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 چکیده

و مسائل  شودیساالر شناخته ممردم یهادر نظام یساالرنماد مردم نیتریعنوان اصلهانتخابات ب

 . افزون بردهدیجوامع شکل م گونهنیرا در ا یاسیو ثبات س یمل تیو اساس امن هیمربوط به آن پا
 در کشورها یاجتماع هیسرما شاخصی برای سنجش میزانانتخابات  مشارکت در کهییازآنجا نیا

میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث  نیبنابرا ،شودیم یمعرف

 1033 یجمهور استیرانتخابات  یوهای. پژوهش حاضر سناررودیبه شمار م زینامنیت ملی  مربوط به
 ،احبهو مص اتیمرور ادب ،یدبانیپژوهش با استفاده از د نیدر ا کرده است. نیتدوامنیت ملی از نگاه را 

از عوامل و  یانبوه انینظران از مصاحب یاز خبرگ یریگ. با بهرهاندشده یگردآور هیاول یهاداده

و عدم  هاشرانیها، پآن یهاتیو مطلوب رگذاریبر انتخابات؛ کنشگران تأث رگذاریتأث گرانیباز

شکل پژوهش مت نیپنل خبرگان اشده است.  نییتب هاویو چارچوب سنار ییشناسا یدیکل یهاتیعقط
چهار ان ایشبر نظرات  یاند که مبتنبوده المللنیو روابط ب یاسیعلوم س ،یپژوهندهینظران آاز صاحب

و در  آمدهدستبه« لغزش دهشتناک»و « لغزش آرام» ؛«در آستان طلوع» ؛«ریغروب دلگ» ویسنار

 .تاس شدهمطرحراهنمای مرتبط با هریک از سناریوها  یهاشاخص نیز پایان

 

 های کلیدی:واژه

 .پژوهی، امنیت ملی، آیندهیپرداز ویسنارانتخابات، 
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 مقدمه
 یهاوهیش نشیاز گز یزیرند، گرساالمردم یاسیس یهابر نظام یکه مبتن یجوامع مدرن امروز

 نیا نیادیبن یهاستمیرسیاز ز یکی یانتخابات یهانظام رونیندارند. ازا یساالرمردم میرمستقیغ

 ریپذنساالر امکامردم یاسیها تصور نظام سکه بدون وجود آن یاگونهبه روندیجوامع به شمار م

 که یها صادق است تا جائگزاره نیا زین رانیا یاسالم یدر جمهور(. 03: 1011 ،یمی)رح ستین

مبنا استوار بوده است. انتخابات در کشور  نیبر هم زین رانیا یاسالم یجمهور سیتأس یهاانیبن

. است بوده تیملت و حاکم یعطف و توجه خاص برا یپس از انقالب همواره نقطه ژهیوما به

همه اقشار جامعه در  یاسیارکت سمش یبرا لیبدیبستر مناسب و ب کی توانیرا م تخاباتان

 اماعتماد به نظ انگریکه نمامردم ضمن آن یاسیمشارکت س نیسطح دانست؛ بنابرا نیتریعال

 تیملت و حاکم انیم قیوث یوندیپ دهدینشان م زین یالمللنیاست؛ در ابعاد ب سیاسی حاکم

 برقرار است.

ه ب شودیها مدولت یعال رانیگ میتصم زیآممسالمت رییکه باعث تغ نیانتخابات ضمن ا

جهت انتخابات  نیاز ا (.1010)قنبرلو،  کندیها کمک مآن یالمللنیو ب یداخل تیمشروع

 تیدارد که به ثبات و امن یاسیس ستمیس تیو مشروع ییکارا شیدر جهت افزا ییهاژهیکارو

 (.01: 1011 ،یمی)رح شودیمنجر م یاسیس

 نیرتیعال جمهورسیرئ رانیا یاسالم یجمهور یون اساسقان زدهمیو س صدکیمطابق با اصل 

 یدر نظام جمهور یاژهیو تیاز اهم یجمهوراستیانتخابات ر نیدر کشور است؛ بنابرا یمقام رسم

مده ع لیها به دو دلانتخابات ریهمانند سا یجمهور استیبرخوردار است. انتخابات ر رانیا یاسالم

که  یتحرک اجتماع سازتیرضا ندیفرآ جادی. اول با اکندیکمک م یاسیو س یثبات اجتماع به

ش گرد یکه برا یدوم با امکان کند؛یم ایافراد مه یرا برا یاسیبه مناصب س یابیامکان دست

 یاسیبه بهبود عملکرد نظام س آوردیفراهم م ستهیبه افراد شا یاسیمناصب س ینخبگان و واگذار

 (.01: 1011ی، می)رح رساندیم یاریآن  تیو حفظ ثبات و امن

امات مق بخشتیوعو مشر یتیحاکم ینهادها سیتأس سمیمکان نیترمهم سوکیاز انتخابات 

طح در س یو اجتماع یاسیمنازعات س یداریپد یبرا یو بستر نهیزم گر،ید یو از سو هااستیو س

 یهاتیاز ظرف یمندبهره دیتردی(. ب1010 ،یهاشمیبوده است )بن یو مل یامنطقه _یمحل

 یهاتیموقع ابردر خالل انتخابات و اجتناب از قرار گرفتن منفعالنه در بر یمل تیارتقادهنده امن

قابل  ییممکن و محتمل و فضا یریداشتن تصاو ازمندین ،یمل تیامن یانتخابات برا نیآفرچالش

از  یریصاوبا ارائه ت تواندیم یپژوهندهیاست. آ 1033 یجمهوراستیتصور نسبت به انتخابات ر
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 کند جادیا این آگاهی را 1033 یجمهور استیمحتمل و ممکن از انتخابات ر لیبد یهاندهیآ

 .شودیرهگذر مشخص م نیاز ا زیضرورت انجام پژوهش حاضر نبنابراین 

 ریتحت تأث بارکیهر چند سال در کشور،  یگذارو قانوناجرایی و ارکان نظام  یاسیس یفضا

ها، ابات همواره با چالشانتخ نیبنابرا شودیو تحول م رییچار تغد یانتخابات یندهایفرآ

 یهاویآن است که با ارائه سنار پژوهش، نیا یاساس یجهت مسئله نیهمراه است. از ایی هافرصت

 مختلف یهاو حالت کرده ییشناسا را مرتبط با آن یهاتیانتخابات، عدم قطع رامونیمحتمل پ

ریزی سناریویی، ابزاری برای مواجهه با ؛ چراکه برنامهدکن میترسا ر شتریآن با احتمال وقوع ب

به مسئله  تیپژوهش حاضر با عنا (.1018های محیطی است )نصیری و همکاران، قطعیتعدم

 یبه سؤال اصل کندیم ایمه ینگار ویکه سنار یاز بستر یریگخود در تالش است تا با بهره

از  رانیا یاسالم یدر جمهور 1033 یجمهور استیبات رانتخا یبرا ییوهایپژوهش که چه سنار

 کرد؟ پاسخ دهد. نیتدو توانیم یمل تینگاه امن
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مبانی نظری

 ییکردن است و معادل اروپا اریو اخت دنیبرگز یفعل نخب به معنا یعرب شهیاز ر« انتخابات»واژه 

 دنیجدا کردن، سوا کردن و برگز یبه معنا Eligeve نیبه فعل الت زین Election یعنیآن 

لغوی معانی مختلف دیگری نیز دارد  ازلحاظانتخابات  (.11: 1010 ،ی)رهنورد و مهدو گرددیبازم

( نخبه 1083، دیتوان به بیرون کشیدن، عمل گزینش و انتخاب کردن )عمها میآن ازجملهکه 

 ( اشاره نمود.200: 1081 کردن، پسند، اختیار، برگزیده و منتخب )دهخدا،

در مفهوم، انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان و تعیین ناظرانی 

 و نشیفنون گز یانتخابات به معنا دگاهید نیاست. از ا شده ریمهار کردن قدرت، تدب یبرا

ن را اراده شهروندا توانیآن م لهیوساست که به یاست. ابزار ندگانینما نییمختلف تع یهاوهیش

 یمداخله داد )قاض یاسیاعمال اقتدار س انیمتصد نییو تع یاسیس ینهادها یریگدر شکل

 .(133: 1018 ،یپناه عتیشر

متنوع  ال،یس یمفهوم یها، داراهایی است که به لحاظ برخی شباهتواژه امنیت ازجمله واژه

. شودیرا شامل م یو اجتماع یلف فردبوده که گستره بسیار وسیعی در ابعاد مخت ریمتغ یو صورت

 1011ی، دشوار است )بخش یکار میمفاه گونهنیا یکامل و جامع برا یفیاست ارائه تعر یعیطب

زه مفاهیم کاربردی مربوط به حو نیتریبا توجه به پیروزی انقالب اسالمی ایران، یکی از اصل (.02:

توان با پرداختن به آن، نظام مقدس می امنیت، یعنی امنیت ملی، اهمیتی مضاعف یافته است که
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(. درواقع مفهوم 1011 ا،یجمهوری اسالمی ایران را از تهدیدات مختلف مصون نگه داشت )صالح ن

 «یلم» ۀاست که از اضافه شدن واژ تیمفهوم در مطالعات امن نیعنوان پرکاربردتربه یمل تیامن

ار دهد قر موردبحثآن  یملت و برا کی ۀباررا در تیبنا دارد امن یعنی شود؛یم لیتشک تیبه امن

 (.1013 ،یاریو بخت ای)صالح ن

برای مفهوم  جامعیتعریف  سیاسی، شاید نتوانعلوم و تعاریف حوزه مفاهیم  برخیهمانند 

 یها، داراهایی است که به لحاظ برخی شباهتواژه امنیت ازجمله واژهو  امنیت ملی ارائه کرد

و  یبوده که گستره بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فرد ریمتغ یتمتنوع و صور ال،یس یمفهوم

 یرکا میمفاه گونهنیا یکامل و جامع برا یفیاست ارائه تعر یعی. طبشودیرا شامل م یاجتماع

به  یمتفاوت یتیبر محور مرجع امن یتی(. هرکدام از مکاتب امن02: 1011ی، دشوار است )بخش

بر  دیکسکه و تأ کی یدو رو عنوانبه ییو رها تیامن یلز با تلقاند. مکتب وپرداخته یپردازهینظر

و فقر؛ فرد و  یچون ترس، گرسنگ یداتیغلبه بر تهد یبرا یاجتماع یهامبارزات مردم و گروه

(. در مکتب کپنهاگ، دولت 10: 1010 ،یمی)ابراه دهدیقرار م تیامن رجعم گاهیمردم را در جا

یا در مکتب لیبرالیستی (. 23: 1010 ،یمیهستند )ابراه یمل تیامن یو اجتماع مراجع اصل

 درهرحال(. smith، 2332: 0) ددارندیتأک تیعنوان مرجع امنبه« فرد»(، بر نقش ییگراآرمان)

انتخابات  م،یریدر نظر بگ تیامن یرا برا یانتخابات آن است که هر مرجع یهایژگیاز و یکی

 ،افراد جامعه انتخابات یبرا و (1010،یمیواهد کرد )رحخ فایساز را در قبال آن ا تیامن یکارکرد

انتخابات  رهگذراز  اقشار مختلف جامعهو  یاجتماع یهاهاست. گروهمظهر مطالبات و خواسته

 یهامیرژ کهیدرصورتاما  ابندییرا م هایریگمیخود و شرکت در تصم یهاخواسته انیب تیقابل

انتخابات با ابهام روبرو خواهد شد. خارج  ساز تیامن کارکرد رندیقرار بگ تیمرجع امن یاسیس

 ،یمیکند )رح واجهم دیرا با تهد میثبات رژ تواندیاز کنترل حکومت م یانتخابات ندیشدن فرآ

1010). 

 پیشینه پژوهش
ها ای وجود دارد. برخی از این پژوهشهای گستردهدرباره انتخابات، مطالعات و پژوهش

نتخابات و امنیت ملی را از طریق مشارکت سیاسی و ایجاد مشروعیت میان ا ی گستردهرابطه

 اند عدم وجود نگاههایی که به مطالعه انتخابات پرداختهاند. در بسیاری از پژوهشتبیین کرده

 صورتبههایی نیز وجود داشته که مشخص است؛ اگرچه پژوهش یروشنبهاندیشانه بدیل

کرد؛ اتی پرداخته بودند اما توجه به قلمروی زمانی ایجاب میاختصاصی به تدوین سناریوها انتخاب

 پژوهش در زمان حاضر نیز تکرار شود.
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 میرقاسم فیتأل« انتخابات، ثبات سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران»کتاب 

هاشمی به بررسی نقش انتخابات در امنیت ملی کشور پرداخته است. افزون بر این در بخشی بنی

رای است که ب قرارگرفته یموردبررسجمهوری یازدهم شناسی انتخابات ریاستین کتاب جریاناز ا

کننده بوده است جمهوری کمکهای سیاسی انتخابات ریاستهای حاضر در رقابتشناخت جریان

 (.1011هاشمی، )بنی

« یاسیس یاز ثبات تا دگرگون ،یمل تامنی و انتخابات»ای با عنوان علیرضا رحیمی در مقاله

 تیمشروعضمن تبیین نقش انتخابات در ایجاد امنیت ملی به مواردی که این سازوکار موجب 

 (.1010پردازد )رحیمی، نیز شده می ییزدا

و  یجمهور استیر یهاانتخابات یشناسبیآس»در مقاله و همکاران  ایتوکل ن زیپرو

 کنندیاند و مطرح مکرده یبررس یجمهور استیر یهاانتخابات یهابیآس« اصالح آن یهاراهکار

به نهاد انتخابات و  یاعتمادیب ؛تواندیدر کشور م یمشکالت جادیعالوه بر ا هابیآس این

 خلل یمل تیامن تیدرنهاو  تیامر در مقبول نیبرگزارکنندگان آن را در بر داشته باشد و هم

 کند. جادیا

 استیانتخابات ر یتیامن یهاچالش ویسنار» 1010در سال  ی و همکارانفراهان یلیوک یمرتض

 یداخل یدهایاز تهد یکیمطالعه  نی. پژوهشگران ااندهدرکیم نیتدو« 1012سال  یجمهور

و  دانندیم یانتخابات یهاچالش دهد،یقرار م ریرا تحت تأث یتیو امن یاسیکشور که ابعاد س

 یوهایارها سنو بر اساس آن ندکیم نییانتخابات را تب یتیامن یهاشرانیکنشگران و پ نیترمهم

. کندیم میترس 1012 یجمهور استیانتخابات ر یشرویپرا  «امواج خروشان»، «رودخانه آرام»

ها ترین تحقیق به پژوهش حاضر است و در برخی پیشرانمطالعه به لحاظ محتوا و روش مشابه نیا

 کلیدی در این پژوهش یهاتیطععدم قها و پوشانی دارد اما پیشرانو کنشگران با این پژوهش هم

پژوهی به مطالعات آینده عمدتاً شدهیبررسی نیعناواست. سایر  شدهگرفتهبسیار مختصر در نظر 

 است. شدهیگردآور اختصاربهپیرامون انتخابات اختصاص دارند که در جدول ذیل 

 شدهانجام قاتیتحق نهیشی( پ0جدول )

 سال عنوان نویسنده موضوع کشور

 ایران

و  ارهیمع چند لیتحلبا استفاده از روش 

های فرد پیروز در انتخابات ا مالکسازهیشگفت

 است. شدهمشخص

 موالیی

انتخابات  ازدهمیدوره  ینگرشیپ

با استفاده  رانیا یجمهور استیر

 لیتحل یهااز روش یبیترک

 سازها یو شگفت ارهیچندمع

1012 

 ایران

دار و مدت ندیفرا کی عنوانبهچگونه انتخابات 

 یمل تیبه اختالل در امن تواندیم یچندوجه

 منجر شود.

 دلفان

 مواضع ؛یمل تیانتخابات و امن

 جینتا اعالم پس از داهایکاند

 یجمهور استیانتخابات دهم ر

1010 
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 سال عنوان نویسنده موضوع کشور

 رانیا

دوره انتخابات  نیدهم یرو شیپ یوهایسنار

بر اساس ها ویسناری این اسالم یمجلس شورا

 1010 رانیا یپژوهدهنیآ ی پژوهشهاافتهی

 است. گرفتهانجام

موالیی و 

 طالبیان

 یبرا رانیا یرو شیپ یوهاسناری
دوره انتخابات مجلس  نیدهم

بر  یوسازیسنار یاسالم یشورا

 رانیا یپژوهندهیآ یهاافتهیاساس 

1010 

1010 

 ایران
دوره  نیازدهمیانتخابات پیش روی  یوهاسناری

 ه است.ی را تدوین کرداسالم یمجلس شورا
 زمانی

 نیازدهمیانتخابات  یوهاسناری
 یاسالم یدوره مجلس شورا

1018 

 ایران

ر د ژهیوبه یاسیانتخابات بر ثبات س راتیتأث

و  مردم یو انتخابات یاسیرفتار س یخصوص الگو

 ی را بررسی کرده است.اجتماع یهاگروه

محمودی 

 لرد

 

 پژوهی ثبات سیاسی در ایرانآینده
1011 

 ایران
ستفاده از دیدبانی فضای مجازی به با ا

 پژوهی انتخابات پرداخته است.آینده

موالیی و 

 کارگل

و  رانیانتخابات ا یپژوهندهآی

 یاتحوالت قدرت در جامعه شبکه

 یهاشبکه یباندهید یدستاوردها

 یمجاز یاجتماع

1010 

 

 شناسی پژوهشروش
 ردکیرو ثیاز ح رود؛یبه شمار م یدکاربر قاتینوع، جزء تحق یبندمیپژوهش حاضر ازنظر تقس

است. هدف از انجام  هیاول یهاهیو فاقد فرض ردیگیقرار م یفیک یهاپژوهش یبنددر دسته

 ییناساش ها؛شرانیپ لیو تحل ییشناسا رگذار؛یکنشگران تأث لیو تحل ییپژوهش حاضر، شناسا

از نگاه  1033 یجمهور ستایانتخابات ر یهاویسنار یطراح نیو همچن یدیکل یهاتیعدم قطع

 ؛ هربوده است ینگار ویسنارروش این پژوهش، بر اساس هسته اصلی بوده است.  یمل تیامن

ان عنونگارندگان سناریوها به های محتملی از آینده است که از سویسناریو، بیانگر وضعیت

به این صورت  مراحل این پژوهش (.1013پدرام و زالی، است ) شدهمطرحهای درخور توجه هآیند

ته، های انتخابات در ادوار گذشای و دیدبانی پژوهشبا بررسی کتابخانه ابتدا کهانجام گرفته است 

 مصاحبه سؤاالت و هتنظیم شد ینگار ویسنارمصاحبه متناسب با نیازهای پژوهش و  سؤاالت

 های حاصلدهدا ازآنپس ه استقرار گرفتشوندگان در اختیار مصاحبه خطبرونبرخط و  صورتبه

مضامین اند و هسازی شدبندی و خالصطبقه 1یانامهکداز مصاحبه از طریق رویکرد 

ارچوب چکلیدی و تدوین  یهاتیعدم قطعها، کنشگران، برای شناسایی پیشران شدهیبندطبقه

افق زمانی با توجه به موضوع  ادشدهیدر پژوهش رگان قرار گرفت. سناریوها در اختیار پنل خب

                                                                 
1. Template approach 
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است و هدف پژوهش ترسیم سناریوهای باورپذیر در  شدهنییتع 1033تا زمان انتخابات  هشپژو

 خصوص این انتخابات و از منظر امنیت ملی است.

؛ است یموردبررس پدیده از عمیق درک کسب کیفی، هایپژوهش در گیریهدف از نمونه

 در طالعاتا بیشترین به دستیابی باهدف کیفی پژوهش در کنندگانمشارکت اببنابراین انتخ

جامعه آماری بنابراین (؛ 208: 1011،گرانی)رنجبر و دشود می انجام یموردبررس پدیده مورد

ه و داشتموضوع  بافهمرا در ارتباط  مناسبی تیموقع رسیدبه نظر میبودند که  یافرادپژوهش 

شوندگان پژوهش دارای مدرک مصاحبه ی سابقه پژوهش و نظر هستند.در حوزه انتخابات دارا

اند و های حزبی یا سیاسی بودهمسئولیت یاوابستگی جریانی  فاقدو باالتر و  ارشد یکارشناس

 یریگنمونهاند. عنوان پژوهش درباره انتخابات یا امنیت ملی بوده 2همچنین همگی حداقل دارای 

است و  شدهانجامنفر  13با مشارکت  تیدرنهای گلوله برفشیوه  ر اساسنفر آغاز و ب 3با انتخاب 

دیده متوقف گر یریگنمونهاضافه نگردید،  شدههیتهکه موضوع یا کد جدیدی به مباحث  ییدرجا

 است: مشاهدهقابلدر پژوهش  کنندگانمشارکتمشخصات  (2)است. در جدول 

 شوندگان( مشخصات مصاحبه0جدول )

 تعداد رشته یلیمقطع تحص

 0 پژوهیآینده دکتری

 1 علوم سیاسی دکتری

 2 المللروابط بین دکتری

 1 ارتباطات دکتری

 1 جغرافیای سیاسی ارشد یکارشناس

 2 یپژوهندهیآ ارشد یکارشناس
 

 در .ستا شدهگرفته بهره یاکد نامه ها از رویکردهای حاصل از مصاحبهداده اولیه تحلیل برای

 تحلیلی رهنمود یک از استفاده ها از طریقپژوهش ها واز مصاحبه آمدهدستبه متون رویکرد این

شود می تحلیل است پژوهش سؤاالت با مرتبط هامضمون یا هااز طبقه تعدادی از مرکب که

 ینگار ویسنارپژوهش  نیها در اداده لیروش تحل نیترمهم .(111: 1012فرد و همکاران، دانایی)

ناسب با مت یو هر موضوع ستندین ریرناپذییمطلق و تغ ینگار ویسنار یشنهادیپ یاست. الگوها

 نیاما با توجه به موضوع و اهداف، در ا کندیم یفرد را طمنحصربه یندیخاص خود فرآ طیشرا

بکه ش» ی مرسومبر الگوتغییریافته که از بازنگری  نوین و ییالگو ییبر مبنا ینگار ویسنارپژوهش 

  است. گرفتهانجام ؛(1010 ان،ی)پدرام و احمد است شدهحاصل« 1وکارکسبجهانی 

                                                                 
1. Global Business Network 
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 های پژوهش( گام1جدول )

 شرح هاگام

 جادیگام صفر: ا

 الزم؛ داتیتمه
 ت.اس گرفتهانجامدر گام  یدبانیحاصل از مصاحبه، د یهاداده یسازپنل خبرگان و آماده لیتشک

 ییگام اول: شناسا

 ن؛گرایباز

 یو بررس ییدر پنل خبرگان مورد شناسا گرانیباز نیرگذارتریو تأث نیترگام، مهم نیدر ا

 اند.شده یوزن دهاز صفر تا سه و ؛ اندقرارگرفته

 ییگام دوم: شناسا

ها و عوامل مؤلفه

 رگذار؛یتأث

 نیدر تدو گام نیشد. ا هیرا بر موضوع دارند، ته میمستق راتیتأث نیشتریکه ب یاز عوامل یفهرست

 است. تیحائز اهم وهایمتن سنار

 ییگام سوم: شناسا

 ها؛شرانیپ

بر  رانگیها؛ مشابه بازآن ییگام ضمن شناسا نیهستند؛ که در ا رییبزرگ تغ یروهاین شران،یپ

 اند.شده یوزن دهتوسط پنل خبرگان )از صفر تا سه(؛  تیو اهم یاثرگذار زانیاساس م

گام چهارم: 

عدم  ییشناسا

 ها؛تیقطع

 تیطعق ازنظر ها،شرانیتمام پ دیگام با نیدر ا. است یریناپذینیبشیپ ت،یبارز عدم قطع یژگیو

 .شده استاحصاء  هاتیعدم قطعه و بر اساس آن شد یبندهم رتبه

 نییگام پنجم:: تع

 یهاتیقطع عدم

ی و تدوین دیکل

 چارچوب سناریوها

و  شیگام چهارم بر اساس نظر خبرگان پاال از آمدهدستبه یهاتیگام، عدم قطع نیدر ا

حاصل  نانیشود تا اطممیساخته  تیها و عدم قطعهای جدیدی از پیشرانعنوانو  شدهادغام

؛ و بر اساس آن دهندیرا پوشش م ینیقینا  یحداکثر فضا یدیکل یهاتیعدم قطعشود که 

 است. شدهنیتدو وهایچهارچوب سنار

گام ششم: نوشتن 

و تعیین  وهایسنار

 شاخص راهنما

مرحله پژوهش است. خبرگان و پژوهشگر با در نظر گرفتن،  نیتریو طوالن نیگام دشوارتر نیا

منظور از شاخص راهنما  اند.درآورده ریبه رشته تحر وهایسنار یدیکل یهاتیعدم قطع

 ها به معنای تحقق سناریو حاضر است.رویدادهایی هستند که وقوع آن

 زیابیارگام هفتم: 

 وهایسنار

پس از نگارش و پیش از انتشار سناریوها، هر سناریو باید توسط خبرگان واجد شرایط پژوهش 

 .شوندگان( قرار گرفتارزیابی شود بنابراین سناریو در پایان در اختیار خبرگان اولیه )مصاحبه

گام هشتم: 

 سناریوها  بازنگری

شود تا قدرت تصویرسازی پژوهش تعیین می برای این منظور یک دوره بازنگری توسط خبرگان

ماهه در و عیار سناریوها آشکار شود که برای پژوهش حاضر در زمان نگارش دوره بازنگری سه

ی بازنگری نظرات خبرگان اجماع و درباره هر سناریو دو دوره باگذشتنظر گرفته شد که 

 است. شدهاعمال

 

 بنیان ؛است شدهاستفاده، از پنل خبرگان نیز یارنگ ویسناربا توجه به نیاز پژوهش در مراحل 

ها بر اساس پیشران یوزن دهاستفاده از آن،  هدف و استوار بوده خبرگان دانایی بر روش این

است. منظور از اهمیت  هاشاخص اهمیت و عدم قطعیت، تدوین چارچوب سناریوها و ارزیابی آن

اپذیری نبینیپیش تیعدم قطعت و منظور از اس بر مسئلهیک پیشران، همان قدرت اثرگذاری آن 

 به توجه با پنل خبرگان پژوهش (.183: 1010است )پدرام و احمدیان،  یموردبررسپیشران 
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و  نفر از خبرگان 12موضوع، در دو گروه خبرگان اجرایی و دانشگاهی و شامل  اهمیت

 نظرانی بوده که:صاحب

 اطالعات و راهبردی و همچنین بینش ارشد و باالتر یکارشناس یلیمدرک تحص دارای 

 اند؛پژوهش بوده موضوع به نسبت کافی

 جمهوری را در دو دوره حداقل  ریاست انتخابات در فعالیت خبرگان اجرایی دارای سابقه

های سیاسی، اعضا و مسئولین ستادهای اند و شامل نمایندگان احزاب و جریانداشته

 دند؛ها در ادوار گذشته بوانتخاباتی استان

  و انتخابات را حداقل در سه  ینگار ویسنارهای خبرگان دانشگاهی پژوهش سابقه پژوهش

 هب سیاسی گرایانهجانب نگاه عدم درباره این دسته از خبرگان عالوهبهاند عنوان داشته

 .است شدهگرفته نظر های حزبی درو مسئولیت 1033 جمهوری ریاست انتخابات
 گانپنل خبر مشخصات( 0جدول )

 درصد از پنل عنوان

 01% پژوهیآیندهارشد  یو کارشناس یدکتر

 00% المللعلوم سیاسی و روابط بین ارشد یو کارشناس یدکتر

 21% ها و برخی فعالن اجراییفعاالن احزاب و تشکل

 

 تدوین سناریوها(پژوهش )های یافته
 کنشگران

شدند. در همین راستا اشخاص ی بندمیی تقسبر اساس ماهیت رفتار در این پژوهش کنشگران

های سیاسی فعال در عرصه قرار گرفتند. جریان موردتوجهکلیدی در گروه کنشگران فردی 

 یموردبررسی سازمان-یو نهاد یانیکنشگران جرها در دسته ها و نهادو سازمان انتخابات

 .اندقرارگرفته

 یهاتیاز مطلوب کنند؛می دایهو خویش تانایدر برا رقابت سالم  یهاشاخصایشان  رهبری:

و حفظ ثبات سیاسی که منجر به تقویت اقتدار نظام در عرصه  یمشارکت حداکثر شان،یا

 ی قرار دارند.در دسته کنشگران فردایشان  الملل خواهد بود، است.بین

ت ی انتخابااحتمال کنشگر فردی دیگر نامزدهای :1033های انتخابات ریاست جمهوری نامزد

 شوند؛یوارد کارزار انتخابات م یروزیپ دیبه امها آنهرکدام از هستند که  1033ریاست جمهوری 

ر نظر انتخابات د ندیرا در فرآ یروزیپ یعنی ش،یخو تیمطلوب نیترمهم یاصل ینامزدها دیتردیب

مت و سال ،تیانتخابات در حداکثر امن یخواهان برگزار دیبا یاصل یاز نامزدها کیدارند. هر 
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اشند مطمئن ب توانندیم یروزیموارد در صورت پ نیا یحداکثر نیرقابت باشند چراکه تنها با تأم

 برخوردار هستند. یقو یاجتماع هیاز سرما

 یسازمان-یو نهاد یانیدر دسته کنشگران جر شوند؛بررسی می پسنیازاکنشگرانی که 

رت سیاسی در ساختارهای حاکمیتی انتخابات از این حیث که عرصه تسهیم قد است. قرارگرفته

 کنشگران از اهمیت باالیی برخوردار است.این است برای 

در سیاست داخلی جمهوری  شدهشناختهاصولگرایی شاید نخستین جریان  گرایان:اصول

خواهان پیروزی در  هااین جریان نیز همچون دیگر گروه طور طبیعیبه .هستایران اسالمی 

این  خواهد بود. 1033در انتخابات  شتریب ینیآفرنقش یدر پ دیتردیباین انتخابات است بنابر

ر بعید به نظ های جمهوری اسالمی حرکت کند؛همگام با مطلوبیت کهیدرصورتجریان سیاسی 

 این کنشگر بروز کند.از سوی  امنیت ملیرسد رفتاری مخل می

و همچنین  است 1033ابات در انتخ یروزیخواهان پ انیجر نیا شکیب یان:گرااعتدال

ول مسئ کهنیبا توجه به ااما  هایی ایجاد کند؛ها چالشتوانند در مسیر پیروزی سایر جریانمی

 انیجر نیهم اریبا وزارت کشور است و در اخت رانیا یاسالم یانتخابات در نظام جمهور یاجرا

رقابت سالم در  کیو  یو سالمت حداکثر تیخواهان امن یاسیس انیجر نیهست؛ لذا ا یفکر

 و چالشی در امنیت انتخابات و امنیت ملی ایجاد نخواهد کرد. است 1033انتخابات 

این است که در یک فضای رقابتی در آرمانی برای طرفداران اصالحات  جهینتطلبان: اصالح

 یهادر هر دوره از انتخابات انیجر نیا ینسب یاجتماع گاهیبا توجه به پا باشند روزیانتخابات پ

 حسابهبمؤثر  ینداشته باشد کنشگر زین یروزیپمسیری هموار تا اگر  یحت انیجر نیا ،گذشته

حفاظت از  حرکت کند یو رهبر یاسالم یجمهور یهاتیهمگام با مطلوب کهیدرصورت و دیآیم

 .داشتمدنظر خواهد  ی امنیت ملی راهامؤلفه

ری جمهوری اسالمی ایران، وزارت کشور جمهوبر اساس قانون انتخابات ریاست :وزارت کشور

هدف وزارت کشور خواهد  نیترمطلوب انتخابات، مهم یاجرابنابراین  مجری انتخابات خواهد بود

 و در راستای حفظ سالمت و امنیت انتخابات کوشش حداکثری خواهد داشت.بود؛ 

های از جنبه. یکی شودیم یعنوان برهه حساس تلقانتخابات به ندیفرآ :وزارت اطالعات

العات وزارت اطبنابراین  حساسیت سیاسی در چنین شرایطی، امنیت فیزیکی و اطالعاتی است؛

ا حفظ امنیت انتخابات، ب امنیت فرایند انتخابات خواهد بود. نییک کنشگر کلیدی برای تأم

 شودیکنشگر محسوب م نیا تیاز مطلوب یگیری از دیدبانی اطالعاتی رفتار دشمنان بخشبهره

 مقوم امنیت ملی عمل خواهد کرد. عنوانبهوظیفه این نهاد  بنا بر
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 ای در عرصه انتخاباتنظام رسانه نیترعنوان بزرگایران به یمایصداوس: مایسازمان صداوس

 شود.تلقی می 1033لذا کنشگری مهم در انتخابات  های پرشماری را انتقال دهدتواند پیاممی

 یاسالم ینظام جمهور یهاتیمطلوب یآن حرکت در راستا تیطلوبهدف و م نیترمهم دیتردیب

 .است رانیا

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نظارت بر تمام مراحل و در  :نگهبان یشورا 

نگهبان هست. قطعاً انجام احسن  یشورا ۀبه عهد یجمهوراستیامور مربوط انتخابات ر یۀکل

اسی حاکمیت در دستور کار شورای نگهبان قانون اساسی قرار وظیفه نظارتی و حفظ منویات سی

 داشت. بر خواهدبنابراین این کنشگر در راستای حفظ امنیت ملی گام دارد؛ 

 ندیرا در فرآ یدو کنشگر ممکن است اهداف متفاوت نیاگرچه ا: هانهاد دانشگاه و حوزه

استار کنشگران خو نیا یهردو است.به هم  هیدو شب نیا یکنشگر تیانتخابات دنبال کنند اما ماه

و طالب  انیدانشجو یبرا یرقابت یفضا کیعالوه د بود. بهننامزد مطلوب خود خواه یروزیپ

ها و تنشی رقابت فضایقشر توانمندی باالیی برای درگیر شدن در  نیا ه.همواره جذاب بود

حافظ و مقوم امنیت های جمهوری اسالمی و در صورت در نظر گرفتن مطلوبیت برخوردار بوده

 ملی خواهد بود.

ا، ها رآن دگاهیمطلوب از د جهینت توانیو سپاه م جیبس تیبا توجه به ماه: و سپاه جیبس

پاه س کرد. فیتعری جمهوری اسالمی هاتیمطلوبراستایی حداکثری با با همنامزد  کی یروزیپ

ا انتخابات مطابق ب تیامن یقاتوانند به ارتمی در سطح کالن و اطالعاتی و بسیج در سطح خرد

 د.نکن یریکمک چشمگ یاسالم ینظام جمهور یاستاندارها

 فضایاز  یمنددسته با بهره نیکنشگران ا :هایتیو سلبر یمجاز یفضا ،یفعاالن اجتماع

دسته از  نیا تیمطلوب دارا هستند. شیخو التیرا با تما یتوان همراه کردن افکار عموممجازی 

 صورتهبرفتار این دسته از کنشگران باید خود است؛  موردعالقهو نامزد  انیجر یروزیکنشگران، پ

های برای فضای انتخابات نخواهند مداوم پایش شود تا اطمینان حاصل شود موجب بروز چالش

 شد.

های معاند علیه جمهوری اسالمی ایران بر اساس دو اقدامات رسانه: معاند یهاها و گروهرسانه

اول، ضدیت و مخالفت با جمهوری اسالمی و دوم،  قرار گیرد: یموردبررستواند یمشخصه کلی م

منظور کاستن از اثرگذاری بر مخاطب به .ای و تالش برای جذب مخاطباقتضای فعالیت رسانه

حجم مشارکت و القای ناکارآمدی جمهوری اسالمی ایران از رهگذر اشاره به میزان پایین مشارکت 

ها بوده است. از سوی دیگر ارائه تصویری نامطلوب ترین هدف این رسانهت، اصلیسیاسی در انتخابا

تر کردن فرایندها همچون تأیید یا رد صالحیت شورای نگهبان و ... از فرایند انتخابات و پررنگ
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د هدف توانمی و بیشتر کردن اعتراضات در برابر این نهادها و ساختارها نیز یبرای ایجاد دودستگ

تخابات و ان ندیضربه زدن به فرآ یکنشگر برا نیا گریدر عبارت د ها باشد.برای این رسانه دیگری

بنابراین این کنشگر درصدد  تالش خواهد کرد رانیا یاسالم یدر نگاه باالتر وجهه نظام جمهور

 سازی برای امنیت ملی است.بحران باالترایجاد چالش و در سطح 

ردآوری مطالبات اعضای خود نقشی کلیدی دارند. های صنفی در گتشکلتشکل صنفی: 

ها ت آنو مطلوبی ها کسب امتیازات اقتصادی و در پی آن سیاسی استانگیزه این تشکل نیترمهم

بعید است اصناف تالشی برای ناامن کردن کشور خود است بنابراین  موردنظرپیروزی نامزدهای 

 .و ناسالم کردن انتخابات از خود نشان دهند

از  دسته نیا یبرا یمشخص انیفرد و جر یروزیپی معاند: او فرا منطقه یاگران منطقهکنش

عدم  دهندهکه نشان یدوره مشارکت حداقل نیکنشگران در ا نیا یبرانیست. کنشگران مطلوب 

 نیف ااهدا شبردیپ یباشد، مطلوب است. رقابت ناسالم برا رانیا یاسالم ینظام جمهور تیمقبول

 یلداخ یانتخابات و به دنبال آن ناامن کردن فضا تیعدم امن .مناسب است یکنشگران بستر

 ند.کندنبال می یطورجدبه راملی  بنابراین اخالل در امنیت مهم خواهد بوداین کنشگران  یبرا
 

 هاپیشران

 امنیتی -های سیاسیپیشران

 بتناسبهاما  گرددرهبری بیشتر به مسائل کالن انتخابات بازمی بیاناتی: رهبر اناتیب

 یبرخ یرنظ روند انتخابات تأثیرات چشمگیری بر ژهیوبا بیاناتی مقتضیات هر دوره، ممکن است 

 باشد. داشته هاینیآفرموج

 های سیاسیسازیی: رجل سیاسی نقش انکارناپذیری در جریاناسیرجل س یهایریگموضع

ویژه در تقیم از سوی این افراد )بهنظر مستقیم یا غیرمسهرگونه بیانیه و نقطهخواهند داشت و 

 .شودموجب ایجاد تحوالت میفضای مجازی( 

بروز و ظهور  یهاعرصه نیتراز مهم یجمهور استیانتخابات ر ی:رسانه مل یهایریگجهت

ام مطلوب نظ جمهورسیانتخاب رئ یهاشاخص نییتب یرسانه مل فهیوظ نیترها است، مهمرسانه

گیری رسانه ملی اما نمایان شدن جهت انتخابات مطلوب است. نیهمچن و رانیا یاسالم یجمهور

 تواند زمینه پیروزی و یا شکست یک جریان سیاسی را مهیا کند.می

ها یک پیشران کلیدی است. با توجه به نوع چیدمان نامزدها و جریانیی: اصولگرا یهاائتالف 

کسب  یها براآن انیبه ائتالف م توانیاست م انیاصولگرا اریدر اخت یقاطبه مجلس کنون نکهیا
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های را به سمت جریان یرأتواند وزنه ها میافزون بر این ائتالف بود. دوارتریام زین هیسکان قوه مجر

 در ائتالف سنگین کند.

اگرچه ائتالف اصولگرایان در سطح راهبردی و تاریخی از اهمیتی  :طلباناصالح یهاائتالف

 اهمیتست، اما ائتالف در جناح چپ قدرت سیاسی کشور نیز چندان بیبسیار باال برخوردار ا

 ها دور از ذهن نیست.گونه ائتالفاین شتریب یکسب سبد رأ یبرا و نیست

ها هرسان اقتصادی و افشای برخی تخلفات مالی از سویجرائم  :به حکومت نیجرائم منصوب

از  یبرا یاسیس یهاانیکه جر ستیلذا دور از ذهن نی خواهد شد افکار عموم یموجب آزردگ

 بهره ببرند. هایافشاگر نیاز ا بیبه در کردن رق دانیم

شود: تهدیدهای آمریکا علیه ایران در سه سناریو دنبال می :کایو آمر رانیا انیم یهاتنش

(، بنابراین 1018براندازی هوشمند، براندازی نرم و اقدام سخت ) سلفی شاهوردی و همکاران، 

هرگونه ه ک کنندمؤلفه کلیدی اشاره میاین سیاست خارجی نیز به  ان انتخابات در سطحتحلیلگر

های تواند دستمایه رقابتمیتواند ضمن ایجاد تغییرات مستقیم مریکا میتنشی میان ایران و آ

  ها نیز بشود.سیاسی از سوی جریان

 ای دییدر رابطه با تأ ژهیوهنگهبان ب یهمواره بر عملکرد شورا: نگهبان یشورا یهاتیرد صالح

نام ثبت تیو رد صالح دییتأ دیتردیاست. ب شدهگذاشته یمتفاوت یهالیتحل هاتیرد صالح

به  دهدیرا شکل م 1033انتخابات  یاسیس شیآرا یجمهور استیر ینامزد یکنندگان متقاض

 .شودیم یتلق شرانیپ نعنوانگهبان به یشورا تیفعال لیدل نیهم

 یبر رفتار انتخابات یشگرف ریتأثکه  ییهاشرانیاز پ یکی: یستیترور یهااتیوقوع عمل

و  یتسیترور اتیداشته باشد وقوع عمل تواندیانتخابات م یمسئوالن و نامزدها یشهروندان و حت

 .به آن است کینزد یهاانتخابات و هفته ندیدر زمان انجام فرآ یبروز ناامن

و حضور مستمر دو جناح نظام در قالب دو جبهه و با  تیفعال نهیشیپ: شدن انتخابات یقطب

مجلس و  یهاشده تا انتخابات یانهیداشته و زم انیطلب و اصولگرا همواره جراصالح یهانام

 ساز بودنکند. هشدار رهبری مبنی بر هزینه یدوقطب ییهابیرا با فراز و نش یجمهور استیر

 فهماند که چگونگی چیدمان سیاسیا به ما میشدید در انتخابات این واقعیت ر دیبنقطب

 ای برخوردار است.کنشگران انتخاباتی در این دوره از اهمیت ویژه

و  یتینام یفضا کیبه  یاجتماع -یاسیس یفضا شدنلیتبد: انتخابات یشدن فضا یتیامن

 زیو ن یو خارج یداخل یافکار عموم یخاص برا امیو پ میمفاه یدارا یتیامن ژهیواجد مختصات و

 یهاآن در عرصه مشارکت و رقابت قیو تعم دیتشد نیدر انتخابات است؛ بنابرا بیرق یهاطرف
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یشران یک پ عنوانبهبه همین جهت بررسی آن  ستیمطلوب ن یاسینظام س چیه یبرا یانتخابات

 حائز اهمیت است.
 

 یو اجتماع یاقتصاد یهاشرانیپ

و  یکشور، مسائل اقتصاد یاقتصاد تیعوض لگرانیتحل یاز نگاه برخی: اقتصاد تیوضع

 در انتخابات یادوره چیدر هانتخابات است.  نیبر ا رگذاریتأث ریمتغ نیترمردم مهم یشتیمع

ضعیت و نداشته است؛ ریدوره بر انتخابات تأث نیمردم مانند ا یشتیو مع یگذشته مسائل اقتصاد

اسی آفرینی برای یک جریان سیمینه موجتواند زاحتمالی بر مشارکت؛ می ریتأثاقتصادی افزون بر 

یک پیشران حائز اهمیت در  عنوانبهبنابراین الزم است تا وضعیت اقتصادی  را نیز فراهم کند.

 های انتخابات لحاظ شود.سناریو

رود و اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی به شمار می: نفتیا روند فروش  متیق یناگهان رییتغ

ه تغییرات ناگهانی در وضعیت بازار نفت و در پی آن افزایش یا کاهش تردید هرگونبی جهیدرنت

 تواند بر سیاست داخلی نیز تأثیرگذار باشد.درآمدهای نفتی دولت، می

جمهوری رقیب در انتخابات ریاستگروهی باور دارند که رسانه ملی رسانه بی: نترنتیا تیوضع

هرگونه تغییر در خدمات توجه افکار  حالهربه. باور هستنداین منتقدان برخی دیگر است و 

 شود.بنابراین وضعیت اینترنت یک پیشران مهم تلقی می؛ عمومی را جلب خواهد کرد

نخبگان قومی، همواره انتخابات را : ژهینامزد و کیاز  یرانیا یهاتیو اقل هاتیقوم تیحما

ا داستان بنامزدی همتلقی کرده و برای انتخاب  خودفرصت طالیی برای رسیدن به مطالبات 

از سویی دیگر، حضور گسترده اقوام، سبب سرخوردگی ضدانقالب  کوشند.می ش،یگری خومطالبه

 خواهد شد.

از انتخابات مجلس در اسفند  شیپ یکرونا چند روز روسیخطر و: کرونا یریگهمه تیوضع 

 ارتباطیب زیخابات نانت نیدر ا نییمشارکت پا لگرانیتحل یشد و در نگاه برخ یاعالم عموم 18

ر از و متأث یچندوجه دهیپد کیعنوان به زیانتخابات ن دهیکرونا نبوده است. پد وعیبه اعالم ش

پیشران لحاظ  عنوانبهو الزم است تا  کرونا قرار دارد یریگهمه هیسا ریهمه اتفاقات جامعه ز

 شود.

 تیمقبول ازهمواره  یاسیس یهاانیجری و فعاالن مجاز هایتیسلبر ینیآفرو موج تیمرجع

کت جلب مشار یبرا ییاز سو دهیپد نیبر جامعه استفاده کردند. ا یرگذاریتأث یافراد برا یبرخ

و  ناسالم یرا به سمت یانتخابات یهارقابت یممکن است فضا گرید یخواهد بود و از سومفید 

 .ته شودبه آن پرداخ ثرمؤپیشرانی  عنوانبهبنابراین الزم است تا  کند تیاخالق هدا دورازبه



 21                                           ... رانیا یاسالم یجمهور 1033 یجمهور استیانتخابات ر یوهایسنار

ا گرهایی همچون جوان و آرماندانشجویان در پی برخورداری از ویژگییی: دانشجو ینیآفرموج

روند که دارای ای از جامعه به شمار میهای پیشتاز فکری جامعه طبقهپیوند با گروه و بودن

 اند.هآفرینی و تأثیرگذاری بر انتخابات بودهای فراوانی برای نقشتوانمندی

 و کنشگران شرانیپ یوزن ده( 5جدول )

 عدم قطعیت اهمیت پیشران کنشگر

 1 0 بیانات رهبری رهبری

 

های احتمالی نامزد

 ریاست جمهوری

 0 0 بندی انتخاباتقطب

 1 2 ها از یک نامزد ویژهها و اقلیتحمایت قومیت

 2 2 یاسیسهای رجل گیریموضع

 اصولگرایان سنتی
 1 2 اصولگرایی هایائتالف

 جبهه پایداری

 طلباناصالح
 1 2 طلبی و اعتدالیهای جریان اصالحائتالف

 گرایاناعتدال

 نگهبان شورای
 

 های شورای نگهبانرد صالحیت
 کشور وزارت 2 0

 بسیج و سپاه

 

 وزارت اطالعات

 2 2 وضعیت اینترنت

 0 0 امنیتی شدن فضای انتخابات

  یتشکل صنف

 آفرینی دانشجوییموج

 

2 
 

 
 حوزه و دانشگاه 1

 1 2 های رسانه ملیگیریجهت رسانه ملی

فعاالن اجتماعی، 

فضای اجتماعی، 

 هاسلبریتی

 

آفرینی و مرجعیت فعاالن اجتماعی، فضای مجازی و موج

 هاسلبریتی

 

 
2 

 

 

 
1 

 ایکنشگران منطقه

 یافرا منطقهو 

 2 0 یکاهای میان ایران و آمرتنش

 2 0 های تروریستیوقوع عملیات

 

 0 0 وضعیت اقتصادی

 2 2 قیمت نفت تغییر ناگهانی

 1 1 گیری کروناوضعیت همه

 1 1 جرائم اقتصادی منصوبین حکومتی
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  نگارش سناریوها
 یراشو یهاتیرد صالح»، «انتخابات یشدن فضا یتیامن»، «انتخابات یبندقطب» (1)در جدول 

 وزن بر اساس نیشتریب یدارا «یاقتصاد تیوضع»و  «یستیترور یهااتیوقوع عمل»، «نگهبان

در این مرحله با   هستند.منطبق با نظر خبرگان پنل  تیو عدم قطعثرگذاری دو شاخص ا

 تیو عدم قطع هاجدیدی از پیشران های، عنوانیزیذهن انگو  نظرانگیری از دانش صاحببهره

ا پوشش ر ینیقیناکلیدی حداکثر فضای  یهاتیعدم قطعاطمینان حاصل شود که  تا ساخته شود

بر اساس  دهند.چارچوب سناریوها را تشکیل می شده،پاالیش یهاتیاین عدم قطعدهند. می

، «رونق/رکود»که با عنوان  اندآمدهدستبهکلیدی  تینظران، سه عدم قطعامتیازدهی صاحب

  .اندشدهییشناسا« دوقطبی در انتخابات جادیایجاد/عدم ا»و « اجتماعی هایبروز/عدم بروز تکانه»

دقت  نییتع یپژوهش، برا یفیک کردیبه رو تیبا عنا وهایسنار بچارچو ییروا نییمنظور تعبه

حاصل شده؛ از پنل  ،یگردآور یهاروش ریکه از مصاحبه و سا ییهاداده یسنجو صحت یعلم

     خبرگان استفاده شده است.
 یدیکل یهاتیعدم قطع نییتع( 6جدول )

 های کلیدیعدم قطعیت پیشران دارای اهمیت و عدم قطعیت باال

 ی فضای انتخاباتبندقطب
 ایجاد/ عدم ایجاد دوقطبی در انتخابات

 های شورای نگهبانرد صالحیت

 امنیتی شدن فضای انتخابات
 های اجتماعیوقوع/ عدم وقوع تکانه

 ی تروریستیهاوقوع عملیات

 رونق/ رکود وضعیت اقتصادی

 

در پی روشن کردن آمده های کلیدی به دستقطعیتسناریوها در این پژوهش با توجه به عدم

یت ملی نبه لحاظ ام 1033تصاویر محتمل از فضای ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 

ف آن را در توصی ،خبرگان پژوهش بوده است و در متن سناریوها بیشتر به عواملی اشاره شده که

تر از انتخابات ریاست سال پیش اند. سناریوهای در بازه زمانی یکاین تصاویر مناسب دانسته

های گردآوری شده نیز مربوط به این بازه زمانی بوده جمهوری نگاشته شده است بنابراین داده

 است.

 وی خوب هفت ویژگی وجود دارد:یک مجموعه سناری ،برای اهداف راهبردی نگاری سناریو در

انسجام . 0؛ ها یا سناریوهای جایگزینجایگزینی. 0؛ قابل باور بودن. 2 ؛ گیری. قدرت تصمیم1
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هریک ؛ بنابراین (01 : 1013، لیندگرن و باندهولد) . چالش3. قابل یادآوری و 2. تمایز؛ 1درونی؛ 

رده شده توسط پنل خبرگان شاخص شمهفت به لحاظ  های کلیدیقطعیتهای عدمحالتاز 

 اند. بررسی شده

 های سناریو های کلیدی بر اساس ویژگیقطعیتهای مختلف عدمبررسی حالت( 7)جدول 
مفید در 

 گیریتصمیم

قابلیت 

 یادآوری

سناریوهای 

 نیگزیجا

تمایز 

 ساختاری

قابلیت 

 چالشی

انسجام 

 درونی

باور 

 پذیری

شرایط 

اقتصادی 

 )رکود/بهبود(

بی دوقط

 )بلی/خیر(

بروز 

های تکانه

 اجتماعی

 بلی بلی رکود * * * * * * *

 خیر بلی رکود       

 بلی خیر رکود * * *    

 خیر خیر رکود * * * * * * *

 بلی بلی رونق * * * * * * *

 خیر بلی رونق * * *    

 بلی خیر رونق       

 خیر خیر رونق * * * * * * *

 

منظور از دوقطبی در انتخابات همان رویارویی دو جبهه گسترده انتخاباتی  هکنیابا توجه به 

 و با توجه به این نکته الزم با مفهوم با دوقطبی دارد کیاست تکانه اجتماعی نیز ارتباطی نزد

 یبنددو مؤلفه را در چارچوب نیلذا ا است تا هر سناریو به لحاظ ساختاری با دیگری متفاوت باشد؛

 است قرارگرفته گریکدیکنار  رد ویسنار

 ( تدوین چارچوب سناریوها8)جدول 

 انتخاباتسناریوهای 

از  0022ی جمهوراستیر

 منظر امنیت ملی

 های اجتماعیتکانه-دوقطبی شدن فضای انتخابات

 ) عدم رخ دادن( عدم وقوع ) رخ دادن(وقوع

وضعیت 

 اقتصاد

 در آستان طلوع لغزش آرام رونق

 غروب دلگیر تناکلغزش دهش رکود

 
 لغزش آرام

 شاخص راهنما

  ز و نرخ ار مثبت استگذاری و اشتغال نظیر سرمایههای اقتصادی روند حرکتی شاخص

 دارای ثبات نسبی است؛
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 دارای اقبال عمومی در ای پرشور در جریان است و نامزدهایی قدرتمند و فضای رسانه

دهد و دوقطبی جدی و متوازن در انتخابات روی میرقابت انتخاباتی حضور دارند، 

 ؛بینی پیروز انتخابات دشوار استپیش

 شگاهیدر پ گاهیجا یو دارا ائتالف قدرتمند ؛متعدد یهابا نشست یسنت ییبزرگان اصولگرا

و  کیضمن داشتن سابقه ن انیجر نیتوسط ا شدهیمعرفند. نامزد اهداد لیرا تشک یافکار عموم

 باسائتالف من جادیبدنه خود و ا میطلبان با ترمهست. اصالح زین یعموم تیمقبول یدارا دیسپ

لذا دوقطبی متوازنی روی داده است  نند؛یبیمناسب م یاوزنه یروزیپ یخود را برا ونیبا اعتدال

های انتخاباتی رفتارهای هیجانی و سخنرانی براثرهای اجتماعی های بروز تکانه، زمینهرونیو ازا

 یرشتیب یسودگآ یشود. مردم کمها و تجمعات مردمی در کارزارهای انتخاباتی دیده میدر رسانه

داده  شیرا افزا یاسیس یمشارکت و اثرگذار لیم یآسودگ نیخود دارند و هم شتینسبت به مع

مربوط به خود را دارند  یاجتماع یهاگاهیپا یهمگ شدهیمعرف یچون نامزدها انیم نیاست. در ا

 یهااحتمال وقوع تکانه کنند،یم یریگیرا پ یانتخابات یهاباال رقابت تیبا حساس زیو مردم ن

ها تکانه نیا یاقتصاد طیوجود دارد البته با توجه به شرا انهیگراتعصب یرفتارها یو برخ یاجتماع

نخواهد  یاموال عموم بیگسترده و تخر یهاآشوببه  همراه با نارضایتی عمومی نیست و منجر

 کیگرم است و هر روز  اریبس یمجاز یهایو هوادار هاتیتوئ ،یاداغ روزنامه یترهایشد. بازار ت

 یجزئ یهایریبا درگ انیدر پا زیها ناز آن یکه برخ کندیرا برگزار م یغاتیتبل دادیرو کی انیجر

و  ؛کنندیم تیو تجمعات کوچک و بزرگ فعال یغاتیتبل یهانارواک شودیمواجه م نیبا مخالف

با  طورنیهم .شوندیم دهیدر شهر د وضوحبهها رصد آن یبرا یو نظام یتیامن یروهاین

بر آن داشته به ثمر  دیتأک 1011در سال  یکه رهبر دیهای مسئوالن، شعار جهش تولپیگیری

 فیضع اریکرونا بس هیسا نیافزون بر ا. است مردم مشخص شتیآن بر مع راتیشده و تأث کینزد

 ازین شیموضوع باعث افزا نیاست هم شدهگرفتهدر جهان از سر  یاقتصاد یهاتیشده و فعال

 نیکشور شده است. در ا یتر برانفت و فروش راحت متیق شیو موجب افزا شدهبه نفت  یجهان

ی مردم و رقابت کامالً جدی در درصد 21دورنمای مطلوبی با مشارکت نسبتاً باالی  ویسنار

اعی وانفعاالت اجتم؛ که با مدیریت صحیح فعلردیشکل بگ تواندیهای انتخاباتی مبندیقطب

شود، بلکه امنیت کاملی نیز بر کل فرایند تنها از انتشار شائبه نبود سالمت جلوگیری مینه

نیت ملی در این سناریو هایی سطحی برای اماگر چالش جهیدرنت انتخابات حاکم خواهد بود.

سازی نخواهد شد بلکه به سبب مشارکت حداکثری مقوم امنیت محتمل باشد، منجر به بحران

 ملی نیز هست.



 21                                           ... رانیا یاسالم یجمهور 1033 یجمهور استیانتخابات ر یوهایسنار

 لغزش دهشتناک

 شاخص راهنما

 های اقتصادی در میان مردمرکود در بازار داخلی همچنان ادامه داشته و نارضایتی  

 زند؛موج می

  های سیاسی دارای پایگاه میان همه جریاننامزدهای تائید صالحیت شده از

 ؛اجتماعی هستند

 یاسی بندی سقطببیشتر شکل گرفته و  یرأجریانی به امید سبد های میانائتالف

 .است نمایان شده صورت دوقطبیبه

ساز زمینه، 1011سال  یبورس یهاانیز ها ورکود بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. گرانی

 اتجامعه آبستن تحرک وشده است  و با درآمد متوسط درآمدهای کمدهک های عمومیاعتراض

ی های خیابانها، تجمعات و کارزاربسترساز برگزاری سخنرانی هامناسبت .استسیاسی باالیی 

جه بود صیتخص ندیها شده است. فرآشود که شعارهای انتخاباتی گرمابخش آنای میگسترده

 انیبه هم شده است، اصولگرا یاسیس یهاانیجر دنیتاز یابر دیجد یدر مجلس کارزار 1033

 یانیمجلس را به برخورد جر یاعتدال انیو جر کنندیم حیرا تقب ونیاعتدال یخارج استیمجلس س

شدگان  تیصالح دییکمک خواهد کرد. تأ یموضوع به وقوع دوقطب نیمتهم خواهد کرد؛ و ا

های تندروی شاخه انی؛ و احتماالً رقابت مدهندیماز خود نشان  ترکالیراد یطلبان رفتاراصالح

هایی های گذشته به پخش پیامسیاسیون فعال در انتخابات. کندیم دایادامه پهای سیاسی جریان

به  هامیتحر گرید یاز سودمند. های مجازی مشغول هستند و بر آتش دوقطبی میدر رسانه

ه معطوف ب همواره دیکاخ سفای از سوی رگونهشعا صورتبهو بازگشت به برجام  دهیحداکثر رس

همچنان از جانب  یفشار حداکثر استیس بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود خواهد بود و

و واکسیناسیون نیز بخش . کرونا خاموش نشده شودیم یریگیپدولت جدید آمریکا نیز 

 یقربان 1011با سرعت سال همچنان ی از جامعه را پوشش نداده است بنابراین کرونا توجهقابل

ال مربوط به شعار س نینفت، عدم توجه مسئول متیکرونا، ق م،یتحر هیسا ری. اقتصاد زردیگیم

 1033سال  لیتحو یدر سخنران یراکد است. رهبر یداخل یهایناکارآمد یو برخ 1011

 انیم یاسیشکاف س جادیرا از ا نیو مردم و مسئول کنندیم نییانتخاب اصلح را تب یهاشاخص

و ملتهب از  شیخو شتیجامعه به تنگ آمده از مع وجودنیباا. دارندیبرحذر م یجامعه و دوقطب

ر به منج داهایکاند یغاتیتبل یدادهایرو ی. برخندیگزیرا برم یناآرام ریمس یاسیس یهارقابت

به و نظام را متهم  کوبندیو آشوب م یمعاند بر طبل دوقطب یهارسانه شود،یم یریدرگ

 بطلهای تجزیهو گروهک کندیدوباره سر باز م یتیو اقل یتیقوم یهاچالش .کنندیم یناکارآمد
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 ی نیزانتخابات یو نامزدها کنندشروع به فعالیت می یافرا منطقهو  یاکنشگران منطقهبا حمایت 

داغ و  هاتنور رقابت درهرصورتاقوام را جلب کنند.  تیتا هرکدام در مناظرات حما کوشندیم

. دیخواهد رس زیدرصد ن 33مشارکت به  هاینظرسنج یاحتمال مشارکت باالست بر اساس برخ

 نیا ندیایبه صحنه ب یهمگ یروزیپ یبرا یاسیس یهاانیالبته ممکن است چون طرفداران جر

 دهیکش زینباشند و انتخابات به دور دوم ن دانیقاطع م روزیپ کیچیامکان محتمل است که ه

 شود.

 آستان طلوعدر 

 شاخص راهنما

 های اقتصادی مثبت و روند حرکتی شاخصاست،  برخوردار مناسبی ثبات از ارز بهای

 است؛

 اند؛های سیاسی تائید صالحیت شدهتوجهی از نامزدهای جریانتعداد قابل 

  های اجتماعی همچون تجمعات های بروز تکانهفضای امنیتی کشور آرام است و نشانه

های اعتراضی یا تبلیغ مشارکت حداقلی در فضای مجازی و پویشه اعتراضی گسترد

 .شودمشاهده نمی

شده، دوقطبی های سیاسی شناختهها و نیز جریاناحزاب، تشکل داراختالفات ریشه باوجود

 تجمعات براثرهای اجتماعی های بروز تکانه، زمینهرونی)متوازن یا نامتوازن( روی نداده است و ازا

اقوام  و یصنف یهاو تشکل انشگاهاجتماعات مثل د انیهای انتخاباتی در منیز سخنرانیمردمی و 

انتخابات با مشارکت  یبر برگزار 1033در آغاز سال  یرهبر .شودیمشاهده نم هاتیو اقل

؛ و بر ضرورت دارندیم بر حذر هایرا از هنجارشکن یاسیس یهاانیو جر ددارندیتأک یحداکثر

 شتیبر حفظ مع دیبا تأک شانیا .کنندیحاصل سیاسی اشاره مهای بیو مجادلهکاهش مشاجرات 

 دیهای اقتصادی مردم تأکبه رفع چالش ندهیمردم و اقتصاد کشور بر اهتمام ویژه دولتمردان آ

 .نندیگزیبر حفظ روند رونق برم دیتأکبا و  یاقتصاد هیمابا ته ینام زین 1033سال  یو برا کنندیم

معاند همچنان  یهارسانهاگرچه  ی آشکار رونق اقتصادی سبب دلگرمی مردم شده است.هانشانه

تشنج بر م یسع جیمشخص بودن نتا شیو از پ یشیروزها ضمن فرما نیآرام ا یبر فضا دیبا تأک

برنامه خود از منازعات هنجارشکنانه  یمناظره ضمن معرف انینامزدها در جر. کردن فضا دارند

 یقائل هستند و نامزدها یاجتماع یهاگاهیخود پا یبرا یهمگ یاسیس یهاانیجر. اندزکردهیپره

 زیبرانگنگهبان بحث یراشو یهاتی. رد صالحکنندیها تالش مآن یروزیپ یو برا یخود را معرف

ها و تشکل هاانینامزد مورد اجماع خود را در کارزار انتخابات دارند. همه جر هاانینبوده و همه جر
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رسانه ملی و دیگر نهادهای مسئول  .کنندیجداگانه مردم را به مشارکت دعوت م یهاهیانیدر ب

ساز های چالشی همچون مناظره و مستندهای شگفتیگیری از برنامهدر امر انتخابات نیز، با بهره

های ههرچه به هفت ند.نک ترفضای عمومی جامعه را انتخاباتیکنند سعی می ما،یتولیدی از صداوس

سبی شود اما با توجه به رضایت نتر میشود فضای جامعه با شیب مالیمی رقابتیپایانی نزدیک می

رسد به نظر می تیدرنهاجامعه از اوضاع معیشتی منجر به رقابت به منازعات سیاسی نشده است. 

لوب مطو انتخابات با مشارکتی نزدیک به  خواهد بودرو های میانهپیروز انتخابات از میان جریان

 به پایان خواهد رسید.

 دلگیر غروب

 شاخص راهنما

 های منتهی به انتخابات مشکالت کمبود برخی مواد غذایی و دارو جامعه را به در  ماه

 ابرجاپ مشکالت هاحوزه تمامی در و افکنده سایه کشور اقتصاد بر رکودتنگ آورده است. 

 است؛

 سیاسی هایانیجرو  شوددیده می عدم احراز صالحیت گسترده از سوی شورای نگهبان 

 ؛بندی مشخصی ندارندو قطب یتوان موج سازتائید صالحیت شده 

 شودمین مشاهده و فضای مجازی جامعه سطح در محسوسی تحرکات و هاجنبش. 

 راگیرف نیز اجتماعی سستی و رخوت فضای است، کرده سخت مردم بر را زندگی اقتصادی رکود   

 بتنس مردم تا شوندمی سبب نظامبه اعتمادیبی بوق در ربی با دمیدنغ هایرسانه. است شده

 هایجریان. است بزرگ بحرانی دچار عمومی معیشت و کشور اقتصاد. شوند توجهکم انتخابات به

 هک افزایند؛می اوضاع وخامت بر حاکم دولت به مداوم حمله با تندرو طلباناصالح و اصولگرایی

پایین و  درآمد با هایدهک. شودمی انتخابات در فعال حضور برای دممر دلسردی سبب امر این

 روروبه دشواری با عید شب مایحتاج و لباس خرید در سال پایانی روزهای در نیز حتی متوسط

 و گسترده سواریموج با معاند هایرسانه کمکم. بینندمی درخطر را خود معیشت و اندشده

 جمهوری نظام و فرمایشی را سیاسی هایجریان تمامی کشور داخل در مجازی فضای از گیریبهره

 و یکدیگرند با رقابت حال در هاجریان جامعه یسوکی در کنند،می تلقی ناکارآمد را اسالمی

 هب تمایلی هارقابت به توجهبی مردم دیگر سوی از و دانندمی کنونی رکود مسبب را همدیگر

 اجتماعی اهپایگ توانندنمی مردم تفاوتیبی به توجه با سیاسی هایجریان .ندارند سیاسی مشارکت

 سازیتیکدس بهمحکوم را نگهبان شورای تندرو طلباناصالح. باشند داشته انتظار خود برای قوی

 به را اقبالی دارای نامزد تواندنمی مردم اقتصادی نارضایتی توجه با گرایاناعتدال کنندمی نظام

 نتوانسته دخو در قالب اصولگرایان با که نیز مجلس دیگر سوی از. کند معرفی یانتخابات هایرقابت
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 زودهنگام ای و نگرفته شکل یا هاائتالف از بسیاری شرایط این دهد؛ در ارائه را قبولی قابل عملکرد

 هب تمایلی کنونی، اوضاع به منتقد و دلسرد خسته، شوند. مردممی متالشی اختالفات براثر

 یبرخ برای مناسب بستری شرایط این است ممکن. ندارند تبلیغاتی رویدادهای در مشارکت

 ندمان هاییواژه گسترش یا و انتخابات تحریم بر دمیدن مثل کند فراهم را معاند هایدهیسازمان

 .هست واژگان جنس همین به آلوده نیز خبرنگاران برخی قلم روزها این. «کندنمی فرقی»
 

 دهاگیری و پیشنهانتیجه
 یبرا لیبد یهانهیبتوانند به گز رانیگمیو تصم گذاراناستیتا س شوندینوشته م وهایسنار

 در های محتملآگاهی درباره آینده کسب پژوهش ینا انجام از . هدفشندیندیب یریگمیتصم

 با موارد مشابه پیش از دیجمهوری ایران شادهم ریاستسیزانتخابات دوره  است. فرآیند انتخابات

 ؛نسبت به ادوار گذشته یمجاز یهابکهش شگرف شرفتیخود تفاوت بنیادین داشته باشد. پ

 هجادشدیاها گیری کرونا و تحریمگیری کرونا؛ وضعیت اقتصادی که در سایه همهوضعیت همه

. با توجه به همه این مختصات ویژه، است زدهرقمی برای این انتخابات فردمنحصربهاست، شرایط 

، «انتخابات یشدن فضا یتیامن»، «انتخابات یبندقطب»پیشران مهم و اثرگذار  پژوهش شش

را  «یاقتصاد تیوضع»و  «یستیترور یهااتیوقوع عمل»، «نگهبان یشورا یهاتیرد صالح»

ها نیروهای بزرگ تغییر هستند و این پتانسیل را پیشران کهآنمعرفی کرده است و با توجه به 

 یرستدبهها حوالت اساسی روبرو کنند الزم است تا تغییرات این پیشراندارند که صحنه را با ت

 جمهوریهای محتمل پیش روی انتخابات ریاستچهار سناریو از وضعیت تیدرنها دیدبانی شود.

 بروز در تواندمی که عواملی ترینمهم از است. بر اساس این سناریوها یکی شدهحاصل 1033

« ارهطلوع دوب» یویسنار .است کشور اقتصادی وضعیت کند، عمل ندهبازدار انتخاباتی هایچالش

 یاسالم یاز نگاه جمهور دیشا ،حاکم بر جامعه یاقتصاد یبا توجه به رونق احتمال« لغزش آرام»و 

های مطلوبیت نیتأمبرای « لغزش آرام»اگرچه سناریوی  داشته باشد. یشتریب تیمطلوب رانیا

 هایماه رد باید مسئولین بنابراین؛ ی امنیتی نیز هستهامؤلفهبه جمهوری اسالمی نیازمند توجه 

 وچکک هرچند مشکالت با را مردم معیشت تواندمی که تصمیماتی هرگونه از منتهی به انتخابات

دوقطبی در فضای »گیری دهند شکلافزون بر این سناریوها نشان می .بپرهیزد کند، مواجه

کلیدی دیگری هستند که توجه و  تیعدم قطعدو « تماعیهای اجوقوع تکانه»و « انتخابات

توانند وضعیت را به سمت ها حائز اهمیت است چراکه میدستانه درباره آنطراحی اقدام پیش

 مرکزت و کافی توجه با اطالعاتی و امنیتی لذا الزم است نهادهای سناریوهای نامطلوب سوق دهند؛
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 .ندکن پیشگیری امنیتی هایبحران گیریشکل زا انتخاباتی نامزدهای سیاسی شعارهای بر

رسد کشد که به نظر میوضعیتی را به تصویر می« غروب دلگیر»و « لغزش دهشتناک» یویسنار

در این  شدهارائههای های جمهوری اسالمی ایران بوده است؛ بنابراین شاخصفاقد مطلوبیت

وضعیت جامعه به این سناریو تا حدودی  سناریوها پیش از انتخابات باید پایش شوند تا از تمایل

لیدی ک تیعدم قطعجلوگیری شود. پژوهش حاضر با خلق سناریوها توانسته شش پیشران و سه 

گذاران نیازمند توجه ویژه است را گوشزد کند و سیاست 1033که در انتخابات ریاست جمهوری 

از سناریوهای محتمل و  های بدیل از رهگذر آگاهیبه وضعیت دنیشیاندگیران در و تصمیم

از قرار گرفتن در وضعیت منفعالنه نسبت به این سناریوهای نامطلوب یاری کند. پژوهش  اجتناب

 انتخابات ریاست حاضر با در نظر گرفتن اقتضائات و امکانت خود به تدوین سناریوها محتمل

 عیبر وقا ینسبتسلط  ی ومحتمل اغلب آمادگ یوهایدرباره سنارپرداخته است؛  1033جمهوری 

 یوهایجداگانه سنار یهااست در پژوهش ستهیشا لیدل نیوجود دارد به هم یفضا تیریو مد

 1033ابات انتخ سازیشگفت یوهایسنار یبررس نیشوند؛ بنابرا یو بررس یطراح زین سازیشگفت

 پژوهشگران است. ریپژوهش به سا یشنهادهایپ نیتراز مهم زین
 

 قدردانی
ن که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان ای ین توانمندخبرگااز 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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