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 :چكیده

 سام، ياشااعه ترور  ،یافرامنطقاه  یهاا قدرت يیمداخله جو لیبه دل رانيا یاسالم یجمهور یتیامن  یمح

 یحاتیمساابقه تسال   ،افتهيسازمان اتيو ورشكسته و جنا فیضع یهادولت ،یو وهاب یریتكف يیگراافراط

آن  یاصال  مسئلهاست.  یتیامن یها یمح نياز دشوارتر یكيو بحران اقتدار  فیضع یهامنطقه، دولت در

 یالمللا نیبا  یتی، موضوعات و مسائل امنهابحران نيترمهمسو،  کيكه از  ینیچن نيا یطیاست كه در مح

ت منحصر باه فارد   با مختصا رانيا یاسالم یمانند جمهور یگريباز گر،يد یداشته و از سو انيدر آن جر

 ديا ، باكشاد یما را به چاالش   متحدهاالتيا یبه رهبر یكه دائماً نظام سلطه جهان المللنیبخود در سطح 

 .ديو منافع كشور اتخاذ نما تیكردن امن یرا در حداكثر یبداند چه نوع كنش و اقدامات

مقام معظم  یاز رهنمودها یاندیم یهاافتهي ،یسيونويسنار کیو تكن یپژوهندهيآ وهیمقاله بر اسا  ش نيا

 یوهايسانار  ،یو خبرگا  یو جامعاه نخبگا   یملا  تیا امن انیا متول دگاهيا كشور، د یباالدستاسناد  ،یرهبر

 یم میترس رانيا یسالما یجمهور یتیامن  یرا در قبال مح يیو همگرا یچالش ،یتزاحم ،یچهارگانه تقابل

كانش   یكشاور، راهبردهاا   یتا یامن  ینخبگان مح یهاهیتوصو  هیفق تياز گفتمان وال یریگبهرهكند و با 

 نيتادو  یو فنااور  ینظاام  ،یفرهنگا  ،یاقتصااد  ،یتا یامن -یاسا یس گاناه شش یهامثلفه یفعال را بر مبنا

 یو پدافناد  یو در دو وجه آفند« نفوذ»و « مقاومت» یبر دو عنصر محور ی. اركان راهبردها مبتندينمایم

و  یتا یامن  یدر محا  رانيا یاسالم یرقابت و گسترش نفوذ جمهوراستوار بوده كه به منظور حفظ قدرت 

باا اساتخراج    شاود یما  دهیكوشا  یدر نظاارت راهبارد   تااً يشاده اسات؛ و نها   یطراحا  ایمنطقه غرب آس

 كنناده نییتع یهاتیقطعروندها و عدم  ،یفناور و ینظام ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یتیامن ،یاسیس یهاشاخص

هار   تیو نظارت دائم قارار دهاد. وضاع    شيرا در معرض پا یاسالم یورجمه یتیامن  یدر مح یاتیو ح

چهارگانه  یوهاياز سنار کيبه كدام  رانيا یاسالم یجمهور یتیامن  یآن است كه مح یايگو زیشاخص ن

 بسته شود. ربكا ديبوده و كدام راهبرد با ترکينزد
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مناطق در عرصاه روابا     نيترفعالمحی  امنیتی جمهوری اسالمی ايران را بايد از پوياترين و  مقدمه:

سیاسای،   یهاشاخصابنده عجین است. يمتعدد و تصاعد  یهابحرانكه با  یمنطقه ا برشمرد. المللنیب

ای را ه جويی باازيگران فرامنطقاه  نه مداخلیمنطقه، زم یكیتیو همچنین الزامات ژئوپل یتیو امن یاقتصاد

ران انجامیده است. درک الزامات يا یتیامن یهاحوزهزان نوسانات قدرت در یبه افزايش م موجب شده و

در ترسایم  و سناريوهای آتای   یمنطقه ا یكردهايدر رو یمیر مستقیكشور تأر یتی  امنیات محیو مقتض

محای  امنیات    یدها شاكل  ،اشیراماون یپی  ران در محا يا ا یگاه محوريخواهند داشت. جااين محی  

اتخااذ  مرتب  باا   یهاو مثلفه هاشاخصعوامل،  یپیرامونی جمهوری اسالمی ايران، مستلزم لحاظ تمام

  (17-11: 1917، یاق زندير است. )غرایفعال و فراگ یهایاستراتژ

، موضوعات و هاانبحر نيترمهم، سوکيدر محیطی كه از  اول اینكهتحقیق آن است كه اصلي  مسئله

در آن جريان داشته و از سوی ديگر، بازيگری مانند جمهوری اسالمی ايران باا   یالمللنیبمسائل امنیتی 

، كشاد یما كه دائماً نظاام سالطه جهاانی را باه چاالش       المللنیبخود در سطح  فردمنحصربهمختصات 

دوم ع امنیت ملای طراحای نماياد.    و اقدامات خود را در حداكثری كردن مناف هاكنشچگونه راهبردها، 

تنوع و گستردگی موضوعات راهبردی و عدم آمادگی قبلی در سطح ملی ممكان اسات موجاب     اینكه

بروز رفتارهای واكنشی و انفعالی از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیاران در قباال موضاوعات مهام و     

نظام سلطه باه   سوم اینكهشته باشد. حیاتی در محی  امنیتی گردد كه تبعات منفی بر منافع امنیت ملی دا

 چهالارم اینكاله  دنبال تثبیت و هنجارسازی هژمون نظم سلطه و تقويت جبهه سازش در منطقاه اسات.   

، به دنبال آن هستند كه منافع امنیت شوندیمبرخی از بازيگران منطقه ای كه در اردوگاه سازش تعريف 

و راهبردهاايی   وهايسانار شاور نیازمناد طراحای    بنابراين، ك؛ ملی جمهوری اسالمی را به چالش بكشند

 عناوان باه جمهوری اساالمی اياران    پنجم اینكهبوده كه در شراي  گوناگون پاسخگو باشد.  یچندوجه

چالش گر نظام سلطه، برای توسعه رويكرد و گفتمان خود در محی  امنیتای نیازمناد آن اسات كاه باه      

و طراحای ساناريوهای    ینگار ناده يآپرداختاه و باا    تولید و ترويج ادبیات و هنجارسازی در اين محی 

 ، آينده مطلوب خويش را در محی  مذكور رقم زند.موردنظر

تاا   شاود یما با طراحی راهبردهای كنش فعال، اين امكان فراهم بايد گفت كه  موضوعاهمیت در باب 

م سالطه،  و دكتارين و ادبیاات مقاومات در برابار نظاا      جمهاوری اساالمی اياران   مبانی نظری و عملی 

كاه بتاوان    سازدیم( تدوين راهبردهای كنش فعال اين امكان را فراهم 1917هنجارسازی گردد. )متقی، 

( در سطح محی  امنیتای اشااعه   یالعالمدظلهتقويت گفتمان رهبری )برای را  رويكرد اسالمی و انقالبی

 یهاا روشز پایش باه   بزرگ در تدوين راهبردهای امنیتی خاود بایش ا   یهاقدرتنمود و بازيگران و 
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 .اندآوردهروی  یسيونويسنارو  پژوهانهندهيآ

 پژوهانهندهيآگفت: هنوز الگوی امنیتی غالبی بر اسا  رويكرد  توانیمموضوع ضرورت در خصوص 

عدم طراحی راهبردهای كنش فعال  (119: 1916شاكری، ) تدوين و مصوب نشده است؛ یسيونويسنار

توان نظری و عملای راهباردی در جمهاوری     شودیمو سناريو، موجب  هپژوهانندهيآبر اسا  رويكرد 

عدم اهتماام باه تادوين كانش فعاال در       (Hadian, et.al 2011:13-55اسالمی ايران كاسته شود؛ )

به تولید و نشر ادبیاات و   طرفهکيكه رهبری نظام سلطه  شودیممحی  امنیتی بر مبنای سناريو موجب 

كه توان نارم افازاری جمهاوری اساالمی در      شودیمموجب  جيتدربهموضوع دكترين خود بپردازد اين 

 اين حوزه كاهش يابد.

« به راهبردهای كنش فعال در محی  امنیتای جمهاوری اساالمی اياران     یابيدست» قیتحق هدف اصلی

اكتشاف نسبت به شاراي  محای  منطقاه ای و جهاانی     : »گرددیمبوده و اهداف فرعی شامل اين موارد 

و تهديادات در محای  امنیتای؛ شناساايی      هاا چالشری اسالمی ايران در آينده نزديک؛ شناسايی جمهو

و ساناريوهای محتمال در محای  امنیتای كشاور؛ شناساايی        هاتیقطعروندها و عوامل تأریرگذار، عدم 

سناريوها و راهبردهای بازيگران متخاصم و رقیاب در محای  امنیتای كشاور؛ تولیاد و تارويج ادبیاات        

( و یالعاال مدظلهاز گفتمان مقام معظم رهبری ) یریگبهرهاومت در محی  امنیتی جمهوری اسالمی با مق

 است. شدهمیتنظنیز متناسب با اهداف  هاپرسش

راهبردهای متخاذه از ساوی جمهاوری اساالمی اياران      »كه مفروض تحقیق بر اين نكته متمركز است 

و يا حتی برتری كشور را در گساتره محای  امنیتای فاراهم     خواهد بود كه امكان رقابت مثرر  یاگونهبه

و نفوذ در محی  امنیتی را بر مقاومت  یكنش فعال مبتنسازد. رويكردِ غالب گفتمان واليت فقیه، امكان 

محاور   باازيگران  ی سطح توانمناد  شيافزادر جهت  ران،يا یاسالم یكنش فعال جمهورفراهم آورده و 

خواهاد  جهان اساالم   یدیبر منابع كل استكبار و نظام سلطه در استیال یهااستیسدر مقابله با مقاومت 

غرب آسیا تنها با مقاومت، صیانت و حفاظت  رباتیببود. كنش فعال در محی  چالشی، پويا، پیچیده و 

 .«استنفوذ در منطقه مقدور  یهاتیقابلحضور و  یهاتیظرفاز همه 

 مبانی نظری تحقیق:

 تاأرر از ادبیاات  محاكی است كه غالبااً  انجام شده  یهاپژوهشويژگی بیشتر  :پیشینه و سابقه پژوهش

به عالوه، تحقیقات انجام شده متأرر از ساناريوهايی باوده كاه     و رويكرد هژمون نظام سلطه بوده،حاكم 

داشته و نهايتاً اينكه در راهبردهای طراحای   مدنظرو رفتارهای واكنشی را  هااستیسدر بهترين شراي ، 

و مقاالت، اغلب بر مبنای ساوآت و چهاار محاور فرصات، تهدياد، قاوت و ضاعف         هارسالهده در ش

سانتی تادوين راهبارد از جملاه      یهاا وهیشا هستند. در باب افتراق تحقیقات انجام شده بايد گفت كاه  
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سوآت در شراي  متغیر و پويای منطقه ای پاسخگو نیست و نیاز به شیوه ای است كه بتواند، منعطف و 

باشد. جنبه سناريوپردازی بومی و ملی در طراحای راهبردهاای مارتب  باا محای  امنیتای كاه         سازارهچ

كه محی  امنیتی جمهوری  است بنابراين، ضروری؛ است نزديک را پوشش دهد، مغفول مانده یهاندهيآ

 اكناون  .رار گیردمورد تجزيه و تحلیل قو مبتنی بر سناريو  پژوهانهندهيآو با رويكردی نو  اسالمی ايران،

 به تعبیر مقام معظم رهباری  كهمواجه هستیم  المللنیبهندسه جديدی از قدرت در نظام  یریگشكلبا 

در آينده نزديک، منشأ تحاوالت عظیمای در صاحنه     و مقطع پیچ تاريخی قرار داشته ( دریالعالمدظله)

 كوشاد یمتحقیق انشاء ا   وآورانه اينوجه تمايز و ن. دهدیمو معادالت جهانی را تغییر  هبود المللنیب

و راهبردهاای كانش    هاا اسات یسبا دستیابی به  و مبتنی بر ادبیات واليت فقیه پژوهانهندهيآبا رويكردی 

 (92: 1931آقاجانی، ) سازد.عملی متناسب و شايسته برخوردار  از بنیان های نظری وفعال، كشور را 

« فعالال  یهالا کنشراهبردهای »تغیر اصلی اين تحقیق شامل دو م متغیرها و تعاریف عملیاتي تحقیق:

از تعرياف  كاه متغیار دوم    اسات متغیر مستقل  «محیط امنیتي جمهوری اسممي ایران»متغیر وابسته و 

 اناداز چشام . )ساند  گاردد یما پیراماونی  كشاورهای  مناطق و شامل  ووام گرفته  1424 اندازچشمسند 

به نپذيرفتن وضعیت تحمیلای   : کنش فعالريف عملیاتی شاملتعا (1424 جمهوری اسالمی ايران، افق

و تالش در جهت انجام تغییرات مطلوب در ساطوح راهباردی مبتنای بار رويكارد و گفتماان        موجود

آينده و مهندسی كاردن  به  یدهشكلبه مفهوم امنیت ملي  راهبرد. گرددیم( تعبیر یالعالمدظلهرهبری )

باا ديگار   تعاامالت  چگاونگی  در ساطح  جهاانی و  و منطقاه ای  تره در گس ی امنیتیتحوالت و رفتارها

شاده،   یزيا ربرناماه ، نگرندهيآبه تالشی امنیت ملی  راهبرداين رويكرد،  دراست.  هاقدرتبازيگران و 

 و فعاال  حضاور چاون   يیهایژگيوبر تبديل شده كه كشور  امنیت ملی منافع صیانت ازبرای  جانبههمه

باا جغرافیاا و مرزهاای سیاسای و ياا عقیادتی       ؛ به محی  پیراماونی  ط امنیتيمحی است؛ وفوذ استوار ن

امنیتی شاده   یهامثلفهدارای  برخوردار از منافع امنیت ملی، مشخص و حضور فعال بازيگران تأریرگذار

ايان  در كاه   انازوا هژماون و  ، نفاوذ  ،تعارض، تعهد، وابستگی، سالطه رقابت، همكاری،  یهاشاخصو 

 .ابديیممحی  كاركرد 

 چارچوب نظری:

در مباحث دينی، كنش فعال دربردارنده ضواب  و معیارهايی  :دیني یهاآموزهرویكرد کنش فعال در 

صبر و اساتقامت  بر پايه محی  امنیتی مبانی رفتار كنشی در تحلیل  هيماجانبنیان و  وارفهرستاست كه 

نگی، اتخاذ رويكارد جهاادی، دعاوت    و پايداری، صیانت از مرزهای عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و فره

، تقادم  یمنتظر مهادو جامعه  یریگشكلانقالب اسالمی(، قاعده نفی سبیل،  یهاارزش)صدور معنوی 

 استوار است. طلبصلح رمسلمانانیغبا  زیآممسالمتدر رواب  با مسلمانان و برقراری رواب  
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در انديشه سیاسای   :ن مقاومت اسمميعلیه(؛ مبدع گفتما اهللرحمهامام خمیني ) کنش فعال از منظر

 تیا باهال و  ( و سیره ائمه اطهاار علیه ا یصل) ا رسولقرآن كريم، سنت  علیه( ا رحمهخمینی )امام 

كاه برآيناد   ( 1913، ناام یب)داشته كنشی ايشان  یریگجهتو بنیادين در ریر ساختاری أت (السالمهمی)عل

ای مجموعه دوران معاصر،و تحوالت اجتماعی و سیاسی  ي  تاريخیدر ارر تركیب و تطبیق با شرا هاآن

مقاومات   گفتمان و كانش برای  نوينیمرجع  ،اين پیكره واحد؛ است كنش فعال فراهم آوردهغنی برای 

توضیح المسائل امام خمینی( تحلیل و بررسای سایره و روش    -5191)مسئله  .شودیمشناخته اسالمی 

كه ايشان راهبردهای زيار را در تارويج گفتماان مقاومات و      دهدیمه( نشان علی ا )رحمه ینیخمامام 

 مبارزه علیه نظام سلطه در دستور كار قرار داده بود:

 (1961ره(، ) ینیخمسیاسی(؛ )امام  اسالم احیای) یجهان و جامع مكتب عنوانبهسیاسی  اسالم احیای

 ( 11: 14ینی)ره(،جلدستیز؛ )امام خمظلم روحیه و یخواهعدالت گسترش الگوی

 (  97:7ره(،جلد) ینیخمطلبی؛ )امام شهادت و یازخودگذشتگ روحیه احیای

 (  431: 6ره(،جلد) ینیخمدمكراسی غربی؛ )امام  -سلطه لیبرال نظام نفی

 ( 567: 3ره(،جلد) ینیخممبارزه با رژيم صهیونیستی و پیگیری آرمان فلسطین؛ )امام  یسازبرجسته

 (991: 3ره(،جلد) ینیخمجهانی؛ )امام  واحده امت تشكیل ی وپیگیری وحدت اسالم

 ینا یخماسالمی(. )امام  بیداری و تحول)كشورها  ساير به انقالب صدور از معنوی پشتیبانی و حمايت

 (131: 17ره(،جلد)

 عناوان بهعلیه(  ا )رحمه ینیخم امام ظهور و اسالمی انقالب وقوع كه با بايد گفت یبندجمعدر يک 

 و ناوين  رويكارد  باا  اصایل  اساالم  ارائاه  باا  كاه  جهان برانگیزتحول  و سازدگرگون هایچهره از یيك

خیزش گفتمان انقالب اسالمی و اسالم سیاسی در مقابله با نظام  نقش اصلی را در آن، مجدد فيبازتعر

 .و آن را به الگويی ماندگار در مقاومت در برابر مستكبرين تبديل نمود سلطه ايفا نمود

 جهاني سلطه نظام علیه خیزش یالگوساز(؛ يالعال)مدظله یاامام خامنه  -6۸

اماام   رهباری  اساالمی،  انقاالب  تاداوم  كنندهنییتع علیه(، نقش ا رحمهدر كنار رويكرد امام خمینی )

 روبارو  چاالش  باا  را سالطه  نظام فعال و كنشی، اتخاذ رويكردهای با كه است (یالعالمدظله) خامنه ای

 (یالعالمدظله( از ديدگاه مقام معظم رهبری )55: 1919( )دكمچیان،531: 1911)حشمت زاده،. دسازیم

راهبردی بر مبنای رويكرد مقاومتی در مقابلاه باا نظاام سالطه حااكم در محای         یهاسرفصلبرخی از 

 :شودیمامنیتی چنین برشمرده 

 سالروز پنجمین و بیست مراسم تولید و توسعه قدرت ملی )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در

 (14/29/1939امام  حضرت رحلت
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حركت به سمت تشكیل تمدن نوين اسالمی )بیانات رهبر معظم انقالب اساالمی در جماع ماردم    

 (1939/ 53/11آذربايجان 

و رژيم صهیونیستی )بیانات رهبر معظم انقاالب اساالمی    آمريكامقابله با نفوذ و به چالش كشیدن 

 های اساالمی ی راديو و تلويزيونالسالم و اتحاديهديدار اعضای مجمع جهانی اهل بیت علیهم در 

56/21 /1934) 

تمدن عظیم اسالمی )بیانات رهبر معظم انقالب اساالمی   در تحققنرمش قهرمانانه، نماد عقالنیت 

 (1935/ 53/21 ديدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر كشوردر 

 هازار پنجااه بازدارندگی و حفظ قدرت پاسخگويی )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار با 

 (53/21/1935فرمانده بسیج 

دينای )بیاناات رهبار معظام انقاالب       یسااالر ماردم ب اسالمی و اشاعه الگوی بس  گفتمان انقال

 (1932/ 51/27  ديدار مسئولین اجرائی استان كرمانشاه اسالمی در 

پافشاری بر استیفای حقوق ملی تداوم سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حكمت و مصلحت شامل: 

در شانزدهمین اجاال  ساران جنابش    بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ) یالمللنیبدر سطح 

بیانات رهبر ین )فپشتیبانی از مردم فلسطین و ديگر مظلومین و مستضع(، 1931/ 23/26 عدم تعهد

زنااان و بیااداری  »كنناادگان در اجااال  جهااانی  دياادار شااركت معظاام انقااالب اسااالمی در  

تشكیل امت واحد اسالمی  اندازچشمپیگیری ديپلماسی وحدت اسالمی در (، 54/24/1931اسالمی

 مجماع تقرياب ماذاهب اساالمی     یكلا  ریا دبوالمسلمین اراكی باه سامت   االسالمجتانتصاب ح)

بیاناات رهبار معظام    با كشورهای دوست ) زیآممسالمتبرقراری رواب  دوستانه و (، 54/24/1931

نیروی هوائی ارتاش جمهاوری اساالمی     هان و جمعی از كاركنانديدار فرماند انقالب اسالمی در

 دربیانات رهبر معظام انقاالب اساالمی    حضور فعال در مناسبات ديپلماتیک )(، 13/11/1931ايران

 (، 1919/ 51/21ديدار جمعی از مسئوالن وزارت امور خارجه 

پايگااه نیاروی   ب اساالمی در  مقابله با حضور نظامی بیگانگان در منطقه )بیانات رهبر معظم انقاال 

 (  21/21/1932دريائی ارتش در بندرعبا 

ديدار مسئوالن نظام برقراری صلح، ربات و امنیت منطقه ای )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در 

 (51/11/1932 و میهمانان خارجی در بیست و پنجمین كنفرانس وحدت اسالمی

توسعه جغرافیای امنیتی با تبديل آرمان فلسطین به اولويت اصلی جهان اسالم )بیانات رهبر معظام  

 (1932/ 23/27 در كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطینانقالب اسالمی در 
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فرصت شناسی در حمايت از بیداری اساالمی و توساعه جغرافیاای امنیتای )بیاناات رهبار معظام        

 (1931/ 12/21انقالب اسالمی در ديدار با كارگزاران نظام 

توساعه ای اسات. ايان     -كااربردی  نالوع تحقیالق  پژوهش، با توجه به موضوع و هدف  :یشناسروش

و نهادهای حاكمیتی سیاسی و امنیتی كشور است، پژوهشای   هادستگاهمورد استفاده  پژوهش از آنجا كه

كاربردی بشمار رفته و از ساويی، چگاونگی دساتیابی باه راهبردهاای كانش فعاال در محای  امنیتای          

. بر اساا   شودیمتوسعه ای تلقی  یهاقیتحقه، در زمره جمهوری اسالمی ايران مورد مطالعه قرارگرفت

روش تشخیص داده شد. ابتدا بار مبناای    نيترمناسبزمینه ای  -تحقیق موردی روشرويكرد تلفیقی، 

پیرامون محی  امنیتی جمهوری اسالمی، رهنمودها و مواضع اعالمی اماام خامناه ای    هیفقتيوالادبیات 

اين تحلیال   بر اسا  هادادهو  هاافتهيو  شدهلیتحلامنیتی ارزيابی و ( در خصوص محی  یالعالمدظله)

مرحله بعدی تحقیقات يعنی دستیابی به راهبردهای  در گرديد. یبندطبقهاكتشاف و  شناسايی، استخراج

 صورت گرفته است. 5یسيونويسنارتكنیک  و 1یپژوهندهيآكنش فعال بر اسا  روش 

توس  شركت  9جی.بی.ان.() كاریری از كوشش شبكه جهانی كسب و با الهام گ تكنیک سناریونویسي

. مرحله نخست، شناساايی حیطاه ياا قلمارو موضاوع و مسائله اصالی اسات.         شودمینفتی شل انجام 

كه از نظر بُعد زمانی، وضعیت محی  امنیتی جمهوری اسالمی تا آينده  (19: 1939)شوئنكر و همكاران،

. اسات  مدنظرشده و به لحاظ بُعد مكانی منطقه آسیای جنوب غربی، سال آتی لحاظ  1نزديک، حداكثر 

 یزيا ربرناماه مرحله سوم، فرآيند مرحله دوم شناسايی و مطالعه نیروهای كلیدی در قلمرو تحقیق است 

يک پیمايش )پرسشانامه بااز و پرسشانامه     ،( در هسته اين مرحله14. )همان،اندازدیمراهبردی را بكار 

محی  امنیتی در زمان حاال و آيناده،    دهندهشكلكه ديدگاه كارشناسان در مورد عوامل بسته( قرار دارد 

عوامل كلیدی و نیروهای پیشران  بندیرتبه دربردارندهمرحله چهارم . شودیم لیوتحلهيتجزشناسايی و 

جه باه  با تو هر عامل( 14-11)همان،  است. 4بر مبنای دو معیار میزان تأریرگذاری و میزان عدم قطعیت

تأریر آن بر عملكرد بازيگران و سطح عدم قطعیات آن را در مقیاسای از ياک تاا پانج كاه در آن ياک        

 تاوان یما است، امتیاز دهند. باا كماک ايان عوامال     « باال قوی»و پنج نمايانگر « پايین ضعیف»نمايانگر 

پانجم باه نحاوه    مرحلاه  تغییرات ممكن در محی  و نیز نقاط كور و يا عالئم ضعیف را شناسايی كرد. 

. در مرحله ششم بار اساا  مضاامین ساناريوهای     شودمیسناريوها در محی  امنیتی مرتب   گیریشكل

میازان قطعیات پاذيری ساناريوها      هاا شاخصو سپس با انتخاب  شودمی، راهبردها تدوين شدهطراحی

                                                 
1 Futures Study 
2  Planning scenario 
3Global Business Network (GBN) 
4Uncertainty 
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بار محای  امنیتای     هاا آنو برنامه ريزان را در پايش رويدادها و چگونگی تأریر احتمالی  نشان داده شده

 جمهوری اسالمی ايران ياری خواهند كرد.

 یدربرما  ( رانفعاان یذ، آن دساته از كاارگزاران متاولی )   یسيونويسناربر اسا  تكنیک  جامعه آماری

گیرد كه در حوزه مسايل امنیتی، سیاست خارجی، نظامی، اقتصادی، فرهنگای و فنااوری تأریرگاذار بار     

در تخمینی كه به كماک چناد نفار از صااحب      امل و آگاهی كافی باشندمحی  امنیتی دارای شناخت ك

در ايان تحقیاق، از آنجاا كاه      حجم نموناله نفر برآورد شد.  512نظران انجام شد، جامعه آماری حدود 

جمعیت ذی نفعان، با توجه به سیاسی و امنیتی بودن و حسا  بودن موضوع، بسیار محدود بوده و بار  

نفار گردياده اسات.     67ن از صاحب نظران اين حوزه صورت گرفته، شامل اسا  تخمین كه به چند ت

، تادابیر،  هاا نوشاته به دو صورت روش كتابخانه ای از مناابع ماورد نظار مانناد ساخنرانی،       گردآوری

مارتب ، كتاب    یهاا نامهانيپامحی  امنیتی و مديريت راهبردی،  یشناسروشمجموعه تقريرات مباحث 

تخصصی با استفاده از ابزار فیش و به  یهاكتابخانه، هافصلنامه بر پژوهشی،علمی، آرشیو مثسسات معت

باز و مصاحبه خبرگای و پرسشانامه بساته گاردآوری      نامهپرسشروش میدانی و با استفاده از ابزارهای 

 گرديد.

 باه عمال   یآزمونشیپآن  و اعتبارروایي حصول اطمینان از  منظوربهپس از تدوين و تنظیم پرسشنامه 

توضیح داده شود و از يادشادگان   دهندگانپاسخآمد. قبل از توزيع پرسشنامه هدف از اجرای كار برای 

اباراز نمايناد تاا در مرحلاه نهاايی،       ساثاالت خواسته شود ضمن دادن پاسخ، نظرشان درباره محتاوای  

اده از روش روايی . روايی پرسشنامه با استفرندیقرار گ دنظريو تجدنارسا مورد بازبینی  مبهم و سثاالت

محی  امنیت ملای اساتفاده    مسائلتعدادی از خبرگان مطلع نسبت به  نظرات و ازگرفت  محتوا صورت

 گرديد.

 :هادادهتحقیق و تحلیل  یهاافتهی

از طرياق   1خباره  انادركاران دسات در مرحله نخست، سیزده نفر از مسائولین و  : اجرای پرسشنامه باز

خود را پیرامون عناصر تأریرگذار  یهادگاهيد. اندگرفتهمورد پرسش قرار پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق 

عامال   52اقتصادی،  عامل 53عامل سیاسی،  96عامل تأریرگذار به تفكیک  199شامل  هاتیقطعو عدم 

عامل فناوری تأریرگاذار بار محای  امنیتای جمهاوری       19عامل نظامی و  11عامل امنیتی،  17فرهنگی، 

 .اندكردهارائه اسالمی ايران 

ضاعیفی كاه    و عالئممبهم( كور )در اين مرحله همه نكات و جوانب و نقاط  :اجرای پرسشنامه بسته

                                                 
كنونی دبیرخانه شورای عالی امنتی ملی، معاونین وزارت امورخارجه ، شورای راهبردی شامل مسئوالن سابق و  6 

  رواب  خارجی می گردد.
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ممكن بود از نگاه مسئولین و نخبگان و خبرگان مغفول مانده باشد، برجسته شده كاه نهايتااً پرسشانامه    

گوياه تأریرگاذار   11قتصاادی،  گوياه تأریرگاذار ا  17گويه )عامل( تأریرگاذار سیاسای،   11ای بسته شامل 

گويه تأریرگذار فناوری و در مجماوع   1و گويه تأریرگذار نظامی 11گويه تأریرگذار امنیتی،  59فرهنگی، 

مقیا  لیكارت   بر اسا سپس عامل تأریرگذار بر محی  امنیتی جمهوری اسالمی ايران شده است.  34

در محای   « میزان قطعیات پاذيری  »و « ذاریمیزان تأریرگ» برای پاسخ به هرگويه دو پاسخ تحت عنوان

 دهنادگان پاساخ شاد و از   ینا یبشیپ« خیلی زياد، زياد، متوس ، كم، خیلی كم»امنیت ملی با پنج گزينه 

ضاربدر  منطبق است باا عالمات    شاننظرهر دو پاسخ كه بیشتر با  یهانهيگزخواسته شد كه به يكی از 

 تعیین نمايند.×( )

تفكیک شده در اختیار مديران میاانی در حاوزه سیاسات خاارجی و      صورتبهپرسشنامه بسته مذكور 

 عناوان باه امنیات ملای،    انیا از متولبنابراين، در اين جامعه آماری شانزده نفار  ؛ امنیتی ملی قرار داده شد

و مديران در نظر گرفته شده و سی و هشت نفر عنوان  -1درون سازمانی -مديران و كارشناسان داخلی 

در روش  شوندهپرسش. تعداد افراد اندشدهلحاظ  -5یسازمانبرون -خارجی ،هادستگاهساير  كارشناسان

، به اشباع هادر آندريافتی و میزان مشابهت  یهاپاسخسناريونويسی در حدی است كه محقق بر اسا  

 و كفايت برسد.

 تحقیق: یهاافتهی

هاايی كاه پتانسایل باااليی از     گويه: «به لحاظ تأثیرگذاری و عدم قطعیت هامؤلفهچگونگي تحلیل »

، بیااانگر روناادهايی هسااتند كااه كارشناسااان گذارناادیمااتأریرگااذاری و عاادم قطعیاات را بااه نمااايش 

. نكته مهم، نقااط كاوری هساتند كاه باه      انددادهآن را تشخیص  یخوببه یسازمانبرونو  یسازماندرون

. وجود، تنوع و تعدد نقاط كاور  شوندیمط مربو یسازماندرونو  یسازمانبرونچالش و شكاف ديدگاه 

 ماورد ، یساازمان درون یهاا دگاهيا د شاوند یما مزيت اصلی تحلیل در سناريونويسی است كه موجاب  

تأریرگاذاری و عادم    یهاا مثلفاه قرار گیرند. عالئم ضعیف كه درصاد كمای را در    ترقیدق یهایبررس

ات بنیادين در نگرش كارشناساان داخلای   ، نشانگر آن است كه تغییردهندیمقطعیت به خود اختصاص 

 و خارجی وجود ندارد.

 یهاا پاساخ گويه تعريف گرديد. در تحلیال   11در مثلفه سیاسی : مؤلفه سیاسي به لحاظ تأثیرگذاری

از ائتالف اعراب و رژيم صهیونیستی در مقابله  آمريكاهای حمايت مثلفه سیاسی مشخص شد كه گويه

                                                 
 نفر از كارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می گردد. 16شامل  1 

ران و ارتش نفر از كارشناسان ارشد و مديران میانی وزارت امورخارجه، وزارت اطالعات، سپاه پاسدا 91شامل  5 

 جمهوری اسالمی می شود.
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 تأریرگذاری برخوردارند. یهالیپتانسابت روسیه و غرب از بیشترين و رق با جمهوری اسالمی ايران

هاای  ، گوياه گرددیمگويه  11در تحلیل مثلفه سیاسی كه شامل : مؤلفه سیاسي به لحاظ عدم قطعیت

در منطقه و توسعه الگوی مردم ساالری دينی جمهوری اسالمی در منطقه  آمريكاتغییر سیاست خارجی 

 یهاا اسات یسو تاداوم   آمريكاا و گويه آينده مناسابات اياران و    روندیمشمار در زمره عالئم ضعیف ب

 .شودیمنقطه كور تعريف  عنوانبهآن كشور  انهيجوسلطه یهااستیسايران علیه  چالشگرانه

هاای  گوياه تعرياف شاده اسات. گوياه      17در مثلفه اقتصادی  :مؤلفه اقتصادی به لحاظ تأثیرگذاری

میزان ذخاير انرژی در منطقه و امنیت مسایرهای انتقاال آن، تاأریر نوساانات     كه  دهدیماقتصادی نشان 

تولید و بهای انرژی در رفتار سیاست خاارجی كشاورهای منطقاه، شاكاف اقتصاادی درونای و میاان        

خارجی در اقتصاد ايران از بیشاترين   یگذارهيسرماكشورهای منطقه، تشديد بحران آب و نحوه جذب 

 ری برخوردارند.تأریرگذا یهالیپتانس

 17در تحلیل مثلفه اقتصادی به لحاظ عدم قطعیت كاه شاامل   : مؤلفه اقتصادی به لحاظ عدم قطعیت

رشد اقتصادی كشورهای منطقه از جمهوری اسالمی، افازايش   یهاشاخصپیشی گرفتن  گرددیمگويه 

ده و تشاديد  عالئم ضعیف تعريف شا  عنوانبهخارجی و افزايش ظرفیت توريسم  یگذارهيسرماجذب 

 .گرددیمبه عنوان نقطه كور تلقی  آمريكامشكالت اقتصادی 

گوياه فرهنگای تأریرگاذار،     11مرباوط باه    یهاپاسخدر تحلیل  :مؤلفه فرهنگي به لحاظ تأثیرگذاری

های افزايش نقش ايران  فرهنگی و زبان فارسی در منطقه و افزايش نقش ماذهب در رويكردهاای   گويه

   منطقه از بیشترين پتانسیل تأریرگذاری برخوردار است یهاتدولسیاسی و فرهنگی 

 17در تحلیل مثلفه فرهنگی به لحاظ عدم قطعیات كاه شاامل    : مؤلفه فرهنگي به لحاظ عدم قطعیت

افكاار  های افزايش نقش ايران فرهنگی و زبان فارسی در منطقه در میان نخبگان و ، گويهگرددیمگويه 

در میاان نخبگاان و    یزیاستكبارسات ضعیف تعريف شده و رشد فرهناگ  مسلمانان جزء عالئم  یعموم

 .شودیمافكار عمومی مسلمان منطقه در زمره نقطه كور محسوب 

گويه مورد شناسايی قرار گرفته است. در ايان   59در مثلفه امنیتی : مؤلفه امنیتي به لحاظ تأثیرگذاری

می ايران، تداوم سیاسات جمهاوری اساالمی    های توان امنیت سازی جمهوری اسال، گويههاپاسخمیان 

ايران از جبهه مقاومت، افزايش فشارهای امنیتی بر ژئوپلیتیک شیعه در منطقه و تلقی رژيم صهیونیساتی  

 تهديد وجودی از بیشترين پتانسیل تأریرگذاری برخوردارند. منزلهبهاز جمهوری اسالمی ايران 

گوياه   59مثلفه امنیتی به لحاظ عدم قطعیت كه شاامل  در تحلیل  :مؤلفه امنیتي به لحاظ عدم قطعیت

تكفیاری در فرساايش و تضاعیف عماق اساتراتژيک و ژئوپلیتیاک        یهاا گروههای نقش گويه گرددیم

جمهوری اسالمی ايران، سیاست اروپاا در جلاب حمايات از مشااركت اياران در موازناه منطقاه ای و        



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۰9 

و كااهش اتكاای    اناد شاده عالئم ضعیف تعريف  وانعنبهنظام امنیتی توافق شده در منطقه  یریگشكل

 .شوندیمدر زمره نقاط كور محسوب  آمريكاامنیتی و راهبردی عربستان و رژيم صهیونیستی به 

هاای تاداوم   گويه نظامی، گويه 11مربوط به  یهاپاسخدر مطالعه : مؤلفه نظامي به لحاظ تأثیرگذاری

خريادهای   شيافازا  ه باا داعاش و تروريسام در منطقاه،    برای مقابل آمريكاائتالف نظامی تحت رهبری 

تركیه، تالش عربستان  یگرینظامتسلیحاتی پیشرفته و راهبردی توس  كشورهای منطقه، پُررنگ شدن 

از  .برای تشكیل عربی )اسالمی( و فرسايشی شدن مناقشات نظامی در افغانستان، عراق، سوريه، يمان و 

 ار است.بیشترين پتانسیل تأریرگذاری برخورد

مثلفه نظامی به لحاظ عدم قطعیت كه شاامل   یهاپاسخدر تحلیل : مؤلفه نظامي به لحاظ عدم قطعیت

اروپاايی در منطقاه و توساعه نااتو باه       یهاا قدرتهای افزايش حضور نظامی ، گويهگرددیمگويه  11

در زماره   در منطقاه  آمريكاا  یگار ینظاام سمت شمال و شرق ايران جزء عالئم ضعیف بوده و افزايش 

 .رودیمنقاط كور بشمار 

-گويه در مثلفه فناوری حااكی اسات، گوياه    1 یهاپاسختحلیل  :مؤلفه فناوری به لحاظ تأثیرگذاری

ای تالش كشورهای منطقه برای خريد و دستیابی به داناش و فنااوری هساته ای و توساعه پرشاتاب      ه

 تانسیل تأریرگذاری برخوردار است.فناوری اطالعات و ارتباطات در كشورهای منطقه از بیشترين پ

، باه  گاردد یما گوياه   1مثلفه فناوری كه شامل  یهاپاسختحلیل : مؤلفه فناوری به لحاظ عدم قطعیت

 كه در اين قلمرو عالئم ضعیفی را شاهد نیستیم ولی تاالش برخای از   دهدیملحاظ عدم قطعیت نشان 

نقطاه كاور محساوب     عناوان باه ای پیشارفته  پیشرفته از جمله پهپادها  یهایفناوركشورهای منطقه به 

 .گرددیم

 عدم قطعیت تأثیرگذاری .

 یهامؤلفه

 سیاسي

از ائتالف اعراب و رژيم  آمريكاحمايت  -1

 صهیونیستی در مقابله با جمهوری اسالمی ايران

 در منطقه آمريكاتغییر رفتار سیاست خارجی 

دينی جمهوری اسالمی در  یساالرمردمتوسعه الگوی 

 نطقهم

 رقابت فزاينده روسیه و غرب -5
تداوم  آمريكاآينده مناسبات ايران و  نقطه کور:

 یهااستیسايران علیه  چالشگرانه یهااستیس

 آن كشور انهيجوسلطه

 یهامؤلفه

 فرهنگي

افزايش نقش ايران  فرهنگی و زبان فارسی در  -1

 منطقه
طقه در افزايش نقش ايران فرهنگی و زبان فارسی در من

 میان نخبگان و افكارعمومی مسلمانان

افزايش نقش مذهب در رويكردهای سیاسی و  -5

 فرهنگی دولتهای منطقه
در میان نخبگان  یزیاستكبارسترشد فرهنگ  نقطه کور:

 و افكار عمومی مسلمان منطقه
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 یهامؤلفه

 اقتصادی

میزان ذخاير انرژی در منطقه و امنیت مسیرهای  -1

رشد اقتصادی كشورهای  یهاشاخصپیشی گرفتن  نانتقال آ

 منطقه از جمهوری اسالمی،
تولید و بهای انرژی در رفتار  نوسانات ریتأر -5

خارجی افزايش ظرفیت  یگذارهيسرماافزايش جذب  سیاست خارجی كشورهای منطقه

 توريسم
 شكاف اقتصادی درونی و میان كشورهای منطقه -9

 تشديد بحران آب -4 عنوانبه آمريكاد مشكالت اقتصادی تشدي نقطه کور:

خارجی در اقتصاد  یگذارهيسرمانحوه جذب  -1

 ايران

 یهامؤلفه

 نظامي

های تداوم ائتالف نظامی تحت رهبری گويه -1

 برای مقابله با داعش و تروريسم در منطقه آمريكا

اروپايی در منطقه و  یهاقدرتافزايش حضور نظامی 

 سعه ناتو به سمت شمال و شرق ايرانتو

افزايش خريدهای تسلیحاتی پیشرفته و راهبردی  -5

 توس  كشورهای منطقه

 در منطقه آمريكا یگرینظامافزايش  نقطه کور:
تركیه، تالش عربستان  یگرینظامپُررنگ شدن  -9

 برای تشكیل عربی )اسالمی(

ن، فرسايشی شدن مناقشات نظامی در افغانستا -4

 عراق، سوريه، يمن

 یهامؤلفه

 امنیتي

 توان امنیت سازی جمهوری اسالمی ايران -1
تكفیری در فرسايش و تضعیف عمق  یهاگروهنقش 

 استراتژيک و ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ايران،
تداوم سیاست جمهوری اسالمی ايران از جبهه  -5

 مقاومت

شیعه در افزايش فشارهای امنیتی بر ژئوپلیتیک  -9

 منطقه تلقی رژيم
سیاست اروپا در جلب حمايت از مشاركت ايران در 

 موازنه منطقه ای

 منزلهبهصهیونیستی از جمهوری اسالمی ايران  -4

 تهديد وجودی

 نظام امنیتی توافق شده در منطقه یریگشكل

كاهش اتكای امنیتی و راهبردی عربستان و  نقطه کور:

 آمريكارژيم صهیونیستی به 

 یهامؤلفه

 فناوری

تالش كشورهای منطقه برای خريد و دستیابی به  -1

تالش برخی از كشورهای منطقه به  نقطه کور: دانش و فناوری هسته ای

توسعه پرشتاب فناوری اطالعات و ارتباطات در  -5 پیشرفته از جمله پهپادهای پیشرفته یهایفناور

 كشورهای منطقه

 به لحاظ تأثیرگذاری و عدم قطعیت هامؤلفهجدول تحلیل 

 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۰۶ 

 :هاتحلیل یافته

هدف كلی تحلیل روندها و عدم قطعیت، بحث و ارزيابی رونادها و  : «تحلیل روندها و عدم قطعیت»

( مرتب  به محی  امنیتی جمهوری اسالمی اياران  121: 1939مهم )شوئنكر و همكاران، یهاتیقطععدم 

تا دو فرامقوله كلیدی به دست آيد كه برای  شوندیمهم تحلیل م یهاتیقطعخاص، عدم  طوربهاست. 

 ساختن سناريو در گام چهارم مورد نیاز هستند.

در تحلیل شبكه تأریرگذاری/ عدم قطعیتِ مثلفه سیاسی : تحلیل روندها و عدم قطعیت مؤلفه سیاسي

جمهاوری   چالشاگرانه  یاها استیسو تداوم  آمريكاآينده مناسبات ايران و »های گفت كه گويه توانیم

، تالش عربستان برای رهبری جهاان عارب و حفاظ فضاای     آمريكاای منطقه یهااستیساسالمی علیه 

از ائتالف اعراب و رژيم صهیونیساتی در   آمريكاتنش و چالش علیه جمهوری اسالمی ايران و حمايت 

. شاوند یما یاسای برشامرده   حیاتی مثلفه س یهاتیقطعدر زمره عدم « مقابله با جمهوری اسالمی ايران

 یرباات یبا رقابت روسیه و غرب بر سر موضاوعات منطقاه ای و تاداوم و توساعه     »های همچنین گويه

، بیانگر روندهای سیاسی قوی در تحلیل محی  امنیتی جمهاوری اساالمی   «سیاسی در كشورهای منطقه

 .استايران 

بكه تأریرگذاری /عدم قطعیت مثلفه بر اسا  تحلیل ش: تحلیل روندها و عدم قطعیت مؤلفه اقتصادی

توسعه نیاافتگی اقتصاادی زيرسااخت و نااموزونی توساعه كشاورهای منطقاه و        »اقتصادی، گويه های 

« تشديد شكاف طبقاتی، وابستگی اقتصاد كشور و ديگر كشاورهای منطقاه باه صاادرات نفات و گااز      

ذخاير انرژی منطقاه و  »های  هيگو .گردندیمحیاتی مثلفه اقتصادی محسوب  یهاتیقطععدم  عنوانبه

امنیت مسیرهای انتقال آن برای اقتصاد جهانی، تبديل شدن به هااب اقتصاادی انارژی و ارتباطاات در     

، نشان دهنده روندهای ماثرر اقتصاادی در تحلیال محای      «اقتصادی یهاشاخصمنطقه و پیشرفت در 

 امنیتی جمهوری اسالمی ايران است.

تحلیل شبكه تأریرگذاری/ عدم قطعیت مثلفه فرهنگای  : مؤلفه فرهنگيتحلیل روندها و عدم قطعیت 

تداوم و تشديد جنگ نَرم فرهنگی غرب علیه جمهوری اسالمی ايران، تشاديد  »های حاكی است، گويه

ماذهبی در منطقاه، تاداوم     یهاا تيا هوسنی و پُررنگ شادن   –مناقشات مذهبی، تعمیق شكاف شیعه 

حیااتی   یهاا تیقطععدم  عنوانبه« سالمی با گفتمان سلطه در منطقهتعارضات ماهوی گفتمان انقالب ا

-رقابت گفتماانی شایعه، اخاوانی و سالفی    ». همچنین گويه های روندیمحیاتی مثلفه فرهنگی بشمار 

تكفیری، رشد تفكرات طائفی در منطقه، رواج و توسعه ايادئولوژی تكفیاری و تاالش سیاسات نظاام      

 .باشندیم، در زمره روندهای مثرر فرهنگی «گی سكوالريسمالگوی زند سلطه در بس  تفكر و

تحلیل شبكه تأریرگذاری/عدم قطعیت مثلفه امنیتی نشاان  : تحلیل روندها و عدم قطعیت مؤلفه امنیتي
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تداوم حمايت از جبهه مقاومت، افزايش فشارهای امنیتی بار ژئوپلیتیاک شایعه در    »، گويه های دهدیم

ای، تاالش نظاام سالطه بارای حفاظ      ای و فرامنطقاه منطقه یهاقدرتمنیتی ا یهانهيهزمنطقه، افزايش 

 منزلاه باه برتری امنیتی رژيم صهیونیستی در منطقه و تلقی رژيم صهیونیستی از جمهوری اسالمی ايران 

گويه های ». در كنار آن، شوندیمحیاتی  مثلفه امنیتی تعريف  یهاتیقطععدم  عنوانبه« تهديد وجودی

در مهار و كااهش نفاوذ اياران و اشااعه اياران       آمريكاورشكسته در منطقه، سیاست  یهالتدو افزايش

هراسی، تقويت اتحاد جبهه مقاومت در مقابله با تروريسم و موازنه سازی باا ديگار رقباای منطقاه ای،     

منطقه ای، توساعه تروريسام تكفیاری در گساتره      یهاقدرتراهبردی  -امنیتی یهاائتالف یریگشكل

رونادهای ماثرر    عناوان به« ابزار جنگ نیابتی عنوانبهتروريستی تكفیری  یهاگروهای غربی و نقش آسی

 .روندیمامنیتی بشمار 

تحلیل شبكه تأریرگاذاری/قطعیت پاذيری مثلفاه نظاامی     : تحلیل روندها و عدم قطعیت مؤلفه نظامي

اهباردی توسا  كشاورهای    افزايش خريادهای تسالیحاتی پیشارفته و ر   »بیانگر آن است كه گويه های 

نظامی، تسلیحاتی و موشاكی علیاه جمهاوری اساالمی اياران و       یهاتيمحدودمنطقه از غرب، تداوم 

در زماره عادم   « فرسايشی شادن و تاداوم مناقشاات نظاامی در افغانساتان، ساوريه، عاراق، يمان و...        

شادن تاوان نظاامی    باومی  »، گوياه هاای   عالوهبه. گردندیمحیاتی  مثلفه نظامی محسوب  یهاتیقطع

ای برای دستیابی به تسالیحات نظاامی نامتعاارف و    منطقه یهاقدرت یهاتالشعناصر جبهه مقاومت، 

 استروندهای مثرر نظامی در محی  امنیتی  «نظامی یطلبیبرتر

طبق تحلیل شابكه تأریرگاذاری/ عادم قطعیات مثلفاه      : تحلیل روندها و عدم قطعیت مؤلفه فناوری 

قاومی   -مذهبی یهاچالشاجتماعی در تشديد  یهاشبكهتأریر روزافزون اينترنت و »ی هافناوری، گويه

عاادم  عناوان باه « در منطقاه و توساعه پرشاتاب فنااوری اطالعاات و ارتباطااات در كشاورهای منطقاه       

تالش برخی از كشورهای منطقه برای دستیابی »های قوی مثلفه فناوری بشمار رفته و گويه یهاتیقطع

موشكی و پهپادهای پیشرفته، توسعه تهديدات سايبری و تالش نظام سلطه برای محادوديت  به فناوری 

 .استاز جمله روندهای مثرر مثلفه فناوری « دسترسی به دانش فناوری فوق پیشرفته

 

 

 

 

 

 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۰۰ 

 روندهای مؤثر حیاتي یهاتیقطععدم  

 سیاسي یهامؤلفه

 الشگرانهچ یهااستیسو تداوم  آمريكاآينده مناسبات ايران و 

 ،آمريكامنطقه ای  یهااستیسجمهوری اسالمی علیه 

 رقابت روسیه و غرب بر سر موضوعات منطقه ای

 سیاسی در كشورهای منطقه یرباتیبتداوم و توسعه 

تالش عربستان برای رهبری جهان عرب و حفظ فضای تنش و 

 چالش علیه جمهوری اسالمی ايران

اب و رژيم صهیونیستی در مقابله با از ائتالف اعر آمريكاحمايت 

 ايران

 فرهنگي یهامؤلفه
اقتصادی زيرساخت و ناموزونی توسعه كشورهای  یافتگینتوسعه

 منطقه و تشديد شكاف طبقاتی

ذخاير انرژی منطقه و امنیت مسیرهای انتقال آن برای 

 اقتصاد جهانی

تبديل شدن به هاب اقتصادی انرژی و ارتباطات در 

 وابستگی اقتصاد كشور و ديگر كشورهای منطقه به صادرات نفت و گاز اقتصادی یهاشاخصپیشرفت در  منطقه و

 اقتصادی یهامؤلفه

تداوم و تشديد جنگ نَرم فرهنگی غرب علیه جمهوری اسالمی 

 ايران، تشديد مناقشات مذهبی

 تكفیری-رقابت گفتمانی شیعه، اخوانی و سلفی

نطقه، رواج و توسعه رشد تفكرات طائفی در م

ايدئولوژی تكفیری تالش سیاست نظام سلطه در بس  

 الگوی زندگی سكوالريسم تفكر و

مذهبی در  یهاتيهوسنی و پُررنگ شدن  –تعمیق شكاف شیعه 

 منطقه

تداوم تعارضات ماهوی گفتمان انقالب اسالمی با گفتمان سلطه در 

 منطقه

 نظامي یهامؤلفه

سلیحاتی پیشرفته و راهبردی توس  كشورهای افزايش خريدهای ت

 منطقه از غرب

 بومی شدن توان نظامی عناصر جبهه مقاومت

منطقه ای برای دستیابی به  یهاقدرت یهاتالش

 نظامی یطلبیبرترتسلیحات نظامی نامتعارف و 
 ايران نظامی، تسلیحاتی و موشكی علیه یهاتيمحدودتداوم 

مناقشات نظامی در افغانستان، سوريه، فرسايشی شدن و تداوم 

 عراق، يمن و...

 امنیتي یهامؤلفه

 ورشكسته در منطقه یهادولتگويه های افزايش  تداوم حمايت از جبهه مقاومت

 افزايش فشارهای امنیتی بر ژئوپلیتیک شیعه در منطقه
در مهار و كاهش نفوذ ايران و اشاعه  آمريكاسیاست 

 ايران هراسی

 منطقه ای و فرامنطقه ای، یهاقدرتامنیتی  یهانهيهز افزايش
تقويت اتحاد جبهه مقاومت در مقابله با تروريسم و 

 موازنه سازی با ديگر رقبای منطقه ای

 تالش نظام سلطه برای حفظ برتری امنیتی رژيم صهیونیستی در منطقه
منطقه  یهاقدرتراهبردی  -امنیتی یهاائتالف یریگشكل

 تروريسم تكفیری در گستره آسیای غربیای توسعه 

تهديد  منزلهبهتلقی رژيم صهیونیستی از جمهوری اسالمی ايران 

 وجودی

ابزار  عنوانبهتروريستی تكفیری  یهاگروهنقش 

 جنگ نیابتی

 فناوری یهامؤلفه

 یهاچالشدر تشديد  اجتماعی یهاشبكهتأریر روزافزون اينترنت و 

 قومی در منطقه -مذهبی

الش برخی از كشورهای منطقه برای دستیابی به ت

 فناوری موشكی و پهپادهای پیشرفته

 توسعه پرشتاب فناوری اطالعات و ارتباطات در كشورهای منطقه
توسعه تهديدات سايبری و تالش نظام سلطه برای 

 محدوديت دسترسی به دانش فناوری فوق پیشرفته

 هاتیقطعروندها و عدم  لیجدول شبکه تحل
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 :و پیشنهاد گیری نتیجه

تادوين ساناريوهای محتمال در محای  امنیتای نیال        یسوبهفرآيند سناريونويسی، ما  بر اسا : نتایج

كاه بار    . اين سناريوها وضعیت جمهوری اسالمی را در تناسب با محی  پیرامونی ترسایم كارده  میكنیم

رات كارشناسای در ساطوح گونااگون    راهبردها را بر مبنای گفتمان واليت فقیه و نظا  توانیممبنای آن 

 ملی ارائه نمود.

و مااتريس   یوسازيسنارهدف كلی گام : ماتریس سناریوها در محیط امنیتي جمهوری اسممي ایران

( ساناريوها ماا را   121: 1939سناريو، تدوين چهار سناريوی متمايز آينده است. )شاوئنكر و همكااران،  

و عادم   یرباات یبا در مواقع  ژهيوبهمات راهبردی آماده شويم. تا به نحو بهتری برای تصمی سازدیمقادر 

( سناريوهای محتمل چهارگانه در محی  امنیتی جمهوری اسالمی ايران كه 126. )همان: ندهيفزاقطعیت 

مقام معظم رهبری در قباال محای  امنیتای كشاورمان،      یهادگاهيدشامل رهنمودها و  گانهششاز منابع 

مسائولین امنیات ملای در     یهاا دگاهيا د وب مجمع تشخیص مصلحت نظام،كلی نظام مص یهااستیس

متولی رواب  خاارجی، نظارات صااحب نظارات      یهادستگاهحوزه محی  پیرامونی، ديدگاه كارشناسان 

در قباال جمهاوری اساالمی     آمريكاا مصاوب   یهااستیسآكادمیک در زمینه محی  امنیتی، راهبردها و 

 :ردیگیمخراج و فهم گرديده، اين موارد را در بر ايران و منطقه طی دهه اخیر است

 

 عناوین سناریوهای چهارگانه آینده برای محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران

 سناریوهای چهارگانه محیط امنیتي جمهوری اسممي، مقدمه طراحي راهبرد کنش فعال

ل در محای  امنیتای   در تدوين و طراحی سناريوهای چهارگاناه بارای ترسایم راهبردهاای كانش فعاا      

اصالی هرياک از    یهاا گازاره . شاود یما جمهوری اسالمی ايران، از روش ايجاد تصوير بزرگ استفاده 

 :استسناريوها به اين شرح 

 الف( سناریوی تقابل جویي نظام سلطه )بدترین سناریو(

 .[شوديم]جمهوری اسممي ایران بیش از پیش درگیر منازعات منطقه ای 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۰3 

و حمايت اين كشور از ائاتالف   آمريكاايران هراسی و ضد ايرانی  یهااستیس، «امبرج»با نقض مكرر 

 یهاا بهاناه باه   آمريكاا . اباد يیما صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی، با شدت بیشاتری اداماه    -عربی

 .كندیمجديدی علیه ايران وضع  یهاميتحرموشكی، مبارزه با تروريسم و حمايت از حقوق بشر 

نیاابتی در ساوريه و عاراق باه جناگ       یهاجنگمنطقه ای،  یهاقدرتنازعات میان با شدت گرفتن م

 .شودیممستقیم رژيم سعودی با جمهوری اسالمی ايران منجر 

، حضاور نظاامی   فار جیخلافزايش شديد خريد تسلیحاتی كشورهای عرب حاشیه جنوبی  موازاتبه

 .كندیمتوجهی پیدا  فرامنطقه ای به لحاظ كمی و كیفی افزايش قابل یهاقدرت

و رشد اقتصادی كشور بسیار  ماندیم، اقتصاد كشور در وضعیت ضعف و ركود باقی هاميتحربا تداوم 

 دغدغه كشور خواهد بود. نيترمهمپايین خواهد بود، افزايش معضالت اقتصادی 

يگار،  سانی از ساوی د   -و تعمیق مناقشات مذهبی شیعه سوکيتشديد جنگ نرم غرب علیه كشور از 

 .كندیمسلفی  -تكفیری یهاگروهتوسعه  سازنهیزممحی  امنیتی كشور را 

 چنداننهبزرگ، جمهوری اسالمی ايران به رشد  یهاقدرتتحمیلی  یهاتيمحدودو  هاميتحر رغمبه

. در مقابل جنگ سايبری دهدیمو توانمندی دفاع سايبری ادامه  هایفناورسريع خود در زمینه توسعه 

 .شودیمسعودی و صهیونیستی علیه كشور تشديد  یهاميرژو  آمريكا

 
 

 نمودار سناریوی تقابل جویی نظام سلطه

 

 ب( سناریوی تزاحم جریان سازش در منطقه )سناریوی نامطلوب(

 ریال گنیزمال ، جمهوری اسممي ایالران را در منطقاله   کوشنديم]استكبار و جریان سازش در منطقه  

 کنند.[
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نیابتی ادامه خواهد داشت. رژيم صهیونیستی  یهاجنگمنطقه ای در قالب  یهاتقدرتنش و منازعات 

اياذايی خاود علیاه جمهاوری اساالمی و محاور مقاومات اداماه          یهااستیستكفیری به  یهاگروهو 

 .دهندیم

حفظ برتری نظاامی و امنیتای رژيام صهیونیساتی را در اولويات منطقاه ای خاود قارار داده و          آمريكا

ری اسالمی ايران در حمايت از محور مقاومات تاداوم يافتاه و باازيگران منطقاه ای و      سیاست جمهو

 ديپلماتیک هستند. یهاوهیشفرامنطقه ای به دنبال مهار بحران با 

خصامانه خاود علیاه     یهاا اسات یسولای باه    داناد یما خود را متعهد به اجرای برجام  آمريكاهرچند 

صهیونیساتی و برخای از كشاورهای عربای منطقاه از آن،       . رژيمابديیمجمهوری اسالمی ايران ادامه 

 .كنندیمفرصتی در اِعمال دشمنی با ايران استفاده  عنوانبه

به دلیل مشكالت مالی كشورهای منطقه و فشار مخالفان فروش تسلیحات، خريدهای نظامی با سرعت 

. حضاور نظاامی   بخشاد یما و شدت كمتری ادامه يافته و ايران فناوری پیشرفته دفاعی خود را ارتقااء  

 فرامنطقه ای همچنان ادامه دارد. یهاقدرت

و موانع داخلی، رشاد اقتصاادی    هاميتحرهسته ای، به دلیل باقی ماندن ساختار  یهاميتحررفع  رغمبه

برخی از اقدامات ركود بر اقتصاد حاكم باوده و كشاور همچناان     رغمبهاز نرخ پايینی برخوردار است. 

 .كندیمنرم  وپنجهدستتصادی اق یهاچالشبا 

و غارب   آمريكا دستور كاربا به اوج رسیدن جنگ نَرم علیه جمهوری اسالمی، نفوذ در اَركان نظام در 

 .گرددیمقرار گرفته و ايدئولوژی تكفیری به پديده ای ماندگار در محی  امنیتی كشور مبدل 

تاداوم يافتاه و جمهاوری     قباول قابال د هساته ای در حا   یهاميتحربا رفع برخی از  هایفناورتوسعه 

 .ردیگیماصلی سايبری جهان قرار  یهاقدرتاسالمی ايران در جمع 

 سناریوی تزاحم جریان سازش در منطقه

 

 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۴6 

 منطقه ای )سناریوی چالشي( یهاقدرترقابت  ج( سناریوی

بهالره   يالمللال نیبال رقابتي خالود در سالطوح منطقاله ای و     یهاتیمز]جمهوری اسممي ایران از  

 .[ردیگيم

ايران، فاارو از متحادين ساعودی و صهیونیساتی تنظایم       در قبالخود را  یهااستیس جيتدربه آمريكا

 یسااز یعااد . كشورهای منطقه در جهت خروج از فضای تنش حركت كرده و اروپا در جهت كندیم

 .كندیممناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی با ايران اقدام 

تكفیری به لحاظ قلمارو جغرافیاايی تضاعیف     یهاگروه، رسدیمنسبی به ربات  طوربهمحور مقاومت 

 .ردیگیمشده و رژيم صهیونیستی در توازن راهبردی با محور مقاومت قرار 

و با خروج تدريجی نظامیاان   ردیگیمخريدهای تسلیحاتی كشورهای عرب منطقه سیر نزولی به خود 

 .رندیگیمنظامی بیشتری بر عهده  یاهتیمسئولفرامنطقه ای، كشورهای منطقه 

 طاور باه اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی كشاور   یهااستیسبا اجرای برجام و توفیق نسبی در اجرای 

 .شودیمخواهد رسید و كشور به تدريج از ركود خارج  % 4میانگین تا 

بود. تفكر طائفی  رقابت گفتمانی شیعه، اخوان المسلمین و تكفیری، وجه غالب فرهنگی منطقه خواهد

و هنجارهاای   هاا ارزشبه رشد خود ادامه خواهد داد. تهاجم فرهنگی غرب علیاه باورهاا،    یریو تكف

 .ابديیماسالم و انقالب ادامه 

خاود را در ارتقاای فنااوری شادت داده و برخای از كشاورها        یهاا تاالش منطقه ای  یهاقدرت

 یريپاذ رقابات فنااوری در اياران، قادرت     یهارساختيزاين حال،  با .كنندیمموقعیت بهتری پیدا 

 .كشور را باال برده است

 
 یمنطقه ا یهاقدرترقابت  یوینمودار سنار
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 د( سناریوی همگرایي جبهه مقاومت )سناریوی مطلوب(

 .[کنديمیک قدرت نوظهور جهاني تثبیت  عنوانبه]جمهوری اسممي ایران جایگاه خود را  

وری اساالمی اياران افازايش يافتاه و رژيام صهیونیساتی دچاار انازوا         وزن و منزلت ژئوپلیتیک جمها 

. محاور مقاومات باه    شودیمدر رويكرد تقابلی خود با ايران دچار ترديدهای اساسی  آمريكا. گرددیم

 .رسدیمربات نسبی 

باا   آمريكاا . گاردد یما تضاعیف   شدتبهدر سوريه، يمن و عراق  شيهاشكست یدر پجريان سازش 

شاده و رژيام صهیونیساتی در تلاه انتفاضاه گرفتاار        ه ای خود دچار انشقاق و اختالفمتحدين منطق

از محی  امنیتی ايران دور شده و در شمال افريقا و جناوب اروپاا    جيتدربهتكفیری  یهاگروه. شودیم

 .شوندیممتمركز 

 هماه ا اين . بشودیمضعف مالی و ترديد كشورهای منطقه، منجر به كاهش خريدهای نظامی از غرب 

 .كنندیمرشد  سرعتبهنظامی و بالستیک در جمهوری اسالمی ايران  یهایفناور

تاا بنیاان هاای     ساازد یما ، فرصتی برای اقتصااد اياران فاراهم    هاميتحراجرای اقتصاد مقاومتی و رفع 

 نزديک شود. اندازچشمدر سند  %1شده  ینیبشیپاقتصادی را تقويت كرده و رشد اقتصادی به نرخ 

الگاوی قابال پاذيرش و تحقاق      عناوان بهتحوالت منطقه، گفتمان انقالب اسالمی و جبهه مقاومت را 

 .شودیمدر ايران تشديد  یو اجتماعبرای نفوذ فرهنگی  آمريكا یهاتالشمطرح ساخته و 

پیشارفته و   یهاا یفنااور از  یباردار بهاره ، اجاازه  هاا ميتحار گشايش سیاسی كشور و رفاع برخای از   

. در منطقه رقابتی فراگیر برای دساتیابی  سازدیمآن را برای جمهوری اسالمی ايران، فراهم  یسازیبوم

 .ردیگیمپیشرفته شكل  یهایفناوربه 

 

 همگرایی جبهه مقاومت یوینمودار سنار

 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۴9 

كاه باا    شاوند یما چالشی آفريده  یها یمحكلی سناريوها و راهبردهای منبعث از آن در  طوربه: نتايج

. محای  امنیتای   شاوند یما و اجارا   گرفتاه شكلو تهديدات در آن محی   هافرصتار دادن محوريت قر

و تهديادات   هاا فرصات در آن،  زمانهمجمهوری اسالمی ايران از معدود نقاط چالشی جهان است كه 

 یهاا حاوزه و تهديدات در  هافرصتروشنی از اين  ريتصو متنوعی وجود دارد. در مصاحبه با خبرگان،

 46قتصادی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و فناوری دست كم تا پنج سال آيناده ارائاه نمودناد كاه     سیاسی، ا

تهديد احصاء شده است. سناريوهای حاكم بر محای  امنیتای جمهاوری اساالمی اياران،       43فرصت و 

 -، ساناريوی ناامطلوب   -تقابل جويی نظام سلطه علیه جمهوری اسالمی اياران  -شامل بدترين سناريو

 یهاا قادرت رقابات   -، سناريوی چالشی -جريان سازش در منطقه علیه جمهوری اسالمی ايرانتزاحم 

 .گرددیم -همگرايی جبهه مقاومت -و سناريوی مطلوب  -منطقه ای

مشخصی را برای هر يک  یهانهيگزدر اين گام برای تدوين راهبردها، : ارکان راهبردهای کنش فعال

. برای دستیابی سريع به راهبردهای كنش فعال، اين منابع ذيال  نندكیماز چهار سناريوی فوق استخراج 

: مراجعه به نتايج تحلیل گفتمان رهبری در مورد راهبردهاای كانش   اندگرفتهمورد استناد و استفاده قرار 

پانج سااله؛ اساتخراج نكاات راهباردی از       یهاا برناماه كلی نظاام و   یهااستیسفعال؛ تحلیل بررسی 

نفر از مسئولین كنونی و سابق مرتب  باا محای     19عمیق با  یهامصاحبهاداتی كه در و پیشنه هادگاهيد

 یساازمان درونجلساه جداگاناه باا كارشناساان      16امنیتی جمهوری اساالمی اخاذ گردياد؛ برگازاری     

امور )وزارت  یسازمانبرونجلسه با برخی از كارشناسان  96)دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(؛ انجام 

محای    دربااره ، پیشنهادات و راهكارهای آناان  هاهیتوص، وزارت اطالعات و سپاه پاسداران( كه خارجه

موجاود نخبگاان    یهاا دگاهيا دو  هاا نوشاته امنیتی جمهوری اسالمی ايران اخذ شاد؛ و نهايتااً تحلیال    

 .در حوزه محی  امنیتی جمهوری اسالمی ايران نظرصاحب

مقاام   یهادگاهيدخوردار نبوده و نقطه اتكا در منابع موجود به منابع مذكور از وزن و ارزش يكسانی بر

( اختصاص دارد و شاكله اصلی راهبردها نیز از رهنمودها و مواضع اعالمای  یالعالمدظلهمعظم رهبری )

راهباردی متولیاان و مسائولین محای  امنیتای،       یهاا هیتوصا  لیا تحلمعظم له استخراج شده اسات، در  

اركاان   عنوانبه« نفوذ»و « مقاومت»، مفاهیم كلیدی یسازمانبرونو كارشناسان  یسازماندرونكارشناسان 

كاه  « مقاومات ». عنصار  اناد گرفتاه و مبنای كنش راهبردی استنباط شده و راهبردها نیز بر پايه آن شكل 

جوهره و ذات آن، استكبارستیزی و مقابله با سلطه را در بطن خويش داشته و با مباانی اعتقااد دينای و    

. وجاه  استی و سوابق تاريخی كشور همخوانی دارد. نفوذ در دو وجه آفندی و پدافندی مطمح نظر مل

المللای  ای و باین منبعث از افزايش نفاوذ منطقاه  منطقه ای جمهوری اسالمی ايران، بیشتر « نفوذ»آفندی 

یرگاذار  از گفتماان تأر  یبرخاوردار : دهاد یما را فرا روی ما قرار  مفهومی و اين مختصات كشور است
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 بیداری اسالمیجنبش  یريپذالهامانقالب اسالمی، برخورداری از قدرت رهبری جبهه مقاومت منطقه، 

افكاار  نخبگاان و   اراده، پاياداری و روحیاه نازد    الگویاز انقالب اسالمی، تبديل شدن ايران به نماد و 

، تبديل شادن  یلمللانیبمستقل در موضوعات  ورزیسیاست، برخورداری از قدرت بازيگری و عمومی

سیاسی كشاور در میاان    نظام یالگوبه يكی از مراجع اصلی كاهش معضالت امنیتی منطقه، يگانه بودن 

قدرت سخت و نرم كشور نسبت باه   موروری، میلیتاريستی و سكوالر منطقه، تفاوت توانمندی یهانظام

سترش نفوذ جمهوری اساالمی  ديگر رقبای منطقه ای و روح و جوهره بسیاری از راهبردها به منظور گ

نفاوذ، ساطوح  نفاوذ     یپدافناد ايران در محی  امنیتی و منطقه غرب آسیا طراحی شده اسات. در وجاه   

در داخل ماردم( مطارح باوده و     یسازشبكهامنیتی( و جريانی ) -دشمن، شامل نفوذ موردی )اطالعاتی

 .ردیگیبرمفرهنگی را در  -كریف و نفوذ ، سايبری، سیاسییتیامن انواع نفوذ شامل نفوذ اقتصادی،

 یهاا هیتوصا پیشانهادات و   عناوان بهمنابع فوق  آنچهاز  یریگبهرهبنابراين، با  :راهبردهای پیشنهادی

 بر اسا امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و فناوری  -راهبردهای سیاسی توانیم، اندكردهخود مطرح 

 د:نمو یبنددستهسناريوهای چهارگانه به اين شرح 

 امنیتي –راهبردهای سیاسي 

  (4و  9، 5، 1 یوهايبر سنارتقويت همبستگی و اتحاد جبهه مقاومت در منطقه )منطبق 

  ای علیاه اياران و محاور مقاومات )منطباق بار       منطقاه  یهاا ائتالف یریگشكلپیشگیری از

 (5و 1سناريوهای 

  قدرت سیاسی بارای  تقويت انسجام میان قدرت نظامی منطقه ای جمهوری اسالمی ايران با

 (9و  5، 1منطبق بر سناريوهای ) یاسیسبه ارتقای قدرت  هاتیموقعتبديل 

  امنیتی نظام سلطه در اركان گوناگون جمهوری اساالمی )منطباق بار     –مقابله با نفوذ سیاسی

 (4و  9، 5، 1سناريوهای 

  (4و  9، 5، 1همكاری با اروپا در مقابله با تروريسم )منطبق بر سناريوهای 

  (5و  1 یوهايسنارپیشگیری از فرسايشی شدن جنگ در جبهه مقاومت )منطبق بر 

  و عملكرد نهادهاای جمهاوری اساالمی اياران در      هااستیستقويت هماهنگی و انسجام در

 (4و  9، 5، 1عرصه خارجی )منطبق بر سناريوهای 

 ،و منطقاه  اقتصادی و فرهنگای باا كشاورهای اساالمی      کیپلماتيد افزايش مناسبات سیاسی

 (4و  9، 5، 1)منطبق بر سناريوهای 

 منطبق  یالمللنیبديپلماتیک در سطوح منطقه ای و  -تقويت جبهه مقاومت به لحاظ سیاسی(

 (9و  5، 1بر سناريوهای 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۴۶ 

  روسایه چاین و اروپاا در مقابلاه باا       یسازفعالديپلماتیک در ترغیب و  یهاتیفعالتشديد

 (9و  5، 1ی منطبق بر سناريوها) یریتكفتروريسم 

  (9و  5، 1و نخبگان )منطبق بر سناريوهای  هادولتتصحیح تصوير ايران در نزد 

  اروپاا )منطباق بار     ژهيا وبهوهابی در ديگر كشورها  –مردمی ضد تكفیری  یهاجنبشايجاد

 (9و  5، 1سناريوهای 

  یهاا ميتحار  سازوكار یریگشكلو جلوگیری از  یالمللنیبحضور فعال و مثرر در نهادهای 

 (5و 1جديد علیه ايران و محور مقاومت )منطبق بر سناريوهای 

 (5و 1مقابل )منطبق بر سناريوهای  یهاطرفمند كردن توقف اجرای برجام برای هزينه 

 منطبالق بالر   سیاسای روسایه، چاین و اروپاا در صایانت از برجاام        یهاا اهارم  یسازفعال(

 (۹و  6 یوهایسنار

 راهبردهای اقتصادی

 باار جنااگ اقتصااادی )منطبااق  یسااازیو خنثاا یاقتصاااد مقاااومت یهاااتیاارفظ یسااازفعااال

 (4و  1،5،9یوهايسنار

   و  9، 5، 1ايجاد پیوندهای اقتصادی زيرساختی با كشورهای همسايه )منطبق بر ساناريوهای

4) 

  (4و  9، 5، 1تقويت اقتصادی، مالی و زيربنايی جبهه مقاومت )منطبق بر سناريوهای 

 (4و  9، 5، 1نفتی )منطبق بر سناريوهای  یادرآمدهی به كاهش اتكا اقتصاد مل 

  9، 5، 1حفظ و افزايش ذخاير ارزی و متنوع سازی سبد ارزی كشور )منطبق بر سناريوهای 

 (4و 

  یفنااور  و انتقاال  یگذارهيسرمااسالمی ايران درزمینه  یبا جمهورترغیب اروپا به همكاری 

 (4و  9، 5، 1منطبق بر سناريو )

 (4و  9، 5، 1غیرنفتی )منطبق بر سناريوهای  از صادراتازمان يافته حمايت س 

  (5و 1حفظ ذخاير راهبردی كاالهای اساسی و حیاتی كشور )منطبق بر سناريوهای 

            وابسته سازی بخشای از نیازهاای انارژی اروپاا باه جمهاوری اساالمی اياران )منطباق بار

 (4و  9سناريوهای 

  (4و 9ی خارجی )منطبق بر سناريوهای مالی و بانك یهاكانالمتنوع سازی 

  اقتصادی و مالی كشورهای بیگانه در اركان اقتصادی جمهوری اساالمی اياران    نفوذمقابله با

 ( 4و  9، 5، 1)منطبق بر سناريو 
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 راهبردهای فرهنگي

  از ابزارهای نوين اطالعاتی و ارتباطی )منطبق بار   یریگبهرهمقابله با رخنه فرهنگی دشمن با

 (9و  5، 1های سناريو

  (4و  9، 5، 1اشاعه گفتمان انقالب اسالمی در منطقه )منطبق بر سناريوهای 

  ( و مهدويت در منطقه )منطبق بار ساناريوهای   السالمهیعل) تیباهلاشاعه فرهنگ پیروی از

 (4و  9، 5، 1

 1اسالمی و اشاعه آن در سطح منطقه )منطبق بر ساناريوهای   -تقويت الگوی زيست ايرانی ،

 (4و  9، 5

  (4و  9، 5، 1ساماندهی منظومه حامیان فكری انقالب اسالمی )منطبق بر سناريوهای 

  5، 1شیعی و سنی )منطبق بر سناريوهای  –پیشگیری از تشديد درگیری درون جهان اسالم ،

 (4و  9

  نخبگاان، نهادهاا و افكاار جهاان اساالم )منطباق بار        هاا دولتتوسعه مناسبات فرهنگی با ،

 (4و  9، 5، 1ی سناريوها

     رصد و مقابله با اشاعه ايدئولوژی تكفیری در محی  درونی و پیراماونی جمهاوری اساالمی

 (9و  5، 1 ويسنارايران )مطابق 

 راهبردهای نظامي

  نیروهای مسلح و افزايش سريع قابلیت عملیاتی نیروها )منطبق بار ساناريوهای    يیكارابهبود

1 ،5 ،9 ،4) 

  بالستیک و پهپادها )منطبق بر  –آفندی و پدافندی هوايی، موشكی  یهايیتواناارتقای سريع

 (4و  9، 5، 1سناريوهای 

 5، 1عملیاتی بسیج مستضعفین )منطبق بر ساناريوهای   یهاگاني یسازآمادهو  یدهسازمان ،

 (4و  9

 1مقاومت در منطقه )منطبق بار ساناريوهای    یهاگروهاطالعاتی  توسعه توانمندی نظامی و ،

 (4و  9، 5

  (5و  1و آفندی سايبری كشور )منطبق بر سناريوهای  پدافندتقويت قدرت 

      ايجاد ارتش نامنظم و بدون مرز جهان اسالم با محوريت جواناان شایعه در ديگار كشاورها

 (5و  1)منطبق بر سناريوهای 



                        کنش فعال یو راهبردها رانیا ياسمم یجمهور يتیامن طیمح یوهایسنار ۴۰ 

 6)منطبق بر سناریوهای توانمندی سازمانی نیروهای مسلح با تهديدات نوين  یسازمتناسب 

 (۹و 

 راهبردهای فناوری

  (4و  9، 5، 1ارتباطات )منطبق بر سناريوهای  –تمركز بر توسعه فناوری اطالعات 

  (4و  9، 5، 1)منطبق بر سناريوهای  انیبندانش یهاشركتحمايت و تقويت 

   و  9، 5، 1افزايش سهم جمهوری اسالمی ايران در تولید جهانی علم )منطبق بر ساناريوهای

4) 

  یهاا یازمناد یندر راساتای پُار كاردن     هاآن یسازیبومنوين به كشور و  یهایفناورانتقال 

 (۸و  9، ۹، 6)منطبق بر سناریوهای نوين كشور  یهایفناور

 نظارت راهبردی بر محیط امنیتي

 منظوربه. رودیمنظارت راهبردی مرحله پايانی تدوين راهبردها بر اسا  تكنیک سناريونويسی بشمار 

سیاسی، امنیتای،   یهاشاخصاز منابع و استخراج  یریگبهرهبا  توانیم، در اين مرحله نظارت راهبردی

و حیاتی در محای  امنیتای    كنندهنییتع یهاتیقطعاقتصادی، فرهنگی، نظامی و فناوری، روندها و عدم 

آماده، در   باه دسات  عمیاق و خبرگای    یهاا مصاحبهمعتبر كه در  یهاشاخصجمهوری اسالمی، طبق 

اين تحقیق بر سه مفروض استوار بوده اسات؛   میدانیم گونههمانايش و نظارت دائم قرار داد. معرض پ

خواهد بود كه امكان رقابات   یاگونهبهنخست آنكه راهبردهای متخذه از سوی جمهوری اسالمی ايران 

الاب  مثرر و يا حتی برتری كشور را در گستره محی  امنیتی فراهم سازد. در ايان خصاوص رويكاردِ غ   

. دهاد یما و نفوذ در محی  امنیتی را شكل بر مقاومت  یكنش فعال مبتن(، یالعالمدظلهگفتمان رهبری )

در مقاومات  محور  بازيگران ی سطح توانمند شيافزادر جهت  ران،يا یاسالم یكنش فعال جمهوررانیاً 

خواهاد باود و رالثااً    الم جهان اسا  یدیبر منابع كل استكبار و نظام سلطه در استیال یهااستیسمقابله با 

غرب آسیا تنها با مقاومت، صایانت و حفاظات از    رباتیبكنش فعال در محی  چالشی، پويا، پیچیده و 

 .استنفوذ در منطقه مقدور  یهاتیقابلحضور و  یهاتیظرفهمه 

راهبردهای مذكور كه همگی بار مبناای رويكارد گفتماان مقاام معظام        شودیمكه مالحظه  گونههمان

تاا در ساناريوهای تقاابلی،     اناد شاده شكل گرفته، به صورتی طراحی و تادوين   (یالعالمدظلهری )رهب

تزاحمی، رقابتی و همكااری، منعطاف باوده و پاساخگوی شاراي  باشاند؛ ايان راهبردهاا قادرناد بار           

 عاالوه باه رقابتی كشور افزوده و امكان حفظ برتری كشور را در محی  امنیتی فراهم سازند.  یهاتيمز

حفاظات و   توانناد یماين راهبردها، امكان تقويت عناصر جبهه مقاومت را در منطقه را فراهم ساخته و 

 عاالوه بهنمايد.  تأمینامنیتی منطقه  پر چالشصیانت از منافع امنیت ملی جمهوری اسالمی را در محی  
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كاهش توان و نفاوذ و  شاهديم، راهبردهای مذكور در مقابله با نظام سلطه و جريان سازش در منطقه و 

 .اندشدهحضور آنان در محی  امنیتی طراحی 

در  ژهيا وباه اخیر  یهاسالتدوين راهبرد بر اسا  سناريونويسی روش نوينی است كه در  ت:پیشنهادا

از جمله امنیت ملای   هاحوزهمثسسات اقتصادی و خدماتی رايج شده است. توسعه اين روش به ديگر 

بازرگ   یهاا قادرت يد بشمار رفته و برخی از بازيگران فرامنطقاه ای و  و سیاست خارجی، تحولی جد

، اساتفاده  كندیممنافع و امنیت آنان اقتضا  آنچهجهانی از اين شیوه برای ساخت مطلوب آينده بر مبنای 

. طراحی سناريوها برای مواجه با سناريوهای ممكن و متحمل، اجتنااب از بادترين ساناريوها و    كنندیم

آينده بهتاری   توانیموهای مطلوب و طراحی و تدوين راهبرد بر مبنای آن، شیوه ای است تحقق سناري

را در محی  امنیتی و حداكثر سازی مناافع امنیات ملای رقام زد. طراحای راهبردهاا و سانجش آن باا         

به كدام ياک از ساناريوهای چهارگاناه فاوق      نیز گويای آن است جمهوری اسالمی ايران یهاشاخص

با نصاب العاین قارار دادن اركاان      توانندیمبا آمادگی كامل  یگذاراستیس یهابخشوده و ب ترکينزد

 راهبردی خود را به مرحله اجرا در آورند. یهابرنامهراهبردی، 

در خصوص تدوين  هادانشگاهفكر، مثسسات مطالعاتی و تحقیقاتی،  یهااتاقمحققین و پژوهشگران، 

مبتنی بار تكنیاک    یپژوهندهيآل موضوعات مرتب  با محی  امنیتی، راهبردهای جمهوری اسالمی در قبا

سناريونويسی را در دستور قرار دهند. مناسب است پژوهشاگران و دانشاجويان، باا ورود باه مصااديق      

مشخص از محی  امنیتی جمهوری اسالمی، راهبردهای مرتب  با سناريوپردازی تدوين نمايند. يكای از  

اسات.  « اتاق فرمان نظارت راهبالردی »هبردهای مبتنی بر سناريو، تشكیل شروط موفقیت در اجرای را

اتاق نظارت راهبردی، ضمن پايش روندهای تأریرگذار در محی  امنیتی و چگونگی اجرای راهبردهاای  

 كنناد یما و مشخص  سنجندیم، اندشدهكه از قبل تدوين و تصويب  يیهاشاخصكنش فعال، آن را با 

عملیااتی مناساب انجاام دا    یهاا یطراحا قرار داشته كه بتوان منطبق با وضعیت، كه در كدامین سناريو 
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