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 رانیا یاسالم یجمهور هیعلهای جنگ محتمل ویسنار
  ی(ردولتیغ یابتیجنگ نسناریو  :)مورد مطالعه 
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       9عزیز نصیرزاده

 
  چکیده

 جادیآلود استکبار در منطقه ما اخباثت یهااستیس ،(العالیمدظله) یمقام معظم رهبر شیطبق فرما

ی دیعوامل کلشناسایی حاضر  قیتحق یرو، هدف اصل نیاز هم .است ی غیردولتیابتین یهاجنگ

 پژوهش حاضر از لحاظ .باشدیجنگ م نیای غیردولتی و تبیین سناریو ابتیجنگ نی هاشرانیپ و

است که به روش  پژوهانهندهیآ یاکتشاف هایپژوهشنظر روش جزء  و از یهدف کاربرد

 -یحوزه دفاعراهبردپردازان  از نفر 93 قیتحق یشده است. جامعه آمارانجام  یسینوویسنار

 خبرگیبه روش  ازین اطالعات مورد .دندیکه به روش هدفمند انتخاب گرد باشندمی ینظام

 هیعلاز بین چهار سناریو محتمل  گردیدند. نییتبی سیونویسنار یچوب الگوو در چار یآورجمع

)سناریو جنگ نیابتی غیردولتی، سناریو نفوذ، سناریو جنگ نیابتی دولتی  رانیا یاسالم یجمهور

 به دلیل احتمال وقوع بیشتر، در نظر گرفته شد. یردولتیغ یابتیجنگ نسناریو و جنگ تلفیقی(، 

 مسائل ،یتلفات انسان م،یجنگ مستق یباال نهیهز لیاز آن است که به دل یحاک قیتحق جینتا

به ورود  یلیتما کایمرآها و در رأس آن یاستکبار جهان ،یو عدم اقناع افکار عموم یاقتصاد

و  کیبه تحر ،یساختگ ایموجود و  یاختالف یهانهیدر جنگ را نداشته و با استفاده از زم میمستق

و  یمال یهاتیپرداخته و حما رانیجنگ با ج.ا.ا یبرا یمذهب یقوم یروهاگ ایکشورها و  جییته

 د.تا به اهداف خود برس دآوریبعمل م هارا از آن یو نظام یاسیس ،یاقتصاد

 

 های کلیدی:واژه
 .هاشرانیپ ،یدیعوامل کل ،ی غیر دولتیابتیجنگ ن و،یسنار 
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  مقدمه

خصوص از ســال وران جنگ ســرد است اما بهمربوط به د یراهبرد نظام اگرچه یابتیجنگ ن

 ــنیشود. علت اتخاذ چنمی ییاجرا یاسـالم یدر کشــورها کایبه بعد توســط آمر 9399

و انزجار مردم از  یاقتصاد مسائل ازجمله کایآمر یداخل طیبه شرا زیاز هر چ شیب یراهبرد

با موج رو به گســترش  مقابله یکنون طیدر شرا زیآن ن یجنگ مربوط اســت و هدف اصل

قرار  کایو سلطه آمر طرهیســ ریز ازاینیشپاســت که تا  ییدر کشورها یالمسا یداریب

ضربــه زدن به  باهدفکنند خود تالش می ــدیجد هایها در تحرکداشــتند. آمریکایی

کشــورمان  یمرزها یکیرا به نزد یابتیهای نجنگ ران،یا یاســالم یجمهور تیامن

از دانشــگاه  19 بهشتیارد داریدر د ــزین (یالعالمدظله) یــانند کــه مقام معظم رهبربکش

مسلح کشــورمان خواستند تا  یروهایموضوع اشــاره و از ن نی)ع( به ا نیامام حســ یافسر

حفظ کنند و البته هشدار دادند که  ییخود را در ســطح باال یآمادگ ،یاریضمن حفظ هوش

)مالح،  سخت خواهد بود اریبس رانیا یاســام یواکنش جمهور ردیصــورت گ یطنتیاگر شــ

ما  یآلود استکبار در منطقههای خباثتامروز سیاست ؛اندفرموده شانیا نی. همچن(9319

در داخل  ییهاگروه ایمنطقه را  یمنافع خودشان، کشورها یاست؛ برا یابتیهای نجنگ جادیا

ها منافع خودشان را دنبال و آن فتندیهم ب دار کنند که به جانکنند و وا کیکشورها را تحر

به  کیاقتصاد نزد ی  های اقتصادرا پر کنند، سیاست یسازاسلحه یهایکمپان بیکنند؛ ج

 شات،یا)فرم باشیم یدارب دیاست؛ ما با نیها اکنند؛ هدف آن میخودشان را ترم یورشکستگ

 هم در همه من،یهم در  ن،یهم در بحر ه،یورکه هم در س می(. معتقد92/9/9319مورخه 

 ریدرگ گریکدیمردم را با  اندازند،یبه راه م یابتیهای ناسالم، دشمنان جنگ یایدن یجا

 گرانیباهم صحبت کنند، گفتگو کنند، مذاکره کنند، د نندیاست که بنش نیا حلراهکنند. می

نشود  قیبه کشورها تزر -کنیدیشکل که مالحظه م نیبه ا -رونینکنند، سالح از ب تدخال

 (.99/3/9312مورخه  شات،ی)فرما

در  تیکوژئوپولماهیت ضد استکباری، موقعیت خاص  لیبه دل زیاسالمی ایران ن جمهوری

برنامه  نهمچنی و خواهیجهان و حفظ سیاست استقالل نیاز مستضعف تیمنطقه، حما

 .دارد قرار گوناگونی مکانی و زمانی تهدیدات معرض در طبیعی طوربه خود، ایز هستهآمیصلح

ها، از آن یدولت گرانیباز یبانیو پشت تیحما ،جنگ یهادرصحنه یردولتیغ گرانیباز حضور

 زاتیگسترده شدن تجه ،یتحوالت فناور نیو همچن تیهو جادیا یبرا گرانیباز نیتالش ا

 ،یابتیهای نجنگهوشمند، گسترده شدن  یهاقدرت یریگمدرن و کنترل از راه دور و شکل
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 یهاگروه یریگشکل ژهیوشدن جنگ، به یشهرها و طوالن درونها به جنگ افتنیسوق 

 یافرا منطقهو  یادشمنان منطقه تی...( و حما و منی ،هیدر منطقه )عراق، سور یافراط

ما، در کنار  یو منافع مل رانیا یاسالم یجمهور هیعل یافراط یهااز گروه یاسالم یجمهور

آشکار  یهاائتالف لیو تشک یاو فرا منطقه یاهمنطق یهاو قدرت گانیاز همسا یبرخ یندشم

 تیماه رییاز تغ یما در سطح منطقه، حاک یو منافع مل رانیا یاسالم یجمهور هیو پنهان عل

است که همگام با انقالب  یراتییخوش تغدست زیها نجنگ تیماه نیبنابرا باشد؛یها مجنگ

. برخالف کندیم یط دیجد یم نظریمفاه یسورا به یی انتقالدوره ،یمدر مسائل نظا

و  یشیاعمال خسارت و انهدام، فرسا ،یمحورمقابله یهیگذشته که بر پا یهاهای دههجنگ

های جنگ یسوبه ندهیهای آگران بود؛ جنگ اریبس یاستفاده از ابزارها بر یهتکم با وأت

 یافزارهاو جنگ ابزارهانرم در  یهارساختیاستفاده از ز بر هیتک تا  یو نها یابتیهوشمند و ن

 دارد. ینظام

های جنگ ویدشمن به اهداف خود، با اتکاء به سنار یابیاز دست یریاست که جلوگ یهیبد

 یازهاین یحوزه، جوابگو نیتحوالت ا ینگرندهیو آ ینیبشیو مرسوم و عدم پ کیکالس

نخواهد بود و  9939انداز و تحقق چشم یعال یهاانحصول به اهداف و آرم یبرا یاساس

و بسیاری از  یفرماندهان نظام یی اصلچالشی است که دغدغه ،یابتیهای نتبیین جنگ

جنگ  یهاصحنه ندهیدر آ کهنیی نظامی را به خود اختصاص داده است. اپژوهشگران عرصه

متفکران را به تفکر واداشته تا  ای است که بسیاری از فرماندهان وچگونه خواهد بود، مسئله

 احتماال  در آتیه رخ خواهد داد را به تصویر بکشند. ازآنچهبتوانند شمای روشنی 

از  یریجلوگ رانیا یاسالم یجمهور یمهم و اساس هایاز دغدغه یکیراستا  نیهم در

متعددی است که از سوی  هایتهدید یابیو ارز ینیبشیپ ،ییرصد، شناسا ،یرگیغافل

خواهد  زمانیعز هنیمتوجه م یافراط یهاو گروه ایمنطقه دشمنان و استکباری هایرتقد

خطرناک و  اریحوزه بس نیدر ا پژوهییندهآو  ندهیآ یبرا یزیرهو عدم برنام یشد. اقدام انفعال

 .گرددیو باعث عقب ماندن از دشمنان و رقبا م باشدیم یرمنطقیغ

 یابتیجنگ ن ویله اصلى تحقیق ناشناخته بودن سنار، مسئشدهعنواننگرش به مطالب  با

به دنبال کشف و استخراج  قیتحق نیا نیباشد؛ بنابرامی رانیا یاسالم یجمهور هیعل

جنگ  ویسنار نیتدو یتدرنهاو  وهایمنطق سنار نییتع ،هاو پیشران یدیترین عوامل کلمهم

 باشد.می یابتین
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 خچهیتار

خصوص در نظام منطقه الملل بهها اســت که در نظام بینسال یابتیاصطالح جنگ ن رچهاگ

 92رهبر معظم انقالب در روز  اناتیاصطالح پس از ب ــنیرود اما ابکار می انهیخاورم

 تیبا حساس یاسالم یکشورها یمسئوالن نظام و ســفرا داریدر د 9319 بهشــتیارد

از  دشــانیشورمان وارد شد. رهبر معظم انقالب در بازدک یاســیس اتیدبدر ا یشتریب

به  یابتی)ع( به موضوع کشاندن جنگ ن نیامام حس یپاســدار تیو ترب یدانشگاه افسر

 یدشمنان ما با همراهی برخ نکهیدارم از ا ییو فرمودند: بنده خبرها کردهاشاره رانیا یمرزها

 رانیا یرا به مرزها یابتیهای ند که جنگدرصدد هستن فارسیجخلمنطقه  هیاز مسئوالن سف

 بکشانند.

 جنگ نیابتی

را  یاتاکنون جامعه ربازیاست و از د یجامعه انسان یهادهیپد نیرپاتریاز د یکی جنگ

داشته  یهدوروبشر  یبرا دهیپد نیجنگ نبوده باشد. ا ریدرگ یاگونهکه به افتی توانینم

وجوه  یبشر دارا خیها در طول تارهرها. همه جنگزهر و پادز ها،ینیریو ش هایاست، تلخ

و  نظرها ازدر جنگ و صلح متأثر  انیاز باور نظام یادیاند. بخش زبوده یاریز بسیمشابه و تما

 رینظ یمعروف شمندانیهای جنگ است که توسط اندو ویژگی تیدر خصوص ماه ییهاشهیاند

از جنگ، جنگ  زیپره یتالش برا رغماست. به شده عنوانو ...  تسیتزو، کالزو سان

را  ستمیاول و دوم قرن ب یهای جهاتاست. جنگ اختهرا به بشر وارد س یاریبس هایهصدم

در حال تکامل است که ابعاد و  دهیها دانست. جنگ پدجنگ خیدر تار ینقطه عطف توانیم

 قیت دقنموده است. شناخ یرا ط یمتنوع یتکامل یهاگوناگون داشته و دوره هایجنبه

کنشگران  کردیرو ژهویبه واهداف، علل  ریآن نظ میمفاه ریشناخت فراگ ازمندیجنگ ن دهیپد

 یمربوط به جنگ و باز شکاف یمیقد یهادر انگاره یبه بازنگر ازنی زمان گذر با. است جنگ

 .(9382)کرفلد،  ابدییآن ضرورت م

 ،ییایجغراف یهااسیمق یبنابر م رعادالنه؛یبر اساس هدف، به جنگ عادالنه و غ هاجنگ

 ک،ی(؛ با توجه به انضباط و تاکتی)عموم یو جهان یافرامنطقه ،یامنطقه ،یهای محلّبه جنگ

های به جنگ ،ییای(؛ بر اساس سطح جغرافیکیو نامنظم )چر کیهای منظم، کالسبه جنگ

شوند. با می میتقس یو خارج یهای داخل؛ بر اساس قلمرو، به جنگینیزم و ییهوا ،ییایدر

 توانی، ممیاز جنگ ارائه بده ومانعجامع فیتعر کی میالذکر اگر بخواهفوق فیتوجه به تعار
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 ندهیچند کشور. از منظر نگاه به آ ایدو  نیگفت: جنگ عبارت است از برخورد مسلحانه ب

فع تصاحب منا یکشور برا ایچند گروه  ایو مسلحانه دو  زیآمجنگ را برخورد خشونت توانیم

 .(9375 ،یدانست )طلوع ندهیدر آ شتریب

 است ممکن و نباشد الدفعو سهل آشکارو  حیصر نیچننیا نده،آی در هااست تهاجم ممکن

دفاع از اسالم در  کنمیالزم است. من عرض م یقو مانیو ا یدگیچیباشد و لذا پ تردهیچپی

 نی)ع( بود. چون ا نیرالمؤمنیتر از دفاع از اسالم در دوران اماکرم )ص( آسان یدوران نب

 یابزارها ،یاستکبار جهان رایممکن است؛ ز ندهیدر آ یزیچ نیبود و چن تردهیچیپ هیقض

 .(9321 ،یدارد )رهبر معظم انقالب اسالم اریرا در اخت یگوناگون

های بود، در جنگ یابتیجنگ ن ر،یهای اخکه در جنگ دیجد یهای جنگاز پارادایم یکی

 تمام هاآن از جانبههمه تیو حما یستیترور هایگروه عتطمی با طلبسلطه هایقدرت ریاخ

 بردشیجهت پ یعنوان ابزاربه یستیترور هایگروه نای از بتوانند تا گرفتند بکار را خود تالش

و  هسوری در جنگ هاگروه نیطور مثال از ا. بهندینامشروع خود استفاده نما الیماهداف و ا

از  یکیجنگ مقاومت  میپارادا اجرای که طوررده استفاده نمودند. همانطور گستعراق به

هم  یابتیجنگ ن یبود، اجرا زیو استکبارست خواهیآزاد یتوسط کشورها یجنگ هایمیپارادا

های بود که در جنگ یدیجد یپارادایم جنگ کیزورگو و استعمارگر هم  هایتوسط قدرت

 .(9388 ،یشکل گرفت )کالنتر ریاخ

وارد جنگ  ما یمستق نکهیجای ابه ریدرگ یهااست که در آن قدرت یتیوضع یابتین جنگ

مسلح  یهاگروه ایاز کشورها  یغاتیو تبل یحاتیتسل ،یمال یهاتیشوند با حما گریکدیبا 

فشار بر آن  ایآن قدرت  فیدر تضع یآن در جنگند، سع نیمتحد ایمقابل  باقدرتکه  یگرید

 ینظام یریدرگ ،یاصل یهاقدرت ینظام یاز موارد به علت توان باال یاری. در بسندینمایم

هر دو  یرا برا ییباال یو انسان یاقتصاد ،یاسیس یهانهیهز تواندیم گریکدیها با آن میمستق

کنند که بدون وارد شدن به جنگ تالش می نیطرف روینازاداشته باشد و  یطرف در پ

طرف مقابل ضربه بزنند. در موارد ثالث به یهاو دولت اهروهاز گ تیحما قیاز طر یارعتمام

مشغول شده باشند، اما  گریکدیبا  میبه جنگ مستق یممکن است دو قدرت اصل یگرید

 باقدرت یابتیثالث به جنگ ن یها و کشورهااز گروه تیبا حما یگریزمان در مناطق دهم

کشور  کیکه با  ییهاگروه رایرد، زندا دوجو با  یخالص تقر یابتیبپردازند. جنگ ن زیمقابل ن

های خاص خود هستند که ممکن است خاص در جنگ هستند معموال  به دنبال منافع و هدف

 .(9319نباشد )مالح،  یکیها آن یهای کشور حامبا منافع و هدف
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 لهیوس نیا یرابهزجنگ سرد است،  در دوران یاهای واسطهکاربرد جنگ نیشتریمعموال  ب 

به  نه،یپرهز اریجنگ بزرگ و بس کیمقابل و ورود در  باقدرت میمستق یریبدون درگ توانیم

 ،شویمدور می یصنعت یارعتمامهای فشار بر قدرت مقابل ادامه داد. امروزه هر چه از جنگ

های بزرگ ندارد که به ارتش یازیکه ن ییهاروش م؛یها هستروش رییشاهد تغ کمکم

خرابکاران و  ،یستیترور یهااست که در آن، گروه «یابتین هایجنگ»ها ترین آنمهم

ها به از کشورها و در جهت تحقق اهداف آن یگروه ایکشور  کیاز  ابتیمزدوران به ن

 قیاهداف از طر ،«یغاتتبلی – ینظام مانکارانیپ»مثابه زنند و بهدست می ینظام هایاقدام

 کایمرآ خاصّهبزرگ  یهاقدرت قیاز طر جدبه مدل  نیکه امروزه ا شودیم یریگیپ مقامقائم

برخوردار باشد و نخواهد  یترکم کیاز محدوده استراتژ یاگر کشور ژهیوبه شودیدنبال م

در  شهی. اساسا  کشورها همشودیم متوسلها نسل از جنگ نیداشته باشد به ا یادیتلفات ز

دارند  لیها هستند. لذا مینههز نیتربه حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود با صرف کم یپ

 یاصل مهم نظام کی چراکه، ندیازمایرا ب ینظام یها و الگوهااز تاکتیک یدیهای جدنمونه

 .دیاند، تکرار نکنآفریده یروزیپ باریکشما  یرا که برا ییهاگوید تاکتیکوجود دارد که می

د وارد منازعه مشخص مخصوص به خو لیجنگ به دال نیطرف ،یابتیجنگ ن کیالبته در 

و آن منازعه  شدهگرفتهدر نظر  «بینا»عنوان ها بهآن نکهیا لیاما دل ؛شوندمی گریکدیبا 

 یکشور خارج کی تیحما یعنی، گفتهیشپهمان عامل  کند،یم دایپ یابتیحالت جنگ ن

 یحام یکه برا کندیرا دنبال م یهدف «بینا»آن است که  زین تیحما نیا لیاست. دل

هدف  کیدو چهره متفاوت با  یامروز در منطقه دارا یابتی. جنگ نرسدیبه نظر ممطلوب 

های جهالت و با ویژگی یستیونیو صه یافرقه یاستعمار ،یریتکف انیچهره آن جر کیاست. 

 یها و تجاوزها. چهره دوم آن، تهاجمدید توانیرا امروز در داعش م دشخباثت است که نما

به  هایکه نماد آن را در تهاجم و تجاوز سعود کاستیبا آمر یمانپهم یتوسط کشورها ینظام

 . )همان منبع( مشاهده نمود توانیوضوح مبه منی

 ،شودبرگزار می یاصل نیاز طرف ابتیبه ن کهییازآنجاجنگ  نیا ؛یابتیجنگ ن هایویژگی

ای خود و منطقه یمحل یو ابزارهــا روهایبلکه از ن ،ندارند میدر آن حضور مستق یاصل نیطرف

 یدو طرف اصل یدر عمق راهبرد یابتیجنگ ن ،یــیایگیرند و به لحــاظ جغرافبهــره می

 .ردگییانجام م
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 یابتیاتخاذ جنگ ن علل

 اند از:عبارت یابتیهای نجنگ جادیعلل ا یطورکلبه

 یهاهزینه یهر کشــور ی: وارد شــدن به جنگ برامیجنگ مستق یهاهزینه ــشیافزا  -

 رینظ یکشور یها براهزینه نیبه دنبال خواهد داشت. ا یو اجتماع یاقتصاد ،یانســان ادیز

خواهد  شتریمراتب بهای متعدد در نقاط مختلف جهان اســت، بهکه شاهد جنگ کایآمر

 نهیتنها هزاست که نه نیدر ا کایآمر یبرا یابتیهای جنگ نترین مزیتاز مهم یکیبود. 

موجب افزایش  حات،یکند و بلکه با فروش تسلپرداخت نمی یجنگ نینچ یبرا یاقتصاد

 شود.می زیها ندرآمد آن

فروش  ،یصنعت یاز کشورها یبرخ یاز منابع مهــم درآمد یکــی: شتریب حاتیتسل فروش -

 یصنعت یو درآمد کشورها حاتیفروش تسل ــشیسبب افزا یابتیاست. جنگ ن حاتیتســل

 گردد.می

آوردن کشورها  یترین علل رواز مهم گرید یکیزجار مردم کشورها از جنگ: از ان یریجلوگ -

و حضور  مدتیطوالنهای است که مــردم آن کشورها از جنگ نیا یابتیهای نبه جنگ

، تداوم مثالعنوانبهاند. شان در خارج از کشورشان خســته شدهخانواده یجوانان و اعضا

 یبرا یدیشــد یو روان یروح یامدهایپ کایز آمردر خارج ا ییکایآمر انیحضور نظام

از جنــگ و مخالفت  کایکشور به دنبال داشته اســت و سبب انزجار مردم آمر نیا انینظام

 .(9319)مالح،  شــده است یدیکشــور به هر نوع جنگ جد نیبا ورود ا

کشورها با منافــع  نیدر جهت تأم یابتیجنــگ ن نکــهیاز ا نظرصرف یکنون طیشرا در -

دارد  یاهداف مهمــ یجنگ ــنیچن جــادیتر قــرار دارد، اکم یو انســان یاقتصــاد نهیهز

 اند از:اهداف عبارت نیترین اکــه مهم

 تاکنون  9399از سال  قایو شــمال آفر ای: غرب آســیاسالم یداریانحراف در ب جادیا

است و  هالتحو نیهای مهم اصبودن از شاخ یکاییضدآمرمواجه شد که  هاییبا تحول

 یرغ یکار آوردن دولت یرو زین هاتحول ــنیترین اهداف ااز مهم یکی، حالیندرع

 یدولت لیبودن و تشــک یکاییضدآمر عاملدو  بیو مستقل اســت. ترک وابسته

منطقه اســت. بر  ــنیدر ا کایآمر تیو موقع گاهیآشکار جا فیمنزله تضعمستقل به

استفاده از  ا،یبازگشــت و سلطه مجدد در غرب آســ باهدف کای، آمراســاس نیا

 .قراردادرا در دســتور کار خــود  یابتیجنگ ن کردیرو
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 شوند که در می جادیا ییایدر حوزه جغراف یابتیهای نمقاومت: جنگ انیجر فیتضع

و  هیسور رینظ ،هستند کایآمر میمخالف حضور مســتق ایمحور مقاومت قرار دارند 

 نیکشــورها و در ا ــنیو آشــوب در ا یتوســعه ناآرام ــقیها از طرعراق. آمریکایی

 یاسالم یخصوص جمهورآن به انیمقاومــت و حام انیکنند جرمی یمناطق، ســع

جبهه  یبتوانند توان کشورها قیطر نیکند تا از ا ریها درگناآرامی نیرا در ا رانیا

 . منبع( )همان دهند لیمقاومت را تحل
 

 یونویسیسنارپژوهی و آینده

ها و مراکز ی اغلب دولتدغدغه نده،یها و روندهای آو پیشران یدیعوامل کل ییشناسا

. با (9387و همکاران،  ی)بوشهر شودیراهبردی محسوب م رییگمیو تصم سازیمیتصم

 وید. سنارگردمی جادیا وهایسنار نییها، امکان تبو پیشران یدیمشخص شدن عوامل کل

است که به گذار از وضع  ییدادهایو تسلسل رو ندهیف وضع آیمتشکل از توص ایمجموعه

 یطور مؤثری برابه یونویسیسنار کی(. تکن9319 ،ی)مردوخ انجامدیم ندهیبه وضع آ یکنون

در  وهایروش شوارتز سنار ی. و بر مبنا(9313 خواه،ی)ستار ها کاربرد دارددور سازمان ندهیآ

 یروهاین شناسایی ،یدیکلعوامل  ییشناسا ،یم اصلیتصم ایموضوع  ییگام؛ شناسا هشت

 عواملبندی طبقهنیروهای پیشران بر عوامل کلیدی،  یریاثرپذو  یاثرگذارتعیین  شران،یپ

 ای وهایپربار کردن سنار ،وهایسنار دهی بهمنطق ت،یو عدم قطع تیبر اساس اهم کلیدی

 پذیرد.انجام می راهنما عالئم و هاشاخص و انتخاب ، مضامینسراییهمان داستان

و  رویاز ن دیچه در توان دار و هر ؛دفرماییجنگ م یبرا یدر باب آمادگ میکر قرآن

]تدارکات[، دشمن خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[  نیتا با ا د،یکن جیهای آماده بساسب

شناسد بترسانید؛ و هر چیزى ا میو خدا آنان ر شناسیدشانیرا جز ایشان که شما نم یگرید

 و بر شما ستم نخواهد رفت شودیبه خود شما بازگردانیده م پاداششخدا خرج کنید  درراه

جنگند نبرد کنید و از حد که با شما می یباکسانخدا  درراه. (23هی)سوره مبارکه انفال، آ

. در (913 هیارکه بقره، آ)سوره مب داردکه خداوند تجاوزکاران را دوست نمی یدیتجاوز ننما

مسلمانان  یبرا گراندی که هرگاه است هااز جنگ و قتال، از بین رفتن فتنه ییاسالم هدف نها

نیست. قرآن  یجنگ و قتال گرینه(، د ایفتنه نسازند و جنگ نکنند )حال چه مسلمان شوند 

مخصوص خدا  ن،ینماند و دباقى  ایها پیکار کنید! تا فتنهو با آن ؛فرمایدمی بارهیندرا میکر

جز  ی( تعدرای! زدیها نشوخود( دست برداشتند، )مزاحم آن رستگردد. پس اگر )از روش ناد
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 قدرآن. حفظ آمادگی رزمی برای جنگ (913 هی)سوره مبارکه بقره، آ ستیبر ستمکاران روا ن

نبرد را  رگسازوببرای جنگ آماده شوید و  ؛فرماید)ع( می مهم است که امیرالمؤمنین علی

  البالغه،)نهج است گرفته باالو شعله آن  شده افروختهکه آتش کارزار  دیدار ایمه

 . (5: فراز 92 خطبه

 میو ترس ندهیدرک مسائل آ یهاروش نیاز بهتر یکی دهدینشان م پژوهییندهآ مطالعات

 دیبا است. یو مل یامنطقه ،یجهان یروندها لیو تحل ییشناسا نده،یشفاف از آ یریتصو

 ،یالمللنیکالن ب یشدت متأثر از روندهاهم بهدر جهان  یو نظام یتیکرد که امور امن دیتأک

و حرکت  رییتغ یبرا ییهاشرانیروندها با خود پ نیهستند. ا یسازمان یو حت یبخش ،یمل

 ها،استیس لیبه تحل توانیها بهتر مکنند که به کمک آنمی جادیا یو نظام یامور دفاع

روندها  نیترین امهم ازجملهعرصه پرداخت.  نیمختلف در ا یو اقدامات کشورها ماتیتصم

در جهان، توسعه  (ی)دموکراس یساالررشد مردم شدن،یشامل؛ جهان یروندهاکالن توانیم

و  یطلبجهان، رشد صلح یعصر اطالعات و دانش، توسعه اقتصاد یریگشکل ،یعلوم و فناور

 .یها و توسعه فناورسامانه یسازنهیبهبهبود و  ،ییگرااعتدال

 یو تحول در بخش دفاع کشورها رییتغ یبرا ییهاشرانیفوق، همراه با خود، پ یروندها

مختلف  یها در کشورهاپیشران نیو تأثیرگذاری ا تیاند. سطح، اهمکرده جادیمختلف ا

 ،یاجتماع خود )بلوغ یافتگیتوسعهو  شرفتی. هر کشور متناسب با سطح پستین کسانی

چند مورد  ای کیرو، ممکن است به  شیپ یو دفاع یتیامن دهایی( و تهدیاسیو س یاقتصاد

 .دینما یشتریها توجه بپیشران نیخاص از ا

 یریکارگحذف به یو تالش برا یشامل؛ محدودساز نیادیهای بنپیشران ترینمهم

و  عیأثیرگذاری سرو دشمن، ت یخود یانسان یرویکاهش تلفات ن ،یکشتارجمع حاتیتسل

 یسازییعقال ،یدفاع یهاسامانه سازیینهبه ،ینظام یریدرگ یهانهیکاهش زمان و هز

باشد که به نظر می یو ناهمگونی نظام ینظام یهافاز ائتال یمندبهره ،ینظام یهابودجه

ل سا 95تا  93در  یو نظام یامور دفاع یروند حرکت جهان ،هاپیشران نیا یمجموعه رسدیم

 زیمختلف ن یتوسعه بخش دفاع کشورها یهاانداز و راهبردرا رقم بزند. اسناد چشم ندهیآ

 (.9388 ،یموضوع است )منزو نیهم دیمؤ

 پیشینه تحقیق

ای سناریوهای جنگ آینده جمهوری اسالمی ایران را ( در مطالعه9312نصیرزاده و همکاران ) 

تعیین  یابتیجنگ نو  یمهار راهبرد ی،سازثباتیبی، قیصحنه جنگ تلف ویسنارشامل 
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نفوذ گسترده در ای سناریو نفوذ نرم را در چهار عنوان ( در مطالعه9312اند. فرهادی )نموده

 ینفوذ مورد ،یسازشبکهو  یانی(، نفوذ جریو فرهنگ یفکر کردیبر رو دیسطح کارکنان )با تأک

( و نفوذ یتیریمدو  یفرمانده یها)رده ینظام یروهاین یسازمیو تصم یریگمیدر مراکز تصم

 شناسایی و تبیین نموده است.  در سطح کارکنان یمورد

در جنگ  جیمقاومت بس یروین یاستراتژ»ای با عنوان ( در مطالعه9382) مقدمیاحمد

محدود و اشغال  یاشغال نظام ،یچهارگانه؛ جنگ سرد، بمباران راهبرد یوهایسنار ،«ندهیآ

( در 9382کرم و همکاران )اهلل( را مطرح نموده است. یارعامتمگسترده )جنگ  ینظام

و  رانیا ا.ج یتیحاکم ریغ هایتیو ظرف ییایجغراف یمطالعه فضا»ای با عنوان مطالعه

 هایتیآن فضا و ظرف برداریو بهره یآت یدکنندهتهدتوسط  یاحتمال برداریبهره یچگونگ

 هیکا علیآمر یاقدام ضربت نظام یوهایرسنا «رانیا یاسالم یتوسط جمهور یتیحاکم ریغ

و عدم امکان اشغال  کایهرمزگان و بوشهر( توسط آمر ،اشغال محدود )خوزستان ران،یج.ا.ا

و  خواهیستار) یقاتیتحق کارگروه را مطرح نموده است. کایتوسط آمر رانیاگسترده ج.ا.

ای با عنوان عه( در مطال9381) یدفاع عیصنا یقاتیتحق ،یدر موسسه آموزشهمکاران( 

 9319افق  یبرا ویچهار سنار(« امی)ق ییدر محور دفاع هوافضا یمل تیامن کپارچهیقدرت »

جنگ  یویحساس، سنار ،یاتیمنابع ح هیعل کایآمر ییتهاجم هوافضا یویبه بعد را شامل؛ سنار

 نموده است. نییتب یقیتلف یویزیستی هارپ و سنار محیط بیتخر یویارسن ،یبریسا

مقابله با تهاجم  اتیصحنه عمل ویسنار نیتدو»ای با عنوان ( در مطالعه9313) یدریح

مختلف آجا در  هایسامانه یریکارگهر منطقه با به کیآجا به تفک یتیدر مناطق مأمور کایآمر

  ندهیجنگ آ یاتیعمل هایبارز صحنه هاییژگیو «یاتیمختلف عمل هایهیسطوح و ال هیکل

 های؛ جهان9333 یجهان یروندها»با عنوان  یپژوهشنموده است.  نییتب را کایو آمر رانیاج.ا.

 یموتورها ویاست که چهار سنار اجراشده« کایآمر یاطالعات مل یشورا»توسط « لیبد

است.  شدهارائهفارغ از دولت در آن  یایجهان تضادها و دن ای ینیخاموش، گسترش، ج

گاه رند در سال شیتوسط اند «یریدرگ ایهار و : تقابل، مرانیمواجهه با ا»با عنوان  یگزارش

 دارد. رانیبا ا ییرودرروبه موضوع  ینگاه جامع ،سند نیاست. ا شده منتشر 9337
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 شناسی پژوهشروش

اکتشافی با رویکرد آینده  هایروش جزء تحقیق ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین تحقیق 

گام  9در شش (9313خواه )ی کمی ستاریابداع یونویسیسنارباشد که به روش نگارانه می

مشخص کردن  ؛، گام دومویسنار یمشخص کردن موضوع اصل ؛گام اولنگاشته شده است. 

 تیعدم قطع زانیم نییتع ؛گام چهارم ها،شرانیمشخص کردن پ ؛گام سوم ،یدیعوامل کل

 ییسراداستان ؛گام ششم و ویمنطق سنار نییو تع ییاشناس ؛گام پنجم ،یدیکل یهاعامل

 (.9313 خواه،ی)ستار

اطالعات  یو میدانی جهت گردآور یااز روش کتابخانه یبیاین پژوهش ترک در

از کتب و مقاالت موجود  یبردارشیبامطالعه و ف یاکتابخانه یبررس است. شدهاستفاده

 ینظران برامصاحبه با صاحب ،یخبرگ هایهجلس یبرگزار یمیدان درروشاست.  شدهانجام

منظور افزایش روایی پژوهش حاضر به درهمچنین  است. شده استفادهتکمیل اطالعات 

ی مطالعه صاحب کنندگانی استفاده شود که در حوزهپژوهش سعی شده تا از مشارکت

مطابق پژوهش ین ا درعین حال در  تخصص بوده و از انگیزه و تمایل کافی برخوردار باشند.

با  است ایجاد نموده ،یفیافزایش پایایی روش ک( برای 9175که ژیلسون ) ییرهنمودها

 ریموارد ز ،ییایپا شیافزا یبرا یعنییابد؛ های پژوهش، پایایی افزایش میرویه یاستانداردساز

 :شده است تیرعا

 ؛یسیونویروش سنار یکامل و علم اجراء 

 ؛گویان و تناسب تخصص آنان با موضوع پژوهشپاسخ قیدق انتخاب 

 ؛نگویابازخورد از پاسخ اخذ 

 از اجماع یسطحی مطلوب ایجاد. 
 

 ی پژوهشهایافته

 است: شدهانجامشش گام به شرح ذیل کمی در  در این تحقیق سناریونویسی به روش

 یونویسیسنارگام اول: شناسایی موضوع اصلی 

 رانیمــد یذهنــ یهــامعمــوال  از چــارچوب ویســنار یجهــت مشــخص کــردن موضــوع اصــل

بـا اسـتناد بـه  روینازا. (9388دهان، )خوش شودیمتفاده و رهبران سازمان اس گیرندهیمتصم

                                                           
 . در این مطالعه به گام پرداخته نشده است.9 
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 تیـدر دانشـگاه افسـرى و ترب 3/9/9319در مورخـه  ی(العالمدظله)مقام معظم رهبری فرمایشات 

بنده خبرهایی دارم از اینکه دشـمنان مـا بـا "؛ اندفرمودهکه  السالمهیعل نیامام حس یپاسدار

درصـدد هسـتند  -شان، بعضینه همه -فارسخلیج یبرخی از مسئوالن سفیه منطقههمراهی 

جنگ نیـابتی یکـی از سـناریوهای اصـلی  ،"بتی را به مرزهای ایران بکشانندهای نیاکه جنگ

 .باشدیمدشمن 

 پنهـان ایشـانآشکار و  یو هشدارهاتحلیل محتوای فرمایشات مقام معظم رهبری  روینازا

یـم صهیونیسـتی و ژمریکـا، رآتعـامالت  ازجملـه یبـروز و ظهـور شـواهد و قرائنـ نیو همچن

علیـه جمهـوری  آن کشور امور خارجههای متعدد ترامپ و وزیر عربستان سعودی و سخنرانی

اسالمی و همچنین عقد قـرارداد فـروش سـنگین تجهیـزات نظـامی بـه کشـورهای منطقـه و 

زه آنـان باشـد و لـذا انگیـاقدامات و تهدیدهای متعدد ترامپ حاکی از عصبانیت آن کشـور می

از نـوع )برای ضربه زدن بر جمهوری اسالمی ایران از گذشته بیشتر شده است و وقـوع جنـگ 

های آنان مستمرا  سناریوهای مختلفی باشد و اندیشکدهنرم و سخت و یا هوشمند( محتمل می

برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران تدارک دیده و خود را برای اجـرای ایـن سـناریوها 

هـا، جنـگ ترین آنرهبـری، یکـی از محتمـل معظمنمایند که طبق فرمایشات مقام میآماده 

 نیابتی است.
 

 یدیمشخص کردن عوامل کلگام دوم: 

 9ها به عامل کلیدی شناسایی شد و با تعدیل و تلفیق آن 92تعداد با تشکیل جلسات خبرگی 

 ازلحـاظجـامع و تلفیقـی(  کلیـدی ها )عامـلهر یک از آن کهیطوربهکاهش پیدا نمود  عامل

 ی خود را داشته باشند.رمجموعهیزمحتوایی، نقش و کارکرد پوشش الزم برای عوامل کلیدی 
 یدیعوامل کلترین ( تلفیق و تعیین مهم1جدول )

 کلیدی اولیه عوامل ردیف
کلیدی  عوامل

 نهایی

9 
نوع روابط  ،مقاومت محور ،مسلح نیروهای رزمی توان ،مردمی جانبههمهتوان دفاعی 

 اشراف اطالعاتی ،با کشورهای همسایه
 ازدارندگیب

9 
هزینه  ،ایران هراسی(دشمن )تبلیغات  ،توان رزم دشمن ،وضعیت اقتصادی دشمن

 جنگ مستقیم

ابلیت تحمیل جنگ ق

 ائتالفی

 وضعیت سیاسی کشورهای همسایه ،المللیهای بینسازمان ،ائتالف جهانی 3
سیاسی ظامن

 المللبین

9 
گرایی اسالم) یداعش ،تفکر تکفیری ،تعدد بازیگران غیردولتی معاند ،مواد مخدر

 ایحضور و نفوذ بازیگران فرا منطقه ،افراطی(
 ایومرج منطقهرجه
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عوامل کلیدی نهایی؛ طی جدول ترجیحات قضاوتی مورد ارزیابی و سنجش  نسبت تأثیر و 

 خبرگیبندی و اخذ نظرات گروه از جمعنفوذ و مداخله قرار گرفت که نتیجه آن پس  میزان

به شرح جدول زیر به دست آمد که در ستون آخر میزان نفوذ و مداخله جمهوری اسالمی 

ایران در آن برآورد گردید و عامل بازدارندگی، دارای میزان نفوذ بیشتری است و جمهوری 

 تواند آن را تقویت نماید.های مرتبط با این عامل، میاز پیشران مؤثراسالمی ایران با استفاده 
 

 1اول در سناریو رگذاریتأث یدیکل یهاعامل ی( ارتباط کم2جدول )

 میزان نفوذ و مداخله سطح ملی نسبت تأثیر کلیدی عوامل ردیف

 بسیار قوی 93 بازدارندگی 9

 ضعیف 95 ایومرج منطقههرج 9

 متوسط 97 المللبین سیاسی نظام 3

 ضعیف 98 فیائتال جنگ تحمیل قابلیت 9

 933 مجموع نسبت تأثیرهای عوامل کلیدی

 

 
 اول در سناریو رگذاریتأث یدیکل یهاعامل یارتباط کم( 1نمودار )

 

گونه که در جدول و نمودار فوق مشخص گردیده، عامل کلیدی بازدارندگی از نسبت همان

 93بوده )ار جنگ نیابتی برخورد تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سه عامل دیگر در سناریو

درصد( و همچنین میزان نفوذ و مداخله سطح ملی این عامل کلیدی بسیار قوی ارزیابی 

گردیده است؛ بالعکس میزان نفوذ و مداخله دشمنان ج.ا.ایران در این عامل ضعیف ارزیابی 

 گردد.می

                                                           
 نییجداول تعو تمرکز مقاله بر سناریو جنگ نیابتی غیردولتی، مقاله  ازحدیشبشدن  میاز حج یریبه علت جلوگ  9. 

و مقاله  مرتبط آورده نشده است یدوم، سوم و چهارم و نمودارها یوهایدر سنار رگذاریتأث یدیکل یهاعامل یارتباط کم

 صرفا  از بین سناریوهای چهارگانه، به تبیین سناریو اول پرداخته است.

سناریو 
ی جنگ نیابت

غیردولتی

بازدارندگی

۴۰%

2۵%آنارشی منطقه ای   1۷%نظام سیاسی بین الملل

قابلیت تحمیل
جنگ ائتالفی 

%1۸
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ای نسبت به عوامل کلیدی سوم و چهارم دارای تأثیر منطقه ومرجهرجعامل کلیدی 

درصد( و به همراه عامل بازدارندگی در بین دیگر عوامل کلیدی موجود در  95ی بوده )بیشتر

ذکر است میزان نفوذ و باشند. شایاناز اولویت باالتری )در نسبت تأثیر( برخوردار می سناریو

مداخله سطح ملی در این عامل ضعیف ارزیابی گردیده و در مقابل میزان نفوذ و مداخله 

 باشد.بر این عامل بسیار قوی می انریدشمنان ج.ا.ا
 

 سناریو شرانیپ یروهاینگام سوم: 

به شرح ذیل نهایی شده  خبرگیبه روش  اولیه پیشران هایبر اساس مطالعات اکتشافی نیروی

 ها با عوامل کلیدی مربوط ایجاد گردید.و ارتباط آن
 یدیکل یهاهای عامل( پیشران3جدول )

 ربطپیشران ذینیروهای  کلیدی عوامل ردیف

 بازدارندگی 9
تحقق  ،ایارتش حرفه ،فرهنگ دفاعی ،های داخلی و خارجی ج.ا.ایرانسیاست

 توسعه انسانی ،محور مقاومت ،توسعه صنایع دفاعی ،اقتصاد مقاومتی

 ایومرج منطقههرج 9

های فرا آفرینی قدرتنقش ،تغییر و تحول در نظام سیاسی کشورهای منطقه

های سیاست ،ایسیر تحوالت منطقه ،های هویتیز بر روی بنیانتمرک ،ایمنطقه

 های خارجی ج.ا.ایرانسیاست ،کشورهای منطقه

 المللبین نظام 3
تحوالت  ،های بزرگهای قدرتسیاست ،تحوالت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک

 المللیها و نهادهای بینسازمان

9 
 جنگ تحمیل قابلیت

 ائتالفی

 ،های کشورهای منطقهسیاست ،نظام سیاسی کشورهای منطقه تغییر و تحول در

 اقتدار نظامی ج.ا.ایران ،ایهای فرا منطقهسازی قدرتتوان ائتالف
 

 ویمقاله و تمرکز مقاله بر سنار ازحدیشبشدن  میاز حج یریبه علت جلوگدر این گام 

اول  یوهایسنار  یدیکل با عوامل شرانیپ یروهاین یارتباط کمّ زانیم ،یردولتیغ یابتیجنگ ن

 دوم، سوم و چهارم آورده نشده است. مرتبط با سناریوهای جداولدر زیر آورده شده و 
 سناریو اول ارتباط کمّی نیروهای پیشران با عوامل کلیدی میزان ( تعیین۴جدول )

 نیروهای

 پیشران

 عوامل

 کلیدی

 بازدارندگی

۴۰٪ 

 آنارشی

 ایمنطقه

2۵٪ 

 تحمیل قابلیت

 ائتالفی جنگ

1۸٪ 

 نظام

 المللبین

1۷٪ 

 جمع

 امتیازها

 و خارجی های داخلیسیاست

 ج.ا.ایران
7 8 8 2 91 

 33 5 8 8 1 دفاعی فرهنگ

 91 5 8 7 1 ایحرفه ارتش

 98 5 8 2 1 مقاومتی اقتصاد تحقق
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 33 5 1 7 1 دفاعی صنایع توسعه

 33 5 8 8 1 مقاومت محور

 91 5 1 7 8 انسانی توسعه

 سیاسی نظام در تحول و تغییر

 منطقه کشورهای
2 1 7 2 98 

فرا  هایقدرت آفرینینقش

 ایمنطقه
9 7 1 7 97 

 98 2 5 1 8 هویتی هایبنیان روی بر تمرکز

 97 2 7 8 2 ایمنطقه تحوالت سیر

 97 2 7 1 5 منطقه کشورهای هایسیاست

  27 13 13 81 جمع امتیازها
 

 ،کارگروه اصل جمع امتیازهای ترجیحات قضاوتی اعضاءح مجموع میانگین به توجه با

 به گردیده، جدول درج آخر ستون در که نیروی پیشران 99تعداد  از یک هر اهمیت یا اولویت

 :است گردیده ذیل، مشخص شرح

 طور مشترک بامقاومت به دفاعی، محور صنایع دفاعی، توسعه فرهنگ پیشران  نیروی سه

 پیشران  نیروی سهگر در اولویت اول یا اهمیت باال قرار دارند، امتیاز نسبت به یکدی 33

 91 با مشترک طوربهانسانی  توسعه و ایحرفه ج.ا.ایران، ارتش یو خارج های داخلیسیاست

 روی بر تمرکز پیشران   نیروی سهدارند،  قرار دوم اهمیت یا اولویت در به یکدیگر امتیاز نسبت

مقاومتی  اقتصاد تحقق و منطقه کشورهای سیاسی نظام در ولتح و هویتی، تغییر هایبنیان

 دودارند،  قرار بعدی اهمیت یا اولویت سوم در به یکدیگر نسبت امتیاز 98 با مشترک طوربه

 79 با مشترک طوربه تحوالت سیر و ایفرا منطقه هایقدرت آفرینیپیشران  نقش یروین

  9دارند. قرار سوم اهمیت یا اولویت در به یکدیگر نسبت امتیاز
 

 ی کلیدیهاعاملتعیین میزان عدم قطعیت  :گام چهارم

خبرگـان  د،مشخص ش یدیاز عوامل کل کیمؤثر بر هر شرانیپ یروهاین بعدازآنکهگام،  نیدر ا

و  هـا پرداخـتعـدم قطعیت زانیـبر اسـاس م یدیکل یهابندی عاملموضوع اقدام به اولویت

 را مشخص نمود.بودند  ربرخوردا یشتریبطعیت و عدم ق تیکه از اهم یدیعوامل کل
 

 

                                                           
 یارتباط کمّ زانیمو تمرکز مقاله بر سناریو جنگ نیابتی غیردولتی، مقاله  ازحدیشبشدن  میاز حج یریبه علت جلوگ. 1

 .دوم، سوم و چهارم آورده نشده است یوهای سنار یدیبا عوامل کل شرانیپ یروهاین
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 ( عدم قطعیت عوامل کلیدی۵جدول )

 درصد عدم قطعیت عوامل کلیدی اولویت

 %93 بازدارندگی اول

 %39 ایومرج منطقههرج دوم

 %33 ائتالفی جنگ تحمیل قابلیت سوم

 %95 المللبین سیاسی نظام چهارم
 

 سناریو منطق تعیین و( خلق یا ابداع) شناسایی :گام پنجم

عوامل کلیـدی هـر از  یستیبا یگروه کارشناس و،یمنطق سنار ییقدم جهت شناسا نیدر پنجم

و  عوامـل کلیـدیبـر  شـرانیپ یروهـایتـأثیر ن زانیـو م یزمان، چگـونگها و سناریو، پیشران

ارتبـاط بـین در ایـن مرحلـه  . لـذااطـالع حاصـل کنـدهمچنین نیروهای پیشران بر یکدیگر 

با توجه به هریک از عوامل کلیـدی سـناریو جنـگ نیـابتی بـه روش خبرگـی و در  هاانپیشر

و  9 -، متوسـط9 -گیری و اجماع نظـر خبرگـان )کـمچارچوب جلسات گروه کانونی و با رأی

 به شرح جدول ذیل تعیین گردید. (3 -زیاد
 یبازدارندگعامل کلیدی ( ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران برای 6جدول )

 نیروهای

  پیشران

 اثرگذار

 نیروهای پیشران

 اثرپذیر 

 

 امتیازها جمع ۷ 6 ۵ ۴ 3 2 1

 92 9 3 3 3 3 9 * رانیج.ا.ا یو خارج یداخل یهااستیس

 92 9 3 3 3 9 * 3 یدفاع فرهنگ

 93 3 9 9 9 * 9 9 یاحرفه ارتش

 99 9 9 3 * 9 9 9 یاقتصاد مقاومت تحقق

 93 9 3 * 3 9 9 9 یدفاع عیصنا توسعه

 99 9 * 9 9 9 3 3 مقاومت محور

 97 * 3 3 3 3 9 3 یانسان توسعه

  99 92 95 99 99 99 99 جمع امتیازها
 

با توجه به نتایج جدول فوق، در خصوص عامل کلیدی بازدارندگی، توسعه انسانی، 

بیشتری  ارییرگذتأثداخلی و خارجی جمهوری اسالمی ایران و فرهنگ دفاعی از  هاییاستس

نسبت به سایر عوامل برخوردار هستند و محور مقاومت و همچنین توسعه صنایع دفاعی هم 

 بیشتری برخوردار هستند. یرپذیریتأثاز  هایشرانپنسبت به سایر 
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 یاومرج منطقههرجعامل کلیدی ( ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری نیروهای پیشران برای ۷جدول )

 پیشراننیروهای

 اثرگذار

پیشران نیروهای   

 اثرپذیر
1 2 3 ۴ ۵ 6 

 جمع

 امتیازها

 99 9 3 3 3 3 * منطقه یکشورها یاسیو تحول در نظام س رییتغ

 93 9 3 9 3 * 3 یافرا منطقه یهاقدرت ینیآفرنقش

 99 9 9 9 * 9 3 یتیهو یهاانیبن یبر رو تمرکز

 99 3 9 * 3 3 3 یامنطقهتحوالت  ریس

 95 3 * 3 3 3 3 منطقه یکشورها یهااستیس

 93 * 9 3 3 3 9 رانیج.ا.ا یخارج یهااستیس

  99 99 93 95 99 99 جمع امتیازها
 

 هاییاستسی، اومرج منطقههرجبا توجه به نتایج جدول فوق، در خصوص عامل کلیدی 

 یرگذاریتأثو تغییر نظام سیاسی کشورهای منطقه از  یامنطقهکشورهای منطقه، تحوالت 

و تحول در نظام  رییتغهویتی،  هاییانبنتری نسبت به سایر عوامل برخوردار هستند و بیش

از  هایشرانپی نسبت به سایر افرا منطقه یهاقدرت ینیآفرنقشو  منطقه یکشورها یاسیس

 بیشتری برخوردار هستند. یرپذیریتأث
 تقطعی عدم و ( دو عامل کلیدی دارای بیشترین اهمیت۸جدول )

 درصد عدم قطعیت وامل کلیدیع اولویت

 %93 بازدارندگی اول

 %39 ایومرج منطقههرج دوم
 

 عوامـل تـرینمهم قطعیت عدم وتحلیل نظر اعضاء گروه مطالعاتی در خصوص میزانتجزیه

 رصـد،د 93سناریو جنگ نیابتی حاکی از آن است که عامل کلیدی بازدارنـدگی بـا  در کلیدی

 سیاسـی و نظـام رصد،د 33ائتالفی با  جنگ تحمیل یتقابل رصد،د 39ای با ومرج منطقههرج

در این سناریو تأثیرگذار هستند و از بین این عوامل، دو عامل کلیـدی  رصد،د 95الملل با بین

دو عامل کلیـدی دارای بیشـترین  رصد،د 39ای با ومرج منطقهو هرج رصدد 93بازدارندگی با 

 گردند.میسناریو اول نسبت به سایر عوامل کلیدی محسوب  قطعیت عدم و اهمیت
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 های کلیدیعامل یینها تیعدم قطع( 2نمودار )

 

 ( عناوین سناریوهای محتمل9جدول )

 عوامل کلیدی
 شماره سناریوهای محتمل

 بازدارندگی ج.ا.ایران ایومرج منطقههرج

 9 نفوذ جریانی + -

 9 جنگ نیابتی غیردولتی + +

 3 جنگ نیابتی دولتی - +

 9 تلفیقیجنگ  - -

 

)بازدارندگی مناسب توجه به دو عامل کلیدی دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت،  با

، سناریو خبرگیبا اجماع نظر اعضای موجود در منطقه(  ومرجهرججمهوری اسالمی ایران و 

بهانه  یامنطقه ومرجهرجبا کاهش ترین سناریو خواهد بود و محتمل یردولتیغجنگ نیابتی 

نفوذ جریانی  طرفبهیشتر ین خواهد رفت و دشمن تمرکز خود را ببرای جنگ نیابتی از ب

 سوق خواهد داد و نفوذ جریانی به اولویت اول دشمنان تبدیل خواهد شد.
 

 یا پربار کردن سناریوها ییسراداستان :ششم گام
های اول تا پنجم و همچنین نظر آمده در گامدستدر گام ششم، با استناد به اطالعات به

که در این بخش به خاطر جلوگیری از حجیم  باشدیمچهار سناریو متصور ، کارگروه اعضاء

 به شرح زیر تبیین گردید:رویکرد بدبینانه  با سناریو جنگ نیابتی غیردولتیشدن مقاله، صرفا  
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 دار مرتبط با این سناریو )فرهنگهای اولویتتمرکز جمهوری اسالمی ایران بر پیشران

ج.ا.ایران( منجر به تقویت  خارجی هایمقاومت و سیاست دفاعی، محور عصنای دفاعی، توسعه

عامل کلیدی خودی( گردیده و با توجه به عامل کلیدی متقابل ) یبازدارندگعامل کلیدی 

دار دشمنان، تمرکز روی سناریو جنگ نیابتی غیردولتی ای(، راهبرد اولویتومرج منطقه)هرج

ای و قبول جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقهی قابلیعنی با توجه به بازدارندگ؛ است

گیری دنیا، آنارشی موجود در منطقه و مرزهای شرقی و غربی جمهوری اسالمی ایران، شکل

تر روسیه و در مواردی چین( و عدم قابلیت تحمیل آفرینی فعالالملل جدید )نقشنظام بین

ترین سناریو، شورهای اروپایی(، محتملک یتحماعدمجنگ ائتالفی )وضعیت مالی نامناسب و 

سناریو جنگ نیابتی، از نوع نیابتی غیردولتی است که تحرکات جدید منافقین و تحریک و 

سواری بر روی برخی از اعتراضات جزئی مردم به مسائل اقتصادی و مسائل مرتبط با موج

، جنگ نیابتی دولتی و ینفوذ جریانشود و سناریوهای کمبود آب و ... در این راستا انجام می

 .های بعدی خواهند بودجنگ تلفیقی در اولویت

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

فرماندهان و  با فرمانده کل قوا 99/2/9317مورخه  داریدر د که مقام معظم رهبری گونههمان

محاسبات  ازلحاظ" نمودند،مطرح  )ص( ارتش اءیاالنبخاتم ییمسئوالن قرارگاه پدافند هوا

های این تحقیق دلیلی بر صحت یافته ،"وجود ندارد یاحتمال وقوع جنگ نظام یاسیس

 باشد که جنگ نظامی در آخرین اولویت قرارگرفته است.می

 ؛عدم وقوع جنگ، فرمودند برآوردایشان با آگاهی بر مسائل سیاسی و نظامی، ضمن 

کارآمد  تیریو با مد یاریبا هوش دیمسلح با یروهای، نعدم تحقق جنگ( باوجود) حالنیدرع"

و بدانند هر )بازدارندگی( روز ارتقا دهند خود را روزبه یزاتیو تجه یانسان یهاییو چابک، توانا

عبادت و حسنه در  کیمسلح برداشته شود،  یروهاین یهایآمادگ تیکه در جهت تقو یگام

ازدارندگی جمهوری که عینا  فرمایشات ایشان در راستای تقویت ب "نزد پروردگار متعال است

اسالمی ایران )اولین عامل کلیدی این سناریو که بیشترین تأثیر را در تحقق سناریو دارد( 

 باشد.های این تحقیق میباشد و دلیل دیگری بر صحت یافتهمی

ی آن سازادهیپجمهوری اسالمی ایران که دشمنان به دنبال  یهعلمحتمل  جنگ لذا صحنه

 مختلف دالیل به ایمنطقه و ایفرا منطقه کشورهای که است وضعیتی یا هستند، صحنه

 افکار اقناع عدم و اقتصادی مشکالت انسانی، تلفات مستقیم، جنگ باالی هزینه ازجمله
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 موجود اختالفی هایزمینه از استفاده با و نداشته را جنگ در مستقیم ورود به تمایلی عمومی،

 همسایه کشورهای بین هویتی و مذهبی -قومی ،فرهنگی مرزی، اختالفات مثل؛ ساختگی یا و

 و هااقدام از برخیقرار دادن  دستاویز با یا و خارجی و داخلی مذهبی قومی هایگروه یا و

 نگهداری و توسعه بشر، حقوق نقض همچون متعدد هایبهانه به ا.ا.ج قانونی رفتارهای

 گروهای تهییج و حریکت به تروریسم، از حمایت و موشکی توان کشتارجمعی، هایسالح

 اقتصادی، و مالی هایحمایت و پرداخته ایران.ا.ج با جنگ برای مذهبی و تکفیری قومی

 جنگی چنین نایبان یا نایب ظاهر در کهنحویبه آورندمی عمل به هاآن از را نظامی و سیاسی

 در حامی کشورهای یا و کشور ملی منافع و اهداف درواقع اما هستند، خود اهداف دنبال به

در کشورهای همسایه جمهوری  اکنونهمهای جنگ نیابتی نمونه .یابدمی تحقق منطقه

مریکا، رژیم صهیونیستی و آها اسالمی ایران در جریان است و دشمنان ما و در رأس آن

ی این سناریو سازادهیپفارس شدیدا  به دنبال عربستان و تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج

 گردد:جه به نتایج تحقیق پیشنهاد میبا توپایان ر د هستند.

 یدناامجمهوری اسالمی ایران ضمن تقویت بازدارندگی خود که دشمنان را مستأصل و 

کرده است، تهدیدهای مرتبط با جنگ نیابتی غیردولتی مثل اختالفات بین اقوام و مذاهب، 

سایر منابع ی موجود که بر سر کمبود منابع آب و یا هاتنشمشکالت اقتصادی و همچنین 

رصد، شناسایی و مدیریت نماید تا دشمنان  موقعبهشود را و باعث تحریک مردم می جادشدهیا

  به هدف جنگ نیابتی غیردولتی ناکام نماید. یدندررسرا  اسالمی ایران جمهوری
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