمهوریاسالمیایرانبرایایجادآمادگیالزمجهتایجادبازدارندگییا
جلوگیری از غافل گیری در مقابل اقدامات ممکن و محتمل بازیگران شناسایی شده مورد
استفادهقرارمیگیرد .
جدول ( )9نقش بازیگران جنگ بر اساس اهداف و قدرت نظامی بازیگران
بازیگران

نقش

قدرتمداخلهگر 

قدرتنظامیمحرک،حضورمستقیموغیرمستقیمدرجنگ،
حمایتمالیواطالعاتی،تامینکنندهسالحوتجهیزات 


قدرتهایرقیب 

حمایتایدئولوژیکی،مالی،حضورمستقیموغیرمستقیم 
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گروههایضدسیستمیتهاجمی
فراملی 

جنگندهمستقیم،تخریب،اقداماتتروریستی 

گروههایضدسیستمیتهاجمی
فروملی 

جنگندهمستقیم،ستونپنجم،اقداماتتروریستی 

تجزیهطلبان 


جنبشچریکیطوالنی مدت،پشتیبانیژئوپلیتیکیواقتصادی 




نتیجهگیری و پیشنهادها
جمهوریاسالمیایراندرمنطقهآشوبزدهغربآسیا،هموارهباتهدیدبهگزینهنظامیمواجه
است و منطقه شرق و جنوب شرق ایران نیز از وضعیت بسیار مستعدی برای شکلگیری
مناقشهوایجادجنگهاینویندرآیندهبرخوردارخواهدبودکهاینجنگهایاحنمالی،دارای
ابهاموعدمقطعیتدرنوعبازیگرانازنظرهدف،سطحدسترسیبهتسلیحاتوفناوری ،و
چگونگیجنگیدناست.دراینتحقیقازروشتحلیلبازیگرانبرایپاسخبهسؤاالتتحقیق
بهشرحزیراستفادهشدهاست :
هایزمینیآیندهعلیهایرانونوعشناسیآنهادرمنطقه

سوال اول:بازیگراناحتمالیجنگ
شرقوجنوبشرقایرانکدامند؟ 
پاسخ :بازیگران جنگهای زمینی آینده در پنج نوع شامل قدرتهای مداخلهگر ،قدرتهای
رقیب ،گروههای ضد سیستمی تهاجمی فراملی ،گروههای ضد سیستمی تهاجمی فروملی و
طلبانطبقهبندیشدند .


تجزیه
سوال دوم :نقشهریکازبازیگرانجنگزمینیآیندهدرمنطقهشرقوجنوبشرقایران
چیست؟ 
پاسخ:باتوجهبهنتایجتحقیق،نقشهریکازبازیگرانبراساساهدافونیزقدرتنظامیشان

گردد.قدرتهایمداخلهگر،بابیشترینقدرتنظامیونفوذ،ازنقشمهمترینسبت

تعیینمی
بهسایربازیگرانبرخورداراست.ایاالتمتحدهآمریکاوهمپیمانانشناتوورژیمصهیونیستی
به عنوان بازیگران مداخلهگر و فرامنطقهای با نقشهای مستقیم ،حمایتی ،اطالعاتی و غیر
مستقیم درمنطقهحضورخواهندیافت.سرویسهایاطالعاتیقدرتمداخلهگربهویژهرژیم
صهیونیستی نقشی بسیار مهم خواهند داشت .لذا میتوان جنگ آینده را ترکیبی از جنگ
نیابتیوجنگمستقیمدرمنطقهدانست .
قدرترقیبعربستانبهعنوانمهم ترینرقیبوبههمراهائتالفعربیعالوهبرمشارکت
مستقیمدرجنگ،نقشحمایتیمالی،تجهیزاتیوآموزشدادنبهنیروهایجنگندهوسایر
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پشتیبانیهای مورد نیاز را انجام خواهند داد و همچنین هدایت اقدامات تروریستی را نیز

برعهدهخواهندداشت.ترکیهنیزبهعنوانیکقدرترقیبمنطقهایبهفراخورشرایطاقدامات
حمایتیخواهدداشت .
گروههای ضد سیستمی تهاجمی فراملی و گروههای ضد سیستمی تهاجمی فروملی و
تجزیهطلبانمنطقهمهمترینبازیگرانخطمقدمنیروهایمتخاصمراتشکیلخواهندداد .

سوال سوم :روابطحاکمبینبازیگرانجنگزمینیآیندهدرمنطقهشرق وجنوبشرق
ایرانچیست؟ 
پاسخ:هردستهازبازیگراندارایروابطدرونیبینخودوروابطبیرونیباسایردستههاست.در
دسته مداخلهگر ،در روابط درونی ،آمریکا به عنوان بازیگر مستقل اصلی ،ناتو و اسرائیل هم
پیمانوابستهبهرفتارآمریکاعملخواهدنمودودرروابطبیرونی،سایربازیگران،بازیگرنیابتی
نسبت به قدرت مداخلهگر خواهند بود .در دسته قدرت رقیب ،در روابط درونی عربستان و
ترکیهبازیگرمستقلوکشورهایعربیوابستهبهعربستانهستند.ودرروابطبیرونی،قدرت
رقیب رابطه محرک نسبت به گروههای ضدسیستم و تجزیهطلب و رابطه نیابتی قدرت
مداخلهگردارد.سایردسته هانیزعالوهبراینکهبراساساهدافخودعملخواهندکردبهنیابت

ازقدرترقیبومداخلهگرواردجنگخواهندشد .

با توجه به گستردگی مر زهای جمهوری اسالمی ایران ،تحقیقات مشابهی در سایر مناطق کشور
قابلانجاماست.همچنینشناساییقابلیتهایبازیگرانشناساییشده،بهعنوانمکملاینتحقیق،
راهگشایشناختقابلیتهایموردنیازنیروهایمسلحمابرایکسبآمادگیدرجنگهایاحتمالی
آتیخواهدبود .
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