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 چکیده 
 هایجنگپیچیدگیاز آینده، زمینی وجودهای بازیگران نظامیمتنوع نیروهای غیرنظامیو و

هایهادرچگونگیجنگدرگیردرجنگاستواینتنوع،موجبافزایشابهاماتوعدمقطعیت

می جنگشآینده با آمادگیبرایمقابله جنوبود. منطقهشرقو در هایزمینیاحتمالیآینده

ایران، اسالمی جمهوری شرقی همسایه کشورهای ناپایدار و معماگونه وضعیت در کشور شرق

نیازمندشناختکاملبازیگراناصلیجنگاست.بنابراینمسالهاصلیاینتحقیق،ابهامدرتعدادو

بازیگران جنگزمینیآیندهنوع اینمنطقهدرگیردر رویکرددر با اینتحقیقکاربردی، است.

نفرازخبرگان22هاازطریقتشکیلیکپنلتخصصیشاملکیفیانجامشدهوجمعآوریداده
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انجا بازیگراناصلیدراشرافیتداشتند، فرآیندتحلیلبازیگر، از استفاده استوسپسبا مشده

طبقه پنجدسته، اینمنطقهشناساییودر بندیشدندوسپسجنگزمینیاحتمالیآیندهدر

 نقشهردستهازبازیگرانمشخصگردید.
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  مقدمه

وپایانجنگسردوارائهاستراتژینظمنوینیتحوالتشگرفپسازفروپاشینظامدوقطب

همراهباتحوالتبهوجودآمدهدر،عنوانقدرتهژمونهجهانیازسویایاالتمتحدهآمریکاب

نظامیوحملهعراقبهکویتوبهدنبالآندخالتسازمانمللوحملهفارسجیمنطقهخل

آمریکا29 سرکردگی به عراق به متحد افغانستان،کشور به آمریکا حمله و طالبان ظهور ،

 و القاعده تروریستی حمالت حملههمچنین عراق، و سوریه در داعش وحشیانه اقدامات

تالش و یمن به دیگر،عربستان موارد بسیاری و ایران همسایه کشورهای در وهابیت های

هاست.بهوجودآوردیالمللنیوب،امنیتیدرمباحثسیاسیمبهمیرافضاهایپیچیدهو

ازطرفیهرمنطقهازجهاندرحالتجربهتهدیداتجدیدیاستوبهاشکالجدیدیاز

ت.امنیتنیازدارد و کیدجدیدرویجنگنامتقارنوأایننقشجدیدبازیگرانغیردولتی،

 نیاز نبردهایشهری، مناقشاتو همکاریورشد از شکلی هر درباره تجدیدنظر و تفکر به

هایانقالبدرهمچنینبایداقداماتیفراترازمحدودیت مشارکتدرایجادامنیتملیاست.

می که داد انجام نظامی نظامیامور امور در انقالب آن به کرد-توان اطالق شهری

(Cordesman, 2015.)

پیروز از تهدید57یانقالباسالمیسالجمهوریاسالمیایرانبعد با همواره تاکنون،

سال در استو بوده کشورهایمنطقهنظامیمواجه فرامنطقههایاخیر، گسترشایو ایبا

حضورخوددرکشورهایمرزیایرانودرپیشگرفتنرفتارهایخصمانهنسبتبهایرانو

ت بازیگران به نظامی گزینه به تهدید برأتشدید ج.ا.ایرانثیرگذار علیه جنگاحتمالی وقوع

تحلیلبازیگراناصلیجنگتبدیلشده مسالهاینتحقیق، لذا هایزمینیاحتمالیآیندهاند.

علیهجمهوریاسالمیایرانباهدفشناساییبازیگراناحتمالیآینده،نقشآنهاوروابطحاکم

دلیلگستردگیمرزهایجمهوریباشدبینبازیگرانمی به شرقوو منطقه اسالمیایران،

 جنوبشرقکشورموردمطالعهقرارگرفتهاست.
وجودتحرکاتنظامی،ویژهشرقجمهوریاسالمیایرانغربآسیابهمنطقهپیچیدهاوضاع

هایبزرگدراینطلبانهوخصمانهقدرتزیاددرداخلهمسایگانشرقیوراهبردهایجنگ

نشان منطقه، استکه این نظردهنده از جنگاستو و مناقشه ایجاد مستعد منطقه این

باشد.لذاکنندهدرمنازعاتاحتمالیآیندهدارایابهاموعدمقطعیتمیبازیگراناصلیشرکت

هایجنگیدنشودکهنیروهایمسلحنسبتبهدشمنانوشیوهانجاماینتحقیقموجبمی
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گیریفراهمگرددودارندگیوجلوگیریازغافلآنهاآشناباشندوآمادگیالزمبرایایجادباز

 باشد.ترهایدشمنانسادهسازیدرمقابلتوانمندیقابلیت
شودنیروهایمسلحما،درمواجههبامناقشاتاحتمالیعدمتوجهبهاینتحقیقموجبمی

ماتمتنوعقطعیتاستودرمقابلاقداآیندهدراینمنطقهکهمملوازابهام،پیچیدگیوعدم

راهبردیاطالعاتیوعملیاتیگیریوتجاوزکارانهبازیگراننامشخصاحتمالیآینده،دچارغافل

 گردد:بنابراینسؤاالتپژوهشبهشرحزیربیانمیشوند.
جنگ -1 دستهبازیگران و ایران علیه آینده احتمالی وزمینی شرق منطقه در آنها بندی

جنوبشرقایرانکدامند؟

یکازبازیگرانجنگزمینیآیندهدرمنطقهشرقوجنوبشرقایرانچیست؟نقشهر -2

ایران -3 شرق جنوب و شرق منطقه در آینده زمینی جنگ بازیگران بین حاکم روابط

چیست؟
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 جنگ زمینی آینده

جنگ متخصصان گفته دگرگونیهایبه از نظر قطع پدیدزمینی، عرهای در صهآمده

هنوزایننیروهایزمینیهستندکهبایدبهاهدافنظامیدستیابند.هایفناوری پیشرفته،

جنگ پساکثر پایانجنگسردهاییکه دادهاز رخ حال به نیروهایزمینیتا به وابسته

ثرازتحوالتیاستأهایزمینیآیندهمتاماجنگبودهاست.سایرنیروهامندازپشتیبانیبهره

هایکهشیوهدشخواهدسببدهدواینتحوالتدرابعادگوناگونرخمیدرسرشتجنگکه

موجبپدیدآمدنهمچنین.گرددیدگرگوندچارهدایتعملیاتنظامیوپیشینجنگیدن

کهدرآننیروهایزمینی،دریاییوخواهدبودترییکپارچهتروهمچنینگستردهمنطقهنبرد

مدارند.تریباهزدیکهواییهمکاریهرچهن

پنهانجنگ روشنکاریافزارهایدقیق، فناوریپیشرفتهبرایمشاهده وو ترصحنهنبرد

اینتغییراتالزمبرایهاینظامیترینفناوریاصلی،تربانیروهاینظامیگیریسریعارتباط

 هستند. فناوریالبته این نتیجه در دهایآموزه،تازههایباید هم شود.نظامی گرگون

ونهنیروهایوظیفهتکیهخواهندباتحصیالتالزمایهایآیندهاساساًبرنیروهایحرفهارتش

 جنگداشت. خاصتصمیمهایآینده،همچنیندر تمرکز جهتعدم بایددر گیریمتمرکز

فناوری،عصراطالعات ازلحاظنظری، نیروهایخطبه،ترهاینظامیپیشرفتهدگرگونشود.
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ژنرالمقدم اندازه به تا خواهدداد بااجازه میداننبرد از ها باشند. هایبایدسازمانلذاخبر

قائلشدنابتکارعملبیش زداییشوند؛الزماست،الیهنیروهایخطمقدمتربراینظامیبا

افزایشمسئولیت در تقویتسطحمهارتهایپایینردهها مراتببا سلسله شوتر همراه د.ها

سازمانهمچنین باید، جدید نظامی طریقهای انعطافواحد"از نیروهابندی اندازه"پذیر آن

ایازنیروهابندیبهنوعیدیگربروندتامجموعهپذیرباشندکهبهسرعتازنوعیواحدانعطاف

.(1-1388:160،گریفیتس)باشدهامأموریتانواعپدیدآیدکهمناسبانجام
 

 نگبازیگران ج

میهرمناقشه کنشگردر یا نوعمناقشهمتایبینتعدادیبازیگر و وأگیرد نوع تعداد، از ثر

استراهبرد بازیگران .(Cerny, 2000: 623)های مثال شولتسبطور خودمارتین مقاله در

عربستانسعودیو،هشداروجودیکرقابتومسابقهتسلیحاتیدرخاورمیانهضمن آمریکا،

لذادراینمقاله،.(Schulz, 2017)نمایدمعرفیمیسهبازیگرکلیدیآیندهخاورمیانهارداعش

 بازیگرانجنگ،کنشگرانیهستندکهبطورمستقیمیاغیرمستقیمدرجنگمشارکتدارند.



 تحلیل بازیگر

دیکههرگروهیافر"شود:نفعانازنظرریچاردادواردفریمنچنینتعریفمیذیبازیگرانیا

 )فیروزنیاوقرنیآرانی"بتوانداهدافسازمانراتحتتأثیرقراردهدیاتحتتأثیرقرارگیرد
،1394:895).

نفعمجزاتقسیمکرد:ذیتوانبهدوگروهعمدهرادرزبانفارسیمی"Stakeholder"واژه

زمنافعشرکت،بنگاه،پروژهنفعانصرفاًگروهیهستندکهمستقیماًتأثیرپذیرندواوبازیگر.ذی

منتفعمی برنامه و فرایندهستندهاییگروهانذینفعشوندویا سهمیدر یا کهیکمنفعت،

کمیبرایتأثیرگذاریبرتصمیمتصمیم گیرییاسیستمدارندگیریدارند،اماابزارهاینسبتاً

هیهستندکهعالوهبرمنتفعولیبازیگرانافرادیاگرو.(1394:896)فیروزنیاوقرنیآرانی،

نقش نفع،کنشگروبازیگرهممعناباهایذیاند.دراینمقالهواژهآفرینشدنازمنافععمدتاً

تعریفیکهازبازیگرارائهشددرنظرگرفتهشدهاست.

درفعالیتمشارکتیاغلببازیگرانبراساسیکمبنایسستوموقتیشناساییوانتخاب

هایمهم،منحرفساختننتایجوینمسئلهامکانزیادیبرایبهحاشیهراندنگروهاشوند.می

توانندبکهییهابهخطرانداختناعتباربلندمدتوپشتیبانیازفراینددارد.بهایندلیل،روش
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نظام بطور اجتماعیرا تحلیلنمایند،بازیگرانیکفعالیتمشارکتیو تحتمندشناساییو

یکروشمعروف.مطرحشدند"یلبازیگرتحل"عنوان در ریشه تحلیلتحلیلبازیگر نام به تر

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

نفعانبههابهکارگرفتهشد.تحلیلذیدرسایرزمینه1970یکاروبهتدریجازدههوکسب

نفعانبریارویکردهابرایدرکیکسامانهباشناساییبازیگراناصلییاذیطیفیازابزارها

هایاصلیاساسصفات،روابطمتقابلوارزیابیمنافعمربوطبهآنهااشارهدارد.یکیازجنبه

نفعانممکناستقدرتینفعان،موضوعمشارکتازجملهمشارکتعمومیاست.ذیتعاملذی

.(1394:896، شانضروریاست)فیروزنیاوقرنیآرانیمشارکتنداشتهباشند،اما

اساسمی این بر که کرد اظهار ذی»توان اساسآنتحلیل بر استکه فرآیندی نفعان

)بازیگران(شناساییشوند؛نقشوسهمآناندربرنامهیاپروژهمشخصگردد؛نفوذنفعانذی

ذی سایر با تعامل در آنان رفتار و اولویتنحقوق شود؛ تحلیل )روابط( بازیگران و فعان

تأثیرپذیریذی تدوینتأثیرگذاریو  نیاز نهایتراهبردهایمورد در و نفعانمشخصشود؛

«.شودوبرنامهیاپروژهبهاجرادرآید

کندتعریفمیطوراینبهصورتفرایندیراتحلیلبازیگر1یدیهمچنینر جنبه1: های(

کندکهتحتتأثیریکتصمیمیااقدامقراردارند؛وطبیعیراتعریفمییکپدیدهاجتماعی

کندکهتحتتأثیرتصمیماتقرارداشتهویاهاییراشناساییمیهاوسازمان(افراد،گروه2

تأثیربگذارند)اینمسئلهمیتوانندبرآنبخشمی ونسلهایپدیده هایتواندشاملنهادها

گیریرامشخصهابرایمشارکتدرفرایندتصمیماینافرادوگروه(اولویت3آیندهباشد(؛و

.(Reed et al ,2009:1933-1949)نمایدمی

  
بازیگر تحلیل برای هایی روش

بازیگرروش رویکردهایتحلیل اکثر عمل، در دارند. وجود بازیگر هایمتعددیبرایتحلیل

اینکهدرعملچهروشیبرایتحلیلریشهدرمتونمدیریتاستراتژیکدارند گرانمناسب.

اینشرایطمی ازجمله بستگیدارد، شرایطمسئله به تمرکزاست، کیفیتتحلیلی، به توان

هاییکروشتحلیلدرنتیجهویژگی،اشارهکرد.دهدروش،ابعادومفاهیمیکهپوششمی

نشأتگرفتهازموقعیتیاستکهدرآنهاییباشدکهبازیگربایدمطابقبانیازهاومحدودیت

میتحلیل را خودشان روشیابند.گران از مییکی که بازیگرانهایی تحلیل در آن از توان

                                                           
1
. Reed 
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هایهمگناست.استفادهازاینشیوههایمشورتیباحضورگروهاستفادهکرد،برگزاریکارگاه

گروه ازتواندزمینههایکانونیمییا ونقشوشناختبهتریرا بازیگرانوروابطمیانآنها

درادامهبهمعرفیتعدادیازنوع .(Jepsen, Eskerod, 2009: 335–343)منافعآنهافراهمآورد

 :شودهایموجودبرایتحلیلبازیگر)ذینفع(پرداختهمیشناسی



 همکاران و ریید نظر اساس بر ذینفع تحلیل های روش شناسی نوع  -
یارهایینظیرمنطق،نوعهارابراساسمع(درنوعشناسیخودروش2009ن)رییدوهمکارا

و ترانتخابدقیقوبهترشناختبهتوانندمیهاروشایننماید،میبندیتقسیم...کارکرد

اینروش1جدولهایتحلیلبازیگردرشرایطمختلفمنجرشوند)روش می(. را توانبرها

(بررسیروابطبین3بندیذینفعان؛و(تمایزودسته2اساییذینفعان؛(شن1هایاساسدسته

بندینمود.ذینفعانتقسیم
(Reed et al, 2009) نفعان های علمی تحلیل ذی روش (1)جدول 
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فیدبرایم
بینشعمیقبه

نفعانروابطذی
بندیومثلث
هایداده
آوریشدهجمع

هایدرگروه
تمرکز

برودرزمان
بر؛نتیجههزینه
دشواربرای
رسیدنبه
اجماعبرسر

نفعانطبقاتذی

گیرینمونه
یگلوله
برفی

شناساییبازیگراناز
طریقمصاحبهو
دریافتنشانیو
مشخصاتسایر

عاننفذی

* * *   

آسانبرای
تأمینامنیت
مصاحبهبدون
مسائلحفاظت

هاازداده

امکانسوگیری
وانحرافدر

گیرینمونه

هایماتریس
نفوذ-منافع

تشکیلماتریس
منافعونفوذ

* * * * * 
امکان
بندیاولویت

امکانبهحاشیه
ایهراندنگروه
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نفعان؛صریحذینفعانذی
وروشنشدن
پویاییقدرت

خاصیاز
نفعانذی

بندیدسته
نفعانازذی

طریق
نفعانذی

نفعانبندیذیطبقه
باکمکخودشان

* * * * * 

نفعانبرذی
اساسبرداشت

نفعانذی
بندیدسته
شوندمی

امکانایجاد
معنیطبقاتبی

شناسیروش
Q 

نفعاناظهاراتیراذی
کنندکهازمرتبمی

اجتماعبزرگیبیرون
دهاست.کشیدهش

دهدتحلیلاجازهمی
تاگفتماناجتماعی

.شناساییشود

* * * * * 

هایگفتمان
مختلف

اجتماعییک
موضوعرا

توانمی
شناساییکردو
افرادرابراساس

«شایستگی»
خودشاندرون

هااینگفتمان
.بندیکرددسته

همه
هایگفتمان

ممکنرا
شناسایی

کند،فقطنمی
آنهاییرانمایش

دهدکهمی
نفعانذی

مصاحبهشده
شناسایی

.اندکرده

هایماتریس
ارتباط
بازیگر

نفعاندریکذی
ماتریسدوبعدی

بندیوروابططبقه
شودآنهاتوصیفمی

* * * * * 
نسبتاًآسان،نیاز
کمتربهمنابع

هایاگرپیوند
زیادیتوصیف

تواندشوندمی
برایاستفاده
گیجکنندهو
دشوارباشد

تحلیل
یشبکه

اجتماعی

ایشناساییشبکه
نفعانوذی

گیریاندازه
هایبینآنهاازپیوند

طریقاستفادهاز
یمصاحبه/پرسشنامه
ساختاریافته

* * * * * 

دستیابیبه
بینشدرونمرز

یشبکه
نفعانوذی

ساختارشبکه؛
نفعانبانفوذذی

ایوحاشیه

بروکمیزمان
کنندهوکسل
همتخصصنیازب

دارد

تحلیل بازیگر بر اساس نظر هرمانز و دیگران  های روش شناسی نوع  -

یکدسته1هرمانز نیز دیگران روشو از سیاستبندی برایحوزه بازیگر تحلیل گذاریهای

دهد.ایندستهقرارمی7هارادرپردازدوآنروشمی13دهد،اودرکتابخودبهپیشنهادمی

انداز:اعبارتهبندیدسته

                                                           
1
. Hermans 
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هاجتماعی،تحلیلذینفع(،کدستهتحلیلشبکه)تحلیلشب .1

هایتحلیلبازیگر)تحلیلذینفع(،روش .2

ها)تحلیلابربازی،تحلیلفوقبازی(،هاینظریهبازیمدل .3

ی(،أهایتبادلرهایتحلیلرفتارمتقابل،مدلتحلیلرفتارمتقابل)مدل .4

(،Qشناسیتحلیلسیاستروایی،روشتحلیلگفتمان)تحلیلاستداللی، .5

(،(DANA)،تحلیلشبکهبازیگرپویاQهایشخصینگاشتشناختی)مصاحبه .6

.(Hermans et al, 2009)کندبرایتحلیلبازیگراشارهمی(AHP)روشاستخراجاولویت .7

هرمانز و تیسننظر اساس بر بازیگر تحلیل های روش شناسی نوع  -

درتحقیقخودبرآنان.اندکردهبیان1بندیراهرمانزوتیسنتریندستهملکاتوانگفتکهمی

برداشتبندیشبکهاساسدسته ارزشها، روشها، منابع و چهارها به را بازیگر تحلیل های

بهطورخالصهدرروشآنهاد.نکندستهکلیتقسیممی شناسیخودیکسریمقتضیاترا

برآوردتحلیلبازیگربایدآنهایدکهروشندهارائهمی را روشهسازها هایتحلیلبازیگرد.

باید:

هایبازیگرانچندگانهدرگیرارائهدهند؛بینشیرابرایویژگی .1

ها،منابع(ها،برداشتها،ارزشبریکیاچندبُعدفرایندهایسیاستچندبازیگری)شبکه .2

تمرکزکنند؛

هایاکاربردهایگذشتهرانند،بدینمعناکهروشهایتحلیلیخاصیراتوصیفکفعالیت .3

کنندتابهفرداجازهدهندتاکاربردشانرابازسازینمایند؛بهطورمفصلتوصیفمی

.نمایندگذاریدنیایواقعیراثابتاستفادهعملیبرایتحلیلنقشبازیگراندرسیاست .4

لیاتی،هجدهروشراشناساییبامروریبرمتونتحلیلسیاستوپژوهشعماینمحققان

رضایتاندکرده طور به که امتیازبندیمی، تحقیقبخشیاینمقتضیاترا اگرچه آنانکنند.

مییهایکاستی اما دارد، چندنیز فرایندهای از اصلی بُعد چهار که داشت اطمینان توان

پوششدادهوشاملروش نظریهفلسفهشد.باهاینظریمختلفمیهاییازحوزهبازیگریرا

نفعانشناختهشوندوقدرتنفوذآنهابرایدرکتأثیرشانبرکندکهذینفعانایجابمیذی

تواننددرساختماتریسدوبعدینظیرقدرت/هابازنماییشود.ایندوویژگیباهممیپروژه

  (.Ramos et al, 2011)هابهکارروندمنافعیامشابهاینبعدیمانندقدرت/منافع،سه

                                                           
1
. Thissen 
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(Horisch et al, 2014)نفعان های ذی انواع نظریه (2)جدول 

 تمرکز نوع نظریه

نفعانمربوطتوصیفچگونگیمدیریت؛شناساییذینفعانتجربیذییتوصیفی/نظریه

نفعانبرپیشرفتاهدافمشترکهایمدیریتذیتأثیرنفعانیابزاریذینظریه

هایهنجاریواخالقیبحثبرسراهداف؛بایدهاوتوصیهنفعانیهنجاریذینظریه

جنبهنفعانیترکیبی)یکپارچه(ذینظریه به نظریهتوجه هنجاری و ابزاری توصیفی، یهای

هایناگسستنینفعانباپیوندذی



 نفع(های تحلیل بازیگر)ذی مدل

لقدرتدرمقابلعالقهاستکهدرنفعاناستفادهازجدوایتحلیلذیهایپایهیکیازمدل

شوند.محورهایاینجدولعبارتاستبندیمینفعاندریکماتریسدودردوطبقهآنذی

دیگریقدرتت و سازمان به عالقه یا توجه میزان سازمان.أاز بر توجهثیرگذاری باید البته

وانتسابایشانبدان،بههایاینجدولنفعدرخانههایمختلفذیداشتکهقراردادنگروه

انگاریمیزانعالقهوقدرتنیستبلکهدرهردوموضوععالقهوقدرتطیفیازمعنایمطلق

می قرار برای.گیرندافراد متغیر دو هریکاز مقدار نیز جدول از یکخانه در حتی یعنی

گرفذی مرزهایدرنظر به باید چند هر نیست؛ یکسان آنخانه در کهنفعانحاضر شده ته

خانه مفاهیم تغییر میموجب داشت.ها مبذول جدی توجه ذینفعانشوند شناسایی نتیجه

:قرارخواهددادمطابقشکلزیرهارادریکیازچهارطبقهسازمانآن
                                                                                                +

 نهادها آفریناننقش

 عوام سازانزمینه

--                            قدرت                             +

 نفعانچهار طبقه کلی از ذی (1)شکل 


ذی از کلی طبقه چهار گونه قدرتبدین و عالقه سطح متناسببا شناسایینفعان شان

توانبهشرحزیرتوصیفکرد:هرامیاینچهارطبق.شوندمی

ایشانهمعالقهنقش - توانندشاملمندیزیادوهمقدرتقابلتوجهدارندکهمیآفرینان:

هایهمکاریارقیبوبرخیازکارکنانسازمانگروهمدیران،مالکینیاسهامداران،سازمان

 باشند.

 عالقه
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قدرتشاناندک - ایشانعالقهزیاددارنداما هایمهمتوانندشاملگروهاستکهمینهادها:

شهروندیهمچون و یادانشگاه،هاNGOاجتماعی شوراهایشهر تحقیقاتی، مراکز و ها

 شوراهایمحلیوحتیبرخیدیگرازکارکنانسازمانباشند.

اینگروهقدرتدارنداماعالقهمستقیمآنزمینه - اندکاستکهمیسازان: تواندشاملها

 هایدولتیمانندادارهمالیات،شهرداریوبانکهاباشند.اندولت،سازم

قدرتاندک - بر عالوه اینگروه عالقه،عوام: بیشتر که دارند مردمعامه مندیکمینیز

.(Bryson, 2003: 9-11)گیردمیبردرراآنمعمولیافرادوجامعه

نفعانبراساسبندیذیستهنفعان،دستیابیبهماتریسدهایتحلیلذییکیدیگرازمدل

نفعانکندکهفهرستیازبازیگرانوذیاهمیتونفوذآناناست.تکمیلاینماتریسکمکمی

(.2)شکلبهتفکیکاهمیتومیزاننفوذشانتهیهشود


 

 نفعانبندی ذی ماتریس دسته (2) شکل

اینرومی پروژهتوانگفتتحلیلذیاز برنامهو هر ایبهشناساییبازیگرانونفعاندر

،هایموردنیازشناساییکمک،پروژهنفعانمرتبطباشناختقدرتبازیگرانوذی،نفعانذی

گیریراهبردیبرایساماندهیوتصمیم،هاشناختانتظاراتمربوطبهپاداشبرایمساعدت

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


بازیگر تحلیل کالن های گام

بهطورکلیمیمهایمختلفتحلیلبازیگرگااگرچهروش اما دارند، توانبههایمتفاوتیرا

)ذینفعان(استبایدطیهاییاشارهکردکهدرهرتحلیلکهنیازمندشناساییبازیگرانقدم

هرمانزودیگران) د،کهشاملمواردنکن(بهششگامدرتحلیلبازیگراشارهمی2010شود.

باشد:زیرمی

؛هآغازبهصورتیکنقطمسألهتدوین .1

الف

بازیگراناصلی

اهمیتباالونفوذباال

ب

شوندراضینگهداشتهمی

اهمیتپایینونفوذباال

ج

شوندلعنگهداشتهمیمط

اهمیتباالونفوذپایین

د

کمترینکوشش

اهمیتپایینونفوذپایین

 نفوذ تقدر

 باال

 پائین

 پائین سطح منافع
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؛تهیهفهرستیازبازیگران .2

؛جاریقوانینوبازیگرانروابطوقدرتنمایشساختاررسمی:وظایفرسمی، .3

؛مسألهتعیینمنافع،اهدافوبرداشتبازیگراناز .4

وابستگی .5 فهرستترسیم ایجاد با بازیگران بین درونی درگیریهای و منابع از هایی

 ؛مسألهبازیگرانبا

.(Hermans et al, 2010)هاباتوجهبهساختارمسئلهاینیافتهتعیینپیامدهای .6


بهطورسادهوخالصهبیان رییدوهمکاراننیزفرایندیشاملسهمرحلهوششگامرا

شود.الزماستکهتحلیلبازیگرهایکتحلیلبازیگرانجاممیداردکهمعموالًازطریقآنمی

می آغازشود)مرحلهبادرکمتنیکهدرآناجرا بسیاریازتحلیل1شود، از(. هایبازیگر،

شناساییمی وقتیکه مثالً مشخصیدارند، تمرکز ابتدا، یکهمان در کسیباید چه کنند

بااینحال،وقتیکهمرزوتمرکزسیاستخاصیافرایندتصمیم گیریدخالتداشتهباشد.

کزروشنیباسیستممشخصیازمرزهابرایموضوعازقبلمشخصنیست،الزماستکهتمر

کسانیتوانمیکهاست (.تنهادرچنینمتنمشخصی2و1هایتحلیلبازیگرایجادشود)گام

دیگرانبرکههاییآنیاوهستندبررسیتحتموضوعاتبهمربوطتصمیماتتأثیرتحتکهرا

رویکردهایمشارکتیبراینوجود،(.باای1،گام2درامشخصنمود)مرحلههستنتأثیرگذار

تحلیلبازیگرنیازمندمداخلهبازیگراندرشناساییتمرکزومرزهااستونیازمندیکرویکرد

می باشدتکراری موردجامعدانشقبلازمحققینکهزمانیاما(1)شکل پدیده درباره ی

 Reed et)ضرورینباشدبررسیدارند،ممکناستمشارکتبازیگراندرگامشناختبازیگران،

al ,2009:1933-1949).


   پژوهش پیشینه
همکارانشمنطقی رمنوچه مقاله(1393)و عنواندر  در بازیگر تحلیل جایگاه بررسی"ایبا

بیانمی"پژوهیآینده مطالعات که  از وسیعی طیف در بازیگر تحلیل از استفاده امروزهدارد

 ارزش تحقیقاتی محافل در و استفراگیر گذاریسیاست غیرمشارکتی و مشارکتی روشهای

ت.اس شده شناخته خوبی به گذاریسیاستفرایند در(ذینفع تحلیل)بازیگر تحلیل هایتکنیک

 مطالعات ویژهبه و گذاریسیاستبومی مطالعات در مغفول یئجز بازیگر تحلیل وجود این با

 و گذاریسیاست حوزه درهاروش این ربردکازمینه در ذکری قابل مقاالت و است پژوهیهآیند

.ندارد وجودپژوهیآینده
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کارگیریتحلیلبازیگراندربه"درتحقیقخودباعنوان(1394)قدیرفیروزنیاوهمکارش

برنامه و مدیریت نظام ساماندهی روستاییفرایند توسعة "ریزی اهمیتضمن به توجه

عنوانیکنظریهونشاندادندکهتحلیلبازیگرانبه،نفعان(متعددآفرینیبازیگران)ذینقش

ریزی)کالنتاخرد(،ازجملهبرایساماندهیتوانددرسطوحمختلفبرنامهرویکردکاربردیمی

کاررود.دراینتحقیقبااستفادهازگامریزیتوسعةروستاییکشوربهنظاممدیریتوبرنامه

ذی و بازیگران رویکرد، این خردنخست و کالن سطح دو در ایران روستایی توسعة نفعان

مشخصشدند.

مقاله(1395)همکارانشوطالبیان تحلیلبازیگرانکلیدیمسئلهبحرانمنابعزیر"در

سال اساسیافتهMACTORکاربردروش1395زمینیآبدر ،"پژوهیایرانهایآیندهبر

محیطیایرانیعنیبحرانمنابعزیرزمینیزیستیرگذاربرمهمترینمتغیرثأبازیگرانکلیدیت

انجامراتورتحلیلبازیگرانمرتبطبااینمسئلهوبااستفادهازروشمکنمودهشناساییراآب

وراهبرداصلیدرپاسخبهاینمسئلهشناساییشده5بازیگرکلیدیو6برایاینکاردادند.

موا نیز مخالفتآنهمچنینقدرتنسبیبازیگرانو اولویتهریکازفقتیا اهدافو با ها

.هاشناساییشدهاستاهدافازنظرآن

نفعانوکاربردآندرشناسیتحلیلذیتبیینروش"درتحقیقیباعنوان(1394)کمالی

ایگذاریعمومیدارایمحیطبسیارپیچیدهمشیخطنشاندادکه"گذاریعمومیمشیخط

نفعانایازذیتحلیلطیفگستردهونمختلف)ازموافقتامخالف(استگرامتشکلازکنش

شناسیجامعومنعطفبامنافعوسطحقدرتمتفاوتمستلزماستفادهازیکچارچوبروش

پیچیدگیمحیطخط کندکهگذاریعمومیوتعددبازیگراناینحوزهایجابمیمشیاست.

نفعانیکیازتحلیلذیشناسیمناسبباشند.یروشگرانسیاست،مجهزبهرویکردهاتحلیل

کندوکیدمیأگذاریتمشینفعاندرفرآیندخطکردننظراتذیهاستکهبروارداینروش

تصمیم فرآیند ارتقای در نقشمهمی امر سیاستاین اجرای طرحگیری، و مصوب،ها های

هایدولتیوجامعهدارد.سازمانبخشیبهمسائلموردنظروتقویتهمکاریبینمشروعیت

هایعمومی،نقشمهمیبرایپذیریسیاستکیدبرشاخصامکانأنفعانباتروشتحلیلذی

ابطقدرتمیانبازیگرانمختلفدراینزمینهقائلاست.دراینپژوهشباپرهیزازمعادلهورو

نفعان،سعیشدهابزارهایکاربردیبرایاستفادهازاینروشدرتکیهبرابعادنظریتحلیلذی

هایعمومیتبیینشوند.لیلسیاستتح
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 تحلیل روش باالی کارایی علیرغم آمده، پیشینه در که دربازیگرهمانگونه )ذینفع(

پژوهی،اینروشدرحوزهجنگوشناساییبازیگراننظامیگذاریوآیندههایسیاستحوزه

مورداستفادهقرارنگرفتهاست.
 

 شناسی پژوهشروش

ازروشتحلیلبازیگر.همچنیناینتحقیقازنظررویکرد،کیفیوازنظرهدف،کاربردیاست

هابرایتجزیهوتحلیلداده نفعانخودیکفرآیندکاملباتحلیلذیاستفادهگردیدهاست.

(و1394:896طیفیازابزارهایارویکردهابرایدرکیکسامانهاست)فیروزنیاوهمکارش،

هاییمتناسبها،تجزیهوتحلیلآنهاوارائهنتایج،روشآوریدادهبرایهربخشیشاملجمع

است. نموده معرفی موضوع بینروشلذبا از اینتحقیق، در برایجمعا آوریهایمتعدد،

هایافتهمورداستفادهقرارگرفتهوبرایتحلیلدادهها،پنلخبرگیومصاحبهنیمهساختداده

هایزمینیآیندههایتحلیلبازیگرانجنگهایپیشنهادیزیربهعنوانگاموارائهنتایج،گام

استفادهشدهاست:

؛شناساییتمامیبازیگران،کنشگرانوذینفعانگامنخست:

؛گامدوم:شناساییجایگاهواهمیتبازیگران

؛بندیبازیگرانمرتبطباجنگزمینیآیندهدرمنطقهموردنظرگامسوم:دسته

؛گامچهارم:شناساییروابطبازیگران

.گامپنجم:تعییننقشبازیگرانبراساساهدافوقدرتنظامیبازیگران

نفرازمسوولیننظامیوانتظامیکه9نفرازاساتیدحوزهجنگو22جامعهاینتحقیق،

اند،بودند.سالدرسهسالگذشتهدرمنطقهشرقوجنوبشرقخدمتنمودهحداقلیک

پژوهش این شدهدر گرفته نظر در مستقل متغیر عنوان به تعریفاستبازیگران که

پذیرندثیرمیأبرندیاتنفعمییراننیکهازایجادجنگعلیهج.ا.اعملیاتیآنعبارتستکنشگرا

باشد.کنندهمیوجمهوریاسالمیایرانمتغیروابستهوجنگزمینیمتغیرتعدیل

میزدوتا11هاازدوطریقانجامگرفت.ابتدا،یکپنلتخصصیباآوریدادهجمعهمچنین

جنگارتشتشک اساتیدحوزه از برایهرششنفره که سه11یلگردید. پنلدر در میز

الطرحگردیدودرهرمرحلهازمیزهاخواستهشدکهنظرخبرگیخودرابرایؤمرحلهسهس

پاسخ از دریافتیکنسخه پساز پایاننیز در و اعضایپنلبیاننمایند ایشانهمه از ها،

آوریهاجمعپاسخاًینمودهومجددصورتجداگانهبررساالترابهؤسخواستهشدکهمجدداً
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خیزترینمناطقمرزیکشوررالهأگردید.درمرحلهاولازمیزهاخواستهشدکهیکیازمس

انتخابنمایندکهششمیزازیازدهگیریجنگدرآندرآیندهمحتملکهشکل تراسترا

لذااز.طقهانتخابکردندخیزترینمنلهأمیز،منطقهشرقوجنوبشرقکشوررابهعنوانمس

هایتحقیقاستفادهگردیدودرطریقدومباهایاینششمیزبهعنوانبخشیازدادهپاسخ

موضوعتحقیقکهحداقلیکسالدرمنطقهمورد9تعداد نفرازمسئولینارشدمرتبطبا

یافتهانجامساختاند،مصاحبهنیمهمطالعهحضورکاریداشتهواشرافاطالعاتیباالییداشته

شد.



 کاربرد تحلیل بازیگر در جنگ زمینی آینده

 گام نخست: شناسایی تمامی بازیگران، کنشگران و ذی نفعان

بازیگرانکنشگرانوذی تهیهفهرستیاز زمینهبرایبا نفعانجنگدرمنطقهموردمطالعه،

می آماده بازیگر تحلیل بعدی مراحل دراجرای گام نخستین سازماندهیشود. زمینه این

اینیرویزمینی،خبرگانموردنیازاست.بنابراینگروهیازمتخصصانوصاحبنظرانحرفه

نیرویانتظامیوازاستاداندانشگاهفرماندهیوستادکهاشرافاطالعاتیکاملیازوضعیت

برا وسوگیرینسبتبهموضوعنداشتند، داشتند، یتهیهمنطقهشرقوجنوبشرقکشور

 ثیرگذاری،شناساییوانتخابگردیدند.أفهرستکلیهبازیگرانباهردرجهت

نتایجمیزهایپنلخبرگی:-الف

میزها54اساسنتایجپنلتخصصیبر میزمنطقهدرصداز یازده از شرقویعنیششمیز

هوجنگومستعدترینمنطقهبرایایجادمناقشخیزترینلهأمسجنوبشرقکشوررابهعنوان

 درآیندهباتوجهبهروندهایموجودتشخیصدادند.

 پنل خبرگی( نتایج نهایی شش میز 3) جدول

 میز

تعداد 

خبرگان 

 میز

 های منطقه چالش بازیگران اصلی

نفر22میز
ها،ائتالفتروریست

مداخالتخارجی

هایمنطقهووجودبسترمداخالتخاارجیدرواگراییقومیت

چااالش،هااایتروریسااتیشفعلیااتگااروهافاازای،پاکسااتان

دامانزدنباهاختالفااتدیانو،چاالشامنیتای،ژئوپلیتیک

تناوبوشدتمیزانتهدیدها،مذهبی

نفر64میز
رژیمصهیونیستی،

هایمعاندوگروه

هایمتعددومتنوعاقتصادی،فرهنگایوعدمتوسعهدرزمینه

هاایگذاریگستردهرژیمصهیونیستی،گروهرمایهس،اجتماعی
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وهابیتوسلفیت،

 ائتالفعربی



نزدیکایباهکشاورهای،معاندج.ا.ایارانووهابیاتوسالفیت

بحرانخیزپاکستانوافغانستانوکشورهایعربیتحتلاوای

نزدیکیبهآبهایآزاد،تراکمکمجمعیتدرمنطقه،عربستان

نفر84میز

ای،نیروهایفرامنطقه

مردمبومی،

ایتارشگری،هگروهک

عربستان،اسراِئیل،

پاکستان

هاایبکارودساتنخاوردهوورودنیروهاایفاراوجودمحال

،هایاقتصادیسیاسیو...ایبهدلیلوجودزیرساختمنطقه

انطباقباسواحلدریاوخشکی

نفر93میز

هایعربستان،گروه

تروریستی،کشورهای

معاند

،مناسابجهاتعملیااتهایآزادوساواحلدسترسیبهآب

مستعدبودنمنطقهجهتباروزتانشباهعلاتعادمتوساعه

،عدموجودمراکزنظامیمهامباهمقادارکاافی،پدافندداخلی

،عاادموجااودعااواراوموانااعطبیعاایومصاانوعیمهاام

هاایمنطقاهبااتشاکیلهایتبلیغیبعضایازکشاورفعالیت

مدارسوهابیت

نفر103میز

مردممحلی،

منطقه،کشورهای

پاکستان،وهابیتو

سلفیگری

هاایشاغلی،عدمتوسعههمهجانبهدرمنطقهونباودفرصات

هاایکمبودبازارچاه،مناسببرایافرادبومیدرمناطقمرزی

هایعدموجودراه،مرزیومبادالتاقتصادیدرمناطقمرزی

هاایآزادوراهداشتنبهآب،ایدرمناطقمرزیمناسبجاده

ایآبیونیزمرزخشکیباکشاورپاکساتانوهمچناینهمرز

هایهماوارهاوارتفاعاتووجودسرزمینعدموجودناهمواری

هایزمینیوجاودمحورهاایمواصاالتیوپستبرایعملیات

هاایشودکاهزماینمنطقاهازنظارجنباهمتعددموجبمی

پذیرباشدتاکتیکیآسیب

نفر116میز

قبایلمسلحمحلی،

ای،روهایفرامنطقهنی

وهابیتوعناصر

تکفیری

داراباودن،انطباقمرزدریاییوخشکیووساعتجغرافیاایی

تناوعقاومیتیوبافاتجمعیتایو،سواحلمناسبوطوالنی

ساواحلمناساب،مذاهبمختلفووهابیتوعناصرتکفیاری

منطقااهمناساابجهاات،خاااکی-باارایاجاارایعملیاااتآباای

هاایشاناوردرایاندرتماانوریگاانقا،عملیاتزیرسطحی

مسلحکردنقبایالوطوایاف،نزدیکیبهاقیانوسهند،منطقه

منطقهداخلی



نتایجمصاحبهباخبرگان:-ب

مصاحبه برایشکلشوندگانمحتملتمام راترینمناطقکشور آینده گیریجنگزمینیدر

نمودند. اعالم کشور جنوبشرق و مصاحبهشرق جنگشونهمچنین اصلی بازیگران دگان،

زمینیاحتمالیدراینمنطقهرابهشرحزیربرشمردند:
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کشوربازیگران اصلی جنگ زمینی احتمالی در منطقه شرق و جنوب شرق( 4) جدول

 بازیگران از نظر مصاحبه شوندگان خبرگان مورد مصاحبه

هایمخالفنظام،عربستان،آمریکاگروهک1مصاحبهشونده

2شوندهمصاحبه
آمریکا،انگلستان،عربستان،سایرکشورهایحاشیهخلیجفارس،رژیم

هایمعاندومخالفنظامصهیونیستی،گروه

3مصاحبهشونده
ای،داعش،طالبان،عربستان،آمریکاونیروهایاشرارمنطقه

ای،پاکستانفرامنطقه

4مصاحبهشونده
ن(،عربستان،کشورهای)داعش،نفاق،طالباهایمعارامسلحگروه

طلبهمسوباعربستان،اسرائیل،آمریکا،اقوامبلوچتجزیه

5مصاحبهشونده
هایقومیمذهبی،هایتکفیری،اقلیتداعش،طالبانوسایرگروه

عربستان،اسرائیل،آمریکا

6مصاحبهشونده
هایآمریکا،اسرائیل،ناتو،ائتالفعربی،ترکیه،عربستان،گروهک

)طالبانوداعش(اندمع

7مصاحبهشونده
)داعش،طالبان،القاعده(،شبهنظامیانپاکستانوافغانستان

پاکستان،عربستان،آمریکا،منافقین

8مصاحبهشونده
عربستان،ترکیه،پاکستان،افغانستان،هند،قطر،کشورهایحوزه

خلیجفارس،داعش،وهابیت

9مصاحبهشونده
ای،سمکشورهایعربی،وهابیت،نیروهایفرامنطقهائتالفضدتروری

عربستان،کشورهایغربی



 گام دوم: شناسایی جایگاه و اهمیت بازیگران

سنجشقدرتنظامی،نفوذومنافع،میزاناهمیتوجایگاهبازیگرانبهبااستفادهازماتریس

می مشخصمیتفکیکشناخته مرحله این در شود. بازیگر هر که سایرشود با مقایسه در

بازیگرانچهمیزانقدرتنفوذوجایگاهدارد.

 منافع بازیگران -ماتریس قدرت نظامی (5)جدول 
بازیگرانباقدرتنظامیباالومنافعپایینبازیگرانباقدرتنظامیباالومنافعباال

نومنافعپایینبازیگرانباقدرتنظامیپاییبازیگرانباقدرتنظامیپایینومنافعباال
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 منافع بازیگران -سنجش قدرت نظامی  ماتریس (6) جدول

 میزان منافع میزان قدرت نظامی نفعانذی کلیه بازیگران/

باالباالآمریکا

باالباالناتو

باالباالرژیمصهیونیستی

پاییننسبتاًباالهایداعششاخه

پایینپایینهایتروریستیمحلیگروهک

پایینپایینطالبانافغانستان

پایینپایینطالبانپاکستان

پایینباالعربستان

پایینباالائتالفعربی

پایینباالترکیه

باالنسبتاًباالنسبتاًگروهکمنافقین

باالپایینبلوچستانپاکستان

پایینپایینقومیووهابیت رادیکالیسم

نداردباالهند

داردنباالپاکستان

نداردباالکشورهایهمسایهشمالی



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

بندیبازیگرانبراساسنقشووزنیاستکهدریکیازمراحلحساستحلیلبازیگران،دسته

آوردکهبسترالزمبراییبندیبازیگراناینامکانرافراهممکنند.دستهفرآیندجنگایفامی

بازیگراناصلیوهایهمساماندهیگروه معموالً شناساییبازیگراناصلیفراهمشود. سنخو

گذارند.اساسیبرموفقیتیکبرنامه،فعالیتیاپروژهتأثیرزیادیمی
 بندی بازیگران دسته (7)جدول 

 طبقات فرعی طبقات اصلی م اصلیتِ

صلیبندیبازیگرانادسته

جنگزمینیاحتمالیآینده

گرهایمداخلهقدرت

آمریکا

ناتو

رژیمصهیونیستی

هایضدسیستمیتهاجمیگروه

فراملی

هایداعششاخه

هایتروریستیمحلیگروهک

طالبانافغانستانوطالبانپاکستان

عربستانهایرقیبقدرت
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ائتالفعربی

ترکیه

یستمیتهاجمیهایضدسگروه

فروملی
گروهکمنافقین

تجزیهطلبان
بلوچستانپاکستان

قومیووهابیت رادیکالیسم



اند:بندیشدهدراینگام،بازیگرانجنگزمینیآینده،درپنجدستهعمده،دسته

گرقدرتمداخلهالف(

وددرسطحجهانوقطبیجهانکنونی،ایاالتمتحدهآمریکا،برایحفظمنافعخدرنظامتک

همچنینهژمونیوامپراتوریکهبرایخودقائلهستند،خودراملزمبهمداخلهدرامورسایر

دانند.درکنارآمریکا،ناتوورژیمصهیونیستینیزدارایمنافعمشترکهستندوبهکشورهامی

پیمانآمریکاشناختهمیعنوانهم بهایاالتمتحدهوهبراینمبنا،شوند. عنوانمپیمانانش،

استکهگرمداخلههایقدرت گرفتهشده نظر شکلدر ای،منطقههاینظموکنترلدهیدر

د.نکنندهدارنقشیتعیین


هایرقیبقدرتب(

ایمشخصدرمنطقهغربآسیا،کشورهایقدرتمندایانمنطقاهساعیعدموجودنظممنطقه

از دهد.لذاکشورهایهمسایهجمهاوریاساالمیایاراندارندتانفوذخودرادرمنطقهافزایش

بناابراینرقاباتباادرمنطقهاحساسنگرانیدارند. ایران اسالمی جمهوری نفوذ و نقش تقویت

ثیرپاذیری،أثیرگذاریبارمنطقاهوهمچناینمقاوماتدربرابارتأجمهوریاسالمیایراندرت

رکشورهایمنطقهبخصاوصکشاورهایبیشت اختالفبیناینکشورهاشدهاست. موجببروز

محاورعربیبهدنبالحفظنظامدیکتاتوریخودهستندوبرخینیزبهدنبالدموکراسایغارب

 جهانتحوالت هدایت سعودی عربستان و ترکیه کا،یآمر مشترک اهداف ترینمهم باشند.ازمی

 زمینه، این در خوداست. سود به ایمنطقه قوای توازن تغییر نهایت در و دلخواه مسیر به عرب

 متحاد درکشورهای تغییراتسیاسی ازایجاد هستند تالش در آن ایمنطقه متحدان و ایکآمر

 شاودمای تماام ایاران جمهوریاساالمی سود به که کشورهایی در تغییرات با و حمایت ایران

.کنند مخالفت
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هایضدسیستمیتهاجمیفراملیج(گروه

هایضدسیستمیبهدورانجنگسردوپسنقطهعطفدرتاریخگروهباوجودسابقهطوالنی،

به آن، از 11خصوصپساز گرددمیباز2001سپتامبر ورایمرزهاییکهااینگروه. در

صورتبهرفتهوگشکلاییاجهانیدولتخاصومخالفتباساختارومرزهایشبکهمنطقه

نمایند.میعملتهاجمی

گروه تمایز تهاجمیفراملیایضدسیستمیهوجه مقایسهدر قدرتگذشتهبا در گیری،،

ودستیابیاینگروه تسلیحاتنفوذ بهفناوریو منابعمالیها آندرو پیشاز تا استکه

هایضدسیستمیرادرمناطقترکیبگروهو؛اینامر،توانتجزیههاستبودهاانحصاردولت

هایضدسیستمیگروه ایکهقابلیتتشکیلحکومتدارند.ونهگبهاستدادهآشوبافزایش

فراملی بهمیتهاجمی قدرتتوانند ازسوی ابزاری مداخلهعنوان های گر سازی،انشقاقبرای

آنها تجزیه یا واحدها استفادهترکیب گروهشوند؛ این بنهاهمچنین وضعیت بستدر

گروهدارند.هاینیابتیکاربردای،جنگمنطقههایهایاصلییاقدرتاستراتژیک،میانقدرت

دست یا زیربنایمنطقی، در تغییر خواهان غیردولتی، ساختضدسیستمییککنشگر کم،

اییاجهانیاست.فیزیکیسیستمملی،منطقه


)منافقین(هایضدسیستمیتهاجمیفروملیگروهد(

اعیومخالفتباساختارشبکهملیدرونمرزهاییکدولتخاصودرسطحاجتمهااینگروه

گروهگیرندمیشکل این گروه. به نسبت فراملیها تهاجمی ضدسیستمی بسیارهای منافع

تریبرایاقدامنظامیدارندولیبرایاقدامنیازبهحمایتکشورهایدیگربیشترواهدافقوی

دارند.سطحاقدامآنهانیزدرسطحکمتریاست.
 

نطلباتجزیهو(

بازیگرانخواستاریکخودمختاریوشکل لذاایندستهاز گیرییککشورمستقلهستند.

هاییکساننژاد،قومیت،زبانوفرهنگهستند،بخشیازیکیاچندکشورکهدارایویژگی

شوند.دراینهنگاممدتمیواردفازجدیدیازخشونتباایجادیکجنبشچریکیطوالنی

ثیرقرارخواهدداد.أتمامکشورهایهمسایهرانیزتحتتچشماندازجنگ
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 گام چهارم: شناسایی روابط بازیگران

رفتاربازیگرانوتعاملهربازیگرباسایربازیگرانیاتعارامنافعیاائتالفیکهممکنمطالعه

عمقروابطمو ماهیتو شکلبگیرد، فرآینداجرا بازیگراندر رااستمیانتعدادیاز جود

توانبسترمناسبیبرایساماندهیوتقویتنقشبازیگرانکند.ازاینروابطمیشناساییمی

اصلیفراهمکرد.

 روابط بین بازیگران( 8) جدول

 روابط بیرونی روابط درونی بازیگران

گرقدرتمداخله
،ناتووآمریکابازیگرمستقلاصلی

پیمانوابستهباآمریکااسرائیلهم

گربازیگرمستقیمومداخلهقدرت

سایربازیگرانبازیگرنیابتینسبتبه

گرمداخله

هایرقیبقدرت
عربستانبازیگراصلیکشورهایعربی

پیمانوابستهبهعربستانهم

قدرترقیببازیگرنیابتیقدرت

هابازیگرنیابتیگروسایرگروهمداخله

قدرترقیب

هایضدسیستمیگروه

ملیتهاجمیفرا

هاداعشبازیگراصلیوسایرگروهک

وابسته
بازیگرنیابتی

هایضدسیستمیگروه

تهاجمیفروملی

منافقینبازیگراصلیوسایرمخالفین

نظاموابسته
بازیگرمستقیمونیابتی

طلبانتجزیه
طلبانخارجیبازیگراصلیوتجزیه

طلبانداخلیبازیگروابستهتجزیه
یابتیبازیگرمستقیمون



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

درآخرینگامازتحلیلبازیگرانجنگزمینیآیندهعلیهجمهوریاسالمیایراندرمنطقه

اساساهدافبازیگرانو ایننقشبر بازیگراناست. شناسایینقشهریکاز مطالعه، مورد

هایبازیگرانودرنهایتشوندکهبرایشناساییقابلیتاساییمیقدرتنظامیهربازیگرشن

هایجمهوریاسالمیایرانبرایایجادآمادگیالزمجهتایجادبازدارندگییاشناساییقابلیت

غافل از موردجلوگیری شده شناسایی بازیگران محتمل و ممکن اقدامات مقابل در گیری

گیرد.استفادهقرارمی
 نقش بازیگران جنگ بر اساس اهداف و قدرت نظامی بازیگران( 9) جدول

 نقش بازیگران

گرقدرتمداخله
قدرتنظامیمحرک،حضورمستقیموغیرمستقیمدرجنگ،

کنندهسالحوتجهیزاتحمایتمالیواطالعاتی،تامین

حمایتایدئولوژیکی،مالی،حضورمستقیموغیرمستقیمهایرقیبقدرت
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دسیستمیتهاجمیهایضگروه

فراملی
،اقداماتتروریستیتخریبجنگندهمستقیم،

هایضدسیستمیتهاجمیگروه

فروملی
جنگندهمستقیم،ستونپنجم،اقداماتتروریستی

مدت،پشتیبانیژئوپلیتیکیواقتصادیجنبشچریکیطوالنیطلبانتجزیه



 و پیشنهادها گیری نتیجه

زدهغربآسیا،هموارهباتهدیدبهگزینهنظامیمواجهقهآشوبجمهوریاسالمیایراندرمنط

شکل برای مستعدی بسیار وضعیت از نیز ایران شرق جنوب و شرق منطقه و گیریاست

هایاحنمالی،دارایهاینویندرآیندهبرخوردارخواهدبودکهاینجنگمناقشهوایجادجنگ

ن نوعبازیگراناز وابهاموعدمقطعیتدر فناوری، سطحدسترسیبهتسلیحاتو ظرهدف،

االتتحقیقؤچگونگیجنگیدناست.دراینتحقیقازروشتحلیلبازیگرانبرایپاسخبهس

بهشرحزیراستفادهشدهاست:

طقهشناسیآنهادرمنهایزمینیآیندهعلیهایرانونوعبازیگراناحتمالیجنگسوال اول:

کدامند؟شرقوجنوبشرقایران

جنگ بازیگران پاسخ: شامل نوع پنج در آینده زمینی قدرتگرمداخلههایقدرتهای های،

گروه گروهرقیب، فراملی، تهاجمی سیستمی وهایضد فروملی تهاجمی سیستمی هایضد

بندیشدند.طلبانطبقهتجزیه

نوبشرقایراننقشهریکازبازیگرانجنگزمینیآیندهدرمنطقهشرقوجسوال دوم:

چیست؟

شانپاسخ:باتوجهبهنتایجتحقیق،نقشهریکازبازیگرانبراساساهدافونیزقدرتنظامی

گر،بابیشترینقدرتنظامیونفوذ،ازنقشمهمترینسبتهایمداخلهگردد.قدرتتعیینمی

توورژیمصهیونیستیبهسایربازیگرانبرخورداراست.ایاالتمتحدهآمریکاوهمپیمانانشنا

مداخله بازیگران عنوان فرامنطقهبه و نقشگر با غیرای و اطالعاتی حمایتی، مستقیم، های

سرویس خواهندیافت. منطقهحضور بههایاطالعاتیقدرتمداخلهمستقیمدر رژیمگر ویژه

می لذا داشت. خواهند مهم بسیار نقشی اصهیونیستی ترکیبی را جنگآینده جنگتوان ز

نیابتیوجنگمستقیمدرمنطقهدانست.

ترینرقیبوبههمراهائتالفعربیعالوهبرمشارکتقدرترقیبعربستانبهعنوانمهم

مستقیمدرجنگ،نقشحمایتیمالی،تجهیزاتیوآموزشدادنبهنیروهایجنگندهوسایر
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هداپشتیبانی همچنین و داد خواهند انجام را نیاز مورد نیزهای را تروریستی اقدامات یت

ایبهفراخورشرایطاقداماتبرعهدهخواهندداشت.ترکیهنیزبهعنوانیکقدرترقیبمنطقه

حمایتیخواهدداشت.

گروهگروه و فراملی تهاجمی سیستمی ضد های وهای فروملی تهاجمی سیستمی ضد

اصمراتشکیلخواهندداد.هایمتخترینبازیگرانخطمقدمنیروطلبانمنطقهمهمتجزیه

سوال سوم: در منطقهشرقوجنوبشرقروابطحاکمبینبازیگرانجنگزمینیآینده

ایرانچیست؟

هاست.درپاسخ:هردستهازبازیگراندارایروابطدرونیبینخودوروابطبیرونیباسایردسته

مداخله دسته مگر، عنوانبازیگر به آمریکا روابطدرونی، اسرائیلهمدر و ناتو ستقلاصلی،

سایربازیگران،بازیگرنیابتیعملخواهدنمودودرروابطبیرونی،پیمانوابستهبهرفتارآمریکا

قدرتمداخله گرنسبتبه قدرترقیب، دسته در بود. وخواهند روابطدرونیعربستان در

ودرروابطبیرونی،قدرتند.ترکیهبازیگرمستقلوکشورهایعربیوابستهبهعربستانهست

گروه به نسبت محرک رابطه تجزیرقیب و ضدسیستم قدرتههای نیابتی رابطه و طلب

هانیزعالوهبراینکهبراساساهدافخودعملخواهندکردبهنیابتگردارد.سایردستهمداخله

گرواردجنگخواهندشد.ازقدرترقیبومداخله
بهگستردگیمر توجه مناطقکشوربا سایر تحقیقاتمشابهیدر زهایجمهوریاسالمیایران،

هایبازیگرانشناساییشده،بهعنوانمکملاینتحقیق،قابلانجاماست.همچنینشناساییقابلیت

هایاحتمالیهایموردنیازنیروهایمسلحمابرایکسبآمادگیدرجنگگشایشناختقابلیتراه

آتیخواهدبود.
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