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4/5/7931پذیرش:-2/6/36دریافت:


 چکیده

 تحوالتآنمنطقه بر بسیارینیز بازیگران عواملو است. تحول حال در خاورمیانه
مواجههسیالومبهمموجبوضعیت.ایندیافزایمکهبرپیچیدگیمسائلآناستاثرگذار

 مختلفی سناریوهای میاستشدهبا بهکه و اسالمی کشورهای آینده کلیتواند طور
شودبهاینسؤالاصلیپاسخدادهمیدراینمقالهند.خاورمیانهرابهاشکالمختلفیرقمز

:که سال تا خاورمیانه در دموکراسی آینده ملی5252روندهای منافع بر تأثیراتی چه ،
پژوهانهروندهایاینپرسش،بابررسیآیندهگذارد؟درپاسخبهمیایرانمیجمهوریاسال

 نظریه چارچوب در خاورمیانه، در دموکراسی دلفی،سازهآینده روش با و انگاری
هدایتتیمنامهپرسش با ادامه، در گرفت. قرار موضوع خبرگان اختیار در و ایطراحی

.سپسنتایجونظراتخبرگانشدندهایدلفی،تجزیهوتحلیلنامههایپرسشراهبری،داده
مدکهشاملها،تحلیلکیفیشدوچهارسناریویاصلیبهدستآدهندگانبهگویهوپاسخ

مردم حاکمیت و سلفیتفوق سکوالریسم؛ دینی؛ حکومتساالری و نظامی،گری های
یزترینسناریوبرایدآمترینسناریووتهدیسلطنتیمطلقهوقومیهستند.درنهایتمطلوب

.شودمیجمهوریاسالمیایرانمعرفیوراهکارهاییارائه


،خاورمیانه،دلفی،منافعملی.پژوهی،دموکراسیآیندهواژگان کلیدی:

                                                                                                                                               
m.shariati17@yahoo.com      )نویسندهمسئول(.استادیارعلومسیاسیدانشگاهیاسوج7
salimi@atu.ac.ir           المللدانشگاهعالمهطباطبائی.استادروابطبین5
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  مقدمه
کهغفلترکنندهیغافلگهایشگرفیاست؛تحوالتیسریعوجهانمعاصرعرصهدگرگونی

مجهولوعواقبناگواریرابرایدولتاستممکنازآن هادرپیداشتهباشد.دراینمحیطِ

رویکردیکهمی تواندراهگشایدولتمتالطمجهانی، هبهآیندهورمزگشاییاز،توجباشدها

رویدرمطالعاتجدیدکهازنیمهدومقرنبیستمشکلگرفتهاست،تحوالتآتیاست.ازهمین

پژوهیکهریشهبسیاریازپژوهییامطالعاتآیندهپدیدآمدهاست.آیندهرشتهنوینیبهنامآینده

داند،هادرگذشتهمیلیهاینبحرانبهعواملومتغیرهایاونکردنهایکنونیرادرتوجهبحران

بینیحوادثورویدادهایآیندهپرداختهونگر،بهپیشبرآناستتاباعبورازاندیشهمقطعی

پیش احتمالی سناریوهای کشف سیاستضمن تصمیمروی، و طراحیگذاران در را سازان

هایلیواستفادهبهینهازفرصتهایاحتماهاوراهکارهایمقابلهباتهدیداتوبحراناستراتژی

بخشیبهاهدافومنافعملیودرپژوهییعنیاولویتتازهیاریدهد.بدینترتیب،توجهبهآینده

یشتریبیهاتیموفق،لذاوباشندداشتهیترمناسبیهایزیربرنامهتوانندیمهاییاینمسیردولت

جهانیداشتهباشند.تریازآیندهکنندکهتصویرسازیدقیقکسبرا

بهوقوعپیوستهدراینمنطقه،با منطقهخاورمیانهنیزبهشدتدرحالتحولاست.تحوالتِ

ژئوپلتیکوژئواستراتژیکآن،برایجمهوریاسالمیوتوجهبهجایگاهواالیژئواکونومیک

هایعددیمیانملتهویتیودینینیزاشتراکاتمتمنظر.مضافبراین،ازداردایاهمیتویژه

تنیدگیسرنوشتایرانوخاورمیانهافزودهاست.ازسویدیگر،خاورمیانهوجودداردکهبهدرهم

،شدندآغاز5277ژانویه76دربررسیتحوالتخاورمیانه،بویژهپسازسلسلهرویدادهاییکهاز

می نظر به نگاه اولین در تالشآنچه جنبشرسد مردمهای و خودجوش تغییرهای برای ی

شاخصهایخودکامهوحرکتبهسویجامعهرژیم وقتیبهایبا اما هایدموکراتیکاست؛

الیه و مسئله میبطن رجوع آن روبههایپنهان متناقضی حتی انتظاراتمختلفو با روکنیم،

دامنهمی انتظاراتیبا لیبرالایوسیعکهازسلفیشویم. درخودگریتا جایدادهدموکراسیرا

ازاینگفتمان تحققهرکدام است. شکلمیتیوضعها، دهدکهجدیدوسناریویخاصیرا

ایمتفاوترقمبزند.جمهوریاسالمیایراناگربخواهدآیندهخاورمیانهرابهگونهاستممکن

فرصت از و حداقلبرساند به الجرمتهدیداتپیشرویرا ببرد، را نهایتبهره هایموجود

بینیوضعیتآیندهخاورمیانههمتگماردوباطراحیسناریوهایمختلفوبایستبهپیشیم

؛ازکندهمچنینارائهراهکارهایمناسببرایمواجههباهریکازاینسناریوهایاحتمالیاقدام
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رویدراینمقاله،درپاسخبهاینپرسشاصلیکه:روندهایآیندهدموکراسیدرخاورمیانه،این

 سال می5252تا ایران اسالمی جمهوری ملی منافع بر تأثیراتی چه یکمطالعه، در گذارد؟

ازروندهایآیندهدموکراسیدرخاورمیانهدرچارچوبنظریهسازهآینده انگاریوباپژوهانه

نفرازخبرگانو42گویهطراحیشدوطیدومرحلهدراختیار59ایبانامهشیوهدلفی،پرسش

هایدلفی،نامههایپرسشتخصصینموضوعقرارگرفت.درادامه،باهدایتتیمراهبری،دادهم

.سپسنتایجوشدندقالبنمودارهاوجداولمختلفتجزیهوتحلیلدروExcel افزارتوسطنرم

تحلیلکیفیشدوچهارسناریویاصلیبهدستدهندگانبهگویهنظراتخبرگانوپاسخ ها،

 تفوقمردمآمد شاملحاکمیتو سلفیکه سکوالریسم؛ حکومتساالریدینی؛ هایگریو

قومی و سلطنتیمطلقه سناریویشوندیمنظامی، برایرسیدنبه راهکارهایینیز پایاننیز در .

.شودیمسناریویتهدیدآورارائهنشدنِمطلوبومتحقق

اندازمهمجمهوریهیکیتأکیدچشمکداردبرایاینپژوهش،دالیلی5252انتخابسال

هایگذاریویکمکهدرهدفاست؛دیگریپایانربعاولقرنبیست7424اسالمیایرانبرافق

آنتأکیدشدهاستونکتهبعدنیزرعایتدامنهاستانداردبرپژوهیمعتبرجهانینیزآیندهمراکز

 این آنکه دیگر نکته است. پژوهشمطالعاتدلفی مطابا بررسیلعه جیراهایصورتگرفته

اقدامیبدیعوستینسنخهمنامهمستقلیامقاالتیدراینزمینهتألیفکتاب،تدوینپایانهمانند

هایخودبینیایاقدامبهارائهپیشصورتدورهپژوهیجهانیبه.البتهمؤسساتمعتبرآیندهاست

ازدرباره و جهانی مختلف مسائل این جمله محققامیموضوع توجه مورد که وکنند ن

میتصمیم قرار نیز دنیا مناطق همه میسازان نمونه، عنوان به گزارشمهمگیرد. چهار از توان

گزارش:است5252کهدربرگیرندهروندهایخاورمیانهتابردناممؤسساتمعتبروشهیرجهانی

؛ثرازآنأنکنندهروندجهانییامتتعیی،5252خاورمیانهدرسال:»7اندیشکدهشورایآتالنتیک

گزارش؛9«5277-5252میانهایبینیبرایسالبیستپیش»،5«جهان آینده انجمنهایبینیپیش

سال»4:استراتفور تا بود5252جهان خواهد گزارش2؟«چگونه :امریکا ملی اطالعات شورای،

هاعالوهبربیانپیشینهموضوعنگزارشآشناییباای«.6تغییریافته :دنیای5252 جهانی روندهای»

تأکیدیبرایننکتهاستکهمی هایکیفیگیریازروشدلفیبهتحلیلتوانبابهرهپژوهش،
                                                                                                                                               
1. Atlantic Council 
2. World Future Society 
3. 20 Forecasts for 2011-2025 
4. Stratfor 
5. Decade Forecast: 2015-2025 
6. Global Trends 2025: A Transformation World 
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هایجهانیومقایسهبانتایجمستخرجازدلفیمناسبینیزرسید.دیگرآنکه،بامطالعهاینگزارش

قیتحق برایسنجشمیزان معیاری نوعی به بهحاضر، نتایج دستاعتبار اختیار در .استآمده

نامهدلفیمدنظر،ازچندگزارهمهمبرایمنافعملیجمهوریاسالمیهمچنیندرطراحیپرسش

اینهایآیندهکهدراینگزارشاستشدهاستفادهایران با پژوهینیزبرآنتاکیدشدهاست.

پژوهانهوباارائهسناریوهایعلمیازایآیندههتوصیفات،اینپژوهشتالشداردتاباانجاممطالع

 تا دموکراسیدرخاورمیانه تصمیم5252روندهایآینده زمینه سازیهوشمندانهوخردورزانه،

 .کندگذارانجمهوریاسالمیایرانرافراهمسیاست



 مبانی نظری 
سازه مفاهیم از دلیلآنکه براییکتحقیقآیندهبه دلفیاستفادهپژوهانانگارانه مبتنیبر ه

شود،مروربرخیمفاهیمپایهدراینرهیافتنظریالزماست.دررابطهبادومقولهمنافعملیو

 مقاله این اصلی مفاهیم که طیفاستدموکراسی نظریه، مختلف بینهای روابط المللهای

گاهواژهمنافعملیبهحدیهایخاصخودرادارند.دررابطهبااولینواژهبایدگفتکهدیدگاه

هاومنافعملیهایدولتگذاریایمیانسیاستتوانرابطهگنگومبهماستکهبهآسانینمی

دوآنهابرقرارکرد؛درحالیکهمنافعملیباقدرتارتباطمستقیمدارد،مفاهیمقدرتومنافعهر

ادارایجنبه درآمیختهرزشهایذهنیوانتزاعینیرومندیهستندکهبا اینتوصیفات،ها با اند.

نمایدکهاینمفهومبیشترهایمتفاوتیکهدربارهمنافعملیوجوددارد،چنینمیهاوبینشارزش

 (.7919:15زاده،جنبهذهنیداردونهعینی)نقیب

اینوجود،محرکومبنایاولیهرفتاروطراحیسیاست لل،المهادرصحنهبینهایدولتبا

ملیاست) منافع مفهوم ملی،Lincoln & Padelford, 1976: 198همان منافع عبارتدیگر، به .)

تفسیرموقعیتترینمالکیاستکهسیاستاصلی المللیازآنبهرههایبینگذارانخارجیدر

محتوایکنند.اینمفهومدارایدوهایخودرامنطبقوسازگارباآناتخاذمیگیرندوسیاستمی

محتوایثابتوکاستی بهثابتومتغیراست. ناپذیرمنافعملیعبارتاستازحفاظتازملت،

عنوانیکمجموعهمستقلسیاسیکهقادراستقلمروخودووحدتآنراحراستونهادهای

خویشرامحافظتکنند.بهتعبیریدیگر،صیانتازخود،استقالل،وحدتقلمرو،امنیتنظامیو

تمامیواحدهایسیاسی مشترکمیان همچنین، منافعملیثابتو جزو وضعمطلوباقتصادی،

رود.بخشمتغیرمنافعملیعبارتاستازکارکردعواملبسیاریچونفرهنگوشمارمیجهانبه
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هاوباورهایسیاسیاحزابرقیب،هایموردپذیرشملت،شخصیترهبرانسیاسی،فلسفهسنت

بینشرایطموج تکنولوژیمتحولوود تأثیر نظراتآنان، نقطه عمومیو تمایالتافکار المللی،

گیرندگاندراینخصوصکهمنافعملیچهتوانندبرایستارهایتصمیمغیره.تمامیاینعواملمی

(.7936:759کند،تأثیرگذارند)لینکلیتر؛سازگار،چیزیراایجابمی

ریخالمللهمچوندرنظریهوعملِروابطبین کهاستیکراسدموپژوهشنیاگریدمفهوم
متعارفیایعموم بهخرد ارزشدموکراسیودموکراتیزاسیون، بهعالوه، است. پذیرفتهشده

چشم از برایبسیاری سلیم، عقل شدهیروابطبینپژوهشرشتهاندازهاینظریدر بدل الملل

شود.میهنیراشاملمیهاننحویکهازرئالیسمدفاعیتاجاست؛به

بین روابط گوناگون تبیینرویکردهای خود منظر از مختلفرا مقوالت و مفاهیم الملل

اثباتمی رویکرد به و بودند ایدئالیسم و رئالیسم شامل رویکردهایسنتیکه گراییدرکنند.

میروابطبین روابطبینالمللشناخته درعرصه اینباورندکه بر مفاهیمقطعیوشوند، الملل،

برخیازبحث اگرچه ذاتبشریوجوددارد. دولتو گرایانهایواقعثابتیچونمنافعملی،

هاحاکیازآناستکهعواملمعناییهمهاونولیبرالگرایانوهمچنینلیبرالکالسیکونوواقع

هاپیداندهاصلیدرایننظریهکنالمللدارند؛امااینعواملنقشتعییننقشیدرتوضیحروابطبین

نمی ومسعودی، 7933کنند)مشیرزاده شامل529: رویکردهایواکنشیکه درطرفدیگر، .)

پست فمنیستیو پدیدهنظریاتانتقادیو تحلیل مفروضاتغیرثابتدر به هامدرنیستیاست،

نمعتقدند نیز رویدادها از تلقی متعدد، بازیگران به توجه با اینکه و فرانظریهاستاهمسان .

درتالشسازه انگاریاجتماعیکهچارچوباصلینظریمقالهحاضرنیزبرآناستواراست،

کاستی تلفیقایندورویکرد، گرفتهوتصویردقیقهایآناستبا را تریازصحنهسیاستها

طرفداراناینرهیافتتالشکردهبین ازاندتا،آنجاکهرالمللارائهنماید. ویکردهایخردگرا

هایانتزاعیوفلسفیصرفگرادرگیربحثهایبازاندیشمانندوآنجاکهرهیافتتبییندرمی

(.7932:96انگاریگامیبهجلوباشد)دهقانیفیروزآبادیونوری،شوند،سازهمی

سازه اصلی نظریهاختالف انواع دیگر تمامی و سازانگاران برداشت به ازهپردازان، انگاران

هانهثابتوتهایدولگردد.هویتواولویتهاوکنشگراندرسیاستجهانبازمیسرشتنظام

ازنظر(.همچنین7933:741کند)چرنوف،وازیکدولتبهدولتدیگرفرقمینهتغییرناپذیرند

دهدتاپیرامونخودراهاقرارمیاستکهاینامکانرادراختیارملتعاملیانگارانهویتسازه

هایاطرافخوداقدامنمودهوبرخیرادوستوبرخیتفسیرنمایند،نسبتبهتفکیکموجودیت
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دولت اینذهنیاتاستکه با دشمنبپندارند. تغییررا یا حفظو معارضه، ائتالفیا به اقدام ها

کهت،شاملهویتجمعیول.ازنگاهآنانهویتد(Wilmer, 1998: 59)نمایندوضعیتموجودمی

عبارتاستازخصوصیاتدرونی،مادیوایدئولوژیکآنوهویتاجتماعیآنکههمانمعنایی

 .دراینمیان،(Price&Smit, 1998: 268)استکهکنشگردرنگاهبهدیگرانبرایخودمتصوراست

ابرایهممتصورندشکلههانهبراساسقدرتکهبراساسمعناییاستکهآنروابطبیندولت

ای،احساسانگاریعمدتاًرویآگاهیوهویتمنطقه.نتیجهآنکه،سازه(7933:4)آقایی،گیردمی

منطقه یکاجتماع به منطقهتعلق اصطالحاً آنچه یا میایخاصو شود،گراییشناختاریگفته

توانجهتتغییرمنافعاالذهانیمیانگارانمعتقدندکهبادرکساختارهایبینکنند.سازهتمرکزمی

(.7932:524هاونیزظهوراشکالجدیدهمکاریرادرزمانردیابیکرد)قوام،وهویت

 هایانگاره بخشقوام و تکوینی نقش از بایستی خاورمیانه تحوالت بررسی در ازاینمنظر،

 منطقه جمعیت درصد32 از شبی چراکه آورد؛ میان به سخن اسالمیهایمذهبیانگاره مثل معنایی

تشیع درصداهل76 و تسنن اهل درصد36 تعداد این از که دهندمی شکل مسلمانان خاورمیانهرا

همچنین  در رفتاری قواعد و هنجارها عنوان به آن هایآموزه و اسالم نقش بر بایستی هستند.

همین کرد تأکید منطقه هایملت هویت تکوین  تعریف باعث اسالم، دین هویتبخشی که

 تعیین را غیرخودی و خودی میان مرزهای و شودمی یارقیب دوستودشمن عنوان به دیگری

اینمی از ازکند؛ فراتر بردی و داشته عقیدتی و فکری مبنایی که امتاسالمی اصطالح رو

بیندمیسانیکپارچهمرزهایملیدارد،جهانمقابلخودیعنیاجتماعغیرمسلمانانرانیزبههمین

رینظیعواملهایاسالمی،(.عالوهبرپررنگبودنعاملهویتوانگاره7919:722زاده،)نقیب

هایقومیبدوندولتهمچونکردهاوفلسطینیان،شکافمیانناسیونالیسمعربی،وجوداقلیت

دی)هویتیپیگیریمنافعدوگانهمادیوغیرماهایتروریستیبنیادگراوشیعهوسنی،وفورگروه

وهنجاری(ازسویدستگاهسیاستخارجیجمهوریاسالمیایرانوبرخیکشورهایمنطقه،

روندهایموجوددراینتواندایجامعمیهینظرانگاریدرقامتهمگیمؤیدآناستکهسازه

جمهوریاسالمیروابطنوعتصمیماتوبرقراریسرانجامهاوهاوعملکرددولتمنطقه،ذهنیت

.کندهیتوجخوبیایرابههایخاورمیانهایرانبادولت

 

  انهیخاورم در آن ندهیآ و یدموکراس
وهرکسی  قاعده.ماهمهآنرادوستداریمایمقدساستوهمبیهمواژه،دموکراسی
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(.اینواژه،Rick, 2000: 191طورکاملدارایآننیست)کسبهاماهیچ؛کندادعایآنرامی

شهرهاییونانباستانوبویژهبرایاولینبار،درمیانهقرونچهارموششمقبلازمیالد،دردولت

واژهدموکراسیWoolf, 2005: 10درآتنظاهرشد) برگرفتهازدوواژهیونانی7(. ،5
Kratosیا

Demosهمانقدرتو
یسادهبه.دموکراسیبهعبارت Kyriazis, 2005: 61))استبهمعنایمردم9

.هاست)تودهمردم(بودمعنایحاکمیتدموس

گیریِ.اگرویژگیاصلیدموکراسیراتصمیماستممکنیدومنظرکلازیدموکراسنییتب

کدامایبهدرازایتاریخخواهدداشتوهیچمبتنیبرتوافقجمعیتلقیکنیم،دموکراسیسابقه

برجایثیرأبهاندازهدموکراسیازخودتاندوانستههایسیاسیدرطولقرونگذشتهنتازنظریه

 باویژگی؛(7313:739بگذارد)روریش، اگردموکراسیرا هایخاصآندرنظربگیریم،اما

.شدکهازقرنبیستمدرجهانترویجاستایمدرندموکراسیپدیده

می تعریف سطح دو در را دموکردموکراسی حداقلی، تعریف یک با شاملکنند. اسی

گرددودرکشورهاییاستکهدرآنانتخاباتبهصورتآزاد،رقابتی،منصفانهومکرربرگزار

تخصیصآنپیآنمنصب درواقعشودهامشخصهایاصلیحکومتونحوه اندیشمندان،.

بهمعنایروندیسیاسیاستکهاندکهدموکراسیصرفاًطرفداراینسطحازدموکراسیپذیرفته

 کنندآن،افراددریکفرآیندرقابتیجهتکسبآراوبهدستگرفتنقدرتشرکتمیطی

Schumpeter, 1942: 250)).

حکومت از گذار میان استکه وهایواقعیتآن انتخاباتی دموکراسی به اقتدارگرا های
فرآی در دارد. وجود زیادی اختالف عمیق، دموکراسی تثبیت و ایجاد بر زمان ندفرآیند

کیدآنبیشتربرشیوهزیستاجتماعیوفرهنگیاستتافرآیندیأدموکراسیحداکثری،کهت

باشدمیتنهامختصنخبگانسیاسیسیاسی،فرهنگدموکراتیکدرکلجامعهتسرییافتهونه
،دموکراسیهنوزبهعنوانجهانامروزبااینتعریفازدموکراسیودرالبته(.7317:47کوهن،)

از؛(Sklar, 1996: 27دموکراتیکیوجودندارد)حکومتتماماًکآرمانباقیماندهاستوهیچی
.روی،مرادازدموکراسیدرایننوشتارنیزدموکراسیحداقلیاستاین

وازهستنددرقرنحاضر،مردمشاهدگسترشدموکراسیبهعنواننظامسیاسیمسلطدرجهان

                                                                                                                                               
1. Democracy 
2. Kratos in Greek, Means Power, Force, Authority 
3. Demos in Ancient Athens Meant the Total of the Citizens 

 گرفتکهدارایحقرأیبودند.شدند؛بلکهشهروندانیرادربرمیاینشهروندانشاملهمهمردمنمی
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.هانتینگتونازاینتحولاستهایدنیامفهومیآشناابیبرایبیشترملتهایانتخروی،حکومتاین

( کرد یاد دموکراتیکشدن سوم موج میHuntington, 1991: 3به نظر به چهارم(. موج رسد

سال است7332هایپایانیدههدموکراسیاز شده آغاز افریقا شمال و درکشورهایخاورمیانه

(Tilly, 2007: 43-44)روندروبهافزایشدموکراتیکشدنموجبشدهکهحتی،نترتیببدی؛

هاییدموکراتیکمعرفیهایخودکامههمدرصددباشندتاخودرابهعنواندولتمعدودحکومت

.کنند

افغانستاناینجر فقطایدئولوژیطالباندر درمنطقهخاصخاورمیانه، اینمیان، تیاأدر

!کندواساسااعالمکندازقواعدجاریدموکراسیپیروینمیحماقتراداشتکهبهصراحت

هاباهدفکسبمشروعیتدرونیوکند.دیگرنظاماینامطلوبتلقیمیدموکراسیراپدیده

ازادعایدموکراسیالمللیترجیحدادهرهاییازفشارهایسیاسیبین خواهیسودجوینداندتا

 7934)بشیریه، :512 .) گروهداعشالبته سایر و النصره، جبهه ازتکفیریمنطقههایسلفی، که

اند.سرچشمهفکریمشترکیباطالبانبرخوردارندهمبامفهومدموکراسیبیگانه

 دموکراتیکشدن فرآیند تداوم تحرکو در را گوناگونی عوامل خاورمیانه ثرؤممنطقه

دریکتقسیمدانسته عواملاقبندیمیاندکه از خارجییادتوان سیاسیو اجتماعی، تصادی،

امثالثباتیاقتصادی،بیکاری،فقروکرد.عواملاقتصادیهمچونتوسعهاقتصادییارکودوبی

هویت،آنان اجتماعی، نابرابری یا برابری مثل اجتماعی یاعوامل انسجام متعارض، های

اقلیتچنددستگی وجود و اجتماعی نخبگهای مذهبی، و قومی احساسهای نبود وابسته، ان

تشکل قوتجامعهو یا فرهنگسلطه،ضعفو خوگرفتنبه تغییرسرنوشت، هایتواناییدر

،عواملهاونظایرآنهایدینیمدنی،میزانگرایشدولتوملتبهسکوالریسم،دینونگرش

همچون مداخلهسیاسی و قدرتمند ارتش دولتفرهنگسیاسی، گر، و ثروتمند رانتیر،های

فق غنییا انرژی، منابعآبو کمبود لحاظمنابعطبیعی،یمشکالتزیستمحیطی، از بودن ر

،باالخرهعواملخارجیماننددخالتخارجیوفقدانهایشانسایرهمسانموقعیتجغرافیاییو

 هایاینها.دیگرقرینالمللیدرحمایتازدموکراسیوتواننهادهاوروندهایبین

 

 خاورمیانه آینده روندهای و پژوهی هآیند

تغییراتویژگیعصرکنونیاست) تحوالتو آدیسونسرعتدر آیکاف، ،مگیدسونو

7937 در32: جهان(. حتیکهرسندمیراهازآسابرقوگیرکنندهغافلچنانتغییراتمعاصر،
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تمامفرداوناگونگهایعرصهدرراهبردیگیریغافلگزافبهایبهتواندمیدرنگایلحظه

ناشیهایفرصتوتهدیدهابامتناسبراخودرویکردهایاگرکهداردوجودخطراینوگردد

امروزمشکالتازتربزرگوبیشترمراتببهمشکالتیباآیندهدرنکنیم،طراحیتحوالتایناز

توانمیآموزدکهچگونهپژوهیمیدراینمیان،آینده .(7933:13،ازغندیباباغیبی)شویممبتال

آیندهمبهمبیشترینمنفعتوکمترینگیرنشدودرمصافبادربرابرهجومتغییراتشتابانغافل

اگربخواهیمآینده بهدستآورد. شایدبهترینضرررا دریکجملهخالصهکنیم، پژوهیرا

آینده که باشد پژوهیتعریفآن ارزیابیآ، بررسیو و )آنچه7هایممکنیندهفرآیندمطالعه

)آنچهباید9مرجحمطلوبوشود(و)آنچهاحتمالآندادهمی5ممکناستکهباشد(،محتمل

هایقبلآنترشدنمفهومزماننسبتبهدورهاستکهدرعصراطالعاتبهلحاظبسیط باشد(

.(Glenn, 2003: 5ضرورتزیادیپیداکردهاست)

نبایدازآیندهنکتهاینکه تواناییایندانش،پژوهیانتظارپیش، زیرا داشت؛ را بینیدقیقآینده

سازیمحتملباتکیهبرمتغیرهایکمیوکیفیوتاحدیشفاففقطدرحدتشخیصچندینآینده

شوند.البتهپسازاینشناسایی،انتخابآیندهمطلوبهایممکنیاستکهبهآیندهرهنمونمیراه

برای نفوذ سرنوشتتواعمال نقشی آن، وحقق گیالنی )تقوی داشت خواهد جامعه برای ساز

(.7913:66غفرانی،

آینده اگر توصیفات، این دولتبا و جوامع همه برای است،پژوهی الزم کشورها و ها

شود.درواقع،پیچیدگیمنطقهوتحوالتمستمرآن،تعددترمیپژوهیبرایخاورمیانهحیاتیآینده

ایوتعددمباحثهویتیودهایوفرامنطقهمنطقهبازیگران دلیلدیگرموجبشدهاستکهها

ژوهیبرایخاورمیانهبهیکضرورتتبدیلشود.ازاینروی،دراینمقالهباانتخابروشپآینده

پژوهی،تالششدهتاگامیهرچندناچیزبرداشتههایآیندهدلفی،بهعنوانیکیازمعتبرترینروش

ود.ش

دلفی فکریاستکه طوفان موارد از رویمسئله،یکی بر متخصصان اجماع دنبال ایبه

هاطینامهازطریقطراحیوتوزیعیکسریازپرسش(Ludwing&Starr, 2005: 315)مشخص

 :Beretta, 1996شدهحاصلازدورقبلاست)ارائهبازخوردهایکنترلچنددورمتوالی،همراهبا

روش،در.(79 پرسشاین شود، حاصل گروهی اجماع که زمانی مینامهتا تکرار شودها
                                                                                                                                               
1. Possible futures 
2. Probable futures 
3. Preferable futures 
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(BrOwne, Robinson & Richardson, 2002: 133).هایبینیپیشخصوصبرایروشدلفیبه

نقطه92تا52بلندمدت) منبعاطالعاتی، تنها جاییکه متخصصاناستمفیداستنظراتساله(،

(.7933:751)پدرام،

کاردرمقالهحاضرنیزبراساسفرآیندهایاستاندارددلفیانجامگرفتهاست.دراینروش

روش میان از نمونهدلفی، مختلف نمونههای شیوه از مدنظرگیری، هدف بر مبتنی یاگیریِ

گیریگلولهگیریهدفمند،استفادهشدهاست.البتهدرتکمیلاینشیوهازدوروشنمونهنمونه

محورنیزاستفادهشدهاست.جامعهآماریدرنظرگرفتهشدهگیریمالکهمچنیننمونهبرفیو

 عبارتاستاز پژوهشگران42نیز و همچنیناساتید و متخصصینخبره و کارشناسان از نفر

هایمختلفتأثیرگذارمطرحدرحوزهمطالعاتخاورمیانهکهباتحوالتاخیرخاورمیانه،جریان

م روندهای اسالمبر دموکراسی، چون مباحثی خصوصاً و سلفینطقه روندگرایی، و گری

هابررویمنافعیابیاینجریاناتوهمچنینتأثیراتیکهحاکمشدنهریکازاینگفتمانقدرت

جامعه که تالششد اینراستا در و باشند داشته آشناییکامل دارد، جمهوریاسالمیایران

ومقبولدرحوزهمطالعاتیادشدهباشند.نظرافرادیصاحبمدنظر،


 دهندگان : توصیف پاسخ1جدول


 درصد فراوانی فراوانی دهندگان ویژگی پاسخ عنوان


تحصیالت
47202لیسانس

79202/95فوقلیسانس
59202/21دکتری


شغل

77202/51اجرایی
764202استاددانشگاه

79202/95محقق

سن

92-527202/5
42-9272202/91
22-4279202/95
62-2277202/51

7202/5زنجنسیت
93202/31مرد

تریندهندگاناست،اصلیهایدلفیرعایتاصلگمنامیپاسخباتوجهبهاینکهیکیازویژگی
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توانازوزارتاستمیهابهرهبردهشدهنامهمؤسساتونهادهاییکهازخبرگانآنهادراینپرسش

بین دفترمطالعاتسیاسیو خبرگزاریامورخارجه، مجلسشورایاسالمی، صداوسیما، المللی،

جمهوریاسالمیایران،وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،سپاهپاسداران،وزارتاطالعات،

مطالعاتدانشگاه پژوهشکده دفاعی، راهبردی مطالعات پژوهشکده انجمنتهران، خاورمیانه،

هایاسالمگراونظایرآنانرابانعدالت،برخیمؤسساتپژوهشیدرحوزهجریانالمللیدیدهبین

می مشخص عناوین این به نگاهی با برد. ونام مؤسسات نهادها، تمامی از تقریباً که شود

رندوبهنوعیکهدرزمینهموضوعمقالهاطالعاتوتخصصدااستشدههاییاستفادهشخصیت

نظریه در اینافراد برخیاز موثرهستند. ساختنآینده برخیدردر اثرگذاریفکری، پردازیو

نقشمیتصمیم ایفای موردنظر مسئله میدانی صحنه در هم تعدادی و این کنند؛سازی بنابراین

یادرساختآیندههاییهستندکهیادررابطهباتحوالتآیندهتخصصدارندخبرگاننمایندهذهن

بیشترینتأثیرگذاریرادارند،خصوصاًباتوجهبهمنافعملیجمهوریاسالمیایران.همچنیندراین

نامهنیزبهشیوهلیکرتطرحشود.سؤاالتپرسشنامهومصاحبهاستفادهمیمقاله،ازدوشیوهپرسش

پاسخ به دستیابی برای همچنین است. شده بیشتر، دقت با پایانهای در تشریحی پرسش سه

تریازروندهاهایمخاطبینبهتحلیلدقیقترباایدهاستتاباآشناییعمیقنامهمطرحشدهپرسش

دستپیداکردکهکمکیاستبهانجامیکسناریوسازیعملیودقیق.

همبدین توزیعپرسشفرآیندکار بودکهدردومرحله بنامهگونه اول، درمرحله عدازها،

ها،تنظیماطالعاتآنهادرقالبفایلاکسل،تهیهنمودارهاومشخصشدننامهآوریپرسشجمع

بندیاولیهازآراونظراتهایهرگویهودرصدپاسخبههرگزینه،بهیکجمعنماوفراوانیداده

از ازاجماعنمونه72نامه،گویهپرسش59نخبگاندستیافتیم.دراینمرحلهمشخصشدکه

فاقداجماعنسبیبودهونظراتمتفاوتبهدستآمد.نمونه3نسبیبرخورداراستو

پرسش بعد، مرحله برآیندنامهدر نمودار، و قالبآمار در بار این اما شد. آماده مجدداً ها

پرسش پاسخشوندهنظراتدیگر از و شد پرسشاضافه مقابلهر در گویه، هر به دهندگانها

هاپاسخدهندواگرهمچنانبرنظرهایجدید،مجدداًبهپرسشاستهشدتاباتوجهبهایندادهخو

آیا استکه این قصد مرحله این در دارند. بیان را مخالفتخود دالیل دارند، اصرار خود

گویانباتوجهبهپاسخدیگرخبرگان،درنظرخودتجدیدنظرکردهوبهسمتاجماعنسبیپاسخ

هااجماعنامهکهرویآنسؤالپرسش3کنندیانه.دستاورداینمرحلهآنبودکهازرکتمیح

گویهدیگر،اجماع1باارتباطبااجماعنسبیهمراهشدوهمچناندر52وجودنداشت،تنهاسؤال
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درسنیزدرصداجماعازدوراولکمترشدکهبهنظرمی79نسبیوجودنداشت.درگویهشماره

پاسخ مباحثکه برخی است. شده تغییر موجباین منطقه در داده درتحوالتروی گویان

گونهکهاشارهشددررابطهکردند،مؤیداینموضوعبود.البتههمانمراجعهحضوریمطرحمی

  نامهاجماعنسبیوجوددارد.سؤالازپرسش76با
 

 نامه دلفیهای پرسش : گویه2جدول
 

بهینیستند،ورمیانهدرشرایطمشا.کشورهایخاو7
می موجب مساله توسعهاین روند که شود

دموکراسیدراینکشورهادرآیندهمتفاوتباشد؟
تاچهحدموافقاینجملههستید؟

موا5 اسپوزیتو جان جمله این با چقدر که،. فقید
عیازدموکراسیهستندنواکثریتمسلمانانخواهان

آنهاسازگارباشد؟هایدینیکهباارزش

.آیاازنظرشما،درآیندهخاورمیانه،اسالمگرایی9
سکوالریسم، به نسبت باالتری مشروعیت از

برخوردارخواهدبود؟

مشکالت4 وجود با باوریدکه، این بر حد چه تا .
خاورمیانه، درکشورهای بنیادین و ساختاری
تحوالتاخیر،حاکیازآناستکهکشورهایاین

طقه،درحالحرکتبهسمتنوعیازدموکراسیمن
حداقلیهستند؟

.تاچهحدبااینامرموافقید؟.باتوجهبهایناصل2
کهدموکراتیکشدنموجبتغییررویکردسیاست
خارجیکشورهاازتخاصمیبهمسالمتجویانهمی
شود،لذادرصورتیکهکشورهایخاورمیانهدر

د،ثباتوامنیتدرمنطقهآیندهدموکراتیکترشون
خاورمیانهافزایشخواهدیافت.

.آیاازنگاهشما،دموکراتیکشدنخاورمیانه6
موجبافزایشتعاملمیانکشورهایعربیباایران

ودرجهتمنافعجمهوریاسالمیمیباشد؟


ک1 موافقید جمله این با آیا درکشورهای. ه،
زیرساخت فخاورمیانه، نامناسب رهنگی،های

مسیر در مانعی دیگر، عوامل از بیش اجتماعی،
توسعهدموکراسیدرآیندهمنطقهخواهدبود؟

تاچهاند3 المللیازهباآنگروهازکارشناسانبین.
هایمعتقدند:رونددموکراسیدردولتموافقیدکه

رانتیرونفتی،کندوتدریجیخواهدبود؟


ظهورطبقه3 بهنظرشما، آیا متوسطاجتماعیدر.
عهدموکراسیدراینمنطقهآیندهخاورمیانه،بهتوس

کند؟کمکمی

72 تا رشد. موافقید؟ گزاره این با اندازه چه
هایتکفیریموجبیابیگروهگریوقدرتسلفی

تیبرایوایجادتهدیداتامنیتیوهویکاهشنفوذ
لذاجمهوریاسالمنافعایراندرمنطقهمی میشود.

جهتجلوگیریمی دستگرفتنبایستدر به از
هایافراطیاقدامکند.قدرتتوسطگروه

غ77 اقدامات که، جمله این درباره شما نظر 75یر. درانتخابتاچهحدموافقاینگزینههستید؟.
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هایسلفیودموکراتیکوضدحقوقبشریگروه
لیبرالدموکراسیو اندیشه با تکفیریکهدرتضاد
سبب است، ایران نظر مد انقالبی اسالم همچنین

وبرقر متحده ایاالت میان دیالوگ نوعی اری
تهد با جهتمقابله در ایران، اسالمی یدجمهوری

هایسلفیخواهدمشترکیبهنامقدرتبابیگروه
شد،چیست؟

در رادیکال اسالم و رو میانه حاکمیتاسالم میان
میان اسالم خاورمیانه، ورهآینده بیشتر منافع و

ایران، اسالمی جمهوری برای کمتری تهدیدات
نسبتبهاسالمتندروخواهدداشت.



79 تا سلفی. موافقید؟ اینگزاره با اندازه گریچه
خ آینده در ادامههمچنان خود فعالیت به اورمیانه

هایهدلیلعدمتطابقباحقوقوارزشدهد،امابمی
نوین عصر نقشومشترکبشریدر تدریجاز به

تاثیرگذاریآنکاستهخواهدشد.

موافقید؟74 اینجمله چهحدبا تا ایاالتمتحده.
رابطه،سیاستدموکراسی در را سازیدرخاورمیانه

صورت به و مالیمت با دوست کشورهای با
شدتو تدریجیودرموردکشورهایمخالفبا

فشاربیشتریدنبالخواهدکرد.
هآمریکا،ایاالتمتحداینگزارهموافقید؟یابا.آ72

دموکراسی اشاعه جهت آیندهدر در سازی
بهرهخ گزینه دو میان از قدرتاورمیانه، از گیری

دراولویتسیاست سختویانرم،اقداماتنرمرا
خارجیخودقرارخواهدداد.

جمله76 این موافق چقدر آیندهاید؟. صحنه
 رقابت شاهد، وخاورمیانه متحده ایاالت میان

و التقاطی اسالم ترویج سر بر اسالمی جمهوری
اسالمانقالبیخواهدبود.


تربااینکه،درایرانتوسعهیافته.نظرشمادررابطه71

مت قشر و جوانان نخبگان، جامعه،آینده، وسط
سیاست به کمتری دارند.گرایش انقالبی های

چیست؟

هایغرببرایید؟تالشلهموافق.آیابااینجم73
خادموکراسی منطقه در تشدیدسازی به ورمیانه،

تجزیه انجامیدتمایالت خواهد قومی کهطلبانه
باشد.ایمنافعجمهوریاسالمیایرانمیتهدیدیبر

گز73 این موافق چقدر برخیاره. بروز اید؟
محیطیدرآیندهخاورمیانه،موجبمشکالتزیست

ومانعیبرسرراهشورهایمنطقهفشاراقتصادیبرک
هایدموکراسیدرکشورهایفقیرتوسعهزیرساخت

خاورمیانهخواهدبود.

درآینده،هیچچهاندازهبااینجملهموافقید؟.تا52
در هژمون قدرت خاورمیانه، کشورهای از کدام

منطقهنخواهدبود.


موافقید؟57 گزاره این با اندازه چه تا آینده،. در
منطقهخاورمیانه،ازتضادهایهویتیمیانکشورهای

زاوکلیدیدربرقراریثباتوامنیتعواملچالش
منطقهخواهدبود.

تحقق55 هستید؟. جمله این موافق حد چه تا .
سیاسی اسالم -سناریوی منطقهانقالبی آینده در

مطلوب ملیخاورمیانه، منافع برای گزینه ترین
باشد.ریاسالمیمیجمهو



 های پرسشنامه های داده شده به گویه توصیف و تحلیل پاسخ
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نامهدلفیحاضر،گویهپرسش59نتایجحاصلازفرآینددلفی،برایننکتهتأکیدداشتکهاز

،7،5،9،6،1،3هایکهشاملگویهشددهندگانوخبرگاناجماعنسبیپاسخبهمنجرگویه76

هایدودورپاسخلیتحلشوند؛امادرادامهباتوجهبهمی3،72،75،74،72،73،73،52،57،59

هایحینهایدادهشدهبهسؤاالتتشریحی،مصاحبههایدلفی،ارزیابیجوابنامهتوزیعپرسش

هاوهمچنینمطالعاتمنابعمهمدراینحوزه،بهاجمال،تحلیلمختصریازنامهتحویلپرسش

شود:هاارائهمیبههرکدامازگویههایدادهشدهپاسخ

7گویه خاورمیانه: کشورهای گستردهتفاوت، زمینههای در ای دارندهای پیشینهمختلف .

هایهایخاورمیانهدرعرصهمیزانحضورمتفاوتملت،هایاجتماعیمختلفارزشوتاریخی

هاهمگینشانگرعمقایننها،زبان،فرهنگ،قومیت،نژادوامثالآتعددهویت،گیریتصمیم

نیزوضعیتتفاوت بنابراینکشورهایاینمنطقهدرآینده درهاست؛ وروندهایمتفاوتیرا ها

زمینهحرکتبهسویدموکراسیطیخواهندکرد.

:بسیاریازاندیشمندانمطرحدرحوزهدموکراسیوخاورمیانهبراینباورندکهبرای5گویه

؛اماخواهاندموکراسینیزهستند.آنهاازیکاستدراولویتمطالبهمسلماناناگرچهشریعت

هایشانسوبراینمسئلهتأکیددارندکهدینومضامینآندرهمهابعادزندگیآنهاوحکومت

تمامیتمی و کنونی انسداد دیگر، سوی از باشد؛ حاکم و جاری حکومتبایست هاخواهی

.ازسوییبراساسشودحضوربیشترمردمدرعرصهحکومتفراهموزمینهابدبایستپایانیمی

اکثریتجمعیتمسلمان، با کشورهایخاورمیانه، استکه منطقیآن دموکراسیهم اصول

هایشانازنوعیدموکراسیاستفادهکنندکهدرکنارآنقانونشریعتمطابقمطالبهعمومیملت

نیزمدنظرباشد.

گرایییاسکوالریسمدرمنطقه،اگرچهسکوالرهاازقدرتورویجعرفی:دررابطهبات9گویه

بوده برخوردار منطقه در نخبگاننفوذ میانحاکمانوگروهیاز در اینجایگاه عمده اما اند؛

برسکوالریسمترجیحمی نتایجخاورمیانهبودهاستوجوامعمنطقههمچناناسالمیترا دهند.

برگز انتخابات از اقداماتبرخی برخی اگرچه است. مطلب این مؤید هم منطقه در شده ار

هایآموزشیوفرهنگیغرببرایکنترلِگسترشهایتندرویاسالمیوهمچنینتالشگروه

گروه این بینفوذ پیشها اما است؛ نبوده میتأثیر مطالبهبینی همچنان نیز آینده در که شود

ترخواهدبود.سکوالریسمبیشبهنسبتگراییاسالم

اینکه4گویه وجود با اجماعصورتنپذیرفت، آن با رابطه در که اینگویه با رابطه در :
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بنیادیندرکشورهای92 وجودمشکالتساختاریو با اینباورندکه درصدازمتخصصانبر

خاورمیانه،تحوالتاخیر،حاکیازآناستکهکشورهایاینمنطقهدرحالحرکتبهسمت

نوع تنها دموکراسیحداقلیهستندو حرکت72یاز ایننکردنِدرصدمعتقدبر به خاورمیانه

درصدیپاسخبهگزینهمتوسط،نشانگرابهاموپیچیدگیدررابطهبا22سمتهستند؛امانرخ

 منطقه دموکراسیدر جلوهاستشرایطآینده از برخی اگرچه بنابراین سوی. هایپیشرفتبه

 در دموکراسی تا حداقل اما است؛ هویدا براینمی5252منطقه را دموکراتیکی آینده توان

خاورمیانهمتصوربود.

اینسؤالهماز2گویه درجملهگویه: هاییبودکهدررابطهباآناجماعصورتنگرفت.

یطوتوانشرااندکهنمیدهندگانبهاینسؤالنیزبهنوعیبرایننکتهتأکیدداشتهواقع،پاسخ

خاورمیان پنداشتوضعیتمنطقه یکسان مناطق دیگر با را دموکراتیکشدنه صورتی در و

هایالزمبرایتحققکندکهاوالًزیرساختخاورمیانهبهایجادثباتوامنیتدرمنطقهکمکمی

گروه ازبطنرونددموکراتیک، ثانیاً باشدو هایتندرووتداومدموکراسیواقعیفراهمشده

فراطیومخالفدموکراسیبیروننیاید.ا

اینمنطقه6گویه حاکمان عمده استکه این خاورمیانه مشکالتاساسیمنطقه یکیاز :

ملت مطالبه از درجهتمنافعواقعیملتبرخواسته لذا، و نبوده نمیهایآنها بر گام دارند.ها

بهدستبگیرندکهبیشازهاراشودکهافرادیسکانحکومتفرآینددموکراتیکموجبمی

ملت عمومی منافع به میپیش موجب دموکراسی اینکه دیگر نکته کنند. توجه تاها شود

همچنیندرفضایهیتکهایداخلیبیشترهایخارجیکمترشدهوبرتوانمندیوابستگی شود.

هابیشترشدهووگووبحثدررابطهباعواملوموانعارتباطمیاندولتدموکراتیکامکانگفت

رودتانزاعوتشدیدمخاصمه؛بنابراینهایچندجانبهپیشمیلذاروابطبهسویتعاملوهمکاری

اندکهدموکراتیکشدنخاورمیانهموجبافزایشتعاملدهندگانبراینباوربودهاجماعپاسخ

ایرانوکاهشعواملم آمیزودرجهتمنافعجمهوریاسالمینازعهمیانکشورهایعربیبا

.است

فرهنگمشارکتووجودشهرونداندموکراتیکتردیدتحققنظامدموکراتیکبه:بی1گویه

آفرینیمهیاترباشند،روندوابستهاست.هرچهنیروهاونهادهایاجتماعیبرایایجادنقشعمومی

گراییومهارتدرهمکاریمدنی،حسهم.شودیمیعملگذاربهدموکراسیباسرعتبیشتری

فعالیتجمعی،تربیتسیاسیشهروندان،احساسصالحیتتأثیرگذاریبرمسائلپیرامونوکنار
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خردگریزیوسایرگرایی،تعصبوهایفرهنگیازجملهقومیتوعشیرهگذاشتنبرخیضعف

رآینددموکراتیکشدنبسیارهایفرهنگدموکراتیکهستندکهدرفازشاخصهاهایاینقرین

اندکهنامهبهایننتیجهرسیدههایپرسشدهندگانبهگویه.بااینتوصیفاتاستکهپاسخمؤثرند

هاینامناسبفرهنگیواجتماعیبیشازعواملدیگر،مانعیدرکشورهایخاورمیانه،زیرساخت

درمسیرتوسعهدموکراسیدرآیندهمنطقهخواهدبود.

به:3گویه و خاورمیانه منبعخصوصحکومتدر نفتبه خلیجفارس، هایسلطنتیحوزه

ایکهاینعایداتنفتیدرسهگونهاصلیرانتبرایکشورهایاینمنطقهمبدلشدهاست؛به

اثرگذاشته درسطحملینوعیمناسباتحکمرانیمیانملتوسطحبررویاینکشورها اند.

گذرندکهبراساسآنمردمازبرخیازحقوقوامتیازاتخودمیحکومتبهوجودآمدهاست

سازند.برقراریهاهمبرخیاحتیاجاتوخدماتضروریآنهارابرآوردهمیودرمقابل،دولت

المللیبینسومیادرسطحایرویدادهواینیزدرسطحمنطقهنوعیموزانهقوابرسرمنافعمنطقه

نیز قدرترفتار های قدرتبرابردرخارجی خاورمیانه نفتی رقمهای دیگری شکل به نیز

موجبشدهمی اینکشورها بنابرایننبودفشاراجتماعیبرایتغییروضعیتموجوددر خورد؛

هایرانتیرونفتی،کندوتدریجیباشد.درآیندهخاورمیانه،رونددموکراسیدردولتاستتا

بهگذاروتوسعهدریاتیحومهمعواملازیکی،متوسططبقهینیآفرنقشوشیدایپ:3گویه

فرهنگدموکراتیکاستیدموکراس شدن نهادینه به گسترشاینطبقه واقع، در . جامعهدر

اینکمکمی از کند؛ پیشرفتروی سطحبرخی رشد و اجتماعی نوسازی و اقتصادی های

تحولدربهایجاداستکهتوسطشدهطبقهمرشدفزایندهدرجوامعخاورمیانهموجبآموزش

سیاسی اجتماعیو عرصه پیشرفتانجامد؛میاینجوامع متوسطدربنابراینهرگونه طبقه در

کند.آیندهخاورمیانهبهتوسعهدموکراسیدراینمنطقهکمکمی

72گویه قدرتیگریسلف: چالشمسائلموجبیریتکفیهاگروهیابیو هایمتنوعیو

:تشدیدتعارضاتهویتیشیعهوسنی،محورمقاومتومحورهمچونازجملهمعضالتیشود؛می

هایاقتصادیحمایتازدوستانهزینهشیافزاسازشکار،مشکالتیازجملهتهدیدامنیتمرزها،

هایملیبهمسائلبیرونازمرزهابهجایتوسعهداخلی،زمینهایایران،اختصاصسرمایهمنطقه

ایونظایرآنان؛درنهایت،تحققاینسناریوبهایبهمداخالتمنطقههایفرامنطقهورودقدرت

می منجر منطقه در ایران هویتیبرایمنافع تهدیداتامنیتیو ایجاد و لذا،کاهشنفوذ شود؛

می اسالمی قدرتتوسطگروهجمهوری دستگرفتن به از جهتجلوگیری هایبایستدر
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افراطیاقدامکند.

گراییبایستیبهاین.درتحلیلاینناهمنشد:دررابطهبااینگویهنیزاجماعمحقق77گویه

پاسخ اگرچه که کرد اشاره غیردموکراتیکونکته اقدامات که بودند باور این بر دهندگان

لیبرالضدحقوقبشریگروه اندیشه با تضاد تکفیریدر همچنین-هایسلفیو دموکراسیو

 ایاالتاسالم موجببرقرارینوعیدیالوگمیان را اینمسئله اما ایراناست؛ انقالبیمدنظر

تهدیدمشترکیبهنامقدرت هاییابیگروهمتحدهوجمهوریاسالمیایراندرجهتمقابلهبا

میانجمهوریسلفینمی اختالفاتدیرینه اینزمینه، باورمشترکدر وجود با درواقع، دانند.

هایوایاالتمتحده،برخیاتحادهاومنافعمشترکمیانایاالتمتحدهوحامیانجریاناسالمی

عملیبرخالفباورهایلیبرال نوعیرفتار استکه موجبشده دموکراسیو-سلفیمنطقه

.کندیمفیتضعکهزمینهاجماعوهمکاریراشودترویجدموکراسیدرخاورمیانهمشاهده

ب75گویه توجه با میانه: جریان تأثیرگذاری عمق ازجملهه منطقه، در اسالمی روی

میاخوان اینجریان برقراریروابطبا درالمسلمین، را جمهوریاسالمیایران نفوذ زمینه تواند

.پیشینهروابطهستنداکنوندورازدسترسجمهوریاسالمیایرانکههمکندفراهمهابرخیعرصه

درحوزهنخبگان، دوجریانوهمچنینتفکرعقالنیومدرنومحوریتاسالمدرهرخصوصاً

ساالریدینیموردنظرایرانبهتعمیقروابطایندوروندکمکخواهدکرد.دراینالگویمردم

هایتاریخینوعیمسیر،زمینهتضادهایهویتیمیانشیعهوسنیکاهشیافتهومانندبرخیدوره

وحدت گفتمان میانهشویمبخشترویج حاکمیتاسالم انتخابمیان در بنابراین اسالمد؛ و رو

رومنافعبیشتروتهدیداتکمتریبرایجمهوریاسالمیرادیکالدرآیندهخاورمیانه،اسالممیانه

ایراننسبتبهاسالمتندروخواهدداشت.

طبقاتی،بحرانهویت،بحرانمشروعیت،فسادوسرکوبازجانبحکومت،تضاد:79گویه

هایمختلفحاکمبرکشورهایضعفنظامیوبحرانناشیازنوسازی،معضالتودرگیری

خاورمیانههستند.اندکبودنمسیرهایقانونیبرایرفعاینمعضالتوبرآوردهشدنمطالبات

مسیریتوجیهجنبش به خشونترا اینکشورها، دموکراسیدر نبود نهایتاً پذیرهایاسالمیو

نیاشدتهایسلفیمبدلکردهاست؛بنابراینتازمانیکهخاورمیانهشاهدکاهشگروهبرای

دهد؛امابهدلیلعدمگریهمچنانبهفعالیتخودادامهمیسلفینباشد،هایدگیچیوپهاگرفتاری

حقوقوارزش تدریجازنقشوتأثیرگذاریآنهایمشترکبشریدرعصرنوینبهتطابقبا

المللیهایاجتماعی،رشدطبقهمتوسط،حساسیتنهادهایبینخواهدشد.افزایشآگاهیکاسته
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.موثرندو...نیزدراینمسیر

74گویه حکومتدر: غرب، که حالی را اسالمی های غیردموکراتیکدلیلبه اقدامات

حکومتهمزماناماکند؛یمسرزنش توسکندیمتیحماهایغیردموکراتیکیاز مانع عهکه

آننشانگر،منطقههایغیردموکراتیکحمایتازدولتاینشوند.میمردمیهایاسالمیجنبش

روابطنزدیکاقتصادیووطلبانهکماکانادامهداردکهاینرفتارهایگزینشیومنفعتاست

نیبیبنابراینپیشت؛اسهخوبیبیانگراینحمایتهایعربیوایاالتمتحدهبهسیاسیمیاندولت

دولتمی از پیشگرفت، جنگسرد زمان در که سیاستی مانند به متحده ایاالت هایشود

سازیدرخاورمیانهراغیردموکراتووابستهبهخودحمایتکندوهمچنانسیاستدموکراسی

صورتتدریجیودرموردکشورهایمخالفبادررابطهباکشورهایدوستبامالیمتوبه

ریدنبالخواهدکرد.شدتوفشاربیشت

هزینه72گویه ترویج: برای نظامی و سخت ابزار از استفاده معنویِ و مادی سنگین های

ملت تنفر و مقاومت همچنین و غرب موردنظر اهداف و ایندموکراسی از منطقه گونههای

روشمداخله از و کرده تجدیدنظر اینموضعخود غربدر تا موجبشده هایجایگزینها

افزایشازطریقدموکراسیبرایگسترشتالشانداز:هاعبارتروشنیازایبرخ.کندفادهاست

کشورهایخاطی،اعمالضدبرسازیکشورهاوبسیجافکارعمومیجهانیفشاربرایهماهنگ

تحریمجریمه و سازمانهایمختلفتوسطدولتها و کاهشروابطهایبینها یا قطع المللی،

،ترغیبکشورهابهپشتیبانیازنیروهایدموکراتداخلی،هایغیردموکراتبادولتدیپلماتیک

اجرایبرنامه قانونی،هاییدرجهتتقویتبرگزاریانتخاباتآزاد، اصالحاتقضاییو زنان،

سازیومبارزهبافسادوحمایتازجامعهمدنی،توسعهآموزش،هایمستقل،شفافایجادرسانه

گسترشاینتر اقتصادیفرصتبسطنت، های تجارتجهانیو به باپیوستنکشورهایمنطقه .

این کمتر هزینه و تأثیرگذاریبیشتر به اقداماتپیشتوجه دربینیمیگونه ایاالتمتحده شود

جهتاشاعهدموکراسیدرآیندهخاورمیانه،همچناناقداماتنرمرادراولویتسیاستخارجی

خودقراردهد.

دهندگانآناجماعحاصلنشدوپاسخحول:اینسؤالهمازجملهمواردیبودکه76گویه

وجمهوری خاورمیانهشاهدرقابتمیانایاالتمتحده آینده کهصحنه اینگزاره با رابطه در

هم بود، خواهد انقالبی اسالم و التقاطی اسالم ترویج سر بر ازاسالمی برخی نبودند. گرا

دانند.برخیالًصحنهآیندهخاورمیانهراعرصهرقابتمیانایندوروندنمیدهندگاناصوپاسخ
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گراییدرمنطقهحمایتنخواهدکرد.هماصوالًبراینباورندکهایاالتمتحدهازهیچنوعاسالم

.باوجوداینکهنگرفتشکلآنحولیاجماع:اینگویههمازجملهسؤاالتیبودکه71گویه

ترآینده،یافتهکهدرایرانتوسعهداشتندموافقتاینگزینهبرابردردهندگان،سخدرصدازپا22

هایانقالبیدارند؛امادرمجموعنخبگان،جوانانوقشرمتوسطجامعهگرایشکمتریبهسیاست

متخصصانبراینباورندکهدرآینده،ایرانشاهداینگویهبهآستانهاجماعنرسید.درواقع،اکثر

 جوانان میان در خصوصاً رفتارها، فرهنگو عرصه در بربودخواهدتغییراتی نوعی به که

گذارد؛امادرموردکیفیتاینتغییرات،رفتارهایداخلیوخارجیجمهوریاسالمیتأثیرمی

نظروجودندارد.اتفاق

زها،کهمنجرهایکشورهایمنطقهوتقسیممر:پیشینهاقداماتغربدرترسیمنقشه73گویه

یادآوربینهایقومیدربهتقسیمبرخیگروه وتشدیداختالفاتقومیتیشدهاست، کشورها

ایران،ترکیه،عراقو.کردهابیناستطلبیدرخاورمیانهنقشنامناسبغربدرتشدیدتجزیه

هراینشدکههابینپاکستانوافغانستانتقسیمشدو...کهمنجربهپشتونسوریهتقسیمشدند.

لهبهتقسیممراکزقدرتوئاینمس.ایهویتمتمایزیبرایخودبرگزیددستهوقبیلهوگروه

سازیدرمنطقههایغرببرایدموکراسی.تالشتبعمشروعیتدردروناینکشورهاانجامیدبه

دیدهمتداعیهایایاالتمتحدهازجملهخاورمیانهبزرگوخاورمیانهجخاورمیانه،برخیطرح

همانروش طلبانهقومیخواهدانجامیدوهایقدیمیاستکهبهتشدیدتمایالتتجزیهکننده

می محسوب ایران اسالمی جمهوری منافع برای تهدیدی ازبویژهشود؛ خود ایران آنکه !

هایمتنوعیبرخورداراستوازسوییکشورهایهمسایههمدرمعرضاینتهدیداتقومیت

.هستند

زیست:73گویه مشکالت از برخی ازجمله منطقهمحیطی، در آب ،بحران یدگیچیپبر

اقتصادیوجنبهبهموضوعیفراترازگاهیاینمعضالتاست.افزودهمناقشاتدرخاورمیانه

اینمشکالتموجبامنیتیمبدلشدهوشکلیهویتیبهخودگرفته امادربهترینحالت، اند؛

 بر اقتصادی زیرساختفشار توسعه راه سر بر مانعی و منطقه درکشورهای دموکراسی های

هایکشورهایفقیرخاورمیانهخواهدبود.کشورهاییکهدربرآوردهکردناحتیاجاتاولیهملت

مشکالتزیست با که وقتی هستند، عاجز بیشترخود ناتوانی این عمق گردند روبرو محیطی

وکراسیچندانموردتوجهنخواهدبود.خواهدشد؛آنگاهسخنگفتنازدم

ایقادربهدهندگانبهاینگویهدرایننظراجماعدارندکههیچقدرتمنطقه:پاسخ52گویه
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نوعی به اینموضوع بود. نخواهد خاورمیانه آینده در قدرتهژمون به بدلشدن یا تسلطو

مطرحکنونیدرآیندهخاورمیانهایهایمنطقهآفرینیقدرتنشانگرادامهوضعیتکنونیونقش

اکنوندرمنطقهحاکماستدرادامهنیزبرقرارخواهدبود.ایناست؛بنابراینموازنهقدرتیکههم

اماازهایمنطقهمسئلهاگرچهگویایآناستکهایرانهمچنانیکیازقدرت ایخواهدبود،

.دهدیمنشانسوییتداومتهدیداتگذشتهرا

دهندگانازموضوعاتکلیدیدراینمقالههمینگویهاستکهمورداجماعپاسخ.57گویه

سوهایهویتیدرونکشورهایمنطقهازیکتعارضنامههمقرارگرفتهاست.درواقع،بهپرسش

جدیمواجهساختهاست.اختالفاتیدشوارودرمیانآنهاازسویدیگروضعیتمنطقهرابا

هایداخلیدرسوریه،بحرین،عراق،لبنان،درگیری،دیگرهایهبرخیفرقمیانشیعهوسنیو

 آنیمن، آوارگان و فلسطین و سوریه  ایدهمسئله ویهاها، عربی ناسیونالیسم چون ی

نوعثمانی همهوهمهبربحرانملتوهویتواحددرمنطقهگری،ظهورالقاعدهوداعشو...

است ؛افزوده آیندبنابراین عواملدر از خاورمیانه، منطقه کشورهای میان هویتی تضادهای ه،

زاوکلیدیدربرقراریثباتوامنیتمنطقهخواهدبود.چالش

گویه55گویه اینپرسشهمازجمله  طیف: اجماعحاصلنشد. آن مورد در که هاییبود

دودیدگاهمخالفوموابودایهابهاینگویهبهگونهپاسخ 92فقبایکوزنهستند.کهتقریباً

پاسخ از سیاسیدرصد اسالم تحقق که بودند آن موافق منطقه-دهندگان، آینده در انقالبی

مطلوب خاورمیانه، ملیجمهوریاسالمیاستو برایمنافع مخالفاین91ترینگزینه درصد

یاسالمیودموکراتیکانقالبیباسهویژگ-سناریوهستند.موافقینبراینباورندکهاسالمسیاسی

ساالریدینیدرمنطقه،بیشترینمنافعوکمترینتهدیدواولویتبااستقاللداخلیودرقالبمردم

اینگروههمچنینتحققاینسناریورادرراستایتقویتمحور برایجمهوریاسالمیدارد. را

براینبامقاومتدرمنطقهمی ورندکهتفسیرازاسالمانقالبیمتکثردانند.درمقابل،مخالفیناوالً

رحمانیمی اسالم با معناییمغایر در بیشتر برخیاستو بر را انقالبیراه اسالم ثانی، در باشد؛

ایوبهتبعتوسعهکشورخواهدبست.ایوفرامنطقهتعامالتمنطقه

59گویه جنبش: از بسیاری استکه این ملتواقعیت و منطقها اسالمی خاورمیانه،های ه

سازیواحیاگریاسالمیهستند.آنانازیکسوتأکیدشانصورتهمزمانپیگیردموکراتیکبه

وازسویدیگربهدنبالمشارکتگستردهدرفرآینداستبرهویتدینیدرهمهابعادزندگی

مفاهیمیسیاسیهستند؛بنابراینمخالفتمسلمانانباتعریفانحصاریازدموکراسیاستوگرنه
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درچونشوراواجماعواجتهاد،همگیمفاهیماصلیدردموکراسیاسالمیهستند.براینمبنا،

خاورمیانهآینده،بهصورتهمزمانتقاضایبرایدموکراسیبیشتروتوجهبهدیندرادارهامور

کشور،همچناندوخواستعمومیمردممنطقهخواهدبود.
 لفی دریک نگاه )راند دوم(: نتایج پرسشنامه د3جدول

 نتایجرانددوم
سوال
7 

سوال
5 

سوال
9 

سوال
4 

سوال
2 

سوال
6 

سوال
1 

سوال
3 

 40 40 40 40 40 40 40 40 تعدادشرکتکنندگان

کامال-اصال
 مخالفم

 0 2 3 4 2 0 0 1 تعداد

 0 5 7.5 10 5 0 0 2.5 درصد

 مخالف-کم
 2 6 9 9 4 5 2 0 تعداد

 5 15 22.5 22.5 10 12.5 5 0 درصد

نظری-متوسط
 ندارم

 9 0 2 13 20 8 2 8 تعداد

 22.5 0 5 32.5 50 20 5 20 درصد

 موافقم-زیاد
 19 25 24 11 12 21 25 17 تعداد

 47.5 62.5 60 27.5 30 52.5 62.5 42.5 درصد

کامال-خیلیزیاد
 موافقم

 10 7 2 3 2 6 11 14 تعداد

 25 17.5 5 7.5 5 15 27.5 35 درصد



 نتایجرانددوم
سوال
3 

سوال
72 

سوال
77 

سوال
75 

سوال
79 

سوال
74 

سوال
72 

سوال
76 

 40 40 40 40 40 40 40 40 تعدادشرکتکنندگان

کامال-اصال
 مخالفم

 3 2 1 0 1 4 0 0 تعداد

 7.5 5 2.5 0 2.5 10 0 0 درصد

 مخالف-کم
 10 2 6 4 3 16 3 2 تعداد

 25 5 15 10 7.5 40 7.5 5 درصد

نظری-متوسط
 ندارم

 9 3 8 18 9 5 5 5 تعداد

 22.5 7.5 20 45 22.5 12.5 12.5 12.5 درصد

 موافقم-زیاد
 12 22 21 14 17 12 19 27 تعداد

 30 55 52.5 35 42.5 30 47.5 67.5 درصد

-خیلیزیاد
 کامالموافقم

 6 11 4 4 10 3 13 6 تعداد

 15 27.5 10 10 25 7.5 32.5 15 درصد
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 نتایجرانددوم
سوال
71 

سوال
73 

سوال
73 

سوال
52 

سوال
57 

سوال
55 

سوال
59 

 40 40 40 40 40 40 40 تعدادشرکتکنندگان

 کامالمخالفم-اصال
 1 4 1 1 0 0 3 تعداد

 2.5 10 2.5 2.5 0 0 7.5 درصد

 مخالف-کم
 1 11 0 13 4 1 6 تعداد

 2.5 27.5 0 32.5 10 2.5 15 درصد

 نظریندارم-متوسط
 7 11 3 2 7 6 9 تعداد

 17.5 27.5 7.5 5 17.5 15 22.5 درصد

 موافقم-زیاد
 24 8 22 18 25 25 15 تعداد

 60 20 55 45 62.5 62.5 37.5 درصد

کامال-خیلیزیاد
 موافقم

 7 6 14 6 4 8 7 تعداد

 17.5 15 35 15 10 20 17.5 درصد
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 راهنمای نمودارها:
*اصال و کم= مخالفم و 

 کامال مخالفم        
 

 *متوسط= نظری ندارم       
 

*زیاد و خیلی زیاد=موافقم 
و کامال موافقم 



 نامه دلفی در راند دومگانه پرسش23های : درصد پاسخگویی خبرگان به گویه1نمودارهای

 

 آنها لیتحل و یینها یوهایرسنا
قطعیت عدم با رابطه دستآمددر پژوهشبه این انجام مراحل سیر در مسائل،هاییکه

سویدموکراسییادورشدنازحرکتبه:ازاندعبارتمسائلنیاازیبرخمتعددیوجوددارد.

دیاتضعیفهایسکوالر،بهبوآن،گرایشبهحکومتدینییابرخالفآن،گرایشبهدولت

دولت اقتصادی خاورمیانه،شرایط جوامع متوسط طبقه رشد چگونگی همچنین و منطقه های

هایهویتیقومیتیومذهبیوآیندهمحیطی،وضعیتشکافکاهشیاافزایشمعضالتزیست

رسانه تأثیر شبکهآن، و نوین گروههای آینده منطقه، تحوالت در اجتماعی سلفیهای های

هایخارجیبااینپدیدهجدید،هایمنطقهوهمچنینقدرتهاوملتنوعرابطهدولتتکفیریو
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نوعبرخوردوتعاملدولت خاورمیانه، استمراراستراتژیایاالتمتحدهدررابطهبا هایتغییریا

هایخارجیازسازیوحمایترویاسالمیونوعشبکهرانتیربامردممنطقه،آیندهجریانمیانه

ینحرکت.ا

ازمطالعاتوبرخیروندکاوی استفاده با ابتدایفرآیندپژوهشدلفیحاضر، هاییکهدر

تحقیق برخی تحلیل با آیندهصورتگرفتو باهای مصاحبه همچنین و جهانی معتبر پژوهیِ

نامهدلفیهایپرسشقالبگویهدرهایگفتهشدهاستخراجشدوخبرگانموضوع،عدمقطعیت

 سومرحلهدودر از سنجیو موضوع نخبگان و قطعیتدهیمتخصصان عدم اولویت وو ها

آنچهاجماالًدربررسیروندهایموجوددرهایکلیدیروندهایآیندهشناساییشدند.رانپیش

طورکلیدوانتظارعمومیاجرایشرعمقدساسالموآید،آناستکهبهخاورمیانهبهنظرمی

هایمنطقهاست؛بنابراینهایسیاسیجامعه،مطالبهکلیملتمردمدرعرصهافزایشمشارکت

راناصلیومحرک،یعنیاسالمودموکراسیروندهایآیندهخاورمیانهنیزمتأثرازایندوپیش

می نقشایفا خاورمیانه صحنه عواملدیگریهمدر اگرچه بود. بهخواهد اما کلیکنند؛ طور

وروندهاجریان متأثریاصلیخاورمیانهبیشازعناصردیگرازایندوخواستهمردممنطقهها

 هایگردآوریشدهازمجموعدوباتوجهبهاینیافتهمهموبراساستحلیلدادهخواهندبود.

یروندهانهیزمدرراتوانچهارسناریویمختلفنامهدرمیانمتخصصین،میدورتوزیعپرسش

5252سالتایدموکراسندهیآ کرد محتملکهاستخراج سناریوهایممکن بقیه از نیاترند.

:اندلیذبهشرحوهایسنار
 

  کیدموکرات انهیخاورم *

هایدموکراتیکبارعایترویکردهاوموازینگیریحکومتسناریویاول:تفوقوشکل

سالدین)مردم تا خاورمیانه در بهترینسناریویمم5252ساالریدینی( جهتتأمین، کندر

 منافعملیجمهوریاسالمیایرانخواهدبود.

تفوقوشکل هایدموکراتیکباگرایشبهتجددگرایی،درگیریحکومتسناریویدوم:

سال تا فرصت5252خاورمیانه ظرفیت اما است، تهدیداتی دارای اگرچه ، یریچشمگآفرینی

 افعملیجمهوریاسالمیایراندارد.هابرایمننسبتبهتهدیداتحاکمیتغیردموکراتیک

 

 کیردموکراتیغ انهیخاورم* 

شکل- و تفوق سوم: حکومتسناریوی گرایشگیری با غیردموکراتیک هایهای
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،بیشترینتهدیدرابرایمنافعملیجمهوریاسالمی5252سلفی،تکفیریدرخاورمیانهتاسال

 ایراندربردارد.

تفو شکلسناریویچهارم: گیریحکومتقو والتیتماهایغیردموکراتیکبا سکوالر

،تهدیداتزیادی5252هایسلطنتیمطلقهونظامیوقومیدرخاورمیانهتاسالقالبدرعمدتاً

  رابرایمنافعملیجمهوریاسالمیایراندربردارد.

 

 
 2222: سناریوهای روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 1شکل

 
  ینید یساالر مردم بر دیکأت با ییها حکومت یریگ شکل و تفوق: اول یویسنار

درواقع،خواهیگراییودموکراسیایاسالمههاییباویژگیگیریحکومتتفوقوشکل

تحققخواستاصلیجمهوریاسالمیومطلوبنهاییموردنظرودرجهتتأمینمنافعملی

س این تحقق صورت در است. وایران ایران بین افزایشدرکمتقابل و تعمیق زمینه ناریو،

هایمنطقهبیشترخواهدشدوایرانازاینمسیربهمنافعحداکثریدستخواهدیافت.نزاعدولت

هاکمترومنافعبیشترمیانشیعهوسنیومحورمقاومتومحورسازشکارفروکشکردهوهزینه

خواهدبود.

تحققاینسناریوبهنسبتسناریوهایدیگر،کمترینتهدیدرامتوجهازسویدیگر،اگرچه

هایمنطقهزمینهرقابترادرمیانجمهوریاسالمیخواهدکرد؛اماممکناستهمگونینظام
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وآنگاهدراینرقابتکشوریبرندهاستکهزمینهتوسعهوکندایرانوکشورهایدیگرفراهم

بیشازدیگرانفراهمکردهباشدودراذهاننوسازیوکاهشمعضالتداخلی وخارجیرا

هایارتباطتواندباگشودندرب.دراینمسیر،جمهوریاسالمیمیکندملت،کارآمدترجلوه

زمینهتضادهایهویتیموجودرا وساطتاینجریانخردمحور، با میانعلمایشیعهوسنیو

 بخشراترویجدهد.ریخینوعیگفتمانوحدتهایتاومانندبرخیازدورهکردهفیتضع

 
 یدموکراس  برالیل به شیگرا با کیدموکرات یها حکومت یریگ شکل و تفوق: دوم یویسنار

هایمعتدلوشخصیتیابیقدرتبهاستممکنفرآینددموکراتیکدرکشورهایعربی

 اینکشورها در اینبیباتجربه متقابلکمکایمگیریرابطهبهشکلحالتنجامدکه نطقیو

هاواهدافاصلیاینجریان،نوسازیوتوسعهوارتقایکند.ازسویدیگر،یکیازبرنامهمی

معضالتهایاجتماعیوانسانیورفاهیدرجوامعاست؛مسائلیکههمگیبهعنوانشاخص

ارتقایثباتوشود.طبیعیاستهرگونهپیشرفتدراینزمینهکمکیاستبهمنطقهازآنیادمی

مباحثآموزشیهمازمسائلیاستکه امنیتدرمنطقهودرراستایمنافعجمهوریاسالمی.

درحوزهداردامکان بههرهایدرمنطقهگراییتعدیلافراطتحولدرآنخصوصاً موثرباشد.

یجمهورییابیاینجریاندرمقابلجریانسلفیمنافعبیشتروتهدیداتکمتریبراروی،قدرت

ایباشداسالمیدارد؛اماازسویدیگر،اگررونددموکراتیکشدندرکشورهایدیگربهگونه

هایدموکراتیکوحتیتوسعهدرکهازوضعیتموجوددرایرانجلوترباشد،تقویتشاخص

تشود.ازسوییباتوجهبهماهیهایمدنیدرایرانمنجرمیدیگرکشورهابهافزایشحساسیت

ساالریدینیجمهوریاسالمیایران،شکلمطلوبدموکراسیمدنظرجمهوریاسالمی،مردم

استودموکراسیلیبرالبامبانیواهدافحکومتایرانتغایرودربرخیمواردتعارضدارد؛

هاهایآنهاوبرنامهبنابراینتقویتآندرمسیرمطلوبایراننیست.حمایتغربازاینگروه

 .کندیدشوارهایجمهوریاسالمیدرمنطقهایجادبرایمنافعوبرنامهداردامکانهم

 
 -یسلف شاتیگرا با کیردموکراتیغ یها حکومت یریگ شکل و تفوق: سوم یویسنار

 یریتکف 

اصوالًحاکمیتاینروندبرخاورمیانه،بهعنوانتهدیدآورترینسناریویممکن،درسهبعد

برایایراننگرانیژئوپلتیکوژئواکونو ازیهامیکوژئواستراتژیک، درپیدارد. فراوانیرا
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سویی،تشدیدتعارضاتهویتیشیعهوسنیِسلفیوهمچنینمحورمقاومتومحورسازشکاررا

نیزدرهمینسناریوبایددید.باتوجهبهماهیتتروریستیاینجریانوخصومتویژهآنبامبانی

مشکالتیازجملهامنیتمرزها،هزینههویتیجمهوریاسال هایاقتصادیحمایتازمیایران،

هایملیبهمسائلاند،اختصاصسرمایهایکهازسویاینانموردحملهقرارگرفتهدوستانمنطقه

ایو...منطقهمعادالتایبههایفرامنطقهبیرونازمرزهابهجایتوسعهداخلی،زمینهورودقدرت

؛بنابراینداشتخواهداستکهاحتماالًحاکمیتاینسناریوبرایایراندرپیییامدهایپازجمله

یابیاینجریانباتوجهبهعمقتهدیدات،ایرانبایدتمامتالشخودرابهکارگیردتاازقدرت

خطرناکدرمنطقهجلوگیریکند.

امااگرچهحاکمیتاینجریانبرمنطقهتهدیدبزرگیبرایجمهوری اسالمیخواهدبود؛

.تفکیکاسالمعقالنیازکردلیتبدهاییتوانبادرایتبرخیازاینتهدیداترابهفرصتمی

بخشیبهحضورایراندرایایرانوهمچنینمشروعیتاسالمافراطی،پررنگکردننقشمنطقه

ایهاقومیمنطقهواقلیتهاپیمان،تسهیلایجادروابطبهتربابرخیگروهبرخیازکشورهایهم

هاو...،ایجادروابطها،زیدیباشد،ازجملهکردها،مسیحیان،علویکهموردکینهاینجریانمی

عنوانقدرتمستحکم روسیهوچینبه با درمعرضتهدیداینتر امنیتومنافعآنها هاییکه

یبالالملقراریروابطوتعامالتبینجریاناست،تثبیتایرانبهعنوانلنگرگاهثباتدرمنطقه،بر

اقداماتخشونتبرخینهادهاوسازمان با طلبانهاینجریان،هایحقوقبشریدرجهتمبارزه

دیدگاهحاکمبربرخیازاینگروههایسلفیمبنیبراولویتمبارزهبادشمنخارجی)دور(و

هایعربیچونعربستاندارندو...ازممقابلهبانفوذغربدرمنطقهواختالفیکهبابرخیرژی

.دارندازینهایممکناستکهبهاقدامهوشمندانهوپویایجمهوریاسالمیجملهفرصت

 
 سکوالر های شیگرا با کیردموکراتیغ یها حکومت یریگ شکل و تفوق: چهارم یویسنار

 یقوم و ینظام و مطلقه یسلطنت یها قالب در عمدتاً و

کهیکیازسناریوهایتهدیدآمیزبرایمنافعجمهوریاسالمیایراناستتحققاینگزینه

رنگکردننقشدیندرسیاستوتعاملدرهرسهوجهمخالفتباحضورمردمدرصحنهوکم

آنتوازنتحققامکان.استهایمخالفجمهوریاسالمی،برخالفمنافعایرانبابرخیقدرت

برهمزدهوروندمنطقه متوقفمطالباتدموکراسیایرا .ساختخواهدخواهانهدرمنطقهرا

رژیم نمایشی سلطنتیاقدامات آزادسازیهای برخی در منطقه بر حاکم ونظامی صوری های
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مقطعی،همچنینموضوعدولترانتیروبرخورددوگانهغربباموضوعدموکراسی،برپیچیدگی

می اینسناریو با دشواریمقابله همافزایدو وضعیتیکه دارد.. وجود خاورمیانه در نیز اکنون

قومیتیهموارهیکیازتهدیداتاصلیبراییهاهمچنینباتوجهبهشرایطخاصایران،نگرانی

آن از کردها مسئله است. بوده مرزی مناطق از برخی تجزیه برای هشداری و کشور این

رابرایمنافعایرانیمهممعضالتاست،ممکننشودموضوعاتیاستکهاگربهخوبیمدیریت

درپیداشتهباشد.

هایخاورمیانهدررابطهبااینوجود،باتوجهبهتحوالتاخیرمنطقهکهحاکیازمطالبهملت

ربرابراین،حاکمیتاینجریان،نشانگرمقاومتداستصورتهمزمانبادموکراسیواسالمبه

جمهوریاسالخواستعمومیاست ایدهو ارائه عمومیو اینمطالبه حمایتاز با میایران

می تواندزمینهنفوذوتعمیقروابطمیانجمهوریاسالمیایرانودموکراتیکموردنظرخود،

المللیکمکبینتلطیفچهرهعمومیایراندرمنظروازسوییبهآوردهایمنطقهرافراهمملت

 .کند

کردهایایراننسبتبهکردهایعراقوترکیهو انیز،اوالًدررابطهباموضوعقومیتیکرده

پیشینهتاریخی سوریهگریزازمرکزکمتروتعلقخاطربیشترینسبتبهکشورخوددارند؛ثانیاً

هاهمدراینزمینهراهگشاهایایرانیبهکشورشانوتعاملحاکمیتباقومیتوفاداریقومیت

ازسوییایرانگاهیبا همسایهحمایتازبرخیازاینگروهایقومیکهدرکشورهایاست.

ایاثراند،عمالًبررویتحوالتآنکشورهاوحتیمعادالتمنطقهحضورونفوذگستردهداشته

نگریوپویاییایرانبستگیدارد.گذاربودهاست.ادامهاینروندبهآینده



 گیری نتیجه
ساالریدینیباتأکیدعجمهوریاسالمیایران،تحققمردمترینسناریویازمنظرمنافمطلوب

مردم واقع، در است. منطقه هویتبومیاسالمیدر حفظاستقاللو ظهورباساالریدینیبر

داریاست.تأکیدبرنقشمردمدرکهشکلجدیدیازحکومتشدداریپدرانیایانقالباسالم

.استیژگیخاصایننوعنظامدموکراتیکدینیعرصهسیاستواجرایشریعتاسالمی،دوو

اصلیو خواسته دو استکه آن نشانگر هم مردم مطالباتاظهارشده و منطقه تحوالتاخیر

ملت توأمان دموکراسی و اسالم نظامهستندهایمنطقه، این مبدع عنوان اسالمیبه ایران لذا ؛

مروجایننوعازحکومتباشد.تواندنوپدید،اگرهوشمندانهوباتدبیرعملکندمی
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اینهدفدستیابدنیازمندبرخیاقداماتو بتواندبه جمهوریاسالمیایرانبرایآنکه

درعرصهداخلیهرچهمشروعیتاستالمللیایوبینتحوالتدرسهعرصهداخلیومنطقه .

رشدهوزمینهنفوذوساالردینیایرانبیشترشودقدرتواستحکامدرونیآنبیشتحکومتمردم

ترویجدموکراسیکاهش بهانه بینابدییمتهاجمخارجیبه تبعاعتبار به المللیایرانافزایش.

ها،.مضافبراینکهایرانازقومیتشودیمشتریبزنیآنبادیگرکشورهایابدوقدرتچانهمی

استکهضرومذاهبوشکاف متعددیبرخوردار رتافزایشمشروعیتهایاجتماعیبالقوه

سازیدرونی،کاهشمعضالتاجتماعی،افزایشسازد.اجماعداخلیرابیشازپیشنمایانمی

کارآمدیایرانخواهد موجبافزایشمشروعیتوقدرتودرنتیجه، سطحرفاهعمومیو...

هاینملتساالریاسالمیایرانباکمترینمانعوبیشترینرغبتدرمیاشد؛آنگاهالگویمردم

ای،استفادهبهینهازدیپلماسیعمومیدرجهتارتباطبا.دربُعدمنطقهشدخواهدرفتهیپذمنطقه

نهادِمتشکلازنخبگانایرانیودیگرجوامعاسالمی،هایمردمهایمنطقه،همکاریباتشکلملت

واعتمادسازدرراستایزداهایمنطقه،اقداماتتنشساالرانهدینیملتحمایتازمطالباتمردم

ایران کاهش نشستیبرگزارهراسی، اسالمی بزرگ مشترک،های شعارهای محور حول

می و... اسالم یادآوریدورانعظمتوشکوه باالخره تهدیداتو برابر تواندبههوشیاریدر

مللی،الدربعدبیننیهمچنساالریدینیموردنظرجمهوریاسالمیکمککند.ترویجمدلمردم

مردم حامیانجهانیدموکراسیو عنوانیکیاز اصالحبرخیمعرفیایرانبه ساالریدینیو

کهچهرهن بهتصویرمیرفتارها برقراریارتباطوتعاملباکشورهایامطلوبیازایرانرا کشد،

رجهتهاییکهایراندمؤثرجهانیوتالشبرایخروجازانزوایسیاسیاقتصادی،تبیینهزینه

هاییکهدراینزمینهداشتهاستونهایتاًساالریدینیمتحملشدهاستوموفقیتتحققمردم

المللیدرجهتمبارزهباتروریسمو...ازجملهمواردیاستکهبهتحققمدلهایبینهمکاری

مطلوبجمهوریاسالمیدرآیندهمنطقهخاورمیانهکمکخواهدکرد.
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 .کیان
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ونقلحملجامعمدیریتدرنورهیافتیپژوهی؛آینده»(،7933،علیرضا،)ازغندیباباغیبی -
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،«شناسیهایآیندهمطالعاتوروش»(،7913تقویگیالنی،مهردادوغفرانی،محمدباقر،) -
.55رهیافت،شمارهفصلنامه

،مفاهیموتفسیرهایمتعارضالملل:نظریهوزبرنظریهدرروابطبین(،7933چرنوف،فرد،) -
ترجمهعلیرضاطیب،تهران:نی.
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المللیسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمی.بینفرهنگی
)دهقان - سیدجالل، فیروزآبادی، 7935ی هستی(، خارجیامنیت سیاست در شناختی

،تهران:پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.جمهوریاسالمیایران
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تهران:دانشگاهامامصادق.اسالمیایراندردولتاحمدینژاد،
روریش - )یلفریدو، ،7916  علممثابهبهاستیس(، ملک، تهران:یحییصالحیترجمه ،

.سمت
- ( مجید، 7932عباسی، سیاسیبازتاب»(، نظام در اصالح لزوم و اسالمی بیداری های

در«عربستان ،  اسالم:3خاورمیانه خاورمیانهویژه در اسالمی بیداری و گرایی معاونت،
رارمعاصر.،تهران:مؤسسهمطالعاتابپژوهشی

،چاپدوازدهم،المللاصولسیاستخارجیوسیاستبین(،7932قوام،سیدعبدالعلی،) -
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تهران:سمت.
.انتشاراتخوارزمی.تهران:ترجمهفریبرزمجیدی،دموکراسی(،7919کارل،)کوهن، -
- ( اندرو، 7936لینکلیتر، واقعآرمان(، و دفتگراییگرایی تهران: سازگار، لیال ترجمه ر،

المللی.مطالعاتسیاسیوبین
،تهران:قومس.المللهایکالنروابطبیننظریه(،7919زاده،احمد،)نقیب -
روابطمفهومیهایحوزهوهویت»،(7933)حیدرعلی،مسعودی،وحمیرامشیرزاده، -

 .93شماره،سیاسیعلوموحقوقدانشکدهسیاستفصلنامه،«المللبین
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