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 چکيده
دنیای پیچیده عصرجدید، تهدیدات پیچیده امنیتی را به همراه داشته است. از این رو مطالعات امنیتی از 

قالب سنتی خود خارج و رویکردی فراخ نگر به خود گرفته است و این رویکرد می طلبد تا از قالب تاریخ 

ری تهدیدات امنیتی آینده، به دانش آینده نگری و نگری و حال زیستی خارج و برای شناخت وپیشگی

پیش بینی دست یابد. جمهوری اسالمی ایران بدلیل شرایط خاص خود همواره تهدیدات امنیتی داخلی و 

خارجی را درخود دیده است وبنابراین می طلبد تا بااستفاده از دانش آینده پژوهی، برخی از این تهدیدات 

این رو در این پژوهش با استفاده از دو روش دلفی و سناریونویسی به بررسی مورد بررسی قرار گیرند. از

اسایی شن»آینده امنیت سیاسی ایران از بعد داخلی پرداخته ایم که به چهارسناریو درقالب دو عدم قطعیت

  رسیده ایم.« کارآمدی سیستم»و« تهدیدات

 .سی، کارآمدیآینده پژوهی، امنیت سیاسی، دلفی، سناریونوی: واژگان کليدي
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 2مهدي محمدي راد، 1علی کریمی مله
 .ناستاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندرا 1
 .کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 مهدي محمدي راد

 کاربرد آینده پژوهی در مطالعات امنيت ملی 

 )مطالعه موردي آینده امنيت سياسی ایران(
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 مقدمه

مطالعات امنیت ملی گذشته پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است که مهمترین تحول این حوزه تغییر ابعاد امنیت ملی از رویکرد 

ی، عبه رویکرد گسترده فرارئالیستی می باشد. بی شک تصمیمات و سیاست های اجرایی درهمه عرصه های اجتما -نظامی-تک بعدی رئالیستی 

سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی ، فنی وساخت وساز برآمده از نوعی تجربه وکسب دانش گذشتگان است؛ لکن تجربه ودانش گذشتگان به 

 ما در مورد عواقب این مسائل نکات زیادی نمی گوید. در واقع وضعیت فعلی ما هرچند باگذشته دارای اشتراکاتی است وبا مطالعه تاریخ، حال

ولی ازلحاظ ساختاری تفاوت هایی وجود دارد که نمی توان توسط آن ها، احتماالت رانمایان کرد. پاشنه آشیل تجربه، برای ما، رامی فهمیم 

 اینست که تجربه به اندازه کافی قانع کننده نیست، که ما را برای ایجاد تغییرات سازگار سیستمی وگسترده قانع کند. اگر محدود به تجربه

فاجعه را پیش از آنکه بتوانیم جلوی آن را بگیریم، تجربه میکردیم. وبه وضوح این به معنای پوچی است. به همین خاطر ما  بودیم، به ناچار،

(. 19: 1931نیازبه یک اصل متفاوت که هنوز به درستی درسطح اجتماعی مستقر نشده است، داریم که آن اصل آینده نگاری است)اسالتر، 

ینده پژوهی را درمطالعات امنیت ملی دوچندان می کند ومی طلبد تا دردنیای پیچیده عصرجدید تهدیدات این امر ضرورت ورود دانش آ

 امنیتی راپیش بینی و پیشگیری کنیم.

مطالعات امنیتی مسائل ایران بدلیل وضعیت خاص ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک  آن همواره مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی بوده 

کشوری درحال توسعه چندسالی است درحوزه مطالعات امنیتی و مطالعات آینده پژوهی گام های موفقی برداشته و مسیر تکامل  است وبعنوان

خود را طی می کند. ولیکن براساس بررسی ادبیات پژوهش کاربرد آینده پژوهی در مطالعات امنیت سیاسی ایران چندان چشم گیر نبوده و 

آینده امنیت سیاسی »مقاله درپی کاربردی کردن دانش آینده پژوهی درمطالعات امنیت ملی به بررسی  همین امر موجب شده تا دراین

 با استفاده از دو روش دلفی و سناریو نویسی برآییم. « جمهوری اسالمی ایران

چگونه 1221سال  براین اساس سوال اصلی پژوهش این است که: سناریوهای محتمل آینده امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران تا

 است؟ 

ودرپی پاسخ به این سوال چند سوال فرعی مطرح می شود و آن اینکه: آینده پژوهی چیست و کاربردتکنیک های دلفی و سناریونویسی 

دم ع درمطالعات امنیت ملی به چه صورت است؟ مهمترین متغیرها و پیشران های تاثیرگذار بر امنیت سیاسی ایران در بعد داخلی کدام اند؟ و

 قطعیت آینده امنیت سیاسی ایران چیست؟   
 

 چارچوب نظري

پژوهش در مطالعات امنیت ملی به واقع متاثر از منافع ملی، گرایشات فکری و ایدئولوژیکی کشورهاست. از همین رو پژوهشگران این 

امنیتی کردن موضوعات را بر پایه منافع ملی حوزه معتقدند که امنیت ملی هر کشوری مختص خود باید مطالعه شود و فرایند امنیتی شدن و 

که با آثار باری بورزان و همکارانش در مطالعات «مکتب کپنهاک»و هویت ملی خود استخراج و بررسی کنند. از این رو ضمن توجه به رویکرد 

که برآمده از جریان فکری « تعالیهامنیت م»(، از نظریه بومی 1931امنیت ملی جایگاه واالیی برای خود ایجاد کرده است)بوزان وهمکارن،

، شهید مطهری و آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل خامنه ای می باشد نیز بهره مند خواهیم )ره( عقالنیت اسالمی بزرگانی چون امام خمینی

ل و مبتنی بر فطرت که محصول جنود عق« الگوی متعالیه» -1شد. براساس چارچوب نظری امنیت متعالیه دونوع الگوی فکری وجود دارد:

که محصول جنود جهل و فطرت محجوبه است و کثرت دارد. الگوی متدانیه « الگوی متدانیه یا متعارف» -2مخموره می باشد و وحدت دارد و 

: 1939 تمام تالش اش مصروف بقای دنیوی است، درحالیکه در الگوی متعالیه بقای دنیوی مقدمه بقای ابدی در نظر گرفته می شود.)لک زایی،

( همین مسئله تفاوت جوهری ومعرفتی دو نگاه در باب امنیت را نشان می دهد که باعث می شود تمامی عناصر دو مکتب نیز از یکدیگر 3

 متفاوت شوند.

از طرفی دیگر، روش بکار گرفته شده در این پژوهش تکنیک های دلفی و سناریونویسی می باشد بطوریکه درکنار چارچوب نظری امنیت 

 تعالیه ابتدا به استخراج پیشران های تهدیدکننده امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران پرداخته و سپس با استفاده از روش دلفی آنها را بهم

چالش با نظر نخبگان قرار داده وباتعیین عدم قطعیت امنیت سیاسی ایران سناریوهای محتمل آینده امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران را 

 می شود. استخراج
 

 آینده پژوهی
آینده پژوهی دانش ومعرفتی است که چشم مردم را نسبت به رویدادها، فرصت ها و مخاطرات احتمالی آینده باز نگاه می دارد؛ ابهام ها، 

ن اجازه می تردید ها، ودغدغه های فرساینده آن ها را می کاهد؛ توانایی انتخاب هوشمندانه ی جامعه و مردم را افزایش می دهد؛ به همگا
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مدی حدهد که بدانند که به کجا می توانند بروند، به کجا باید بروند وازچه مسیرهایی می توانند باسهولت بیشتری به آینده مطلوب خود برسند)م

   (. 53:1931لرد،

 دان توجه کرد: در عین حال مسائلی است که پیش بینی و آینده پژوهی را با مشکل مواجه می کند و باید در مواجه با آینده ب

 .باشدپیش بینی ممکن است بسیار دقیق باشد اما در عین حال نادرست  -

 گسترش را روندهایی راحتی به توانیم می ما بدلیل اینکه پیش بینی ها ممکن است اشتباه و نادرست باشد نمی توان بدان اعتماد کرد. -

 مورد مطالعه ما ادامه پیدا کنند و یا تغییر کنند.ولی باید در نظر گرفت که ممکن است رفتارها بدنبال روند  دهیم،

 ناقص ها بینی برخی رویدادها و روندهایی ممکن است رخ دهد که در پیش بینی مورد توجه قرار نگرفته است، از این رو پیش -

 (Puglisi, 2001, 443هستند.)

ده ای را برای رسیدن به هدف فراهم کرده است. به همین منظور برای رفع مشکالت پیش روی، آینده پژوهی روش های متنوع و گستر

از طریق پرسش از آینده، تجزیه و تحلیل مسائل در حال ظهور و سناریوها،  ( با فرض بر مشکالت،2112عده ای به مانند سهیل عنایت ا... )

( و برهمین اساس، Inayatullah,2012: 40مطلوب باشند) ایجاد امکان برای آیندهبدنبال وبرده حال حاضر  به فراتر ازد حرکت را نقصد دار

 ها نستو. یابد می توسعه پراکسیس وازطریق است وابزارها مرتبط ها روش با که کند می فراهم را آینده تفکر تئوری ستون ایشان شش

هیل عنایت اهلل باترسیم (سInayatullah,2012: 46)5تبدیل و 1جایگزین ایجاد ،2تعمیق ،9بندی زمان ،2بینی پیش ،1برداری نقشه: از عبارتند

شکل زیر به مخاطب خود این فهم را القا می کند که هر چه نسبت به روندها شناخت وجود داشته باشد دیگر مسائل اضطراری و بحرانی 

 نیستند بلکه موضوعاتی اند که از قبل پیش بینی شده اند. 

 ظهور حال در مسائل يلتحل و : تجزیه1نمودار

 
(Inayatullah,2012: 47) 

    

روش های استاندارد زیادی برای مطالعه آینده وجود دارد، که از تکنیک های نمونه برداری و تحلیل آماری گرفته تا جمع آوری اطالعات 

یف دقیق و مشروح روندهای گذشته و تحلیل بر مبنای تجارت آزمایشگاهی، نظر سنجی و مشاهده ی افراد را دربرمی گیرد. از آنجایی که توص

آن چه "آنها و تبیین شرایط اولیه وضع موجود، مبنای پیش بینی و طراحی آینده قرار می گیرند، شاید تمامی این گونه روش ها در تشخیص 

آن چه می تواند "، "شدآن چه ممکن است با"، "آن چه خواهد بود"به عنوان زمینه ای برای حدس زدن پیرامون  "آن چه هست"و  "بود

 (  93: 1931، مورد استفاده قرار گیرند)اسالتر و همکاران، "آن چه باید باشد"، یا "باشد

در آینده پژوهی، مسئله است که مشخص می کند که درهر فرایند پژوهشی از چه روش هایی استفاده شود. روش کاملی وجود ندارد که 

والی روش ها است که به حل مسئله می انجامد. ازاین رو وندل بل معتقد است آینده پژوهان همه جا استفاده شود و معموال ترکیب و ت

                                                           
1 Mapping 
2 Anticipation 
3  Timing 
4 Deepening 
5 Creating alternative  
6 Transforming 
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 کارآزموده، برحسب تجربه دریافته اند که ارایه ی بهترین توضیح های علمی و قابل اطمینان ترین پیش بینی ها درباره موضوعی ویژه، زمانی

 (.   299: 1931ل، میسر خواهد بود که از روش های متعدد استفاده شود)ب

باتوجه به مطالب فوق، هرپروژه ی آینده پژوهی علمی با یک مسئله آغاز شده وسپس با چند روش آینده پژوهی ادامه یافته وبه راهبرد  

می  «مدل مثلث وارونه»زمان یعنی اینکه چه کسی درچه زمانی چه کاری را انجام دهد. که آن را درقالب –زمان ختم می شود. اقدام–اقدام

 توان به نمایش درآورد.

 

 : مدل مثلث وارونه1شکل

این نمودار تصریح می کند که آینده پژوهی با مسئله آغاز می شود و مسئله از اهمیت باالیی برخوردار است و پس از شناخت مسئله، 

وش سئله برساند. و از دیده بانی تا ره نگاشت رنخستین گام پویش محیطی و دیده بانی است که می تواند پژوهشگر را به داده های مرتبط با م

د زمان رسان-های مختلفی بکار می رود تا داده ها پردازش شوند و پژوهشگر از انبوهی از اطالعات به اطالعات مفید برسد تا در پایان به اقدام

ام بدهد که این مجموعه اقدام ها مقید به زمان این هدف مطرح است که چه کسی، چه کاری را چگونه و در چه شرایطی انج –که در اقدام 

 (  15-15: 1932زمان است.) پدرام و احمدیان، 

 

 تکنيک دلفی
دلفی یک روش توافق پایه ای است که به منظور گردآوری، همسنجی و آلوده زدایی از داوری های صاحب نظران درباره موضوعات با 

وردون معتقدند که این فن بر پایه ی روش پرسش جدلی و دیالکتیکی استوار است؛ یعنی عوامل پیچیده بکار می رود. دالکی، هلمر و گ

تز)مطرح کردن یک ایده و نظر(، آنتی تز)برخورد ایده ها و نظرات( و سرانجام سنتز)توافق اجماع جدید(. سپس خود سنتز تبدیل به تز جدید 

 ( 55: 1955ص کمک می کند.)پاشایی زاد، شده، برای رسیدن به اجماع درباره ی یک موضوع پیچیده و خا

برخالف بسیاری از روش های آینده شناسی دیگر، که بدنبال پیش بینی بی طرفانه و متکی بر تحلیل های کمی می باشند روش دلفی 

ت روش های دیگر بر پایه نظرات کارشناسان عمل می کند و معلوم شده است توان پیش بینی این روش در عمل دست کم به اندازه ی دق

 (22: 1931است)افتخاری، 

کاربرد این روش، ساخت دادن به فرایند ارتباطات گروهی است، به نحوی که چندین فرایندی در فراهم کردن زمینه درگیری مجموعه 

ظر ات و دانش افراد، ارزیابیِ نای از افراد به عنوان یک کل با مسأله یا موضوعی پیچیده موثر باشد. این ارتباط ساخت یافته با بازخوران اطالع

 گروه، فراهم کردن فرصتی جهت افراد برای بازنگری در نظرشان و با تامین درجه ای از محرمانه بودن پاسخ های افراد فراهم می شود)مشایخی

 ( 211:  52و همکاران،

-251: 1931ت کم هشت مرحله دارد: )بل، بطورکلی، روش دلفی نیازمند نوعی فرایند برقراری ارتباط و پژوهش است؛ فرایندی که دس

255) 

 تعیین عنوان یا موضوعی که قرار است آینده های ممکن، محتمل و مرجح آن بررسی شوند. (1

 تهیه پرسش نامه به عنوان ابزاری برای گردآوری داده ها. (2
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موالً در موضوع مورد بررسی، صاحب گزینش کسانی )پاسخ دهندگانی( که قرار است دیدگاه های آن ها را بررسی کنیم. این افراد مع (9

 نظر و خبره هستند.

 سنجش مقدماتی آرای پاسخ دهندگان با استفاده از پرسش نامه. (2

 خالصه سازی و سازمان دهی مقدماتی داده های برآمده از سنجش اولیه. (1

 در میان گذاشتن یافته های سنجش اولیه ی دیدگاه ها با تمامی پاسخ دهندگان به عنوان بازخورد. (5

سنجش دوباره دیدگاه ها پس از آگاهی پاسخ دهندگان از یافته های مقدماتی نظرسنجی و احتماالً تغییر نگرشی که بر اثر این  (3

 آگاهی پدید خواهد آمد.

 تحلیل، تفسیر و ارایه ی داده ها و نگارش گزارش پایانی. (5

 

 سناریونویسی
است. سناریو، عبارت است از داستان یا شرح رویدادهای آینده ای که تحت  یکی از تکنیک های پایه ای آینده پژوهی، سناریو نویسی

 شرایط معین می تواند اتفاق بیافتد. سناریوها را تقریباً می توان با همه ی تکنیک های آینده پژوهی )از کمی ترین تا کیفی ترین آن ها(

 ( 21: 1931را می دهد)اسالتر و همکاران،ترکیب کرد. این مدل به افراد امکان تجسم و انکشاف آینده های ممکن 
هدف از سناریوسازی، گسترش تفکر درباره آینده و افزایش طیف انتخاب هایی است که می توانند در اختیار ما باشند. در واقع، آنها 

از آنکه بر احتماالت مبتنی  مجموعه ای از داستان های توصیفی هستند که هریک، به بخش خاصی از آینده نظر دارند. این داستان ها، بیش

باشند، براساس مقدورات یا ممکنات تدوین می شوند. در این روش، به جای تالش برای تعیین یک آینده قطعی، اقدام به تعیین چند آینده 

 (.51-52: 1931ممکن می کنند)تیشه یار،

 

 : سناریوها در آینده  پيش رو2شکل 

 یفرد یها یریگ میتصم یبرا کیتکن این توانند از یدر فرم ساده، مردم می آینده پژوهی است. این روش از کاربردی ترین تکنیک ها

بزرگ است.  یشرکت ها و راهبرد برای دگاهید جادیو ا کیاستراتژ یزیاستفاده از آن در برنامه ر نیاستفاده کنند. اما سودمندتر

(Schomaker,1195: 27) 
پیشنهاد می کنند؛ این ده گام فرایند ثابتی نبوده و صرفاً بر اساس تجارب آینده پژوهان پیشنهاد  برای ارائه سناریویی کامل ده گام را

 شده است:

 گام صفر: ایجاد تمهیدات الزم )تشکیل تیم سناریونویسی، آماده سازی فهرست صاحب نظران و...(

ی .. که قدرت تاثیرگذاری باالیی دارند، شناسایی و بررسگام اول: شناسایی کنشگران )کنش گران  یا بازیگران دولتی، خصوصی فراملی و.

 می شوند.(

 گام دوم: شناسایی عوامل تاثیرگذار )شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی تصمیمات شناخته شده(

 رد.(گام سوم: شناسایی پیشران ها )پیشران یعنی نیروی بزرگ تغییر و تحول، مورد شناسایی قرار می گی

 گام چهارم: شناسایی عدم قطعیت ها )شناسایی رویدادهایی که پیش بینی ناپذیرند.(
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 گام پنجم: ترسیم چشم انداز کلی )تعیین مطلوب ترین آینده ممکن(

 گام ششم: تعیین عدم قطعیت های کلیدی و طراحی چارچوب سناریوها 

 گام هفتم: نگارش سناریو

 از انتشار آن ها، الزم است که منطق و دستاورد کار، در قالب دوجه روشی و محتوایی ارزیابی شوند.(گام هشتم: ارزیابی سناریوها ) پیش 

 گام نهم: بازخوردگیری و بازنگری)عیار سناریو و قدرت تصویرسازی آن ها پس از انتشار، بازنگری می شود.(

 

 09روندها و پيشران هاي امنيت سياسی در دهه 
توسط نویسنده)محمدی « آینده امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران»ام شده در پایان نامه ای با عنوان براساس پویش محیطی انج 

نشان می دهد مهمترین متغیرهای تهدیدکننده داخلی امنیت سیاسی  1931( و بررسی پیشران های امنیت سیاسی در دهه 1931راد،

.رویدادهای تروریستی، جنبش های اجتماعی، معمای اپوزیسیون سنتی چپ گرا، جمهوری اسالمی ایران را می توان در  ده مورد خالصه کرد:

سنتی راست گرا و اپوزیسیون جدید، تهدیدات فساد اداری و مالی، معمای امنیت قضایی، تهدیدات رسانه های سیاسی و شبکه های مجازی، 

 لین.مذهبی ،معمای حقوق بشر ، تهدیدات انتخاباتی و واگرایی مسئو -معمای قومی

که برخی متغیرهای امنیت سیاسی پس از انقالب تا کنون تداوم داشته و با توجه به ماهیت انقالب و ارزش های موجود در آن ثابت مانده 

است. در این پویش محیطی به برخی متغیرهای جدیدی نیز دست یافتیم که دشمنان جمهوری اسالمی ایران، با استفاده از مدل ها و تاکتیک 

دید، عوامل تهدیدکننده امنیت سیاسی را گسترده تر کرده اند؛ که شناخت آن برای مسئولین تصمیم گیرنده امنیت ملی حائز اهمیت های ج

 می باشد. 

بنابراین براساس آنچه که در این روندپژوهی بدست آمده شکل گیری متغیرهای جدید تهدیدکننده امنیت سیاسی در سطح داخلی است 

بطور گسترده و متنوع در ایران مشاهده می  1935تا  1953ی اخیر رو به تزاید بوده است، که در پویش محیطی از سال های که در سال ها

 شود. جدول زیر به درستی ارزیابی کیفی از روندهای تاثیر گذار بر امنیت سیاسی ایران را نشان می دهد: 

 1801تا 1830ی ایران از : تحليل کيفی بر روندهاي تاثيرگذار  امنيت سياس1جدول 

 روندها

 

 سال

رویداد های 

 تروریستی

جنبش 

 اجتماعی
 اپوزیسیون

فساد 

 اداری

حقوق 

 بشر

تهدید 

قضایی و 

 ناعدالتی

واگرایی 

 مسئولین

 

 انتخابات

تهدیدات 

 رسانه ای

چالش 

های 

 قومی

 تزاید تزاید 55تداوم  تزاید تداوم تداوم تداوم رکود رکود تداوم 1953

 تزاید 1931
رکود 

 نسبی
 تزاید تداوم تزاید تداوم فعال

انتخابات 

 آرام
 تداوم تداوم

 رکود 1931
تحرک 

 نسبی
 تداوم کاهش تزاید کاهش تداوم تزاید فعال

کاهش 

 وتداوم

 تزاید 1932
تحرک 

 نسبی
 تداوم تداوم تداوم تداوم فعال

چالش 

 آفرین
 تداوم

کاهش 

 وتداوم

 تداوم تزاید کاهش کاهش کاهش تداوم تداوم انفعال تداوم تزاید 1939

 انفعال کاهش تداوم 1932
تداوم 

 ومبارزه
 تداوم

تداوم و 

 مبارزه

تداوم 

 نسبی

چالش 

 آفرین
 تداوم تداوم

 تداوم تداوم کاهش تداوم تداوم تداوم تداوم فعال تزاید تداوم 1931

 تزاید تزاید فعال تزاید تزاید 1935
تداوم و 

 مبارزه
 تزاید

چالش 

 ینآفر
 تداوم تزاید

 ( 281: 1801)محمدي راد، 
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 تعيين عدم قطعيت
، ایران به مثابه کالبدی بی جانی بوده که اراضی و منابع طویل و متنوع آن سرمایه عظیمی را فراهم می آورد که 1913قبل از انقالب 

جب شد تا اوالً تهدیدات و دشمنان واقعی عدم کارایی سیستم حکمرانی و عدم صالحیت و توانمندی سیاسی و تخصصی کارگزاران مو

کشورشناسایی نشوند و بجای شناسایی و برخورد با دشمنان واقعی، دین، مردم و روحانیت بعنوان تهدید و دشمن ایران قلمداد شوند؛ و این 

 کالت سیاسی دست و پا بزند.امر موجب شد تا در وهله دوم، شناسایی تهدیدات امنیت سیاسی کشور به انحراف رود و کشور عمدتاً با مش

ه یبعد از انقالب کالبد ایران توأم شد با روح اسالم، روح دین اسالم جان تازه ای به کالبد بی جان ایران داد که منجر شد تا بر پایه نظر

الهی مدیریت جامعه را بدست  کارگزارنی از دل مردم بر مردم حکمرانی کنند و مردم برپایه قوانین )ره(ی امامت و والیت فقیه امام خمینی

گیرند و همین امر نظام مردم ساالری دینی را در گفتمان سیاسی جهان بر سر زبان ها انداخت. این گفتمان سیاسی در ایران برای حفظ 

رهای امنیتی تهدیدات و فشا 1913امنیت سیاسی کشور بسیار جوان و کم تجربه بوده است و به همین خاطر از بعد انقالب اسالمی در سال 

 علیه ایران با چهره ای متفاوت و متنوع روی کار آمد؛ این تهدیدات در قالب رویکردهای نظامی و تسلیحاتی، فرهنگی و گفتمانی ، اقتصادی،

 با جنگ بین ایران و عراق حالت جدی و فراگیری گرفته بود.  1951سیاسی و غیره قرار گرفت که این فشارها در دهه 

نکه جنگ مستقیم ایران و عراق نشان می داده دشمن ایران عراق است ولی کارگزاران نظام همواره در طول این سال ها، علی رغم ای

دشمن اصلی را نه عراق بلکه استکبار جهانی با سردمداری ایالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی می دانستند و سایر تهدیدات را ذیل آن 

مر موجب شد تا نگرش کالنی در تشخیص دشمن در جمهوری اسالمی ایران حاکم شود. در طول سال های بعد تحلیل می کرده اند و همین ا

از انقالب، ایران نشان داده که در شناسایی تهدیدات و دشمنی واقعی موفق عمل کرده و این بخاطر رصد و ارزیابی سیاسی و حاکمیتی والیت 

و احزاب سیاسی و بر اساس رویکرد عقالنی و اسالمی به مقوله حکومت داری می پردازد.  فقیه است که خارج از هیاهوی پرتنش گروه ها

 ولیکن همواره در طول این سال ها کارگزاران اجرایی به انواع مختلفی در تور انحرافات سیاسی و تهدیدات امنیتی گیر افتاده اند که مسیر

هدید مواجه کردند. بنابراین دشمن شناسی درست نظام جمهوری اسالمی ایران، حرکت با ثبات و آرامش نظام سیاسی کشور را با مشکل و ت

مجریان دولتی در اجرای چشم اندازها و برنامه های نظام  نتوانست کارآمدی کارگزاران نظام را نیز به همراه داشته باشد و به نوعی کم کاری 

 گریبان گیر نظام جمهوری اسالمی ایران شده است.

ارکان اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران به خصوص ولی فقیه موجب شده تا درحد مطلوبی تهدیدات امنیت سیاسی  دشمن شناسی

شناسایی شوند ولیکن رویدادها و پیشران های امنیتی این سال ها نشان می دهد نظام در برخی از حوزه های سیاسی  13پس از انقالب 

عنوان یک ب« شناسایی تهدیدات امنیتی»کنشی عجوالنه دارد که کماکان نشان می دهد،  آسیب پذیر است و حتی نسبت به برخی تهدیدات

 برای امنیت سیاسی کشورمحسوب می شود.« عدم قطعیت»

از طرف دیگر علی رغم ثبات سیاسی داخلی و منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه  اخیر حتی در زمان جنگ 

آسیا در سال های اخیر، کماکان ناکارآمدی مجریان و دولتمردان و کارگزاران در مواجه با برخی تهدیدات امنیتی و رسوخ  های نیابتی غرب

اعم از مجریان و « کارآمدی سیستم»آسیب ها و تهدیدات در بدنه نظام و انحراف مسیر حرکت آرمان خواهی نظام نشان می دهد که 

رای آینده ای مبهم را ب دیگری برای تحلیل آینده امنیت سیاسی مطرح است، از این رو« عدم قطعیت» ساختارهای دولتی و حاکمیتی بعنوان

 امنیت سیاسی کشور رغم می زند.   

اراده و  -1با توجه به توضیحات داده شده دو عدم قطعیت برای طراحی و نگارش سناریوهای آینده امنیت سیاسی مطرح می شود: 

کارآمدی سیستم اعم از مجریان و ساختار حاکمیتی؛ از این رو این عدم قطعیت ها را می توان در ماتریس  -2ی تهدیداتتوانمندی در شناسای

 ذیل ترسیم کرد:
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 یاسيس تيامن يها تيعدم قطع سی: ماتر8شکل

 

 ارزیابی کيفی عوامل تاثيرگذار بر امنيت سياسی ایران
نیت سیاسی ایران در بعد سیاست گذاری داخلی و برای اطمینان از ارتباط نتایج جدول فوق پس از شناسایی عدم قطعیت های آینده ام

خبره امنیت پژوه و فعال در دستگاه  11هجری شمسی، متغیرهای ده گانه به وسیله پرسش نامه به  1211با وضعیت ایران در دو دهه اول 

 1211یرگذاری هریک از متغیرهای کلیدی بر امنیت سیاسی در دودهه اول های امنیتی داده شد و از آنها درخواست گردید که میزان تاث

هجری شمسی را مشخص نموده و اگر متغیرهای دیگری را بعنوان تهدید امنیت سیاسی کشور در این بازه زمانی موثر می دانند اعالم فرمایند 

ل طراحی شدتا ارتباط بیشتری با سواالت پژوهش داشته و پس از یک مرحله ارزیابی سواالت در مرحله دوم این پرسش نامه در شش سوا

 باشد و ما را برای رسیدن به سناریوهای محتمل کمک کند. این شش سوال شامل: 

 از چه وضعیتی برخوردار خواهند بود؟ 1221به نظر شما، متغیرهای امنیتی تا سال  -1 

از چه وزن واهمیتی  برخوردار  1221جمهوری اسالمی ایران تا سال  به نظر شما، هر یک از متغیرهای کلیدی موثر بر امنیت سیاسی -2

 خواهند بود؟  

به نظر شما، عملکرد بازیگران امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران را، در شناسایی، فهم و درک متغیرهای امنیت سیاسی تا سال  -9

 چه میزان ارزیابی می کنید؟  1221

در چه  1221اختار امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را، برای مقابله با تهدیدات ذیل تا سال به نظر شما، کارآمدی سیستم و س -2

 حدی ارزیابی می کنید؟

 وضعیت سناریوهای آینده امنیت سیاسی جمهوری اسالمی در دو دهه آینده چگونه است؟ -1

گذاری آن بر امنیت سیاسی کشور در دو دهه نظرتان درخصوص آینده امنیت سیاسی ایران چیست و چه متغیرهایی امکان تاثیر -5

 آینده وجود دارد ولی در این پرسش نامه بدان اشاره نشده است ؟

و با حاالت کیفی کم، متوسط و زیاد طراحی شد. نمرات اختصاص یافته به هریک از حاالت  11تا  1پرسش نامه در یک طیف عددی از 

 کیفی به صورت جدول ذیل است.

 

 تاثیر نمره میزان تاثیر

 X ≤ 1.9 ≥1 کم

 X < 1.5 > 1.9 متوسط

 X ≤ 11 ≥ 1.5 زیاد
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فرایند نظرسنجی از خبرگان به روش دلفی طراحی شده و پس از جمع آوری پاسخ ها، در مرحله دوم نمرات متغیرهای مطروحه امنیت 

ده تعداد نخبگانی است که عدد مربوطه را بعنوان سیاسی ایران به ترتیب زیر می باشد که در آن اعداد مقابل هریک از متغیرها نشان دهن

 می داند: 1221وضعیت آن متغیر  تا سال 

 

 

از این متغیرها را همانند سوال فوق بررسی کرده ایم که به پس از ارزیابی وضعیت متغیرها در آینده امنیت سیاسی میزان تاثیرگذاری هریک 

 شکل زیر پاسخ ها ارائه شده است:

 

 

 

 نام متغیر ردیف

 1221: وضعیت متغیرها تا سال 2جدول 

1 2 9 2 1 5 3 5 3 11 

 کم                                              متوسط                                       زیاد

    2  9 2 1 2   رویدادهای تروریستی 1

2 
جنبش های اجتماعی 

 اعتراضی
      1 5 9   

    1  2 2 2  1  تهدیدات اپوزیسیون 9
  2 2 9 2  1     فساد و تخلفات اداری 2
  1  2 1 2   2   تهدیدات قضایی 1

5 
اعتماد مردم به مسئولین 

 و نهاد های حکومتی
 

 1 1   1 9 9 1   
    1 2 1 9 1    تهدیدات انتخاباتی 3

5 

تهدیدات رسانه های 

سیاسی و شبکه های 

 اجتماعی

 

    2 2 2 1 2 1  

3 
 –چالش های قومی 

 مذهبی
 

    2  9 9 1 1  
   1 2 2 2  1    تهدیدات حقوق بشر 11

 نام متغیر ردیف

 1221: میزان تاثیرگذاری متغیر بر امنیت سیاسی تا سال 9جدول 

1 2 9 2 1 5 3 5 3 11 

 زیاد                  کم                                              متوسط                     

    9 1 2 1 2  1  رویدادهای تروریستی 1

2 
جنبش های اجتماعی 

 اعتراضی
     1 2 2 9   

     1 2 2 1 1 1  تهدیدات اپوزیسیون 9
  9 1 9 2 1      فساد و تخلفات اداری 2
    1 2 2 1  1 1  تهدیدات قضایی 1

5 
اعتماد مردم به مسئولین 

 ای حکومتیو نهاد ه
 

     1 2 2 9 2  
    9  9 2     تهدیدات انتخاباتی 3
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مجریان امنیتی متغیرهای استخراج شده فوق نسبتاً اهمیت و تاثیرگذاری خود را حفظ  براساس نظر کارشناسان و نخبگان امنیت پژوه و

خواهند داشت که براین اساس وضعیت و میزان تاثیر گذاری آنها بر امنیت سیاسی ایران بر اساس تحلیل کیفی در چارچوب نمودار زیر قابل 

 بررسی و ارزیابی می باشد: 

 
 

تروریستی روند تاثیرگذاری خود را حفظ خواهد کرد و براین اساس این متغیر یکی از تهدیدات جدی و براساس نمودار فوق رویدادهای 

 تزایدی امنیت سیاسی ایران خواهد بود.

 

 
 

همانطور که در نمودار فوق قابل فهم است متغیر جنبش های اجتماعی از منظر نخبگان امنیت پژوه تاثیرگذاری زیاد در آینده امنیت 

 د داشت و این تلنگر جدی است بر مجریان امنیتی تا در پیش گیری و مقابله با آن اقدامات الزم را انجام دهند.سیاسی خواه

کم
30%

متوسط
10%

زیاد
60%

رویدادهای تروریستی

کم متوسط زیاد

کم
0%

متوسط
10%

زیاد
90%

جنبش های اجتماعی اعتراضی

کم

متوسط

زیاد

5 

تهدیدات رسانه های 

سیاسی و شبکه های 

 اجتماعی

 

    1 1 9 2 1 2  

3 
 –چالش های قومی 

 مذهبی
 

    1 2 2 2 2 1  
    1 9 9 2  1   تهدیدات حقوق بشر 11
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روند تهدیدات اپوزیسیون خارج از کشور در آینده امنیت سیاسی کشور تداوم خواهد داشت ولیکن میزان تاثیرگذاری آنها روند تزایدی 

ژوهی صورت گرفته در این پژوهش نیز مشاهده کردیم در سال های گذشته از میزان تاثیرگذاری آنها کمتری خواهد داشت بطوریکه در روندپ

 کاسته شده است.

 

 
 

فساد و تخلفات اداری نیز از جمله متغیرهایی است که طی بررسی انجام شده در سال های گذشته میزان بسیار باالیی از تهدیدات امنیت 

 ابی نخبگان نیز این امر تایید شده و در آینده این متغیر روند تزایدی خواهد داشت.سیاسی را شامل می شده و در ارزی

 

 
 

در بررسی تهدیدات امنیت سیاسی سال های گذشته عملکرد قوه قضاییه بعنوان متولی امور قضایی میزان باالیی از تاثیرگذاری بر امنیت 

این امر در آینده تداوم خواهد داشت و میزان باالیی نیز روند تزایدی را پیش  سیاسی را به خود اختصاص داده بود و در ارزیابی نخبگان نیز

 بینی کرده اند.

کم
30%

متوسط
40%

زیاد
30%

تهدیدات اپوزیسیون

کم

متوسط

زیاد

کم
متوسط0%

0%

زیاد
100%

فساد و تخلفات اداری

کم

متوسط

زیاد

کم
20%

متوسط
10%

زیاد
70%

امنیت قضایی

کم

متوسط

زیاد
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مناسبات مسئولین و نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و افزایش نزاع و درگیری لفظی و سیاسی موجبات کاهش اعتماد مردم به مسئولین 

میزان باالی آن قابل توجه بوده است  32و اوایل  31، 31، 53ه و در سال های می شود که این امر در سال های گذشته حالت سینوسی داشت

هرچند در سال های بعدی کمی کاهش دیده شده است ولیکن در یکی دوسال اخیر بار دیگر این وضعیت روند تزایدی گرفته و براساس پیش 

 هه آینده خواهد بود.بینی نخبگان امنیت پژوه یکی از تهدیدات اصلی امنیت سیاسی کشور در دو د

 

 
 

نشان  1955تهدیدات انتخاباتی در طی سال های گذشته مهمترین چالش امنیت سیاسی کشور برآورد شده بود بخصوص اتفاقات سال 

رزیابی ا داده که انتخابات بستر بسیار تهدیدزایی است که کشور باید همواره عوامل افزایش تهدید را شناسایی و با آن مقابله کند. این روند در

 نخبگان نیز با توجه تداومی و تزایدی همراه بوده است. 

 

 
 

کم
0%

متوسط
0%

زیاد
100%

ه اعتماد مردم به مسئولین و رابط

متقابل مسئولین

کم

متوسط

زیاد

کم
0%

متوسط
40%

زیاد
60%

تهدیدات انتخاباتی

کم

متوسط

زیاد

کم
0%

متوسط
20%

زیاد
80%

بکه تهدیدات رسانه های سیاسی و ش

های اجتماعی

کم

متوسط

زیاد
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رسانه و شبکه های اجتماعی تهدیداتی است که در ابعاد مختلف امنیتی هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود و میزان بهره مندی و 

علی رغم رشد چشم گیر رسانه های سیاسی زبان  فرصت سازی در این حوزه می تواند از میزان تهدیدزایی آن بکاهد که در سال های گذشته

فارسی در خارج از کشور و افزایش دسترسی مردم ایران به شبکه های مجازی نفوذ فکری آنها در بین مردم قابل توجه است که براساس 

 ارزیابی متخصصین امنیت پژوه این امر نیز در آینده امنیت سیاسی بعنوان تهدیدی تزایدی محسوب می شود.

 

 
 

روند مطلوبی از آینده این متغیر  1931مذهبی و کارآمدی نظام در این حوزه در اوایل دهه  –عملکرد مثبت در شناسایی تهدیدات قومی 

را نشان می داده که وعده های انتخاباتی آقای روحانی بار دیگر چراغ مطالبات این طیف را روشن کرده و عدم رسیدگی به برخی مطالبات 

مذهبی را به راه انداخته است که این روند براساس پیش بینی نخبگان در آینده امنیت سیاسی کشور نیز  –چالش های قومی  امواج جدید از

 تاثیر تزایدی خواهد گذاشت. 

 

 
 

تهدیدات حقوق بشری اعم از تهدیدات فکری ، حقوقی و ارزشی علیه مبانی اسالمی نظام و تهدیدات سیاسی داخلی و خارجی از بدو 

شکل جدی تر و ویژه گرفته است که براساس برآورد صورت گرفته روند تاثیرگذاری آن  31الب وجود داشته لکن این تهدیدات در دهه انق

مذهبی و برخی جنبش های اجتماعی قرار گرفته است که باید -جدی تر و بین المللی تر شده و تاثیرداخلی بیشتر چارچوب چالش های قومی

 تری نسبت به آن صورت پذیرد. شناسایی بهتر و دقیق 

ضمناً در پرسش نامه ارسالی به نخبگان از آنها خواسته شده تا متغیرها و موضوعاتی که ممکن است در آینده کشور تاثیرگذار باشند    

 ولیکن در این پژوهش دیده نشده را ذکر کنند که مهمترین آنها موارد ذیل بوده است:  

 و اختالفات گروه ها و میزان مقبولیت جانشین رهبری در بین مردم  بحث جانشینی رهبری و منازعات 

 مقوله نهادها و ساختارهای  رفاهی فرسوده 

 مداخله نظامیان در سیاست 

 جنبش های سبک زندگی مدرن 

   .چند پارچگی اجتماعی 

کم
0%

متوسط
30%

زیاد
70%

مذهبی-چالش های قومی 

کم

متوسط

زیاد

کم
10%

متوسط
50%

زیاد
40%

تهدیدات حقوق بشر

کم

متوسط

زیاد
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 اداره نظام ( جامعهgovernment) 

 رفتار نخبگان و گروه های مرجع 

 یعیمنابع طب یفرسودگ ،یهوا، خشکسال یلودگشامل آ یطیمحستیز یدهایتهد 

 چالش های منطقه ای 

 متغیرهای نظام بین الملل 

 یخاص و بحران طیشرا یدر برخ ژهیو نخبگان به و یاسیس یروهایانسجام ن 

 تاثیر شاخص های اقتصادی بر امنیت سیاسی به ویژه بیکاری، تورم، فضای کسب و کار 

 طقه ای و بین المللی عاملی برای کاهش کارآمدی نظام و افزایش چالش های داخلی.افزایش هزینه های نظام در تحوالت من 

 چالش های زیست محیطی و بحران آب مولفه مهم و تاثیرگذار بر امنیت سیاسی ایران 

 

 ارزیابی کيفی عدم قطعيت هاي امنيت سياسی جمهوري اسالمی ایران
ه طراحی شده است که براساس آن عملکرد متولیان حوزه امنیت سیاسی براساس عدم قطعیت های فوق دو سوال بعدی پرسش نام

 جمهوری اسالمی ایران را ازطریق نخبگان امنیتی مورد ارزیابی قرار داده ایم.

با توجه به فراز و نشیب های فراوان کارگزاران و مجریان دولتی و حاکمیتی نظام در شناسایی و فهم تهدیدات در سال های گذشته   

براساس نمراتی که نخبگان امنیت پژوه و مجریان امنیتی به عملکرد مسئولین نظام در شناسایی و فهم  "عدم قطعیت"بی کیفی این ارزیا

 داده اند، بصورت زیر جمع بندی شده است: 1221هریک از متغیرهای تهدیدکننده امنیت سیاسی تا سال 

 

 

در این ارزیابی مشخص می شود که کارگزاران به خوبی برخی تهدیدات را شناسایی خواهند کرد و فهم درستی نسبت به این تهدیدات 

مورد بی توجهی کارگزاران نظام قرار می گیرد مناسبات بین مسئولین و کاهش اعتماد  در آینده خواهند داشت. که در این مهمترین تهدید که

 مردم به آنها است که تهدید جدی برای آینده امنیت سیاسی کشور محسوب می شود.

م و هریک یبراین اساس اگر شناسایی تهدیدات امنیت سیاسی را در سه رویکرد کیفی ضعیف، متوسط و قوی توسط کارگزاران جدا کن    

 از متغیرها را در قالب آنها قرار دهیم برپایه نظر نخبگان امنیت پژوه می توان نمودارهای ذیل را ترسیم کرد:

 نام متغیر ردیف

 1221امنیت ملی از متغیرها تا سال  : میزان شناسایی و درک بازیگران2جدول 

1 2 9 2 1 5 3 5 3 11 

 کم                                              متوسط                                       زیاد

  1 9 2 1  1     رویدادهای تروریستی 1

2 
جنبش های اجتماعی 

 اعتراضی
  1  1 9 9  2   

   9 9  1 9     ونتهدیدات اپوزیسی 9
   1  9  1 9 1 1  فساد و تخلفات اداری 2
   1  2 1  2 1 1  تهدیدات قضایی 1

5 
اعتماد مردم به مسئولین 

 و نهاد های حکومتی
 

 1 1 2 1  9  2   
   2 2 9 1 1 1    تهدیدات انتخاباتی 3

5 

تهدیدات رسانه های 

سیاسی و شبکه های 

 اجتماعی

 

  1   2 9 1 2 1  

3 
 –چالش های قومی 

 مذهبی
 

   2 2 2 2 1 1   
   1 2 1 1  2 1 2  تهدیدات حقوق بشر 11
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این نمودار، موضوعات امنیت قضایی، تهدیدات حقوق بشری، فساد و تخلفات اداری، تعامل بین مسئولین و اعتماد مردم به آنها، بنابر

هبی، تهدیدات انتخاباتی، تهدیدات رسانه های سیاسی و شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی به ترتیب از ضعف مذ-چالش های قومی 

شناسایی کارگزاران مواجه اند که نظام در این حوزه ها نتوانسته درک و شناخت درستی از این چالش ها و تهدیدات بدست آورد که پیش 

 م همین روند است.بینی نخبگان نیز برای آینده کشور تداو

 

 
 

براساس نمودار فوق طیف نظر نخبگان حول محور شناسایی متوسط تهدیدات توسط کارگزارن کم بوده و درصد کمی بدان نظر داشته 

ا آنهاند. ولی با این وجود نشان می دهد که برخی متغیرها مثل اپوزیسیون درحاله ای از ابهام کارکردی قرار دارند که آینده ای مبهم برای 

 پیش بینی می شود.

تروریست

1%
جنبش ها

2% اپوزیسیون

فساد1%

13%

قضایی

اعتماد مردم21%

انتخابات13%

2%

رسانه ها

2%

مذهبی-قومی

5%
حقوق بشری

21%

شناسایی ضعیف کارگزاران

تروریست جنبش ها اپوزیسیون فساد قضایی

اعتماد مردم انتخابات رسانه ها مذهبی-قومی حقوق بشری

تروریست
10%

جنبش ها
10%

اپوزیسیون
30%

فساد
10%

قضایی
0%

اعتماد مردم
10%

انتخابات
10%

رسانه ها
0%

مذهبی-قومی
20% حقوق بشری

0%

شناسایی متوسط کارگزاران

تروریست جنبش ها اپوزیسیون فساد قضایی

اعتماد مردم انتخابات رسانه ها مذهبی-قومی حقوق بشری
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در ارزیابی که نسبت به نظر نخبگان در خصوص میزان شناسایی تهدیدات ده گانه فوق در آینده کشور داشته ایم نشان می دهد اکثر 

ی پیش بکارشناسان )با وجود داشتن تفاوت های فکری و سیاسی( شناسایی تهدیدات توسط کارگزاران امنیتی کشور را مثبت و در حد مطلو

یا عدم  وبینی کرده اند که باالترین آن را در حوزه رویدادهای تروریستی، رسانه ای و انتخاباتی دانسته اند. حال باید دید که در کنار شناسایی 

 شناسایی تهدیدات میزان کارآمدی نظام در مقابله با این تهدیدات در آینده چگونه است.

نه داشته ایم میزان عملکرد و کارآمدی کارگزاران در برخی حوزه ها بخصوص رویدادهای تروریستی، طی برآوردی که از متغیرهای ده گا

جنبش های اجتماعی، چالش های قومیتی ، تهدیدات رسانه ای، تهدیدات انتخاباتی روند مطلوب و رو به رشدی داشته ولیکن در سایر مباحث 

و برای درک بهتر از آینده کارآمدی کارگزاران امنیتی به نظر نخبگان رجوع می کنیم تا کارآمدی مطلوبی از خود نشان نداده است. از این ر

 ارزیابی بهتری از آن داشته باشیم.

 :در ارزیابی میزان کارآمدی سیستم اجرایی امنیت ملی براساس پاسخ نخبگان نمرات زیر برای هریک از متغیرها مطرح شده است

 

 

تروریست
14%

جنبش ها
12%

اپوزیسیون
11%

فساد
6%

قضایی
6%

اعتماد مردم
8%

انتخابات
12% رسانه ها

14%

مذهبی-قومی
9%

حقوق بشری
8%

شناسایی قوی کارگزاران

تروریست جنبش ها اپوزیسیون فساد قضایی اعتماد مردم انتخابات رسانه ها مذهبی-قومی حقوق بشری

 نام متغیر ردیف

 1221دی سیستم امنیت ملی برای مقابله با هریک از متغیرها تا سال :کارآم1جدول 

1 2 9 2 1 5 3 5 3 11 

 کم                                              متوسط                                       زیاد

  1 9 2 9 1      رویدادهای تروریستی 1

2 
جنبش های اجتماعی 

 اعتراضی
 1 1 1 9 1 2 1    

   9 2 9 2      تهدیدات اپوزیسیون 9
   1   1  2 2 2  فساد و تخلفات اداری 2
     1 2 1 9 2 1  تهدیدات قضایی 1

5 
اعتماد مردم به مسئولین 

 و نهاد های حکومتی
 

 2 2 2  2  1    
     2  2 9  1  تهدیدات انتخاباتی 3

5 

تهدیدات رسانه های 

ه های سیاسی و شبک

 اجتماعی

 

  2  9 1  1 1   

3 
 –چالش های قومی 

 مذهبی
 

 1 1 1 9 1 2     
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بنابراین برای ارائه تحلیلی کیفی از پاسخ نخبگان به پرسش فوق می توان سه رویکرد کارآمدی کم یا ضعیف، کارآمدی خنثی یا متوسط 

 سیم انجام شود و میزان رای نخبگان را برآورد کرد.و کارآمدی زیاد یا قوی تق

 

 
 

 

تروریست
0%

جنبش ها
7%

اپوزیسیون
فساد0%

19%

قضایی
15%

اعتماد مردم
15%

انتخابات
10%

رسانه ها
10%

مذهبی-قومی
7%

حقوق بشری
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کارآمدی ضعیف کارگزاران

تروریست جنبش ها اپوزیسیون فساد قضایی

اعتماد مردم انتخابات رسانه ها مذهبی-قومی حقوق بشری

تروریست
0% جنبش ها

22%

اپوزیسیون
0%

فساد
0%

قضایی
7%

اعتماد مردم
0%

انتخابات
29%

رسانه ها
21%

مذهبی-قومی
21%

حقوق بشری
0% کارآمدی متوسط

تروریست جنبش ها اپوزیسیون فساد قضایی

      9  9 2   تهدیدات حقوق بشر 11
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براساس ارزیابی کیفی صورت گرفته کارآمدی کارگزاران امنیتی در برخی حوزه به ویژه تهدیدات تروریستی، اپوزیسیون، حقوق بشر 

ئولین با ضعف جدی روبه رو است که مثبت ارزیابی شده ولیکن در برخی موارد به خصوص فساد و تخلفات اداری، امنیت قضایی، تعامل مس

آینده امنیت سیاسی ایران را به خطر خواهد انداخت. ولیکن بطورکلی برآورد کارآمدی نظام در برخی امور روند تزایدی مناسبی داشته ولی 

دی م که کارکرد نظام روندر برخی امور حرکت الک پشتی گرفته است که در بررسی روندها و متغیرها نیز مشابه این نتیجه را مشاهده کردی

تزایدی و مثبت داشته و در مواقع حساس امنیت سیاسی کشور را حفظ کرده است ولی در برخی امور روندی سکون و دارای ضعف جدی می 

 باشد.
 

 سناریوهاي محتمل آینده امنيت سياسی ایران
زه در ایران در قالب چهار سناریو ممکن شناسایی شده براساس پیشران های مهم و عدم قطعیت های حوزه امنیت سیاسی، آینده این حو

 است. 

شناسایی دقیق متغیرها و عوامل تاثیرگذار امنیت سیاسی در کشور و کارآمدی سیستم سیاست گذاری و اجرای کامل  :سناریو اول

 تصمیمات.

ی سیستم سیاست گذاری و اجرایی  امنیت ضعف در شناسایی دقیق متغیرها و عوامل تاثیرگذار امنیت سیاسی ولی کارآمد :سناریو دوم

 سیاسی کشور.

ضعف در شناسایی دقیق متغیرها و عوامل تاثیرگذار امنیت سیاسی و ناکارآمدی سیستم سیاستگذاری و اجرایی امنیت  :سناریو سوم

 سیاسی کشور.  

رآمدی سیستم سیاست گذاری و اجرای موقتی شناسایی دقیق متغیرها و عوامل تاثیرگذار امنیت سیاسی در کشور و ناکا :سناریو چهارم 

 آن در امنیت سیاسی کشور.

از چه وضعیتی   31درمباحث گذشته نشان دادیم که مهمترین پیشران ها و رویدادهای تاثیرگذار بر امنیت سیاسی کشور در دهه ی 

کردیم؛ ازاین رو  با توجه به داده های موجود میزان برخوردار بوده اند و سپس با کمک نخبگان این متغیرها را در آینده امنیت سیاسی بررسی 

را برپایه نظر نخبگان امنیت پژوه بررسی کردیم و در این « کارآمدی مقابله با آنها»و « شناسایی متغیرها»عملکرد کارگزارن امنیتی نظام را در 

ررسی خواهد شد و سپس محتمل ترین آن استخراج قسمت براساس داده های پژوهش و نظر نخبگان سناریوهای محتمل دو دهه آینده کشور ب

می شود. براین اساس قبل از اینکه سناریو محتمل برآورد شده در این پژوهش ارائه شود به نظر نخبگان توجه می کنیم ازاین رو طی جدول 

 زیر نخبگان به سوال اصلی پژوهش این گونه پاسخ گفتند:
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ردیف 

 سناریوها

 نده امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران:سناریوهای محتمل آی5جدول 

 کم                                                 متوسط                                      زیاد

1 2 9 2 1 5 3 5 3 11 
 

 سناریو

 اول

 صمیمات.شناسایی دقیق معماهای امنیت سیاسی در کشور و کارآمدی سیستم سیاست گذاری و اجرای کامل ت

  2 2  2 1     
 سناریو

 دوم

 ضعف در شناسایی دقیق معماهای امنیت سیاسی ولی کارآمدی سیستم سیاست گذاری و اجرایی  امنیت سیاسی کشور.

   9 2 9  1    
سناریو 

 سوم

 .ضعف در شناسایی دقیق معماهای امنیت سیاسی و ناکارآمدی سیستم سیاستگذاری و اجرایی امنیت سیاسی کشور

 1 9 1 2 1 1     

سناریو 

 چهارم

شناسایی دقیق معماهای امنیت سیاسی در کشور و ناکارآمدی سیستم سیاست گذاری و اجرای موقتی آن در امنیت 

 سیاسی کشور.

   9 9 2 1   1  
 

 

 
 

پیشران  ت درواقع نخبگان نسبت به دوبراساس نظر نخبگان امنیتی ضعیف ترین سناریو برای آینده امنیت سیاسی سناریو اول و سوم اس

همانند محقق عدم قطعیت دارند و با این نظرسنجی عدم قطعیت « کارآمدی سیستم»و « شناسایی تهدیدات امنیتی»مهم پژوهش یعنی 

دیان ت دولت و متصسناریو اثبات می شود و بنابراین براین اساس این دوپیشران متاثر از محیط و سایر عوامل همانند گروه های حاکم بر قدر

امور اجرایی و قانون گذاری در این فرایند تاثیر خواهند گذاشت بطوریکه درصورت تصدی امور اجرایی دولت و سایر نهادهای متولی امنیت 

ا دغدغه بملی توسط عناصر غیرانقالبی و لیبرال میزان کارآمدی سیستم کاهش خواهد یافت و در صورت تصدی این امور توسط افراد انقالبی و 

، و موافق نظام و آرمان های انقالب آینده امنیت سیاسی روشن خواهد بود. با این حال براساس برآورد کیفی پژوهش و اخذ نظر نخبگان

محتمل ترین سناریو سناریو چهارم است که ما نیز در فرضیه پژوهش بدان اشاره کرده بودیم. علت این امر توانمندی سیستم تصمیم گیری و 

کم
67%

متوسط
0%

زیاد
33%

سناریو اول

کم

متوسط

زیاد

کم
33%

متوسط
22%

زیاد
45%

سناریو دوم

کم

متوسط

زیاد

کم
56%

متوسط
22%

زیاد
22%

سناریو سوم

کم

متوسط

زیاد

کم
30%

متوسط
30%

زیاد
40%

سناریو چهارم

کم

متوسط

زیاد
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ایی امورامنیتی کشور در شناسایی دقیق دشمن و تهدیدات آن و حل و فصل و مقابله با این تهدیدات در مواقع ضروری که موجب شده اجر

تاکنون امنیت سیاسی کشور طی چهل سال پس از انقالب حفظ بماند ولی در انجام روش های پیش گیرانه و ایجابی با ضعف هایی مواجه 

ی دیگر بدان پرداخته شود تا بتوان آسیب های مهم رسیدن به سناریو اول که سناریو مطلوب برای آینده امنیت است که می طلبد در پژوهش

 سیاسی کشور می باشد بدست آید. 
 

 جمع بندي

 یدر این پژوهش ضمن تلفیق روش آینده پژوهی با امنیت پژوهی و بررسی مباحث نظری و روشی این دو حوزه مطالعاتی، مسیری را برا

کاربردی شدن علم سیاست در جهان امروز به ویژه در ایران اسالمی ایجاد کرده ایم فلذا محقق با این هدف مباحث علوم سیاسی را از قالب 

صرف نظری وارد مباحث کارکردی و عملیاتی کرده است.   وضعیت آینده امنیت سیاسی ایران متاثر از روندها و پیشران هایی است که در 

ن تاثیر می گذاشته و تداوم و تزاید آنها در وضعیت فعلی، تاثیرگذاری آنها را در آینده حفظ می کند. ازاین رو با استفاده از روش گذشته بر آ

روندپژوهی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر امنیت سیاسی ایران در بعد داخلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که پس از انجام پویش محیطی 

ابخانه ای متغیرهای ده گانه استخراج شده است. پس از این مرحله، هریک از این متغیرها با ارزیابی و تحلیل کیفی، میزان و تحقیق کت

 مورد مطالعه قرار گرفته شده است. 1931تاثیرگذاری آنها بر امنیت سیاسی و میزان کارآمدی سیستم در مقابله با آنها در طول دهه 

درک درست از این متغیرها با استفاده از روش دلفی به سراغ نخبگان امنیتی رفتیم تا با کمک آنها، این  از این رو برای شناخت و   

 متغیرها مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرند؛ و با تایید نخبگان نسبت به برآورد پژوهش نسبت به شناسایی تهدیدات میزان تاثیرگذاری

له، برای رسیدن به سناریوهای محتمل آینده امنیت سیاسی می بایست عدم قطعیت های این حوزه هریک نیز ذکر شده است. پس ازاین مرح

ارآمدی ک»و« شناسایی تهدیدات»را مشخص می کردیم که با ترسیم فضای ایران از قبل انقالب تاکنون دو عدم قطعیت استخراج شد و آن دو 

ه امنیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران ترسیم شود و این چهار سناریو نیز بوده است که موجب شد تا چهار سناریومحتمل آیند« سیستم

 توسط نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفته شدند و ضمن تایید فرضیه پژوهش،  محتمل ترین سناریو را، سناریو چهارم دانستند و در تحلیل کیفی

نده محقق نیز به این نتیجه رسیده هرچند مطلوب ترین سناریو، امنیت سیاسی کشور در سال های گذشته و برآورد متغیرها در سال های آی

یت نسناریو اول می باشد ولیکن بخاطر نفوذ کارگزاران غیرانقالبی در بدنه سیستم و بعضاً عدم کارایی مناسب در مواجهه با عوامل تهدیدزا ام

راه خواهد بود و براین اساس سناریو چهارم، بخاطر درک و فهم سیاسی، تحقق سناریو اول از نگاه محقق و برخی نخبگان با دشواری و ابهام هم

درست کارگزاران از دشمن و تهدیدات آن و عدم اجرای عملکرد و رفتاری ایجابی و پیش گیرانه در مقابل تهدیدات امنیت سیاسی محتمل 

 ترین سناریو شناخته می شود.
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 مراجعمنابع و 
 ادهز سلیمان سهیل: ترجمه ،یکم و بیست قرن در فرهنگی احیای و بازسازی: نگاری آینده اصل(. 1331)ریچارد اسالتر، [1]

 ریفناو و علوم پژوهی آینده مرکز دفاعی، صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه زاده، انتشارات کرامت عبدالمجید آذر،

 .تهران دفاعی،

 عقیل: ترجمه ،پژوهی آینده های ایده و ها روش مفاهیم،: نوین هزاره برای نواندیشی(. 1931)همکاران و ریچارد اسالتر، [2]

 آینده مرکز دفاعی، صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه انتشارات. مطلق وحیدی وحید و سیداحمدابراهیمی و فر ملکی

 .تهران دفاعی، فناوری و علوم پژوهی

، به اهتمام: مجتبی مقصودی،)ایران، سیاست، آینده تاریخچه و روش های آینده شناسی(،1931افتخاری، قاسم) [9]

 شناسی(، تهران: مرکزنشر دانشگاهی.

محقق، تهران: ، ترجمه : مصطفی تقوی و محسن مبانی آینده پژوهی : تاریخچه ، اهداف و دانش(، 1931بل، وندل) [2]

 انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی.

، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت ،( 1931بوزان بری، ویور الی، دو ویلد یاپ ) [1]

 .پژوهشکده مطالعات راهبردی

 ، سال ششم، شماره دوم.پیک نور ، مجلهاجمالی به روش دلفی(، نگاهی 1955پاشایی زاد، حسین) [5]

 تهران: انتشارات افق راهبردی. آموزه ها و آزموده های آینده پژوهی،(، 1932م، عبدالرحیم و احمدیان، مهدی)راپد [3]

 (، آینده پژوهی در مطالعات استراتژیک، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.1931)،مانداناتیشه یار [5]

 ، پژوهشکده مطالعات راهبردی.1933و چشم انداز سال  1935نمای امنیت ملی:برآورد سال سال  [3]

 .25-3سال دوم، شماره پنجم، صص  ه،یمتعال استیفصلنامه س ه،یمتعال تی(، امن1939نجف) ،ییزا لک [11]

(، بررسی عوامل کلیدی موثر بر 1952مشایخی،علینقی و فرهنگی،علی اکبر و مومنی، منصور وعلیدوستی، سیروس) [11]
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