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 چکیده

 ها، فراروی دولت   از مسائل    گسترده  ینطرح عناو  یو مطالعات راهبرد  یزیربرنامه   یبر اساس اصول علم

منابع محدود   رفتنینو از ب  گیرییم در تصم  یبلکه ممکن است موجب سردگم  یست،گشا ننه تنها راه

پژوهش تالش شده است که با استفاده از نظرات    یندر او اقدام شود.    یص کشور در تخص  یاب و کم

بهره  نرم   یریگکارشناسان مختلف و  ماز  بر همد  ینا  یکنشم و سنجش دره   مکیک افزار    یگر، مسائل 

 ی برا گیرندگانیم تصم یپا یشپ یمشخص و راه  یرپذیریو تأث یرگذاریتأث یگاهها را از منظر جامسئله

 ی که سه مسئله »ناسازگار  دهدی م  ن پژوهش نشا  ینا  هاییافتهقرار داد.    گیرییم و تصم  بندییت اولو

  ی مسائل   ینترمهم   «یکاو آمر  یرانو »مناسبات ا  «یا»پرونده هسته   ،«المللین با نظام ب  یرانا  یخارج  یاستس

مسائل    یراز سا  یشدارند و ب  یابرجسته   یرگذارمسائل، نقش تأث  یرسا  یدو تشد  یریگهستند که در شکل 

 . یرگذارندتأث یرانا یمل یتبر امن
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 مقدمه 

گیری دولت  های متعددی روبرو هستند. شکلطور مشخص همه کشورها با مسائل و چالشبه

های فردی و اجتماعی استوار مدرن بر بنیان مقابله با مسائل و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت 

گیری دولت ملی مقابله با  های »قرارداد اجتماعی دولت« اصل بنیادی در شکلاست. طبق نظریه

ای  ترین مسئلهناامنی مهم  (.Lessnoff, 1990)مسئله ناامنی و برقراری نظم و امنیت در جامعه است  

حل جوامع ایجاد دولت بود، اما  ها از همان پیدایش خلقت با آن روبرو بودند. راهاست که انسان

توانند به ها میروبرو هستند. برخی از دولت ها نیز همچنان با مسائل و مشکالت متعددی دولت 

وفصل آنها ناتوان هستند و برخورد شکل مؤثری با این مسائل روبرو شده و برخی دیگر از حل

 بازده است.  آنها با مسائل پرهزینه و کم

جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک دولت ملی از این قاعده استثنا نیست و هماند کشورهای  

مس با  است. صاحب دیگر  روبرو  و خارجی  داخلی  در عرصه  گوناگون  راهبردی  و  ائل  نظران 

ها و در مواقعی صدها مسئله را در کنار هم فهرست کرده و آنها را برای کارشناسان هر ساله ده

دهند و اغلب بر این نظرند که تداوم این مسائل که گاهی  گذاری ارائه میریزی و سیاست برنامه

تواند امنیت ملی را متزلزل نموده و موجب فروپاشی نظام سیاسی ت، می به شدت بحرانی اس

به تأثیرگذاریشود.  و  مسائل  این  همه  باالی  بسیار  اهمیت  هیچ  رغم  ملی  امنیت  بر  شان 

وفصل آنها بپردازد. هیچ تواند با همه آنها به یکسان برخورد کرده و به حلمداری نمیسیاست 

ر ندارد که به هر میزان و شکل در اختیار کارگزاران قرار گیرد تا کشوری منابع نامحدود در اختیا

ها  ویژه اینکه در همه سازمانوفصل مسئله اقدام شود؛ بهریزی و نسبت به حلبا دستی باز برنامه

منابع بیشتری را دریافت  افراد گرایش دارند، مسائل و مأموریت  های خود را برجسته کرده و 

ی هر کارگزار و سازمانی ممکن است که موضوعی را امنیتی تلقی کرده  نمایند. در چنین وضعیت

و خواستار تخصیص میزان قابل توجهی از منابع به مسائل و موضوعات مورد نظر شود. با توجه  
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ها منابع محدودی در اختیار دارد، بررسی دقیق  به اینکه جمهوری اسالمی ایران مانند سایر دولت 

اثرگذاری بر امنیت ملی و انتخاب راهبرد بهینه در برخورد با آنها امری مسائل و جایگاه آنها در  

شده، کدام ها مسئله مطرحآید. حال پرسش اساسی این است که از میان دهحیاتی به شمار می

و حل دارند  اساسی  تأثیر  ایران  ملی  امنیت  در  مسائل  این  از  مییک  آنها  و  وفصل  آثار  تواند 

 ن امنیت و منافع ملی برجای بگذارد؟  پیامدهای بزرگی بر تأمی

های نظری آن طرح و سپس برای پاسخ به این پرسش ابتدا چارچوب مفهومی موضوع و بنیان

شود تا زمینه برای طرح مسائل مؤثر بر امنیت ملی  ها به اختصار تشریح میروش تحلیل داده

پنج گروه  روش تحلیل در قالب  ایران بیان شود. مسائل امنیت ملی ایران بر اساس مبانی نظری و  

ی  هامسئلهی مستقل و  هامسئلهکننده،  ی تقویت هامسئلهی نتیجه،  هامسئلهی تأثیرگذار،  هامسئله

کند که  بندی مسائل به جامعه معرفتی کمک میشوند. گروهبندی و تحلیل میخوشه میانی تقسیم

از مسائل عمیق به  تر و منظمشناخت خود را  نماید و  با  گذاری کمک مینظام سیاست تر  کند 

 ای تخصیص دهند.را به شکل بهینه تر مسائل، منابع کشورشناخت دقیق

 

 مبانی نظری و چارچوب مفهومی الف( 

رغم اینکه امری حیاتی بر جوامع بشری است و از همان ابتدای خلقت انسان و پیدایش امنیت به

این موضوع تنها در سده گذشته بود که به  جوامع انسانی موضوع و مسئله آن بوده است، اما  

رغم این که امنیت مفهومی پرتکرار در شکل آگاهانه مورد بررسی قرار گرفت. در همین حال به 

و    آیدآمیز به شمار میمتون علوم سیاسی و عرصه عمومی است، اما مفهومی به شدت مناقشه

اختالف از مسا  است   نظرانبین صاحب   محل  ارائه جدولی  با  قابل  ئل و طرح شاخصو  های 

نمی پایان  امنیت مطرح  سنجش  بنیادی در خصوص  پرسش  راهبردی چهار  مطالعات  در  یابد. 
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های های فکری مکاتب و نظامدهنده نگرش و بنیانتواند نشاناست که نحوه پاسخ به آنها می

کدام است؟ کدام مشکل مسئله امنیتی است؟    1آید. امنیت چیست؟ موضوع امنیتسیاسی به شمار  

 توان امنیت را تأمین کرد؟و چگونه می

های مختلفی ارائه شده است. همه  در بیان چیستی امنیت نظرات گوناگونی وجود دارد و تعریف

آنها در قالب دو نگاه فلسفی قابل جمع است: در نگاه نخست امنیت با انباشت قدرت مترادف 

آید. بازیگران برای اینکه امنیت  امنیت یک کاال است که با قدرت به دست می  است و از این نظر

داشته باشند، باید چیزهای دیگر مانند پول، سالح، ارتش ... داشته باشند. در نگاه دوم امنیت بر  

آید. امنیت نه کاال  بنیان رهایی استوار است و با رعایت عدالت و تأمین حقوق بشر به دست می

رابط اولی سلبیبلکه  است.  بازیگران  میان  دومی    ه  تهدید(  )نبود  )متضمن    ایجابیاست  است 

سازند.( تمایز این دو مفهوم  پذیر میکنند و امور را امکانهایی است که توانایی ایجاد میپدیده 

های متأخر، امنیت و رهایی دو روی یک  در نگاه  گر است.در »آزادی از« و »آزادی برای« جلوه

قدر مرتبط است.  هایی گرانها و داراییشوند. امنیت با کاهش تهدیدها به ارزشمی  تلقی  سکه

افتد. البته صرفاً  اگر این تهدیدها مهار نشوند، بقای موضوع مورد نظر در آینده نزدیک به خطر می

بار نابودکننده و  . آن چیز دیگر دوربودن از تهدیدهای مرگبقا نیست؛ بقا به عالوه چیزی دیگر

  .(40:  1390)ویلیامز،  ها در زندگی است رخورداری از برخی انتخابب

اگر    پرسش دوم به موضوع امنیت مربوط است. امنیت چه کسی یا چه چیزی باید تأمین شود؟

های سیاسی گوناگون  موضوع امنیت نباشد، عمالً سخنی از امنیت نخواهد بود. مکاتب و نظام

دارند که از فرد انسانی تا گروه و طبقه خاص، جامعه، دولت  های متفاوتی به این پرسش  پاسخ

گیری نظام شود. پاسخ به این پرسش نیز جهت المللی و کره زمین را شامل میملی، جامعه بین

گیرد.  سازد. نظام امنیتی کشورها بر بنیان موضوع امنیت شکل می ها را مشخص میامنیتی دولت 

 
1. referent object of security 
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ها در  ها و سیاست گیریی موضوع امنیت باشد، تمام جهت در جوامعی که زمامدار یا طبقه خاص

راستای تأمین امنیت آن خواهد بود. از سوی برخی افراد ممکن است همه موارد فوق موضوع  

ها مستلزم انتخاب بین یکی از دو  شود که سیاست امنیت تلقی شوند، اما مشکل زمانی آشکار می

ا به  ناگزیر  آنها  این شرایط  آنها خواهند بود و جهت مورد باشد. در  از  بین یکی  گیری  نتخاب 

 (.  41: 1390ویلیامز، اصلی خود را آشکار خواهند ساخت )

 1جدا از چیستی امنیت و موضوع امنیت، پرسش بنیادی دیگر در مطالعات راهبردی مسئله امنیتی

است که موضوع اصلی این پژوهش است. پرسش بنیادی این است که برای موضوع امنیت چه  

شود؟ پاسخ به اینکه مسئله امنیتی چیست، مستلزم درک مشخص  چیزی یک مسئله امنیتی تلقی می

لحاظ بدون  است.  امنیتی  موضوع  و  امنیت  نمیاز  امنیت  موضوع  برای  کردن  بنیانی  توان 

به صورت نمادین    1امنیتی و در نتیجه مسئله امنیت فراهم آورد. شکل  کردن تهدیدات  فهرست 

 کند. جایگاه مسئله امنیتی را در سؤاالت بنیادین و چرخه رسیدن به آن را مشخص می

 گذاری روند مفهومی تعیین مسئله امنیتی و جایگاه آن در نظام سیاست -1شکل 

 
 

 
1 . security issue 

فهم درست امنیت و •
شرابط امنیت

چیستی امنیت

امنیت چه کسی یا •
ودچیزی باید تأمین ش

موضوع امنیت
فهرستی از تهدیدات•

برای موضوع یا 
موضوعات امنیت

فهرست تهدیدات

کدام تهدیدات جدی •
است و برای امنیت 
مسئله ساز شده است

مسئله امنیتی
از چه راه ها و •

ابزارهایی می توان 
.امنیت را برقرار کرد

تراهبرد تأمین امنی
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امنیتی از یک سو و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  تمرکز اصلی این نوشته بر مسئله یا مسائل  

های  آنها از همدیگر از سوی دیگر است تا جایگاه و نوع آنها مشخص شود. پاسخ به این که مسئله

امنیتی یک کشور چیست، مستلزم تحلیل روندها، محیط راهبردی و تهیه فهرست تهدیدهاست.  

گیرند که یک طرف آن امور غیرسیاسی،  قرار می  در نگاه بری بوزان مسائل کشورها بر روی طیفی

ها کاری به امور  در وسط آن امور سیاسی و در سمت دیگر آن امور امنیتی واقع است. دولت 

گیری و تخصیص منابع دولت  غیرسیاسی ندارند؛ امور سیاسی امر همگانی است و مستلزم تصمیم

یابند و نیازمند اتخاذ نیت بروز میاست؛ امور امنیتی به صورت تهدید وجودی برای موضوع ام

رویه از  بیرون  اقداماتی  اتخاذ  و  اضطراری  امنیتی  تمهیدات  امور  در  است.  عادی سیاسی  های 

رود و مسئله به صورت  گذاری به ورای قواعد جاافتاده بازی میگیری و سیاست های تصمیمشیوه

گیرد،  م یک از سه عرصه قرار میگیرد. اینکه چه چیزی در زمره کداویژه مورد بررسی قرار می

(؛ با این حال در همه  51:  1395از کشوری به کشور دیگر متفاوت است )بوزان، ویور و ویلد،  

آنها مسائل امنیتی اهمیت زیادی دارند و به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته و منابع دولتی  

می  تخصیص  آنها  به  خاص  شکل  معرض  به  در  دلیل  همین  به  و  مورد یابد  که  هستند  آن 

 سوءاستفاده قرار گیرند و با نام مسائل امنیتی اهداف و منافع دیگر پیگیری شود.  

گران عرصه رسمی و ساختاری که شامل  گیری و تکوین مسئله امنیتی عالوه بر کنشدر شکل

دیوان نقش کنشرهبران سیاسی، سازمان و  به  باید  است،  از جمله ساالران  گران جامعه مدنی 

های توتالیتر، نقش عرصه  های فشار توجه کرد. به غیر از نظامها و گروهزاب سیاسی، رسانهاح

قدرت در شکل غیررسمی  امنیتی کمرسمی و  تکوین مسئله  و  است.  گیری  توجه  قابل  وبیش 

ویژه در سطح  های دولتی بهگیرندگان نهایی در درون ساختار رسمی و سازمانهرچند تصمیم 

گیرند که چه چیزی مسئله  ها هستند که تصمیم میحکومتی قرار دارند و در نهایت آنباالی  

امنیتی است یا در حوزه امور سیاسی و حتی عمومی قرار دارد، اما در روند تکوین این موضوع  
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کنشنمی جامعه،  عمومی  عرصه  تأثیرگذاری  و  نقش  و  توان  بیرونی؛  و  داخلی  گوناگون  گران 

تواند به  گران عرصه عمومی و تکرار آن میتوجهی به کنشنادیده گرفت. بیمخالف و موافق را 

وفصل مسائل  شدن حلجدایی دولت و ملت و بروز بحران مشروعیت نظام سیاسی و پرهزینه

امنیتی کشور منجر شود. نوع تأثیرگذاری در عرصه رسمی و غیررسمی قدرت در تبدیل موضوع  

اوت است. تأثیرگذاری حوزه رسمی و ساختاری قدرت مستقیم  به یک مسئله امنیتی یا سیاسی متف

    (. See Balzacq, 2011)و بخش مدنی و غیررسمی عموماً غیرمستقیم است 

سازی تا حدودی متفاوت است. در سطح ساختاری و به شکل  المللی روند امنیتیدر عرصه بین

در ج غیررسمی  به شکل  و  ملل  سازمان  امنیت  درون شورای  در  امعه جهانی صورت  رسمی 

های کالمی و بازنمایی از اقدامات  سازی در قالب کنشیتیامنگیرد. در فضای عمومی و رسمی،  می

سازی با بازنمایی تهدیدات طرف مقابل علیه جامعه  گیرد. امنیتیشده صورت میبازیگر امنیتی

خوانی  شده همرفتهساز با روال پذیجهانی همراه است. در صورتی که کنش گفتاری بازیگر امنیت 

المللی از موضوع و همراهی با بازیگر  گران بیندلی و همراهی سایر کنشداشته باشد و موجب هم

سازی به سرعت پیش خواهد رفت یا موضوعی از حوزه امور و مسائل  کننده باشد، امنیتیامنیتی

های  های گروهی، سازمانرسانهها، امنیتی خارج شده و مسئله امنیتی پایان خواهد گرفت. دولت 

های گروهی  ساز هستند. آمریکا و رسانهگران امنیتیالمللی دولتی و غیردولتی در زمره کنشبین

امنیتی در  بیستم  قرن  پایانی  دهه  در  آن غرب  کردند؛  ایفا  اساسی  نقش  پیوند سازی عراق  با  ها 

و از سوی   کرده به عراق را توجیهتوسعه و رفاه عراق به امنیت، از یک سو حمله نظامی آمریکا 

های  حلبخش و مؤثر برای توسعه یک کشور است، راهدادن اینکه جنگ راهبرد نتیجهدیگر با نشان

در    (.Stein, 1992: 147-179)ثباتی را پنهان کردند  اعتماد برای مقابله با فقر و بی مد و قابلکارا

که است  دهه  دو  به  نزدیک  آمریکا  دولت  عراق،  هسته  کنار  پرونده  سیاست  در  ایران،  ای 

موفق به انجام رسمی آن شد، اما آشکارشدن   2006  سازی در پیش گرفته است که در سال امنیتی
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های هوشمندانه ایران موجب ناکامی  های غیرواقعی سیاست آمریکا در قبال عراق و سیاست بنیان

 (. 103-150: 1393آمریکا در این مورد گشت )قرشی، 

کردن یک کشور یا گروه به بازیگران  شدن کامالً منفی است. اما امنیتیالمللی امنیتییندر عرصه ب

میبین کمک  بینالمللی  جامعه  امکانات  بسیج  با  را  مسئله  که  ائتالفکند  تشکیل  های المللی، 

شده بسیار  وفصل نمایند. مسئله برای کشور امنیتیگوناگون و با هزینه کمتر و دستاورد بیشتر حل

های حل مسئله را محدود های آن را به شدت افزایش داده و گزینهسخت و ناگوار است و هزینه

شدن منافع حیاتی کشور را به خطر انداخته، زمامداران آن را در دوراهی انتخاب  نماید. امنیتیمی

نشینی  عقب های خود  کند که از خواستهها را ناگزیر میراهبردی قرار داده و در بسیاری موارد آن

ترین  المللی یکی از مهمشدن هر کشوری در عرصه بینکرده و منافع ملی را نادیده بگیرند. امنیتی

 های مسائل امنیتی در داخل است.  مصداق 

کردن مسائل در داخل کشور، بیشتر در اختیار دولت و ساختارهای سازمانی است. آنها  امنیتی 

دهند. به طور ایگاه مسائل را مورد ارزیابی قرار می به تناسب نظام فکری و سیاسی اهمیت و ج 

سازی مسائل کننده در امنیتی معمول برآورد آنها از خطر تهدیدات بر موضوع امنیت نقش تعیین 

های خود را روی مسائل گران امنیت باید تالش دارد. یک دیدگاه قائل به آن است که تحلیل 

از این   (. Walt, 1991) نیروی نظامی متمرکز نمایند  مرتبط با منازعات مسلحانه و تهدید کاربرد  

هایی است  ترین چالش ای از فوری های هسته دیدگاه نه تنها منازعه مسلحانه در دوران سالح

ترساختن حوزه مسائلی امنیتی موجب کاهش تمرکز  که در برابر بشریت قرار دارد، بلکه فراخ 

های ملی را از پرداختن به وظایف اصلی دولتبر مسائل مهم و اصلی امنیتی خواهد شد و  

داخلی  داشت.  وجودی  بازخواهد  فلسفه  نقض  بلندمدت  در  عمالً  خود  امنیتی  مسائل  کردن 

آید. مخالفان دیدگاه فوق بر این باورند که محدودکردن مسائل امنیتی دولت ملی به شمار می 

های حیاتی جوامع بشری  دارایی گرفتن عوامل اصلی تهدید به مسائل منازعات مسلحانه نادیده 
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ترین موضوع امنیت است. نبود نظام مؤثر مراقبت بهداشتی  ها مهم است. زندگی و جان انسان 

ها و کره  ترین تهدید برای زندگی انسان محیطی بزرگ گرفتن عوامل تخریب زیستو نادیده

موضوع امنیت    ویژه اگر آمیز است؛ به زمین است. امنیت چیزی بیش از وجود تهدید خشونت

بودن  انسان باشد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس نیست، بلکه آزادی از خواستن و در امان

تهدیدی جدی علیه آن  که  امنیت است و هر چیزی  نیز الزمه  طبیعی  باشد، از مخاطرات  ها 

نیتی به ها در زمره امور ام ها با قراردادن آن آید و الزم است دولتمسئله امنیتی به شمار می

 (. 227:  1400وفصل فوری آن اقدام کنند )کر،  حل 

ها و مسائل امنیتی شود. به  گیری چالشتواند موجب شکلکردن نامناسب امور خود میامنیتی

کم شکل  به  غیرسیاسی  امور  طبیعی  با  طور  و  بررسی  حوزه  هر  کارشناسان  سوی  از  هزینه 

می برطرف  مؤثر  مفید و  یا  شوند.  راهکارهای  امور سیاسی  به حوزه  که مسائل عمومی  زمانی 

آنها مفید به نظر  شوند، در گام نخست بسیج امکانات دولتی برای حلامنیتی منتقل می وفصل 

رسد، اما تداوم آن ممکن است روند امور را از دست کارشناسان حوزه مربوطه خارج کرده  می

ای از امور  ویژه اگر انتقال حوزهیانجامد؛ بهها و اقدامات بشدن سیاست و در بلندمدت به پرهزینه

عمومی به سیاسی و از حوزه سیاسی به امنیتی بدون فرایند اقناع جمعی انجام و در پشت درهای 

کردن به آن معنا گیری شده باشد. بنابراین امنیتیسو تصمیمبسته و با مشارکت نظرات اندک هم 

سیاس حوزه  از  خودکار  طور  به  مسئله  که  و  نیست  اجماع  وجود  شود.  امنیتی  حوزه  وارد  ی 

گیری و تثبیت یک تهدید باید به میزانی باشد که آثار سیاسی ملموسی را ایجاد کند. در  شکل

مداران، ساز باید بتواند مخاطبان مربوطه از جمله افکار عمومی، سیاست گر امنیتیمرحله دوم کنش

که موجودیت موضوع امنیت در معرض خطر  فرماندهان نظامی یا سایر نخبگان را متقاعد کند  

العاده بهره گرفت.  توان از تدابیر فوقجدی است. تنها در صورت تحقق این شرایط است که می

ای ضروری تلقی شود  بودن تهدید باید برای شهروندان ملموس و انجام اقدامات مقابلهفوری
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اجماع هر دو عرصه عمومی    (. نکته سوم این است که موضوع امنیت مورد273:  1400)امرس،  

آن  جایگزین  یا  زده  گره  ملی  امنیت  به  را  خود  امنیت  که  زمامدارانی  باشد.  قدرت  رسمی  و 

با مشکلی جدی مواجه نمیمی باالیی برخوردارند،  از مقبولیت  که  اما  شوند، در زمانی  شوند، 

ضوع امنیت  ملت تشدید و مشروعیت رهبران با مشکل مواجه است، مو  -زمانی که شکاف دولت

گیری اجماع در مورد مسئله  تواند مورد اجماع باشد و این واقعیت ممکن است مانع شکلنمی

امنیتی شود. به بیان دیگر ممکن است وضعیتی به وجود بیاید که در آن تهدید علیه رهبران با  

و مؤثر    سازهای تصمیمهای حیاتی جامعه متفاوت باشد. در این وضعیت، گروهتهدید علیه دارایی

در جامعه در خصوص وجود تهدید علیه موضوع امنیت رأی یکسانی نداشته و ممکن است با  

سازی بسته به قدرت اقناعی گفتمان، کردن مسئله مخالفت کنند. بنابراین یک کنش امنیتیامنیتی

 (.  276: 1400تواند با شکست یا موفقیت روبرو شود )امرس، می

ها در شبکه علّی و  شناسی اهمیت زیادی دارد، نوع مسئلهمسئلهموضوع مهم دیگری که در نظام  

نرم در  متغیرهاست.  انواع  یا شبکه  میکمعلولی  پنجمک دست افزار  همدیگر    کم  از  متغیر  نوع 

 دهنده میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنهاست.  اند که نشانتفکیک شده

گیرند، متغیرهای  چپ شبکه قرار میگونه نخست از متغیرهای مطرح که در بخش باالی سمت  

مستقل تعیین یا  تعیین  1کننده  متغیرهای  و هستند.  تأثیرگذاری  بیشترین  متغیرها  در شبکه  کننده 

کرده   فایا ستمیرا در ساختن کل س ینقش اصل ترین تأثیرپذیری را دارند. به همین جهت آنهاکم

تأث  ستمیتوسعه س  گیریجهت و   این متغیرها دروندهندیقرار م  ریرا تحت  نیز .  دادهای شبکه 

 شوند. تلقی می

 
1 . influential variable 
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هستند. این متغیرها که در سمت راست باالی شبکه    1کنندهکننده یا رلهنوع دوم متغیرهای تقویت 

دهنده نفوذ و در عین حال وابستگی زیاد آنها است. این متغیرها تأثیرگذاری  قرار دارند که نشان

پذیرند. در کننده یا مستقل به شدت تأثیر میارند و از متغیرهای تعیینزیادی بر متغیرهای دیگر د

کننده عوامل خارجی سیستم باشند. از آنجایی که توانند نقش تنظیم نتیجه این گروه از متغیرها می

 برند. این متغیرها ناپایدار هستند از آنها به عنوان متغیرهای مشروط نیز نام می

از   سوم  مستقل  گروه  متغیرهای  به  دارند،  قرار  شبکه  پائین سمت چپ  بخش  در  که  متغیرها 

ترین تأثیرگذاری ترین تأثیرپذیری و همچنین کمکننده، کممعروفند. آنها بر خالف متغیرهای رله

بسیار نزدیک هستند و به  شده  عیتوز  أبه مبد  رهایمتغ  نیا  ریمقاد  را نسبت به سایر متغیرها دارند.

  ک ی  ریحال، اگر مقاد   نیندارند. با ا  ستمیس  یکل  یکینامید  راتییبر تغ  ی ریثأت  چیههمین دلیل  

ها  ریمتغ  است که این نوع از  نیبر ا  دیگاه تأک   شود، آن  عینفوذ باال توز  هیناح  به  کینزد  ریمتغ

 2شوندهاین گروه از متغیرها را متغیرهای مستقل یا حذف  .دهند  شیرا افزا  ستمیس  یی کارا  توانندمی

گذارتر تر باشد، بروننامند. در درون این بخش، هر قدر متغیر به تقاطع زاویه پائین نزدیکنیز می

 یابد. و هر قدر به وسط شبکه نزدیک شود، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن افزایش می

پائ اندک و  متغیرهای نوع چهارم در سمت راست  تأثیرگذاری  ین شکل قرار دارند که گویای 

 کننده  کننده و تقویت تأثیرپذیری باالی آنهاست. این متغیرها نسبت به تغییرات در متغیرهای تعیین

 

 

 آیند. از آنجایی که این  حساسیت باالیی دارند و به نوعی فاکتورهای خروجی سیستم به شمار می

 
1 . relay variables 

2 . independence or excluded variables 
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توانند به عنوان عوامل شاخص  متغیرهای تأثیرگذار را منعکس کنند، میتوانند تأثیر  متغیرها می

 برای ارزیابی اثربخشی کل سیستم در نظر گرفته شوند. 

 

 شبکه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها -1شکل 

 

گر یا  گیرند و به آنها متغیرهای تنظیمگروه پنجم متغیرهایی هستند که در وسط شبکه قرار می 

گویند. به دلیل اینکه آنها در مرکز شبکه نفوذ و وابستگی قرار دارند، خودشان را می  1شده تعدیل 

 (.  Chen, 2018: 87-88) کنند و حالت خودکنترلی دارندها تنظیم میبا سایر بخش

 
1. adjustment variables 



 83  عوامل ... و نقش   یرانا  یشبکه مسائل راهبرد

گیری راهبردی چیزی که اهمیت زیادی دارد، تعیین اولویت گذاری و تصمیمعرصه سیاست در  

ها منابع  و اهمیت هر کدام از مسائل امنیتی است. طبق یک اصل بنیادی مطالعات راهبردی، دولت 

وفصل  نامحدودی ندارند که به همه مسائل بپردازند، آنها ناگزیرند منابع محدود خود را به حل

ترین هزینه و بیشترین دستاورد را داشته تأمین اهداف و منافعی تخصیص دهند که کم   مسائل و

شناسی هر سازمان و دولتی باید مشخص کند که  باشد. برای رسیدن به این هدف، نظام مسئله

گران و  های پنجگانه قرار دارد. مسائلی که تحلیلهر یک از مسائل در کدام یک از این گروه

تعیین 1کنند، مسائل واقعیرح می مداران طسیاست  یا در گروه مسائل  ،  تأثیرگذار است  کننده و 

گیری  رغم اینکه مسئله ملموس و مشهودی است و موجب شکلو ظاهری قرار دارند و به  2اسمی 

شونده یا وابسته قرار  مباحث و مناظرات مختلف در جامعه شده است، اما در زمره مسائل حذف

های علمی تمرکز روی این نوع مسائل و تخصیص جارب بشری و یافتهگیرند. بر اساس تمی

ها است که  ها و مبارزه با معلولمنابع محدود و کمیاب دولت به آنها، به معنای پرداختن به سایه

گذاری کشور باید بر  انجامد. تمرکز نظام سیاست رفتن منابع محدود کشور میدر نهایت به از بین

شود، باشد. ای و واقعی از آنها یاد میی زیادی دارند و به عنوان مسائل ریشهمسائلی که تأثیرگذار

تعیین نوع مسائل نقش  ایفا میکننده در شکلاین  یا تضعیف سایر مسائل  تقویت  کنند.  گیری، 

نمی مسائل  بین  تمایز  و  تفکیک  اولویت بدون  هنر  توان  داد.  انجام  آنها  بین  درستی  بندی 

هاست  دی شناخت اهمیت مسئله در شبکه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مسئلهگیرندگان راهبرتصمیم 

تعیین بر مسائل  با تمرکز  کرده و  تا  آنها جلوگیری  از هدررفت  بهینه منابع،  کننده و تخصیص 

 اقدامات آنها دستاوردها قابل توجهی به همراه داشته باشد.  

  

 
1. real  

2. nominal  
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 روش پژوهش ب( 

و جایگاه هر کدام از   های راهبردی جمهوری اسالمی ایرانتمرکز این پژوهش، شناخت مسئله

گیری آنهاست. برای  آنها در شبکه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و در نهایت عوامل مؤثر در شکل

نظران حوزه مطالعات درک درست مسائل عالوه بر شناسایی مسائل از متون، با گروهی از صاحب 

مصاحبه شده و با استفاده از روش دلفی در چند نوبت نظرات آنها اصالح شده است.    راهبردی

کشور،   راهبردی  مسائل  بررسی  که ضمن  است  این  یادشده،  انتخاب روش  در  اساسی  فرض 

نگاهی به مسائل احتمالی آینده هم داشته باشد. بر اساس چنین برداشتی از روش دلفی برای 

 است.   شناسایی مسائل استفاده شده 

ی هاروشروش دلفی، روش تحلیل ساختاری و شبکه تأثیرگذاری متغیرها یکی از پربسامدترین  

کارگرفته در  به  پژوهشهالی تحلشده  و  راهبردی  آیندهی  اهمیت  های  است.  جدید  پژوهانه 

آوری نظرات ازکارآزمودگان در زمان کوتاه  بر برون  هاروشی فوق در تحلیل، تمرکز این  هاروش

ها و همکاری  ده و دستاوردها بسته به تخصص افراد در دانش مورد نظر، کیفیت و صحت پاسخبو 

صورت   در دوره مطالعه است. از این رو، جامعه آماری در این پژوهش به   هاآن و درگیری مداوم  

هدفمند از میان متخصصانی که از دانش کافی در زمینه موضوع مورد نظر برخوردارند، انتخاب  

های  علمی با گرایش  نفر از اعضای هیئت   15ت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تعداد  شده اس

حوزه در  مختلف  سیاست تحصیلی  سیاسی،  علوم  حقوق،  تاریخ،  های  ی  شناسجامعهگذاری، 

   الملل و جغرافیای سیاسی است.شناسی سیاسی، روابط بینفرهنگی، جامعه

افزار  پردازش شده است. این نرم 1مک افزار میکاز نرمآوری داده در چند مرحله با استفاده جمع

  یرتأث یسی است که در آنماتر جدول یک  یافته،توسعه  2گوده و فرانسوا بورس  یشل م که توسط 

 
1. Matrice d'Impacts croisés multiplication appliquée á un classation (MICMAC) 

2. Michel Godet and François Bourse 
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متغیرها بر همدیگر از خبرگان دریافت و تأثیر و تأثر غیرمستقیم آنها بر یکدیگر    و مستقیم  متقابل

است که بر مطالعه   انهنگریندهآ  یساختار  یلتحل  یک  این روش  شود.میافزار سنجیده  از طریق نرم

متغیرها استوار است و روش تحلیل ساختاری را به عنوان یک واقعیت، پذیرفته    یرمستقیمروابط غ

و بر اساس آن سیستمی را طراحی کرده و عناصر و متغیرهای مؤثر را مورد بررسی قرار داده و  

بر   آنها  متقابل  میوابستگی  را  کیفی،  همدیگر  متغیرهای  درنظرگرفتن  با  این روش  در  سنجد. 

سپس    شده،مسئله شروع    یفروش از تعرشود.  های متعدد و نامطمئن فراهم میکاوش آینده

  یرهایی متغ  ینرابطه ب  یلو تحل  یهبه تجز  و  شودیم  ییشناسا  یو خارج  یداخل  یرهایاز متغ  فهرستی

و    برندهتوان پیش  یزانرا با توجه به م  هادازد و آن رابطهپریساخته شده است، م  یستمسدر  که  

ها به آن   میزان تأثیرگذاری  توجه بهبا  یرهامتغ  یناوزن  سنجد.  یموجود م   یرهایمتغ  ینب  یوابستگ

عدم تأثیر و بقیه  یعنیشود که صفر یا با اعداد صفر تا سه مشخص می  شکل کم، متوسط و زیاد

و بر اساس نظرات   است   یفیعموماً ک  یسماتر  یورود  ینابه تربیب کم، متوسط و زیاد است.  

(. در Benjumea-Arias, Castañeda & Valencia-Arias, 2016: 13شود ) خبرگان مشخص می

آنها را و غیرمستقم    یمو اثرات مستق  یرمتغ  سهتوان  ی م  یرمستقیم،رابطه غ  یکدر  افزار  این نرم 

  یمیمستق  یرتأث  Zو   X  . دو متغیرگذاردیم  یرتأث   Zبر متغیر    Y  یرمتغو    ؛Yبر    X  یر مشاهده کرد: متغ

در  ییری  که هر تغ  ای؛ به گونهمتقابل است   یهمبستگ  یک  Yندارند، اما رابطه آنها با    Zبر متغیر  

X    روی متغیرZ    نمودار است    یکشامل توسعه  مک  میک  یلو تحل  یه. تجزگذاشت خواهد  تأثیر

این روش  کند.  یم  یبندطبقه  ی متغیرها وابستگ  میزانو    برندهپیشرا بر اساس قدرت    هامولفهکه  

طبقه اعتبارسنج  بندیبا  و  یک  یعوامل  ساختار  آنها  میتفس  ی مدل  ارائه  شبکه یری  و  دهد 

 نماید.آشکار میها با همدیگر را تأثیرگذاری و نوع متغیرها و میزان ارتباط آن
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 مسائل راهبردی ایران ج( 

مبتنی های متعددی روبرو است. طبق روش دلفی که  با مسائل و چالش  جمهوری اسالمی ایران

شده  نامه طراحیآوری و ترکیب اطالعات از افراد خبره است، پرسشبر یک فرایند ساختاری جمع

خواسته شد که بر اساس دانش و حوزه تخصصی در میان گروهی از کارشناسان توزیع و از آنها  

نامه  ترین مسائل راهبردی کشور را در ابعاد گوناگون امنیت ملی اعالم کنند. پرسشخود، مهم

ساختاریافته بود و اعالم شد که مواردی که به نظرشان مطرح نشده را نیز اضافه نمایند.  قالب نیمه

مسئله از سوی خبرگان عنوان شده بود که    99ها،  نامهشده از پرسشبر اساس اطالعات استخراج

 آمده است. این مسائل اولیه و قابل ترکیب بود. 1در جدول شماره 

 

  کشورراهبردی  مسائل فهرست. 1 جدول

 مسائل  ردیف

 توجهی به تولید کم 1

 کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی  2

 تقویت وحدت ملی )انسجام اجتماعی(  3

 و انتخابات یاعتماد به صندوق رأکاهش  4

 اختالف بین قوا  5

 ضعف مدیریت بحران آب  6

 آموزان افت تحصیلی دانش 7

 بحران کرونا   مدیریت 8

 مطالبات کارگری  9

 فشارهای معیشتی 10

 اپوزیسیون  یهااعتراضی توسط دشمنان و گروه یها سازی تجمعرادیکال 11

 کشور در حوزه امنیت انسانی هاییرساختضعف ز 12

 درمان بیماران کرونایی 13
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 واکسیناسیون سراسری مردم  14

 کاری، ناهماهنگی و ضعف انسجام بین نهادی موازی 15

 ضعف در حوزه ضد اطالعات  16

 تعدد نهادها در حوزه اقدامات پیشگیرانه  17

 ها یرساختشبکه جامع یکپارچه اطالعات از وضعیت ز نبود 18

 کاهش فرزندآوری  19

 روند فزاینده بیکاری  20

 گرانی مسکن 21

 گرانی مایحتاج اولیه مردم  22

 عدم توزیع مناسب ارزاق  23

 مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور 24

 نظامی کشور  هایینهافزایش هز 25

 حل مسائل کشورضعف نظام آموزش عالی در  26

 زدگی مسئوالنسیاست 27

 اولویت منافع حزبی جریانات سیاسی بر منافع ملی  28

 کاهش اعتماد نهادی  29

 1400کاهش مشارکت مردم در انتخابات  30

 اجتماعی  هاییببه رشد آس  روند رو 31

 قومی  هایییواگرا 32

 تورم فزاینده  33

 مذهبی -قومیتوجهی به توسعه مناطق کم 34

 سالی و...( سوزی، خشک)سیل، زلزله، آتش یعیافزایش مخاطرات طب 35

 تولید برق کشور هاییروگاهسوخت ن  ینتأم 36

 رانی در مدیریت فضای مجازی کشور یکپارچگی حکم نبود 37

 افزایش فعالیت اپوزیسیون  38

 فضای علمی از فضای سیاسی پذیریتأثیر 39

 موج جدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور  40

 نهادهای موازی قانونگذاری  41

 اضطراری  های یتفقدان قانون خاص راجع به وضع  42
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 رانی فرهنگی ضعف بسترهای حکم 43

 قاچاق و...(  -بریاقتصاد ناسالم )کول  هاییتفعال  44

 تهدید امنیت غذایی  45

 آلودگی هوا  46

 آلودگی منابع آبی  47

 ارتباطی در حوزه فضای مجازی   هاییرساختضعف ز 48

 مد اراهبرد سایبری جامع و کار نبود 49

 ضعف نهادی در حوزه سایبری  50

 ضعف قدرت دفاع سایبری کشور 51

 گسترش جرائم و حمالت سایبری )هک و فیشینگ و...(  52

 ی اماهوارهگسترش پوشش اینترنت  53

 فرهنگی مهاجم و غیر بومی  هاییهتسلط و ترویج سرما 54

 تبدیل فضای مجازی به میدان اصلی فرهنگی 55

 سیاسی و اقشار اجتماعی  هاییانشکاف میان جر 56

 ضعف در فرایند شکل گیری احزاب اندام وار  57

 قانون جامع انتخابات در کشور نبود 58

 کردن راهبردهای سند تحول قضایی و سند امنیت قضاییمشخص برای اجرایی  یهاچارچوب نبود 59

 اجتماعی و نارضایتی همگانی یها، بحرانهایمتوجهی به بسترهای تشدید فساد به ویژه تحربی 60

 فساد 61

 نهادها در حوزه مالکیت اسنادی کاری وجود قوانین معارض و موازی 62

 تداوم غافلگیری از اقدامات فعال دشمن در داخل کشور  63

 شدن مسئله تحریم با بحران پاندمی کرونا همراه 64

 کسری بودجه  65

 جایی کارگزاران نظام جابه 66

 ها یمتحر 67

 موانع پیش رو برای همکاری بلندمدت با چین  68

 روابط ایران و هند موانع توسعه  69

 ثباتی و منازعه در افغانستانبی 70

 موانع توسعه روابط راهبردی با پاکستان 71
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 تداوم منازعه و گسترش نفوذ رقبا در قفقاز 72

 طلبانه ترکیه در محیط راهبردی ایران سیاست خارجی توسعه 73

 گرفتن دولت عراق از ایرانثباتی و فاصلهبی 74

 نظامی آمریکا در محیط راهبردی ایران حضور  75

 ایران  یاکاهش نقش و جایگاه منطقه 76

 ایران  یا سیاست منطقهمدیریت  77

 تداوم تنش ایران و عربستان  78

 ی امنطقهشکاف توسعه اقتصادی میان ایران و رقبای  79

 موانع تبدیل همکاری راهبردی به روابط راهبردی ایران و روسیه  80

 تداوم بحران سوریه  81

 مناسبات با کشورهای همسایهعدم توسعه  82

 تداوم تنش با اروپا بر سر احیا و اجرای برجام  83

 عدم پایبندی اروپا به تعهدات برجامی 84

 همگرایی اروپا و آمریکا در دوره بایدن  85

 گرایی در سیاست خارجی گرایی و غربنبود تعادل در شرق 86

 های ژئوپلیتیک یتظرف فرسایش  87

 سازی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس عادی 88

 تروریستی و تکفیری در محیط پیرامونی ایران  یها تداوم فعالیت گروه 89

 سازی ایران امنیتی 90

 الملل ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین 91

 محور مقاومت  تضعیف 92

 FATF قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه 93

 ناهماهنگی و عدم اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی  94

 فشار آمریکا برای گسترش موضوعات مذاکره  95

 تنظیم مناسبات با آمریکا  96

 FATFو  هایمپیشبرد دیپلماسی اقتصادی در سایه تحر 97

 صهیونیستی تشدید تقابل ایران با رژیم  98

 ی اهستهپرونده  99
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اهمیت پاالیش و تنها مسائلی که امتیاز باالتری  طی دو مرحله نظرسنجی از خبرگان، مسائل کم

از میانگین کل امتیازات در محاسبات دلفی کسب کرده بودند و در روش تحلیل ساختاری مورد  

مورد کاهش یافت.    37مورد به    99ارزیابی قرار گرفته بودند، باقی ماندند. در نتیجه مسائل از  

 مک وارد شود.  افزار میکعناوین کوتاهی برای هر کدام از این مسائل انتخاب شد تا در نرم

 

 . نتایج حاصل از روش دلفی1جدول 

 عنوان کوتاه عنوان  ردیف

 اجت سرمایه کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی  1

 انتخابات  و انتخابات یاعتماد به صندوق رأکاهش  2

 اختالف قوا  اختالف بین قوا  3

 کرونا  مدیریت بحران کرونا  4

 فشارمعیشتی  فشارهای معیشتی 5

 موازی کاری  کاری، ناهماهنگی و ضعف انسجام بین نهادی موازی 6

 بیکاری  روند فزاینده بیکاری  7

 گرانی مسکن گرانی مسکن 8

 زدگیسیاست زدگی مسئوالنسیاست 9

 اجتما آسیب اجتماعی  هاییببه رشد آس  روند رو 10

 تورم  تورم فزاینده  11

 ج.اجت شکاف سیاسی و اقشار اجتماعی  هاییانشکاف میان جر 12

 ض. حکمرانی  رانی ضعف در نظام حکم 13

 فساد فساد 14

 کسری بودجه  کسری بودجه  15

 اجت اعتراض نارضایتی عمومی به اعتراض اجتماعیتبدیل  16

 عدم اجماع  عدم اجماع در سیاست خارجی  17
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 عنوان کوتاه عنوان  ردیف

 ن.یکپارچگی  اطالعاتی  -نبود یکپارچگی امنیتی 18

 ملت ش.دولت ملت   -شکاف دولت 19

 ها تحریم ها تحریم 20

 ای ج.منطقه ای ایران کاهش نقش و جایگاه منطقه 21

 ای س.منطقه ای ایران منطقهمدیریت سیاست  22

 ای.عرب تنش تداوم تنش ایران و عربستان  23

 توسعه شکاف ای شکاف توسعه اقتصادی میان ایران و رقبای منطقه 24

 همسایگان عدم توسعه مناسبات با همسایگان  25

 اروپاآمریک  همگرایی اروپا و آمریکا در قبال ایران  26

 فرسایش  ژئوپلیتیک ایران  هاییتفرسایش ظرف  27

 ساز امنیتی سازی امنیتی 28

 تولید  توجهی به تولید کم 29

 ت.م.آمریکا  تنظیم مناسبات با آمریکا  30

 FATF FATF قرارگرفتن ایران در لیست سیاه 31

 صهیونست  تشدید تقابل رژیم صهیونیستی با ایران  32

 محورمقاومت  تضعیف محور مقاومت  33

 ناسازگاری الملل ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین 34

 ای هسته ای پرونده هسته 35

 نبود تعادل  گرایی در سیاست خارجی گرایی و غربنبود تعادل در شرق 36

 جایی جابه جایی کارگزاران نظام جابه 37

 

شده، ماتریس دوبعدی مسائل شناسایی  نیترمهمدر مرحله بعد به منظور بررسی روابط متقابل بین  

تشکیل شد. در این ماتریس، میزان تأثیرگذاری  37*37موسوم به ماتریس اثرات متقابل به ابعاد 

ها در نشست خبرگی مورد ارزیابی  ی موجود در ستونهامسئلهی موجود در سطرها بر  هامسئله
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در این جدول ماتریسی   رار گرفت. ق

میزان  سطرها،  امتیاز  مجموع 

ها، تأثیرگذاری و مجموع امتیاز ستون

تأثیرپذیری   نشان   هامسئلهمیزان  را 

پرسش می مسئله  دو  هر  برای  دهد. 

ای از نوع  زیر مطرح است: آیا رابطه 

 2و مسئله    1تأثیر مستقیم بین مسئله  

باشد  منفی  پاسخ  اگر  دارد؟  وجود 

ها قرار د صفر در هر یک از سلول عد

 2برای تأثیر کم، عدد    1گیرد. عدد  می

برای تأثیر متوسط و در نهایت، عدد  

قرار   3 سلول  در  زیاد  تأثیر  برای 

به  می منظور انجام محاسبات پیچیده ماتریس تحلیل تأثیر متقابل و تسهیل انجام تحلیل  گیرد. 

افزارهای قبلی فاصله صفر  افزاری که بر خالف نرمنرم  مک استفاده شد.افزار میکساختاری از نرم

دهنده آن است های ماتریس و تأثیرات متقاطع نشانکند. تحلیل اولیه دادهو یک را محاسبه می

شده و  شناسایی    هامسئلهرابطه بین    566رابطه،    1369که با توجه به ابعاد ماتریس از مجموع  

، مربوط به تأثیر متوسط و  هامسئلهیشترین روابط بین  درصد پرشدگی دارد. ب41ماتریس حدود  

شده که حاکی از  شناسایی    ها مسئلهتأثیر ضعیف است. همچنین، پنج رابطه تأثیر بالقوه نیز بین  

ها، جامعه آماری نتوانسته شدت آن را مشخص کند. همچنین،  با وجود رابطه بین آنآن است که  

 است. درصد رسیده 99شدگی، ماتریس بعد از دو بار چرخش، به مطلوبیت و بهینه

مستقیم مسائل بر یکدیگر    تأثیر در روش تحلیل ساختاری، کارشناسان در جلسات خبرگی تنها  

افزار، تأثیرات غیرمستقیم مسائل بر یکدیگر محاسبه  دهند و در ادامه نرم یمرا مورد سنجش قرار  

یره رسانده  و غ  5،  4،  3،  2های  افزار به توانتوسط نرم  هامسئلهشود. برای این منظور هریک از  یم

شود. تفاوت روابط مستقیم و  سنجیده می  هامسئلهو بر این اساس، تأثیرات غیرمستقیم روابط  

غیرمستقیم در این است که در روابط مستقیم تنها رابطه دو مسئله بدون دخالت دیگر مسائل  

 . تحلیل اولیه ماتریس تأثیر متقابل 2جدول 

ا شاخص  ر  ه ا د ق  م

ه  ز ا د ن س   ا ی ر ت ا  37 م
د  ا د ع خش   ت  2 چر

د  ا د ع ر   ت  803 صف

د  ا د ع ک   ت  201 ی

د  ا د ع و   ت  209 د

د  ا د ع  82 سه   ت

د  ا د ع  P 5  ت

ع  جمو ط   م ب ا و  566 ر

ی  رشدگ  %   41 پ
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د. از آنجا  شو یممتغیرهای واسط نیز در نظر گرفته    تأثیرشود، اما در رابطه غیرمستقیم  یمبررسی  

با یکدیگر قرار دارند، در این نوشتار تأثیرات   یدهتنای درهم که تأثیرات متقابل مسائل در شبکه

غیرمستقیم مسائل بر یکدیگر، محور تحلیل قرار گرفته است تا جایگاه هر کدام از مسائل مشخص 

 شود. 

ی این  هادادهبر یکدیگر نشان داده شده است. بر اساس    هامسئلهغیرمستقیم    تأثیر  3جدول  در  

نظم  با  خارجی  سیاست  »ناسازگاری  خارجی«،  سیاست  در  اجماع  »عدم  ترتیب  به  جدول، 

  ها مسئلهها« تأثیرگذارترین  یمتحرالف بین قوا« و »المللی«، »تنظیم مناسبات با آمریکا«، »اختبین

شده نظام سیاسی«،  شناخته  اجتماعی  »کاهش سرمایه  ترتیب  به  همچنین،  و »اند.  نقش  کاهش 

پرونده »ی ایران«، »تنظیم مناسبات با آمریکا« و  امنطقهی ایران«، »مدیریت سیاست  امنطقهجایگاه  

 هستند. هامسئلهی« تأثیرپذیرترین اهسته

 

 مسائل  میمستق ی غیرریتأثیرپذ و یتأثیرگذار جدول.  3جدول 

ف  ی ه  رد ل سئ  م
ن  ا ز ی   م

ری  ا گذ ر ی ث أ  ت

ن  ا ز ی   م

ر  ی ث أ ذ ت  ی ر ی پ

 957464 502493 کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی  1

 508282 335324 و انتخابات یکاهش اعتماد به صندوق رأ 2

 440311 571596 اختالف بین قوا  3

 387507 199116 مدیریت بحران کرونا  4

 308472 241733 فشارهای معیشتی 5

کاری، ناهماهنگی و ضعف انسجام بین  موازی 6

 نهادی 
682787 264434 

 252120 207169 روند فزاینده بیکاری  7

 66054 95421 گرانی مسکن 8



 1400زمستان  94 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه    94

ف  ی ه  رد ل سئ  م
ن  ا ز ی   م

ری  ا گذ ر ی ث أ  ت

ن  ا ز ی   م

ر  ی ث أ ذ ت  ی ر ی پ

 178273 639640 مسئوالنزدگی سیاست 9

 222822 74520 اجتماعی  هاییببه رشد آس  روند رو 10

 208231 205175 تورم فزاینده  11

سیاسی و اقشار   هاییانشکاف میان جر 12

 اجتماعی 
251349 546053 

 581693 661522 رانی ضعف در نظام حکم 13

 317749 284613 فساد 14

 170926 202972 کسری بودجه  15

 568331 372260 تبدیل نارضایتی عمومی به اعتراض اجتماعی 16

 534793 980317 عدم اجماع در سیاست خارجی  17

 351350 568299 اطالعاتی  -نبود یکپارچگی امنیتی 18

 700945 564192 ملت   -شکاف دولت 19

 700186 862782 ها تحریم 20

 944228 381630 ایران ای کاهش نقش و جایگاه منطقه 21

 805756 591082 ای ایران مدیریت سیاست منطقه 22

 503306 310891 تداوم تنش ایران و عربستان  23

شکاف توسعه اقتصادی میان ایران و رقبای  24

 ای منطقه
26317 544238 

 638228 367305 عدم توسعه مناسبات با همسایگان  25

 411980 497897 قبال ایران همگرایی اروپا و آمریکا در  26

 693174 294870 ژئوپلیتیک ایران  هاییتفرسایش ظرف  27

 675057 796228 سازی امنیتی 28

 278487 175805 توجهی به تولید کم 29
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ف  ی ه  رد ل سئ  م
ن  ا ز ی   م

ری  ا گذ ر ی ث أ  ت

ن  ا ز ی   م

ر  ی ث أ ذ ت  ی ر ی پ

 720156 886654 تنظیم مناسبات با آمریکا  30

 FATF 581887 262112 قرارگرفتن ایران در لیست سیاه 31

 489119 435931 رژیم صهیونیستی با ایران تشدید تقابل  32

 652132 333208 تضعیف محور مقاومت  33

 422560 893042 الملل ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین 34

 705973 848236 ای پرونده هسته 35

گرایی در گرایی و غربنبود تعادل در شرق 36

 سیاست خارجی 
759498 487856 

 319855 691940 کارگزاران نظام جایی جابه 37

 934 934 جمع کل  

 

شود.  ها در نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری رسم میی مهم، موقعیت آنهامسئلهبرای شناسایی  

 دهد.را ارائه می  .Error! Reference source not foundافزار نموداری مشابه نرم 

کننده )واقع  ی تأثیرگذار و تعیینهامسئلهی احصاشده در پنج گروه به نام ها مسئلهبر این اساس، 

باال(،   چپ  سمت  نتیجهها مسئلهدر  پائین(،  ی  راست  )سمت  تأثیرپذیر  یا  ی  هامسئلهای 

رلهکن تقویت  یا  باال(،  نده  راست  )سمت  یا حذفهامسئلهکننده  مستقل  )سمت چپ  ی  شونده 

 شوند. بندی و تحلیل میگر که در وسط شبکه قرار دارند، تقسیمی تنظیمهامسئلهپائین( و 
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 یم مستق  غیر یریتأثیرپذ -یتأثیرگذار محور در هاآن گاهیجا و هامسئله یپراکندگ. 3کل ش

 

 

تأثیرگذار:هامسئله درون هامسئله  ی  بخش  در  که  تأثیرگذار  تأثیرگذارترین  ی  قراردارند،  دادها 

به دلیل اینکه در زمره متغیرهای مستقل هستند و    آیند. این مسائلهای امنیتی به شمار میمسئله

ها وابسته است، اهمیت زیادی دارند. اهمیت دیگر آنها به این است که  دگرگونی سیستم به آن

کنترل نیستند و  ( قابلهامسئلهعموماً توسط سیستم )مجموعه کنش حاصل از دیگر   هامسئلهاین 

. از این رو، کنترل این مسائل اهمیت زیادی  کنندیم  عنوان عوامل مستقل از سیستم عمل  بیشتر به
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شود. بر اساس  ها نیز آشکار میدارد و در صورت موفقیت آثار و پیامدهای آن در سایر بخش

Error! Reference source not found.  از: اندعبارت هامسئلهاین 

 الملل؛ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین •

 اختالف بین قوا؛   •

 گرایی در سیاست خارجی؛  گرایی و غربنبود تعادل در شرق •

 کاری، ناهماهنگی و ضعف انسجام بین نهادی؛  موازی •

 جایی کارگزاران نظام و  جابه •

 زدگی مسئوالن. سیاست  •

عمده آسیب بخش  جنس  از  مسائل  این  از  و  پذیریای  پایداری  دیرینگی،  دلیل  به  که  هاست 

اند و تغییر آنها به همان میزان نیازمند تغییرات شدن به بخشی از ساختار سیستم تبدیل شدهدرونی

 داری و پایداری در اصالح امور است.   ها، شیوه حکومت ملموس در سیاست 

صورت بسیار تأثیرپذیر و بسیار   هزمان بهم  هامسئله: این  کنندهکننده یا رلهی تقویتهامسئله

با نبود پایداری آمیخته است، زیرا هر عمل و تغییری    هامسئلهکنند. طبیعت این  تأثیرگذار عمل می

آنها واکنش و تغییر بر دیگر   ها اثر  گونه نتایج و واکنشرا به دنبال دارد. این  هامسئلهبر روی 

شود. این  بومرنگی به همراه دارد که در نهایت باعث تشدید یا میرایی اثر و عالمت اولیه می

 اند از:عبارت هامسئله

 تنظیم مناسبات با آمریکا؛   •

 جانبه آمریکا؛ المللی و یکهای بینیم تحر •

 ی؛ اهستهپرونده  •

 است خارجی؛  عدم اجماع در سی  •

 المللی؛ در عرصه بین سازی جمهوری اسالمی ایرانامنیتی •

 رانی؛ ضعف نظام حکم  •
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 ی و امنطقهمدیریت سیاست  •

 ملت.  -شکاف دولت  •

شدن به بازیگران کلیدی در سیستم را دارند، زیرا  ظرفیت بسیار باالیی برای تبدیل  هامسئلهاین  

تبدیل توانش  ناپایدارشان،  ماهیت  علت  از    شدنبه  آنها  دارند.  سیستم  در  را  انفصال  نقطه  به 

تعیین وابسته  متغیرهای  متغیرهای  روی  بر  میزان  و  سرعت  همان  به  و  پذیرفته  تأثیر  کننده 

گویند.  کننده هم میهای موجود در این بخش را متغیرهای رلهتأثیرگذارند. از این جهت، مسئله

هایی هستند که مورد  گذاری جزو مسئلهسیاست   ها ریسک و سیالیت باالیی دارند و معموالً درآن 

وفصل آنها اقدام شود. این مسائل هرچند  شود که نسبت به حلتوجه قرار گرفته و تالش می

تر باشد. از این  تواند پررنگشوند، اما نقش کارگزاران در تغییر آنها میبخشی از سیستم تلقی می

 شوند. گذاری برای تغییر تبدیل میسیاست ها به هدف مهم منظر این گروه از مسئله

ی وابسته، تأثیرگذاری پائین و تأثیرپذیری بسیار باالیی  هامسئله؛  ی وابسته یا تأثیرپذیرهامسئله

در   تغییر  به  نسبت  و  دارند  قرار  شبکه  پائین  در سمت چپ  آنها  تأثیرگذار هامسئلهدارند.  ی 

حساسیت بسیار باالیی دارند. آنها به دلیل اینکه تأثیرپذیر هستند و تأثیری روی سیستم ندارند، 

پژهای سیستم میخروجی در  گروهباشند.  در  زیر  موارد  قرار  مسئله  وهش حاضر  وابسته  های 

 گرفتند: 

 کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی؛  •

 ی ایران؛ امنطقهکاهش نقش و جایگاه  •

 عدم توسعه مناسبات با همسایگان؛  •

 تضعیف محور مقاومت و   •

 های ژئوپلیتیک. یت ظرففرسایش  •

مسئله از  گروه  بهاین  نمود  ها  اینکه  نظام  رغم  و  جامعه  در  معموالً  و  دارند  زیادی  بیرونی 

گیرند، اما بیشتر از جنس مسائل معلول  گذاری بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار میسیاست 
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های مطالعات گذاری و یافتهتواند با اصول سیاست هستند تا علت. بنابراین تمرکز روی آنها نمی 

تواند ها نمیع محدود کشور به این گروه از مسئلهخوانی داشته باشد. تخصیص منابراهبردی هم 

بودن اهمیت گرفتن آنها یا کمنتایج الزم را به همراه داشته باشد. البته این گزاره به معنای نادیده

های  گذار باید بر مسئلهآنها نیست. گزاره فوق اشاره به این اصل بنیادی دارد که تمرکز سیاست 

آنها میوفصکننده باشد که حلتعیین آثار مثبتی روی گروه مسئلهل  تأثیرپذیر داشته  تواند  های 

های اسمی هستند، تا واقعی. به همین دالیل تغییر های وابسته بیشتر از جنس مسئلهباشد. مسئله

کننده، آثار مثبت خود را روی  های تقویت کننده و مسئلههای تعیینمثبت در دو گروه از مسئله

 اند، آشکار خواهد کرد.  های سیستم معروفبه خروجی های وابسته کهمسئله

نه تأثیرگذاری باالیی دارند و نه تأثیرپذیری باال.   هامسئلهاین    شونده:ی مستقل یا حذفهامسئله

ها از تحلیل پیامدی برای  ها اهمیت زیادی نداشته و حذف آنبه همین دلیل این گروه از مسئله

،  هامسئلهسان، با توجه به تأثیرگذاری کم و تأثیرپذیری پائین این  بدین  تحلیل نخواهد داشت.

قابل  آن  ارزش  داشت.ها  نخواهند  منابع  و  امکانات  صرف  برای  معنای    اعتنایی  به  این  البته 

مستقلاهمیت بی گویای  بلکه  نیست،  مسائل  این  توجه  هانآبودن  بودن  به  آنها  و    جداگانهست. 

وفصل آنها الزم است سازوکار مناسبی در نظر گرفته  ها نیاز دارند. برای حلمستقل از سایر مسئله

ایجاد   آنهاشود. در واقع، هر گونه کنش و یا تغییری در دیگر مسائل، تغییر چندانی در وضعیت  

 شامل این موارد زیر است:   هامسئلهنخواهد کرد. این 

 گرانی مسکن   •

 کسری بودجه عمومی دولت •

 تورم فزاینده   •

 د فزاینده بیکاری  رون •

 توجهی به تولید کم •
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 های اجتماعی یب آسروند رو به رشد  •

 مدیریت بحران کرونا   •

 فساد و فشارهای معیشتی.  •

شود،  ای نیز گفته میی خوشهها مسئلهگر که به آنها  های تنظیم مسئله  گر:ی میانی یا تنظیمهامسئله

اندازه کافی تأثیرگذارند و نه   نه به  هامسئلهدر میانه شبکه مسائل راهبردی کشور قرار دارند. این 

کدام از چهار خانه اصلی شبکه  های وابسته تأثیرپذیرند. به همین دلیل آنها در هیچبه اندازه مسئله

گیری  توان نتیجهها بر روی سیستم نمیو تأثیر آن  ها مسئلهگیرند. در مورد این  مسائل قرار نمی

 قطعی داشت. این مسائل از این قرارند: 

 قرارگرفتن ایران در فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی  •

 اطالعاتی   -نبود یکپارچگی امنیتی •

 تشدید تقابل با رژیم صهیونیستی   •

 و   کاهش اعتماد به صندوق رأی و انتخابات •

 . تداوم تنش ایران و عربستان •

با سه مسئله راهبردی روبرو است    دهد که جمهوری اسالمی ایرانهای این پژوهش نشان مییافته

های  کننده قرار دارند؛ تنظیم مناسبات با آمریکا، تحریمالیه شبکه متغیرهای تقویت که در منتهی

دلیل اینکه بیشترین تأثیرپذیری از متغیرهای مستقل ای. این سه مسئله به  هسته  المللی و پروندهبین

های وابسته دارند، جزو آن گروه  را دارند و همچنین به خاطر اینکه تأثیرگذاری بیشتری بر مسئله

گذار باشد. این سه مسئله در انتهای محوری قرار گیرند که باید هدف سیاست از مسائلی قرار می

پائینی سمت  می زاویه  از  که  منتهیگیرند  به سوی گوشه  ترسیم  چپ  باالی راست  الیه سمت 

مدار برای برخورد با مسائل است. این سه  گذاری سیاست دهنده هدفشود. این محور نشانمی

و رفتار حکومت    های ساختاری دیگر قابلیت تأثیرپذیری از تصمیم مسئله راهبردی بیش از مسئله

 تواند نمود بیشتری داشته باشد.  کننده میرا دارند. اراده کارگزاران در مسائل تقویت 

 Error! Reference source not found.  5Error! Referenceبر اساس نتایج  

source not found.  میان  هامسئله در  که  هستند  مسائلی  مهم  و  هامسئلهی  تأثیرگذار  ی 
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ی راهبردی،  هامسئلهاند.  دو بخش از جایگاه باالیی برخوردار بوده  تأثیرپذیر مشترک بوده و در هر

کاری و کنترل و هم بر پویایی و تغییر سیستم تأثیرگذار  یی هستند که هم قابل دست هامسئله

 باشند. 

 هاتحلیل شبکه نظام مسئلهد( 

مورد تحلیل   هامسئلهبا یکدیگر، شبکه نظام    هامسئلهتنیدگی  برای بررسی میزان و چگونگی درهم 

بر یکدیگر بررسی شده    هامسئلهقرار گرفته است. در این تحلیل، شدت و جهت تأثیرگذاری  

ا جدا  پیوسته یهمای دارد یا از روابط زنجیروار بهپیوستههم ساختار به هامسئلهاست. اینکه شبکه 

و شدت آن به چه میزان    هامسئلهشده و جهت تأثیرگذاری هر مسئله بر دیگر  از هم، تشکیل  

و تحلیل قرار    مورد تجزیه  ها مسئلهترین مواردی است که در تحلیل شبکه نظام  است، از مهم

ا، جمهوری اسالمی  همسئلهی حاصل از تجزیه و تحلیل شبکه نظام  هادادهگرفته است. بر اساس  

با مسائلی روبرو است که در سطوح باالی شدت تأثیرگذاری مبتنی بر روابط زنجیروار و    ایران

ای با یکدیگر تشکیل  یرهزنججدا از هم قرار دارند. در این نوع رابطه، تعدادی از مسائل، رابطه  

ی  شود برایمگذار مجبور  شود. در این حالت، سیاست یمکوتاه بوده و قطع    بعضاًدهند که  یم

های  یافتن سازوکار مناسب به مسائل متعددی توجه کند. تعدد روابط با در اختیار قراردادن زمینه

 شود. یمبست در امر کشورداری مختلف حل مسئله، مانع ایجاد بن
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 . نمودار نظام مسائل کشور در وضعیت تأثیرات مستقیم 4کل ش

 

 

نشان داده شده، تنها رابطه    .Error! Reference source not foundبر اساس آنچه در  

ی موجود در این سطح از رابطه مربوط به سه مسئله »ناسازگاری سیاست خارجی با نظم اشبکه

گسستن این شبکه با تمرکز  ت. ازهمی« اساهسته المللی«، »تنظیم رابطه با آمریکا« و »پرونده  بین

پذیر  المللی« و »تنظیم رابطه با آمریکا« امکانبر دو مسئله »ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین
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  تأثیرها« را نیز تحت  ی«، »تحریماهستهاست. حل این شبکه عالوه بر تأثیرگذاری بر »پرونده  

 دهد.یمقرار 

کند یمدرک صحیح از موقعیت ژئوپلیتیک کشور اقتضا  ماهیت مسائل فوق حاکی از آن است که  

ی عمل کند که به  اگونهی بزرگ به  هاقدرتجمهوری اسالمی ایران در تنظیم روابط خود با  

با یکدیگر    1400میدان هماوردی آنان تبدیل نشود. در این شبکه، سه مسئله راهبردی مهم در سال  

ایجاد  اشبکهساختار   به دو دهه است که پرونده  اندکردهی را  ی اهسته. در حال حاضر قریب 

هایی نیز علیه  یانیهب  بعضاًالمللی انرژی اتمی باز بوده و  جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین

به صدور   امنیت علیه جمهوری اسالمی  هاقطعنامهایران صادر شده و همچنین  یی در شورای 

برجام تالشی انجامیده است. هرچند  قلمداد  اهستهبرای حل موضوع    ایران  ایران  اما  شدهی   ،

های این پژوهش حاکی از آن است که یکی از سازوکارهای مناسب برای این موضوع، توجه یافته

 المللی«به دو مسئله »تنظیم مناسبات با آمریکا« و »سازگاری سیاست خارجی کشور با نظم بین

اده شده، این مسائل اهمیت زیادی در حل موضوع  گونه که در نمودار زیر نیز نشان داست. همان

البته، ضروری است به تأثیرگذاری مسائل تأثیرگذایمتحری و  اهسته ر بر اجزای این  ها دارند. 

 مدل نیز توجه شود. 

 

 هایمتحری و اهسته . مدل مفهومی مواجهه با مسائل پرونده 5شکل 
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ای مسائل با یکدیگر، دو نمونه از این روابط مربوط به سازوکار تقویت  یرهزنجدر تبیین رابطه  

 و   6شکل های پژوهش در محور مقاومت بر اساس یافته

نشان داده شده است. یکی از این دو زنجیره بر بنیان ناسازگاری و نفی و دیگری بر پایه     شکل

کم ایجابی  رویکرد  است.  همسایگان  با  مناسبات  توسعه  و  ایجابی  و  رویکرد  پربازده  و  هزینه 

 متر و نتایج آن محدود خواهد بود. است و احتمال حل مسئله ک  رویکرد سلبی پرهزینه

 هزینه تقویت محور مقاومت . روش کم6شکل 
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 محور مقاومت . روش پرهزینه تقویت7شکل 

 

از    6شکل   بینزا و برونی توسعه درونهاروشیکی  الگو مناسبات  این  المللی  نگر است. در 

هم  کشورهای  با  ایران  اسالمی  بر  جمهوری  مبتنی  توانشیت واقعجوار  و  جغرافیایی  های  های 

شود. با وجود این،  نیز بر آن تأکید شده است، تقویت می  1404انداز  یطی که در سند چشم مح

تعیی متغیرهای  از  نیز  شبکه  که  ناین  موضوعی  دارد.  قرار  آنها  تأثیر  تحت  و  شده  متأثر  کننده 

های بهبود روابط با همسایگان را افزایش داده و به کاهش دستاوردها منجر شود. تواند هزینهمی

شکل  همان در  که  مسئله  8طور  است،  میمشخص  آمریکا  با  مناسبات  تنظیم  نام  به  تواند ای 

ای ایران را تحت تأثیر قرار دهد. اغلب تیجه، جایگاه منطقهمناسبات ایران با همسایگان و در ن

کارشناسان بر این باورند که بدون تنظیم مناسبات ایران و آمریکا، بهبود مناسبات با کشورهای  

ای و در رأس آن  های فرامنطقهافتد. مداخله قدرتمنطقه به سهولت و با هزینه کم اتفاق نمی

نظامی  منطقه و حضور  در  مهم در شکل  آمریکا  مؤلفه  فارس یک  در خلیج  آن  گیری  گسترده 

 (.  1400/ 03/ 12و صادقی،  31: 1397مناسبات ایران و عربستان است )ن.ک: افضلی و نجفی، 
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 م ی مستق ریغ  یریپذو تأثیر یگذارنمودار نظام مسائل کشور در تأثیر .8شکل 

 

که  همان می   .Error! Reference source not foundگونه  توسعه  نشان  الزمه  دهد 

»عدم اجماع    مناسبات با همسایگان توجه به سه مسئله راهبردی به نام »تنظیم مناسبات با آمریکا«،

المللی« است که اولی در زمره  »ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین  « ودر سیاست خارجی

 !Errorکننده و دو مورد دیگر جزو متغیرهای تأثیرگذار هستند. بر اساس  متغیرهای تقویت 

Reference source not found.  ثیرگذاری هر سه مسئله را بر دیگر مسائل،  توان تأی م

 در نمودارهای زیر نشان داد. 
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مسئله »عدم اجماع در سیاست خارجی« تأثیرگذارترین مسئله در نظام مسائل کشور است. چنانچه  

گیری و اجرایی تقسیم شود، به نظر  گذاری، تصمیمعرصه سیاست خارجی به سه بخش سیاست 

هایی جدی به همراه داشته  یب آستواند برای کشور  یمرسد این ناهماهنگی در هر سه بخش  یم

ای بسیار دشوار است و تجربه برجام نشان  سازی در سیاست خارجی مسئلهاجماع  باشد. هر چند

:  1399داده است که این موضوع به سهولت ممکن نیست )ن.ک: مسعودی و شرفی صدرآبادی،  

های مختلف نخبگان و نهادهای  یدگاهدتوان  ینم(، اما این مسئله ناظر بر آن است که  224-175

سازی  در اجماع  مؤلفهین  ترمهمسازی  خارجی را نادیده گرفت. اقناع  تأثیرگذار در عرصه سیاست 

سازی در سطوح گوناگون داخلی و خارجی الزم است و در روند آن باید از توان  است. اقناع

کرد. توصیف و تشریح راهبردهای  همه کنش گران عرصه رسمی و غیررسمی قدرت استفاده 

تواند به  را در نظر دارد و چه دستاوردهایی می  سیاست خارجی و اینکه چه اهداف و منافعی

همراه داشته باشد، ضروری است. بدون متقاعدکردن جامعه اندیشگی و افکار عمومی بر درستی  

توان انتظار حمایت داشت. در میان اقشار گوناگون، خارجی و راهبرد امنیت ملی، نمی  سیاست 

آ دارد.  بیشتری  نخبگی ضرورت  و  علمی  جامعه  میاقناع  بر  نها  متقاعدکردن جامعه  در  توانند 

درستی سیاست خارجی نقش مهمی ایفا کنند. بدنه اجرایی سیاست خارجی و امنیت ملی هم به  

تر هزینههای مورد نظر را کمتواند مرحله اجرای سیاست همان میزان اهمیت دارد. اقناع آنها می

سیاس  این  اجرای  که  شوند  متقاعد  آنها  است  الزم  چه  ت نماید.  است  قرار  راهبردها  و  ها 

ای که بر درستی اهداف و به گونههایی را در عرصه داخلی و خارجی به ارمغان آورد  یت ظرف

تواند به عدم همراهی توجهی به این موضوع میمنافع ملی و موضوع امنیت باور داشته باشند. بی

ای  آنها منجر شود. نمونهافکار عمومی با سیاست خارجی و در صورت تشدید شکاف به اعتراض  

ای ایران در  توان در اعتراض به سیاست منطقهسازی در سیاست خارجی را میعدم اقناع  تأثیراز  

ساله ایران و چین و رژیم حقوقی دریای خزر در    25های گذشته و به قرارداد  اعتراضات سال
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بودن نظام جمهوری اسالمی ایران اقتضا  اعتراضات پراکنده در برخی شهرها مشاهد کرد. مردمی

  هابرنامهها نسبت به اهداف و  های کشور، مردم و بدنه اجرایی سازمانیاست سکند در اجرای  یم

 ع شوند.  در حد امکان اقنا 

در سطح گفتمانی،    المللی ناظر بر مخالفت جمهوری اسالمی ایرانمسئله ناسازگاری با نظام بین

المللی  نظام بین   المللی است. جمهوری اسالمی ایرانسیاسی و اجرایی با نظم موجود در عرصه بین

های  و حقوق و ارزش  های غربی استوار گشتهداند که بر پایه اندیشهموجود را نظامی ناعادالنه می

به دیگر  نادیده میجوامع  اسالم را  نگرشی سیاست خارجی  ویژه جهان  اساس چنین  بر  گیرد. 

نفی نظام سلطه و طرد کامل استعمال و استکبار شکل گرفته    جمهوری اسالمی ایران بر بنیان

می نیز سبب با اهداف انقالب اسال هاآن (. تعارض منافع 132: 1392است )دهقانی فیروزآبادی، 

ی مختلف از ابزارهایی مانند جنگ هشت  هابهانهی گذشته به  ها دههشده این کشورها در طول  

ساله، تحریم و محدودسازی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند. جمهوری اسالمی ایران 

ه است،  المللی را به همراه نداشتهای بیننه تنها حمایت هیچ یک از قدرت  در چهار دهه گذشته

ها و اقدامات خصمانه آنها نیز روبرو بوده است. این مسئله  بلکه در موارد متعددی با مخالفت 

هزینه و زمان دستیابی به اهداف سیاست خارجی را برای جمهوری اسالمی ایران افزایش داده  

بین نظام  با  ایران  اسالمی  مخالفت جمهوری  در طول چهار دهه گذشته  الملل  است. همچنین 

های گوناگون برای کشور شده است. با وجود این،  گیری و بروز مسائل و چالشجب شکلمو 

ای را فراهم آورده که توجه برخی از زمامداران به  الملل زمینهبروز تغییر و تحوالت در نظام بین

های جدید قدرت متمایل شود. آنها بر این باورند که اگر جمهوری اسالمی ایران بتواند با  بلوک 

مانند چین، روسیه، ژاپن، اتحادیه اروپا و... سازگاری داشته    هاآن ی بزرگ یا تعدادی از  هارتقد

کاهش  ینه هزباشد، هم   اهداف  به  توان کنشی مهای دستیابی  در عرصه یابد و هم  ایران  گری 

افزایش  بین به  یمالمللی  معتقد  عکس  بر  دیگر  برخی  و  نیست  اجماع  مورد  گزاره  این  یابد. 
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های غربی هستند. در عمل، تقابل این دو گرایش نه تنها به  ل مسائل در تعامل با قدرتوفصحل

بین نظام  با  نازسازگاری  مسئله  تصمیم حل  عرصه  در  بلکه  است،  نشده  منجر  به  المللی  گیری 

تواند برای تأمین اهداف و منافع  تشدید فقدان اجماع در سیاست خارجی انجامیده است که می

 بار باشد.   نملی بسیار زیا

 

 های راهبردینظام ساختاری مسئله ه( 

، مسئله »عدم  .Error! Reference source not foundبر اساس شبکه نظام مسائل در  

های موجود بیانگر آن است که  اجماع در سیاست خارجی« تأثیرگذارترین مسئله است، اما یافته

پذیرد. نکته جالب توجه اینکه تأثیرگذارترین مسئله  یم  تأثیراین مسئله نیز خود از مسائل دیگر  

 !Errorنشان داده شده، همگی مسائل داخلی کشورند.    2شکل  مرتبط با آن که در    و مسائل

Reference source not found.  دهد تمام مسائلی که به عنوان مسائل تأثیرگذار  نشان می

 ، ماهیت داخلی دارند. اندشدهشناسایی 

 . نظام ساختاری مسائل تأثیرگذار2شکل 
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با   که مسئوالن  معنی است  بدین  اما  ها فرصت این  مواجهند،  در عرصه کشورداری  متعددی  ی 

این   شده  سبب  قانونی  و  ساختاری  فرایندی،  عرصه  در  و    هافرصت مشکالت  مانده  مغفول 

المللی«،  »ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین تأثیرگذاری مسائل خارجی را نیز تقویت کند.  

کاری،  گرایی در سیاست خارجی«، »موازیگرایی و غربنبود تعادل در شرق»اختالف بین قوا«، »

زدگی مسئوالن« جایی کارگزاران نظام«، »سیاست ناهماهنگی و ضعف انسجام بین نهادی«، »جابه

 عدم اجماع در سیاست خارجی« از جمله این مسائل هستند. »و 

 

 تأثیرگذار کشوربودن اکثر مسائل : داخلی10شکل شماره 
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گذار توجهی سیاست گرایی در سیاست خارجی« بیانگر کم گرایی و غرب مسئله »نبود تعادل در شرق 

قرار  بلوک غرب  در  ایران  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل  است.  کشور  موقعیت جغرافیایی  به 

سیاست نه  گرفت. با پیروزی انقالب اسالمی در فضای دوقطبی جنگ سرد، جمهوری اسالمی ی م 

شرقی و نه غربی را در پیش گرفت و به عنوان کشوری مستقل در زمره کشورهای غیرمتعهد به 

قطبی و چندقطبی در حال شمار رفت. بعد از فروپاشی نظام دوقطبی، جهان در فضای بین نظام تک 

 گذار است. ظهور چین به عنوان قدرت اقتصادی و تالش روسیه برای بازگشت و حتی حفظ شکوه 

دوران جنگ سرد و فضای دوقطبی از یک سو و تالش کشورهایی همچون هند، ژاپن و اتحادهای 

سیاسی جهان در حال   – آن و... همگی گواه بر آن است که فضای اقتصادی ی همچون آسه ا منطقه 

. موقعیت جغرافیایی راهبردی ایران در طول ( See Kupchan & Vinjamuri, 2021)دگرگونی است  

گذاری هایی بر آن داشته باشند. از این رو، الزمه سیاست اندازی چنگ   ها قدرت شده این  تاریخ سبب  

مدبرانه، درک صحیح از موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی ایران است. موقعیت جغرافیایی ایران فراتر 

شدن هر یک از ی و جهانی است که بازشدن و فعال ا منطقه از موقعیت حائل و گذرگاهی، لوالی  

ی و ا منطقه آفرینی ایران در مقیاس های آن موجب پیشرفت در مقیاس ملی و افزایش نقش یت ظرف 

 جهانی خواهد شد.

المللی علیه ایران از سوی ایاالت متحده، نشان های بین یت محدود نگاهی به تاریخ اعمال تحریم و  

های ژئوپلیتیک ایران، یت ظرف اعمال فشار حداکثری از طریق محدودسازی  دهد این کشور قبل از  ی م 

ی را محدود کند. پیوند ضعیف ایران امنطقه های توسعه  یرساخت زتالش کرده نقاط اتصال ایران با  

آفرینی ایران در سطح منطقه بسیار افت کند. اگر روزی مسئوالن ها، سبب شده نقش یرساخت زبا این  

کردند بدون حضور ایران مسائل و مشکالت منطقه قابل حل نیست، ی م ان  سیاست خارجی عنو 

ین منافع خود به دنبال تأمی در ا منطقه موضوع قفقاز نشان داد این وضعیت تداوم نداشته و رقبای  

 وفصل مسائل هستند. گرفتن آن در حل ن از ایران و نادیده گرفت پیشی 
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مسائل کشور است و کلیدواژه بیانات مقام معظم  ترین  یمیقدمسئله »اختالف بین قوا« یکی از  

بین  همکاری  فضای  متأسفانه  است.  بوده  ایشان  با  نظام  مسئوالن  دیدارهای  بیشتر  در  رهبری 

  تأثیری به فضای هماوردی تبدیل شده و فضای اجتماعی کشور را نیز تحت  ابرههمسئوالن در  

روند از اختالف بین قوا و بین نهادها   قرار داد. عمق و تداوم این مسئله سبب شده است که این

فراتر رفته و دامنه آن به اختالف رئیس دولت با اعضای کابینه نیز کشیده شود. هرچند این روند  

دستی و  تا حدودی تغییر کرد و در حال حاضر نوعی یک  1400پس از انتقال دولت در تابستان  

رسد این وضعیت موقت بوده و  می   سویی میان مقامات جدید حاکم شده است، اما به نظرهم 

های آینده همانند چند دهه گذشته دوباره به شکلی دیگر  ها در سالها و نگرشاختالف دیدگاه

 دهد.پیامدهای اختالف میان قوا بر مسائل کشور را نشان می 11بروز یابد. شکل شماره 

 

 پذیر از مسئله اختالف میان قوا تأثیر : مسائل 11شکل شماره 
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 !Errorتوان مدلی مفهومی مطابق  یمهای پژوهش، در حوزه مسائل داخلی نیز  بر بنیاد یافته

Reference source not found.12   های  های آشکاری بین مسئلهارائه داد که در آن پیوند

المللی تأثیر زیادی های بیندهد که تحریمخارجی وجود دارد. این مدل نشان می داخلی و مسائل  

بر روی متغیرهای وابسته از جمله تورم، فشار معیشتی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی  

دادهای سیستم بوده و  دارد. این مسائل که در بخش متغیرهای تأثیرپذیر قرار دارند، عمالً برون

گذاری و اجرا تلقی شده و بیش از مسائل سه حوزه دیگر بروز و نمود  سیاست دستاورد نظام  

وفصل آنها نه بر روی خود آنها بلکه  دهد که برای حلخواهند داشت. بررسی ساختاری نشان می

کننده که  کننده تمرکز کرد. به ویژه مسائل تقویت کننده و تقویت باید بر مسائل و متغیرهای تعیین

 کننده است.  وفصل مسائل تعیینوفصل آنها بازتر از حلدر حل دست کارگزاران

یی از رابطه ساختاری نظام مسائل کشور است. بسته به  هامثالی مفهومی این بخش تنها  هامدل 

روابط  یماهمیت هر مسئله   را  یرهزنجتوان  آن  مناسب  با مسائل مشاهده و سازوکار  را  آن  ای 

کرد.  پیش روابط    .Error! Reference source not foundبینی  که  است  آن  بیانگر 

مانند بیکاری نیازمند توجه  امسئلهشود حل  یمی مستقل باعث  ها مسئلهای و وجود  یرهزنج ی 

  ها، اختالف بین قوا، کسری بودجه یمتحرفساد، گرانی مسکن،    دیگر مانند  زمان به چند مسئلههم 

 باشد که به صورت زنجیروار با یکدیگر مرتبط هستند. میی میانی هامسئله و دیگر
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 ینظام مسائل کشور در حوزه داخل  ی. رابطه ساختار 11شکل 
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 گیرینتیجه

گذاران امری ضروری است.  ی کشور برای سیاست هاچالششناسایی، بررسی و تحلیل مسائل و  

گونه تصمیم که سیاست هر  آن است  نیازمند  اداره کشور  برای چگونگی  با مسائل  گیری  گذار 

ی  اتوسعهپژوهشی    توانیمآگاه باشد. این نوشتار را    آنهاراهبردی آشنا بوده و بر نوع روابط  

کرده است   که تالش  کرد  در سالهاشچالین مسائل و  ترمهمقلمداد  که  ملی  یی  امنیت  نمای 

ایران  اسالمی  آن 1جمهوری  به  نظرات خبرگان تحلیل و روابط  ها اشاره می،  شود را بر اساس 

گذار است  را تبیین کند. این پژوهش در واقع راهنمایی برای سیاست   هاآنساختاری متقابل میان  

وفصل  کنشی مسائل کشور آگاه سازد و به آنها نشان دهد که برای حلتا او را از چگونگی هم

شان بر چه مسائلی باشد. تخصیص و بخشی شروع کنند و تمرکز اصلی مسائل باید از چه حوزه

تواند کننده به مراتب بیشتر از تمرکز بر مسائل تأثیرپذیر میتقویت کننده و  منابع به مسائل تعیین

برای کشور دستاورد داشته باشد. موفقیت یک راهبرد در شناخت دقیق اهمیت و جایگاه مسئله  

 در شبکه مسائل گوناگون کشور است.  

وجب  صد مسئله برسد و م تواند به یک دراین پژوهش نشان داد که مسائل کشور به راحتی می

یاب کشور شود. برای  گیری و هدررفت منابع کممدار، آشفتگی نظام تصمیم سردگمی سیاست 

مسئله به عنوان مسائل مهم کشور شناسایی شد.    37مسئله، با روش دلفی،    99این منظور از میان  

برای شناسایی مسائل راهبردی و همچنین شبکه نظام مسائل کشور نیز از روش تحلیل ساختاری  

ده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مسائل کلیدی کشور که عمیقاً بر امنیت ملی  استفا

 
 1400تا    1388یک کتاب مرجع است که به به صورت منظم از سال    نمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران. سال1

است. در این کتاب مسائل و عوامل مؤثر بر امنیت ملی  طالعات راهبردی منتشر شده هر سال از سوی پژوهشکده م

محیطی  فرهنگی، اقتصادی، نظامی و زیست-در دو سطح داخلی و خارجی و در ابعاد گوناگون، سیاسی، اجتماعی

 شود. انداز سال آینده به اختصار ترسیم میمورد بررسی قرار گرفته و بر اساس تحلیل روند، چشم
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می و  دارند  میتأثیر  مسئله خالصه  سه  در  کرد،  تلقی  امنیتی  مسئله  را  آنها  یم تنظشوند:  توان 

کننده  ی. این سه مسئله در بخش متغیرهای تقویت اهستهها و  پرونده یمتحر مناسبات با آمریکا،

کننده بیشتر تحت تأثیر اراده کارگزاران کننده قرار دارند. این مسائل در قیاس با مسائل تعیینو رله 

تغییر رویکرد نسبت به حلمداران مینظام سیاسی هستند و سیاست  با  اقدام  توانند  آن  وفصل 

 کنند. 

مسئله نظام  شبکه  میبررسی  نشان  کشور  امور  شناسی  و  داخلی  سیاست  موضوعات  که  دهد 

  اندعبارت  ئلامساین    ورداری در تأثیرگذاری بر دیگر مسائل از قدرت بیشتری برخوردارند.کش

گرایی الملل«، »اختالف بین قوا«، »نبود تعادل در شرقاز »ناسازگاری سیاست خارجی با نظم بین 

غرب »موازیو  خارجی«،  سیاست  در  نهادی«، گرایی  بین  انسجام  و ضعف  ناهماهنگی  کاری، 

عدم اجماع در سیاست خارجی« که  »زدگی مسئوالن« و  جایی کارگزاران نظام«، »سیاست »جابه

  1400گذار در مدیریت نظام مسائل کشور در سال  ی مختلفی برای سیاست هارصت فهر کدام  

 دهد.یمدر اختیار قرار 

ی »ناسازگاری سیاست  هامسئلهی متشکل از  اشبکهشبکه نظام مسائل کشور شامل یک ساختار  

مسئله  است که دو    1ی«اهستهالملل«، »تنظیم مناسبات با آمریکا« و »پرونده  خارجی با سیاست بین

اول بر مسئله سوم تأثیرگذارند. مسئله »عدم اجماع در سیاست خارجی« تأثیرگذارترین مسئله  

 های  ینههزواربودن ساختار نظام مسائل کشور هرچند بیانگر آن است که با صرف است. زنجیر

 

 
  یاستبا س  یخارج  یاستس  یناسازگار  گونه که در طول مقاله تأکید شد، مقصود از مناسبات با آمریکا یا. همان1

ی، نه ایجاد رابطه یا سازش با آمریکا یا خارج  یاستدر س   ییگراو غرب  یی گرانبود تعادل در شرقالملل و یا  ینب 

بین نظام  در  نظام  دشمنان  ادیگر  لزوم  بلکه  دشمنیالملل،  این  تأثیر  از  که  است  راهبردی  ملی تخاذ  امنیت  بر  ها 

 جمهوری اسالمی ایران، به ویژه در سطح داخلی، تا حد ممکن بکاهد.   
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به  وفصل آنها نیازمند تغییر رویکرد نسبت توان برخی مسائل را مدیریت کرد، اما حلیمموردی 

ها در بخش مسائل  کننده است که باید با تغییر نگرش و اصالح سیاست سه مسئله اصلی تقویت 

 کننده همراه باشد.  تعیین
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