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دریافت-7934/71/71:پذیرش 7931/4/2:

چکیده

گروههایتکفیری سلفیبعنوانبازیگرانی غیررسمی،بر ابهامدرآینده منطقهغرب
ظهور 
چشماندازوضعیت
اسیاوشکلمنازعاتآنافزودهاست.سئواالتوابهاماتفراوانیپیرامون 
بحرانهای
غرب اسیا در پرتو وجود گروههای تکفیری تروریستی و آینده منازعات و  
منطقه  
این منطقه در هنگامه خارج شدن این گروهها از صحنه معادالت قابل طرح است.در پژوهش
روندپژوهی (تحلیل کیفی
بهرهگیری از تکنیکهای آیندهپژوهی ،شامل  
صورتگرفته ،با  

شرانها ،به عنوان نیروهای تغییرساز و از طریق برهمکنش روندها و
روند) ،تجزیه و تحلیل پی 
پرداخته شده است .سناریوهای

شرانها ،به خلق سناریوها (مطلوب ،محتمل و ممکن) 
پی 
عبارتنداز:الف)سـناریوهایمطلـوب-7:سناریویمطلوباول:نـابودیکامل

استخراجشده
حکومتهای دموکراتیک در کشورهای درگیر منازعه بر

گروههای تکفیری و شکلگیری 

گروههـای تکفیری و
اساس مدل تقسیم قدرت؛  -4سناریوی مطلوب دوم:سرکوب موقتی  
حاکمشدن مدل حکومتی جمهوری اسالمی عربی (ماندن بشار اسد در مسند ریاست

گروههایتکفیریاز
جمهوری)ب)سناریوهایمحتمل-7:سناریویمحتملاول:خارجشدن 
تها و مذاهب؛-4سناریوی
داعیهداری تشکیل حکومت؛ اما تقسیم داخلی قدرت در بین قومی 
شکلگیریبازیگران
محتملدوم:تجزیهسوریه،عراق،لیبیوسایرکشورهایدرگیربحرانو 
جدید در صحنه معادالت منطقه (تشکیل دولت کردستان در سطح منطقه)؛ ج) سناریوی
نهایبیشتر .
ممکن:پیشروینیروهایتکفیریمدعیحکومتاسالمیوتسخیرسرزمی 


واژگان کلیدی:آیندهپژوهی،سناریونویسی،منطقهغرباسیا،پساداعش،گروههایتکفیری 
.7دانشیارعلومسیاسیدانشگاهرازی(نویسندهمسئول)mak392@yahoo.com
.4استادیارعلومسیاسیدانشگاهرازیsh.sadeghi1971@gmail.com
.9کارشناسیارشدعلومسیاسیدانشگاهبینالمللیامامخمینی(ره)anikunahad@gmail.com
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مقدمه
منطقهغرباسیابهعنـوانپرآشوبترینودر عینحالبحرانیترینمنطقـهجهـانبـهشمار
رفتهوتحوالتآنبهگونـهایمـؤثر،تمـامیجهـانراتحـتتـأثیرقـراردادهاسـت.ژئوپلتیک
منطقههم در طی یکصد سال گذشته هموارهدرمعرض تغییر وتحولقرارداشتهوبازیگران
رسمیوغیررسمی،منطقهایوفرامنطقهای آیندهمنطقهغرباسیا رادرحالتابهام ووضعیت
نامعلومی قراردادهاند.ازجملهجریانهاوبازیگرانغیررسمیکهدردهۀاخیرنقشبسیاریدر
منطقه ایفا کرده و هر روز نیز بر دامنـۀ نفوذ آن در منطقه افزوده میشود ،جریان گروههای
"تکفیری" است.جریاناتتکفیـریدرجهاناسالمازابتدایپیدایش،درجهتاحیایخالفت
اسـالمیدرپهنـهسرزمینهایاسـالمی فعالبودهاند؛لذااقداماتتروریستیاینگروههـا،بویژه
"داعـش"و"جبهـهالنصـره"درکشورهایمسلمانِلبنان،عراقوسـوریهوآنچـهازسـویایـن
جریـانهـابـهمنصـهظهـورمیرسدوحمایتهایرسمیوغیررسمیبرخیکشورهایمنطقه و
خارجازمنطقه ازاین جریانها،یکـی ازبزرگترین چالشهای دنیای اسالماسـت کـهمنطقـۀ
اسیاراواردمرحلـۀجدیـدوسرنوشتسازیکردهاست .بحرانهاوتغییروتحوالتمداوم

غرب
سرزمینی در کشورهای کانونی بحران (عراق و سوریه) با نقشآفرینی بازیگران رسمی و غیر
رسمی دراین کشورها ،همچنین نقش بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در روندهای موجود،
هایمختلفوبعضامتضاددرمهاریاگسترشبحرانبابهرهگیریازگزارشهای

وجودپیشران
مراکزمطالعاتیدرتحلیلروندهاورویدادهادرپیسناریوسازیهایمنطبقباواقعیتهاوبرمبنای
احتماالتقصدداریمبهایندوپرسشپاسخدهیمکهآیندهگروههایتکفیری(داعشوجبهه
منطقهغرباسیابهچهسمتوسوییخواهدرفتوتأثیرآنبرشکلدهیمنازعات

النصره)در
قدرتهایمنطقهای(ایران  -عربستان) چگونهخواهدبود؟ درهمین راستانیـزسه سـناریوی
اصلیباعنوانسناریوهایمطلوب،محتملوممکنطراحیشدهاند .
علتانتخابسناریوهایاستخراجشدهوبهعبارتیعلتانتخـابسهسـناریواصلیدرایـن
نوشتار این است که اوالً بر اساس منطق سناریونویسی آیندهپژوهانه ،سناریوها در سه دسته
مطلوب،محتملوممکندستهبندیمیشـوندوثانیاً،واکـاویروندهاوتحلیـلدادههایموجود
نشانمیدهدکهبهطورمنطقـیدربخـشسـناریوهایمطلـوبومحتمـل،درهرکدامدوسناریو
ودربخشسناریوی ممکن،تنهامیتوانیکسناریوراانتخابنمـود.درادامه ،بابهرهگیریاز
روشِآیندهپژوهیوسناریوسـازیدرقسـمتچـارچوبِروشـی،بـهبررسیآیندةمنطقهغرب
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اسیادرعصرپساداعشبابهرهگیریازپاسخبهسئوالاولونتیجهسناریوهاپرداختهایم .


چارچوب نظری و روش پژوهش
الف -آیندهپژوهی

درنظـرگرفتـهانـد.ایـن

آینـدهپژوهـیرامعـادلاصطالحات  Future Studiesویا Futurology
روش،تفکراتفلسفیوروشهایعلمیومدلهایمختلفبررسیومطالعـهآینـدهرامطـرحو
بااستفادهازآنها،آیندههایبدیل7واحتمالی4راترسیممینمایدولذا،آیندهپژوهی،ابزاریبــرای
نخســتینفعالیــتآیندهپژوهی

مهندســیهوشــمندانۀآینــده9اســت(ناصــرآبــادی.)44:7913،
درقالبیکبررسـیعلمـی ،درسـالهـای 7391تـا 7399توسـطگروهـیاز پژوهشگرانوبا
سرپرستیویلیـامافآگبـرن درزمینـهجامعـهشناسـیکـهعلـمنوپـاییشناختهمیشد،درامریکا
انجام شد.آیندهپژوهـیدرمقـامیـکفعالیـت عمـومی علمی ازدهـه شصت آغاز شد.برتراند
دوژونـل 2نخسـتینپـژوهشنظـریدرمـوردآینـدهرابنـام"هنـرگُمان"4نوشت.اودراینزمینه
با اشاره به اینکه هیچ واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد ،نتیجه گرفت که یافتن مدارك و
اسـتنتاجاتبـرایآینـده،نیازمنـدروشهـاییغیرمتـداولاست.آیندهنگریخوددربرگیرندةطیف
وسیعی از متخصصین در علـوم مختلـف بـا عالیـق ،سـالیق و دیـدگاههـای مختلـف است که
درعـین حـال ،بـر روی ویژگیهای مشخصی از دیدگاههای آیندهنگر اجماع نظر دارند .این
ویژگیهـارامـیتـوانبهصورتزیردرنظرگرفت :
درنظرگرفتنتغییرات،بهعنوانیکهنجارکههموارهروبهتزایداست؛
در نظر گرفتن رویدادها ،به عنوان پدیدههای بـه هـم تنیـده کـه متقـابالً روی هـم اثـر
میگذارندوجداازهمونامرتبطبههمنیستند؛ 

درپیشگرفتنیکدیدگاهکلگرا(وابستهبهسازوارههایهمبسته)یـاسیسـتمهـاییکپارچه
درمالحظهوبررسیتغییرات؛
پذیرفتنوجودگزینههایبسیارمتنوعبرایآیندهبهعنوانیکپـیشفـرضوفرضـیهاصلی؛
تمایزقائلشدنبـینآینـدههـایمطلوب،محتمـلوممکن(منطقی)91:7937،؛
1. Alternative Future
2. Probable Future
3. Intelligent Future Engeering
4. Bertrand De Jouvenel
5. The Art of Conjecture
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ازمنظرمطالعاتوادبیاتموجوددرحوزهآیندهپژوهی،میتوانآیندهرابهسهگروهاصلی
تقسیمبندیکرد :
الف)آیندهمطلوب:بـهمعنـایدرنظـرگرفتنمطلوبترینرویدادهابرایوقوعدرآینده .
ب) آیندهمحتمل:یعنیدرنظـرگـرفتنرویدادهاییکهبیشتریناحتمالرابـرایوقـوعدر
آینـده دارنـد .ایـن رویـدادها مـیتواننـد به صورت بسط روندهای گذشته در آینده ،به طرق
مختلف،درنظرگرفتهشـوند .
ج)آیندهممکن:یعنیدرنظرگرفتنکلیهرویدادهااعمازبد،خوب،محتملویاضعیف
االمکانکهمیتواننددرآیندهاتفاقبیفتند(مظفـری .)94:7911،
 -1اهمیتایدهها،ارزشهاودیدگاههایمثبتدرخلقیکدنیایبهتردرآینده؛ 
-1توانمندسازیمردمدرجهتانتخابوعملکـردازرویمسـئولیتوارادهدرزمـانحال،
چراکهچنینعملکردهاییدرساختنآیندهبسیارتأثیرگذارخواهـدبـود.بایـدتوجـهداشتهمه
مادرساختنآیندهایکهمیخواهیمدرآنزندگیوفعالیـتکنـیم،بـرمبنـایآنچهامروزبهآن
فکرمیکنیموانجاممیدهیم،سهیمهستیم؛ 
-1پذیرفتناهمیتبرنامهریزیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدت(مظلومزاده.)744:7911،
درمقالـهحاضـر ،ازمیانروشهایمختلفآیندهپژوهـی(یعنـی دیـدهبـانیآینـده،روش
دلفـی ،تجزیـه وتحلیـلرونــدها،تجزیــهو تحلیــلپیشــرانهــا،ســناریوپردازی ،نقشــهراه،
پــسنگــری ،مــدلینگ و شبیهسازی) ،با توجه به موضوع و هدف پـژوهش و هـم چنـین
دادههـایدردسـترس،ترکیبیازروشسناریوپردازی ،تحلیلروندوتحلیلپیشرانهابهکار
گرفته میشود؛ چرا که به اذعان آیندهپژوهان ،به کارگیری روشهای ترکیبی و تلفیقی میزان
انحرافاتتحلیلهاراکاهشخواهدداد.

ب -سناریوپردازی

سناریوپردازیعبــارتاســتازشــرحرویدادهایآیندهایکهتحتشرایطمعینی ممکن
استرویدهند.سناریوشاملتصاویریازآیندهمطلوب،محتملوممکناستکههدفازبه
کارگیریآنها ،موردآزمایشقـراردادنعملکردسیاستهاواستراتژیهایاتخاذشدهدربرابر
چـالشهـایموجـودآینـده ،بـاایجادوترسیمفضاییازممکناتاست.بدینمنظور،سناریوها
باکشفنظاممندچـالشهـاوفرصتهایپیشِرو،درخدمتتدویناستراتژیهاقرارمیگیرند.
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سناریوهاتنهابهحـدسزدندرموردآیندهاکتفانمیکنند،بلکهبهماکمـکمـیکنـندچگونـه
در شـرایطمحیطـیمتفاوتآینده ،بیندیشیم وبـه تصـمیمگیـری ومـدیریتآینـدهبپـردازیم
(خزاییوپدرام .)74:7911،
بنابراین،سناریو،چهـرهآینـدهاسـت.هـدفسناریوسـازی،گسترشتفکردرموردآیندهو
عریضترکـردنطیـفآلترناتیوهـاییاسـتکـهمـیتوانـندمدنظرماباشند.بهعبارتی،سناریو
مجموعهامکاناتیاستکـهبـهآینـدهمـرتبطمـیشـوند.آیندهنامعلوماستوسناریو،اندیشیدن
در مورد نامعلومی را به ما میآموزد .سناریوها به ما میآموزند که درباره همین نامعلومیها
بیندیشیموفرضهاینامناسبراازذهنخـوددورکنیموبتوانیمگسستهاییراکهممکن
استجهانمارادگرگونسازند،شناسـاییکنـیم(بزرگی.)71:7911 ،بنابراین،اقراربهنامعلوم
بودنآینده،هرگزنمیتواندبهانهایبرایدسترویدستگذاشتنباشد.البتهاقداماتمادر
آینده بایـد بـر پایـه شـناخت امکانـاتی باشد که بـرای تغییـر وجـود دارند و امـروز آنهـا را
مـیتـوانیمشناسـایینمـاییم.از ایـنرو،سناریوسازیباکیفیتتفکرمرتبطاست.با اینوجود،

درحالحاضرماباشرایطزمانحالدنیارامینگریموتحتتأثیراتفاقاتاطرافخود،مسائلرا
میسنجیم.نگرشمـابـهدنیـایک"نگرششرطی" 7استکهبهمبنایفرهنگیماوابستهبودهکه
خود،دیدمارانسبتبـهآیندهمحدودمیسازد.بهاینترتیب،هدفاصلینگرشسناریویی،
شکستنمحـدودیتهـاواماواگرهااست( .)Chermack, 2004: 261
برایساختسناریوهایمنطقی،مهمترینامر ،شفافیتکاملدرمـوردکـلموضـوعتـاحد
امکاناست.پسازدركکاملازموضـوعبایـدکلیـهاطالعـاتجمـعآوریگردنـد؛سپس
کلیهاحتماالتوحالتهاییکهبهایناطالعاتدرطیزمانمیتواننـدشـکلبدهند ،بررسی
میشوند.مرحلهبعد،شناختوتجزیهو تحلیلنیروهاییاستکـهدرشـکلدهـیایـنمحیط
مؤثرند؛وسپسبهیاریمنطقوتحلیلهایکمی،تصـحیحمـیگردنـدوآنگـاهعوامـلنامربوط
حذفمیشوند(آساکول .)11:7912،بهطورجامعتر،درساختسناریوها،رعایتمواردزیر
ضروریاست -7:سناریوهابایدبراساسوقایعحالبنـاگردنـد - 4.هـرسـناریوبایـدازدیـد
اسـتفادهکننـدهازآنسـناریو ،پذیرفتـهشـود - 9.سناریویخوببایدبرپایهتجزیهو تحلیل
دقیقبناشدهوبینعواملتشـکیلدهنـدةداخلـیآنهماهنگیوجودداشتهباشد-2.زمانیکه
یکسناریوطرزتفکراستفادهکنندهازآنراتغییرمیدهد،درحقیقتسناریوبهابزاریبرای
1. Conditional Attitude
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آموزشتبدیلشدهاست-4.برایایـنکـهمستقیماًامکاناستفادهازسناریوهاوجودداشتهباشد،
بایـدمنظـورسـازندگانآنمسـتقیموبهوضـوحبیـانشـود( .(Chermack, 2005:114

پ -تحلیل روندها

1

روند،تغییراتدرازمدتوپیوستهدرحوزههایجمعیت،جامعه،اقتصاد،دفاع،محیطزیست
و فناوری است .این دسته از روشها میکوشند تا با مطالعه و رصد روندهای تاریخی ،این
رویدادهارابهزمانآیندهگسترشوتعمیمدهند .تحلیلروندبهدودستهتحلیلکمیوتحلیل
کیفیتقسیمبندیمیشود .


تحلیل کمی روندها

2

خواهیمآینده آنهارا

دراینروشهاسعیبرایناستکهروندتغییراتپارامترهاییکهمی
دركکنیم،مشخصشود.بابررسیروندتغییراتاینپارامترهادرگذشتهووضعیتفعلیآنها،
بینیهاییدرموردآینده یکپارامترارائهکرد.ابزارهای
ها،پیش 

میتوانازطریقبرخیتحلیل

ازبرونیابیخطیویاغیرخطییکپارامترتاروشتحلیل

تحلیلدرروش"تحلیلکمیروند"
کند.مهمترینروشدرتحلیلکمیروند،روش"برونیابی"9

بهکمکشبکهعصبیتغییرمی
یکآیندهمناسب"برای

شودبابررسیتاریخچهیکموضوع"،

پارامترهاستکهدرآنسعیمی
آنپیشبینیشود(محمودی .)72:7914،

برایدستیابیبهحدساولیهدرموردآیندههایدورنیزبهکار

روش "تحلیلکمیروند" 

دهندهآننداردولذانتایجروشقابلارزیابی
میرود.نتایجاینروشبستگیزیادیبهنظرانجام 

است؛ این تحلیلها عالوه بر اینکه به ما نشان میدهند در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد،
بهدلیلکمیبودنروش،نتایجآنراراحتتر

نشاندهندهآنچهکهاتفاقنخواهدافتاد،نیزهستند.

نتایجقابلاعتمادیمیدهند و در

میتوانبهدیگرانعرضهکرد؛ برایشناختآیندهینزدیک ،

تروارزانترهستند(مردوخی .)11-11:7937،


ها،ساده
مقایسهباسایرروش


تحلیل کیفی روندها

4

پیشبینیپارامترهاییاستکهبیانصریحآنهابهصورتکمیغیرممکن
موضوعاینروش ،
1. Trends Analysis
2. Quantitative Analysis of Trends
3. Extrapolation
4. Qualitative Analysis of Trends
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ویابسیاردشواراست.دراینروش ،فرضبرایناستکهحوادثمختلفآیندهبهصورت
هاییبرایپیشبینیآنهاوجوددارند.لذادراین

ناگهانیرخنخواهنددادوازهم اکنوننشانه
روش ،با شناخت عوامل مؤثر بر پارامتری که میخواهیم آینده آن را پیشبینی کنیم و روند
تغییرات آنها ،سعی میشود فضای آینده ترسیم گردد .این روشها خصوصاً برای سیستمهای
اجتماعی کاربرد دارند؛ دید کلی در مورد یک سیستم به ما میدهند و برای تشخیص اولیه
اینتحلیلهابرایفرموالسیونسناریوها

مشکالتیکهممکناستدرآیندهرخدهدمناسبند.
میتوانندمورداستفادهقرارگیرند (.)GIenn, 2012: 8درپژوهشپیشرو،برایتبیینروندهاو

تحلیل کیفی آنها از گزارشهای مراکز معتبر مطالعات بینالمللی بهره گرفته شده است؛ بدین
صورتکهپسازدریافتگزارشهایمراکزمطالعاتیوتحلیلمحتوایکیفیآنهاوهمچنین
درنظرگرفتنپیشرانهابرمبنایعدمقطعیت،بهخلقسناریوهابرپایهاحتماالتاقدامشدهاست .


ت -تجزیه و تحلیل پیشرانها

1

نیروهایپیشراندرادبیاتآیندهپژوهی ،مفهومیاستکهبیشتردرطراحیسناریوهامورد
استفاده قرار میگیرد و منظور از آن ،نیروهایی است که بر پیامد رویدادها اثر دارند؛ یعنی
عناصریکهباعثحرکتوتغییردرطرحاصلیسناریوهاشدهو سرانجامداستانهارامشخص
عواملتأثیرگذاربرروندهاورویدادهاواقدامهاوتصاویرکهممکن

میکنند .به عبارتدیگر ،
استآیندههایمتمایزیپدیدآورندرا،پیشرانمیگویند(گوردون .)714:7934،
به بیان دیگر ،نیروهای پیشران تغییرات ،نیروهای بنیادینی هستند که زمنیه تحقیق الگوهای
تر،ایننیروهایپیشرانهستندکهباعثمیشونداتفاقات

رویدادهارامهیامیکنند.بهبیانروشن
اندوشناساییآنهامستلزم


مختلفیرویدهند.اینموارداغلبازسنخرخدادوامرواقعممکن
پایش،استخراجوتحلیلروندهاست .


پیشرانهای تحلیل پدیده داعش
گرچه جریانهای سلفی -تکفیری در منطقه غرب اسیا ریشهای تاریخی دارند و از حیث
اعتقادیبهاندیشههایاحمدبنحنبل،ابنتیمیه،ابن قیم جوزی ،محمدبنعبـدالوهابتمیمـی
نجـدی،ومعاصرانیچونرشیدرضا،سیدقطبوعبدالرحمنکواکبیاسـتنادمـیجوینـد،امابه
باوربسیاری،نقطهشـروعونضـجیافتنگفتمانمعاصرتکفیری،ظهورسیدقطب()7311-7311
1. Drivers Analysis
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اسـت .اصـلمورداجماعاینخردهگفتمان،شریعتاسالماست.درشـرایطفعلـینیـز،ایـن
جریـان در قالب گروههایی همچون داعش و جبهه النصره برای غیریـت سـازیهـای هـویتی
خـود،ضمنتأکیدبرقابلیتاعتباراسالمودردسترسبودنآن،علتمبارزاتخشنوترورهای
خود را دعوت به اسالم و مسلمان کردن جوامع میدانند .امروزه این گروههای تکفیـری بـا
رویکردهـایغیریتساز7وخشونتطلبانۀخود،عاملمهمیدر ناامنیجهانی وبهخصوصدر
منطقـهغرباسیاهستند.اماشایدبتوانگفتکهمهمترینزمینههایشکلگیریجریانسلفی–
تکفیری در مقطع فعلی را میتوان شکافها و تنشهای قومی -مذهبی ،منازعات استراتژیک
منطقهای ،رویکرد قدرتهای بزرگ درمنطقه و دولتهای زمان پریش و سرخوردگیهای
اجتماعیناشیازآنهادانست.درتحقیقحاضر،نیروهایپیشرانمهمبهدستآمدهعبارتنداز :
بهتوافقنرسیدننخبگانفرقههایاسالمیبرایمقابلهباجریانهایتکفیری؛ 

*
*ادامهحمایتمادیورسانهایبرخیساختارهایقدرتدرمنطقهازتکفیریها؛ 
*حمایتغربورسانههایعمومیازتکفیریها؛ 
بازگروههایتکفیری؛ 

*حمایتمالی،تسلیحاتیواطالعاتیغر
فضایارعابایجادشدهبهوسیلهگروههایتکفیری،برایایشان؛

باره
*بازخوردمشوقدر 
اتحادگروههایتکفیریوسودایتشکیلحکومتاسالمی؛ 

*
هاوبسترهایارتباطفیزیکی(خطوطپشتیبان)میانگروههایتکفیریوغیره

*ایجادکانال
گونه شگفتیساز پیشران ،که احتمال وقوع آن در علم آینده پژوهی کم است ،در تبیین
وضعیت داعش را میتوان گسترش احتمالی گروههای تکفیری به شمال افریقا و یا ترکیه و
انتحاریوعملیاتتروریستیآنهادرمکهمکرمهومدینهمنوره

همچنیناحتمالحملهنظامی  /
یادرایرانیااتفاقاتیازاینسنخدانست .


روند پژوهی تحوالت گروههای سلفی-تکفیری
بهمنظوردركبهتررخدادهاو روندهایاحتمالیعراقوسوریهدرسال،4171تعدادیاز
گزارشهایمهمتریناندیشکدههایبینالمللیبهروشتحلیلمحتواموردبررسیقرارگرفتو
پس از آن با کدهای مشخص به صورت جداول برای فهم بهتر و دقیقتر ترسیم گردید .در
خصوصوضعیتعراق،بررسیپنجموردازپیشبینیهایانجامشدهنشانمیدهدکهاینکشور
1. Otherness-Makers Approaches
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روبهرو خواهدبود که درقالب
با روندها ورویدادهایمهم و سرنوشتسازی در سال  4171
جدولزیرقابلترسیماست .
روندها و رویدادهای پیشبینیشده برای عراق در سال 2112
مؤسسه
گسترشرقابتهایایرانوترکیهدرعراق
استراتفورد  شدتگرفتناختالفاتدرونیدربینکردها(دولتفدرال)وعراقیها
(دولتمرکزی) 
شدتگرفتنرقابتهایایرانوترکیهدرعراق
کاتهون 
اهمیتیافتنمناقشاتکردیوعربیدرعراق 
شدتگرفتنمنازعاتکردی-عربیدرمناطقموردمناقشهدرعراق تداومچالشهایاقتصادیبهخصوصدرجنوبعراق المانیتور 
گیریمنازعاتدرمناطقاقلیتنشینماننددشتنینوا 

 شدت
گسترش منازعات درخصوص مناطق مورد مناقشه وتالش کردها برای
یکدستکردنجمعیتاینمناطق
فارینبریف 
افزایشتنشهایاحتمالیبینحشدالشعبیباکردهاواهلسنت
کاهشتهدیدگروههایمسلحسنیبهرغمتداومحیاتآنان 
واگذاریقدرتمحلیبیشتربهاهلسنتازسویدولت
اکونومیست  افزایشتنشهایمربوطبهنقشحشدالشعبی
درگیریهایکردی-شیعی-سنیدرنینوابعدازآزادسازیموصل 
منابعگزارشهادرارجاعاتپایانیآمدهاست .


ترینموضوعدرمنطقهغرباسیاوحتیدرسطحبینالمللی


توانکانونی
بحرانسوریهرامی
برشمرد.اینبحرانکهدرسال4171واردهفتمینسالخودمیشود،باابعادمختلفیهمراهبوده
و از بازیگران متعددی اثر میپذیرد که موجب به وجود آمدن عدم قطعیتهای بسیاری شده
است.هرچندکهآزادیحلببهعنواننقطهعطفیمهمدرروندبحرانسوریهمحسوبمیشود،

اما دشواری کنترلکاملسوریهبرایدولت ومنافعو راهبردهایمتعارضبازیگران خارجی،
همچنانباعثایجادابهامهایبسیاریدرخصوصوضعیتآیندهاینکشورشدهاست.بههمین
پیشبینیهای ارائه شده از روند تحوالت سوریه را که توسط شماری از
مهمترین  
منظور  
هایمهمبینالمللیدرخصوصوضعیتسوریهدرسال 4171ارائهشده بااستفادهاز

اندیشکده
روشتحلیلمحتواوباارائهکدهایمخصوصبررسیمیشود .
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مؤسسه

استراتفورد 

کاتهون 
المانیتور 
بیزینس
اسنایدر 
اکونومیست 
مرکزمطالعات
استراتژیک
بینالمللی 
مؤسسه
کارنگی 

روندها و رویدادهای پیشبینی شده برای سوریه در سال  2112میالدی

وجودمیدانهایدرگیریزیاد

تداومبحرانوعدمپایانجنگبهدودلیل:
درسوریهو حضورگروههایمتعددداخلیوخارجیدراینبحران
پایانحمایت امریکا از تروریستهابهدلیل تغییرسیاستدولتایاالت
متحده 
تثبیتیکپارچگی سوریه به علت همکاریهایمشترك روسیه،ایرانو
ترکیه 
وقفههایمختلفدرروندمذاکراتسیاسی رفتنمعارضینبهمناطقحومه تداومحیاتمحدودداعش تداومقدرتبشاراسد
حمایتغربازباقیماندندولتمستقربهجهتحلسیاسیبحران
کاهشتهدیدگروههایمسلحسنیبهرغمتداومحیاتآنان 
حیاتمحدودمعارضیندرمناطقمرزیترکیهواردن
احتمالمواجههحزباهللورژیمصهیونیستیدرخاكسوریه 
انتخابهایدشوارامریکادرسوریه
پیشنهادتوجهواشنگتنبهراهحلهایسیاسیبرایکنارزدندولتاسدبا
تاکیدبرتوافقباروسیه 
عدمحرکتارتشسوریهبهسمترقهوتمرکزبرشهرطبقه
تالشدولتبرایکنترلبزرگراههایحلببهحماوالذقیهجهتتثبیتبا
مراکزجمعیتی
تالشارتشبرایآزادسازیجبههجنوبیوعادیسازیشرایط
روندنزولیمعارضین 

منابعگزارشهادرارجاعاتپایانیآمدهاست .


بنابراینمیتوانازبرهمکنشپیشرانهاوروندهاطیفمتنوعیازسناریوهادرخصوصآینده
گروههایسلفی -تکفیریاستخراجنمود .به جهتروشمندیدر خلقسناریوها ،به خلقسه
دستهسناریو(مطلوب،محتملوممکن)وپسازآنتعداد 4سناریو ( 4سناریویمطلوب4،
سناریویمحتملو 7سناریویممکن)درخصوصآیندهگروههایسلفی -تکفیریاکتفاشده
است .
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بررسی سناریوهای آینده گروههای سلفی – تکفیری
الف -سـناریو های مطلـوب

 -7سناریوی مطلوب اول :نـابودی کامل گروههای تکفیری و شکلگیری حکومتهای
دموکراتیک در کشورهای درگیر منازعه بر اساس مدل تقسیم قدرت؛ اقدامات و کنشهای
داعشدرمنطقهغرباسیاوبروزحوادثتروریستیدرکشورهایاروپاییوتهدیداتبالقوهآن
سببشدهکهمعمایامنیتدراینمنطقهبهپیچیدهترینسطحممکنخودبرسدوامنیتمنطقه
پسازظهورگروههایسلفی -تکفیریبیشازهرزماندیگریشکلجهانیبهخودبگیرد.
امروزه تکفیریهایی چون داعش دشمنان زیادی را در اطراف خود میبینند که هر یکاهداف
خاصی را دنبال میکنند؛ به عنوان مثال ،یکی از اهداف امریکا از حمله به داعشمیتواند کسب
وجههدرمبارزهباتروریسمیاهمان بهبود بخشیدن به موضع خود نزد افکار عمومی باشد.یا یکی
از مهمترین اهدافروسیهازحضوردرسوریه،حفظ امنیت در کشورهای هم پیمان خود است.
بررسی و مقایسه تطبیقی نقشههای میدانی تحوالت سوریه و عراق به عنوان اصلیترین پایگاه
گروههایتکفیریازسال 4177تاکنون ،نشانمیدهدکهداعش و جبههالنصرهقدرت ابتدایی
گرفتهاند.
خود را از دست داده و برایحفظحداقلسرزمینهایدراختیارخود ،حالتتدافعی  
ایندرحالیاستکهدولت سوریه همچنان پا برجا استوباپشتیبانیمتحداناستراتژیکخود
درپیبازپسگیریسرزمینهایاشغالشدهاست.همچنینتحوالتعراقباآغازعملیاتباز
پسگیریوآزادسازیموصل،بهعنوانبزرگترینودرعینحالآخرینپایگاهدولتبهاصطالح
اسالمیتکفیریهادرعراق،میتواند نشانگراینباشدکهعمرگروههای سلفیوتکفیریدر
عراقبهسرآمدهوآخرینمیخبرتابوتگروههایتکفیریدراینکشور،بهصورتتشکیالت
سازمانیافته ،زدهخواهدشد.این امر درکنار نقش مؤثر ایران و حمایت مردم عراق از دولت و

جبههالنصره را آشکار کرده است .داعش امروزه حتی
ارتش این کشور ،نشانههای افولداعش و 
شبینی است که
برخی از حامیان اولیه خودرا نیز نگران نموده است؛ زیرا برای این حامیان ،قابل پی 
گروهکهایتکفیری زمینه و استعداد حمله به کشورهای عربیدیگری چون اردن و عربستان و
کویت رادارند.گروههایتکفیریگرچه از جانب این کشورها کمکهای زیادی را دریافت
کردهاند ،اما بهلحاظ دینی ،حکومت این کشورها را طاغوت میدانند .در اندیشۀ این گروهها،
حتی کشوریوهابی مانند عربستان هم به معنای واقعی اسالمی نیست .از همین رو ،طرحهای
احتمالیداعش برای حمله به کویت و عربستان باعث شده است این دو کشور نیز به فکر مهار این
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گروههایتروریستیباشند.عالوه بر این ،در پی سوزاندن خلبان اردنی ،مواضع آنها نسبت به

داعش کمی انتقادآمیزتر شده است(حبیباللهی .)712:7939،مجموعه عوامل ذکر شدهو دهها
عامل دیگر ،نابودی داعش را بیش از پیش در اذهان متبادر ساخته است .با این وجود ،بعد از
سقوط داعش ،سناریوی فوق احتماالً در درون خود طیفی ازسناریوها را خواهد داشت .
میتواند اشکال و درجات متنوعیداشته باشد.منظور از تقسیم دمکراتیک قدرت،
تقسیم قدرت 
تقسیمی استکه اوالً متناسب با جمعیت هر گروه و ثانیاً بر اساس مکانیسمی دمکراتیک باشد.برای
اجرایاینسناریو ،نقشاسدبهعنوانرئیسجمهورقانونیسوریهوایستادگیدربرابرتروریسم
تکفیریبخشپیچیدهماجراست .همچنینشکی نیست که استواری و تثبیت ارزشها و نهادهای
دمکراتیکدر عراق و سوریه به سهولت نخواهد بود و زمانی طوالنی میطلبد .بنابراین ،بخشی از این
سناریو هم مربوط به قبول اصول دمکراتیک خواهد بود .برقراری دمکراسی باثبات درسوریه و
عراق ،برای همسایگانی که دمکراتیک نیستند ،چندان مطلوب به نظر نمیرسد.اما باتوجه به حمایت
نیروهای اصلی داخلی عراق (شیعیان و کردها) و عدم مخالفت همسایگانمهم (ایران و ترکیه)،
چنین سناریویی مطلوب به نظر میرسد .از دیدگاه منافع جمهوریاسالمی ،این سناریو دارای وجوه
مثبت بسیار است .از یک سو متحدان طبیعی ایران،یعنیشیعیان و کردها،جایگاه ممتاز و مهمی در
یآورند.از سوی دیگر ،عراقدمکراتیک ،کمترین خطر را برای ایران خواهد
عراق به دست م 
داشت و احتمال ظهور ماجراجویانی نظیر بعثیها را بسیار کاهش میدهد (ساسانیان)74:7939،و
همچنین ،بهانهای برای حضور و دخالتهای خارج از منطقه در عراق باقی نمیماند.درعین حال،
عراق باثبات ودرحالبازسازی،که مدیونایرانوقروض ناشی از خسارات جنگاست ،برای
اقتصاد ایران وشرکتهای بخش خصوصی و دولتی کشور میتواند بازار مناسب و گستردهای باشد؛
زیرازیربناهای اصلی عراق از جنگ داخلی طوالنی آسیب زیادی دیده و احتیاج به سرمایهگذاری
دارد.الزمهاجرایسناریوییادشدهآناستکهپسازنابودیگروههایتکفیری،مذاکراتملی
باحضورتمامیاحزاب،گروههاومخالفانغیرمسلحشروعگرددتابهساز وکارمفاهمهو ثبات
بخشی دستپیداکنند.طبیعتاً نتیجهسناریویادشدهتاحدزیادیبهفروکشکردنمنازعاتو
بحراندرمنطقهودرمیانبازیگرانمنطقهایخواهدانجامید .
 -4سناریوی مطلوبدوم :سرکوبموقتیگروههـای تکفیریوحاکمشدنمدلحکومتی
جمهوری اسالمی عربی (ماندن بشار اسد در مسند ریاست جمهوری) با داشتن پس زمینههای
بیثباتیوناآرامیبهصورتیکروندعادی؛ بررسی تاکتیکها و تحوالت سیاسی  -فکری
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تکفیریهایی چون داعش پس ازاعالم خالفت ،نشان دهندة این است که آنها نیز داعیۀ تشکیل
حکومت اسالمی را دارند.این در حالی است که در نقطه مقابل داعش و دیگر گروههای تکفیری
النصره،نهضتهای اسالمی ،غالباً از دستاوردهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جوامع

چون جبهه
معاصر بهرهبرده ودرعینحال ،مبتنی بر پایهها و چارچوبهای اسالمیهستندو مدل حکومتی
ارائه شده از سویآنها ،حکومتهای مردمی ،نظامهای جمهوری و دموکراتیک و مبتنی بر
اهداف عدالتخواهانۀ اجتماعی و اقتصادی است .بنابراین ،در صورت فیصله یافتن تحوالت
سوریه ،نمیتوان در سوریه و عراق دولتی را متصور بود که همچنان رویکردی تک گفتار و
انحصاری داشته باشد؛زیرا واقعیت موجود در کشورهای اسالمی نویدبخش این نکته استکه
جنبشهای اسالمی ،به دنبال نظامهای سیاسی مردمگرا و ارزشمحور هستند و درواقع ازنظامهای
سلطنتی و استبدادی موجود در جوامع خود ،خواهان فضای باز سیاسی برایمشارکت در عرصه
قدرت و کسب آن به صورت مسالمتآمیز هستند.این وضعیت ،همتوان کنشگری شهروندان
سوری و عراقی را باال برده و هم هویتهای حقوقی ،تحوالتمسالمتآمیز سیاسی و ارزشهای
اسالمی آنها را ثبات میبخشد (سمیعیاصفهانیوسیفآبادی .)474:7932،
روندپژوهیتحوالتکنونینمایانگرآناستکهجلوگیریازتشکیلحکومتتکفیریدر
قلبمنطقهغرباسیا،برایبازیگرانحامیدولتهایعراقوسوریه،برماندنبشاراسددرمسند
قدرتاولویتدارد.ماندناسدبرایجلوگیریازتشکیلحکومتتکفیریضروریاستامادر
صورتسرکوبگروههایتکفیریوتغییرمعادالت،ادامهوضعموجودبهمهاربحرانکمک
نخواهد کرد و بهتر است آلترناتیوهای دیگری برای مسند ریاست جمهوری با توافق تمام
گروههایموافقومخالفدولتسوریه بهکارگرفتهشود .درصورتادامهروندموجود ،با

ماندناسددرقدرت،هموارهپسزمینههایبیثباتیوناآرامیبهصورتیکروندعادیوجود
خواهد داشت؛ گرچه در صورت اجرایی شدن این سناریو ،کشمکشها و منازعات داخلی و
منطقهایبابرترییکیازقطبهایقدرتمنطقه(حامیاناسدودولتعراق)فیصلهمییابد.


ب -سناریوهای محتمل
 -7سناریویمحتملاول:خارجشدنگروههایتکفیریازداعیهداریتشکیلحکومت؛ اما
تقسیمداخلیقدرتدربینقومیتهاومذاهبوایفایبازیگریمعارضانمیانهرووغیرمسلح
بررسیترکیبمعارضانومخالفاندولتهایسوریهوعراقنشان

درفرآیندهایسیاسیکشور؛
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میدهدکهرسیدنبهیکتوافقمشتركبینتمامیگروههایموافقومخالفاگرامریمحال
نباشد،فرآیندیبسیاردشوارخواهدبود.علتاینامر،دسترسیمخالفانومعارضانبهتسلیحات،
وجودفرهنگعشیرهایوقبیلهایوضعففرهنگسیاسیدرکشورهایمنطقهونبودفرهنگ
گفتگوومفاهمهبرمبنایتعدیلخواستههایمخالفانومعارضاناست .
به طورکلی ،معارضان و مخالفان دولت سوریه و عراق را میتوان به شش گروه عمدهتقسیم
حکومتهای سوریه و عراق با آنها،از جرگۀ

کرد -7:اکراد :در حال حاضر ،اکراد به دلیل تفاهم
معارضان خارج شدهاند و بیشتر منتظر نتیجۀ تحوالت هستند؛  -4اخوانالمسلمین :به رهبری علی
صدرالدین البیانونی؛این گروه بخشی از جمعیت سوریه را شامل میشوند.بااین وجود ،بنیادهای
اجتماعی سوریه ،برخالف مصر ،وابسته به آنان نیست؛ -9معارضانخارجی سوریه و عراق :این
گروههای خارج نشین ،در داخل سوریه و عراق محركمخالفان هستند اما چندان جایگاهی
ندارند .نماینده این گروه در سوریه ،برهان غلیون،رئیس شورای ملی سوریه است؛  -2حزب
تنسیق ملی:به نظر میرسد که این گروه درداخل سوریه دارای جایگاه است؛هیثم مناع آن را
نمایندگی میکند و در رأس آن ،حسن عبدالعظیم قرار دارد؛  -4تکفیریها :این گروه از
روشهای خشونتآمیز استفاده میکنند و درحمص و جسر الشغور ،موصل و تکریت کشتارهایی
را مرتکب شدهاند .این گروه اگرچه از طرف برخی کشورهای عربی حمایت میشود ،اما در
داخل سوریه و عراق چندان جایگاهی ندارند؛ -1ارتش آزاد سوریه به فرماندهی ریاضاالسعد و
بعثیهای عراق :این گروه از معارضان نیز توسط اتحادیه عرب و غرب پشتیبانیمیشوند و در

برخی شهرها به خصوص در شهر حمص قیام مسلحانه انجام دادهاند( .)Dorian, 2014: 13
تقسیمبندی قومی-مذهبی با چهار محور مسیحیان،کردها،

اگر مخالفان ذکر شده را در یک
شیعیان و سنیها قرار دهیم ،یکی از سناریوهای احتمالی این است که آینده عراق وسوریه با
نابودی نیروهای تکفیری مخالف و تقسیم سیاسی کشور بین کردها ،شیعیان وسنیها رقم بخورد؛
یعنی دقیقاً اتفاقی که پیش ازاین در کشور لبنان افتاده است .بر این پایه،سیستم سیاسی در عراق و
سوریه میبایست پارلمانی باشد .در این راستا ،نظام پارلمانی متأثراز وضعیت فرقهای ،اجتماعی و
مذهبی خاص این کشور خواهد بود .این سیستم به گونهایطراحی خواهد شد که تمامی اقوام و
مذاهب در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند .بر طبق این توافق ،رئیس جمهور از میان
سنیها ،نخست وزیر از میان مسلمانان شیعه مذهبو رئیس پارلمان از کردها و معاون نخست

وزیر از بین مسیحیان انتخاب میشود .عالوه براین ،کرسیهای پارلمان نیز در این چارچوب به
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طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان وکردها تقسیم میشود .
اگرچه وجود نیروهای قومی-مذهبی و مخالف دولت عراق و سوریه نوید به وجودآمدن چنین
ساختاری را به لحاظ سیاسی در آینده میدهد ،اما به نظر میرسد احتمال تحققاین ساختار سیاسی با
این شکل و سیاق به طور کامل وجود ندارد(،)Hinnebusch, 2011: 63زیرا در شرایط فعلی ،به طور
موقت طرف پیروز در بحران جاری منطقه ،بشار اسدرئیس جمهور سوریه و دولت عراق است .اسد
و دولت عراق انتخابات را از سر گذرانده واز طرفی نیز در صف مخالفانشان شکافهای جدی رخ
داده و میتوانند با اعتماد به نفس باقیمانده نیروهای مخالف خود را موقتاً به حاشیه برانند .اقلیم
خودمختار کردستان عراق و سوریه پیروز دیگری است که به هرحال دارای زیرساختهایاداری و
سیاسی است .این بخش از سوریه همواره خواهان خودمختاری بوده است.بخصوص کردهای عراق
که پس از سقوط صدام در سال 4119تاکنون ،به تدریج و با نقشه راهحساب شدهای ،سعی در
داشتهاند).(Joanna, 2014: 35
برپایی بخشهای مختلف یک حکومت مستقل را 



 -4سناریوی محتمل دوم:تجزیهسوریه ،عراق ،لیبیوسایرکشورهایدرگیربحران (عملی
شدن طرح خاورمیانه جدید امریکایی) و شکلگیری بازیگران جدید در صحنه معادالت منطقه
(تشکیلدولتکردستاندرسطحمنطقه)؛روندتحوالتمیدانیاخیر نشانمیدهندکهگروههای
تکفیریهمدرسوریهوهمدرعراقدرسراشیبیسقوطقرارگرفتهاندوگماننمیرودبرایسقوط
آنها زمان زیادی مورد نیاز باشد .نکته مهم این است که پایان کار داعش ،آغاز روند بحرانی
دیگریدرهردوکشوروچهبسادرکلمنطقهخواهدبود.اقلیتکردهادرهردوکشور،پساز
قرارداد«سایکس -پیکو»درپایانجنگنخستجهانی ،هموارهاحساسسرخوردگیواجحاف
داشتهاند؛زیرابااینکهنژادوزبانیمتفاوتازاعرابدارند،اماباتصمیمقدرتهایفرامنطقهای،زیر
نفوذاعرابقرارگرفتهاند .بهنظرمیرسدباگذشتحدود711سالازقرارداد«سایکس-پیکو»و
تجزیهامپراطوریبزرگعثمانیو رفعخطرازاروپایمسیحی ،اکنونقدرتهایفرامنطقهایدر
پی کوچکترکردن کشورهای منطقه هستند .از بین کشورهای منطقه غرب اسیا ،سوریه و عراق
نامزدهاینخستتجزیهوتبدیلشدنبهچندینکشورشدهاند.برایتجزیهعراقوسوریه،عالوهبر
نقشامریکازمینههایداخلینیزازقبلوجودداشتهواکنوننیزجنگداخلیدوکشور،بهعنوان
عاملشتابدهندهاینروندراتسریعمیبخشد .ازاینرو ،کردهایسوریهاعالمخودمختاری
کردهوخودرادرقالبدولتفدرالسوریه ونهبهعنواناستانیااستانهاییازسوریه،تعریف
نمودهاند؛امریکهالبتهبامخالفتدولتسوریهو نیزترکیهروبروشدهاست؛ امابهنظرمیرسد
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امریکاییهادرقالباستراتژیبلندمدتخودازآنحمایتمیکنند .
بنابراین،همدرسوریهو هم عراق؛ گروههایکُردیسعیدارندسرزمینبیشتری راازچنگ
داعشبیرونبیاورندکهدرفردایشکستداعشاهرمفشاربهتریبرایخودمختاریبیشترویا
حتیاستقاللدردستداشتهباشند.کردهایسوریباحمایتهواییامریکابهسوی«رقه»،پایتخت
خودخواندهداعشبهپیشمیروند .درمقابل ،دولتسوریهنیزبادركهدفامریکا و کردها،
نوك حمالتخودرابهسویرقهتغییردادهو باحمایتشدیدهواییروسیهسعیداردقبلاز
رسیدنکردهابهرقه ،خوداینشهرراازدستداعشآزادکند.اقلیمکردستان عراقنیزتالش
داشتتا باحمایتهواییامریکاموصلرازودترازارتشعراقتصرفکندتابتوانددر پایان
جنگباداعش ،بیشترینسرزمینممکنرادراختیارداشتهباشد.تصرفموصلبرایکردها ،به
میباشد؛بهاینمعنیکهبهاحتمالزیادپسازتصرف
عنوانوجهالضمانتصرفدائمیکرکوك 
موصل ،درچانهزنیهایسیاسی،کردهادرنهایتبپذیرندازموصلعقبنشینیکنندو اینرابه
عنوانامتیازیبهدولتعراقتلقینمایندودرمقابلکرکوكرابرایهمیشهدراختیارداشتهباشند .
بنابراین،درحدودصد سالاخیربهترینفرصتبرایکردهایعراقفراهمشدهاستکه
بتوانندبهآرزوییکهازدیربازداشتهاند( ،که درجریانقراردادسایکس -پیکو،جنگجهانی
اول،سقوطعثمانیوحتیسقوطصداممحققنشد) دستیابندویککشورمستقلونهحتی
خودمختاررا،درشمالعراقایجادکنند.حالاینکهاینروندچهزمانیحاصلشود ،بحث
دیگریاست؛ اماواقعیتایناستکهتحققسناریویباال ،درصورتمخالفتمردموافکار
عمومیعراقبامشکالتجدیمواجهخواهدشد.عالوهبراین،احتمالاینکهترکیهدربرابر
تحققیکدولتمستقلکُردبهشدتایستادگیکند ،زیاداست؛ چوناینامررابزرگترین
تهدید امنیتی خود به شمار میآورد .دیگر کشورهای منطقه نیز نسبت به ایجاد دولت کردی
حساسیتهایبسیاریبروزمیدهند(سمیعیاصفهانیوسیفآبادی .)474:7932،
بدینترتیب،هدفهایقومیدردوکشورسوریهوعراقدرحالحاضربااهدافامریکادر
منطقه همسو شده است و امریکا در راستای سیاستهای بلند مدت خود ،که همانا تجزیه
کشورهایمنطقهاست،گامبرمیدارد.بایداذعانکردمجموعهتحوالتپیشروبیانگرآناست
که منطقه آبستن تحوالت پس از شکست داعش است و هر یک از قدرتهای ذینفع سعی
خواهد نمود از این فضا ،بهره الزم را ببرد .نتیجه اجرایی شدن سناریوی یاد شده ،به تغییرات
ژئوپلتیکمنطقهایخواهدانجامیدکهمنازعاتمرزیوسیاسیراافزایشخواهدداد .
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پ -سناریوی ممکن

پیشروی نیروهای تکفیری مدعی حکومت اسالمی و تسخیر سرزمینهای بیشتر :تحقق این
سناریو بستگی به تحقق پیشرانهای شگفتیساز دارد که همواره میزان وجود و تحقق آن در
آیندهپژوهیبسیاراندكاست.بااینحال،سناریوییادشدهیکیازاحتماالت ممکنآیندة
عراقوسوریهاستکهازاهمیتکمتریازبعدتحققآننسبتبهسایرسناریوهایمطرحشده،
برخورداراستوبههمینعلتدردستهآیندةممکنقرارمیگیرد.اجراییشدنچنینسناریویی
باوجودحمایتهایروسیهوایرانازدولتهایعراقوسوریهو همچنینبازپسگیریروبه
رشد سرزمینهای اشغال شده از تکفیریها ،بعید به نظر میرسد .همچنین مجموعه اقدامات
گروههای تکفیری -تروریستی در منطقه و کشورهای اروپایی ،بخصوص بعد از حوادث

تروریستیدرفرانسهوآلمانوترکیه،حامیاناینگروههارادچارشکوتردیدکردهاست.


تاکتیکها و راهبردهای داعش در صورت تحقق سناریوی مطلوب

جزئیات
توجهبهمناطقبیابانی،حاشیهایوکمجمعیتوانجامعملیاتتروریستی

پراکندهدرشهرهایمختلف
فعالیتمخفیانهو
بهجایتمرکزبرنیروهایخارجی،تمرکزبرنیروهایمحلیوبومیآشنا
زیرزمینی 
آنها برای نیروهای امنیتی عراق و سوریه امری
با مناطق؛ که شناسایی  
دشوارخواهدبود .
پراکندگی فعالیتها در سراسر جهان یا به تعبیر دیگر «اتّخاذ تاکتیک
فعالیتبدونسرزمین 
القاعده» 
سازماندهیمجددو
فعالیتدرکشور انتخابیککشورجایگزینبهجایعراقوسوریه(همانندشمالافریقا) 
دیگر 
ویژگیها:

هایسیستماتیکوپیچیده،هزینههایپایین،تعداد

عدمنیازبهبرنامه 
ریزی


اتّخاذتاکتیکگرگ اندك مهاجمان ،تاماالختیار بودن فرد مهاجم در انتخاب مکان و زمان
بینیبودنعملیات،دشواریدرشناسایی
پیش 
عملیات،ناگهانیوغیرقابل 

هایتنها 
افراد مهاجم و استفاده از تجهیزات ساده همانند خودرو ،سالح سرد و
سالحهایسبکبرایانجامعملیاتتروریستی 

تردرشبکههایاجتماعی 

بازگشتبهخالفت حضوربیش
خالفتمجازییاآنالین،جایگزینخالفتاصلیخواهدبود .
مجازی 
منبع( :تلخیص و کدگذاری از گزارشهای مراکز مطالعاتی که در منابع و ارجاعات آمده است)
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بدین ترتیب ،برپایه روشهای آیندهپژوهی به سئوال اول پژوهش درباره آینده جریانهای
تکفیری-سلفیدرمنطقهغرباسیا،باترسیمپنجسناریوپاسخدادهشد.درواقع،پاسخگوییبه
سئوالاولسرآغازطرحپرسشدیگریاستکهآیندهغرباسیاومنازعاتاستراتژیکمداوم
آندرعصرپساداعشچگونهرقمخواهدخورد؟ 


آینده منازعات ژئوپلتیکی در غرب اسیا
بررسیروندتحوالتژئوپلیتیکغرب اسیا حاکیازآناستکهنیروهایتروریستی ،کهاز

حمایتنظمسلفیگری(عربستانسعودیومتحدانآن)برخورداربودندوسعیدرتغییرمعادالت
ژئوپلتیکیمنطقهداشتهاند ،موفقیتهایچندانیدرعرصهعملیاتیومیدانیبدستنیاوردهاند.با
ادامهاینروند،و طبقسناریوهایارجح ومطلوب تعریفشده ،انتظارمیرودکهدرآیندهنه
چنداندورایننیروهاباشکستمواجهشوند.درهمینرابطه،اینانگارهمفروضپنداشتهمیشود
که همزمان با عدم موفقیت عربستان در رقابتهای ژئوپلیتیک ،استراتژی "جنگ نامحدود" 7به
راهبرداصلیاینکشورجهتمقابلهبانظماسالمگرایانقالبیبامحوریتایران،بویژهدرعصر
پساداعش،مبدلشود.بایداذعاننمودکهمنازعاتژئوپلتیکیدرغرباسیا،چهباوجودداعشو
چهدرنبودآن ،هموارهادامهخواهدیافتواینمسئلهریشهدراختالفاتایدئولوژیکیدونظم
اسالمگرایانقالبیونظماسالمگرایسلفیبعدازپیروزیانقالباسالمیایرانداشتهودارد .
عربستانسعودیکهخودراداعیهدارنظمسلفیدرغرباسیامیداندوخواهانشکلگیری
ترتیباتامنیتیمنطقهبراساسقرائتخویشاست،خودرابازندهصفحهشطرنجمنطقهغرباسیا
میداندوبدیهیاستکههمزمانباروندناکامیهاینیروهایتروریستیبهسرکردگیداعش،به
تدریج با یک تغییر راهبردی تمرکز خود را بر جنگ نامحدود قرار دهد؛ رهیافتی که فرآیند
اجراییشدنآن ،پیشازاینآغازشدهوانتظارمیرودتابهالگویقالبرفتاریسعودیهادر
سالهایآتیتبدیلگردد .


راهبردهای جنگ نیابتی

2

استراتژیجنگنامحدودعربستانسعودیبرچندمحوراساسیتمرکزیافتهاست :
نخست-انزوایدیپلماتیکایران:فعالیتضدایرانیعربستاندرعرصهدیپلماسیدردوحوزه
1. Unrestricted Warfare
2. Proxy War
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قابلتفکیکاست:حوزهاول،یارگیریوصفبندیمنطقهایکهعربستانتالشنمودهتادو
گروه از کشورها را به خود نزدیک نماید .از یک طرف گروه کشورهای عربی بویژه شیخ
نشینهای خلیج فارس که در همسایگی ایران قرار دارند و به دلیل ضعف ژئوپلیتیکی در

جستجوی یک حامی قدرتمند در برابر به اصطالح "تهدید ایران" هستند و از طرف دیگر،
سیاستنزدیکیبهدشمنانایرانبویژهاسرائیل.درحقیقت،نخبگانسیاسیعربستانتالشکرده-
اندتابانزدیکیبهدشمنایدئولوژیکوتاریخیایران،یک"توازنتهدید"7دربرابراینکشور
ایجادنمایند .
حوزهدوم،تحرکاتضدایرانیدرنهادهاومجامعبینالمللی است .رهبرانریاضهمچنین
اندتاازنهادهاوسازمانهایبینالمللیماننداتحادیهعربوسازمانهمکاریاسالمی

تالشکرده
نیزجهتانزوایایراناستفادهابزارینمایند .
دوم -تهاجم رسانهای و تبلیغاتی علیه ایران :یکی از ابزارهای مهم دولت عربستان برای
فرافکنییاتوجیهاقداماتخصمانهعلیهایران ،رسانههاهستند.اینکشوربهدلیلدارابودنمنابع
غنیمالی،سازوکارهایگوناگونیراجهتتأثیرگذاریبرافکارعمومیجهانعربوهمچنین
فارسیزباناندرپیشگرفتهاست .
سوم-فشاراقتصادی:درطولسالیاناخیر،یکیازابزارهایمهمعربستانجهتاعمالفشار
اقتصادیبرایران،استفادهازنفوذوقدرتخوددراوپکجهتمشخصنمودنسقفتولیدو
قیمتگذاری نفت بوده است .بر همین اساس ،در نشستهای گوناگون این سازمان ،ریاض
هموارهمخالفتخودراباکاهشتولیدوعرضهنفتاعالمکردهاست .
چهارم  -حمایتازگروههایتروریستیوضدانقالب :بابهقدرترسیدنرهبرانجدید
عربستان،آنهاتالشنمودندتاباگروههایمخالفوضدانقالبایرانروابطنزدیکیایجادکرده
وازپتانسیلایننیروهاجهتفشاردیپلماتیکویاحتیاقداماتضدانقالبیبهرهبردارینمایند.بر
همینمبنا،شاهدارتباطوهمسوییروزافزونبیندولتعربستانباگروهگتروریستیمنافقین
هستیم؛گروهیکهسعودیهاازآن بهعنوان"شورایملیمقاومتایران" ناممیبرند.دراین
رابطه ،حضور ترکی فیصل ،رئیس پیشین سازمان اطالعات و امنیت خارجی عربستان ،در
کنفرانس اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس فرانسه حاکی از حمایت علنی ریاض از
گروههایضدانقالبایراناست(اختیاریامیری .)7934،
1. The Balance of Threat
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نتیجهگیری
باوجودشکلگیریبحرانپیچیدهمنطقهغرباسیاوجهانیشدنامنیتدراینمنطقه،تالش
حاکمانکشورهایبحرانزدههموارهدرتداوممناسباتسلطهآمیزواصرارآنهادرتبعیتکامل
از سوی شهروندان است .بدون تردید رقم خوردن آینده منطقه غرب اسیا و رسیدن به ثبات
سیاسی ،نیازمند تغییر نگاه حاکمان به مقوله حکومت و سیاست و تمکین از فرآیندهای
دمکراتیکاست.حلروشمندمنازعهبحراندرمنطقهغرباسیانیازمنداصالحاتساختاریدر
داخلحاکمیتها ،تعاملبازیگرانمنطقهایوفرامنطقهایبرایرسیدنبهراهحلهایحلبحران
خواهد بود .تا زمانیکه ارادهای برای نشستن در پای میز مذاکره و تعدیل خواستههای تمامی
بازیگرانازطریقگفتگوشکلنگیرد،فرآیندعبورازبحرانمشکلبهنظرمیرسدوکشورهای
منطقههمانندآزمایشگاهیبرایاثباتقدرتطلبیوبرتریطلبیاینبازیگرانباقیخواهندماند .
آیندهدموکراسیدرمنطقهغرباسیاآیندهایمبهموچالشبرانگیزخواهدبود.حاکمیتهای
زمانپریشوورشکستهعربیدرمنطقه ،خودمنشاءبحرانهستندو درصورتعدمتندادنبه
اصالحات ساختاری و تداوم بحران مشروعیت ،دستیابی به ثبات سیاسی بعید به نظر میرسد.
بنابراین ،اگرچه کشورهای عراق و سوریه تا دموکراسی راه درازی در پیش دارند ودولتهایی که
در این کشورها روی کار آمدهاند ضعیفتر از آن هستند که بتوانند به سهولت ،بنیادگرایی و
تفکرهایی چون تفکر گروههایتکفیری داعش را ریشهکن کنند ،اما بایدبه تدریج خود را به انجام
اصالحاتی که مردم و اقلیتهای مذهبی خواهان آن هستند،قانعوترغیب نمایند.اگرچه پیشبینی
میشود کهآتش خشم تندروان اسالمی همچنان شعلهوربماند و ازاینرهگذر،لطمه زیادی به
وجهه اسالم و مسلمانان واردشود ،بااین همه ،این حرکتها راه بهجایی نخواهند برد .سناریوهای
محتمل در تحقیق حاضر نشان میدهند که احتماالً قدرتسیاسی در میان نیروهای مذهبی و داخلی
در سوریه تقسیم شود و عراق نیز خطر تجزیه شدن را به صورت جدی تجربه کند؛ اما آیندة
مطلوب ،نـابودیکاملگروههایتکفیری وشکلگیریحکومتهایدموکراتیکدرکشورهای
درگیرمنازعه ،براساسمدلتقسیمقدرتخواهدبودکهدرصورتتحقق آن ،ثباتمنطقهایتا
حدودیبرقراروجهانازچالشتروریسمنوعبورخواهدکرد.
حضور و ظهور گروههای سلفی -تکفیری درمنطقه غرب اسیا و ادعای تشکیل خالفت
اسالمی ،در طول تاریخ اسالم مسبوق به سابقه است و این موج از ظهور اندیشه تکفیری با
داعیهداری خالفت اسالمی ،با ابزار خشونت و تروریسم هم موجی گذرا خواهد بود؛ هرچند
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اثراتزیانباریبرعقایدوباورها،اقتصادوتوسعهکشورهایمنطقهبرجایخواهدگذاشت.روند
تحوالت منطقهای به گونهای است که با تشکیل ائتالف ایران ،روسیه ،سوریه و عراق و
بازپسگیریعمدهسرزمینهایاشغالشده،شکستواضمحاللفیزیکیتشکیالتسازمانیافته
تروریسم سلفی -تکفیری قطعی به نظر میرسد .اما ایدئولوژی تکفیری در بدنه جهان اسالم
همواره باقی خواهد ماند و ممکن است در آینده با پشتیبانی حامیان منطقهای و بازیگران
فرامنطقهایو ساماندهیتشکیالتیمجدداً منطقهرادچار بیثباتیوهرجومرجکنند .درواقع،

تهدیدتروریسمتکفیریمنبعثازوهابیت،باوجودمدارسبنیادگرایسعودیهادرسرزمینهای
اسالمی،تهدیدیدائمیوپایدارخواهدبودوتازمانیکهموجودیتحاکمیتسعودیباقیباشد،
بهاشکالمختلفیظهوروبروزخواهدداشت.بهترینراهکاردرکنارسرکوبفیزیکیتروریسم
سلفی ،تالش فرهنگی گسترده در غرب اسیا و خارج آن برای پیرایش دین مبین اسالم از
حرکتهایافراطیوالتقاطیو تبیینحقایقآن ،برایجلوگیریازحاکمیتقرائتسلفی –

تکفیریدربینپیروانایندینرحمتآفرینخواهدبود.
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منابع
الف -فارسی
هایمطالعاتآیندهپژوهی،ترجمهسعیدخزایی،تهران:مرکز

اساکول،پی،)7912(،روشآیندهپژوهیعلوموصنایعدفاعی،معاونتاطالعرسانیوخدماتعلمی .
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 بزرگی ،محمدرضا« ،)7911( ،روشهای پژوهش درآینده پژوهی»،کتاب ماه علوماجتماعی،شماره .72
حبیبالهی،مهدی«،)7939(،بدترینکابوسداعش»،چشماندازایران،دورهاول،دیوبهمنماه،شماره .13
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