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چكیده
شناخت قابلیتهای مورد نیاز در جنگ های زمینی احتمالی آینده ،مستلزم شناخت بازیگران و کنشگران کلیدی با
میزان تاثیرگذاری باال و تحلیل آنهاست .بنابراین شناخت این قابلیتها ،الزم است ضمن شناسایی بازیگران احتمالی ،میزان
تاثیرگذاری آنها نیز شناسایی شود .ماتریس سنجش قدرت نفوذ – سطح منافع بازیگران مدلی است از فرآیند تحلیل
بازیگر که امکان تعیین میزان تاثیرگذاری را فراهم می نماید .بنابراین این تحقیق با هدف سنجش میزان تاثیرگذاری
بازیگران احتمالی جنگ زمینی آینده درمنطقه شرق وجنوب شرق ایران کشور که یکی از مناطق مناقشه خیز کشور
است ،انجام گرفته است .این تحقیق از نوع آینده پژوهانه بوده ودر این راستا با شش گروه خبره مصاحبه انجام شد .سپس
با استفاده از مدل ماتریسی 0*0سنجش قدرت نظامی -منفعت ارائه شده در این تحقیق ،بازیگران احتمالی جنگ زمینی
آینده در منطقه مورد نظر در پنج سطح تاثیرگذاری ،سطح بندی شدند.
واژههای كلیدی :آینده پژوهی ،جنگ زمینی آینده ،ماتریس قدرت نفوذ – سطح منافع ،تحلیل بازیگر ،بازیگران جنگ.
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 -1مقدمه
جنگ یکی از دیرپااترین پدیادههاای جامعاه انساانی
است و از دیرباز تاکنون جامعه ای را نمی توان یافات کاه
به گونه ای درگیر جنگ نبوده باشاد .جناگ پدیادهای در
حال تکامل است که ابعاد و حاالت گوناگون داشته و دوره
های تکاملی متنوعی را طی نموده است .همچنین با گذر
زمان نیاز به بازنگری در انگااره هاای قادیمی مرباو باه
جنگ و باز شکافی آن ضارورت مای یابد(.کرفلاد)0229 ،
شواهد مشخص در جنگهاای اخیار نشاان مای دهاد کاه
ماهیت جنگ به سارعت در حاال تیییار و تحاول اسات.
راهبردهای کشورهای قوی و ضعیف تواماان دااار تیییار
گردیده و نوع حضور و میازان حضورشاان در جناگهاا و
شیوه های جنگیدن آنها نیز دساتخو تیییارات اساسای
قرار گرفته است .جنگهاای اخیار نظیار طوفاان صاحرا،
جنگ یمن ،جنگ افیانستان ،جنگ با داعاش در عاراق و
سوریه تفاوتهای بسیار زیادی با یکادیگر داشاته اناد .لاذا
برخی ویژگیهای جنگ آینده نیز ،مسلما با امروز متفاوت
خواهد بود .شاید بتوان سرعت و دقت را دو متییر اساسی
در جنگ های آینده دانسات کاه حاصال تحاوالت عصار
اطالعات و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و دقیق اسات.
به همین دلیل جهات جلاوگیری از فاافلگیری در آیناده،
رویکرد قابلیت محور جایگزین رویکرد تهدید محاور شاده
است .شناسایی قابلیتهای الزم برای جنگ آینده مستلزم
شناسایی قابلیتهای دشمنان آینده است پس نااگزیر بایاد
به شناسایی دشمنان بازیگردر میدان نبرد آینده بپردازیم.
هر کنشگر یا بازیگری در جنگ ،براساس میزان دسترسای
به تسلیحات ،فناوری واطالعات و درنتیجاه ناوع و میازان
قابلیتهایش ،شیوه جنگیدنش به ویژه در حوزه زمینی باا
سایر بازیگران متفاوت است.
لذا مساله این تحقیق آینده پژوهی جنگهای زمینای
آیناده بااا اسااتفاده از ماااتریس ساانجش قاادرت نظااامی-
منفعت برای شناسایی کنشگران کلیادی اسات .کاه ایان
موضااوع را در منطقااه شاارق و جنااوب شاارق جمهااوری
اسالمی ایران کنکا خواهیم کرد و ساواالت تحقیاق باه
شرح زیر ارائه می شود:
 )1بازیگران جنگهای زمینی آیناده علیاه ایاران در
منطقه شرق و جنوب شرق ایران کدامند؟

 )0جایگاه هر یک از بازیگران جنگ زمینی آیناده در
منطقه شرق و جنوب شرق ایران براسااس میازان
تاثیرگذاریشان اگونه است؟
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
سازمانها در برابر تیییرات محیطی با االشهای جادی
روبرو هستند ،تیییراتی کاه از مناابع مختلاف سراشامه
میگیرد :نوآوریهای تکنولوژیک ،تیییر قوانین یاا تحاوالت
محیط .رهبران سازمانها باید هماواره آماادگی الزم بارای
هماهنگی با یک محیط نامطمئن و باه سارعت در حاال
تیییر را داشته باشند (شرماك )2011 ،روندهای کنونی در
منطقه فرب آسایا ،اعام از عربساتان ،اوضااع افیانساتان،
ترکیه ،یمن ،فلسطین ،سوریه ،لبنان ،شبه جزیاره کاره و
جابجااایی هااای داعااش و تیییاار رویکردتمرکااز بااه عاادم
تمرکز ....،و استراتژی آمریکا در مورد این مسائل وضاعیت
پیچیده و مبهمی را برای آینده منطقه ایجاد کارده اسات.
بنابراین می توان بیان کرد که محیط امنیتی ایاران دارای
وضااعیتی معماگونااه اساات و در ایاان تحقیااق وضااعیت
امنیتی -دفااعی آیناده بخشای از پیراماون کشاور یعنای
منطقه شرق و جنوب شرق مورد کنکا قارار مایگیارد.
انجام این تحقیق ما را در شناخت وضاعیت پیچیاده ایان
منطقه و کسب قابلیات هاای الزم بارای دفااع بموقاع در
مقابل تجاوزات احتمالی دشمنان یاری خواهد رساند و در
صورت عدم انجاام ایان تحقیاق معماای موجاود در ایان
منطقه رمزگشایی نشده و احتماال فاافلگیری در منطقاه
مورد نظر وجود دارد.
 -3پیشینه تحقیق
بررسیها نشان میدهد که تحقیقی در زمینه جناگ
زمینی آینده در منطقه شرق و جنوب شارق کشاور علیاه
ایران صورت نگرفته است بنابراین شرح تحقیقاتی کاه در
سالهای اخیر در زمینه جنگ آینده انجام شاده باه شارح
جدول شماره( )1خالصه شده است:
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جدول -1تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در زمینه جنگ آينده
محقق

عناون تحقیق

شرح

جنگهای هیبریدی شامل گسترهای از حاالت متفاوت جنگ از جمله تواناییهای
متداول ،راهکنش های نامنظم ،انجام خشونت بی رویه و افتشاشات جنایی است که
توسط دولتها یا نهادهای فیر دولتی هماهنگ میگردد .هدف اصلی این مقاله
تدوین راهبردهای خرد و کالن جنگ احتمالی آینده با تأکید بر اجرای جنگ ترکیبی
(هیبریدی) میباشد .این پژوهش به رو آمیخته (رو توصیفی -تحلیلی و
تدوین راهبردهای جنگ
فتح اهلل کالنتری احتمالی آینده با تأکید زمینهای موردی) انجام گردیده و از نوع توسعهای -کاربردی میباشد ،بر اساس مدل
بر اجرای جنگ هیبریدی  SWOTتعداد  0راهبرد خرد ارائه گردیده که پس از تلفیق آن با  5ویژگی راهبردی،
بنیادی و مهم جنگ آینده 4 ،راهبرد کالن استخراج شده است .از اهار سناریو پیش
بینی شده جهت جنگ های ترکیبی آینده ،دو سناریوی آن (سنارویو اول و اهارم) به
صورت ترکیبی برای ج.ا.ایران متصور میباشد ،یعنی ترکیب جنگ کنترل از راه دور
با جنگ باتالقی.
ناصر شهالیی
،علیرضا نادری؛
جمال قیم؛
فریدون اکبرپور؛
علی صفر
ذوالفقاری؛
سیامک قادری

سال انجام
تحقیق

1065

مدل مناسب آماد و
پشتیبانی در فرماندهی
مشترك منطقهای در
فضای نبرد آینده

مقابله با تهدیدات جنگ های آتی ،نیازمند شناخت فضای نبرد آینده و استفاده
از تمام ظرفیتها و مؤلفههای قدرت ملی میباشد .در انین شرایطی عملیات-
های مشترك میتواند با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود ،باعث افزایش
بهرهوری و اثربخشی راهبردها و راهکنشها شود .امروزه یکی از نقا ضعف
حتی ارتش های بزرگ جهان ،بخش لجستیک یا آماد و پشتیبانی است .به
عبارت دیگر ،این بخش هنوز نتوانسته نسبت به سایر بخشها ،سرعتعمل و
انعطافپذیری خود را باال برد.

1065

تدوین الگوی تشکیل
فرماندهی مشترك
حسین شکوهی ؛
محمدرضا شیخ منطقهای آجا مبتنی بر
تهدیدات آینده

برای موفقیت در دفاع از کشور با توجه به شرایط و ویژگیهای جنگهای آینده
عوامل زیادی مؤثر هستند؛ مروری کوتاه بر جنگهایی که در دهههای اخیر به
وقوع پیوسته نشان میدهد بهکارگیری نیروهای مختلف تحت یک فرماندهی
واحد و یکپاراه الزامآور است .بنابراین هدف اصلی از انجام این تحقیق ،تدوین
الگوی مناسب فرماندهی مشترك منطقهای مبتنی بر تهدیدات آینده میباشد.
از نتایج تحقیق میتوان به ارائه الگویی جهت همافزایی ظارفیاتهای نیروهای
مسلاح در یک منطقه ،تسهایل فرماندهی و هدایت نیاروها در مقابله با
تهدیدات ،اماکاان باهکارگیری ظرفیت های ملی در مقابله با تهدیدات ،افزایش
قدرت تصمیمگیری و سرعت عکسالعمل در مقابل تهدیدات آینده اشاره کرد.

1065

جمهوری اسالمی ایران بهدلیل ماهیت ضد استکباری ،موقعیت خاص
ژئوپ لیتیک ،ژئواستراتژی و ژئواکونومیک در منطقه ،حمایت از مستضعفین
جهان ،حفظ سیاست استقاللخواهی و همچنین برنامه صلحآمیز هستهای خود،
به طور طبیعی در معرض تهدیدات زمانی و مکانی گوناگونی قرار دارد .بر اساس
نتایج بهدستآمده از تحقیق مشخص گردید که ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ
ماهیت صحنه جنگ
آیندهی احتمالی علیه جمهوری اسالمی ایران در افق 1424؛ بر اساس
ترکیبیِ آیندهی احتمالی
شاخص های عدم قطعیت آینده مشتمل بر تهدید ،بازدارندگی و تعامالت
علیه جمهوری اسالمی
بینالمللی در هشت حوزه تهاجم نظامی (هوا  -دریا) ،نیابتی دولتمحور و
ایران در افق 1424
فیردولتی ،براندازی نرم ،تحریم همهجانبه ،بیثباتسازی داخلی ،تنش مقطعی
و نافرمانی ،نفوذ و استحاله قابل دستهبندی است؛ که در آن مهمترین ویژگیها
شامل استفاده از سالح های نوین و فضای مجازی ،نوع و ابزار تهدیدات از نوع
هوشمند (ترکیبی) و عرصهی آن متمرکز بر جنگ اطالعاتی– امنیتی ،فرهنگی
و قومی و مذهبی است.

1065

علی ستاریخواه؛
امیرهوشنگ خادم
دقیق؛ عزیز
نصیرزاده؛ سید
محمد میرسمیعی

 / 06سنجش ميزان تاثيرگذاری بازيگران احتمالي جنگ زميني آينده درمنطقه شرق وجنوب شرق ايران

محقق

عناون تحقیق

شرح

امروزه ماهیت و مکانیزم تهدید نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران به دلیل رفتار
هوشمندان های که از سوی دشمن صورت م یگیرد نسبت به گذشته بسیار متفاوت
بازدارندگی دفاعی جدید شده است .در این راستا ،به نظر میرسد دشمن با گستردهتر کردن موضوعات و ابعاد
رضا مومن زاده
جمهوری اسالمی ایران تهدید ،مجموعهای از تهدیدها را در ااراوب" تهدید مرکب " تولید نموده و با پیوند
زدن آنها با مولفههای داخلی ،مکانیزم هوشمندانهای را از طریق" تجمیع تهدیدها "
علیه جمهوری اسالمی ایران فعال نموده است.

 -4مبانی نظری تحقیق
 آيندهپژوهی
آیندهپژوهی در پی آن است تا با بهرهگیری از تحلیال
وضعیت موجود ،شناسایی ساازوکارهای تیییار و تعریاف
ساناریوهای مختلاف ،توساعه و بهباود را در آینادههاای
محتمل و ممکن پیشبینی کند .آینادهپژوهای ،ارتبااطی
دوسویه با جهانبینی ،ایدئولوژی و فرهناگ ملاتهاا دارد
توجه به آینده و اثرات آن در زندگی انساان ،از مهمتارین
مباحثی است که حس کنجکاوی انسان را برمیانگیزد .باا
توجه به اینکه تحلیل آینده ،یکی از موارد محیطشناسای
در مباحث استراتژیک محسوب میشود و تحوالت علمای
این مبحث درروند علمی این مباحاث اساتراتژیک نقاش
دارد ،هدف از رو شناسی آیندهپژوهی ،اکتشاف ،ایجاد و
آزمون آیندههاای مطلاوب و محتمال باه منظاور بهباود
تصمیمات هست (اهرسمان)0210،1
آیندهپژوهی ،دانشی است که بر پایا ارز هاای هار
جامعه ساخته میشود .درواقع آیندهپژوهی باید گذشاته-
نگر باشد وبه حال برسد ،روندها را در این زمین پیدا کند و
پس ازآن ،با اساتفاد از نظریاههاای منعطاف و ترکیبای
بررسی کند که اه آیندههای محتملی برای حاوز علاوم
انسانی وجود خواهند داشت(.خزایی)1061 ،
اولین فعالیت آیندهپژوهی در قالب یک تحلیل علمی،
توسط گروهی از محققان به سرپرستی آگبرن ،0در آمریکا
انجام شد( .تیشهیار )1062 ،از نظر نظامی در سال، 1641
پاس از جناگ جهاانی دوم و باهدنباال تجزیاه و تحلیال
فناوریهای مورد استفاده در آلمان و ژاپن ،آیندهپژوهی به
دلیل یک ضرورت نظامی در موسس راند 0در آمریکا مطرح
مطرح شد(گودرزی و محمدی )1060 ،همچناین انتشاار
کتاب تصویر آینده نوشته پوالك ، 4در سال  1651و کتاب

سال انجام
تحقیق

1060

هنر حدس زدن نوشته وتل 5در سال 1694باه ایان علام
رسمیت بخشاید و پاس ازآن گساتر یافات( .واعظای و
همکاران )1069 ،ازجمله مهمترین رو های آیندهپژوهی
میتوان به پویش محیطی ،تحلیل تأثیرات متقابل ،تحلیل
تصمیم ،مدلهای تصمیمگیری ،دلفی ،اقتصادسنجی ،حلقه
آیندهها ،بازیسازی و شبیهسازی ،پیشبینی هوشمندانه و
شهود ،تحلیل ریختشناسی ،روشهای مشارکتی ،درخات-
های وابستگی ،سناریوها ،مدلسازی آمااری ،پویااییهاای
سیستم ،تحلیل ساختاری ،تحلیل زنجیره فناوری ،پایش-
بینیهای سریهای زمانی ،تحلیل و تأثیر روند ،تحلیل الیه-
ای علتها ،مدلسازی عاملی ،نگاشت مسایر و ماتنکااوی
اشاره کرد) کراوزیچ و اسالگتر)0212،9
 بازيگران جنگ زمینی آينده
علیرفم پیشرفتهای حاصل شده در عرصاه فنااوری-
های نظامی و استفاده از فضاا در عصار اطالعاات ،نتیجاه
جنگ های آینده بطور مستقیم به عملکرد نیروهای زمینی
مارتبط خواهاد باود و اهااداف اساتراتژیک بادون حضااور
نیروهای زمینی قابل دستیابی نخواهد بود.
همچنین در جنگهای آینده ،سطوح تصمیم گیری از
متمرکز در رده های باال بایاد باه فیار متمرکاز و در رده
های پایین تر ،تیییر نماید .و این به مفهوم تیییر در شیوه
های جنگیادن ساازمان هاای نظاامی در آیناده اسات .از
طرفی بازیگران جنگ هاای آیناده دااار تحاول اساسای
خواهد شد و پیچیدگی و معمای جنگهای زمینی آیناده
در عدم شناخت بازیگران درگیر در جناگ و شایوه هاای
جنگیدن آنهاست.
مااارتین وان کرفلااد در  1661در کتاااب"بازاندیشاای
مفهوم جنگ" تأکید دارد که پس از ساال 1645اریاک
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ها ،تروریست ها ،باندهای مسلح ،شورشیان و شبه نظامیان
 160 ،جنگ به راه انداخته اند و نتیجه گیری می کند که
در آینده "،جنگ کم شدت "شیوع می یاباد و در آن مارز
بین نظامیان و فیرنظامیان از بین خواهد رفت و باازیگران
فیردولتی جنگ را از انحصار دولت ها خارج خواهند کارد.
او معتقد است جنگ های آینده  ،جنگ هاای موجودیات
هستند زیرا در جنگ موجودیت به جای ارتش  ،این ملت
ها هستند که شجاعانه و بارای اهاداف واالی خاود نظیار
آزادی و حیات می جنگند (.پیتر والدمان)0224 ،
رابارت دی .کااپالن 0در کتااب خاود" نالاه هاای
امپراطوری :قدرت نظامی آمریکا بر روی زمین "پیش بینی
کرد که عصر جنگ انبوه نیروهای پیاده تمام شده و بایاد
در آینده ،نیروی سابک و کوبناده در اختیاار داشات .وی
معتقد است که نباید بیش از حد فرق نظریه های نوین و
جذاب و پرطمطراق سالحهای پیشرفته جنگی شد و تحت
تاثیر این حرف بود که” دیگر جنگ در قرن بیست و یکام
متحول شده است".
"دگرگونی در ماهیت جنگ" ،باید باار دیگار تعریاف
شود .به رفم دیدگاه رایج ،دگرگونی و تحاول واقعای ،باه
معنی ارتقای کیفیت نیروهای رده پایین در قالب آماوز
های مدرن فرماندهی و زبانهای خارجی و دیگر مهارتهایی
است که باید در نظام ارتقای شیلی ایشان لحاظ شود ،ارا
که آنها ،همواره اولین افارادی هساتند کاه باا االشاهای
میدان نبرد روبه رو می شوند .در آینده میدانهای نبرد ،به
مراتب گسترده تر از میدانهای کنونی خواهند بود  .بیابانها،
جنگلهای وسیع و شهرهای شلوغ کشورهای جهان ساوم،

محال درگیاری جنگهاای آیناده خواهناد باود .در ایان
میدانهای وسیع ،گروههای کواکی در حاال شاکار گاروه
های کواک دیگر خواهند بود .به این معنی که در سلسله
مراتب فرماندهی ،تصمیمات در پایین ترین ساطح اتخااذ
می شوند .یعنی در سطح جوخه ،دسته و حتی گروه  .باه
عبارت دیگر تمرکز قدرت در افسران جاز و درجاه داران
اتفاق می افتد .همچنین اصالح رکن پنجم ،یعنای رواباط
نظامیان با فیرنظامیان ضروری است (.کاپالن)0229 ،
 تحلیل بازيگر در پروژه آيندهپژوهی
تحلیاال بااازیگر فرآیناادی اساات کااه باار اساااس آن
بازیگران یک فعالیت مشارکتی شناسایی میشوند؛ نقش و
سهم آنان در برنامه یاا پاروژه مشاخص مایگاردد؛ نفاوذ
حقوق و رفتار آنان در تعامل با سایر بازیگران تحلیل می-
شود( .ریید و همکاران)0226 ،
باارای نمااایش جایگاااه فراینااد تحلیاال بااازیگر در
آینده پژوهی از مدل تعیین قلمرو کینان و مایلز در ابتدای
یک پروژهی آیندهپژوهی بهره برده شد .ابعاد این مدل باه
دو دستهی کلی تقسیم شده است(مایلز و کینان:)0220 ،
 ابعاد محدودکننده :شامل نقطه شروع ،نتایج ماورد
انتظار ،مخاطبان ،محیط سیاست گذاری و فرهناگ
اجتماعی -اقتصادی و منابع.
 ابعاد تنظیم شونده :شاامل رو هاا ،خروجایهاای
رسمی ،ساازمان و مادیریت پاروژه ،موضاوعات یاا
بخاشهااای تحاات پوشااش ،افااق زمااانی ،مداخلااه
سیاستی و نوع مشارکت.

جدول -2شرح ابعاد ارائه شده توسط كینان و مايلز
ابعاد پروژه

مولفهها

شرح

نقطهی شروع

آیندهپژوهی تقریباً در هر جایی که تصمیمگیری وجود داشته باشد ،میتواند انجام
گیرد :در سطح ملی ،به وسیلهی سازمانهای بینالمللی و حتی در سطح یک
شرکت.

تحلیل بازيگر

محیط سیاستگذاری آیندهپژوهی در یک خأل سیاسی ،فناورانه یا اقتصادیااجتماعی انجام نمیگیرد بلکه
و فرهنگ اقتصادی در یک بافت نهادی[ ]9قرار دارد .انین نهادهایی خود در یک محیط سیاستگذاری
ابعاد محدودکننده
و درون یک فرهنگ اقتصادی اجتماعی قرار دارند.
اجتماعی
مخاطبان

فرآیند آیندهپژوهی باید یک فرآیند مشارکتی باشد و ذینفعان مختلف در آن به
ارائه دیدگاههای خود بپردازند.

x

نتایج مورد انتظار

هدایت یک پروژه آیندهپژوهی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار میباشد .نوع این
نتایج وابسته به نوع سازمانها و جوامع درگیر فرآیند میباشد.

x
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ابعاد پروژه

مولفهها

شرح

منابع

منابع مورد نیاز برای انجام یک پروژه آیندهپژوهی عبارتند از منابع مالی ،زمان،
حمایت سیاسی ،منابع انسانی ،منابع زیرساختی و منابع فرهنگی.

از ابتدای پروژه آیندهپژوهی باید در نظر داشت که پوششدادن همهی بخشها یا
موضوعات ممکن ،فیرعملی است .این بدین معناست که انتخابهایی باید صورت
موضوعات یا بخشهای
گیرد .نحوهی انجام انین انتخابی در پروژههای آیندهپژوهی به ندرت روشن و
تحت پوشش
مشخص است .زمانی که تقاضا برای پوشش دادن تعداد حوزهها یا بخشهایی بیش
از امکانات موجود وجود دارد ،ناگزیر باید تصمیماتی مشکل اتخاذ شود.

افق زمانی

در عمل ،افق زمانی فعالیتهای آیندهپژوهی به طور قابل مالحظهای متفاوت
میباشد زیرا منظور از بلندمدت برحسب موضوع و فرهنگهای مختلف ،تفاوت
بسیاری دارد .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد افق زمانی به اهداف و
جهتگیری پروژه آیندهپژوهی وابسته است.

رو ها

هنگامیکه تصمیم به تفکر در مورد آینده گرفته میشود ،دستیابی به یک فهم و
درك از وضعیت گذشته و حال ضروری است .دستیابی به این فهم و درك میتواند
از طریق رو های مختلفی انجام پذیرد.

مشارکت

اینکه اه کسانی در آیندهپژوهی مشارکت کنند ،مسئلهی اصلی مدیران پروژه است
و بستگی به اهداف ،جهتگیری پروژه ،موضوعات یا بخشهای تحت پوشش و
مخاطبان پروژه دارد .برخی پروژههای آیندهپژوهی با مشارکت تعداد افراد محدودی
انجامیافته در صورتیکه برخی دیگر با مشارکت بسیار گستردهای همراه بودهاند.

سازمان و مدیریت
پروژه آیندهپژوهی

برای هر فعالیت آیندهپژوهی ضروری است که یک ساختار در نظر گرفته شود .این
ساختار شامل تخصیص نقشها به گروههای کاری ،پانلها ،حامیان،
آموز دهندگان و… میباشد.

ابعاد تنظیمشونده

تحلیل بازيگر

x

x

x

پروژههای آیندهپژوهی یا به دنبال تاکید بر خروجیها یا تاکید بر فرآیندها و یا در
جستجوی روشی جهت ترکیب این دو میباشند .رویکردهای خروجیا محور معموالً
به دنبال دستیابی به نتایج ملموس و محسوس مانند گزار های دربردارندهی یک
خروجیهای رسمی سناریو ،یک فهرست مهم از اولویتها یا … هستند .انین رویکردهایی افلب تعداد
گروههای متخصص کمتری را شامل شده و از متدولوژی های بسیار رسمی برای
استخراج و ترکیب عقاید متخصصان استفاده میکنند .رویکردهای فرآیندا محور
بیشتر متمرکز بر شبکهسازی بهتر و تبادل عقاید میان بازیگران هستند.

مداخله سیاستی

نحوهی پیگیری نتایج آیندهپژوهی معموالً به وسیلهی مدیران پروژه که تمام فکر
خود را به انجام صحیح فرآیند آیندهپژوهی مشیول میدارند ،نادیده گرفته میشود.
اگراه انجام صحیح فرآیند آیندهپژوهی میتواند به افزایش احتمال موفقیت
فعالیتها و اقدامات دنبال کنندهی نتایج منجر گردد ،اما آگاهی از امکان انجام
اقدامات از نظر سیاسی ،باید از ابتدای پروژه ،در نظر گرفته شود.

همان طور که در جادول بااال مشااهده مایگاردد،از
مراحل 10گانه تعیین حیطه پروژه در  9مرحلاه نیااز باه
شناخت صحیح از بازیگران ،اهداف و منافع آنها میباشد.
لذا نه می توان بادون شاناخت صاحیح باازیگران انتظاار
نتایج صحیحی از تحلیل بازیگر داشت .و نه بدون شناخت
بازیگران میتوان ،هدف گذاری صاحیحی انجاام داد .زیارا
زمانی که تقاضاا بارای پوشاش دادن تعاداد حاوزههاا یاا

x

بخش هایی بیش از امکانات موجود وجود دارد ،ناگزیر باید
تصمیماتی مشکل اتخاذ شود و مسلماً ایان تصامیمات در
گرو شناخت بازیگران موثرتر میباشد .همچناین شاناخت
سازمان و مدیریت پروژه آینادهپژوهای نیازمناد شاناخت
بازیگران ،نقش ها و روابط آن ها ،قدرت و منافع هر باازیگر
می باشد و این ها همه بخشی از نتاایج رو هاای تحلیال
بازیگر است که بدون به کااری گیاری آنهاا نمایتاوانیم
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انتظار داشته باشیم به نتایج جاامع و کااملی برسایم کاه
مورد قبول همگان باشد(.منطقی و همکاران)1060 ،
 ماتريس دستهبندی بازيگران
یکاای از ماادل هااای تحلیاال بااازیگران ،دسااتیابی بااه
ماتریس دسته بندی بازیگران بر اساس اهمیت و نفوذ آنان
است .تکمیل این ماتریس کمک میکناد کاه فهرساتی از
بازیگران و ذی نفعان به تفکیک اهمیت و میزان نفوذشاان
تهیه شود (شکل ( .)1جپسن و همکار)0226 ،

 -5روش شناسی تحقیق
این تحقیاق کیفای باا رویکارد آینادهپژوهاناه و باا
استفاده از مدل ماتریسی قدرت-منفعت در رو تحلیال
بازیگر برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده گردیاده اسات.
جمع آوری داده ها از طریق ،مصاحبه با شش گروه خباره
در حوزه جنگ در سه مرحله انجام گردید و در هر مرحله
از هر گروه خواسته شد که نظر خبرگی خود را برای همه
گروهها بیان نمایند.
 -6تجزيه و تحلیل داده ها

باال

باال

قدرت نفوذ

پایین

پایین

سطح منافع

الف
بازیگران اصلی
اهمیت باال و نفوذ باال

ب
راضی نگه داشته
میشوند
اهمیت پایین و نفوذ باال

ج
مطلع نگه داشته میشوند
اهمیت باال و نفوذ پایین

د
کمترین کوشش
اهمیت پایین و نفوذ
پایین

شكل -1ماتريس دسته بندی ذينفعان

بر اساس مااتریس دساته بنادی ذینفعاان ،مااتریس
سنجش قدرت نظامی-منفعت بازیگران به صورت جادول
 0ارائه می شود که در آن میزان قادرت نظاامی و مناافع
بازیگران نسبت به هم سنجیده شده و جایگاه هار باازیگر
تعیین می شود .در این مدل ماتریسی هر متییر در سطح
باال ،نسبی و پایین در نظر گرفته شده است.
جدول  -3مدل ماتريس قدرت نظامی -منفعت ارائه
شده توسط محقق
بازیگران باقدرت
نظامی باال و منافع
باال

بازیگران با قدرت
نظامی باال و منافع
نسبی

بازیگران با قدرت
نظامی باال و منافع
پایین

بازیگران با قدرت
نظامی نسبی و
منافع باال

بازیگران با قدرت
نظامی نسبی و
منافع نسبی

بازیگران با قدرت
نظامی نسبی و
منافع پایین

بازیگران باقدرت
نظامی پایین و
منافع باال

بازیگران باقدرت
نظامی پایین و
منافع نسبی

بازیگران با قدرت
نظامی پایین و
منافع پایین

نتایج مصاحبه با گروههاای خباره باه شارح جادول ()4
خالصه شده است:
جدول -4نتايج نهايی شش گروه خبره
گروه تعداد اعضا

بازيگران كلیدی

الف

 0نفر

ائتالف تروریستها ،شکلهای جدید بی هویت
تروریستی ،مداخالت خارجی قدرتهای
استکباری ،طالبان

ب

 4نفر

رژیم صهیونیستی ،ترکیه گروههای معاند و
وهابیت و سلفیت ،ائتالف عربی

ج

 4نفر

نیروهای فرامنطقه ای شامل آمریکا و ناتو،
مردم بومی ،گروهکهای تارشگری،
عربستان ،اسراییل ،پاکستان

د

 0نفر

عربستان ،گروههای تروریستی نوین
فیرمتمرکز  ،منافقین

و

 0نفر

مردم محلی ،ائتالف منطقهای ،استقالل
طلبان بلواستان پاکستان ،وهابیت و سلفی
گری

ه

 9نفر

گروهکهای مسلح محلی ،نیروهای
فرامنطقه ای ،وهابیت و عناصر تکفیری

در ادامه از گروههای خباره ،میازان قادرت نظاامی و
میزان منافع هر بازیگر مطاابق طیاف لیکارت ده تاایی(از
صفر تا  )6پرسایده شاده و پاساخهاا مطاابق جادول()5
جمعبندی گردید.

 / 06سنجش ميزان تاثيرگذاری بازيگران احتمالي جنگ زميني آينده درمنطقه شرق وجنوب شرق ايران

جدول -5میانگین پاسخهای گروههای خبره به میزان قدرت نظامی و میزان منافع هر بازيگر
كلیه بازيگران/ذينفعان

میانگین طیف لیكرت میزان

میانگین طیف لیكرت میزان

قدرت نظامی

منفعت

6

6

آمریکا
ناتو

1.9

1.0

رژیم صهیونیستی

1.0

6

گروههای تروریستی نوین فیرمتمرکز و بی هویت

5.1

4.4

گروهکهای تروریستی محلی

0.4

0.1

طالبان افیانستان

4.0

0.0

طالبان پاکستان

0.1

0

عربستان

0.0

4.1

ائتالف منطقهای

0.1

0.0

ترکیه

0.0

4

گروهک منافقین
بلواستان پاکستان

0.0
1.6

9.0
0.6

قومیتهای وهابی

1.0

0.1

پاکستان

0.5

2

در این مرحله باید مشخص نمود کاه هار باازیگر در
مقایسه با سایر بازیگران اه میزان قدرت نفاوذ و جایگااه
دارد .برای تعیین جایگاه هر بازیگر ،میزان تاثیرگذاری هر
بازیگر به صورت درجه  1تا درجه  9براساس دسته بندی
زیر نامگذاری میشود:
 گروه بازیگران با قدرت نظامی باالی  9و منافع باالی
 ، 9گروه با تاثیرگذاری درجه  1نامگذاری میشود.
 گروه بازیگران با قدرت نظامی باالی  9و منافع بین 0
تا، 9گروه با تاثیرگذاری درجه  0نامگذاری میشود.
 گروه بازیگران با قدرت نظامی بین 0تا 9و منافع بین
 0تا ، 9گروه با تاثیرگذاری درجه  0نامگذاری می-
شود.
 گروه بازیگران با قدرت نظامی بین  0تا 9و منافع
باالی ،9گروه با تاثیرگذاری درجه  4نامگذاری می-
شود.
 گروه بازیگران با قدرت نظامی باالی پایین  0و منافع
پایین،0گروه با تاثیرگذاری درجه  5نامگذاری می-
شود.
 گروه بازیگران با قدرت نظامی باالی 9و منافع
پایین ،0به دلیل تاثیرگذاری ضعیف و یا عدم تمایل
به تاثیرگذاری و اتخاذ سیاست بی طرفی ،رفتاری

خنثی ارائه می نماید که در دسته بندی در نظر
گرفته نمیشود.
در جاادول ( )9میاازان تاثیرگااذاری هاار یااک از بااازیگران
براساس میانگین نمرات داده شده گروههای خبره ،ساطح
بندی شده اند.
جدول -6ماتريس سنجش قدرت نظامی ،منفعت
میانگین
كلیه بازيگران/ذينفعان

طیف لیكرت
میزان قدرت
نظامی

آمریکا
ناتو

میانگین
طیف
لیكرت
میزان

میزان
تاثیرگذاری

منفعت

6
1.9

6
1.0

درجه1
درجه1

رژیم صهیونیستی

1.0

6

درجه1

گروههای تروریستی نوین
فیرمتمرکز و بی هویت

5.1

4.4

درجه0

گروهکهای تروریستی محلی
طالبان افیانستان

0.4
4.0

0.1
0.0

درجه5
درجه0

طالبان پاکستان

0.1

0

درجه0

عربستان

0.0

4.1

درجه0

ائتالف منطقهای

0.1

0.0

درجه0

ترکیه

0.0

4

درجه0

گروهک منافقین

0.0

9.0

درجه4
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میانگین
كلیه بازيگران/ذينفعان

طیف لیكرت
میزان قدرت
نظامی

میانگین
طیف
لیكرت
میزان

میزان
تاثیرگذاری

منفعت

بلواستان پاکستان

1.6

0.6

درجه5

قومیتهای وهابی

1.0

0.1

درجه5

سطح بندی بازيگران جنگ زمینی آينده در منطقه
شرررو و جنرروق شرررو ايررران براسررا

میررزان

تاثیرگذاری
الف) بازیگران با سطح تاثیرگذاری درجه 1
بازیگران فرامنطقه ای شامل آمریکا و متحد اصالیش
ناتو و در کنار آنها رژیم صهیونیستی باه عناوان باازیگران
تاثیرگذار درجه  1و مهمترین و موثرترین بازیگر شناسایی
شدند .این مطلب به معنی این است که قادرتهای بازرگ
همچنان تمایل به حضور در ساایر منااطق را دارناد و باا
شیوه های مستقیم یا فیرمساتقیم رویکارد سالطه گاری
خویش را ادامه می دهند.
ب) بازیگران با سطح تاثیرگذاری درجه 0
عربسااتان ،ترکیااه و ائااتالف منطقااهای مهمتاارین
بازیگران تاثیرگذار درجه 0در منطقه شرق و جنوب شارق
کشور در آینده شناسایی شدهاند .پس از تجزیاه عثماانی،
عربستان و ترکیه همواره در صدد دستیابی باه قادرت در
منطقه فرب آسیا بودهاند .البتاه شایوه هاای تاثیرگاذاری
آنها با هم کامال متفاوت اسات .عربساتان رویکارد مقابلاه
مستقیم را در پیش گرفته است و به دنبال کسب حمایت
کامل بازیگران درجه  1میباشد ولی ترکیه رفتاری دوگانه
در سالهای مختلف از خود نشان داده اسات و از باازیگران
درجه  1فاصله گرفته است.
ج) بازیگران با تاثیرگذاری با درجه 0
شکل گیری گروههای تروریستی نوین فیرمتمرکاز و
بدون هویت مشخص در منطقه افیانساتان و پاکساتان در
کنار گروههای تروریستی سنتی موجود بازیگران درجه 0
را تشکیل می دهند .رفتار این گروهها با شکل های جدید
خشونت همراه خواهد بود .ایان دساته هراناد از درجاه

تاثیرگذاری کمتری نسبت به دو گروه اول ،نیاز به کساب
قابلیتهای نوینی متفاوت با قابلیاتهاای شاناخته شاده
موجود دارد.
د) بازیگران با تاثیرگذاری با درجه 4
این بازیگران کاه شاامل مناافقین و مخاالفین نظاام
جمهوری اسالمی می باشند ،به عنوان باازیگران درجاه 4
نقشی شبیه به حشرات موذی بازی می نمایند.
و) بازیگران با تاثیرگذاری با درجه 5
گروهکهای تروریستی محلی ،استقالل طلبان بلاو
پاکستان و ایران و قومیاتهاای محلای متااثر از وهابیات
عربستان بازیگران درجه  5را تشکیل می دهناد .عملکارد
ایان بااازیگران کااامال وابسااته اساات و بااه عملکاارد سااایر
بازیگران بستگی دارد .این دساته باا آنکاه از نظار قادرت
نظامی در کمترین حد قرار دارند به دلیل آشانایی کامال
به مناطق دو طرف مرز می توانند نقش هاای حمایات یاا
هدایت سایر بازیگران و یا نفوذ در نیروهای داخلی را ایفاا
نمایند.
 -6نتیجه گیری
این تحقیق به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی بوده است.
سوال اول :بازیگران کلیدی جنگهای زمینی آینده علیاه
ایران در منطقه شرق و جنوب شرق ایران کدامند؟
پاسخ :بازیگران کلیادی جنگهاای زمینای آیناده بار
اساس میزان قدرت نظامی و منافعی کاه خواهناد داشات
شامل  10بازیگر می باشد .آمریکا و متحد اصلیش نااتو و
در کنار آنها رژیم صهیونیستی ،عربستان ،ترکیاه ،ائاتالف
منطقهای ،گروههای تروریستی نوین فیرمتمرکاز و بادون
هویت مشخص در کناار گاروههاای تروریساتی سانتی،
منافقین و مخالفین نظام جمهوری اسالمی ،گروهکهاای
تروریستی محلی ،استقالل طلبان بلو پاکستان و ایران و
قومیت های محلای متااثر از وهابیات عربساتان باازیگران
کلیدی این جنگ احتمالی معرفی شده اند.
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سوال دوم :جایگاه هر یک از بازیگران جنگ زمینی آینده
در منطقاه شارق و جنااوب شارق ایااران براسااس میاازان

 )6منطقی .منواهر؛ امیرعلی سیف الدین؛ محسن
اکبرپورشیرازی و علی زارع میرك آباد،1060 ،

تاثیرگذاریشان اگونه است؟
پاسخ :سیزده بازیگر معرفی شده در پاسخ ساوال اول
از نظر میزان تاثیرگذاری در  5سطح ،سطح بندی شدند و
به عنوان بازیگران با سطح تاثیرگاذاری درجاه 4 ،0 ،0 ،1
و  5معرفی گردیدند.

بررسی جایگاه تحلیل بازیگر در مطالعات آینده
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Abstract
One of the characteristics of future wars is the plurality and diversity of actors and forces
involved in the war, and the analysis of actors is a process by which actors are identified; their
role and contribution in the intended program and the relationships of the actors are determined.
To make Therefore, this research has been conducted with the aim of analyzing the main actors
in the eastern and southeastern parts of the country to formulate controversy and possible
ground warfare in the future.This research was exploratory and futuristic. In this regard, a panel
of experts consisting of 11 tables of experts and experts in the field of war was formed and then
interviewed with 9 senior officials associated with the situation in the region. Then, using the
actor analysis method, the main actors in the future ground warfare in the area were identified
and classified, and then the role of the actors and the relationship between them was identified.
Keywords: Future Studies, Future Earthquake War, Influence Matrix - Level of Interest, Actor
Analysis, Actors of War

