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های آینده یک کشور، نیاز به شیوه طراحی و مهندسی تهدیدها و فرصت ،در جهان امروزی: چکیده

پژوهی دارد. جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به جایگاهی که در مهارت و عزم جدی چون آینده

منطقه غرب آسیا دارد؛ با تهدیدات مهم و جدی روبرو است که عبور از آن مستلزم نگاه راهبردی 

تأثیرگذاری انقالب اسالمی در بیش از سه دهه از طرفی  ز نخبگان کشوراست.دولتمردان، مردم و نی

های مختلف محیط پیرامونی، آن گذشته، در ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، و فرهنگی در عرصه

آفرین در جهان نموده است و بدین خاطر در یک فضای پارادوکسی؛ در ساز و تحولای شگفتیرا پدیده

از همین منظر این مقاله در ها از یک سو و تهدیدها از سوی دیگر قرار گرفته است. با فرصتمواجهه 

روی جمهوری های پیشپژوهی چالشمدار پاسخ به این سؤال اصلی قرار گرفته است که از منظر آینده

 در دهه چهارم انقالب اسالمی چگونه خواهد بود؟اسالمی ایران، 

 پژوهی.اسالمی، فرصت، چالش، آیندهانقالب  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه-1

 بیا  تیا  داشیته  بیرآن  را او همیواره  ادراکیی،  و شناختی ابزارهای محدودیت و موانع عین در آینده فهم برای آدمی اشتیاق

 پیشیگویان،  کاهنیان،  همیشیه  باسیتان،  عهد از لذا. بردارد مستور آینده از پرده مختلف، فنون و هاروش به شدن متوسل
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 فهم قدیمی هایشیوه چه اگر امروزه اند.بوده خویش زمانه خاص و عام افکار توجه کانون در منجمان و معبران ساحران،

 احسیا   نیوعی  بیا  میدرن  بشیر  و گییرد نمیی  انجیام  اصیطربب  و رمیل  مجیرای  از علمیی  مجیامع  در آینده فرآیندهای

 گذشیته،  تحیوبت  روند تحلیل و تجزیه از استفاده با تا آورده؛ روی هاییتالش مجموعه به ابزاری، عقل به خودبسندگی

 از بتوانید  تیا  بپیردازد،  مطلیوب  آینده ایجاد و پیشرو متحمل آینده از روشنی تصویر ها،پدیده حوادث در مؤثر متغیرهای

رو آورده نگیری  پژوهیی و آینیده  نماید و در این خصوص به علم آینیده  بینیپیش را فرجامین واقعیات امروزین، تغییرات

 طییف  از گیرفتن  کمیک  بیا  کیه  معنیی  این به. است (Futures Studiesیا  Futurology) معادل پژوهیآینده .است

 آینیده  چندین «تصور» در خردورزانه و سیستماتیک درک به ،«آینده یک فقط» تصور به جای و هامتدولوژی از وسیعی

 بیرای  «مطلیوب » و« محتمیل » ،«ممکین » هیای گونیه  برگیرنیده  در توانید میی  پژوهیآینده موضوعات. شودمی مبادرت

 اجتمیاعی،  مختلیف  هیای حیوزه  در تغیییرات  شیتاب  نیر   امیروزه . باشد «آینده» به «حال» وضعیت از گذار و دگرگونی

را در  فرآینیدی  و سیاختاری  تحیوبت  زمینیه  و یافته فزونی بسیار فنآوری و علمی اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی،

 تحیوبتی  ارتباطی، و اطالعاتی هایفناوری درحوزه سریع نمونه، تغییرات عنوان به. است آورده فراهم مختلف هایزمینه

 فیراهم  …و حکمرانیی  حیوزه  در سیازی شیفا   تمرکززدایی، فرهنگ، و هویت اجتماعی، و انسانی ارتباطات عرصه در را

 باعی   ،«آینیده » و «تغییرات» از بهتر درک دینی، و فرهنگی ملی، هایویژگی حفظ اندازچشم سو، دیگر از. است آورده

 اسیا   بیر  فعلیی  اقیدامات  رانپییش  پژوهیی آینده .شد خواهد بالفعل و بالقوه هایچالش و هافرصت تردقیق فهم امکان

 آینیده  خصیوص  در متعیدد  هایگزینه وجود بر فرض پژوهیآینده  در. است آینده از شده محاسبه و واقعی تصویرسازی

 پیایش  و بیانی دییده  چیون  هیایی شیوه از گیریبهره با که باشد مطلوب یا مرجح متحمل، ممکن، از تواندمی آینده. است

 میورد  هیا رانپییش  تحلیل و تجزیه و سازیشبیه سناریوپردازی، سازی،مدل روندها، تحلیل و تجزیه دلفی، روش آینده،

 .گیرد قرار علمی بینیپیش

زاده، ها و اهیدا  آن بررسیی کیرد. )عیوضیی، میرشیاه وبیتیی، نظیری       اسالمی ایران را باید در لوای آرمانآینده انقالب 

 به عنایت با و است تمدنی و تاریخی، فرهنگی مهم هایفرصت نیز و تهدیدها معرض جمهوری اسالمی ایران در (1931

 مطمئنیا   جهیانی،  مناسبات در بنیادین تحوبت ایجاد جهت در مختلف هایعرصه در آن استراتژیک و مهم هایظرفیت

. برخیوردار خواهید بیود    بیابیی  العیاده فیوق  تنیو   و هیا پیچیدگی از کشورمان قبال در غرب هژمونیک نظام راهبردهای

 بیدیهی . اسیت  راهبردهیا  ایین  جملیه  از نرمجنگ هایظرفیت از گیریبهره و روانی ای، عملیاترسانه متعدد هایهجمه

 متحده ایالت رهبری به استکبار سوی از شده طراحی روانی عملیات به معطو  پژوهیآینده  مطالعات به پرداختن است

 هایچالش که ایگونه به دهد، جهت آفندی و واکنشی فعال، موضع به را کشور اقدامات تواندمی که است امری آمریکا،
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 فرهنگی و ایرسانه تهاجمات عرصه در را تغلب و توازن ساززمینه و سازفرصت که نباشند تهدیدزا تنها نه بالقوه، موجود

آینده انقالب اسالمی موضوعی پیچیده و گسترده اسیت کیه تأمیل پیرامیون آن، موجیب آغیاز گفتگوهیای         .آورند فراهم

ییدن  شود. طرح این بح ، به لحاظ ویژگی آینده نگیری آن موجیب در نورد  عمیق، پردامنه و ضروری جامعه امروزی می

طرحیی  » مرزهای گذشته و ایجاد آینده نگری در متفکران و نخبگان فکری جامعه خواهد شد. در پی آن موضو  مهیم  

هیای گونیاگون در فهیم    را به عنوان ضرورتی امروزی مطیرح خواهید نمیود. بیه همیان انیدازه کیه نگیرش        « برای آینده

نده نیز نقش اساسیی دارنید و بنیابراین موضیو  آینیده      های انقالب اسالمی مؤثر هستند، در ترسیم و طراحی آیواقعیت

 انقالب اسالمی را باید بحثی چند بعدی و چند جهتی در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانسیت. 

 مدیران در آمادگی چون: ایجاد توان به دبیلیاسالمیی می انقالب پژوهیضرورت آینده  برای جامیع در خصوص تحلیل

 کشیور  کمال هایقله سمت به حرکت برای ریزیبرنامه جهت آنان هوشمنیدی ضرورت و اسالمی نظام گذارانو سیاست

آن،  جانبیه  همیه  کارآمیدی  و اسیالمی  انقییالب  اسیتمرار  بیرای  استراتژیییک  ضیرورتی  عنیوان  به نگاریانقالب، آینده و

 و خیرد هایاستراتیژی باشند، تدویین تهدییدزا حتی و زاآسیب اسالمی نظام برای است ممکن که نقاطی شناسیآسیب

 و متغییر  بینی تأثیرگیذاری وضیعیت  المللی، بررسی و پیشبین و سیاسیی فرهنیگی، امنیتیی، هایحوزه در نظیام کالن

 از فرهنگیی  و فکری جدید هایجمهوری اسالمی ایرن، فضاسازی اوضا  بر المللیبین هایپیشرفت و ایمنطقه پرشتاب

 جمهیوری  ساختاری و مدیریتی سیستم شدن روز به چنینهم و هابرنامه و هاسیاست شدن شکوفا منظور به نظام سوی

 المللی اشاره کرد.ای و بینایران در مسایل عمده منطقه اسالمی

 

 پژوهشنظری  مفهومی و مبانی-2

 مروری بر مبانی آینده پژوهی.2-1

 در آینده از تصاویری رشته این. پردازدمی آینده مطالعه به مندروش شکلی به که مستقل است ایرشته پژوهیآینده

 این. نماییم گیریتصمیم کارآمدتری شکل به بتوانیم تصاویر این اسا  بر حال، زمان در تا دهدمی قرار ما اختیار

وندل »محتمل و آینده مطلوب. در این راستا،  هایآیندهممکن،  هایآینده: شوندمی بندیطبقه مقوله سه در تصاویر

 رودمیشمار همستقل ب ایرشته: کندمیرا به این شکل تعریف  پژوهی، آیندهمتفکران این حوزه ترینمهمیکی از  1«بل

ممکن،  هایآیندهبه دنبال کشف، ابدا ، ارائه، آزمون و ارزیابی  پژوهانآیندهکه هدفش مطالعه منظم آینده است. 

 ریزیپیو در انتخاب و  دهندمیقرار  هاانسانمختلفی راجع به آینده فراروی  هایانتخابتمل و بهترند. آنان مح

                                                           
7 Wendell Bell 
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 در اکتشافی، رویکرد: اکتشافی پژوهیآینده تحلیلی؛ رویکرداز سویی دیگر .  کنندمیآینده به آنان کمک  ترینمطلوب

 و است  2بیرون به رو اصطالح به و دارد آینده سوی به رو و شده شرو  حال زمان از رویکرد، این. است آینده کشف پی

 آینده: »روستروبه پرسش دو با رویکرد این. دهدمی ر  آینده کدام که کند کشف مختلف، شرایط تحت کندمی تالش

 (تا بی قدیری،.)«ساخت توانمی را هاییآینده چه: »و «باشد چگونه تواندمی

 پژوهیهای آیندهروش.2-2

پژوهیان خلیق   هیا را آینیده  شود. برخیی از ایین روش  پژوهی استفاده میها در آیندهای از فنون و روشمجموعه گسترده

های مورد اسیتفاده در  کنند. تعداد فنون و روشاند و در مطالعه آینده استفاده میاند و برخی را از سایر علوم گرفتهکرده

بندی ها معموب  از دو جنبه دستهمورد ذکر شده است. این روش 03تا  93ین آینده پژوهی در منابع مختلف متفاوت و ب

هیا در  ها مدنظر است و سپس هنجاری یا اکتشیافی بیودن روش  شوند. نخست کمی، کیفی یا شبه کیفی بودن روشمی

دار ذییل ارائیه   رونید در نمیو  هایی که در آینیده پژوهیی بیه کیار میی     آینده پژوهی مورد توجه قرار دارد. مهمترین روش

 (.1932راد و همکاران، اند)فاتحشدده

 پژوهی در ایراناهمیت توجه به آینده.2-3

 پژوهشی در ایران اسالمی از دو منظر بزم و ضروریست:آینده

بخش نظیام مقید  اسیالمی را معمیاری و     از منظر علمی، تا بر پایه معرفت حاصل از آن بتوانیم آینده بزرگ و الهام -1

 های متعدد جامعه را تضمین کنیم.نماییم؛ و در نتنیجه آن آینده بخش مهندسی

                                                           
8 Outward Bound 
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های اسالمی ناب محمدی)ص( به تصویر کشییده  از منظر دینی، تا بر پایه آن آینده جهان را با نگاه به باورها و ارزش -2

 ترین ترازها باشیم.و قادر به مهندسی آن در عالی

تأخیر(توجه محققان و متفکران کشور را به خود جلب نموده اسیت. البتیه بایید    پژوهی از حدود یک دهه پیش )با آینده

فرهنگی میورد   -های فکریقبول کرد که این دانش به دلیل عدم آشنایی و مساعدت مسئولین کشور و فقدان زیرساخت

بترین مرتبیه ممکین   یافته در بانظر هنوز به شکل بایسته و شایسته در کشور نهادینه نشده و برخال  کشورهای توسعه

های مختلف خصوصیی و دولتیی در اییران    گذاران ارشد خود را تحمیل نکرده است. تاکنون سازمانبه مدیران و سیاست

توان به اندیشکده صنعت و فناوری)آصیف(،  ترین آنها میاند که از جمله مهمپژوهی نمودهاقدام به فعالیت در حوزه آینده

اوری دفاعی، مرکز تحقیقیات سیاسیت علمیی کشیور و مؤسسیه عیالی آمیوزش و پیژوهش         پژوهی علوم و فنمرکز آینده

نگیری اییران نییز    دهیی انجمین آینیده   ها با یاری یکدیگر اقدام بیه شیکل  ریزی اشاره کرد. این مجموعهمدیریت و برنامه

طرحی انجام نشده است. لیذا  های بزم در سطح جامعه هیچ پروژه ماند؛ اما هنوز به دبیل متعدد و نبود زیرساختنموده

برای شکوفای و توسعه کشور بزم و ضروریست تا سازوکاری منسجم و هماهنیگ بیرای طراحیی، مهندسیی و تضیمین      

پژوهی معتقدند ایین اندیشیگاه اگیر محیور     اسالمی ایجاد شود. متخصصان امر آینده -های باعظمت ایرانیموفقیت آرمان

توانید ییک بیازوی قدرتمنید تفکیری را بیرای نظیام        بخشی و سازمانی باشید؛ میی   هایفعالیت شبکه بزرگی از اندیشگاه

هیای فکیری بیرای تبیادل آرا     ای از مهارت و تخصصجمهوری اسالمی ایران در پی داشته باشد؛ زیرا این شبکه گنجینه

بخشیدن بیه  ملهای ملی در مسیر تکادهی ظرفیتمیان اندیشمندان، تحلیلگران وضعیت جامعه در تمام سطوح و جهت

هیا کشیور را از ابتکیار عمیل در     های نظام مقد  جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. بدون شک تحقق این آرمانآرمان

اسالمی را در نزد جهانیان نهادینیه خواهید کرد)پیدرام و همکیاران،      -الملل برخوردار و اعتقاد به قدرت ایرانیسطح بین

1911.) 
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 (1331)مطهری،از منظر شهید مرتضی مطهری الگوی فرآیند رشد آینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشیافتهتحلیل  بیان مسئله و تجزیه و -3

پژوهی نیازمند تدوین مبانی نظر ی و معرفتی تحقق اهدا  متعالی انقالب اسالمی در وضع مطلوب با رویکرد آینده

 (1932ایرانی است. )عیوضی و کشاورز ترک، -متناسب با جامعه اسالمی

های فرا روی نظام جمهوری اسالمی ایران در دهه چهارم حیات آن را ها وبحرانچالشبر مبنای آنچه بدان اشاره شد 

 های داخلی.چالش -ب ؛بین المللی ای و منطقه هایچالش -الف ؛توان در سه سطح مورد مطالعه و بررسی قراردادمی

 المللیای و بینهای منطقهچالش.3-1

انید. اهمییت ایین    گیذاری نمیوده  نام« دهه عدالت و پیشرفت»انقالب اسالمی؛ دهه چهارم انقالب اسالمی را رهبر معظم 

های اخیر در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصداق این است که باید همگام با های سالگذاری با توجه به تجربهنام

گذاران و مسئولین قرار گیرد. شیرایط  توجه همه سیاست تحوبت جهانی، در کشور نیز مقدمات پیشرفت و عدالت؛ مورد

سیازد.  هیای سیابق متمیایز میی    های منفی و مثبت؛ وضیعیت کنیونی جهیان را از وضیعیت    نوین جهانی با تمام مشخصه

های مثبتی چون: گسترش فزآینده رشد فنآوری و ورود جهان به عصر اطالعیات، رشید دانیش و آگیاهی جوامیع      ویژگی

هیا و جوامیع و دسیتآوردهای رفیاهی و بهداشیتی؛      نهیا از همیه فرهنیگ   ضای عمومی برای گفتگوی انسیا بشری، ایجاد ف

های مثبت و نگاهی عمیق به تحیوبت جهیانی   ای روشن برای جامعه بشری است. با توجه به این ویژگیبخش آیندهنوید

المللیی و  زا در سیطح بیین  ی منفی و چیالش ای نشانگر آن است که رخدادها و متغیرهاالمللی و رویدادهای منطقهو بین
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 -های که در تمیام سیطوح سیاسیی   ها و چالشهایی است که توجه به آنها  بزم و ضروریست. مؤلفهای نیز مؤلفهمنطقه

انیداز  ریزی برای کیاهش اثیرات آنهیا در چشیم    محیطی در خور توجه و برنامهامنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست

های منفی که همه کشور به طور مشترک و یا مجزا با آنهیا درگییر هسیتند. بیا توجیه بیه       ها و مؤلفهلشآینده است. چا

هیای سیاسیی، امنیتیی،    تیرین چیالش  رو برای هر یک از کشیورها؛ مهیم  های پیشبینی تمامی چالشمشکل بودن پیش

: 1931برشمارد)نامه آینده پژوهیی،  توانمحیطی جمهوری اسالمی را در نمودارهای ذیل میاقتصادی، فرهنگی و زیست

 (.23ش

 

 روی جمهوری اسالمی ایران در دهه چهارم انقالب اسالمیای پیشهای منطقهترین چالشمهم
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 روی جمهوری اسالمی ایران در دهه چهارم انقالب اسالمیالمللی پیشهای بینمهمترین چالش

 

 

 پژوهان ایرانآیندهتمدن نوین اسالمی و مأموریت .3-1-1

نکته اساسی در امر آینده پژوهی در ایران؛ توجه به این نکته است کیه آینیده پژوهیی غربیی بیرای جامعیه غیرغربیی از        

اثربخشی بزم برخوردار نیست. نسخه بی چون و چرای آینده پژوهی در ایران چیزی جز آینده پژوهی اسیالمی نخواهید   

پژوهان نیز فقط و فقط باید توجه به تمدن نوین اسالمی)اسیالم سیاسیی   فعالیت آیندهانداز بود. لذا مسیر و تبیین چشم

های غربیی بیه وییژه آمریکیا نشیان از آن دارد کیه دشیمن نییز در ایین خصیوص           اصلی( باشد. بررسی اسناد اندیشکده

اسیالمی تهدیید اصیلی بیرای     ای برای مقابله با اسالم سیاسی کرده است. آنها معتقدند که تمدن نیوین  ریزی ویژهبرنامه

تیرین راهکیار پییش روی    تمدن غرب خواهد بود؛ زیرا سبب کاهش قدرت استکباری آنها بر جهیان خواهید شید. عمیده    

افیزاری  گیری تمدن نوین اسالمی؛ مقابله با آن است که این راه مقابلیه جنیگ نظیامی و سیخت    کشورهای غربی با شکل
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در دستور کار خیود قیرار    2313که از سال « 9هاجنگ ایده»اری که از آن با عنوان افزنخواهد بود، بلکه روشی کامال  نرم

 کنند.اند؛ یاد میداده

جنیگ  »گیری تمدن نوین اسالمی و پیروزی در پروسه سناریو و برنامه اساسی دشمنان برای ضربه زدن به فرآیند شکل

از درون خود اسالم بر اییدئولوژی اصیلی نفیوذ و پیروژه      ای از آن است تاتمرکز بر اسالم سیاسی و طراحی نمونه« ایدها

شکست و اضمحالل آن را اجرایی کنند. اندیشمندان غربی به خوبی اهمیت اسالم سیاسی بر پایه وبییت را در پییروزی   

با  کم نگرفتند وانقالب اسالمی درک کردند و هرگز اسالم سیاسی اصیل مبتنی بر وبیت فقیه با محوریت ایران را دست

هیای  هیا و سیایت  انیدازی شیبکه  انید. راه به دنبال مقابلیه بیا آن بیر آمیده    « هاجنگ ایده»های متعددی از جمله تاکتیک

توان از اقدامات اولییه آنهیا بیرای ضیربه     زبان در ابعاد متعدد مذهبی، قومی، فرهنگی و اجتماعی را میای فارسیماهواره

توان نام برد که از آمریکیا بیا پخیش    بیت را میای اهلعنوان مثال شبکه ماهوارهزدن به باورهای دینی مردم نام برد. به 

ای زنید و شیبکه میاهواره   های در پوشش مذهب شیعه به اختالفات مذهبی میان تشییع و اهیل سینت دامین میی     برنامه

 ای ایرانی است.هها اخالقی و اجتماعی برای خانوادهبان که استراتژی و هد  عمده آن ترویج ناهنجاریفارسی

هایی چون القاعده، طاالبان و داعش)در فقیه تکفییری بیه جیای فقیه شییعی( از       ها، طی دهه گذشته ایدهعالوه بر رسانه

شیوند و  الخصوص آمریکا به عنوان ایدئولوژی اسالم سیاسی در جهان معرفیی و تبلییم میی   سوی کشورهای غربی و علی

سیاسی اصیل را هد  قرار داده و از این طریق قدرت و توان جمهوری اسیالمی  کنند در نهان و آشکارا؛ اسالم تالش می

ای کیه بیرای تبلییم    هیای گسیترده  ایران برای شکل بخشیدن به تمدن نوین اسالمی را با مشکل مواجیه سیازند. تیالش   

بییت بیه   اهیل شود؛ هدفی جز معرفی اسالم سیاسیی منهیای   های غربی انجام میاقدامات غیرانسانی داعش توسط رسانه

جنیگ  »کنید کیه در   پژوهی به ما یادآوری میی عنوان اسالم سیاسی در جهان به جای اسالم سیاسی اصلی نیست. آینده

ها با حملیه  ها و گفتمانبینی، اسطوره؛ گزینه نظامی با تمام مفید بودن؛ به تنهایی پاسخگو نیست؛ چرا که جهان«هاایده

افیزاری را هیم بیه خیدمت گرفیت. از آینیده       های نرمهای مکمل دیگری چون گزینههروند و باید گزیننظامی از بین نمی

 توان نام برد.ها میپژوهی به عنوان مهمترین و کارآمدترین گزینه

های متنوعی در مسییر راه جمهیوری اسیالمی    شود که چالشبا نگاهی گذرا بر منطقه غرب آسیا به وضوح مشاهده می 

های چیون بحیران در سیوریه و یمین،     توان به مؤلفهنوین اسالمی قرار گرفته است که می برای شکل بخشیدن به تمدن

ها اگر چیه در ظیاهر   ها و تبلیم وهابیت و ... اشاره کرد. این مؤلفهروابط آینده عربستان سعودی با ایران، خیزش تکفیری

                                                           
افزاری را بر پیکره اییدئولوژی رقییب وارد سیازد. بیه عنیوان      کند از درون ضربات نرم، بدون استفاده از توپ و موشک تالش می«هاجنگ ایده. »1

کشیاند.  اضیمحالل میی  های سرطانی، جامعه هد  را از درون مورد حمله قرار داده و به مرور زمان بیه  مثال به جای حمله ویروسی، با ایجاد غده

تهدیدی اساسی و خطرساز است که اگر مورد غفلت واقع شود؛ حاکمیت دولت را از درون با چالش و حتی تیا مرحلیه فروپاشیی    « هاجنگ ایده»

 دهد.سوق می
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افزاری غیرب  شود که آن مقابله نرمری روشن میهای دیگهای آنها واقعیتهای آنها متفاوت است؛ اما با تحلیل بیهریشه

اند. در خصوص ایین  کردهها حتی به طور آشکارا آن را دنبال میای که مدتبا اسالم سیاسی واقعی و اصیل است. مبارزه

د رو خواهند داشت: اول این که هر مسئله را موردی بررسی کنند که با وجیو پژوهان ایرانی دو رویکرد پیشمسایل آینده

هیا بیه قیوت خیود بیاقی      تر در آینده منطقه باشند؛ چون ریشیه مفید بودن، باید منتظر پیدایش مسایل بیشتر و پیچیده

هستند. رویکرد دوم پرداختن به اسالم سیاسی است که با تقویت اسالم سیاسی مبتنی بر وبیت فقییه و ترسییم آینیده    

نان ساخته یا خواهد شد ببندیم و خنثی کنیم.آینده پژوهی اسالم هایی که از جانب دشمدرخشان، راه را بر توسعه بدیل

ای است که به مثابه یک فاکتور اصلی، موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصیادی، فرهنگیی و ... را   سیاسی، پروسه

ور جیدی در دسیتور   پژوهان ایرانی باید آینده پژوهی پیرامون آینده اسالم سیاسی را به طی گیرد. بنابراین آیندهدر بر می

زا در تمام سیطوح فیراهم شیود. آینیده     زا و فرصتگویی به مسایل چالشکار خود قرار داده؛ تا بسترهای بزم برای پاسخ

شیود  های تأثیرگذار بر جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا، وقتی دارای کارآیی بزم میپژوهی در تمامی مؤلفه

 (.  1931اسالم سیاسی بررسی و مطالعه شوند)نامه آینده پژوهی،های که به عنوان زیرمجموعه

 

 حضور ایاالت متحده آمریکا در کشورهای پیرامونی ایران.3-2

طلبیی، قیدرت نظیامی و فرضیا  منیابع اقتصیادی بزم را بیرای        ایابت متحده در حال حاضر تنها کشوری است کیه جیاه  

گوشه جهان که بزم بداند، در اختیار دارد. در صورتی که این برتیری  ها در هر سازماندهی نوین سرنوشت سیاسی دولت

های بیشتری شده است تا جایی که به صراحت می بینیم که نتایج مخرب ایین  ای برای شکست و جنگتبدیل به نسخه

ز نظیر  نمیود. ا گذاری خارجی آن چنان به خاک کشور آمریکا نزدیک شده که در قرن گذشته غیرقابل تصور میسیاست

نظامی آمریکا در جنگ بر علیه طالبان در افغانستان فاتح شد؛ در حالی که اگر طالبان دوباره سازماندهی شوند و جنگی 

رسد که آمریکا به این مسیائل تیوجهی   ولی به نظر نمی چریکی به راه بیندازند شاید نتایج حتی گویاتر از این هم بشوند،

پذیرد، با این وجیود  بینی است پایان میای که مدت آن غیرقابل پیشان در طول دورهداشته باشد. ظاهرا  بحران افغانست

آفیرین شیده اسیت؛ ولیی     خصوصا  همسایگانش مشکل های خارجی،این کشور از نظر سیاسی متزلزل شده و برای قدرت

زهای سروری بریتانیا سر آید. در حقیقت اسما  یک کشوری است که توسط انگلستان در روکشور بااهمیتی به شمار نمی

هیای  از جملیه جنیگ  تری در نقاط دیگر به وجود خواهید آمید،  های بسیار قابل توجهبندی شده است. بنابراین بحرانهم

ها نتایج غیرقابل اجتنابی داخلی میان کشورهایی که در آنها آمریکا مسئولیت کوچکی بر عهده گرفته است. این درگیری

موجیب و سیبب   تیرین صیادر کننیده صیالح؛     ها به دنبال آورده و در این مقام آمریکا، مهیم الحاست که توزیع آزادانه س
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ثمر و نیمه های است که در آینده، جهان به احتمال زیاد تجربه خواهد کرد. آمریکا در جستجوی بیبسیاری از آشفتگی

تماعی که منافع او را آن چنان که خیود  های سیاسی و اجتمام مانده خود در به کارگیری قدرت نظامی برای حل بحران

 تا(.جوئی خواهد زد)کولکو، بیاندازند؛ در مناطق دیگر دست به مداخلهکند به خطر میتعریف می

سیپتامبر نشیان    11شود. تر میپذیرتر و ناامندهد؛ ضربهطلبی بیشتری از خود نشان میبه طور کلی هر چه آمریکا جاه

های خارجی آمریکا مصون نخواهد ماند. عامالن حملیه از وسیایلی بسییار    ر از بازتاب سیاستداد که سرزمین آمریکا دیگ

ای استفاده کردند ولی آماده بودند که برای رسیدن به اهدا  تعیین شده جان خیود را فیدا کننید. در دورانیی کیه      ساده

بایید در درون خیاک   شیود و میی  می های کشتار جمعی متنو  و همگانی شده، آمریکا هر روز بیش از پیش منفورسالح

 تری را متحمل شود.آغاز کرده؛ مجازات سنگین 1310هایی که از سال خود به جزای دخالت در امور ملت

 های تروریستی در منطقه غرب آسیاچشم انداز آینده گروه.3-3

داده های میردم بیر علییه سیازمان    تروریسم فاقد هر گونه قاعده است؛ معموب  سالح ضعفا بر علیه زورمداران، سالح توده

نهایت پیچییده،  ای بیگناهان هستند. تروریسم پدیدهباری مردم عادی و بیشدگان است و قربانیان آن به صورتی تأسف

کشور جهان در ایین   03بسیار کهن و گسترده است. جورج بوش جنگ علیه تروریسم را اعالم و تهدید کرد که بیش از 

هیای  ار خواهند گرفت. جنگ علیه تروریسم با القاعده شرو  ولیی خیتم نشید و هیر روز گیروه     خصوص مورد مؤاخذه قر

هیای تروریسیم   های تروریسم پایانی نخواهد داشت مگر این که تمیام گیروه  جدیدتری اعالم وجود کردند. مبارزه با گروه

هیای  وبنی اسیت. مهمتیرین گیروه   دستگیر و سرکوب شوند و این صرفا  یک نبرد نخواهد بود بلکه نبیردی طی  شناسایی،

باشیند کیه تأثیرگیذاری    های تروریسیتی سیاکن در خیاک پاکسیتان میی     تروریستی در منطقه غرب آسیا داعش و گروه

 بیشتری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دارند.

 داعش .3-3-1

اند و به به کار بردن آن وضع کردهکه به تازگی مجازات سنگینی هم برای  0«داعش»یا همان 1دولت اسالمی عراق و شام

کند کیه بیه دنبیال ایجیاد ییک حکومیت و       تغییر نام داده است؛ خود را گروهی سنی معرفی می« دولت اسالمی»به نام 

دولت چندملیتی اسالمی مبتنی بر شریعت است. داعش گروه انشعاب و باقی مانده القاعده عراق اسیت کیه طیی حملیه     

                                                           
9 .ISIS 

بیه   2339آمریکا و صیدام در سیال   ابصل کاشته و با بابگرفتن درگیری بین گیری داعش توسط ابومصعب الرزقاوی یک اردنی. بذر اولیه شکل0 

نظامیان داوطلب هرات افغانستان را بیر عهیده داشیت. سیپس در شیمال عیراق بیه جنیبش         ، فرماندهی شبه2331بار نشست. الرزقاوی در سال 

ا نیروهیای  طلب انصار ابسالم کردهای عراق پیوست و رهبری شاخه عربیی آن را بیر عهیده گرفیت. نیروهیای شیاخه القاعیده در عیراق ر        جدایی

در پیی  الرزقاوی در پاکستان و افغانستان تشکیل دادند و بعدها نیروهای دیگری از سوریه، عراق و همسایگان آن به این گروه پیوستند. الرزقاوی 

 ، کشته شد.2330حمالت هوایی آمریکا در ژوئن 
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عراق پدید آمد و ناآرامی و هرج و مرج شکل گرفته پیس از آن، بسیتر مناسیبی را بیرای      آمریکا برای سرنگونی صدام به

موجیب   2319جنگ چریکی علیه نیروهای ائتال  و متحدان داخلی آنها شکل داد. خشونت روزافزون این گروه در سال 

مان ملیل شید. گیروه    ، طبیق نظیر سیاز   2331ترین سال پس از سال هزار نفر و تبدیل شدن آن سال به خونین 1مرگ 

ییا   0«دولیت اسیالمی عیراق و شیرق مدیترانیه     »نام جدید خود را تحت عنیوان   2312تروریستی القاعده عراق، در سال 

اعالم کرد. سپس به قصد رویارویی و سرنگونی نظام سوریه وارد این کشور شد. این گروه  7«دولت اسالمی عراق و شام»

هیای دولتیی و   نشینی ارتش عراق در شهرهای مهم فلوجه و موصیل، زیرسیاخت  م. با عقب2311تروریستی، تا ماه ژوئن 

سرکرده داعش، در آغاز مسیر خیود   1ای هر دو طر  مرز سوریه و عراق را تحت کنترل در آورد. ابوبکر البغدادیمنطقه

ی داخیل ایین کشیور    هیا در عراق تنها به دنبال تصاحب عراق بود؛ اما بحران سوریه توجه البغدادی را به سوی ظرفییت 

جذب و همین موضو  باع  شد که نام گروه خود را تغییر دهد. داعش، همانند القاعیده فقیط بیه سیود قصید و جنیگ       

تیرین  ترین مبانی جنگی خود انتخیاب کیرده اسیت. اصیلی    چریکی اکتفا نکرد؛ بلکه قلمروگشایی و فتح اراضی را از مهم

های نزدیک به صدام، نظامیان برییده از ارتیش سیوریه و    بع  عراق و چهرهنیروهای داعش را فرماندهان و مدیران رژیم 

دهند. گروه عراق، جنگجویانی از اروپا، چچن، بوسنی، شرق ترکستان، لیبی، افغانستان و چندین کشور دیگر تشکیل می

سیوریه، اردن و  گیذاران عمیده داعیش در    میلییارد پونید داراییی دارد. سیرمایه     2هزار عضو و حیدود   03داعش بیش از 

گیری، فروش نفیت منیاطق تحیت    های مالی خود را از طریق قاچاق، باجعربستان ساکن هستند. همچنین داعش بودجه

کند داعش در سوریه، در مناطق رقه، حسکه و دیرالزور قدرتمند شده و در عیراق نییز در موصیل،    کنترل و ... تأمین می

با تأسیس یک رژیم یا امارات اسیالمی، از میردم مالییات و بیا فیروش منیابع       تکریت و استان ابنبار قدرت گرفته است و 

نفتی، درآمد هنگفتی کسب و روز به روز قدرت مالی البغدادی در حال افزایش است. البغدادی خواهان فیتح قلمروهیای   

خاورمیانیه   ان نقشههای اشغالی است. همبیشتر از این است و خواهان قلمروگشایی در لبنان، اردن، فلسطین و سرزمین

 (. 1931نیوز، ها در پی ایجاد آن در سطح منطقه خاورمیانه هستند)مشرقجدید که سالهاست آمریکاها و اسرائیلی

 2323نقشه قلمروی ادعای داعش برای سال 

                                                           
6 . ISIL 

1 . ISIS 

در شیهر سیامرای عیراق بیه دنییا و تحصییالتش را در        1371البدر اسیت. وی در سیال   . اسم واقعی ابوبکر البغدادی، ابراهیم عواد ابراهیم علی1 

 دانشگاه اسالمی بغداد تا مرحله دکترا و هئیت علمی ادامه داده است. در آن دوران به عنوان واعیظ مشیهور بیوده اسیت. اعضیای خیانواده وی از      

بیا کشیته شیدن سیرکردگان      2330هیای جهیادی در سیال    ن بیه گیروه  ها پیش به پاکستان رفته و در آنجا ساکن هستند. پیس از پیوسیت  مدت

 داعش)ابوعمر البغدادی و ابوحمزه المهاجر( وی به عنوان سرکرده جدید گروه انتخاب شد.
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. ه اسیت های مرکزی عراق و سوریه در فضیای ژئوپلوتییک( پیونید داد   استان سوریه )حوزه 1استان عراق را به  1داعش 

های اطالعاتی عربستان و اسیرائیل فعالییت دارنید و    ای دانست که با خطوط سرویسپس داعش را باید مجموعه پیچیده

هد  اصلی، مقابله با تقاطع شیعه و ایران است. در این میان اسرائیل و عربستان بیش از همه پیشیینیان ایین اقیدامات    

های اخیر توانسته اسیت  تکفیری در سال -های سلفیین گروه از جریان. گروه تروریستی داعش به عنوان بزرگترهستند

ترین بازیگر غیردولتی در منطقه غرب آسیا، بسیاری از معادبت استراتژیک و مسائل ژئوپلیتیک را تحیت  به عنوان اصلی

(. در ظهور و قیدرت  1931نیوز،المللی مطرح شود)مشرقای و بینتأثیر قرار داده و به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه

توان در قالب های داعش را میاند که مهمترین آنها تحت عنوان پیشرانهای مختلفی تأثیرگذار بودهگرفتن داعش مؤلفه

 نمودار ذیل مشاهده کرد:
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المللیی پییدا   بینگانه فکری، دولتی، نظامی و تروریستی، موجودیت جدید و خاص در عرصه جریان داعش در ابعاد چهار

هیای داعیش بیه لحیاظ     های مختلفی را در خود جمع کرده است. این ابعیاد و مؤلفیه  کرده که به صورت همزمان ویژگی

المللیی مطیرح شیود. داعیش در     بینی در سطح بینای پیچیده و غیر پیشماهیت و راهبرد سبب شده تا به عنوان پدیده

های راهبردی برخوردار اسیت و بیا   ها از انعطا کند و در برخی حوزهدنبال میها، راهبردهای پابرجایی را برخی از حوزه

دهد. همچنین به راهبردهای دورتری نیز برای آینده بلندمدت توجه دارد. توجه به شرایط، راهبردهای خود را تغییر می

 های راهبردی داعش در نمودار زیر به طور خالصه بیان شده است.ابعاد و مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکفیری تهدیدات مختلفی  -با توجه به مطالب ذکر شده و ابعاد متعدد جریان داعش که ذکر شد؛ این جریان تروریستی

را برای ایران ایجاد کرده و در آینده نیز خواهد کرد. بنیابراین توجیه بیه ایین معضیل و چیالش از منظیر امنییت ملیی،          

بسیار مهم و قابل توجیه از سیوی کارشناسیان مربوطیه و هیم مسیئولین       المللی جمهوری اسالمی ایران ای و بینمنطقه

های که قابلیت مطرح شدن آن است؛ مسأله راهبردهای داعش در خصوص ایران و بیان ایین  ترین مؤلفهباشد. از مهممی

ات راهبیردی  ترین تهدیدسؤال که داعش چه تهدیداتی را برای جمهوری اسالمی ایران در آینده ایجاد خواهد کرد. مهم

توان به طور خالصه در نمودار زیر بیان کرد)نامیه آینیده   داعش علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در آینده را می

 (.21: 1931پژوهی،
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 های تروریستی در خاک پاکستانگروه .3-3-2

کنند؛ تصاویری متفاوت آینده پاکستان ترسیم میهای بسیار متفاوتی از های مؤثر داخلی و خارجی، بدیلتقاطع پیشران

هیای داخلیی متغییر اسیت. بنیابراین آینیده       که از یک کشور در حال رشد اقتصادی تا کشوری چند پاره و درگیر جنگ

پاکستان به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسالمی ایران از چند جهت برای اییران مهیم اسیت. از یکسیو بیه دلییل       

یعیان، سوابق همکاری مشترک دو کشور در پیمان سنتو، اکو و دی هشت، روابط نزدیک ایران با خانواده تمرکز بابی ش

اییم. امیا از سیوی دیگیر بیه دلییل نفیوذ عربسیتان بیر          های مختلف بودهبوتو و ... شاهد روابط نزدیک دو کشور در دوره

هیای تکفییری و بیه    های وابسته به وهابیت، گیروه ها و فعالیت جریانهای این کشور، پاکستان به بهشت تروریستدولت

های معاند علیه جمهوری اسالمی بدل شده است. ارتش، هنید، وضیعیت سیاسیی افغانسیتان، اییران، آمریکیا،       ویژه گروه

ترین کنشگران، بیشترین تأثیر را در آینده پاکسیتان  چین، اقتصاد جهانی، تروریسم، قبایل و احزاب بزرگ به عنوان مهم

تیرین  آباد مؤثر خواهند بود. اما مسأله تروریسم یکیی از چالشیی  اسالم -هند داشت که همه بر چگونگی روابط تهرانخوا

های تروریستی از خاک پاکستان علیه جمهوری اسالمی موضوعات مابین ایران و پاکستان است. استقرار و استفاده گروه
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آباد از هر گونه اقدام قاطع در ایین زمینیه   کرر ایران، دولت اسالمهای مایران واقعیت غیرانکاری است. به رغم درخواست

 (.21: ش1931کند)نامه آینده پژوهی،خودداری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداز آینده روابط ایران و عربستانچشم.3-1

چنیدان   1+0ای اییران بیا کشیورهای    بینی بود واکنش عربستان سعودی نسبت به توافق هستههمان طور که قابل پیش

ای جمهیوری اسیالمی اییران سیکوت پیشیه کردنید؛ ولیی        های عربی در قبال توافیق هسیته  مناسب نبود. رهبران دولت

زبان در سطح منطقه و جهان با تمام توان از توافق انجام شده انتقیاد کیرده و سیعی در نیامطلوب جلیوه      های عربرسانه

هیای  ق معرفی کنند. گذشته از این موضو ، حماییت برخیی از دولیت   ای که ایران را بازنده توافدادن آن کردند؛ به گونه

های عربی به رهبری عربستان بیه دنبیال   عربی از حمله عربستان به یمن حکایت از این مسأله است که تعدادی از دولت

غربیی   افروزی در منطقه به دنبال این اسیت کیه بیه کشیورهای    ای هستند. عربستان با جنگتغییر موازنه قدرت منطقه

یادآوری کند که نه تنها قدرت واقعی منطقه در دستان عربستان هست؛ بلکه مشیتری واقعیی صینایع دفیاعی آنهیا نییز       

ها خواهند بود. با توجه به داشتن مرزهای مشترک آبی و خشیکی بیا اعیراب و داشیتن اشیتراکات دینیی و       همین دولت

ورهای عربی برای جمهوری اسالمی اییران حیائز اهمییت    رسد وضعیت و شرایط حاکم بر کشتاریخی ضروری به نظر می
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های محتمل در جبهه اعراب را ترسیم کرد تا با آمادگی کامل اقدام به کنش و واکنش در قبیال  باشد. بنابراین باید آینده

میل  تیوان در دو دسیته عوا  هیای عربیی را میی   دهی به رویکیرد دولیت  ترین عوامل مؤثر در شکلاقدامات آنها نمود. مهم

 (.21: ش1931المللی شناسایی و بررسی کرد)نامه آینده پژوهی،ای و بینمنطقه

 های عربیدهی به رویکرد دولتمهمترین عوامل مؤثر در شکل عوامل

 

 

 

 ایعوامل منطقه

 هاسیاسی بین ایران شیعی و اعراب سنی به رهبری سعودی -وجود رقابت فرهنگی

های عراق و سوریه به نفع غرب و ای و تضعیف دولتمنطقهداعش؛ تشدید مسأله رقابت قدرت 

 عربستان

 های اقتصادی میان اعراب خلیج فار رقابت

 وضعیت داخلی کشورهای منطقه)اقتدارگرایی( 

 نو  روابط آینده اعراب با یکدیگر و ایران

 نو  رفتار بازیگران غیر عرب مثل ترکیه و اسرائیل

 ایران و عربستانچگونگی روابط آینده 

 

 

 المللیعوامل بین

 ای ایرانپیمانان غربی آنها به توافق هستهنگاه اعراب و هم

 های منطقه)داعش در عراق و سوریه(های جهانی به ناامنیواکنش

 آینده امنیت انرژی؛ قدرت اقتصادی و به دنبال آن نفوذ سیاسی و تسلیحاتی اعراب

هیای در حیال توسیعه از نگیاه اقتصیادی،      برای رویارویی با دولیت تغییر گفتمان مسلط جهانی 

 هویتی با محوریت حقوق بشر -فرهنگی
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 های داخلی انقالب اسالمیچالش.3-3

های متعددی در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در سطح داخلی انقالب اسالمی با چالش

له ئمس های پیش رو وابستگی به نفت وبحران بیکاری وترین چالشاجتماعی از مهمروبرو است در زمینه اقتصادی و 

در زمینه سیاسی ترسیم استراتژی مشخص و مدون  .های ساختاری در ساختار اقتصادی کشورمی باشداشتغال و ضعف

ی بیگانه و سکوبر و حرکت در چارچوب آن و جناح بندیهای سیاسی و زمینه فرهنگی تهاجم فرهنگی و نفوذ اندیشه ها

بحران هویت و ضرورت فرهنگ سازی و احیاو ترمیم هویت دینی و ایرانی و بازسازی تمدن  در میان روشنفکران و

 اسالمی و در زمینه اجتماعی جوانی جمعیت و بر طر  نمودن آسیب های اجتماعی.

ها نها و بحرانحو مطلوبی بر این چالشبه نظر می رسد با اجرای کامل و دقیق چشم انداز بیست ساله کشور بتوان به 

فائق آمد و افق روشنی برای کشور در عرصه های مختلف ترسیم نمود و کشور را به جایگاه شایسته آن در سطح منطقه 

روی انقالب اسالمی در دهه های پیشترین چالش. در زیر سعی شده است به برخی از جدیو در سطح جهان رساند

 ود.چهارم آن پرداخته ش
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 و ضعف در کادرپروری مدیریتی بحران انتقال قدرت. 3-3-1

نیازمند کادرسازی  انقالبی با مختصات انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی با ابعاد عقیدتی و ایدئولوژیک خود قویا 

سفانه این أاما مت ؛های اصیل انقالب استمد و باورمند به ارزشآو تربیت نیروی انسانی و مدیران متخصص و کار

  .ضرورت همواره تحت الشعا  خود محوری نسل اول نقالب قرار گرفته است

اینکه سازو کار صحیحی  در کنار و حاشیه بودن این نسل است و یکی از عوامل اصلی نارضایتی نسل دوم و سوم انقالب 

ایده ها و توانایی های این نسل  نتیجه  در ها در کشور طراحی نشده است.برای انتقال قدرت از نسل اول به این نسل

بجای سازندگی و پیشرفت کشور به سوی نقد و اعتراض و گاهی نا امیدی سوق پیدا می کند و کشور و نظام از ظرفیت 

بی نهایت و ارزشمند نسل جدید و تحصیل کرده و متعهد کشور بی بهره می ماند . یکی از دبیل مهاجرت ها را نیز می 

  .سطح از بحران مشارکت جستجو کرد توان در این

زموده و ماهر شده و در آدر حالی که روش صحیح این است که نسل جدید جوان کشور در کنار مدیران با تجربه کار 

سفانه أیندی که با وجود معقول بودن متآها را برعهده گرفته و انتقال ارام قدرت صورت گیرد فرزمان مناسب مسئولیت

مهر، )دبیری .ن پایبند هستندآتعداد معدودی از مدیران نسل اول به  ا شور نبوده و نیست و صرففرایند غالب در ک

رفت از چالش را توجه به تواند قلمداد شود؛ هشداری که یکی از راهکارهای بروناین مقوله هشدار جدی می (1939

 نماید.سابرانه نسل جدید انقالب معرفی میکادرسازی شایسته

 بحران یا )چالش( آب. 3-3-2

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصر ، موجب کشیده شدن آب به عرصیه رقابیت کشیورها و    

هیای اجتمیاعی   سیاسی مییان گیروه   -دهی به روابط اجتماعیهای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکلگروه

های مدنی و اجتماعی عمدتا  از کمبود منابع آب و میواد  ده و خشونتهای آینباشد. برخی محققان معتقدند که جنگمی

 هایی را در این زمینه متوجه حکومتها خواهد کرد.غذایی ناشی خواهد شد و حتی چالش
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 (1932هشی، )مختاریمنبع: 

شیده کیه بیر    از دیدگاه هیدروپلیتک داشتن آب به مثابه قدرت و کم آبی یک موضو  خیلی جدی و اسیتراتژیک تلقیی   

ها اثرگذار بوده و در نتیجه عامل تعیین کننده در ضعف قدرت سیاسی اسیت و ممکین   توسعه اقتصادی و اجتماعی ملت

هایی کیه در بیین   ها و رقابتآبی بر سر آب با یکدیگر به جنگ بپردازند. عالوه بر تنشهای گرفتار معضل کماست دولت

بیاید؛ نباید از این مسأله غافل شد که در سطوح فروملی و محلی نیز ممکین   کشورها بر سر تسلط بر منابع آبی به وجود

هایی به وقو  بپیوندند که ظرفییت تیأثیر   ها و درگیریهای مختلف بر سر استفاده از منابع آب، تنشاست بین سکونتگاه

هیای پییاپی   ها و خشکسالیسود بر امنیت داخلی کشورها را دارد. با روند گرم شدن تدریجی کره زمین، کاهش بارندگی

آبی های فراگیری ناشی از بحران بیچنین ایران با چالش، اغلب کشورهای منطقه و هم2323شود تا سال بینی میپیش

بیرداری از  دست و پنجه نرم خواهند کرد. در نتیجه چنین شرایطی طبیعی است کیه رقابیت بیر سیر دسترسیی و بهیره      

رزی و مشترک با کشورهای همسیایه افیزایش یافتیه و ایین موضیو  عیاملی بیرای        های سطحی به ویژه در مناطق مآب

های تروریستی نیز به این معضل دامن خواهد زد. بیه عنیوان مثیال    ثباتی و حتی منازعات نظامی شود. حضور جریانبی

ه تیالش دارد بیا   داعش در مناطقی که از سوریه و عراق تسلط دارد؛ از مناطق آب خیز این دو کشور هسیتند. ایین گیرو   

تسلط بر سدها، رودها و منابع آبی کشورهای منطقه، آینده غرب آسیا را در دست خود داشته باشد. ایران به عنوان یکی 

از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه، از جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه اسیت و  

رود و مسائل و مشکالت های آینده به شمار میدود کننده توسعه کشور در دههترین عوامل محاین مسئله یکی از اصلی
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ترین پیامیدهای  (. مهم21: ش1931بالقوه و بالفعل قابل توجهی را برای کشور به دنبال خواهد داشت)نامه آینده پژوهی،

 توان در شکل زیر بیان نمود.روند کم آبی در ایران را می

 

 

 

 

 مذهبی در ایران -های قومیآینده اقلیتانداز چشم. 3-3-3

هیای قیومی، دینیی، ریشیه زبیانی و دیگیر       توان یافت که شیهروندان آن، همگیی از نظیر وابسیتگی    کمتر کشوری را می

دست باشند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تنو  قیومی، میذهبی و زبیانی    های هویتی کامال  یکسان و یکمؤلفه

کند. بهترین راه برای شناسایی ایین فضیاهای   است که گاهی ترسیم مرزبندیها را در آن غیرممکن می آن چنان گسترده

پیچیده و تودرتو استفاده از مدلی و روشی است که کمک کند تا بدین وسیله عوامل مؤثر بر آینده یک اقلیت قیومی ییا   

ییارات میدیران و چگیونگی دیگیر عوامیل میؤثر       مذهبی را شناسایی و با کمک آن بهترین سناریو را بر اسا  حوزه اخت

رو بیه هیا رو سیاسی در کشوری که بیا مسیائل اقلییت    -ترسیم نمود. هر گونه تصمیم، سیاست یا رفتار بازیگران اجتماعی

(. ایین عوامیل را   21: ش1931ها تأثیر بگذارد)نامه آینده پژوهیی، تواند بر اقدامات فردی، گروهی و کالن اقلیتاست؛ می

 ان به ترتیب زیر بیان نمود.تومی

اند تأثیر داشته و باید با ایین دو عامیل،   ها تنها بر دو عاملی که به صورت عمودی قرار گرفتهبر اسا  مدل باب، حکومت

هیای  زمان مناسب به مقابله با اقدامات دیگر بازیگران بپردازند. در خصوص اقدامات بیگانگان در تنش –با طراحی اقدام 
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اشیاره کیرد. نقشیه طراحیی شیده      « برنارد لوئیس»»توان به طرح و نقشه مذهبی در جمهوری اسالمی ایران می -قومی

 دسیتگاه  شیود. امیروزه  زیه اییران را شیامل میی   ژنرال یهودی جنگ نرم از نظریه برخورد تمدنها تا تج 3«برنارد لوئیس»

 و ترکیه عراق، لیبی، پاکستان، سوریه، یمن، از وضوح به را طلبیجدایی آوای جهانی گرسلطه طبقه ایرسانه و تبلیغاتی

 بیار  یک که شاهدیم و رساندمی جهانیان گوش به شده تشدید صورتی به آن حوزه و خاورمیانه اسالمی کشورهای دیگر

 غالیب  در دیگیر  بیار  آن بیر  غلبیه  و اسیالمی  بیزرگ  امپراطیوری  آخرین کردن تکهتکه و دوم جهانی جنگ از پس دیگر

 حکومت و بیانداز تفرقه» از دیگری نیرنگ پر نسخه هد  اسالم دنیای ،«لوئیس برنارد» نام به صهیونیستی هایطراحی

العاده اسیتراتژیکی دارد. هیر گونیه تغیییر در مرزهیای      اهمیت فوق« برنارد لوئیس»طرح و نقشه  .است گرفته قرار «کن

جغرافیایی ایران به راحتی خواهد توانست کشورهای همسایه آن بیه خصیوص عیراق، ترکییه و پاکسیتان را بیه راحتیی        

هیای  بزرگی نماید. از ایین رو رسیانه  ثبات ساخته و به پیشرفت طرح لوئیس، برای بالکانیزه کردن دنیای اسالم کمک بی

ای را انجیام داده و خواهنید   های سینگین و پیر هزینیه   آمریکایی و اسرائیلی برای پیشبرد طرح لوئیس در ایران عملیات

 (. 1931داد)مشرق نیوز، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شناسی است. وی متخصص در زمینه تاریخ اسالم، تعامالت میان اش شرقانگلیسی است که حوزه تخصصی -. برنارد لوئیس، مور  آمریکایی3 

 الم و غرب است؛ اما بیشتر به خاطر آثارش در مورد امپراطوری عثمانی در محافل آکادمیک شهرت یافته است.اس
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 نقشه تجزیه ایران و کشورهای منطقه بر اسا  طرح ارائه شده از برنارد لوئیس

 

 گیری(د)نتیجهبرآین-1

 محییط  در آینیده  از اسیتقبال  بیرای  انتظیار  جای به نگر،آینده و آگاه ریزانبرنامه و مدیران معاصر، تحول از پر جهان در

 بیا  و کیرده  منتقل آینده به زمان ماشین با را خود ریزیبرنامه تفکر آینده، با رویارویی هنگام در تصمیم اتخاذ و کارشان

 به رسیدن هایسیاست و تابلوگذاری را توسعه مسیرهای امروز، به آینده از نگریپس رویکرد با مطلوب، آینده در حضور

 بیه  اسیت؛  تیر مهیم  آنهیا  همه از آینده زمان آینده، و حال گذشته، زمان سه بین از. کنندمی ترسیم را مطلوب آینده آن

 در دیگیر  گذشیته  دارد.میی  وا فعالیت و تالش به زندگی در را انسان و کندمی ترسیم را بشر زندگی آینده این که جهت

 و اسیت  گیذر  در گریزپیا  و رمنیده  نیز حال است. مانده جای بر ذهن توی هزار در آن از خاطراتی تنها و نیست دستر 

 .کنیم زندگی آن با و آن در تا مانده باقی ریزیبرنامه برای که است چیزی تنها آینده تابد.برنمی را تأثیری ترینکوچک

دخالت انسیان در ایین رونید موجبیات تغیییر و      و  بینی و انقیاد هستندبسیاری از حوادث و رویدادهای آینده قابل پیش

اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تالش در جهت رفیع مشیکالت موجیود،    . تحوبت مطلوب را ایجاد خواهد کرد
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ینده بیاندیشند. باید توجیه داشیت کیه حضیور عامالنیه در رونید       گیرندگان به آشود که مدیران و تصمیممانع از آن می

هیا، نیازمنید رویکیردی آینیده پژوهانیه اسیت کیه امکیان         هیا و گزینیه  تحوبت آینده، کاهش تهدیدات و افزایش فرصت

 .سازدگری در رخدادهای آینده را فراهم میکنش

ای، هنیری  های رسانهناپذیر کلیه فعالیتتفکیک های گوناگون عملیات روانی، عنصر و شاخصدر سه دهه گذشته، روش

گر غربی و صهیونیستی را علیه جمهوری اسالمی ایران، انقالب اسالمی و در های استعمارگر و سلطهو دیپلماتیک قدرت

طلبانه در کشورهای اسالمی شکل داده است. ایین ییک واقعییت    خواهانه و استقاللهای آزادیدرجه بعدی همه جنبش

ای از تاریخ معاصر، نمونه دیگری را نتوان یافت که مردم یک کشور، بیه جیرم   تاریخی است که شاید در هیچ برههمسلم 

هیای  های وابی انسانی و اسیالمی، حیق حاکمییت ملیی، اسیتقالل، شیرافت و آزادی، توسیط قیدرت        پافشاری بر ارزش

و البته در کنار جنگ نظامی، خرابکاری، اقدام بیه  روانی های پیچیده جنگجو، هد  مجموعه کاملی از انوا  روشسلطه

های براندازانه قرار گرفته باشند. این بخش کوچکی از بهایی است که مردم ایران در بیش از سه دهه کودتا و دیگر روش

لین، اند. اکنون که در آستانه دهه چهارم انقالب اسالمی هستیم بر تمامی مسیئو برای دفا  از حقوق مسلم خود پرداخته

نظییران، کارشناسییان و ... بزم و ضروریسییت کییه بییا طراحییی راهبردهییا و   مییدیران، سیاسیییون، دانشییگاهیان، صییاحب 

هیای  هیا و مؤلفیه  بینیی چیالش  پژوهی، به پیشسازی کنند و با پرداختن به علم آیندههای بزم اقدام به فرصتاستراتژی

های توان مؤلفههای کاربردی میریزیپژوهی و برنامهبا علم آینده ای و جهانی بپردازند.تهدید کننده امنیت ملی، منطقه

زا را در ابعاد متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شناسایی و همگیام بیا آنهیا، در صیدد رفیع و      تهدید و چالش

روانیی دشیمنان را در    هیای جنیگ  هیا، فرییب  تواند حیلهنگر میخنثی کردن آنها بر آمد. تنها افکار هوشیار، آگاه و عمق

های کشیورهای غربیی علییه جمهیوری     دستیابی به اهدا  و منابع تهدید ناکام کند. به وضوح قابل درک است که تالش

ترین روشهای مورد استفاده ای متوقف نشده است؛ فقط نو  آن تغییر کرده است. امروزه مهماسالمی ایران در هیچ برهه

افیزاری ییا جنیگ    های سیخت های جنگ نرم به جای روشمی ایران استفاده از ایدهکشورهای غربی علیه جمهوری اسال

آید. هد  کشورهای غربی های بزرگ به شمار میافزاری قدرتای برای جنگنظامی است. تروریسم در عصر حاضر بهانه

الشیعا  قیرار   ر واقع تحیت از به راه انداختن جنگ روانی علیه جمهوری اسالمی ایران با موضوعات حمایت از تروریسم، د

دادن افکار عمومی جهانیان و کم اثر کردن قدرت نفوذ اییران در سیطح جهیان و در نهاییت انیزوای آن اسیت. نداشیتن        

برخوردی مناسب و به هنگام با این گونه تبلیغات نادرست، ضمن داشتن آثار سود سیاسی، اقتصادی و فرهنگیی ممکین   

آمییز، مقالیه و   های اهانتآنها علیه جمهوری اسالمی ایران شود. کتاب، کاریکاتور، فیلمای برای اقدامات آینده است بهانه

سیابقه دیین اسیالم در    ... توسط کشورهای غربی نسبت به دین اسالم و مسلمانان؛ همگی به دلیل نگرانی از گسترش بی
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می کشورهای غربیی، در معیرض   جهان است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای مسلمان و مسلمانان؛ تحت تهاجم نظا

کشیی روی  هالکت و تحقیر قرار دارند. گذشته از این غرب با اتکا به برخی از قوای مسلمانان به تخریب عقاید و مسلمان

ای را به وجود آورده است.مسیلمان  های فزآیندهآورده و با دست خود مسلمانان در برخی از کشورهای اسالمی، درگیری

ثباتی را از جهان اسالم در ، فلسطین، پاکستان، لبنان و ... نه تنها تصویری از آشوب و ناامنی و بیکشی در عراق، سوریه

زدایی میان کشورهای مسلمان شود. با توجیه بیه   ها سبب دینرود که این کشمکشکند، بلکه بیم آن میدنیا عرضه می

هیای راهبیردی و میدونی بیا     طلبد که ابزارها و طرحمی افزاری کشورهای غربیموارد ذکر شده، برای مقابله با تهاجم نرم

بینی شود. آینده پژوهی ابزار تولید فکر و اندیشه در یک جامعه است. جهان غرب دانیش  روش آینده پژوهی ارائه و پیش

آینده پژوهی خود را در دستر  جهان اسیالم قیرار نیداده و حتیی ییک آینیده پیژوه مسیلمان از ایین رشیته از غیرب            

و افکار جهانیان است. دنیای پیشرفته امروز، به کمیک   پژوهی ابزار تسلط بر اندیشهالتحصیل نشده است؛ زیرا آیندهفارغ

دهد. بنابراین برای کسانی که دغدغه اسیالم و انقیالب اسیالمی و    آینده پژوهی افکار جهانی را مدیریت کرده و جهت می

های دقییق و اصیولی نگیذاریم    ریزیژوهی بزم و ضروریست تا با برنامهجمهوری اسالمی ایران را دارند؛ آموختن آینده پ

ای و های منطقهوار به برخی چالشگر مدیریت شود. در این پژوهش به صورت فهرستافکارمان توسط کشورهای سلطه

ش کیرد کیه   روی جمهوری اسالمی ایران در دهه چهارم انقالب اسالمی اشاره شد؛ ولیی نبایید فرامیو   ای پیشفرامنطقه

زا نخسیتین قیدم   ها؛ کار اساسی انجام گرفته است. شناسایی عوامل چالشها و چالشصر  بیان و فهرست کردن مؤلفه

 المللی است.ای و بینریزی و طراحی راهبردهای متعدد جهت رسیدن به یک جامعه آرمانی در سطح منطقهبرای برنامه

 

 منابع 

 

 ----------- ، ه چهارم روی جمهوری اسالمی ایران در دهالمللی پیشای و بینهای منطقهانداز چالشچشم

 .1931، 23انقالب اسالمی، شماره 

 -----------1931، 21، شماره 2323ل پاکستان در افق های بدی، آینده. 

 وهی علوم و فنون دفیاعی،  ژها(، تهران: مرکز آینده پآینده پژوهی)مفاهیم و روش ،پدرام، عبدالکریم و همکاران

1911. 

 قابل دسترسی در:1939، تابناک، «!بهترین هدیه نسل اول انقالب در سالگرد انقالب »مهر، امیر، دبیری . 

 http://www.tabnak.ir/fa/news/171101 

 1931، 23ی، شمارهه، نامه آینده پژو2320های رژیم صهیونیستی در افق انداز چالش، چشمسالمت، سجاد. 

http://www.tabnak.ir/fa/news/474851/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.tabnak.ir/fa/news/474851/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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  آینیده پژوهیی،   رو (، نامیه سمیعی، سعید، آینده پژوهی به مثابه فراپارادایم یکپارچه)مبتنی بر نگیاه ژوز  وو

 .1931، 23شماره

 نظام برنامه ریزی فرهنگی شده در انقالب اسالمی با رویکرد »اهلل، عیوضی، محمد رحیم و  کشاورز ترک، عین

 .22-1، ص ص 1932، زمستان 3، شماره 9پژوهشنامه انقالب اسالمی، دورهنامه ، فصل«آینده پژوهی

 جنگ نرم و سناریوهای آینده انقالب »زاده، فرهاد، عیوضی، محمدرحیم و میرشاه وبیتی، فرزانه و  نظری

 .91-1، صص 1931، پاییز 1نامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، سال اول، شماره ، فصل«اسالمی ایران

 پژوهی بیه مثابیه ییک فراپیاردایم یکپارچیه،      آینده شناسی فرارشتهمهدی و همکاران، مختصات روش راد،فاتح

 .1932، 1ر علوم انسانی، دوره ششم، شمارهای درشتهفصلنامه مطالعات میان

 (، جمهوری اسالمی ایران و تهدید راهبردهای آینده داعش، نامه آینیده  1931ای)کانون تفکر مطالعات منطقه

 .1931، 21ی، شمارهپژوه

 تا.وین جنگ، ترجمه سعید ساری اصالنی، بیکولکو، گابریل، عصر ن 

  ه ژئوپلیتییک ، فصلنام1131هیدروپلیتیک ایران؛ جغرافیای بحران آب در افق سال  ، هشی، حسینمختاری- 

 .1932سال نهم، شماره سوم، 

 1931، «ایران تجزیه» نقشه طراحی تا «هاتمدن برخورد» نظریه از لوئیس؛ نیوز، برناردمشرق. 

 1901ر زندگی بشری، قم: انتشارات صدرا، مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی د. 

 ت انتظامی، شماره چهارم، سال آینده پژوهی، بستر عبور از مرزهای دانش، فصلنامه نظم و امنی ، مظفری، علی

 .1911دوم، 

 1931، 21، شمارهروهای پیشاعراب پساتوافق و گزینه ، نامه آینده پژوهی. 

 


