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چکيده
آنچه در واپسین ماههای سال  2019و در ماههای آغازین سال 2020باعنوان درگیریهای مردمی در اعتراض به فساد در
عراق و لبنان شااهد بودیم ،با وجود ظاهر آن و مطالبات مردم این کشاورها در مبارزه با فسااد و نیز ترورهای هدفمند ساردار
شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و سرانجام انفجار در بندر بیروت که منجر به ک شته و مجروح شدن هزاران نفر و
بیخانمان شدن چندصد هزار نفر و در آخر سقوط دولت قانونی لبنان شده است ،نگرانکننده بوده و بهنظر میرسد بهمنظور
ناکارآمدسااازی دولتهای محور مقاومت و ایجاد بحرانهای اجتماعی برای پراکنده کردن کشااورهای عضااو محور در جریان
است .هدف این تحقیق تببین وضعیت آیندۀ محور مقاومت در منطقه با تأکید بر ناآرامیهای اجتماعی در عراق و لبنان و سؤال
آن شااناسااایی وضااعیت آیندۀ محور مقاومت با تأکید برناآرامیهای اجتماعی در این دو کشااور اساات .این پژوهش به روش
آمیخته انجام پذیرفته و دادهها با مرور ادبیات و م صاحبۀ خبرگان گردآوری و بهوا سطۀ پر س شنامهای که روایی آن بهوا سطۀ
روش مثلثساااازی خبرگان و منابع و پایایی ابزار با کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شاااده و در خالل جلسا اههای خبرگی،
راهکارهای مدیریت مسائل مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحقیق از اثرگذاری باال و همزمان اثرپذیری باالی سیاستهای
منطقهای آمریکا ،اثرگذاری باالی گ سترش تروری سم و نیز اثرپذیری باالی سیا ستهای منطقهای ج.ا.ایران و نیز تو سعۀ محور
مقاومت حکایت دارد.
واژگان کليدي:

آیندهپژوهی ،محور مقاومت ،ناآرامی اجتماعی ،عراق و لبنان.

 .1دکترای مدیریت آیندهپژوه ی دانشاااگاه و پژوهشاااگاه عالی دفاو ملی و تحقیقات راهبردی نویساااندۀ مسااا ول)-
noruzi.m92@gmail.com
 .2د ک ترای مااد یریاات آ ینااده پژو هی دانشاااگاااه و پژوهشاااگاااه عااا لی دفاااو م لی و ت ح ق یقااات را ه بردی-
dr.fayyazi@chmail.ir
 .3کارشناسی فناوری اطالعات دانشگاه آزاد تهران جنوبhamedseyf 8631 @gmail.com -
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مقدمه
در واپ سین ماه سال  2019میالدی مؤ س سه بینالمللی مطالعات راهبردی ) (IISSدر یک
گزارش  21۷صفحهای آورده که ج.ا.ایران توانسته با بهکارگیری راهبرد « صرف منابع حداقلی
و جذب منافع حداکثری» از خاکساااترهای منطقۀ جنگزدۀ خاورمیانه ،پیروز بیرون آمده و با
وجود دراختیار داشاااتن رهنامۀ نظامی -دفاعی ،بودجۀ اندک نظامی در قیاس با واشااانگتن و
ریاض ،نتیجۀ بازی و درگیری ژئوپلیتیک منطقه را به نفع خود پیش ببرد .برای ر سیدن به این
هدف ،ج.ا.ایران توان نظامی ناهمگون ،همچون راهکنشهای تاکتیکها) تهاجمی دساااتهای،
اسااتفاده از پهپادها و حملههای سااایبری خود را پیشاارفته کرده اساات .درحالیکه عربسااتان
سااعودی با هزینۀ میلیاردها دالر در جنگ یمن و کشااتار هزاران غیرنظامی ،شااکساات خورده
ا ست .نتیجۀ جالب و انتهایی گزارش این ا ست« :ج.ا.ایران توان سته ا ست توازن نفوذ مؤثر در
خاورمیانه را به سود خود تغییر دهد» .سیر تحوالت در منطقۀ غرب آسیا حاکی از طراحیهای
گوناگون ،بیوقفه و م ستمر جبهۀ استکبار با هدف خاموش سازی یا ت ضعیف و کمتوان سازی
شااجرۀ بابرکت محور مقاومت اساات .این تالشها در حالی در سااالهای اخیر به اوج خود
رساایده که به برکت خون شااهدا و جانفشااانیهای رزمندگان مقاومت ،این شااجره در حال
تنومندتر و هرچه پربارتر شدن ا ست .با این حال باید تأمالتی جدی در خ صوص آیندۀ محور
مقاومت بهویژه در دو کانون اصلی آن یعنی عراق و لبنان داشت تا از سیر حوادث غافل نشد
و همواره بینش راهبردی ،بصااایرت و حفظ آ مادگی ها در باالترین ا ندازۀ خود باشاااد.
آی ندهپژوهان معتقدند آی نده به احتمال زیاد برآیند برهمکنش روندها ،رو یدادها ،تصااااویر و
اقدامهاساات و هیچ عاملی به اندازۀ تصااویرسااازی در شااکلگیری آینده مؤثر نخواهد بود،
بنابراین به نظر میر سد یکی از اولین اولویتهای جبهه ا ستکبار ،ارائۀ ت صویری غیرواقعی از
ایرانی اساات که نتیجۀ حضااور آن بیثباتی و بحران اساات و همراهی با آن به جز تخریب و
ویرانی هیچ چیزی نخواهد داشاات .آیندهپژوهی کمک میکند تا درک بهتری از آینده داشااته
باشیم تا آن را آنگونه که باید بسازیم .این پژوهش بهدنبال تببین وضعیت آیندۀ محور مقاومت
با تأکید بر ناآرامیهای اجتماعی در عراق و لبنان است.
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 .1کليات
 .1-1بیان مسئله
بررسااای تحوالت عراق و لبنان ،به دل یل اثرگذاری آن بر مجموعۀ امنیتی منطقه برای
ت صمیم سازیهای راهبردی سیا ست خارجی و حفظ منافع ملی ج.ا.ایران ضروری ا ست.
پیروزی انقالب ا سالمی آیندۀ غرب را در منطقۀ مهم غرب آ سیا با چال شی ا سا سی مواجه
نمود و در سی سال گذ شته دو جریان ا صلی را در منطقۀ ح ساس و راهبردی غرب آ سیا
شکل داده ا ست؛ یکی محور مقاومت با ح ضور ج.ا.ایران ،سوریه ،لبنان ،عراق ،حماس و
بهتازگی یمن و دیگری محور سااازش با مرکزیت آمریکا و رژیم صااهیونیسااتی عربسااتان،
بحرین ،امارات .تغییر و تحوالت گوناگون از آغاز شکلگیری منطقه تاکنون موجب شده که
برخی آن را «منطقهای ناتمام» تلقی کنند .وقوو خیزشهای عربی از سااال  ،2011گرچه در
بطن روندها و جریانهای تاریخی پی شین ری شه دارد؛ اما دامنه و گسترۀ آن به اندازهای بوده
که میتوان از آن بهعنوان شاااروو یک «فرایند تاریخی» جدید ،مشاااابه آنچه پس از جنگ
جهانی اول رخ داد ،یاد کرد .آثار ناشاای از این خیزشها ،در مسااائل بساایار مهم همچون
خشونت و افراط ،بهکارگیری تروری سم برای هدفهای سیاسی ،جنگهای نیابتی منطقهای،
رقابتهای سنتی و نوین قدرتهای بینالمللی و تالش برای شکل دادن به شرایط جدید
سیاسی و راهبردی توسط کشورهای مهم منطقه ،قابل مشاهده

است .ترابی و موسوی)53:1396 ،

تحوالت س ایاس ای منطقه در فوریه  2011به پایان یافتن حکومت بن علی در تونس ،مبارک
در م صر و علی عبداهلل صالح در یمن منجر شده و در شرایط جدید ن شانههای فرهنگی و
هویتی از جایگاه و نقشی محوریتر برخوردارند .بازیگران حاشیهای ،معادلۀ قدرت در مرکز
را دگرگون کرده و جلوههای وسااتفالیایی اصاال عدممداخله در امور داخلی کشااور دیگر)
قدرت و حاکم یت ،کارکرد خود را از دسااات دادهاند .در محیط جد ید بین المللی هو یت
فراتر از عصااار اثباتگرایی و خردگرایی نقش ای فا میکند .در این شااارایط ،جلوه هایی از
دگرگونی های «ژئوکالچری» در محیط های منطقهای شاااکل گرفته که زمی نه های تعارض
نیروهای مختلف را علیه یکدیگر فراهم آورده اسااات .در این فضاااا میتوان به مؤلفههایی
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مانند «ژئوپلتیک مقاومت» اشاااره داشاات .این روند به منزلۀ رویارویی مقاومت ناشاای از
هویت با الگوهای مبتنی بر سیا ست حفظ و ضع موجود به شمار میرود.

علیدادی)1۷5:1390 ،

بهنظر میرسااد ظهور و گسااترش ژئوپلیتیک شاایعه به مفهوم تغییر قواعد بازی راهبردی و
امنیتی سااانتی در منطقۀ غرب آسااایاسااات و شاااکلگیری هر نوو موازنۀ جدید منبعث از
ژئوپلیتیک شیعه بر نوو رفتارها و منا سبات ک شورهای منطقه و الگوی دو ستی و د شمنی
دولتها اثر جدی میگذارد .آدمی و کشااااورز مقدم )9:1394 ،این یکی از نکات مهمی اسااات که
اهم یت محور مقاومت را دو چندان نموده اسااات .به نظر میرساااد آنچه در مورد جر یان
بیداری اسالمی و مصادرۀ آن در پارهای از کشورهای منطقه مانند مصر به وقوو پیوست باید
ساارمشااق قرار گرفته تا با بررس ای عوامل و متغیرهای مؤثر در آیندۀ محور مقاومت ،مس ایر
حرکت جریان اسااالمگرایی واقعی این محور دچار نقصااان و تغییر نشااود .از طرفی ساایر
حوادث و ات فاق ها در این منط قه به ویژه دو کشاااور عراق و لب نان با تو جه به آن که از
پایگاههای اصلی محور مقاومت میباشند قابل توجه و نیازمند بررسی بی شتر است .بنابراین
مسااا لۀ اصااالی این پژوهش تبیین وضاااع یت آی ندۀ محور مقاومت در منطقه با تأک ید بر
ناآرامیهای اجتماعی در عراق و لبنان است.
 .2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
محور مقاومت هم اکنون به عنوان خط اصاالی ایسااتادگی در مقابل مسااتکبران عالم در
غرب آسیا بوده که هر روز شاهد دسیسهچینی قدرتهای بزرگ برای کاهش سطح و عمق
قدرت و اثرگذاری خود در منطقه اساات .از این روساات که انجام تحقیقی در خصااوص
و ضعیت آیندۀ محور مقاومت در منطقه با تأکید بر خا ستگاه ا صلی آن یعنی دو ک شور مهم
عراق و لبنان بهویژه از بعد ناآرامی های اجتماعی آنها پر اهمیت می باشاااد .عدم توجه به
موضاااوو مهم آیندۀ محور مقاومت و عوامل اثرگذار بر آن به ویژه پس از ترور سااارداران
مقاومت ،شااهید ساالیمانی و شااهید ابومهدی المهندس و بی ثباتسااازی کشااورهای محور
مقاومت و مقصاار جلوه دادن ج.ا.ایران و بیتوجهی به میزان و محل تأثیر آساایبهای مورد
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بحث میتواند نتیجۀ ناکامی بیداری اسالمی برای پارهای از حرکتهای منطقه مانند مصر را
به دنبال داشااته که فرجامی جز مصااادره و انحراف در انتظار آنها نبود .تحلیل عوامل موثر،
متغیرها ،پیشااارانها و عوامل کلیدی میتواند در شاااکلگیری آیندۀ این محور و مواجهه با
محور سازش نقش شای ستهای دا شته و ک شور را در بهرهبرداری از نتایج موفقیتآمیز آن
یاری نماید .با انجام این تحقیق دستاوردهای زیر را میتوان برای سیستم متصور شد:
 )1تببین وضعیت آینده و تعیین متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر محور مقاومت؛
 )2شناسایی سیاستهای آیندۀ جبهۀ استکبار در مقابل محور مقاومت با ارائۀ تصویری
کالن که موجب شکلگیری درک م شترک و همافزایی در بین بازیگران و سیا ستگذاران
این حوزه خواهد شد؛
 )3کمک به اتخاذ تصمیم صحیح برای مواجهه با سیاستهای آیندۀ جبهه استکبار؛
 )4فراهم آوردن پ شتوانۀ علمی و پژوه شی برای تبیین و ضعیت آیندۀ محور مقاومت با
تأکید بر ناآرامیهای اجتماعی در عراق و لبنان که زمینۀ تو سعۀ دان شی در این حوزه را نیز
فراهم میآورد؛
 )5کمک به بهبود فرایند سیاستگذاری و افزایش کارآمدی نظام در عراق و لبنان؛
با عدم انجام این تحقیق پیامدهای تبعات) زیر دامنگیر نظام ج.ا.ایران میشود:
 )1فقدان تببین وضااعیت آیندۀ محور مقاومت در عراق و لبنان میتواند باعث ابهام در
مسیر شناخت مسائل در این حوزه شود؛
 ) 2در صورت انجام ن شدن این تحقیق ،ب ستر منا سب برای شناخت همهجانبه و جامع
مسائل در این حوزه فراهم نمیگردد.
 .3-1پیشینة تحقیق
« )1ساایدمحساان میرحسااینی و ایرج رحیمپور اصاال»  )1398در مقالهای با عنوان
« سناریوهای پیشروی ایران در بحرانهای سوریه و عراق و راهبردهای برونرفت از آنها»،
برای بررس ای تحلیلی و واقعبینانۀ تحوالت سااوریه و عراق ،با تکیه بر روندهای گذشااته و
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حال ،پیشاارانهای بحران و عدم قطعیتهای منطقۀ غرب آساایا ،سااناریوهای احتمالی آیندۀ
این دو کشااور را ترس ایم نمودند .یافتههای این پژوهش نشااان میدهد که احتمال تشااکیل
حکومت متحد و منسجم در عراق بیشتر است؛ البته عراق متحد و منسجم همراه با تهدیدها
و فر صتهای منطقهای برای هم سایگان این ک شور خواهد بود .با توجه به قطببندیها و
موازنۀ قوا در سوریه ،آیندۀ این کشور وضعیت پیچیدهتری دارد و احتمال تشکیل حکومت
فدرالی در این کشور بیشتر

است .میرحسینی و رحیمپور اصل)284:1398 ،

« )2زهرا آقامحمدی و محمدعلی بصااایری»  )1396در مقالهای با عنوان «آیندهپژوهی
خاورمیانه طی سه دهه آینده ،تحلیل روندهای مقابله با تروریسم» ،در پی پاسخ به این پرسش
که با توجه به تدوام بحرانهای تروری ستی در غرب آسیا ،چه آیندۀ محتمل و مطلوبی میتوان
برای روندهای مقابله با تروریسااام در ساااطح بینالمللی ترسا ایم کرد ،ساااناریوهای تقویت
همبساتگی و انساجام جامعۀ بینالمللی در مبارزه با تروریسام ،با ویژگیهای رهبری جدیتر
سااازمان ملل متحد ،تعهد به رعایت حقوق بشاار در مبارزه با تروریساام ،شااکلگیری راهبرد
عملیاتی منسااجم ،پذیرش صااالحیت دیوان کیفری بینالمللی برای مجازات عامالن اقدامات
تروری ستی و تقویت برابری و عدالت اقتصادی در سه دهۀ آینده را ارائه نموده و نتیجه گرفته
روابط مورد ا شاره به دلیل نیاز بی شتر دو ک شور به یکدیگر با پرداخت هزینۀ باالتر از سوی
عربستان ادامه خواهد

یافت .آقامحمدی و بصیری)88:1396 ،

« )3جاوید منتظران و سااعید قربانی»  )1396در مقالهای با عنوان «سااناریوهای پیشروی
آیندۀ عراق و تحلیل دورنمای حقوقی ،بینالمللی و امنیتی ج.ا.ایران» در تبیین سااناریوهای آیندۀ
بحران عراق معتقدند سااناریوهای تحوالت آتی عراق عبارتند از :سااناریوی بازپسگیری مناطق
اشغال شده از دست داعش و تقسیم مسالمتآمیز ،عادالنه و دموکراتیک قدرت در عراق عراق
دموکراتیک) سناریوی اتحاد میان اقوام و مذاهب عراق و افزایش قدرت ملی عراق عراق متحد
ْ
و قدرتمند) ،سناریوی افزایش اختالفها میان حکومت مرکزی ،سنیها و کردها و آغاز جنگ
داخلی گ سترده در عراق عراق درگیر جنگ داخلی) و سناریوی تجزیه و تق سیم عراق به سه
شکل عراق تجزیه شده) .در برر سی تأثیرات هریک از این سناریوها بر و ضعیت و دورنمای
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حقوقی ،بینالمللی و امنیتی ج.ا.ایران ،مشااخش شااد که مطلوبترین سااناریو برای ج.ا.ایران،
سناریو عراق دموکراتیک

است .منتظران و قربانی)۷4:1396 ،

« )4شهربانو علیدادی»  )1390در مقالهای با عنوان «انقالب اسالمی و ژئوکالچر مقاومت
در سیا ست بینالملل» به تأثیر انقالب ا سالمی در جریان مقاومت پرداخته و معتقد ا ست در
تحوالت سایاسای غرب آساایا و شاامال آفریقا در فوریه  2011که به پایان یافتن حکومت بن
علی در تونس ،مبارک در م صر و علی عبداهلل صالح در یمن منجر شد ،ن شانههای فرهنگی و
هویتی از جایگاه و نقشاای محوریتر برخوردارند و در این فضااا میتوان به مؤلفههایی مانند
ژئوپلتیک مقاومت اشااااره داشااات .این روند به منزلۀ رویارویی مقاومت ناشاای از هویت با
الگوهای مبتنی بر سیاست حفظ وضع موجود بهشمار

میرود .علیدادی)1۷5:1390 ،

« )5جواد علیپور و سجاد قیطا سی»  )1396در مقالهای با عنوان «آیندهپژوهی بحران
ساایاساای -امنیتی سااوریه بر پایۀ سااناریونویس ای» درکنار تحلیل بازیگران درگیر در بحران
سااوریه در سااه سااطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی به منظور تبیین و ترسایم سااناریوهای
مختلف برای آی ندۀ این بحران ،پنج سااا ناریوی نابودی داعش و دیگر گروه های م خالف
حکومت بشار اسد ،تداوم جنگ داخلی ،تجزیۀ سوریه ،سقوط حکومت بشار اسد و شروو
یک جنگ منطقهای را ارائه نموده و مطلوبترین ساااناریو برای آمری کا و متحدان داخلی،
منطقهای و بینالمللی را سقوط حکومت بشار اسد عنوان داشتهاند.

علیپور و قیطاسی)231:1396 ،

« )6قا سم ترابی و مژگان مو سوی»  )1396در مقالهای با عنوان « سناریوهای پیشروی
سااوریه و امنیت ایران» معتقدند از میان بحرانهای گوناگونی که از آغاز تحوالت عربی در
این منط قه شااا کل گرف ته ،بحران ساااور یه بهعنوان هسااا تۀ مرکزی و اهرم ت عادلی بین
صاافبندیهای قدیم و جدید منطقه اساات .اهمیت حیاتی سااوریه بهعنوان متحد راهبردی
ج.ا.ایران سبب شده که آیندۀ این ک شور در رأس مو ضووهای دارای اهمیت برای ج.ا.ایران
قرار گیرد .با بهرهگیری از روش سناریونوی سی ،آیندههای احتمالی بحران سوریه در قالب
سناریوهای محتمل و ممکن و پیامدهای آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران مورد بررسی قرار گرفته
است .ترابی و موسوی)53:1396 ،
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« )۷حمید صالحی»  )1391در مقالهای با عنوان «بیداری ا سالمی و تکوین نظم نوین
منطقهای در خاورمیانه» به تبیین تأثیر تحوالت بیداری ا سالمی در منطقۀ عربی بر نظم نوین
منطقهای و در حال ظهور در غرب آساایا میپردازد .مطابق فرضاایۀ مقاله ،سااه سااناریو یا
چشمانداز محتمل و ممکن برای نظم نوین منطقهای در روند بیداری اسالمی وجود دارد که
عبارتند از :نظم اسااالمگرایی انقالبی ،نظم اسااالمگرایی ساالفی و نظم اسااالمگرایی اخوانی.
الگوی نظم مطلوب روا یت سااالفی ،مواز نۀ قواسااات .روا یت اخوانی ،گرایش به نوعی
«کن سرت» قدرتهای بزرگ منطقهای دارد و روایت انقالبی نیز بر آن ا ست تا نظم و امنیت
منطقهای را از راه مدیریت دستهجمعی چندجانبه برقرار

کند .صالحی)۷9:1391 ،

« )8جاوید منتظران و سااعید قربانی»  )1395در مقالهای با عنوان «آیندهپژوهی امنیت
ملی ج.ا.ایران در بسااتر تحوالت ژئوپلتیکی ،تمامیت ارضاای و بحرانهای داخلی عراق» با
سااؤال اصاالی پژوهش که تأثیرات سااناریوهای آیندهپژوهانۀ تحوالت ژئوپلتیکی ،تمامیت
ار ضی و ساختار سیا سی در عراق بر حوزۀ امنیت ملی ج.ا.ایران چه میبا شد ،با دو روش
آیندهپژوهی مبتنی بر سناریونگاری ضمن توصیف آیندههای محتمل و نیز ارائۀ سناریوهای
آیندۀ تحوالت عراق ،با روش تو صیفی تحلیلی به تببین تأثیرات هریک از این سناریوها بر
حوزۀ امنیت ملی ج.ا.ایران

میپردازد .منتظران و قربانی)144:1395 ،

« )9ملکتاج خسروی و احسان خسبانی یزدانی»  )139۷در مقالهای با عنوان «آیندۀ عراق
و ساااناریوهای مربوط به آن» معتقدند عراق نقش کلیدی و تعیینکنندهای را دارد و با طراحی
سناریوهای محتمل دربارۀ تجزیه یا عدم تجزیۀ کشور عراق در دهۀ آتی ،آیندۀ این کشور به سه
شااکل پیشبینی میشااود :سااناریوی تجزیۀ عراق ،سااناریوی جنگ داخلی در عراق ،سااناریوی
تق سیم عادالنه و دموکراتیک قدرت .نوی سندگان به این نتیجه میر سند که بر مبنای سناریوهای
بیانشده ،در دهۀ آتی تجزیۀ عراق میسر نخواهد

شد .خسروی وخسبانی یزدانی)121:139۷ ،

« )10مساااعود اخوان کاظمی و همکاران»  )139۷در مقالهای با عنوان «آی ندهپژوهی
گروه های تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقهای در غرب آسااا یا» با بهرهگیری از فنون
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تکنیکهای) آیندهپژوهی شاااامل روندپژوهی و از راه برهمکنش روندها و پیشااارانها ،به
ایجاد سناریوهای زیر پرداختهاند:
 .1سااااناریوهای مطلااااوب شامل نااااابودی کامل گروههای تکفیری و شکلگیری
حکومتهای دموکراتیک در کشاااورهای درگیر منازعه بر اسااااس الگوی تقسا ایم قدرت،
سرکوب موقتی گروههاای تکفیری و حاکمشدن الگوی حکومتی جمهوری اسالمی عربی؛
 .2سااناریوهای محتمل شااامل خارج شاادن گروههای تکفیری از داعیهداری تشااکیل
حکومت ،تجزیۀ سوریه ،عراق ،لیبی و سایر کشورهای درگیر بحران و شکلگیری بازیگران
جدید در صحنۀ معادالت منطقه تشکیل دولت کردستان)؛
 .3سناریوی ممکن شامل پی شروی نیروهای تکفیری مدعی حکومت ا سالمی و ت سخیر
سرزمینهای بیشتر.

اخوان کاظمی و همکاران)192:139۷ ،

« )11ساایدشاامسالدین صااادقی و کامران لطفی»  )1395در مقالهای باعنوان «بحران
یمن ،جدال ژئوپلیتیکی محور م حاف ظه کاری با محور اساااالمی» به وا کاوی ع لل ت هاجم
عربسااتان سااعودی به گسااترش اسااالم شاایعی در یمن پرداخته و فرضاایۀ پژوهش خود را
موازنه سازی عرب ستان در منا سبات قدرت منطقهای و ت ضعیف محور مقاومت از راه تهاجم
به یمن قرار داده است.

صادقی و لطفی)42:1395 ،

 .4-1سؤالهای تحقیق
 .1-4-1سؤال اصلي

وضااعیت آیندۀ محور مقاومت با تأکید بر ناآرامیهای اجتماعی در عراق و لبنان چگونه
میباشد؟
 .2-4-1سؤالهای فرعي

 )1متغیرهای اصااالی مؤثر در تهدیدهای آیندۀ محور مقاومت با تأکید بر ناآرامی های
اجتماعی در عراق و لبنان کداماند؟
 )2اهمیت و اولویت عوامل کلیدی و پیشرانها کداماند؟
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 .5-1هدفهای تحقیق
 .1-5-1هدف اصلي

تببین وضااعیت آینده محور مقاومت در منطقه با تاکید بر ناآرامیهای اجتماعی در عراق
و لبنان.
 .2-5-1هدفهای فرعي

 )1شاااناساااایی متغیرهای اصااالی مؤثر در تهدیدهای آیندۀ محور مقاومت با تأکید بر
ناآرامیهای اجتماعی در عراق و لبنان؛
 )2شناسایی اهمیت و اولویت عوامل کلیدی و پیشرانها.
 .6-1روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف« ،توسعهای -کاربردی» و از نظر رویکرد« ،آمیخته  -اکتشافی»
اساات .روش پژوهش «توصاایفی -تحلیلی» بوده و از روش تحلیل تأثیرات متقابل از روشهای
آیندهپژوهی برای ا ستخراج متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر ا ستفاده شده ا ست .بی شتر روشهای
تحلیلی آیندهپژوهی برای پیشبینی وقایع و یا بررسی رویدادها ،پیشرانهای مرتبط با موضوو را
به صورت مستقل از هم مورد بررسی قرار داده و ارزیابی مینمایند ،اما به هر حال روش تحلیل،
تأثیر متقابل برای تحلیل احتمال وقوو یک رویداد در مجموعهای از رویدادهای مورد پیشبینی
است .حاجیانی و همتی )69:1394 ،مراحل انجام این پژوهش عبارتند از:
 )1تعیین متغیرهای کلیدی و پیشااارانها در

الگویSTEEP

بر اسااااس نظر خبرگان و

ادبیات گردآوری شده؛
 )2تعیین وزن متغیرها با نظر خبرگان و تعیین میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر به واساااطۀ
پرسشنامه؛
 )3ترسیم متغیرهای سطور «اثرگذار» و متغیرهای ستونها «اثرپذیری» در ماتریس بولین؛
 )4ترسااایم جمع ردیف میزان «پیشااارانی» و جمع ساااتون میزان «وابساااتگی» یا
«اثرپذیری»؛
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 )5ترسیم «نقشه دکارتی» به کمک دادهها به واسطۀ میزان تأثیر و وابستگی رویدادها در
ماتریس «بولین».
 )6تعیین متغیرهای کلیدی با نرمافزار «میکمک».
جامعه آماری تحقیق که پی شتر بر ا ساس مطالعۀ ادبیات و اکت شاف بهد ستآمده شامل
دانشآموختگان ،خبرگان ،کارگزاران و مت صدیان حوزۀ امنیت ،آیندهپژوهی و علوم سیا سی
با مدرک تح صیلی دکتری و کار شنا سی ار شد و آ شنا با م سائل سیا سی ،روابط بینالملل و
امنیتی و در این حوزه مشاااغول فعالیت بوده و با حجم نمونۀ  12نفر از این جامعه که به
صاااورت هدفمند کیفی و گلولهبرفی گزینش شااادهاند .یادآور میشاااود قاعدۀ کلی در
تحقیقهای کیفی ،ا ستفاده از حجم  1تا  20تایی ا ست و برای تعیین حجم نمونه میتوان با
مرور ادبیات و از تحقیقهای مشابه نیز بهره برد.

لیوننبرگ)253:1390 ،

 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .1-2آيندهپژوهي ،مفاهیم و روشها
آیندهپژوهی علم و هنر شااناخت و ساااخت آینده به کمک رصااد و شااناخت تغییرات و
تغییرسااازها با هدف بیشااینه کردن منافع مادی و معنوی کنشااگر اساات .با افزایش تغییرات و
دگرگونیها ،اتکا به روشهای سنتی برنامهریزی جوابگوی نیاز ک شورها نبوده و سایۀ سنگین
عدم قطعیتها و ظهور ناپیوستگیها ،وضعیت را بهگونهای دگرگون کرده که پیشبینی آینده در
دنیای پرتحول ،امری مشکل به نظر میرسد .از سویی ،حضور عامالنه در روند تحوالت آینده،
کاهش تهدیدها و افزایش فرصتها ،نیازمند رویکردی آیندهپژوهانه است تا امکان کنشگری در
رخدادهای آینده را فراهم میسازد .رشیدارده و خزایی )۷2:1395 ،آیندهپژوهی دانش تحلیل ،طراحی و
برپایی هوشمندانۀ آینده است که به ما میآموزد در مواجهه با پدیدۀ ناموجودی بنام آینده چگونه
برخورد کنیم .نجفی و خالقیپور )2:1395 ،روش «تحلیل آثار متقابل» که گاهی «تحلیل ساختاری» نیز
نامیده می شود ،برای شناسایی روابط میان روندها ،متغیرها و رفتارها مفید

است .رشیدارده و خزایی،

 )۷۷:1395این روش که با ابداو نرمافزار «میکمک» توسط «میشل گوده» توسعه یافت بر این اصل
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استوار شده که در عمل رویدادها و پی شرفتها به سایر پی شرفتها و رویدادها

مربوطند .حاجیانی

و همکاران )20:1395 ،انواو متغیرهای به دسااات آمده با توجه به میزان اثرگذاری و اثرپذیری که هر
یک در مکان خاصی در نمودار قرار میگیرند ،عبارتند از:
 )1متغیرهای اثرگذار :این متغیرها بی شتر اثرگذار بوده و کمتر اثرپذیر میبا شند .بنابراین
سی ستم بی شتر به این متغیرها بستگی دارد .متغیرهای اثرگذار ،بحرانیترین مؤلفهها میباشند،
زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنها و میزان واپایش کنترل) بر این متغیرها بسیار مهم است.
این متغیرها در قسمت شمال غربی نمودارند.
 )2متغیرهای دووجهی :این متغیرها ،همزمان به صورت ب سیار اثرپذیر و ب سیار اثرگذار،
عمل مینمایند .این متغیرها در قسمت شمال شرقی نمودارند و طبیعت آنها با عدم پایداری
آمیخته است.

رشیدارده و خزایی)8۷:1395 ،

 )3متغیرهای اثرپذیر یا وابسته :متغیرهای وابسته در قسمت جنوب شرقی نمودارند که
اثرگذاری پایین و اثرپذیری بسیار باالیی دارند و خروجی سیستم هستند.
 )4متغیرهای م ستقل :این متغیرها در ق سمت جنوبی نمودار قرار گرفته و ارتباط ب سیار
کمی با سیستم دارند.
 .5متغیرهای تنظیمی :این متغیرها در نزدیکی مرکز ثقل نمودارند و میتوانند به صورت
اهرم ثانویه ،هدفهای ضعیف و یا متغیرهای ریسک ثانویه عمل کنند.

ربانی)۷:1392 ،

متغیرهای دووجهی

ورودی

ریسک و شرط

تنظيمکننده
خروجي

متغیرهای وابسته

متغيرهای قابل حذف و کم اثر

متغیرهای مستقل

اثر پذیری

شکل شمارة ( :)1نقشة دکارتي جانمايي متغیرها .ربانی)5:1392 ،

اثرگذاری

متغیرهای اثرگذار
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چگونگی توزیع و پراکنش متغیرها در نمودار ،حاکی از میزان پایداری یا ناپایداری
سیستم است .در سیستم پایدار ،پراکنش متغیرها به صورت  Lانگلیسی است؛ یعنی برخی
متغیرها دارای اثرگذاری باال هستند.

شکل شمارة ( :)2سیستم ناپايدار

شکل شمارة ( :)3سیستم پايدار

موالیی و طالبیان)29:1394 ،

 .2-2محور مقاومت ،اعضا و آسیبها
پیروزی انقالب ا سالمی ایران و روی کار آمدن نظام مردم ساالری دینی در ایران ،آثار
ب سیاری بر رفتار سیا سی م سلمانان ک شورهای منطقه بر جای گذا شته ا ست .در سالهای
اخیر نیز با وقوو بیداری اسالمی در منطقه ،انقالب اسالمی ایران به عنوان یک الگو در این
تحوالت مطرح شااده و در این راسااتا میتوان چهار نقش را برای ج.ا.ایران تعریف نمود:
الگو سازی ،امیدبخ شی ،حمایت و رفع موانع .صادقی و لطفی )5۷:1395 ،در ارتباط با چگونگی
شکلگیری و بهکارگیری ا صطالح محور مقاومت روایتهای گوناگونی وجود دارد؛ برخی
معتقدند محور مقاومت اصااطالحی ساایاساای اساات که نخسااتینبار توسااط روزنامۀ لیبیایی
«الزحف األخضاار» در مقابل اصااطالح «محور شاارارت» جورج دبلیو بوش در سااال 2002
مطرح شاااد که کشاااورهایی که رئیسجمهور آمریکا از آنها با عنوان «محور شااارارت» نام
میبرد ،در اصل کشورهای «محور مقاومت» در مقابل آمریکا و تالش آن برای سلطهگری بر
سااایر کشااورها بهشاامار میرود .برخی نیز ریشااۀ آن را در مقاومت لبنان و جریان مقابله با
رژیم صهیونیستی میدانند که توسط امام موسی صدر و شهید چمران بنیان گذاشته شد .در
مورد اعضااای این محور نیز بحثهایی وجود دارد ،اما آنچه امروز مشااخش اساات اینکه
جریانی با محوریت ج.ا.ایران و حضااور شاایعیان لبنان و عراق ،سااوریه ،انصاااراهلل یمن و
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گروههای مقاومت فلسطین ،اجزای این محور را تشکیل میدهند .قاسمی )24:139۷ ،تالشهای
محور سااازش به صااورت عمده بر نقاط ضااعف کشااورهای عضااو و با تکیه بر مسااائل و
مشااکالت داخلی آنها آغاز شااده و توسااعه مییابد ،بنابراین ،توجه به مسااائل و مشااکالت
داخلی اع ضا و واکاوی دالیل و راهکارهای مقابله امری ضروری ا ست .پرداختن به دیگر
کن شگران محور مقاومت با توجه به گ ستردگی آنها ،م س لۀ این تحقیق نبوده و فقط به عراق
و لبنان پرداخته میشود.
 .1-2-2عراق

عراق در بین ک شورهای هم سایه ،بی شترین ا شتراکها را با ج.ا.ایران دارد و ژئوپلیتیک و
تمامیت ارضی این کشور به هر سرنوشتی که مبتال شود ،برای ج.ا.ایران مهم تلقی می شود؛
چرا که میتواند جغرافیای ساایاساای و دورنمای حقوقی بینالمللی و امنیتی ج.ا.ایران را به
شااادت تهدید یا تقویت و بهعبارتی تحت تأثیر قرار دهد .منتظران و قربانی )۷4:1396 ،با حملۀ
نظامی آمریکا در مارس  2003رژیم بعثی سرنگون شد و عراق به ا شغال نظامی آمریکا
درآمد .با اشغال عراق و رشد محور شیعه در این کشور ،ج.ا.ایران نیز نفوذ قابل توجهی در
عراق پیدا کرد .به قدرت رساایدن شاایعیان در سااال  2005با وجود تالش عربسااتان و به
رسمیت شناختن این دولت از سوی آمریکا و مجاورت شیعیان با مناطق نفتخیز عربستان
و احتمال بروز چالش برای حکومت های دیکتاتور منطقه و نیز چالش های مرتبط با قدرت
یافتن منطقهای ج.ا.ایران و معضاالهای مرتبط با توسااعۀ تنشهای نظامی ج.ا.ایران و آمریکا
در صحنۀ عراق که منطقه را تا بروز یک درگیری نظامی همهجانبه پیش برده بود ،همگی از
مسااائلی بودند که توانسااتند در این سااالها بهعنوان متغیرهای کلیدی همواره بر وسااعت و
دامنۀ بحرانهای ملی و منطقهای این کشاااور بیفزایند.آشاااکار اسااات پس از تولد داعش و
تو سعۀ تهاجمی آن ،سرویسهای اطالعاتی غربی و عربی در عراق و سوریه و عرب ستان از
انواو کمکهای مالی و تجهیزاتی دریغ نکردند .آدمی و کشااااورز مقدم )14:1394 ،در کنار دخالت
قدرت های منطقهای و فرامنطقهای ،توافقنامه های امنیتی  2008و  2011بین عراق و آمریکا
در ارتباط با پو شش هوایی عراق و ارائۀ خدمات م ست شاری آمریکاییان و  8پایگاه م شترکی
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که پس از تخلیۀ عراق در  2011و سااپس بازگشاات آنها در  2014به بهانۀ مبارزه با داعش
ایجاد شاااد ،در عمل بر پیچیدگی اوضااااو اثر زیادی گذاشااات ،چرا که در بدو امر به نظر
میرسااید حضااور نظامیان آمریکایی به چالشاای برای دولت عراق تبدیل نخواهد شااد ،اما
ا ستفاده آمریکا از عراق بهعنوان پایگاهی برای ر صد ج.ا.ایران و برخورد سخت با اع ضای
محور مقاومت و حملههای مکرر به پایگاههای حشاادالشااعبی و ساارانجام ترور فرماندهان
حشاادالشااعبی ،خروج آمریکا را به یک مطالبه تبدیل نمود که به دلیل شاارایط میدانی و به
قدرت رسیدن جریان نزدیک به عربستان در این کشور با ابهامهایی مواجه شد.
باید اذعان داشت ساختار سیاسی ناکارآمد ،چالشهای اقتصادی ،سهمخواهی جریانهای
ساایاساای مانند جریان کردی که با وجود دریافت حدود  16درصااد از بودجه حتی اندکی از
درآمد نفت را به صندوق دولت واریز نمیکند ،فساد گسترده و نبردهای مذهبی و زمزمههای
شکلگیری اقلیم سنی و  ...در کنار جریانهای داخلی مانند جریانهای شیعۀ انحرافی چون
شااایرازی ،یمانی و  ...که در صاااحنه های درگیری تأثیر قابل توجهی دارند و نیز بعثی ها،
صاادریها و آمریکاییها نیز از موضااوعاتی هسااتند که دولتهای قانونی عراقی را همواره با
چالش مواجه نموده و دولتهای مخالف جریان مقاومت با تکیه بر همین مشااکالت در دامن
زدن به بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بهویژه بحرانهای اجتماعی تا اندازهای موفق
شاادهاند تا مانع اسااتقرار یک دولت شاایعی مقتدر در عراق شااوند .نکتۀ مهم آنکه در جریان
اعتراض ها تالش ب سیاری شده تا با ارائۀ ت صویری از ج.ا.ایران به عنوان یک واحد سیا سی
بیثباتساز ،باور غلطی تصویرسازی شود که مقصر مشکالت امروز عراق را جریان مقاومت
این کشور ،حشدالشعبی و به واسطۀ دخالت ج.ا.ایران معرفی نماید.
از دیگر آساایبهایی که با حساااساایت باید مراقب آن بود شااکلگیری اقلیم ساانی ،انتقال
نیروهای آمریکایی سااوریه به عراق و عوامل داعش اساات که آمریکا تا پیش از حملۀ موشااکی
سپاه که در مقابل ترور سردار سلیمانی صورت پذیرفت ،در پایگاه عیناالسد آنها را جای داده و
با همراهی نیروهای موسوم به «بیداری» که عشایر و قبایل استان «االنبار» هستند ،بیش از دههزار
نفر نیروی مسلح برآورد میشوند که توانایی ایجاد یک جنگ داخلی در عراق را دارا میباشند.
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در این بین ضااامن تأکید روزافزون بر پیچیدگی های پیرامونی محور مقاومت ،توجه به
چگونگی تأمین منافع ملی با توجه به دادههای واقعی میدانی به جای دادههای «ژورنالیستی»
موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است ،چرا که با وجود تمام تالشها و سرمایهگذاریهای
ج.ا.ایران در این ک شور ،نوعی نار ضایتی پنهان از ج.ا.ایران در میان تمام اق شار جامعۀ عراق
اما به میزان متفاوت دیده میشااود که خطرناک بوده و بر این مهم تأکید دارد که وضااعیت
نگاه افکار عمومی عراق باید بهصاااورت دائم رصاااد و اقدام های بعدی بر این اسااااس
سازماندهی شود .مو ضوو بعد مراقبت از سوگیری1در گرفتن ت صمیمهای مهم و راهبردی
در مورد این ک شور ا ست .مهمترین سوگیریهایی که باید در ت صمیمهای مرتبط با عراق
مراقب آنها بود سوگیری روال اندی شی 2،سوگیری خوشبینانه3و خردورزی محدود4ه ستند
که پرداختن به آنها موضااوو این پژوهش نیساات اما اشاااره به آنها امری بساایار الزم به نظر
میرسد.
 .2-2-2لبنان

در جریان بحران اجتماعی اخیر در لبنان که از نیمۀ ساااال  2019با اعتراض به وضاااع
مالیات بر تماسهای واتسآپ آغاز شد و در ادامه به اعتراضهای وسیع خیابانی به عملکرد
سیاسی و اقتصادی دولت منجر شد ،در نهایت با سقوط دولت حریری ،کاهش حقوق وزرا
و ...ادامه پیدا کرد ،تالش زیادی از سوی عوامل داخلی و خارجی لبنان صورت پذیرفت تا
مردم در مقابل حزباهلل قرار گرفته و عامل م شکالت فعلی معرفی شود .این امر مو ضوعی
اساات که پس از انفجار انبار آمونیاک در سااال  2020هم اتفاق افتاد .در تحلیل مشااکالت
کنونی لبنان افزون بر فساد اقتصادی و رانتهای گستردۀ ناشی از تشکیل یک منظومۀ فساد
که با طایفهگرایی و مذهبگرایی پشتیبانی می شود ،باید بسته شدن دروازۀ اقتصادی سوریه،
 .1سوگیریها پرتگاههای قضاوتی هستند که تصمیمگیران را در بزنگاههای مهم دچار خطا و اشتباه میکنند.
 .2در این سوگیری ،تصمیمگیر تصمیم خود را بر این مبنا میگیرد که همه چیز مطابق گذشته استNormally Bias .
 .3در این سوگیری تورش) تصمیمگیر گمان میکند همه چیز مطابق میل اوستExpectancy Bias .
 . 4تعمیم منطقی که در بخشی از سیستم به تمام سیستم پاسخگوستBounded Rationality .
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افت اقتصاااد گردشااگری و رکود تولید مسااکن به دلیل بحرانهای سااوریه ،بیکاری %35
جوانان ،کاهش سازمانیافتۀ سرمایهگذاری خارجی ،تعطیلیهای دولت برای مدت طوالنی
و در فواصل تشکیل دولت جدید و سهمخواهیهای متعدد جریانهای سیاسی ،حدود سه
میلیون نفر جمعیت آوارگان سوری و فلسطینی در کنار نفوذ تروریسم از این کشور به لبنان
و  ...را مورد تو جه قرار داد که تالش های دو لت برای برخورد با فساااااد و جذب
سرمایهگذاری خارجی و توسعۀ اقدامهای اساسی برای اکتشاف نفت با کمک روسیه ،ایتالیا
و فرانسه و سایر اقدامهای حاکمیت این کشور را بینتیجه گذاشته است .در ارتباط با وضع
اقتصادی لبنان نیز بر اساس آمارهای موجود ،بدهیهای داخلی و خارجی دولت لبنان از ۷۷
میلیارد و  1۷میلیون دالر در سال  201۷به رقم  85/5میلیارد دالر در سال  2019ر سیده و
هر سال  5تا  6ونیم میلیارد دالر به آن افزوده می شود .به طور کلی باید گفت که حدود 5۷
درصد از درآمدهای لبنان از راه خدمات بانکی و پولی ،حدود  18درصد از گردشگری20 ،
درصد صنعت و  5درصد نیز از بخش کشاورزی تأمین می شود .برخی تحلیلگران معتقدند
بحرانهای اخیر با هدف از د سترس خارج کردن نظام بانکی لبنان از د ست دولت به عنوان
یکی از اصاالیترین منابع مالی آن یعنی سااپردههای تجار لبنانی خارج از کشااور و در نتیجه
ساااقوط آن و خارج کردن وزرای حزباهلل و در نهایت جایگزین کردن دولتی در مقابل
حزباهلل اتفاق افتاد .حزباهلل یکی از موثرترین گروههای سیاسی اسالمگرا در منطقۀ غرب
آسیا و جهان اسالم است که به طور ویژه تحت تأثیر آموزههای انقالب اسالمی ایران شکل
گرفته و همواره با چالشهای گوناگونی روبهرو بوده که به شااکل قابل توجهی با سااازگار
کردن خود با چالشها ،همچنان یکی از مؤثرترین نیروهای سیاسی منطقه بوده است.

ترکی و

ستودهآرایی )5۷:1398 ،حزب اهلل به عنوان یک ع ضو اثرگذار جریان مقاومت همواره در معرض
درگیریها و چالشهای داخلی و خارجی بوده و اهمیتش در مدیریت موضااوو عراق ،یمن
و ساوریه ،باعث شاده تا آمریکا ،عربساتان و رژیم صاهیونیساتی و حتی برخی از اعضاای
اتحاد یه اروپا ،اقدام های مساااتمر و دامنهداری را برای تخر یب آن انجام دهند که یکی از
آخرین آنها غیرقانونی اعالم کردن فعالیت حزباهلل در آلمان بوده اسااات .پیروزی حزباهلل
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در جنگ  33روزه درعمل موجب اف شای نقاط ضعف غرب و رژیم صهیونی ستی شده به
گونهای که «نوام چامساااکی» در این زمینه میگوید « :اکنون هویت جدیدی بر پایۀ مفاهیم
اساااالمی در حال شاااکلگیری اسااات که میتواند به قدرتیابی گروههای مورد حمایت
ج.ا.ایران منجر شود» .شفیعی و مرادی )55:1388 ،به هر روی ،به نظر میرسد لبنان نقطۀ باثبات و
فوقالعاده مهمی برای جبهۀ مقاومت ا ست که سالها ست سیطرۀ رژیم صهیونی ستی را به
چالش کشیده و به همین دلیل جریان سازش همواره با طراحی و به صحنه آوردن طیفهای
مختلف تالشهایی را برای تقابل مردم و حزباهلل سازماندهی نموده تا ت سلیحات حزباهلل
را برای امنیت رژیم صااهیونیسااتی به شااعاعی دورتر از لبنان ببرد 1.زارعی )1398 ،تحلیلگران
معتقدند حمایت ج.ا.ایران از حزباهلل در مساایر مواجهه با رژیم صااهیونیسااتی از یکسااو
موجب شک ست بازدارندگی و کاهش امنیت ملی این رژیم گردیده و از سوی دیگر ،ضمن
افزایش عمق راهبردی ج.ا.ایران منجر به کاهش احتمال هرگونه تهاجم علیه کشاااور شاااده
اساات .گلشاانی و باقری )124:1391 ،در این میان فهم نگاه برخی مقامهای رژیم صااهیونیسااتی در
زمی نۀ راب طۀ م لت لب نان و حزباهلل ،میتواند به جای گاه نقشآفرینی حزباهلل در م عادالت
بازدارندگی در مقابل این رژیم کمک کند« .رهنامۀ ضااحیه» که نخساتین بار توساط «گادی
آیزنکوت» در سال  2008مطرح شده و طی آن این رژیم به دنبال هدف قراردادن غیرنظامیان
برای تحت فشااار قرار دادن حزباهلل از سااوی مردم این کشااور پیگیری شااد

ساااسااانیان،

 ،)288:1398در پی ایجاد جنگ روانی علیه حزباهلل و کاهش مشاااروعیت آن قابل فهم و
تحلیل اساات؛ اتفاقی که در انفجار  2020بندر بیروت نیز با جدیت هرچه تمامتر از سااوی
رژیم صهیونیستی دنبال شد و باید مراقب آن بود.

 .3یافتههای تحقيق و تجزیه و تحليل آنها

 . 1نک  - https://www.yjc.ir/fa/news/ک مک های عراق به محور م قاو مت ،مصااااح به سااا عداهلل زارعی با
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ .1398/8/23
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خروجیهای تحلیل روش ساختاری را میتوان به چند دسته تقسیم نمود :اول بر اساس
جدول ماتریس آثار مسااتقیم که طی آن مهمترین متغیرهای اثرگذار و وابسااته شااناسااایی
می شوند .دوم بر اساس خروجی نقشۀ دکارتی جانمایی متغیرها ،شکل شمارۀ  )1و نمودار
آثار مستقیم ،اثرگذاری و وابستگی متغیرها نسبت به هم را تحلیل نموده و در آخر با تحلیل
نقشااه و نمودار تأثیرهای غیرمسااتقیم و مقایسااۀ آن با نمودار و نقشااۀ تأثیرات مسااتقیم
خروجیها بهدست میآید.
جدول شمارة ( :)1عوامل کلیدی و متغیرهای مؤثر در آيندة محور مقاومت

توسعة جبهة مقاومت و عمق راهبردی آن

سياستهای منطقهای ج.ا.ایران و توسعة خدمات مستشاری

ژئواکونومیك در میان اعضای محور
ضعف در فناوریهای نوين ارتباطي و نظامي

بحران مشروعيت ،سهمخواهي داخلي ،نارضایتي و تقابل با مردم

عقب ماندگي اقتصادی و توسعة تنشهای

گسترش تروریسم و گفتمانهای افراطي قومي و مذهبي

اجتماعي
جنگ رسانهای و شناختي و تصويرسازی غلط از آينده

تحميل نظم امنيتي غير بومي و توسعة تنشهای ژئوپليتيک

شبکههای اجتماعي و نقش آنها در ايجاد بحرانهای

سياستهای آمریکا در غرب آسيا و توسعة جنگهای نيابتي

فرهنگي
ترکیب جمعیتي غالبا نسل جوان در اعضای محور

تغييرات اقليمي ،تشدید چالشهای زیستمحيطي و کاهش امنيت غذایي

کاهش امنیت غذايي
ايجاد چالشهای اجتماعي و تغییر ارزشهای

ایجاد چالشهای اجتماعي و تغيير ارزشهای فرهنگي

نیابتي
تغییرات اقلیمي ،تشديد چالشهای زيستمحیطي و

ترکيب جمعيتي غالبا نسل جوان در اعضای محور

سیاستهای آمريکا در غرب آسیا و توسعة جنگهای

شبکههای اجتماعي و نقش آنها در ایجاد بحرانهای اجتماعي

مذهبي
تحمیل نظم امنیتي غیربومي و توسعة تنشهای ژئوپلیتیك

جنگ رسانهای و شناختي و تصویرسازی غلط از آینده

تقابل با مردم
گسترش تروريسم و گفتمانهای افراطي قومي و

عقبماندگي اقتصادی و توسعة تنشهای ژئواکونوميک در ميان اعضای محور

مستشاری
بحران مشروعیت ،سهمخواهي داخلي ،نارضايتي و

ضعف در فناوریهای نوین ارتباطي و نظامي

توسعة جبهه مقاومت و عمق راهبردی آن
سیاستهای منطقهای ج.ا.ايران و توسعة خدمات

توسعة جنگهای ترکيبي و سایبری

محور مقاومت
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جمع ستون (میزان اثرپذيری)
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34
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جدول شمارة ( :)2تحلیل اولیة دادههای ماتريس و تأثیرهای متقاطع
درجة پرشدگي
٪92/85۷14

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

ابعاد

Pها

سهها

دوها

یکها

صفرها

تکرار

ماتریس

0

81

98

3

14

3

14

همانگونه که قبالً در روش تحقیق اشاااره شااد ،تمامی  14متغیر اسااتخراجی از مرور
ادبیات و مراجعه به آرای خبرگان را در ماتریس بولین درج و تأثیر هریک از متغیر های
ستون افقی بر ستون عمودی مورد برر سی قرار گرفته و با دامنۀ 0تا  3ارزشگذاری و در
نهایت جمعبندی شد.
جدول شمارة ( :)3عبارت کوتاهشدة متغیر اصلي برای استفاده در نمودار نرمافزار میكمك
Short Label
توسعۀ جبهه

Long Label
توسعۀ جبهۀ مقاومت و عمق راهبردی آن

N
1

سیاست ج.ا.ایران

سیاستهای منطقهای ج.ا.ایران و توسعۀ خدمات مستشاری

2

بحران مشروعیت

بحران مشروعیت ،سهمخواهی داخلی ،نارضایتی و تقابل با مردم

3

تروریسم

گسترش تروریسم و گفتمانهای افراطی قومی و مذهبی

4

تحمیل نظم

تحمیل نظم امنیتی غیربومی و توسعۀ تنشهای ژئوپلیتیک

5

سیاست آمریکا

سیاستهای آمریکا در غرب آسیا و توسعۀ جنگهای نیابتی

6

تغییر اقلیم

تغییرات اقلیمی ،تشدید چالشهای زیستمحیطی و کاهش امنیت غذایی

۷

ایجاد چالش

ایجاد چالشهای اجتماعی و تغییر ارزشهای فرهنگی

8

ترکیب جوان

ترکیب جمعیتی غالباً نسل جوان در اعضای محور

9

شبکه اجتما

شبکههای اجتماعی و نقش آنها در ایجاد بحرانهای اجتماعی

10

جنگ رسانه

جنگ رسانهای و شناختی و تصویرسازی غلط از آینده

11

عقب ماندگی

عقبماندگی اقتصادی و توسعۀ تنشهای ژئواکونومیک در میان اعضای محور

12

ضعف در فناوری

ضعف در فناوریهای نوین ارتباطی و نظامی

13

جنگ هیبرید

توسعۀ جنگهای ترکیبی و سایبری

14
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ساایسااتم پس از تجزیهوتحلیل ،گزارش خود را در خصااوص میزان ارزشگذاری و
د ستهبندی متغیرها اعالم مینماید .از مجموو  182رابطۀ ارزیابی در این ماتریس14 ،رابطه
عدد  0بوده و به این معناساات که عوامل بر همدیگر تأثیر نداشااته ،یا از یکدیگر تأثیر
نپذیرفتهاند .این تعداد نزدیک به  8در صد حجم ماتریس را به خود اخت صاص داده ا ست.
از طرف دیگر ،ماتریس برا ساس شاخش آماری با  3بار چرخش دادهای از مطلوبیت و
بهینه شدگی  100درصد برخوردار بوده که حاکی از روایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن
است .درضمن برای تحلیل دادهها بر روی نمودار دکارتی نیاز به تعریف عبارت کوتاه شده
جدول شمارۀ  )3از متغیرهای ا صلی در جدول شمارۀ  )1بود که در شکل شمارۀ  )4و
 )5قابل مشاهده میباشد.
 .3-1تحلیل سیستم
ماتریس تأثیرات مساتقیم ) (MDIروابط مساتقیم بین متغیرهای سایساتم را توصایف و
محل حضاااور متغیرها افزونبر اثرگذاری و اثرپذیری ،عدم قطعیت آنها را نیز به نمایش
میگذارد.
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شکل شمارة ( :)4نمودار متغیرهای آثار مستقیم

از وضاااعیت صااافحۀ پراکندگی متغیرهای اثرگذار بر پروژۀ «آیندۀ محور مقاومت» بر
اساس شکل شمارۀ  )5برداشت میشود که سیستم ناپایدار است.

شکل شمارة ( :)5نقشة دکارتي آثار مستقیم

در نمودار متغیرهای آثار مساااتقیم ،فلش های خروجی هر متغیر ،اثرگذاری آن متغیر را
ن سبت به سایر متغیرها و فلشهای ورودی به هر متغیر ،میزان اثرپذیری هر متغیر ن سبت به
متغیرهای دیگر است .برای تعیین متغیرهای مهم و اولویتبندی آنها از روی نمودار و نقشۀ
باال ،بهدلیل ناپایدار بودن سیستم و نتایج نزدیک به هم ،نیاز است تا آثار غیرمستقیم متغیرها
نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 .3-2تحلیل آثار غیرمستقیم
در پروژههایی مانند «آیندۀ محور مقاومت» که سی ستم ناپایداری دارد و جمع سطری و
ستونی امتیاز متغیرها ب سیار نزدیک به هم ه ستند ،میبای ستی با کمک نرمافزار «میکمک»،
ماتریس متغیرهای ابتدایی جدول شمارۀ  )1را به توانهای « »4 ،3 ،2رساند تا امکان ترتیب
اولویت بندی برای متغیرهای تأثیر م ستقیم و غیرم ستقیم ک سب شود باال بردن تعداد تکرار
که در جدول شمارۀ  )2اشاره شد) .ماتریس ،نق شۀ دکارتی و نمودار آثار م ستقیم

)(MPDI

بالقوه نشاااندهندۀ تأثیرات فعلی و بالقوه و وابسااتگیهای بین متغیرهاساات .ماتریس تأثیر
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غیرمساااتقیم بالقوه،

ماتریس)(MDI



با توجه به روابط آیندۀ قابل پیشبینی تکمیل میکند؛

ماتریس) (MPDIاز ماتریس) (MDIآیندهنگرتر و برای پیشبینی آینده مناسااابتر اسااات.
ماتریس آثار بالقوه غیرمسااتقیم ) (MPDIIنیز با ماتریس آثار مسااتقیم بالقوه با تکرارهای پی
درپی متناظر ا ست .چنانچه در ماتریس تأثیرات غیرم ستقیم بالقوه م شاهده می شود سیا ست
خاورمیانهای آمریکا ،تروری سم ،بحران م شروعیت ،جنگ ر سانهای و ت صویر سازی غلط از
آینده و شااابکه های اجتماعی و تأثیر آنها در بحران های اجتماعی و نیز تحمیل نظم امنیتی
غیربومی به شکل غیرمستقیم اثرگذاری و اثرپذیری باالیی در آیندۀ محور مقاومت دارند.

شکل شمارة ( :)6نقشة دکارتي متغیرهای آثار غیرمستقیم بالقوه

در کانون آثار غیرمسااتقیم همچنان ساایاسااتهای منطقهای آمریکا جلب توجه میکند.
بررسی نمودار آثار غیر مستقیم ،روابط بین متغیرها را آشکارتر و کمک میکند اثرگذارترین
و اثرپذیرترین عوامل را استخراج و شناسایی کرد.

مقالۀ پژوهشی :آیندهپژوهی عوامل مؤثر بر محور مقاومت با تأکید بر ناآرامیهای اجتماعی عراق و لبنان
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شکل شمارة ( :)7نمودار متغیرهای آثار غیرمستقیم بالقوه

 .3-3متغیرهای مؤثر در آيندة محور مقاومت
متغیرهای مؤثر شامل عوامل کلیدی و پیشرانهای مؤثر در آیندۀ محور مقاومت عبارتند از:
جدول شمارة ( :)4عوامل کلیدی و پیشرانها از نظر میزان اهمیت در شکلگیری آيندة محور مقاومت
ردیف

عوامل کليدی و پيشرانهای مؤثر در آیندۀ محور مقاومت

رتبة اهميت در
شکلگيری آینده

1

توسعۀ جبهه مقاومت و عمق راهبردی آن

11

2

سیاستهای منطقهای ج.ا.ایران و توسعۀ خدمات مستشاری

10

3

بحران مشروعیت ،سهمخواهی داخلی ،نارضایتی و تقابل با مردم

4

4

گسترش تروریسم و گفتمانهای افراطی قومی و مذهبی

2

5

تحمیل نظم امنیتی غیربومی و توسعۀ تنشهای ژئوپلیتیک

5

6

سیاستهای آمریکا در غرب آسیا و توسعۀ جنگهای نیابتی

1

۷

تغییرات اقلیمی ،تشدید چالشهای زیستمحیطی و کاهش امنیت غذایی

12

8

ایجاد چالشهای اجتماعی و تغییر ارزشهای فرهنگی

8

9

ترکیب جمعیتی غالباً نسل جوان در اعضای محور

14

10

شبکههای اجتماعی و نقش آنها در ایجاد بحرانهای اجتماعی

3

11

جنگ رسانهای و شناختی و تصویرسازی غلط از آینده

6

12

عقبماندگی اقتصااادی و توسااعۀ تنشهای ژئواکونومیک در میان اعضااای
محور

9

13

ضعف در فناوریهای نوین ارتباطی و نظامی در کشورهای عضو محور

13

14

توسعۀ جنگهای ترکیبی و سایبری

۷

جدول باال ن شان میدهد کلیۀ متغیرهای پروژۀ «آیندۀ محور مقاومت» از نظر میزان اهمیت
در شااکلگیری آینده در چه رتبهای قرار دارند .همچنین در پیشنگری «آیندۀ محور مقاومت»
که با همراهی جمعی از کارشااناسااان و خبرگان منطقه ،روابط متغیرها از راه جلسااۀ خبرگان
م شخش شد تا ماتریس آثار متقابل متغیرهای آیندۀ محور مقاومت کامل شود .الزم به گفتنی
است تحلیلهای ساختاری امکان تحلیل یکپارچۀ متغیرهای یک سیستم را فراهم میآورند تا
موقعیت هر متغیر روی نقشااۀ آثار متقابل شااکل گیرد .به این ترتیب نقشااههای آثار متقابل
م ستقیم و آثار متقابل غیرم ستقیم تر سیم و تو صیف شد .به کمک این نق شهها نیز متغیرها در
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چهار ناحیه قرار گرفته و بر ا ساس ترکیب میزان اثرگذاری و اثرپذیری به چهار د سته تق سیم
شدند .خالصۀ انواو تحلیل ساختاری آثار متقابل در جدول شمارۀ  )5آمده است.
جدول شمارة ( :)5جمعبندی وضعیت متغیرهای آيندة محور مقاومت
آثار متقابل مستقيم

آثار غيرمستقيم

نواحي نقشه

 )1سیاستهای منطقهای آمریکا

 )1سیاستهای منطقهای آمریکا

 )2گسترش تروریسم

 )2گسترش تروریسم

 )3بحران مشروعیت سهمخواهی

 )3بحران مشروعیت سهمخواهی

اثرگذاری باال

 )4تحمیل نظم امنیتی غیربومی

 )4تحمیل نظم امنیتی غیربومی

اثرپذيری باال

 )5شبکههای اجتماعی

 )5شبکههای اجتماعی

 )6جنگ رسانهای و شناختی

 )6جنگ رسانهای و شناختی

 )۷توسعۀ جنگهای ترکیبی

 )۷توسعۀ جنگهای ترکیبی

ناحیه باال – راست

 )8ایجاد چالشهای اجتماعی
 )9عقبماندگی اقتصادی
ناحیه باال چپ

------

------

ناحیه پايین – راست

 )1توسعۀ جبهۀ مقاومت

 )1توسعۀ جبهۀ مقاومت

اثرگذاری پايین

 )2سیاستهای ج.ا.ایران

 )2سیاستهای ج.ا.ایران

اثرپذيری باال
ناحیه پايین چپ

 )1ترکیب جمعیتی جوان

 )1ترکیب جمعیتی جوان

اثرگذاری پايین

 )2ضعف در فناوریهای نوین

 )2ضعف در فناوریهای نوین

اثرپذيری پايین

 )3تغییرات اقلیمی

 )3تغییرات اقلیمی

 .4نتيجهگيری
 .4-1جمعبندی
در فرایندهای آیندهپژوهی مهم تر از شنا سایی م سائل ا صلی آینده ،شنا سایی روابط بین
آنها است ،چرا که در دنیای واقعی این متغیرها بر یکدیگر اثرگذار بوده و بهطورمستقل قابل
تعریف نی ستند .نمودارهای ا ستخراج شده از تحلیل تأثیر متقابل به تحلیلگر سی ستم کمک
می ک ند تا متغیر های اثر گذار و کل یدی را اولو یت ب ندی و از دیگر متغیر ها جدا ن ما ید.
همانگونه که م شاهده می شود «گ سترش تروری سم» با ه شت خروجی و « سیا ستهای
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منطقهای آمریکا» با پنج ورودی به ترت یب اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرها به شااا مار
میروند.
همچنین « سیا ستهای منطقهای آمریکا» بر «جنگ ر سانهای و ت صویر سازی غلط از
واقعیت» و «جنگهای ترکیبی» و نیز «گسترش تروریسم افراطی» بر « سیاستهای منطقهای
آمریکا» قویترین تأثیر مستقیم را دارند .با تحلیل جدول شمارۀ  )5و نمودار آثار غیرمستقیم
میتوان دریافت در پروژۀ «آیندۀ محور مقاومت» متغیر «سااایاساااتهای منطقهای آمریکا»،
«گسااترش تروریساام»« ،بحران مشااروعیت سااهمخواهی»« ،تحمیل نظم امنیتی غیربومی»،
«شاابکههای اجتماعی»« ،جنگ رسااانهای و شااناختی» و «توسااعۀ جنگهای ترگیبی» جزو
اثرگذارترین و اثرپذیرترین متغیرها هستند.
در بین همۀ متغیرها «گ سترش تروری سم» اثرگذارترین متغیر بر سی ستم و « سیا ستهای
منطقهای آمریکا» اثرپذیرترین متغیر از ساایسااتم هسااتند .بهنظر میرسااد با توجه به اینکه
سیا ستهای منطقهای آمریکا بی شترین اثرپذیری و اثرگذاری را دارد میتواند متغیر ح ساس
عدمقطعیت کلیدی) از لحاظ تحلیل سیستم بوده حتی میتواند بهعنوان یک پروژه جداگانه
در قالب سناریوپردازی به کمک تحلیل ساختاری موردبررسی قرار گیرد.
در خروجی گزارشها ،متغیری که بهطورمسااتقل اثرگذار بر ساایسااتم باشااد و از هیچ
متغیری اثر نپذیرد وجود ندارد که این ن شاندهندۀ ناپایداری سی ستم میبا شد .د ستۀ بعدی
متغیرها اثرگذاری پایین و اثرپذیری باالیی از سااایساااتم دارند .متغیرهای «سااایاساااتهای
ج.ا.ایران» و «توسعۀ جبهه مقاومت» در این دسته قرار میگیرند .متغیرهای «ترکیب جمعیتی
جوان»« ،ضعف در فناوریهای نوین» و «تغییرات اقلیمی» اثرگذاری و اثرپذیری بسیار پایین
نسبت به سیستم دارند ،این گروه بهطورمستقل از دیگر متغیرهای سیستم عمل میکنند .این
متغیرها میتوانند در طول زمان و با تغییر به متغیر اثرگذار و یا اثرپذیر سیستم تبدیل شوند.
بهطور مثال ،متغیر «تغییرات اقلیمی» در نقشاااۀ دکارتی جانمایی متغیرها نزدیک به محور
وسط به سمت ناحیۀ اثرگذار است ،پس امکان اینکه این متغیر یک متغیر اثرگذار بر سیستم
شود وجود دارد.
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در کل میتوان نتیجه گرفت پروژۀ «آیندۀ محور مقاومت» بهدلیل وجود تعداد متغیرهای
باال  ۷پی شران از  14پی شران) با اثرگذاری بر سی ستم و اثرپذیری از سی ستم «دارای تحلیل
پیچیدهای» ا ست .سی ستم دارای ناپایداری حول محور قطری) و پویایی باالیی بوده و این
به آن معنا ست که عمده مسائل به سمت ناحیۀ سمت راست و باالی نمودار گرایش داشته
و باید آنها را واپایش کنترل) کرد.
اثرپذیری و اثرگذاری باالی سیاستهای منطقهای آمریکا ضرورت توجه باال و در عین حال
امکان مدیریت متغیر یادشااده را یادآوری میشااود ،همچنین اثرگذاری باالی توسااعۀ تروریساام
توجه سیاستگذاران به این متغیر بهویژه به دلیل سیاستهای کنشگران متخاصم با محور مقاومت
را یادآور شده ا ست .توجه به تو سعۀ محور مقاومت و سیا ستهای منطقهای ج.ا.ایران به دلیل
اهمیت آن و در عین حال اثرپذیری این دو متغیر نیز قابل تأمل به نظر میرسد.
 .4-2پیشنهادها
 )1توجه به موضااوو مهم ساارمایۀ اجتماعی و مشااروعیت اجزای محور مقاومت در
کشاااور های خود ،با تو جه به عمل یات روانی پیچ یده و ت هاجم چ ندال یۀ آمری کا ،رژیم
صهیونیستی و اعراب منطقه ،پیشنهاد می شود موضوو تقویت و تعمیق مشروعیت حزباهلل
و ح شدال شعبی در پژوهشهای جداگانهای واکاوی شده و راهکارهایی برای برونرفت از
م شکالت کنونی تدبیر شود .بهویژه آنکه به احتمال زیاد شیوههای ا ستفاده شده در لبنان و
ج.ا.ایران در سایر کشورهای عضو نیز اجرا خواهد شد.
 )2با توجه به اهمیت متغیر توسعۀ تروری سم از سوی آمریکا و دنبالههای منطقهای این
کشااور ،ضاامن توجه کافی به راهکارهای مدیریت آن در پژوهش جداگانهای مورد بحث و
بررسی قرار گیرد.
 )3سااایاساااتهای منطقهای آمریکا در عین اثرگذاری باال ،دارای اثرپذیری باالیی نیز
میباشد ،به همین منظور الزم است برای تحلیل و مدیریت آن دقت کافی به عمل آید.
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 )4سیا ستهای منطقهای ج.ا.ایران و سیا ستهای تو سعهای با توجه به اثرپذیری باال
می بایسااات مورد توجه قرار گرفته و برای کاهش آسااایب پذیری های احتمالی تدابیری
اندیشیده شود.
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