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چکیده
آمریکا و متحدانش پس از گذشت زمانی طوالنی از فعالیتهای خشونتبار داعش در منطقه جنوب آسیای غربی ،در راستای
اهدافی خاص تحت پوشش مبارزه با تروریسم اقدام به تشکیل ائتالف و شروع به حمله به مواضع داعش نمودند .هرچند اهداف این
اقدام از سوی آنها اعالم گردیده ،ولی بنا به سوابق قبلی آمریکا ،این اهداف غیرواقعی به نظر میرسد و نیاز است با آیندهپژوهی و با
پند گیری از گذشته به اهداف واقعی این ائتالف پی برد .لذا تالش بر این است تا در قالب پژوهش حاضر ،با مراجعه به جامعه آماری
که شامل دو دسته «مستندات ،رسانهها و مصاحبهها» و «خبرگان» است ،اهم اهداف پشت پرده تا حد زیادی مشخص گردد.
دادههای این تحقیق از دسته اول جامعه آماری با استفاده از تحلیل محتوا و بهصورت اکتشافی استخراج گردید .پس از آن دادهها ،در
چند بخش کلی دستهبندیشده ،پرسشنامه تنظیم و به جامعه آماری جهت قضاوت ارسال گردید .سرانجام با دریافت ،قضاوت
خبرگان ،با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای و با بکار گیری نرمافزار سوپر دسیژن تحلیل و تعداد  29هدف مهم احصاء
گردید که «تضعیف قدرتهای منطقه خاورمیانه»؛ «حفظ امنیت رژیم صهیونیستی»؛ و «نفوذ مجدد آمریکا و متحدانش در
خاورمیانه» بهعنوان مهمترین آنها است.
واژههای کلیدی :آیندهپژوهی ،داعش ،اهداف ائتالف ضدداعش ،تکنیک فراتحلیل شبکهای.
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 -1مقدمه
داعش ،ائتالفی است که از بنیادگران بعثی و افسران سابق
ارتش عراق تشکیلشده است ،افسرانی که با اشغاال عغراق از
سوی آمریکا و سرنگونی صدام از ارتش اخراج و امتیازات خود
را از دست دادند .بهاینترتیب شبهنظامیان داعش لزوماً تنها از
یک گروه رادیکال و ایدئولوژیک تشغکیل نشغده و بسغیاری از
بهاصطالح ناسیونالیستهایی که رؤیای احیای سیستم صغدام
را دارند نیز در این گروه حضغور دارنغد (فیروزآبغادی.)2939 ،
این گروه سلفی تکفیری بهشدت خطرناک توسط سعودیهغا
حمایت مالی و لجستیکی میشود و موجب بغدنامی اسغالم و
تفکر واالی دینی مغیشغوند و بغه لحغاس سیاسغی در مسغیر
صهیونیستها و آمریکا در منطقه قدم بر میدارند .نبرد کنونی
داعش در عراق ،درواقع نبرد سعودی علیغه ایغران بغه جهغت
تسلط بر خاورمیانه است .به بیانی دیگر ،روند نبردهای گغروه
داعش در عراق ،نتیجه دسیسه چندساله دربار آل سعود برای
نبرد با جمهوری اسغالمی است(هندرسغن .)2939 ،نیروهغای
داعش ،ضمن اقدامات بیسابقهای از قبیل قتلعام شیعیان در
عراق و همچنغین از بغین بغردن امغاکن متبرکغه شغیعیان از
یکسو ،درصدد تحریک ایران میباشند و از سوی دیگغر نظغر
برخی از اهل سنت عراق را نسبت به ایران منفی کرده و ایغن
ایده را ترویج دادهاند که شیعیان ایران در حال تصرف قلمغرو
تاریخی اهل تسنن هستند(به نقل از مسجد جامعی.)2981 ،
قطعاً این مهم ،در راستای راهبردهای دشمنان انقالب اسالمی
ایران است .بااینحال ،در پس اتفاقات سریع و پیچیده و مبهم،
و البته در یک تاییر معنادار ،باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا
به مناسبت سالگرد  22سپتامبر ،طغی یغک سغخنرانی اعغالم
میدارد داعش ،تهدیدی علیغه منغافع ملغی و امنیغت آمریکغا
است ،لذا در هر نقطه باشغد موردحملغه قغرار خواهغد گرفغت
(مرادی .)2939 ،تحلیل گران بر این باورند ،در ایغن شغرایط،
رفتار و رویکردها آمریکا و متحدانش در مقولغه داعغش ،یغک
پارادوکس آشکار است.
بررسی منابع قابلدسترس نشان مغیدهغد ،در خصغوص
ماهیت و فلسفه اصلی آمریکا و متحدانش در تشکیل ائغتالف
ضدداعش ،ابهامات زیادی وجود دارد .مهمترین سؤالی کغه از
همان ابتدا در مورد این اقغدام آمریکغا مطغرح شغد ایغن بغود
درصورتیکه نیت واقعی بانیان این ائغتالف مبغارزه بغا داعغش
است ،چرا کشورهایی مانند ایغران ،سغوریه و روسغیه در ایغن

ائتالف نیستند؛ بهویژه ایران که در سالهای اخیر هم قربغانی
تروریسم بوده و هم پرچمدار مبارزه با تروریسم است .به همین
دالیل کارشناسان و نغارران منطقغهای هغدف از ایجغاد ایغن
ائتالف را دالیلی غیر از مبارزه با داعش میداننغد .بغههرحغال
آنچه مهم است ،بحران تروریستی داعش از ابعاد مختلفغی بغا
امنیت ملی جمهوری اسغالمی مغرتبط اسغت .ایغن ارتبغا را
میتوان حداقل از دو منظر زیر بررسی نمود:
 ماهیت ضد اسالمی ایرانی داعش و بهتبع آن حمایت
حامیان از شکلگیری و ادامه حیات آن؛
 دشمنی همیشگی ائتالف ضدداعش به رهبری آمریکا
و نیز برخی از متحدانش نسبت به جمهوری اسغالمی
ایران.
بر این مبنا ،مهمترین هدف این مطالعغه ،تحلیغل اهغداف
کشورهای شرکتکننده در ائتالف ضغدداعش اسغت .اهغداف
دیگر این تحقیغق ،واکغاوی ماهیغت اصغلی گغروه تروریسغتی
داعش؛ واکاوی اهداف و انگیزههای گروه تروریستی داعغش؛ و
شناخت ائتالف ضدداعش و بررسی اهداف آنغان اسغت .بغرای
تحقق این اهداف ،سؤال اصلی مطالعه حاضر ایغن اسغت کغه
مهمترین اولویت و اهداف ائتالف ضدداعش چیست؟ واکغاوی
این جریان و پاسخ به سؤال یادشده ازآنجهت که میتواند به
تبیین واقعیت کمک نماید برای تصمیمگیرنغدگان جمهغوری
اسالمی ایران مفید است.
داعش  ،اهداف و مأموريتها
داعش مخفف دولت اسالمی عراق و شام که یک سازمان
تروریستی مسلح از سازمانهای وابسته به القاعغده اسغت کغه
اندیشه سلفی جهادی را پیشه خودکرده است و هدف سازمان
دهندگان داعش نیز بازگرداندن چیزی اسغت کغه آنغان آن را
«خالفت اسالمی و اجرای شریعت» مینامند و عراق و سوریه
نیز جوالنگاه عملیات داعش است(اسد .)2988 ،ریشغه اصغلی
شکلگیری گروههایی مانند داعش را بایغد در تحغوالت دهغه
آخر قرن بیستم در افاانستان دانست .با روی کار آمدن رژیغم
طالبغغان در افاانسغغتان ،ایغغن رژیغغم از القاعغغده حمایغغت کغغرد
بهگونهای که القاعده توانست پایگاههای متعددی را در سراسر
افاانستان و بیش از  16کشور جهان ازجمله عراق دایر نماید.
این گروه تروریستی که حمایغت شغدید غغرب و نیغز برخغی
کشورهای عربی منطقه خلیجفارس را بغه همغراه داشغت ،در
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سال  2661میالدی« ،دولت اسالمی عراق» به رهبری ابوعمر
البادادی را تشکیل داد .هم اکنون ریاسغت دولغت مغذکور را
ابوبکر بادادی بر عهده دارد .وی با گسترش فعالیتها ،سازمان
خود را به دولت اسالمی عراق و شام که نام مخفف آن داعش
است ،تاییر داد(فیروزآبادی و همکاران .)2939 ،با بکار بغردن
نام شام بهجای سوریه که منطقغهای بغه گسغتردگی سغوریه،
اردن ،لبنان ،رژیم صهیونیستی ،فلسطین و بخشهایی از غرب
عراق و صحرای سینا در مصر میباشد ،ریشههای فکری ایغن
سازمان نمایان میشود .رهبران داعغش آرمغان بازگشغت بغه
دوران اقتدار خالفت اموی را بهعنوان آرمان ایغن سغازمان در
سر دارند(محمدیان.)2939 ،
بغه بغاور فیروزآبغغادی و همکغاران( ،)2939هسغته اصغغلی
داعش ،ساخته و پرداخته سرویسهغای اطالعغاتی و امنیتغی
میباشد که اهداف بزرگی از جملغه اسغالم هراسغی بغرای آن

شکی نیست یکی از بزرگترین حامیان گروه تروریسغتی
داعش در منطقه ،رژیم آل سعود است .بهگونهای که میتغوان
گفت آنچه از حمالت گروه تروریستی داعش در عراق برمیآید
این است که این حمالت نتیجه توطئههغای آل سغعود بغرای
جن چندین ساله با ایران است .جنگی که داعش علیه عراق
به راه انداخته است ،در حقیقت جن عربسغتان علیغه ایغران
بغرای سغیطره یغافتن بغغر منطقغه غغرب آسیاسغت (پرنغغدین،
خرداد .)2939از نگاه عربستان ،ایران مدعی رهبری منطقغه و
بسط نفوذ خود با رویکرد تشیع است .ازاینرو ،همپیمانان ایران
بهویژه عراق و سوریه آماج حمالت سعودی قرار دارند .راهبرد
عربستان ،ایجاد فتنههای طایفهای و مذهبی اسغت و ازایغنرو
درواقع نقشه شغوم اربابغان غربغی و صهیونیسغتی خغود را در
منطقه پیاده میکند(فیروزآبادی و همکاران.)2939 ،
قطر یکی دیگر از کشورهایی است کغه بغهطغور آشغکار و

تعریفشده است .در این راه ،به نظر میرسغد اهغداف زیغر در
دستور کار جدی داعش باشد:
 نشان دادن چهره زشت و ناپسند از اسغالم بغا انجغام
کشتارهای فجیع و غیرانسانی؛
 تهییج شیعیان برای دامن زدن به جنغ مغذهبی در
عراق از طریق شیعه کشی و حمله به مقدسات شیعه؛
 تسری دادن به هرجومرج در کل جارافیغای عغراق و
سایر مناطق پیرامون؛
 اجرای سناریوی راهبردی تجزیغه سغرزمینی عغراق و
زمینهسازی برای تشکیل حکومت موردنظر.
هادی( )2939نیز مهم ترین اهغداف و انگیغزههغای داعغش را
بهصورت زیر بیان نموده است:
 )2تجزیه کشورهای عراق و سوریه؛
 )2فرسایش توان داخلی عراق و سوریه و جلغوگیری از
توسعه و پیشرفت آن بهعنوان متحد ایران؛
 )9سوءاستفاده از اختالفات مغذهبی علیغه شغیعیان در
عراق و سوریه؛
 )4اعالم نارضایتی خود و وهابیت از ارتبا دولت عراق
و سوریه با جمهوری اسالمی ایران؛
 )5پررن کردن نقش منطقغهای عربسغتان بغهعنغوان
حامی کشورهای عربغی از طریغق ایجغاد نغاامنی در
داخل عراق ( هادی.)2939 ،

پنهان از داعش حمایت میکند .این کشور کوچک ،تحغوالت
سالهای اخیر جهان عرب را فرصتی برای بزرگ نشغان دادن
خود دیغده و بغا دخالغتهغایی کغه در سغوریه در حمایغت از
گروه های تروریستی به عمل آورد ،عمالً سیاسغت خغود را در
مورد تاییرات جهان عرب اعغالم کغرد .ایغن کشغور در کنغار
عربستان ،بیشترین تغالش را در تجهیغز مخالفغان مسغلح در
سوریه به عملآورده است .سومین کشور بزرگ حامی داعش،
بیشک ترکیه است .ترکیه همچنان به مسلح کردن داعش در
سوریه و عراق ادامه میدهد ،بیمارستانهای دولتی این کشور،
تروریستهای مسلح را درمان میکنند ،ورود تروریستها بغه
خاک عراق و سوریه از ترکیه ادامه دارد و در کنار همه اینها،
دولت ترکیه نفت سرقت شده توسط داعش را هم خریغداری
میکند.
حامیان فرا منطقهای
گروه داعش با دخالغت مسغتقیم سغازمانهغای نظغامی و
امنیتی آمریکا به وجود آمده است .کشورهای غربی و در رأس
آن آمریکا ،به دنبال جن عقیدتی و مغذهبی در کشغورهایی
مثل عراق هستند .بنابراین سیاست حمایتگرایانه از گروههای
تکفیری اتخاذ نمودهاند تا شرایط جنگی بین طرفین شغیعه و
سنی تقویت گردد و جن اعتقادی و مذهبی صورت گیرد .در
این جنغ اعتقغادی ،امکغان حضغور مجغدد آمریکغاییهغا و
انگلیسیها در عراق به بهانهی جلوگیری از یک جن اعتقادی
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فراهم میشود .به نظر میرسد آمریکغاییهغا قصغد دارنغد بغه
نحوی خروج مفتضحانه خود در عراق را جبران کنند و فضایی

منحرف نمودن تمرکز سیاسغی ایغن کشغورها علیغه
دشمنان واقعی خود؛

را برای بازگشت خود بغه عغراق در قالغبهغای نغوین فغراهم
کنند(سراج .)2939 ،اقدامات گروه تکفیری و بعثغی در عغراق
منطبق بر اهداف آمریکا در منطقه است .ناآرامیهغا و ماهیغت
حوادثی که در گستره وسیعی از منطقه مشهود است ،ررفیت
فزونتری برای آمریکا مهیا میسازد که حضور خود را توجیغه
عملیاتی نماید و از سوی دیگر ،حضغور خغود را نافغذتر جلغوه
دهد  .اگغر الگغوی رفتغاری و ارزشغی در منطقغه بغه تشغدید
خشونت ،بیثباتی ،هرجومرج و فقر و حقغارت منجغر گردنغد،
محققاً انتظاری جز این نباید داشت که آمریکغا مداخلغهگرتغر
راهر گردد (دهشیار.)2939 ،

 )9آمادهسازی نیروی سومی تحت عناوین جبهه النصره،
داعش و جماعت اسالمی در منطقه با این هدف کغه
در هر زمان ،اهرمی برای دخالت نظغامی و فشغار بغه
کشورهای هدف باشد.
در این رابطه ،دولت آمریکا با ترسیم یغک نقشغه سغهضغلعی،
برنامه ویژهای را برای دستیابی به این اهغداف در نظغر گرفتغه
است:
 )2تشغغکیل جبهغغه رسغغانهای واحغغد در غغغرب باهغغدف
برجسته سازی قغدرت کاریکغاتوری دشغمنان شغیعه
تحت عنغاوین فرعغی و معکغوس همچغون مبغارزان
خالفغغغت اسغغغالمی و جنگجویغغغان مقغغغدس نظغغغام
خلیفغغهگغغری؛ ایغغن وریفغغه بغغر دوش رسغغانههغغای
قدرتمنغغدی همچغغون صغغدای آمریکغغا ،سغغیانان،
بیبغیسغی ،انبغیسغی ،رویتغرز و آسوشغیتدپرس و
رسانههای دیگر فراملی نهاده شده است.
 )2تشغغکیل نظغغام سغغازمانیافتغغه حمایغغت اقتصغغادی از
گروهکهای تروریستی باهغدف تجهیغز مغالی بغرای
اثرگغغذاری بغغر توانغغایی جغغذب نیروهغغای انتحغغاری و
جنگجویان خارجی از کشورهای اسالمی برای انجغام
اقدامات تخریبی در منطقه .این حمایغتهغای مغالی
غالباً از طریق فشار بر عربستان سعودی و رژیم عربی
قطر برای کمکرسانی به گروهکهای تندرو صغورت
گرفته و در این زمینه بنا به شواهد موجود تابغهحغال
بیش از میلیاردها دالر ،کمکهای نقدی این کشورها
روانه حسابهای مالی رهبران تکفیغری شغده اسغت.
البته یکی دیگر از محلهای اصلی تغأمین مغالی ایغن
برنامه از ثروتهای نفتی کشورهای عرب خلیجفارس
است.
 )9ایجاد تشکیالت نظامی خاص باهدف آموزش و تجهیز
نظامی و عملیاتی گروهکهای تروریستی برای انجام
عملیات خونبار در منطقه و کشغورهای هغدف .ایغن
برنامه از طریق پایگاههای ارتغش آمریکغا در عمغان و
قطغغر و همچنغغین سغغرویس اطالعغغات نظغغامی رژیغغم
صهیونیستی ،سازمان موساد و سیا پیگیری میشود.

پااارادوکر رويکاارد داارو در مواجهااه بااا ااروه
تروريستی داعش
در شرایطی که اذهان و افکار عمومی جهان ،رویکرد نظام
غرب و بهویژه آمریکا و انگلیس در حمایت همهجانبه آشکار از
گروه تروریستی داعش را نظارهگرند ،طرح تشکیل ائتالف بغر
ضد آنها توسط همین نظام و به رهبغری آمریکغا ،پغارادوکس
آشکاری را از رفتار غرب نشان میدهد .هرچند اعتقاد بر ایغن
است ،تأمین منافع و اهداف مدنظر غرب ،تاییر این رویکردها
را تحت هر شرایطی توجیه میکند .آشنایی با ایغن اهغداف و
منافع ،در ادامه موردبررسی قرار میگیرد.
بخش اول :منافع درو در حمايت از داعش
نظام غرب و بهویژه آمریکا و انگلیس در این سالها سعی
نموده تا با تجهیز اقتصادی نظامی و حمایت پنهان دیپلماتیک
و رسانهای از گروههای تکفیری ،موازنه قدرت را به نفع خویش
در منطقه راهبردی خاورمیانه تاییر دهد .این تالش البتغه بغا
سه هدف ویژه در سطح منطقه و جهان پیگیری میشود کغه
شامل موارد زیر است:
 )2افزایش سطح ضریب امنیتی برای رژیم صهیونیسغتی
با آشفته سازی کشورهای منطقه از طریق جن های
داخلی و ایجاد تعادل سیاسی به نفع این کشور؛
 )2فشار بیشتر به خط مقاومت و کشغورهای همسغو بغا
جمهوری اسغالمی باهغدف تضغعیف تغوان نظغامی و
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بخش دوم :منافع درو در تشکیل ائتالف ضد داعش
اهداف شکل گیری ائتالف ضد داعش را نمیتوان جغدا از
اهداف شغکل گیغری خغود داعغش دانسغت .بغدین معنغا کغه
ایجادکنندگان و حامیان گذشته داعغش ،در راسغتای اهغداف
قبلی خود ،اکنون ائتالف ضدداعش تشکیل دادهانغد .مقامغات
آمریکا ،تحوالت جدید منطقه و موضوع داعش را تولیدکننغده
فرصتهای جدید برای خود میدانند .به ایغن حغال در مغورد
اهداف واقعی ائتالف جهانی داعش فرضیههای مختلفی مطرح
است .عمده این فرضیهها ،هدف ائتالف را فراتغر از مقابلغه بغا
داعش عنوان کردهاند .حتی در هدفگذاری بانیان و طراحغان
این ائتالف ،نشانههایی از دنبال کغردن یغک طغرح بلندمغدت
منطقهای بهمنظور تأمین منافع راهبردیتر توسط قدرتهای
فرا منطقهای مشاهده میشود(فیروزآبادی و همکاران.)2939 ،
بهمنظور تحقق این رویکرد ،تشکیل ائتالف بهراهر جهغانی از
سوی غرب در دستور کار قرارگرفته و تغاکنون نشسغتهغای
متعددی برگزارشده است.
بررسی اسناد ،تحلیلهغا ،مصغاحبههغا و نظغایر آن نشغان
میدهد ،ابهام و پیچیدگی زیادی در خصوص اهغداف ائغتالف
ضدداعش وجود دارد .آیتاهلل مکارم شیرازی ،بغر ایغن باورنغد
ائتالف علیه داعش اهداف ضد اسالمی دارد و غرب به دنبغال
نغغاامنی منطقغغه اسغغت(خبرگزاری مهغغر 24 ،مهغغر  .)39هغغانی
زاده( )2939ائتالف بینالمللی علیه داعش را یغک نغوع بغازی
بسیار کثیفی میداند که آمریکاییها و غربیها علیه مقاومغت
آغاز کردهاند (سایت تابناک) .فرازی( )2939تطهیر کشورهای
حامی تروریسم و در حاشغیه قغرار دادن کشغورهایی کغه بغه
معنای واقعی به مبغارزه بغا تروریسغم پرداختغهانغد ،تغا خغود
صحنهگردان مبارزه با تروریسم باشند ،را یکی از اهداف ائتالف
ضد داعش میداند .وی همچنین ائتالف بغهاصغطالح جهغانی
علیه گروه تروریستی داعش را پردهای دیگر از نمایش آمریکغا
برای تحقق اهداف سلطهجویانغه خغود در منطقغه مغیدانغد.
بروجردی ،ریغیس کمیسغیون امنیغت ملغی مجلغس شغورای
اسالمی ،نیز ائتالف ضد داعش را بهانغه آمریکغا بغرای تحقغق
اهداف نامشروع خود در منطقه میداند و بغر ایغن بغاور اسغت
آمریکا و همپیمانانش با سیاست مقابله گزینشی با تروریسغم،
عدم صداقت در مبارزه با آنها و منفعتطلبی و منفعتجویی
در منطقه ،در مبارزه با تروریست توفیقی نخواهند داشت(مهر،
 .)2939مرادی ( ،)2939برخی از اهداف ائتالف ضغد داعغش

«ابزاری برای محبوبیت»« ،بازیابی آبروی سیاسی» و «تضعیف
دولت مرکزی سوریه» میداند .به باور هانیزاده( ،)2939هدف
این است که غرب به رهبری امریکا بدون مراجعه بغه شغورای
امنیت سازمان ملل وارد سوریه شده و ضمن حملغه شغکلی و
راهری بغه داعغش ،دولغت سغوریه را سغرنگون کنغد و یغک
حکومتی که وابسته به امریکاست را در سوریه ایجاد کند .این
امریکاست که در آینده از رهگذر در این همسغویی بغهنغوعی
سعی میکند که دولت سوریه را تحغتفشغار قغرار دهغد و از
طریق اشاال چنغد شغهر یغک حاکمیغت جدیغد وابسغته بغه
خودشان را در سوریه ایجاد کند و در مرحله بعد عغراق را بغه
سه قسمت کردنشین ،شغیعهنشغین و سغنی نشغین تقسغیم
کند(سایت تابناک) .جوانی( )2939درعغینحغالی کغه هغدف
ائتالف ضد داعغش را تنبیغه حغداقلی ایغن گغروه تروریسغتی
میدانغد ،هغدف اصغلی ائغتالف را سغاقط کغردن بشغار اسغد
میداند(خبرگزاری سراج 8 ،24آبان ماه  .)2939فیروزآبادی و
همکغاران( )2939مطلوبیغغتهغغای غغغرب و آمریکغغا از ائغغتالف
ضدداعش را بهصورت زیر تبیین نمودهاند:
 .2مغغدیریت و کنتغغرل داعغغش در جارافیغغای کنغغونی و
جلوگیری از انتقال آنها به آمریکا و اروپا؛
 .2جلوگیری از انتقال انغرژی تهدیغدآمیز داعغش علیغه
متحدان منطقهای آمریکا؛
 .9بازگشت امنیتی و نظامی مجدد به منطقه؛
 .4حفظ و ارتقاء موقعیت مخالفان مسلح سوریه.
در این راسغتا ،ائغتالف ،اهغداف چنغد سغطحی زیغر را دنبغال
میکند:
 .2به حاشیه راندان ررفیتهای بومی منطقه برای مقابله
با داعش؛
 .2جلوگیری از مقابله مؤثر با داعش؛
 .9شکل دادن به دور جدید فشارهای نظامی به حکومت
سوریه؛
 .4ایجاد تاییر در اولویتهای کشورهای منطقه؛
 .5مشغغارکت دادن رژیغغم صهیونیسغغتی در فراینغغدهای
جدید منطقه؛
 .1کاهش وزن و موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسالمی
ایران؛
 .7تضعیف حکومت های مرکزی منطقه به نفغع آینغده
رژیم صهیونیستی؛
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 .8جلوگیری از روی کار آمدن حکومت مستقل ،باثبغات
و مقتدر در عراق.

نوعی موازنه نسغبی نظغامی و میغدانی میغان نظغام و
مخالفان مسلح با محوریت گروههای قابلکنترل است؛

شهیدی( )2939برخی از مهمترین اهداف ائتالف ضغدداعش
را بهصورت زیر دستهبندی کرده است:
 داعیه سردمداری جهان :ایاالتمتحده آمریکغا سغعی
دارد با ابزارهای مختلف ادعای رهبری خود را برجهان
حفظ کند .دولت فعلی آمریکا بغرخالف دولغتهغای
پیشین سعی دارد از سیاستهای یغکجانبغهگرایغی
پرهیز کند؛ بر ایغن اسغاس تحقغق اهغداف و توجیغه
اقدامات خغود را در قالغب ائغتالفهغای منطقغهای و
جهانی پیگیری میکند .این سیاست ،ضغمن کغاهش
هزینه های آمریکا ،داعیه رهبری جهان را حفظ کرده
و درعینحال میتواند از اتهاماتی همچون تکمحوری
و یکجانبهگرایی مبرا سازد .ایجاد ائتالف ضد داعش
توسط آمریکا از جمله اقغداماتی اسغت کغه بغهرغاهر
جهان را علیه این گروه تروریستی بسیج کرده است.
 احیاء شعار مبارزه با تروریسم :در حال حاضغر گغروه
تروریستی داعش با توجه به رشد و پیشرویهایی که
داشته است ،نگرانی حامیان خود را برانگیخته که این
نگرانی باعث شغده اسغت حامیغان ایغن گروهغک در
چهارچوب یک ائتالف ،آن را مهار و یغا نغابود کننغد.
قطعاً آمریکا بهعنوان رهبر این ائتالف که قغرار اسغت
عملیات علیه داعش را سازماندهی کنغد ،بیشغترین
بهرهبرداری تبلیاغاتی را مغیبغرد و قصغد دارد ماننغد
دورانی که طالبان در افاانستان و صغدام حسغین در
عراق را سرنگون کرد ،بار دیگر خود را بهعنغوان یغک
«فرشته نجات» علیه تروریسم معرفی کند.
 اعمال فشار به سوریه :آمریکغا پغیشازایغن در انجغام
حمالت نظامی علیه سوریه به دالیل مختلفی از جمله
مخالفت روسیه و ایران ناکام بوده است .بدیهی اسغت
این بار به بهانه داعش ،زمینه حمالت هوایی به سوریه
برای آمریکا ایجادشده و میتواند به بهانغه مبغارزه بغا
داعش ،مواضع و نقا حساس نظام سغوریه را مغورد
هدف قرار دهد .بغااینحغال برخغی نغارران از مقولغه
طوالنی شدن بحران در قالب تئوری «آشوب خالق»
سخن گفتهاند؛ به این معنا که حمالت علیه داعش در
سوریه حسابشده و محدود بوده و هدف از آن ایجاد

چنین طرحی درنهایغت ،تغداوم جنغ فرسایشغی و
تضعیف نظام و محور مقاومت را دنبال میکند.
انزوای ایران و محور مقاومت :آمریکا از ابتدا تالش کرد با
ایجاد ائتالف ضد داعش ،جمهوری اسالمی ایران و جبهه
مقاومت را در تنگنا قرار دهد .از نگاه آمریکا پذیرش و پیوستن
ایران به ائتالف ضد داعش ،به معنای همسویی و همراهی
ایران با آمریکا است؛ و نپیوستن به این ائتالف ،بهمنزله انزوای
ایران تلقی میشود .بااینحال ایران از ابتدا و در باالترین سطح
اعالم کرد ائتالف بینالمللی ضد داعش را قبول ندارد ،زیرا به
تعبیر مقام معظم رهبری (مدرلهالعالی) اقدام مقامات
آمریکایی برای تشکیل یک ائتالف بینالمللی بهمنظور مبارزه
با داعش ،پوچ ،توخالی و جهتدار است و تناقضات آنها در
عمل و ارهاراتشان ،نشاندهنده این حقیقت است .به همین
دلیل پیوستن به این ائتالف از سوی ایران ،منتفی است.
روششناسی تحقیق
هدف از این مطالعه ،بررسی و رتبهبندی مهمترین اهداف
ائتالف ضدداعش است .این مهم میتواند دانش موجود نسبت
به موضوع تحقیق را افزایش داده و از طرفی نتایج آن در یافتن
راهکارهای متناسب در راسغتای آمغادگی جمهغوری اسغالمی
ایران کاربرد دارد ،بنابراین نوع پغژوهش توسغعهای کغاربردی
است .روش پژوهش ،آمیختغه بغا اسغتفاده از روش مغوردی و
زمینهای است .جامعه آماری این پغژوهش ،شغامل دو دسغته
مستندات موجود قابلدسترس برای استخراج دادهها و تعغداد
 56نفر خبرگان ،پیشکسوتان و متخصصان آشغنا بغه مباحغث
امنیتی و دفاعی برای قضاوت و سنجش و رتبهبنغدی اهغداف
است که بهصغورت تصغادفی انتخغابشغدهانغد .روش و ابغزار
گردآوری دادهها با استفاده از روش کتابخانهای تخصصی و بغا
استفاده از ابغزار آرشغیو و منغابع اینترنتغی و همچنغین روش
میدانی با استفاده از پرسشنامه مغیباشغد .بغرای رتبغهبنغدی
اهداف از فرآیند تحلیل شبکهای ( 2)ANPبا استفاده از نرمافزار
سوپر دسیژن استفاده شد.
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تحلیل فرآيند شبکهای
فرآیند تحلیغل شغبکهای ،پژوهشغگر را در تحلیغل انغواع
مسائل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصغادی ،نظغامی و حتغی مغوارد
تکنیکی و فنی و در مورد موضوعات فنّاورانه یاری نموده و بغا
بکار گیری تمامی عوامل و معیارهای محسوس و نامحسوس،
قالب جامعی را برای تحلیل این مسائل در حوزه علوم انسغانی
فراهم مغینمایغد .منطغق اصغلی ایغن تکنیغک بغرای تحلیغل
پدیدهها ،تحلیل رفتار کنش گران بر اساس قضاوتهایی است
که آنها را به انجام عمل و یا اتخاذ تصغمیمی خغاص از میغان
گزینههای مختلف پیش روی هدایت نموده است.
در اسغغغتفاده از تکنیغغغک تحلیغغغل فرآینغغغد شغغغبکهای،
سلسغغلهمراتغغب یغغا شغغبکهای از معیارهغغا و عناصغغر را در نظغغر
میگیرند که نسبتی با مسئله پژوهش داشته و هرکدام از آنها
دارای ارزش و اعتبار خاص خود در فرآیند انتخاب میباشغند.
سپس بر اساس الگوهای ریاضی مبتنی بر عملیات ماتریسها،
ارجحیت و اهمیت هر عنصر در تحقق هدف ،بهوسیله مقایسه
زوجی(دودویی) مشخصشده و با ترکیب و سنتز قضغاوتهغا
تحلیل نهایی مسئله ،حاصل و امکان پیشبینی نتایج بر اساس
اولویت عناصر میسر میگردد .این تکنیک ،ترکیب معیارهغای
کمی و کیفی را ممکن ساخته و بهوسیله مقایسه زوجغی ،بغه
محقق این امکغان را مغیدهغد کغه فغارز از هرگونغه نفغوذ و
مزاحمت عوامل خارجی ،تمرکز خود را فقغط بغر مقایسغه دو
معیار و یا دو گزینه محدود نموده و بر اساس رهیافت نظغری
خود ،ارجحیت و یا اهمیت هریغک از دو عنصغر را نسغبت بغه
معیار یا گزینه واحد مشخص کند .عالوه بر ایغن ،در مقایسغه
دودویی ،به دلیل اینکه محقق فقط دو عامل را نسبت به هغم
سنجیده و به عوامل دیگر توجه ندارد ،لذا اطالعات ارزشمندی
در خصوص عوامل مختلفی که برکنش مؤثر میباشند ،فراهم

آورده و جابجایی اولویت هریک از عناصر ،تحلیل نتایج حاصل
از کنش خواهد بود.
مراحل فرآيند تحلیل شبکهای
 )2تعریف هدف مسئله تصمیم؛
 )2تشخیص لزوم وجود هریک از عناصر استراتژیک :منظغور
این است که محقق عناصر استراتژیک موردنیغاز خغود را
برای طراحی برای شبکه موردنظر تشخیص دهد؛
 )9ایجاد سلسلهمراتب کنترل برای هریک از عناصغر (شغبکه
تصمیم ،شبکه کنترل)؛
 )4برقراری ارتبا موردنیاز میان عناصر موردنظر؛
 )5انجام مقایسههای زوجی میان عناصر مرتبط؛
 )1انجام مقایسههای زوجی میان خوشههای مؤثر بر یکدیگر؛
 )7محاسبه اولویتهای محدود ابر ماتریس تصادفی؛
 )8ایجاد یک مدل رتبهبندی برای تعیین اولویتهای عناصر؛
 )3سنتز گزینهها در سطح معیارهای کنتغرل بغا اسغتفاده از
وزن هریک از عناصر؛
)26راهبری تحلیل حساسیت بر روی نتایج نهایی.
تجزيهوتحلیل يافتههای تحقیق
الف :يافتهها
یافته اول :همانگونه که در روششناسغی تحقیغق آمغده
است ،جامعه آماری این تحقیق ،شامل دو بخش مسغتندات و
خبرگان میباشد .بغا مراجعغه بغه مسغتندات قابغلدسغترس،
فهرسغغت مهغغمتغغرین اهغغداف ائغغتالف در قالغغب جغغدول زیغغر
جمعآوری گردید.

برخی از اهداف ائتالف ضدداعش(مأخذ :پژوهشگران)
اهداف

رديف
2

بازگشت و تسلط امنیتی و نظامی آمریکا در منطقه

2

جلوگیری از انتقال انرژی تهدیدآمیز داعش علیه متحدان منطقهای آمریکا

9

تضعیف مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی

4

در حاشیه قرار دادن کشورهایی که به معنای واقعی در خط مقدم مبارزه با تروریسم هستند

5

بازیابی آبروی سیاسی و جبران شکستهای پیدرپی آمریکا در عراق ،سوریه و در منطقه

1

تاییر اولویت کشورهای منطقه

7

تخریب زیرساختهای جهان اسالم و سیطره بر ثروتهای آنها
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رديف
8

اهداف
حفظ امنیت رژیم صهیونیستی
داخلی سوریه و حمایت از ایجاد یک دولت انتقالی

3

پایان دادن به جن

26

کاهش وزن ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران

22

براندازی نظام سوریه

22

تجزیه عراق

29

تظاهر به مخالف بودن با تروریسم

24

حفظ و ارتقاء موقعیت مخالفان مسلح سوریه

25

سهمخواهی برای داعش در کشورهای مربوطه

21

انزوای ایران و محور مقاومت

27

مدیریت و کنترل داعش در جارافیای کنونی و جلوگیری از انتقال آنها به آمریکا و اروپا

28

استمرار نابسامانی در خاورمیانه و تضعیف حکومتهای منطقه به نفع رژیم صهیونیستی

23

تاییر مرزها و شکلدهی خاورمیانه جدید به نفع رژیم صهیونیستی

26
22

تطهیر آمریکا ،کشورهای غربی و متحدان منطقهای و برائت از داعش
کار تبلیااتی حزبی درون آمریکا

22

جلوگیری از توسعه و پیشرفت کشورهای خاورمیانه

29

طرفداری از اقلیتهای قومی مذهبی مانند ایزدیها ،مسیحیها و ترکمانها در عراق

24

حضور در حیات خلوت روسیه

25

افزایش حمایت سیاسی ،اقتصادی ،و امنیت عراق ،بهویژه زنده کردن توافقنامه چهارچوب استراتژیک ایاالتمتحده و عراق

21
27

جلوگیری از مقابله مؤثر با داعش
کاهش بحران انسانی مؤثر بر میلیونها نفر از مردم سوریه و عراق

28

بازگرداندن تمامیت ارضی عراق و سوریه

23

ساخت و مدیریت یک ائتالف بینالمللی برای شکست  ISISو ایجاد ثبات در منطقه

96

جلوگیری از روی کار آمدن حکومت مستقل و مقتدر در عراق

92

مشارکت دادن رژیم صهیونیستی در فرآیندهای جدید منطقه

يافته دوم :حرکت بر مدار مراحال فرآيناد تحلیال
شبکهای
ام اول :تعریف هدف مسئله تصغمیم بغهعنغوان اولغین
مرحله از فرآیند تحلیل شبکهای و پسازآن تعریف معیارهای
دسته بندی اهغداف در چهغار قالغب « فرهنگغی اجتمغاعی»؛
«نظامی»؛ «اقتصادی»؛ و «سیاسی» با تشکیل جمع خبرگغی
انجام گردید .چارچوب این گام در محیط نرمافغزار ،در شغکل
زیر نشان دادهشده است.
ام دوم :مقایسه زوجی بین معیارهای چهارگانه در این
گام صورت گرفت تا مشخص شود کدامیغک از ایغن معیارهغا
رقیب جدیدیتری نسبت به یکدیگر میباشند .یافتهها نشغان
داد ،در مقایسه زوجی بین معیارها ،معیار «سیاسی» بیشترین
و معیار «نظامی» کمترین میباشند .چغارچوب ایغن گغام در
محیط نرمافزار ،در شکل زیر نشان دادهشده است.

ام سوم :مقایسه زوجی بین اهغداف ذیغل هغر یغک از
معیارهای چهارگانه ،در این مرحلغه انجغام گردیغد .بغه بیغانی
دقیقتر ،در این مرحله تعداد  292مقایسه زوجغی اهغداف بغا
معیار سیاسی 91 ،مقایسه زوجی اهداف بغا معیغار اقتصغادی؛
 259مقایسه زوجی اهداف بغا نظغامی؛ و  78مقایسغه زوجغی
اهداف با معیارهای فرهنگی اجتماعی بغا مراجعغه بغه جامعغه
آماری صورت پذیرفت .نمونهای از چارچوب این گغام نیغز در
محیط نرمافزار ،در شکل 9نشان دادهشده است.
پس از اعمال مقایسههای زوجی در نرمافزار ،نتایج در سه
وضعیت ایدئال ،نرمال و خام برابر فرمت زیر حاصل گردید.
فرمت اشارهشده ،دارای دو بخش گرافیکی و نمایش اعداد
میباشد .حداقل مقادیر برای وضعیتهای ایدئال ،نرمال ،و
خام ،صفر و حداکثر یک میباشد .میزان بیشتر نزدیکی به
مقدار عدد «یک» بیانگر رتبه باالتر آن در مقایسه با سایر
مؤلفهها میباشد .بر این اساس ،در شکل « ،4تضعیف
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قدرتهای خاورمیانه» با مقدار ایدهآل « »2و «بازگرداندن
تمامیت ارضی عراق و سوریه» با مقدار ایدهآل «صفر» به

ترتیب باالترین و پایینترین اولویت میباشد.

شکل شماره  :1پروسه انجام کار در محیط نرمافزار سوپر دسیژن

شکل شماره  :2مقايسه زوجی معیارها
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شکل شماره  :3مقايسه زوجی اهداف نسبت به معیار سیاسی

شکل شماره  :4خروجی نرمافزار پر از تحلیل اطالعات واردشده در سه وضعیت ايده آل ،نرمال و خام

يافته سوم :شناخت و رتبهبندی مهمترين اهداف
پس از اجرای گام سوم باال ،وزن هغر یغک از اهغداف کغه
درواقع میانگین نظر جامعه آماری در هر گزینه است ،مشخص
و فهرست تعداد  29هدف مهم ائتالف ضد داعغش بغه شغرح

ذیل استخراج گردید .فهرست کامل اهداف و وزن متناسب هر
یک در شکل زیر ترسیم گردید.
 )2تضعیف قدرتهای منطقه خاورمیانه
 )2حفظ امنیت رژیم صهیونیستی
 )9نفوذ مجدد آمریکا و متحدانش در خاورمیانه
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)4
)5
)1
)7
)8
)3

 )26دست انداختن به استقالل عراق
 )22در حاشیه قرار دادن کشورهایی که به معنای واقعغی در
خط مقدم مبارزه با تروریسم هستند
 )22ترس از خطرات آینده داعش برای منافع خودشان
 )29انحراف افکار جهانی

جلوگیری از توسعه و پیشرفت کشورهای خاورمیانه
محکم کردن جای پا در خاورمیانه
براندازی نظام سوریه
استمرار نابسامانی در خاورمیانه
تاییر مرزهای خاورمیانه
حضور در حیات خلوت روسیه

1

0.98
0.88

0.87

0.67

0.65

0.59

0.35
0.27

0.25
0.23
0.18
0.179
0.12

0.14
0.05

0.3
0.16

0.04

0.06

0.94

0.4

0.35

0.26

0.24
0.1

0.07

0.13

0.18

0.14

0

شکل شماره  :5نمودار وزن هر هدف پر از احصاء نتايج کلی

و :تجزيهوتحلیل يافتهها
یافتههای این مطالعه ،نشان میدهد اهداف شغکلگیغری
ائتالف ضدداعش همانند اهداف شکلگیری خغود داعغش ،در
راستای اهداف قبلی غرب و آمریکغا و متحغدان منطقغهای آن
میباشد .مرور مجدد تعداد  29هدف مهغم از ائغتالف کغه بغر
اساس مراجعه به قضغاوت خبرگغان در ایغن مطالعغه حاصغل
گردید ،نشان میدهد گزاره و راهبردی معطغوف بغه برخغورد
مستقیم و یا غیرمستقیم به جریان تروریسم و گروه تکفیغری
داعش بهعنوان یکی از نمادهغا و مصغادیق موردمطالعغه ایغن
تحقیق و رژیم صهیونیستی بهعنغوان نمغاد و مصغداق واقعغی
تروریسم جهانی از سوی آمریکا و غرب نیست .به بیانی دیگر،
ائتالف ضدداعش تولیدکننده فرصت جدیدی است تا غرب و
آمریکا طرحهای بلندمدت منطقهای خود را بهمنظور تغأمین
منافع راهبردی دنبال نمایند.

همچنان که در شکل شغماره  5دیغده مغیشغود ،از نظغر
جامعه آماری « ،تضعیف قدرتهغای منطقغه خاورمیانغه» بغا
میزان وزن « »2در رتبه نخسغت اهغداف ائغتالف ضغدداعش
میباشد« .حفظ امنیغت رژیغم صهیونیسغتی» بغا میغزان وزن
«»6/38؛ و «نفوذ مجدد آمریکا و متحدانش در خاورمیانه» بغا
میزان وزن « »6/34بهعنوان اولویتهای دیگر میباشند .نکته
جالب یافتهها این است که برخالف ادعغای غغرب ،از دیغدگاه
جامعه آماری ،در عمل هرگغز «بازگردانغدن تمامیغت عرضغی
کشورهای موردتهاجم عراق و سوریه» و نیز تأمین «امنیغت»
آنها در اهداف آنها جایگاهی ندارد.
نتیجه یری و پیشنهاد
در این تحقیق که به هدف آیندهپژوهغی اهغداف ائغتالف
ضدداعش صورت گرفت ،پس از طرح مسئله ،بهمرور اجمغالی
ادبیات مرتبط پرداخته شد .در بیان اهمیغت و ضغرورت ایغن
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مطالعه ،همچنان که پیشتر اشاره گردید ،بحغران تروریسغتی
داعش از ابعاد مختلفی با امنیت ملی جمهوری اسالمی مرتبط

با آنها است .یکی از این تصاویر مجعول ،اسالم خشن
و متحجر است که البته در حداقل زمان و بغهصغورت

است .این ارتبا حداقل از دو منظغر «ماهیغت ضغد اسغالمی
ایرانی داعش و بهتبع آن حمایت حامیان از شکلگیری و ادامه
حیات آن»؛ و «دشمنی همیشگی ائتالف ضدداعش به رهبری
آمریکا و نیز برخی از متحدانش نسبت به جمهغوری اسغالمی
ایران» قابلطرح میباشد .بر این مبنا ،واکاوی ماهیغت اصغلی
گروه تروریستی داعش ،اهداف و انگیزههای آن و نیز حامیغان
منطقهای و فرا منطقهای این گروه صغورت گرفغت .اسغتخراج
مهمترین اهداف ائتالف ضدداعش از مستندات قابلدسغترس،
اقدام دیگری بود که در ادامه انجغام شغد .بغا مراجعغه اهغداف
استخراجشده به جامعه خبرگی ،احصاء مهمترین آنها بر اساس
تکنیک فراتحلیل شبکهای گغام دیگغری بغود کغه منجغر بغه
شناسایی تعغداد  29اولویغت اول اهغداف ائغتالف ضغدداعش
گردید .این تحقیق نشان داد « ،تضعیف قغدرتهغای منطقغه
خاورمیانه»؛ «حفظ امنیت رژیم صهیونیستی» و «نفوذ مجدد
آمریکا و متحدانش در خاورمیانه» از مهمترین اهداف ائغتالف
ضدداعش میباشد .و از سوی دیگر ،برخالف ادعای غغرب ،در
عمل هرگز «بازگرداندن تمامیت ارضی کشورهای موردتهاجم
عراق و سوریه» و نیز تغأمین «امنیغت» آنهغا در اهغداف آنهغا
جایگاهی ندارد.
بررسی میزان همخوانی این نتایج بغا گغرایشهغای چهارگانغه
آیندهپژوهی قابلتوجه میباشد:
 )2تضعیف محور مقاومت به رهبری جمهغوری اسغالمی
ایران ،راهبرد محغوری و همیشغگی اسغتکبار جهغانی
است .غفلت از این مهم ،به معنغای فرامغوش کغردن
دشمنی دیرینه گرگ و میش است .بر این مبنغا و در
شکل ساده آیندهپژوهی پیشبینانه با همه اشغکاالتی
که بر رویکرد خطی وارد است ،میتوان انتظار داشغت
که در راستای حاکم بودن قانون جبر بر جهان ،آینده
درست آمریکایی در مسئله داعش ،ولو مبارزه بغا آن،
در همان مسیری حرکت میکند که قبالً بوده است.
این مسیر همانا تضغعیف قغدرت مقاومغت منطقغه و
جمهوری اسالمی ایران است.
 )2یکی از کارکردهای اتاقهای فکغر دنیغای اسغتعمار و
استکبار ،خلق روزمره تصویرهای مجعغول از آینغده و
صدور آنها به دیگر جوامع و خصوصاً جوامع در سغتیز

وسیع با استفاده از دالرهای نفتی کشورهای مرتجغع
منطقه ،در همه اقصی نقا جهان برای افکار عمومی
ارائه میشود .قطعاً این مهم با اسالم ناب که در قالب
اندیشههای متعالی مهدویت ،تصویری اطمینانبخش،
امید آور و انگیزه آفرین از آینده روشن بشریت را ارائه
میدهد ،ماایرت دارد .در مقابل ،عمالً اندیشه لیبرال
دمکراسی غرب مبنی بغر نظریغه جنغ تمغدنهغای
هانتینگتون را بهعنوان تصویر آینده بشریت و البته با
هدف اسالم هراسی مطرح و تقویت میکنغد .روشغن
است در این شرایط و با توجه به توجیه افکار عمومی،
حضور در هر مکانی و زمانی را برای خود و متحدانش
موجه مینمایند.
 )9محور مشترک پروژه اسالم هراسی و ایغران هراسغی،
همانا شیعه هراسی است .دشمنان اسالم ،همواره بغر
طبغل اخغتالف شغغیعه و سغنی و نیغغز عغرب و عجغغم
کوبیدهاند .در شرایطی که ایران اسغالمی همغواره بغر
اتحاد امت اسالم در برابر دشمن جهان اسغالم ،رژیغم
اشاالگر قدس تأکید نموده است ،استکبار جهغانی آن
را تالشی برای تسلط گفتمغان و جهغانبینغی ایرانغی
اسالمی بر منطقه و جهان اسالم قلمغداد نمغوده و بغا
القاء ترس و وحشت بغر حاکمغان برخغی کشغورهای
اسالمی و عربی منطقه ،عمالً آنها را بازیگر اصغلی در
پروژه اسالم هراسی و ایران هراسی قرار دادهاند .ایغن
مهم به معنای غافل شغدن از دشغمن واقعغی جهغان
اسالم ،همانا رژیم اشاالگر قدس است.
 )4مشارکت فعال در طراحغی و خلغق آینغده از حقغوق
بازیگران و ذینفعان اصلی اسغت .مطالعغه جارافیغایی
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقلیمی و سایر مغوارد در
بغین بسغغیاری از کشغغورهای منطقغغه و عربغغی نشغغان
مغیدهغد کغغه وجغه افتراقغات آنهغغا بسغیار بیشغغتر از
اشتراکاتشان میباشد .با این حال اسغتکبار جهغانی و
اتاق های فکرشان ،همواره از کوچکترین فرصتهای
ممکن که همگرایی آنها را توجیغه نمایغد ،بهتغرین و
بیشترین استفاده ممکن را به عملآوردهانغد و از ایغن
طریق با ارائه چشمانداز مشترک ،برای نزدیک شغدن
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آنها اقدام نمودهاند .این مهم هرگز درنتیجه ضغرورت
اتحاد و نزدیکی آنها برای خودشان نبوده است ،بلکغه
این همگرایی برای تحقق اهداف بزرگی مانند تغأمین
امنیت رژیم اشاالگر ،تضعیف محور مقاومت ،توجیغه
حضور ،تأمین منافع اقتصادی درازمغدت و نظغایر آن
است که با استفاده ابزاری از کشغورهای منطقغه و در
قالب واژگانی فریبنده مانند ائتالف منطقهای ،جهانی
و نظایر آن صورت میگیرد.
با توجه به قابلیت تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای ،یکی از
پیشنهادهای این مطالعه ،انجام رتبهبندی و تعیین مهمترین
اهداف ائتالف ضدداعش در قالبهای موردی همانند فرهنگی؛
اجتماعی؛ اقتصادی؛ اعتقادی ،منطقهای ،فرا منطقهای،
کوتاهمدت ،بلندمدت و نظایر آن است .این مهم به دلیل
عمیقتر شدن مطالعه ،میتواند به شناخت ماهیت تشکیل
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