
اي ساختاري است. برآوردي از ميزان، شدت و گستردگي اين موضوع به صورت  اي اخالقي كه مسئله فساد علمي نه مسئله
و غـيـره در  ISIنامه، مقـالـه،  رسمي و عمومي منتشر نشده است اما شواهد رو زميني ميداني درباره خريد و فروش پايان

راحتي قابل مشاهده است. از طرف ديگر نبـود  اطراف ميدان انقالب شهر تهران به
رابطه ارگانيك ميان دانشگاه و صنعت يا دانشگاه و دستگاه بوروكراتيك دولتـي، 

انـگـيـزد.  ساختاري را شكل داده است كه مقابله با فساد علمي ضرورتي بـرنـمـي
اي داراي اولويت در سـال  هاي ضعيف تبديل شدن اين فساد علمي به مسئله نشانه

از زبان دبير شوراي عالي انقالب  نامه فروشي اي براي مقابله با پايان نيز همچنان وجود داشت. موضوع تصويب اليحه 1395
هاي مقامات به آن از جمله ايـن مـوارد  هاي نويسندگان ايراني از مجله معتبر نيچر و واكنش فرهنگي، موضوع حذف مقاله

است. همزمان استادان دانشگاه (به ويژه در حوزه علوم انساني) به دو دسته موافقان برخورد قانوني و قضايي و مخـالـفـانـي 
دانند.در ميانه مباحث دانشگاهي،  نهادي را كارساز مي اند كه حمايت از استقالل و آزادي علمي و پااليش درون تقسيم شده

شـود: بـازار كـار  نيز از زبان بعضي از منتقدان آموزش عالي در ايران شنيده مي» پرولتارياي دانشگاهي«عبارت پرطنين 
التحصيالن مازاد. غيررسمي اما دائم فارغ

35فساد و تقلب علمي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شود. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه بخش  ها مشخص مي تغيير اقليم فرآيندي بلندمدت است و اثرات اين تغييرات در طي دهه
شود تغييرات جوي است و همين تفاوت باعث شده برخي كـارشـنـاسـان واژه  مهمي از آنچه به عنوان تغييرات اقليمي از آن ياد مي

تـري بـدانـنـد. بـارش بـرف در  وهوايي را عنوان منـاسـب نوسانات آب
هاي گيالن و مازندران و يا كاهش بارندگي در مناطق كوهستاني از  استان

وهوايي است. به گفته رئـيـس سـازمـان  جمله اين تغييرات الگوهاي آب
حفاظت از محيط زيست ريزگردهاي خوزستان نمودي از تغييرات اقليمي 

دهنده جدي بودن اين تغييرات و آثار سوء آن در ايران است. از حدود نيم قرن پيش تاكنون اثرات تغييرات اقليمي  است و اين نشان
هاي ناشي از تغيير اقليم و تغييرات دما در كشور جدي بوده و همچنان از اهميت بااليي برخوردار است. در سـال  همچون مهاجرت

هاي انساني در گرمايش زمين بود كه كشـور  توافق پاريس اقدام مهمي در سطح جهاني براي كنترل آثار سوء ناشي از فعاليت 2016
معناي تحولـي جـدي در  ما نيز از امضاكنندگان مشروط آن است. اجراي مشروط تنها بخشي از تعهدات ايران در معاهده پاريس به

كننده به ويژه صنايع  راني در ايران خواهد بود. براي مثال، نوسازي فناوري صنايع آلوده هاي مختلف اقتصادي، سياسي و حكم بخش
كننده به  هاي آلوده نفت و گاز، نيازمند پايداري برجام و آزادي نسبي روابط اقتصادي خارجي ايران است؛ تعطيلي برخي از كارخانه

كربن به منافع اقتصادي و سياسي گروهي از  هاي كم هاي اجتماعي دامن خواهد زد و اجراي برخي از سياست بيكاري، فقر و بحران
تدريج با به اجـرا  مندان آسيب خواهد رساند. موفقيت جهاني ايران در كمك به كاهش پيامدهاي مخرب تغييرات اقليمي، به قدرت

وضوح و شفافيت بيشتري خواهد يافت.  1396ها در سال  ها و برنامه درآمدن برخي از سياست

36هاي تغييرات اقليمي  پيامد 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هـاي  زمان چالشي بزرگ پيش روي حوزه سوء مصرف مواد يكي از معضالت مهم و حساس ايران است كه به طور هم 
دهد. جانشين بازرسي ستاد مبارزه با  هاي سياسي و قضايي قرار مي اجتماعي، خانواده، سالمت، زنان، جوانان و نيز حوزه

گويد اعتياد به مواد مخدر جزء پنج آسـيـب اجـتـمـاعـي  مواد مخدر كشور مي
شناسايي شده مهم در كشور است. به گفته مشاور مدير كل دفتر تحقـيـقـات و 
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور، سوء مصرف مـواد روزانـه مـوجـب 

شود. با وجود تصويب قوانين مجازات كيـفـري بـراي  نفر در ايران مي 9مرگ 
هاي درماني، آموزشي و فرهـنـگـي بـراي  كنندگان مواد مخدر و مشروبات الكلي، و نيز تأمين و افزايش بودجه مصرف

شود تا جايي كه برخي از آن بـا  مهار رشد اعتياد، سوء مصرف مواد در ايران همچنان معضلي جدي و اساسي تلقي مي
كنند. از سوي ديگر، اعتياد به عنوان آسيبي اجتماعي ابعاد جديدي همچون پايين آمدن  عنوان پاشنه آشيل كشور ياد مي

كنندگان مواد زيـر سـن  درصد مصرف 58سن اعتياد و افزايش سوء مصرف مواد در ميان زنان يافته است به طوري كه 
هم داراي اهميت  1396هاي گذشته در  سال هستند. پيامدهاي سوء مصرف مواد و مصرف مواد مخدر همچون سال 34

بااليي براي جامعه ايران خواهد بود.

37سوء مصرف مواد  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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بـه » توليدكننده نفت و گـاز«هاي ملي نفت در ساير كشورهاي نفتي از يك  المللي نفت و گاز و شركت هاي بين تغيير رويكرد شركت
بـخـش هاي تجديدپذير بوده است. اما در ايـران  ها در حوزه انرژي هاي جديد اين شركت ساز ماموريت ، زمينه»كننده انرژي تامين«يك 

گـذاري نـامـنـاسـب و  هاي استخراج، توليد يا انتقال انرژي تا قيمـت وري پايين منابع و فناوري هاي مختلفي از بهره انرژي كشور با چالش
افزايش مصـرف روبـرو 

سنـد   1395است. در سال 
مــلــي راهــبــردي انــرژي 
كشور به تصويب مجلـس 
شوراي اسالمي رسيد كـه 

وري انرژي توجه ويژه شده است. همچنين در راستاي معاهدات و رويكردهـاي  در آن ضمن رعايت الزامات زيست محيطي به ارتقاء بهره
هـاي  هـاي مـخـتـلـف انـرژي هاي ژئوپلتيك و توان باالي كشور در حـوزه جهاني و تغيير در بازار انرژي ضرورت توجه بيشتر به قابليت

هاي متولي انرژي قرار گيـرد. از سـوي  بايد در دستور كار سازمان  بايوهاي  گرمايي تا انرژي تجديدپذير از انرژي خورشيدي، باد و زمين
كند. يكي  هاي جديد را دوچندان مي هاي گذشته نياز به تغيير رويكرد و تأمين زيرساخت ديگر وابستگي كشور به منابع نفت و گاز در سال

بـا بـرخـي   1395تواند در حوزه انرژي باشد كه در سال  از دستاوردهاي مطلوب بهبود روابط با كشورهاي صنعتي جهان پس از برجام مي
هاي نفتي و نيز قراردادهاي بخش خودرو و حمل و نقل ابعادي از اين امكانات ديده شد اما ضروري است كه ايـن رونـد در سـال  پيمان
هاي نو به سمت پايداري بيشتر حركت كند. وري و توجه به انرژي با تبادل دانش و سرمايه در حوزه بهره 1396

38 هاي نو  وري انرژي و توجه به انرژي ضرورت بهره

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شـود.  را غيرقابل استفاده نمايد، آالينده آب محسوب مـي كه آن هر چيزي كه باعث تغيير خواص طبيعي آب شود به طوري
ويـژه  هاي شيميايي در كشاورزي به ويژه در فاضالب شهري، آالينده هاي آلي به هاي آب ناشي از آالينده ترين آلودگي مهم

از طريق كودهاي شيميايي و آلودگي صنعتي از انواع صنايع، غذايي، الكتريكي، نفتي و غـيـره 
شـود.  ومير آبـزيـان مـي ها و بيماري و مرگ رويه جلبك است. فاضالب شهري موجب رشد بي

ترين منابع آلودگي  ها از مهم رويه از كودهاي شيميايي و عدم دفن مناسب آن همچنين استفاده بي
هاي سطحي و زيرسطحي ورود  رود. سومين منبع آلودگي آب شمار مي آب و خاك در ايران به

هاي قليايي و اسيدي به چرخـه طـبـيـعـي آب  هاي صنعتي و شيميايي سرشار از آالينده فاضالب
هاي نفتي ناشي از استخراج نفت در سواحل و دريـاهـا و هـمـچـنـيـن ورود  كشور است. همچنين ورود نفت و فرآورده

گيرد. عدم دفن مناسب زباله و ورود  پسماندهاي نفتي مربوط به مراكز پااليشگاهي و پتروشيميايي نيز در اين دسته قرار مي
ويژه در مناطق نزديك به دريا در كشـور مـوجـب نـگـرانـي  هاي زيرزميني به ها و آب هاي درياها، رودخانه شيرآبه به آب

كند. دغدغه جدي ديگر شهروندان و كارشناسـان  كارشناسان محيط زيست شده و سالمت مردم را در اين مناطق تهديد مي
منظور جلوگيري از ورود پسماندهاي مختلـف  هاي شهري و صنعتي به حوزه مديريت آب و سالمت تصفيه مناسب فاضالب

به چرخه طبيعي آب با توجه به كمبود اين منابع و كاهش مستمر آن است. بنابراين با توجه به فشارهاي مـردمـي ضـرورت 
به يك مطالبه ملي تبديل شود. 1396توانددر سال  ها و نگرش پايدار در اين حوزه مي افزايش زيرساخت

39آلودگي آب  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي مرتبط با كادر سالمت و مسائل مديريتي،  هاي زيرساختي، چالش هاي اساسي نظام سالمت در سه دسته كالن چالش چالش
هاي سالمت دست و پـنـجـه  مالي و نظارت و كنترل قابل پيگيري هستند. نظام سالمت در ايران با معضل فرسودگي زيرساخت

كند. فرسودگي امكانات بيمارستاني، كمبود تجهيزات و تخت بيـمـارسـتـانـي بـراي  نرم مي
هاي فناورانه حوزه سالمت، ضـرورت نـوسـازي  ماندگي زيرساخت مراجعان درمان و عقب

گـذاري در  هـاي درمـانـي و سـرمـايـه تجهيزات پزشكي و بيمارستاني، توسعـه فـنـاوري
هاي سالمت را دوچندان كرده است. از سوي ديگر، مشكالت نيروي انساني در  زيرساخت

نظام سالمت، همچون مهاجرت متخصصان و كمبود نيروي انساني، افزايش خطاهاي پزشكي و بي اعتمادي بـه كـادر نـظـام 
كشد. كنترل و نظارت بر واحدهاي سالمت و درمان، تـامـيـن  سالمت، مسائلي است كه نظام سالمت در ايران را به چالش مي

رساني و نـيـز ارتـقـاي  مندسازي نظام مديريتي سالمت براي باال بردن كيفيت خدمت كرد آن و توان بودجه و نظارت بر هزينه
كـردن آنـهـاسـت.  المللي در حوزه سالمت، همه و همه مسائلي است كه نظام سالمت مسئول انجام و دنـبـال هاي بين همكاري

وري است و بازانديشي درخصوص آن در دولـت دوازدهـم  اي ايران داراي مشكالت جدي كارآيي و بهره همچنين نظام بيمه
رسد در آينده نيز  اي هستند كه به نظر مي ها، روندهاي قديمي و تكرارشونده رسد. بسياري از اين چالش نظر مي ناپذير به اجتناب

هاي نوظهوري پيش روي نظام سالمت در ايران هستند.  تداوم داشته باشند، در حالي كه برخي ديگر چالش

40هاي نظام سالمت چالش

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي ديپلماتيك ، اقتدار نظامي نيروهاي مسلح ايران به بازيگري كشور در منطقه كمك بسـيـار كـرده اسـت.  پاي فعاليت هم
اثر نشان دادن نقش ايران در مبارزه با تروريسم، كشورهاي غربـي  رغم تالش كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در كم علي

و روسيه به نقش تاثيرگذار و محوري ايران در مبارزه با داعش در عـراق و سـوريـه اذعـان 
موقع نيروهاي ايراني و ساماندهي نيروهاي مـقـاومـت مـانـع  دارند. در هر دو كشور، ورود به

هاي تروريستي شد. حفظ برتـري نـظـامـي،  سقوط مناطق بيشتر به دست داعش و ديگر گروه
هاي صـلـح  المللي پژوهش انستيتو بين«بوده است. طبق آمار   هميشه يك پاي منازعات منطقه

هاي  ميليارد دالر صرف هزينه 80، عربستان سعودي با هدف دستيابي به برتري نظامي در خاورميانه، ساالنه بيش از »استكهلم
درصد از توليد ناخالص ملي اين كشور است. عربستان پس از آمريكا و چين، سـومـيـن  14كند. اين بودجه حدود  مي  نظامي

ميليارد دالر هزينـه نـظـامـي  20بودجه نظامي عمده در ميان كشورهاي جهان را دارد. در منطقه خاورميانه، امارات با بيش از 
هاي نظامي و دفاعي ايران، ضرورتي انـكـارنـاپـذيـر  مندي گيرد. در چنين شرايطي تقويت توان ساليانه بعد از عربستان قرار مي

سـال  10هاي دفاعي ايران بود كه پس از حدود  مندي به ايران تحولي بزرگ در توان 300ورود سامانه اس 1395است. سال 
هاي نظامي و موشكـي  رسد پيشرفت نظر مي اي محقق شد. به هاي تسليحاتي در چارچوب توافق هسته و با برداشته شدن تحريم

همچنان ادامه داشته باشد. از سوي ديگر با تغيير دولت اياالت متحده آمريكا و رويكرد مغرضانه دولـت  1396ايران در سال 
جديد به ايران احتمال برخي تنش هاي نظامي در منطقه خليج فارس نيز قابل تصور است.

41امنيت نظامي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شدن علم باشد. توجه به كميت مقاالت  نامه شايد يكي از بارزترين نمودهاي كااليي بازار پررونق خريد و فروش مقاله و پايان
ويژه تحصيالت تكميلي و فقدان سيستم ارزيابي علمي مناسب و كارآمد براي  و كارهاي پژوهشي در نظام دانشگاهي و به

گذاري  مقاالت،  ارزش
از يك سو به رونق 
بازار خريد و فروش 

زند و  مقاله دامن مي
هاي علمي است. عالوه بر  توجهي به كيفيت پژوهش ازسوي ديگر، خود يكي از پيامدهاي جدي كاالوارگي دانش و بي

طوري كه دريافت و افزايش  هاي مادي و كااليي آميخته شده، به ها، آموزش مدارس نيز با ارزش كاالوارگي علم در دانشگاه
هاي قانوني و غيرقانوني در مدارس دولتي و غيردولتي، گسترش تدريس خصوصي توسط معلمان مدارس و سودهاي  شهريه

هاي كمك آموزشي به معضالت مهم و جدي نظام آموزشي در ايران تبديل شده است.  كالن حاصل از فروش كتاب
سازي در حوزه آموزش و پرورش موجب شده است تا شكاف كيفيت آموزشي در مدارس دولتي و  گسترش خصوصي
تر شود و عدالت آموزشي و برخوردار بودن عموم از امكانات آموزشي مساوي به  تر و جدي روز بزرگ غيردولتي روزبه

شدن علم و آموزش و به محاق رفتن عدالت آموزشي يكي  رسد پيامدهاي اجتماعي كااليي فراموشي سپرده شود. به نظر مي
از محورهاي مهم مسائل حوزه علم و آموزش در آينده ايران خواهد بود.

   42محاق رفتن عدالت آموزشي  شدن علم و به كااليي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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كاهش تقاضا براي ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي از يك سو و رشد چشمگير متقاضيان ورود به مقطع دكترا از سـوي  
دهد كه نسبت جامعه ايران به آموزش عالي تغيير كرده و توازن تقاضا براي ورود به مقاطع مختلف تحصيـالت  ديگر، نشان مي

دانشگاهي دستخوش تحوالتي اساسي شده اسـت. آمـار سـازمـان 
دهد كه هر سال از تعداد متقاضيـان  سنجش آموزش كشور نشان مي

شود و بحران كمبود دانشجو در مقطـع  كنكور كارشناسي كاسته مي
هـاي  كارشناسي موجب از رونق افتادن و حـتـي تـعـطـيـلـي دوره

كارشناسي داراي شهريه در مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي، دانشگاه آزاد و پيام نور شده است. در حالي كه آمار داوطـلـبـان 
نيز همچون مقطع كارشناسي كاهش چشمگيري داشته است، به گفته مشـاور  1395تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در سال 

هزار نفري روبرو بـوده اسـت. خـيـل عـظـيـم  50عالي سازمان سنجش آموزش كشور آمار داوطلبان آزمون دكتري با رشد 
التحصيالن كارشناسي ارشد و دكتري نيز از دانش و تخصص الزم و ضروري براي بازار كار برخوردار نيستند. بـه نـظـر  فارغ
هاي مـخـتـلـف اقـتـصـادي و  حوزه 1396رسد تحوالت اجتماعي آموزش عالي در ايران، چالش مهمي است كه در سال  مي

اجتماعي را تحت تاثير قرار خواهد داد.

43تحوالت اجتماعي آموزش عالي   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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تحت تاثير چند عامل عمده قرار داشته باشد. نخستين عامل، پيدايش  1396رسد تحوالت بازار  انرژي در سال  به نظر مي
هاي استخراج  هاي نوين استحصال و جايگزيني نفت (اعم از فناوري فناوري
هاي تبديل  هاي عميق، استحصال از منابع نامتداول مانند شيل، فناوري از آب
هاي تجديدپذير) است كه ذخائر نفـتـي  سنگ به اولفين و رشد انرژي زغال

دهـد. ايـن  ويژه اياالت متحده آمريكا را افـزايـش مـي در دسترس دنيا و به
دالري در سـال  60تا  40عامل باعث خواهد شد كه قيمت نفت در كانال 

ماندگار باشد. دومين مسئله بازيابي و افزايش سهم ايران در بازار انرژي نسبت به دوران قبل از تحريم است كه باز  1396
انداز كاهش رشد  كند. سومين مسئله چشم رو مي از ناحيه عرضه افزايش قابل مالحظه، قيمت انرژي را با محدوديت روبه

كند. تـنـهـا  ترين متقاضيان نفت خام است كه انتظار ثبات قيمت نفت را تحكيم مي عنوان يكي از اصلي اقتصادي چين به
هاي نظامي شديد در منطقه جـنـوب  ها و مواجهه تواند موجب عدم تحقق ثبات قيمت نفت شود، درگيري عاملي كه مي

غرب آسيا است كه احتمال وقوع آن بسيار كم است. بر اين اساس سال آرامي براي بازار انرژي در پيش خواهد بود و 
كشورهاي نفتي نبايستي بر روي بهبود وضعيت درآمدهاي نفتي از محل افزايش قيمت نفت حساب باز كنند.

44بازار جهاني انرژي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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تهران فقط پايتخت سياسي ايران نيست. تهران مركزي براي تجربه چيزهايي است كه تجربه آنها در بسياري از شهـرهـاي 
ديگر ايران سخت يا غيرممكن است و اين مسئله به دليل تمركز توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي در تهـران (در دوره 

قبل و بعد از انقالب) است. مسئله تغيير پايتخت و يا تـقـسـيـم وظـايـف 
هاي مختلف از  پايتخت همواره جزء اخباري بوده كه به تناوب در رسانه

قول مسئوالن مختلف درج شده است. تـالش بـراي تـمـركـززدايـي از 
هايي شـده  گيري و اجرايي منجر به سياست پايتخت در فرايندهاي تصميم

توان به طرح مديريت دفاع موزاييكي اشاره كرد. مـاجـراي  اند كه از جمله آن مي كه بيشتر در عرصه امنيتي پيگيري شده
هـاي مـردم و  ها در اين مورد را از لحاظ اجتماعي بيشتر كرده است به نحوي كه بخشي از دغـدغـه پالسكو، حساسيت

ها در اين ماجرا با محوريت زلزله احتمالي در تهران شكل گرفتند. معضالت رايج شهري در تهران اعم از ترافيـك،  رسانه
ها، تخلفات رانندگي، آلودگي و غيره نيز ضرورت تفكر به تمركززاديي از تهران را چنـد بـرابـر كـرده  عدم ايمني سازه

هاي شهري، مـديـريـت  هاي مرتبط با سياست شود كه با توجه به انتخابات شوراها در سال آينده بحث بيني مي است. پيش
رسـد كـه  باشد با اين حال بعيد به نظر مي 1396هاي مردم و مسئوالن در سال  ترين بحث بحران و امثالهم از جمله مركزي

اي نزديك، حالت اجرايي به خود بگيرد. گيري و تمركززدايي از پايتخت در آينده تقسيم قدرت تصميم

45تمركزگرايي در تهران  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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جمـهـوري، شـوراي  توان گفت وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، معاونت علمي رياست به طور كلي مي
گذراي و  عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انقالب فرهنگي و مجلس شوراي اسالمي نهادهاي حاكميتي هستند كه در سياست

هـاي  اجراي سـيـاسـت
حوزه علم و آمـوزش 
نقش كـلـيـدي ايـفـا 

كنند. امـا در ايـن  مي
هاي مختلف علم و آموزش با يكديگر اختالف، ناهماهنـگـي و حـتـي  هاي اين نهادها در حوزه ميان، بسياري از مواضع و سياست

هاي دانشگاهي با وزارت بهداشت اخـتـالف  گذاري براي برخي رشته تقابل دارد. وزارت علوم از يك سو بر سر نظارت و سياست
هاي مختلف از جمله برگزاري كنكور با وزارت آموزش و پرورش درگير است و از سـويـي در  نظر دارد، از سوي ديگر در حوزه

جمهوري قابل تشخيص و تفكيك نيست. مجلـس شـوراي  بسياري موارد، حوزه وظايف و اختيارات آن از  معاونت علمي رياست
كـاري  گذاري كالن در بحث علم و آموزش دچار اختالف نظر و گاه مـوازي اسالمي و شوراي انقالب فرهنگي نيز در حوزه قانون

راستا نيستند و تفسيـر نـهـادهـاي  خوان و هم هستند. عالوه بر اين، بسياري از اسناد باالدستي در حوزه علم و آموزش با يكديگر هم
وبودجه نيز  هاي ديگر مانند سازمان برنامه گرايانه برخي از دستگاه گذار از اين اسناد نيز متفاوت است. همچنين ورود مداخله سياست

هاي چندگانه، يكي از مسائل مهمي اسـت كـه  گذاري آشفتگي اين بخش را دوچندان كرده است. تعدد نهادهاي موازي و سياست
ها در حوزه علم و آموزش تاثير خواهد داشت. مشي ها و خط چون گذشته بر آينده سياست هم 1396در سال 

46گذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش  تعدد نهادهاي سياست

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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زند و جامعه را  است، امري كه تعادل را بر هم مي» قطبي شدن«در جامعه ايران چالش » ساز ديگري«هاي  يكي از چالش
از مضرّ بودن  دو قـطـبـي بـراي   1395برد. به همين خاطر است كه مقام معظم رهبري مهر  به سمت افراط و تفريط پيش مي

تفرقه شكاف «كند:  جمهوري در پيامي توييتري تاكيد مي گويد و رئيس كشور مي
دهـد  . برخي مطالعات نشـان مـي»و دوقطبي شدن جامعه آغاز انحطاط خواهد بود

هايي را در ساير كشورها نيز پـديـد  شدگي يك روند جهاني است كه بحران قطبي
سـال  شدگي در انـتـخـابـات مثال پيامدهاي قطبي ؛هاي مختلف موثر باشد تواند روي پديده آورده است. اين قطبي شدن مي

طبع اين مـاجـرا در  اين روند چنان است كه در زندگي روزمره و سبك زندگي سنتي/مدرن نيز شاهد آن هستيم. به.  1396
هـا و ديـنـداران  هاي غيرمذهبي هاي تفاوت نگاه كه شاهد چالش  طوري دهد به نيز خودش را نشان مي شدگي مذهبي قطبي

گرا است به طوري كه هريك ديگري را بـا  گرا/غرب جديد با دينداران سنتي هستيم. يكي از وجوه دوقطبي نگاه ضدغرب
هـا نـيـز  نوازند. اين روند در انتخاب رسانه مرجع و اصلي براي دريافت اخبار و بـرنـامـه هاي مختلفي مي القاب و برچسب

وضوح قابل پيگيري و مشاهده است. از يك سمت شاهد قطبِ بينندگان صداوسيمايي و از سمت ديگري شاهد بينندگان  به
اي هستيم. هاي ماهواره شبكه

47شدگي جامعه  قطبي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي  ترين سند راهبردي نظام سالمت خواهد بود. ارزيابي دومين سال اجراي طرح تحول سالمت به عنوان مهم 1396ارديبهشت سال 
محور بودن اين طرح بـه  اوليه از اين طرح نيز منتشر شده است. مخالفان به طور كلي به درمان

هاي كلي ابالغي مقام معـظـم رهـبـري، اجـراي دوبـاره  جاي پيشگيري، انحراف از سياست
راهبردهاي قديمي ناكارآمد مانند شكاف درآمدي ميان كاركنان بـخـش سـالمـت و عـدم 

هاي  كنند كه اين طرح به كاهش هزينه كنند. موافقان اما دفاع مي پايداري مالي طرح اشاره مي
ها و غيره منجر شده است. طرح تحول سـالمـت بـه  ها، ارتقاي كيفيت و نوسازي زيرساخت درماني مردم، افزايش چتر پوشش بيمه

گذاري نظام سالمت بر مسائل مختلفي مانند نابرابري اجتماعي، كيفيت و سـالمـت نـيـروي كـار، مـيـزان  عنوان سند كالن سياست
گذارد و از مسائـل ديـگـري  هاي عمومي و قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد دولت يازدهم تأثير مي هاي دولت به بخش بدهي

بنيان نظام سـالمـت و غـيـره تـأثـيـر  هاي دانش سازي، توسعه نوآوري و شركت مانند رويكرد عمومي دولت و جامعه به خصوصي
سالگي اجراي اين طرح، شايد آن را به يكي از مسائل قابـل تـوجـه  پذيرد. تقارن انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و آغاز سه مي

تبديل كند.  1396هاي نخست سال  فعاالن نظام سالمت و عموم مردم در ماه

48طرح تحول سالمت 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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دانند. اما آمار  برخي فعاالن حوزه سالمت و محيط زيست مشكل اصلي ايران را نه بازيافت، بلكه الگوي نادرست مصرف و توليد زياد زباله مي 
دهد كه در مقايسه با جهان در شرايط متوسطي از لحاظ توليد زباله هستيم. عالوه بر اين  گرم زباله نشان مي 700سرانه توليد روزانه هر نفر حدود 

عنوان مثال شهرهاي  ميزان و نوع پسماندها در مناطق كشور متفاوت است. به
ساحلي ايران به لحاظ توليد و دفع زباله با چالش جدي روبرو هستند. از 

 95كنند كه حدود  سوي ديگر  هر چند مسئوالن مديريت بازيافت عنوان مي
شود اما عدم تفكيك مناسب زباله از  درصد زباله تفكيك شده بازيافت مي

در اكثر شهرهاي كشور موجب » مافياي زباله«اي مانند  مبدا در كنار پديده
هاي  هاي خشك و تر شامل پسماندهاي الكترونيكي، نخاله برانگيز باشد. انواع مختلف زباله شود كه همچنان بازيافت يك مسئله چالش مي

ت هاي متفاوت بازيافت است و با توجه به رابطه مستقيم زباله با سالمت و كيفي ساختماني و پسماندهاي صنعتي و بيمارستاني همگي نيازمند شيوه
نفع  هاي ذي هاي مردمي و كنشگران اجتماعي و محيط زيستي و حتي گروه زندگي مردم اقدامات راهبردي جدي در اين زمينه خواست گروه

كه عمده توليد زباله در مناطق تجاري  هاي شهري چرخه طبقاتي توليد زباله است زيرا درحالي اقتصادي است. موضوع مهم ديگر  در مورد زباله
گيرد، دفع نامناسب و  تجميع پسماندها و مشكالت جانبي آنها عمدتاً متوجه حاشيه شهرها و مناطق  و توسط طبقات باالي جامعه صورت مي

توجهي قرار  هم با ايران همراه خواهد بود و اگر همچنان مورد بي 1396مند است. معضل كهنه  ناكارآمدي مديريت بازيافت در سال  كمتر بهره
هاي ثانويه ناشي از آن خواهيم بود. چندان دور شاهد بحران گيرد، در آينده نه

49ناكارآمدي مديريت بازيافت   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي گوناگون بر سالمت جسماني و رواني افـراد اسـت.  گيري يكي از ابعاد مهم سبك زندگي، تاثير عاليق، رفتارها و جهت  
تغيير الگوي سبك زندگي مردم در ابعاد مختلف در ايران موجب بروز مشكالت متعددي در حوزه سالمـت شـده اسـت تـا 

 10جايي كه بنا بر آمارها، بيش از 
كشند، بيش  درصد مردم سيگار مي

درصد مردم تحرك كـافـي  35از 
درصـد مـردم  28ندارند و حدود 

فشار خون دارند. تغذيه، ورزش، نحوه استفاده از ابزارهاي ديجيتال و نيز ميزان مصرف محصوالت آرايشي، متغيرهـاي مـهـم 
اي دارند. عادات غذايي ناسالم در سبك زندگي ايرانيان، همچـون  سبك زندگي هستند كه بر سالمت افراد تاثير قابل مالحظه

فودها، و مصرف سرانه پايين شير و لبنيات،از علل اصـلـي  مصرف باالي نمك و شكر، افزايش مصرف غذاهاي آماده و فست
هاي قلبي است. وابستگي اعتيادگونه به اينترنت و ابزارهاي ديـجـيـتـال  مشكالت سالمت همچون قند و فشارخون باال و سكته

هـاي  تحركي، چـاقـي، بـيـمـاري هاي سبك زندگي جديد در ايران است كه به مشكالت سالمتي همچون كم يكي از ويژگي
زند. تبعات و پيامدهاي سـبـك زنـدگـي  استخواني و نيز مشكالت سالمت روان همچون وسواس و اعتياد به موبايل دامن مي

جديد بر سالمت مردم در ايران، چالشي مهم و نوظهور در حوزه سالمت است كه در اين گزارش نيز همچون گـزارش سـال 
قبل به آن توجه شده است.   

50مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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تر شده است و در نتـيـجـه  هاي گذشته پيش و پس از انقالب با تغذيه از دالرهاي نفتي روز به روز فربه نهاد دولت در ايران طي دهه
تواند حركت چابكي در اقتصاد تحقـق  اكنون نه خود مي

تواند با كنار رفتن از صحنـه، راه  راحتي مي بخشد و نه به
هاي غير دولتي باز كند. مقاومت اصلي در  را براي بخش

هـاي دولـتـي  سازي شركت ميان مديران بر سرخصوصي
تعبير وزير اقتصاد محل توزيع رانت و حقـوق  است كه به

مـنـدي از مـواهـب وضـعـيـت گـذار  خصوص در ابعاد محلـي بـراي بـهـره هاي قدرت به نجومي هستند. نزاعي جدي بين گروه
هاي دولتي است كه گاه تا سطح تـهـديـد وزيـر  سازي در جريان است. از سويي رقابت بر سر در اختيار گرفتن شركت خصوصي به

هـاي نـجـومـي در جـريـان  رود و از سوي ديگر برخي مترصد دريافت تـخـفـيـف اقتصاد به استيضاح، سؤال و بركناري پيش مي
دهـد كـه در  ها هستند تا بتوانند بخشي از اموال و خدمات سابقا عمومي را اختصاصي كنند. برآوردهـا نشـان مـي سازي خصوصي

تـر  هاي واگذرشده به بخش خصوصي واقعي انتقال يافته است. اين امر منجر به فـربـه درصد از بنگاه 23سازي تنها  فرآيند خصوصي
هاي دولتي و بدون ابزارهاي نظارتي نـيـز  هاي مشابه با شركت گيري نوع ديگري از شركت شدن نهادهاي عمومي غيردولتي و شكل

هاي احتمالي  و تالش 1396جمهوري و شوراها در سال  رسد با توجه به در پيش بودن دو انتخابات مهم رياست نظر مي شده است. به
هاي آن همچنان يكي از مسائل اصلي كشور باشد. سازي و پيامد براي بازتوزيع مواهب وضعيت نابسامان اقتصادي، خصوصي

51سازي و پيامدهاي آن   هاي خصوصي سياست 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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اند. البته گردشگري در  هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي ايران چنان است كه برخي آن را بهشت گردشگران ناميده ظرفيت
است. دستيابي به سهـم  ها جذب گردشگران خارجي ترين اين چالش هاي مختلفي مواجه است. يكي از مهم ايران با چالش

هـاي  بازار مناسب در حوزه گردشگري بدون تـوجـه بـه زيـرسـاخـت
ونـقـل هـوايـي و  ونقل و به طور خاص حمل عمومي مانند شبكه حمل

پذير نيست. در حوزه گردشگري  ريلي و بخش فناوري اطالعات امكان
هاي جديد اشتغال براي مناطق  سبب ايجاد فرصت گردي داخلي نيز، بوم

شهرها در اين مناطق را نيز در نظـر  شود. هرچند كه بايد پيامدهاي فرهنگي حضور گردشگران كالن روستايي و محروم مي
توان به اقبال بخشي از ايرانيان بـه گـردشـگـري  هاي پيش روي توسعه گردشگري مي ها و چالش بگيريم. از ديگر فرصت

خارجي و سفرهاي تفريحي به كشورهاي همسايه مانند تركيه، آذربايجان، ارمنستان و گرجستان اشاره كرد كـه مـوجـب 
رونق گردشگري اين كشورها شده است.

52هاي توسعه گردشگري  چالش 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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ترين مسائل بيماران و مراجعان سـالمـت در ايـران اسـت. افـزايـش  نارضايتي مردمي از خدمات بخش سالمت يكي از مهم
هاي خدمات درمان و سالمت و محور قرار گرفتن پول در رابطه ميان مراكز درماني و بيماران، يكي از محورهاي اصلـي  هزينه

نارضايتي عمومي مردم در حوزه سالمت است كه در سال 
ها قـرار گـرفـت.  مورد توجه گسترده مردم و رسانه 1395

ازسوي ديگر، افزايش خطاهاي پزشكي و رعايـت نشـدن 
احترام بيماران در مراكز درماني، محورهاي ديگري هستند 

وجو كرد. كمبود امكانات بـراي ارائـه خـدمـات  توان علت نارضايتي مردمي از خدمات درمان را در ميان آنها جست كه مي
رساني پزشكي بـه  درمان و سالمت در مناطق محروم، در كنار مطالبات مردمي از دولت براي تحقق عدالت سالمت و خدمت

مناطق محروم كشور از ديگر مسائل حوزه سالمت است. همچنين گفته مي شود كه در برخي موارد ناآگاهي عمومي از برخي 
هاي كاذب و كاهش اعتماد به سيستم درماني كشور شده است، به طـوري  خدمات درماني نيز منجر به بروز و ظهور نارضايتي

دهد. نارضايتي دوسويه و از ميان رفتن اعتمـاد  كه وزير بهداشت درباره خطر از دست رفتن اعتماد به جامعه پزشكي هشدار مي
تواند بر ساختار كالن خدمات  تر مي است كه در ابعاد وسيع 1396ميان بيماران و نظام سالمت چالش مهمي براي ايران در سال 

درماني، جامعه پزشكي و سالمت عمومي اثرگذار باشد.

53هاي مراجعان سالمت و بيماران   چالش 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي ديگر از مهاجرت تا افزايش نـرخ جـرم  نشيني چالشي است كه حلقه رابط بين چندين دسته از چالش حاشيه
نشيني كاهش پيدا كرده است اما مشكل همچنان از بين نرفته و امـروز  هاي اخير نرخ حاشيه است. با اينكه در سال

نشيني شهري به بخشي از بـدنـه  براي شهرهاي ديگري غير از تهران نيز حاشيه
اخبار اجتماعي بدل شده است. اين به حاشيه رفتگان شهـري هـم از لـحـاظ 

هاي زيادي را ايجاد و  هاي اجتماعي و هم از لحاظ امنيت شهري چالش آسيب
هاي ناكارآمد شـهـري در  نشيني فرهنگي و آموزشي را نيز به همراه دارد. بافت كنند كه با خود، حاشيه تجربه مي

توانند به چالشي مضاعف بدل شوند. با توجه به افزايش نرخ رشد شهرنشيني در ايران  هنگامه بالياي طبيعي نيز مي
شـهـرهـا  هاي آينده نيز روند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي كوچك به كالن بعيد نيست كه در سال

هـاي  اي جديد و قديمي باشد. با اين حال بهبود سـيـاسـت هاي حاشيه همچنان باعث ايجاد و حضور مستمر بافت
هـاي  ها و تالش براي رفع مشكالت آنها (نظـيـر سـازمـان هاي مردم نهاد به اين بافت شهري و توجه بيشتر سازمان

كـنـنـده در مـورد  تواند بخشي از آمارهاي نـگـران اي كه در زمينه كودكان كار و غيره فعاليت دارند) مي خيريه
معضالت اقتصادي، امنيتي و فرهنگي حواشي شهرها را تلطيف كنند.

54شهري  نشيني حاشيه

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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نه پيشنـهـاددهـنـده تـلـقـي درسـتـي از تـوسـعـه دارد نـه «؛ »شوند نه شناخت دقيق ها از روي عادت نوشته مي برنامه«
هاي  برنامه ششم رونوشت از برنامه«؛ »ايم ها را در برنامه گنجانده مان آرمان براي پوشش انبوه مشكالت«؛ »كننده تصويب

ها تنها بخشي از سخنان كارشناسان و فعاالن اقتصادي در انتقاد  ؛ اين»قبلي است
نويسي در كشور به طور كـلـي  طور خاص و شيوه برنامه به برنامه ششم توسعه به

ها در نهايت به توسعه متوازن اقتصادي منـجـر  هايي كه به اعتقاد آن است؛ برنامه
اي در كشور اجـرا شـده و  شوند. بعد از انقالب اسالمي، پنج برنامه توسعه نمي

اند يا درصد كمي از  شده خود نرسيده ها، به اهداف تعيين كدام از اين برنامه شود، اما هيچ اجرا مي 1396برنامه ششم در سال 
هاي ايران چالشي هميـشـگـي  شده در برنامه با واقعيت ها، محقق شده است. انطباق اهداف تعيين شده اين برنامه اهداف تعيين

اي كشـور تـفـاوت چـنـدانـي  اي گذشته و برنامه ششم است. كارشناسان اقتصادي ميان برنامه توسعـه هاي توسعه در برنامه
گيري براي تـغـيـيـر  است. تصميم» اي ريزي و توسعه ايستايي فكر برنامه«بينند و معتقدند برنامه ششم توسعه هم دچار  نمي
يافتـه،  ريزي توزيع ريزي متمركز به برنامه ) برنامه1اند و گذار از ( ساله شده هاي متداولي كه تبديل به مناسك پنج ريزي برنامه

) برنامه پنج سـاالنـه بـه پـيـوسـت 3ارشادي و (رساني هاي اطالع آور (تبديل به قانون شدن) به برنامه ريزي الزام ) برنامه2( 
هـاي مـلـي، سـال  ريزي ) برنامه جامع به راهبردهاي كالن به عنوان شيوه امروزين برنامه4هاي ساليانه و ( نگرانه بودجه آينده
گيري سخت براي دولت دوازدهم خواهد بود.  يك تصميم  1396

55برنامه ششم توسعه  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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ترين محورهاي حوزه سالمت، مسائل مرتبط با دارو است كه به دليل ابـعـاد مـخـتـلـف درمـانـي،  يكي از مهم
هـاي  هاي متعدد قابل بررسي است و بـر حـوزه اقتصادي، اجتماعي و فناورانه، از جنبه

شود كه مصرف دارو در ايران از ميانگين جـهـانـي  گذارد. گفته مي متفاوتي نيز اثر مي
بسيار باالتر است. اين موضوع از يك سو به تجويز باالي اقالم خاص دارويي نـظـيـر 

گردد و از سوي ديـگـر، يـادآور درخـواسـت  ها ازسوي پزشكان برمي بيوتيك آنتي
بيماران از پزشك براي تجويز بيشتر دارو است. همچنين، مصرف داروهاي غيرمجاز و 

هاي اخير با افزايش چشمگيري روبرو بوده است  اي شهرت دارد، در سال قاچاق، يا آنچه كه به داروهاي ماهواره
به طوري كه اين موضوع به يكي از معضالت جدي حوزه دارو و درمان در ايران تبديل شده است. مـطـالـبـات 

هـاي  ها به دليل مشكالت مالي نيز يكي ديگر از چالش ها و تعطيلي بسياري از داروخانه ها از بيمه معوق داروخانه
بوده است. عالوه بر اين، مسائل دارو اموري همچون توليد و واردات دارو، و مصارف  1395حوزه دارو در سال 
مسائل دارو به عنوان چالشي مهم  1396پژوهي ايران  گيرد. در گزارش آينده ها را در بر مي دارويي در بيمارستان

در حوزه سالمت شناسايي شده است.

56مسائل دارو  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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طلبانه به سـيـاسـت مـهـار  با توجه به گسترش ركود و بيكاري در سال پيش رو دولت مصلحت 1396ممكن است در سال 
مدت از طريق ايجاد انبساط مالي و پولي روي آورد. با توجه به اينكه بـيـكـاري  بيكاري در كوتاه

جمـهـوري مـورد تـوجـه  يكي از مسائل اصلي اقتصاد ايران است و حتما در ايام انتخابات رياست
خاص نامزدها قرار خواهد گرفت، چه دولت يازدهم تداوم يابد و چه دولتي جديد بر سر كار آيد،  

هاي اقتصادي و در راس آن  رسد انبساط در دستور كار است و با توجه به اينكه ظرفيت بنظر مي
بيني است كه دسـتـاورد تـورم تـك  اند،  قابل پيش نهاده سرمايه چندان رشد و توسعه پيدا نكرده

تواند مورد تهديد قرار گرفته و در نهايت از دست برود. آنچه اين گمان را تقويت  رقمي دولت يازدهم در سال پيش رو مي
كنـد.  ها بازتر مي كارگيري اين سياست كند افزايش توليد ايران در بازار جهاني نفت است كه عمال دست دولت را در به مي

هـا،  مندي يارانـه مجموعه عوامل داخلي اثرگذار بر تورم شامل نرخ ارز، طرح هدف 1396توان گفت در سال  در نهايت مي
هاي انرژي و شوك ناشي از تغيير احتمالي دولت در كنار برخي عوامل خارجي از قبيل پايداري برجام، قيمـت  قيمت حامل

كننده ميزان تورم خواهند بود. ها تعيين جهاني نفت و تحريم

57 تورم 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي مورد تأكيد مسئوالن و خانواده ها بوده اسـت. بـاال  ترين چالش هاي اخير يكي از عمده مسائل ازدواج در سال
سال اخيـر سـن  10رفتن سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج شاهدي بر اين مدعا است، تا آنجا كه طبق آمارها، در 

ميليون دختـر  13سال افزايش يافته است و در حال حاضر حدود  6تا  4ازدواج در ايران بين 
هاي جـوان،  هاي تشكيل زندگي در زوج و پسر در آستانه ازدواج در كشور داريم. دشواري

سازي  هاي اقتصادي محصول رويكرهاي نادرست فرهنگي نيز هست. فانتزي غير از دشواري
هـاي  ترين اين باورهاي نادرست اسـت كـه سـريـال و ترويج ازدواج لوكس از جمله مهم

ويـژه  هاي اجتـمـاعـي بـه اي و رشد تظاهر به تجمل در رسانه هاي ماهواره هاي شبكه تلويزيوني صدا و سيما، برنامه
يكي از » ازدواج سفيد«اينستاگرام از جمله داليل ايجاد اين سبك و رويه زيستي بوده است. مفاهيم جديد مانند 

نيز بـا  1396رسد در سال  نظر مي هاي اخير است كه به پيامدهاي افزايش سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج در سال
هاي اقتصادي و فرهنگي فعلي همچنان مورد بحث مسئوالن، رسانه ها و دانشگاهيان باشد. سياست

58ازدواج مسائل  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي اخير نسبت به مسائل محيط زيست افزايش قابل توجهي داشته است.  گسـتـرش  رسد آگاهي عمومي در سال به نظر مي 
هاي عمومي كشور مانند صداوسيما و مـطـبـوعـات و  هاي اجتماعي و افزايش توجه به مسايل زيست محيطي در رسانه شبكه

هـاي  فضاي مجازي در كنار فعاليـت گـروه
هاي بحران و فعـاالن  محلي نزديك به كانون

زيستي موجب در مركز قرار گـرفـتـن  محيط
اي اين مـوضـوعـات  رسد شور و تظاهرات رسانه آبي  شده است. اما به نظر مي موضوعات مرتبط با محيط زيست به ويژه كم

كشاورزان بوده است كه در چرخه تاثيرگذاري  بسيار بيشتر از تاثير آن در الگوهاي رفتاري از جمله شيوه مصرف و يا نگرش
تـر شـدن  هاي اجتماعي مجازي از يـك سـو و جـدي و تاثيرپذيري نقش اساسي دارند. با روند افزايشي استفاده از شبكه

محيطي جـلـب شـود. بـا  رود به تدريج توجه عمومي نيز به ايجاد تغييرات اساسي در رفتارهاي زيست مشكالت، انتظار مي
يكي از مشكالت اصلـي » زيست بحران كنش جمعي در حوزه محيط«همچنان  1396كم سال  رسد دست نظر مي حال به اين

خصوص آنكه سايه ساير مسائل سياسي و اجتماعي همچنان بر محيط زيست سنگيني خواهد كرد. كشور باشد؛ به

59زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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اند. مسائل صنفي معلمان  هاي متعددي روبرو بوده هاي گذشته با مشكالت و چالش معلمان و فرهنگيان در سال
التدريسي،  همچون عقب افتادن حقوق فرهنگيان بازنشسته و نامعلوم بودن وضعيت بسياري از معلمان حق

هاي گسترده و اعتراضات پي در پي معلمان را در پي داشته است. مطالبات  نارضايتي
التدريسي جهت ساماندهي وضعيت استخدامي آموزش و پرورش،  مكرر معلمان حق

انداز  مجلس شوراي اسالمي را بر آن داشته است تا در قانون بودجه و سند چشم
التدريسي نشان دهد. در  پذيري بيشتري براي تامين اعتبار استخدام معلمان حق انعطاف

، كوشيده است تا ضوابط استخدام »كميته تامين معلمان آينده «همين راستا وزارت آموزش و پرورش نيز با تشكيل
معلمان را در آينده از طريق اين كميته ساماندهي كند و كيفيت علمي و آموزشي معلمان آينده را ارتقا دهد. عالوه بر 

هاي ضمن خدمت كارآمد و باكيفيت و در مواردي پولي شدن  مشكالت صنفي، برخوردار نبودن معلمان از آموزش
ها، موانع جدي بر سر راه توسعه آموزش و ارتقاي سطح علمي معلمان قرار داده است. روبرو بودن با  اين آموزش

آموزان و والدين نيز يكي ديگر از مسائل مهم و  خشونت در محيط كار و اعمال خشونت عليه معلمان از سوي دانش
رسد سال  نظر مي هاي صنفي فرهنگيان قرار گرفت و به ها و گروه توجه رسانه مورد 1395بغرنج معلمان است كه سال 

نيز همچنان مورد توجه باشد. 1396

   60مسائل معلمان   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
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هاي بسياري در مـورد چـگـونـگـي  شهرها شده كه اين مسئله دغدغه تر شدن كالن هاي اخير باعث فربه افزايش روند شهرنشيني در سال 
شهرها پيشـتـر دغـدغـه  شهرها را در برداشته است. مسئله كالن اداره اين كالن

نگاري شهروندي باعث تمـركـز بـر  هاي باالتر اداري بود اما رشد روزنامه اليه
فرايندهاي ضعيف مديريتي شده است و حساسيت عمومي در اموري همچـون 

ها را برانگيخته اسـت. در سـطـح  عملكرد پيمانكاران شهرداري با دستفروش
ها، تخلفات مالي اعضـاي شـوراهـاي  كالن نيز بدهكاري دولت به شهرداري

ها و افزايش سطح انتظار مردم از شهرداري و شوراها براي ارائه خدمات از جمله موارد قابل طـرح  ها، مسائل شوراياري شهر و شهرداري
شهرهاست. رشد شهرها نيز با تخلفاتي همراه است؛ تخلفاتي نظير تغيير كـاربـري اراضـي  هاي مديريتي در اداره كالن در رابطه با بحران
شهرهايـي  اند. از سوي ديگر كالن فروشي شده تري نظير تراكم سازي فضاهاي عمومي و غيره كه جايگزين مسائل قديمي شهري، تجاري

ها به نوبه خود  شاپ ها هستند كه خود اين مال شاپ هاي جديدي نظير رشد مال نظير تهران به دليل تغيير برخي از قوانين شاهد رشد پديده
رسد كژكاركردهاي هميشگي قوانين غلط شهري كه  اند. اما جداي از اين مسئله، به نظر مي تغييراتي در سبك زندگي شهري ايجاد كرده

با توجه به بـرگـزاري  1396شود، در سال  شهر، تخريب منابع طبيعي و غيره منجر مي»شدگي پاركينگ«به افزايش ترافيك، آلودگي، 
ها و مسئوالن شهري باشد. هاي اصلي مورد بحث ميان مردم، رسانه انتخابات شوراها و تغييرات شهرداران بيشتر از قبل از جمله چالش

61شهرها  اداره كالن  بحران  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي

wwww.ifs1396.ir/61مشاركت كنيد:                                       

 
135

1396پژوهي ايران  آينده



جمهوري اين كشور بود؛ انتخابي كه  ، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس1395ترين رويداد فضاي سياسي آمريكا در سال  مهم
نه تنها فضاي داخلي آمـريـكـا را بـه لـرزه 
درآورده كه سياست خارجي اين كشـور را 
هم دستخوش آشفتگي كرده است. سيـاسـت 

كـنـنـده  خارجي آمريكا در مرحله اول تعييـن
مناسبات قدرت در غرب و در مرحله بـعـدي 

جمهوري جديد آمريكا، هر چند برنامه مشخصي در هـدايـت  دهنده منازعات قدرت در مناطق مختلف جهان است. رئيس شكل
الـمـلـلـي و  هاي فعال بين جويانه آمريكا در بحران سياست خارجي به دست نداده اما از اساس تاكيدش بر كاستن از نقش مداخله

در قرن نوزدهم اسـت. »دكترين مونرو«آمريكا در قالب »انزواگرايي«توجه به داخل بوده است؛ رويكردي كه يادآور سياست 
واقعيت اما چيز ديگري است. آمريكا بار ديگر به منازعات خاورميانه وارد شده و جبهه جديدي از نزاع را با چين و كره شمـالـي 

اي، همواره از بازيگري آمريكا در خاورميانه تأثير پذيرفتـه و بـر آن  گشوده است. سياست خارجي ايران به عنوان قدرتي منطقه
تراشي بـر سـر اجـراي بـرجـام، اعـمـال  هراسي، مانع تأثير گذاشته است. همراهي با اعراب و تقابل سياسي با ايران، رواج ايران

توان از جانب سيـاسـت خـارجـي  هايي است كه در سال آينده مي هاي جديد و حتي احتمال ورود به تقابل نظامي، چالش تحريم
آمريكا براي ايران متصور بود. تعامل ايران و آمريكا طي سال آينده در هر سطحي پيش رود، متأثر از روابط آمريـكـا بـا اروپـا، 

چين، روسيه، عربستان و تركيه و چگونگي بازيگري اين كشور در عراق، سوريه و يمن نيز خواهد بود.

62سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
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اش امرار و مـعـاش  اي كه توانايي تنظيم دخل و خرجش را ندارد و مرتبا از فروش سرمايه زندگي اقتصاد ايران به مثابه خانواده 
دهد كـه درآمـد  بندي با مشكالت ساختاري روبه روست. نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي نشان مي كند، در مساله بودجه مي

هاي جاري دولت را مي دهد. اين ساخـتـار  ها، به زحمت تكافوي هزينه سالم دولت يعني ماليات
كنـد كـه در واقـع  تر مي معيوب دولت را به وارد كردن درآمد نفت در ساختار بودجه حريص

هاي آينده است. از سوي ديگر با محدود شدن درآمدهاي نفـتـي و  اندازي به دارايي نسل دست
ترين راه تاميـن  عنوان سريع مقاومت دولت در برابر كوچك شدن، استقراض از بانك مركزي به

گيرد كه پيامد آن تورم است. دولت يازدهم براي پـوشـانـدن كسـري بـودجـه از ابـزار جـديـد و  مالي مورد توجه قرار مي
رسـد اصـالحـات  نـظـر مـي ، به1396تري تحت عنوان اوراق بهادار اسالمي استفاده كرده است. با توجه به انتخابات  عارضه كم

هاي مالياتي يا افزايش قابل توجه نرخ مالياتي در دستور كار دولت نيست. بنابراين پرداخت بابت اوراق  اساسي در گسترش پايه
هاي پيش روي دولت در  ترين چالش در سررسيد، هم از جهت نحوه تامين مالي و هم از جهت اثر بر اقتصاد كالن يكي از مهم

بندي است. بودجه

 63بودجه دولت   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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غـلـبـه «شوند. از يك طرف شاهد  عوامل مختلفي باعث مركز گريزي از الگوهاي هنجاري رسمي در جامعه ايران مي 
و شـبـكـه    »مدلينـگ«هستيم كه اين امر خودش را در موسيقي، نوع پوشش، » بر فرهنگ رسمي  فرهنگ زيرزميني

هاي خارجي و زيرزميني بيـشـتـر نشـان  توزيع فيلم
هاي غيررسمي نيز بـر  دهد. به همين شكل رسانه مي

زندگي شهروندان موثرند. اين امر خود سبب رواج 
فـرهـنـگ «گرايي و هـمـچـنـيـن رشـد  مصرف
شود. از طرف ديـگـر نـيـز  هاي اجتماعي مي در رسانه»  ها ميكروسلبريتي« ظهور هاي غيررسمي و  در رسانه »سلبريتي

بينيم توليد و تثبيت الگوهاي فرهنگي متضاد با الگوهاي رسمي به شكل روزافزوني در حال گسترش است، مثل رشد  مي
نيز خـاصـيـتـي مـركـزگـريـز  . در همين حال مسائل سبك زندگي گردشگران ايراني سفركننده به كشورهاي همسايه

به سبك زندگي متضاد با سـبـك  هاي طبقه متوسط مدرن و گرايش اند. در اين حوزه شاهد تقويت صنعت فراغت يافته
هاي زيبايي اهميت بااليي دارنـد و  زندگي رسمي هستيم كه در آن مصاديقي مانند داشتن حيوان خانگي و انجام عمل

شود. گاه هدف اصلي زندگي مهاجرت به خارج تعريف مي

    64مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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گذاري در توليد و مصرف محصوالت فرهنگي هم به عوامل  اقتصاد فرهنگ هم به عوامل اقتصادي مانند قابليت سرمايه
گذاران فرهنگي  هاي فرهنگي، ذائقه مخاطب و سليقه سياست فرهنگي مانند كيفيت محتوا، انتقال ايدئولوژي و ارزش

وكارهاي مبتني بر فاوا و توليد محصوالت  ربط دارد. گسترش كسب
هاي فرهنگي از  فرهنگي مانند فيلم و سريال همزمان با كاهش بودجه

محل منابع عمومي مانند بودجه دولت، اهميت اقتصاد فرهنگ را 
دوچندان كرده است. در واقع بستر فرهنگ، تبديل به زمين بازي 

گذشته اهميت روزافزوني پيدا كرده، افزايش محصوالت فرهنگي و   شود و در اين ميان آنچه كه طي سال اقتصاد مي
ترين مسائل مرتبط با پررنگ شدن اقتصاد فرهنگ عبارتند از: گردش مالي  گيري بازار مصرف آن است. مهم شكل

شبكه فيلم و سريال خانگي، قاچاق فيلم و همچنين تنوع دسترسي به محصوالت فرهنگي. يكي ديگر از مسائل پيش 
سودآوري است. سال   اطالعات به عرصه توليد فرهنگي با هدف  هاي فناوري روي فرهنگ در اين حوزه ورود شركت

.پي  و عرضه عمومي آي تر شدن اقتصاد فرهنگ و اپراتورهاي مجازي جديد در شبكه همراه شاهد پررنگ  1396
نيز دست به گريبان است و  حقوق مالكيت معنوي  خواهيم بود. عرصه اقتصاد فرهنگ با چالش)  IPTV( وي. تي

همچنين در اين عرصه شاهد حساسيت عمومي به بودجه نهادهاي فرهنگي خواهيم بود.

65پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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نظرات متنوعي مورد بحث قرار گرفته  هرچند مهاجرت نخبگان علمي ايران به خارج از كشور همواره با عناوين و نقطه
برانگيز رابطه علمي ايران با جهان است. رابطه علمي ايران با جهان  هاي چالش است، اما اين موضوع فقط يكي از ساحت

ابعاد مختلفي همچون اعزام دانشجويان به خارج و 
هاي ايراني  پذيرش دانشجويان خارجي، جايگاه دانشگاه

ها  هاي جهاني، و انتشار مقاالت و پژوهش بندي در رتبه
در نشريات خارج از كشور دارد. عالوه بر اين، لغو 

اي را براي تبادل علمي با  هاي جديد و گسترده هاي علمي در دوران پسابرجام، فرصت هاي محدودكننده فعاليت تحريم
افزارهاي علمي و  افزار و نرم ، دسترسي به سخت جهان در اختيار پژوهشگران ايراني قرار داده است.  در دوران تحريم

خوردند. برجام تا حدي  پژوهشي دشوار بود و پژوهشگران ايراني براي انتشار دستاورهاي پژوهشي خود به مشكل بر مي
هاي مشترك،  مراودات علمي را افزايش داده، رفت و آمدهاي علمي را تسهيل كرده و حتي مقدمات تاسيس دانشگاه

هاي مهمي  آلمان را فراهم كرده است. با اين وجود، رابطه علمي ايران با جهان همچنان با چالشهمچون دانشگاه ايران
ها  كيفيت كشورهاي آسيايي و افت رتبه علمي دانشگاه هاي غيرمجاز و كم همچون حضور دانشجويان ايراني در دانشگاه

انداز روشن روابط علمي ايران با جهان در دوران  رو است. بنابراين، باوجود چشم هاي جهاني روبه بندي در رده
هاي مراودات علمي همچنان چالش مهمي پيش روي ايران در  پسابرجام، ارتقاي ديپلماسي علمي و ايجاد زيرساخت

خواهد بود.1396سال  

  66هاي رابطه علمي ايران با جهان   چالش 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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كند.  انداز روشن و مثبتي را براي توسعه نوآوري در بخش خصوصي فناوري اطالعات تجسم مي تحوالت گذشته چشم
هاي اينترنتي باعث افزايش  هاي مسافركشي اينترنتي) و رشد فروشگاه سفري آنالين (آژانس هاي هم حضور سرويس

رفاه و احساس 
خوب ايرانيان شده 
است و جنبشي 
اجتماعي و آرزويي 

عنوان خط پشتيبان نظام  ها به وكار ايجاد نموده است. در نقطه مقابل هنوز دانشگاه در ذهن جوانان فعال در حوزه كسب
عنوان ركن محوري  كنند و اساتيد دانشگاه به را دنبال مي» تحقيق براي تحقيق«محوري و  نوآوري، فرايند مقاله

 مراكز رشد«و » هاي علم و فناوري پارك«اند و اين محققان، نهادهاي مهمي مثل  دانشگاه، هنوز صرفاً محقق مانده

ها شده است. عالوه  هاي مستقر در اين پارك اند كه باعث ياس و سردرگمي شركت خوبي توسعه و رشد نداده را به»
بنيان به شكل كلي و مبهم  گيري قوانين حمايتي از اقتصاد دانش گذاران باعث شكل هاي سياست بر اين، ضعف در اليه

عمال شكل  خوبي اجرا نشده است و نظام ملي نوآوري شده است و با تأمين نشدن منابع مالي، همين قوانينِ ناقص هم به
نيز نشود و اقتصاد  1396رسد دانشگاه كارآفرين جايگزين دانشگاهِ صرفاً تحقيقاتي در سال  نظر مي نگرفته است و به

گيري و گسترش  ها، به دليل شكل خلوت اقتصاد نفتي ايران باشد. با وجود همه قوت و ضعف بنيان هنوز حياط دانش
مهيا شده است. 1396هاي نوپا در سال  فرصتي براي رشد شركت» هاي خصوصي دهنده شتاب«

 67بنيان  هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليت 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي خارجي پايين نگهداشته  هاي باالي خارجي روبه رو نيست و همواره به علل گوناگون سطح بدهي خوشبختانه كشور با مشكل بدهي
آميز است، دو نكته است. دولت به پيمانكاران داخلي بدهي زيادي دارد كه سبب  هاي دولت مخاطره شده است. آنچه كه در امر بدهي

شود بخش مهمي از بدنه اقتصادي بخش خصوصي با كمبود منابع جهت  مي
رو گردد. دوم اينكه نحوه تامين مالي اين ديون با  گذاري مجدد روبه سرمايه

المللي نه چندان به سامان و عدم  توجه به اثرپذيري اقتصاد از شرايط بين
روست و همواره بيم آن  دسترسي به ابزارهاي بدهي نامناسب، با مشكل روبه

ترين راهكار يعني استقراض از  ترين و پرعوارض رود كه دولت با ساده مي
هاي دولت،   تر از اصل بدهي بانك كه به معناي انتشار حجم پول بيشتر و پيام آور تورم است، اقدام به حل اين مشكل كند.  مهم

را پيگيري  عنوان راه حلي كه وزير اقتصاد دولت يازدهم آن ها است. نتايج انتشار و فروش اوراق بدهي، به ضرورت ساماندهي اين بدهي
هاي دولت  بخشي و تعيين تكليف بخشي از بدهي تواند به سامان آشكار خواهد شد. اين راه حل از سويي مي  1396كرد، در سال  مي

ها به  بينجامد و از سوي ديگر ممكن است از بر بورس تاثيرگذار باشد. در اين زمينه دو راهكار قابل پيگيري است. اوال تخصيص پروژه
هاي واقعي و نه صوري انجام پذيرد تا آزمون و خطا در اجراي پروژه و مرور زمان  وري و مناقصه پيمانكارن با توجه به تخصص و بهره

ها از حالت اتكا به وضعيت درآمدهاي نفتي دولت خارج و مبتني بر ابزارهاي  شكل نگيرد. ثانيا راهكارهاي تامين مالي اين پروژه
كارآمد بدهي باشد.

   68هاي دولت  باالي بدهي حجم

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شد، در حال حاضر با توجه به  باوجود آنكه در گذشته از ايران با عنوان كشوري برخوردار از جمعيت جوان فعال ياد مي
هاي خطر در مورد حركت به سمت پيري جمعيت به صدا درآمده است. ميزان نرخ رشد  نرخ پايين رشد جمعيت، زنگ

كمي بيشتر از يك درصد اعالم  1395جمعيت در سال 
شده است. اين ميزان رشد هر چند مثبت است اما 

 بسيار كمشناسي آن را در مقوله  كارشناسان جمعيت

كنند. باال رفتن سن ازدواج، تمايل نداشتن  ارزيابي مي
هاي جوان به فرزندآوري و افزايش تمايل به تك فرزندي  نيز از عوامل مهم اثرگذار بر رشد جمعيت اندك و حركت  زوج

مند و  ريزي هدف جامعه ايران به سمت پيري جمعيت است. از سوي ديگر، حركت به سمت پيري جمعيت ضرورت برنامه
ها و اقدامات  رسد كه برنامه كند. در همين راستا، به نظر مي نگر براي مسائل سالمندان را دوچندان مي گذاري آينده سياست

سال و  گيري داشته است. با افزايش تعداد افراد ميان رساني به سالمندان نسبت به گذشته رشد چشم دولت در عرصه خدمت
گذاري براي نگهداري و مراقبت از آنها و توجه بيش از پيش به مسائل  سالمند در ايران، توجه به مسائل سالمندان، سياست

ترين مسائل پيش روي ايران آينده خواهد بود. سالمت و درمان جمعيت سالمند، از مهم

69حركت به سمت پيري جمعيت   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي رابطه  آموزان و چالش توان در محورهاي مشكالت نظام آموزشي، معضالت اجتماعي مرتبط با دانش آموزان را مي مسائل دانش
آموزان بسياري از  با والدين و معلمان بررسي كرد. ناكارآمدي نظام آموزشي در مدارس و كيفيت پايين كتب آموزشي، دانش

هاي الزم براي  هاي بنيادين و مهارت مقاطع را از آموزش درست و كيفي دانش
زندگي فردي و شغلي محروم كرده است. به گفته معاون آموزش متوسطه وزارت 

المللي جايگاه پاييني دارند  هاي بين بندي آموزش و پرورش، مدارس ايران در رتبه
آموزان برخوردار نيستند. از سوي ديگر،  و از ظرفيت ارائه دروس مناسب به دانش

آموزان را تحت فشار  كنكور در بيشتر مقاطع تحصيلي، دانش هاي شبه كنكور محور شدن نظام آموزشي در ايران و گسترش آزمون
آموزان با  هاي آزمايشي قرار داده است. درحالي كه دانش هاي كنكور و آزمون هاي كالس رواني و فشارهاي مالي ناشي از هزينه

گيرند، عقب ماندن معلمان و والدين از  هاي روز را فرا مي سرعت باالي پيشرفت تكنولوژي همراه هستند و استفاده از تكنولوژي
آموزان و والدين و معلمان شده  هاي جديد منجر به شكاف ميان دانش گيري از تكنولوژي پيشرفت تكنولوژي و ناتواني آنها از بهره

آموزان همچون خودزني،  هاي اجتماعي ميان دانش شود. همچنين، رشد ناهنجاري تر مي تر و وسيع است و اين شكاف ساالنه عميق
ها از سوي نظام آموزشي و اوليا و مربيان مغفول مانده و به عنوان يكي از مسائل  اي است كه براي مدت خودكشي و اعتياد، مسئله

ريزي جدي است. آموزان، در آينده نزديك نيازمند توجه و برنامه مهم و بغرنج مرتبط با دانش

  70آموزان   مسائل دانش 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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پذير است. براي كار  ها معموال با واسطه يك رسانه امكان اي امروز مواجهه ما با پديده در دنياي مدرن و رسانه  
دهي شناخت  قدر در شكل چه  طور با آن برخورد كنيم و همچنين خود همين رسانه ها بايد بدانيم چه با اين رسانه

هاي زيادي از  ما از دنياي اطراف موثر است. هرچند كه مدت
گذرد، ولي اين مفهوم  اي در دنيا مي مطرح شدن بحث سواد رسانه

نوعي با غفلت  آنچنان كه بايد در ايران درست فهميده نشده و به
آن مواجه هستيم. هرچند كه طي يكي دو سال اخير توجه   نسبت به

آموزان پايه دهم به نگارش درآمد ولي هنوز  بيشتري به آن شد و حتي در اين زمينه يك كتاب براي دانش
هاي مجازي همچنان  رسان ها و پيام سرنوشت آن مشخص نيست. اين درحالي است كه با وجود گسترش شبكه

شود. از طرفي با توجه به  در ميان عموم مردم حس مي »فقدان سواد انتقادي«و  »كمبود سواد ديجيتالي«
بيش از پيش مطرح شده است.  اي و فناورانه ضرورت توجه به ساير سوادهاي جديد سرعت تحوالت رسانه

هاي مجازي  اي و صداوسيما و همه شبكه هاي ماهواره هم در شبكه پذيري از تبليغات رسد آسيب البته به نظر مي
اي باشد. هاي مهم پيش رو در عرصه سواد رسانه نيز يكي از چالش 1396در سال 

71اي  فقدان سواد رسانه 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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ورزي را در  ، دوره جـديـدي از سـيـاسـت1393مرگ ملك عبداهللا و به قدرت رسيدن سلمان بن عبدالعزيز در سال 
اي از آن است. نتيجه تغيير در هرم قـدرت  توصيف نسبتاً پذيرفته شده» مهابا ورزي بي سياست«عربستان آغاز كرد كه 

در حكومت آل سعود، تغييرات عمده در تـمـامـي سـطـوح 
در ايـن    »زلزله سـيـاسـي«حكومت بود كه از آن با عنوان 

هـاي جـوان و  گـيـري چـهـره كنـنـد. قـدرت كشور ياد مي
يكي از اوليـن نـتـايـج  »محمد بن سلمان«اي چون  تجربه بي

هـاي  ورزي بي مهابا بوده است. حمله به يمن و تقويت نقـش عـربسـتـان در نـزاع اي از سياست ورود عربستان به دوره
دادهاي نظام حاكم در عربستان طي دو سال گذشتـه بـوده اسـت.  ترين برون اي با محوريت مقابله با ايران از مهم منطقه

اي همواره با هدف ايجاد برتري نسبـي درگـيـر  ايران و عربستان قبل و بعد از انقالب اسالمي، به عنوان دو قدرت منطقه
هاي نيابتي در ديگر كشورهاي منطقه هم وارد شـده  هاي اخير به مرحله جنگ اند؛ تنشي كه طي دهه اي بوده تنش منطقه

است. دست به دست شدن قدرت در آمريكا از باراك اوباما به دونالد ترامپ، عربستان را به دست يـافـتـن بـه تـفـوق 
اي اميدوار كرده است. سطح تقابل ايران و عربستان در سال آينده، از كيفيت ارتباط ميان رياض بـا واشـنـگـتـن  منطقه

اي به خصوص در عراق، سوريه و يمن تاثيرگذار است. تأثيرپذير و بر تحوالت منطقه

   72تقابل ايران و عربستان سعودي 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي بازنشستگي ورودي كم و خروجي زياد است. مساله ورودي كم مـربـوط بـه ايـن اسـت كـه  مشكل اساسي صندوق
كارفرمايان در زمان طوالني از دوران اشتغال فرد تمايل به پرداخت حق بيمه مطابق با حداقل دستمزد دارنـد و خـود فـرد 

شاغل هم با اين مسئله مخالف نيست مشروط بر اينـكـه 
هاي پاياني حق بيمه زيادي از طرف كـارفـرمـا  در سال

پرداخت شود تا مزاياي بازنشستگي بهبود يابد. نتـيـجـه 
تدريج دچار كمبود  ها به اين خواهد بود كه اين صندوق

ها بـوده  ها نيز به منزله تير خالص بر پيكره اين صندوق ها از منابع اين صندوق شوند. بدعت ناميمون برداشت دولت منابع مي
عنوان يـكـي از  هاي بازنشستگي كشور است كه از آن به شدن تعداد زيادي از صندوق است. نتيجه چنين روندي ورشكسته

هاي خروج از  حل نيز قابل مشاهده خواهد بود. همچنين راه 1396كنند و اثرات آن در سال  هاي آينده ياد مي هاي سال بحران
حل برخي اعتـقـاد دارنـد  عنوان يك راه مورد توجه و بحث و تبادل نظر خواهد بود. به 1396ها نيز در سال  بست صندوق بن

ترين  ها به نحوي اصالح شوند كه منابع آنها صرف تامين مالي پربازده الزم است ساز و كار و قوانين عملكردي اين صندوق
فرآيندهاي توليدي شود تا ضمن برگشت بازده مناسب، ساز و كار عملكرد صندوق ها بهبود يابد.

73هاي بازنشستگي  بحران صندوق  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي مدني، صنفي، سياسي و قومي متمركز بوده است. با تـوجـه بـه  ها در ايران همواره بر چهار محور خواست اعتراض
شود طبق سنت هميشگي بر ميزان اعتراضات چهارگانه  بيني مي ، پيش1396برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 

هايي كه پيش  ها ممكن است به تجمعاتي هم منجر شوند. غير از اعتراض افزوده شود كه برخي از آن
هاي بعد از انتخابات هم محتمل خواهد بود كه ممكن است بنـا  گيرند، اعتراض از انتخابات شكل مي

اي يا تجمعات دنبال شوند. با  هاي رسانه هاي سياسي در قالب فعاليت به نتيجه انتخابات از سوي جريان
ها و تلـمـبـار شـدن مـطـالـبـات  توجه به ادامه ركود در برخي صنايع و ادامه تعطيلي برخي كارخانه

هـاي اخـيـر بـه  هاي صنفي كارگري ادامه پيدا كند. طي سال ها و تجمع رود سال آينده نيز اعتراض كارگري، انتظار مي
هاي اجـتـمـاعـي  هاي مجازي هم بوده است؛ از حمله به صفحه ، كشور شاهد گسترش اعتراض1395خصوص در سال 
اي موارد از جمله بـحـران ريـزگـردهـا در خـوزسـتـان،  هاي اجتماعي. در پاره هاي هشتگي در رسانه گرفته تا اعتراض

هاي مجازي و هماهنگي مـجـازي بـراي  هاي مردمي هم منجر شده است. پديده اعتراض هاي مجازي به تجمع اعتراض
تواند از بستر  ها مي نيز اغلب اعتراض 1396بيشتر از هر زمان ديگري فراگير شد. سال  1395هاي اعتراضي در سال  تجمع

فضاي مجازي به فضاي واقعي كشيد شود.

   74 ها اعتراض

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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پـيـونـدد.  اجتماعي ايران تنوع قومي و زباني است كه در عين تكثر، زير چتر ملت به هم مي هاي فرهنگي يكي از سرمايه
هاي قومي در ايران زماني مطرح شد كه در مفهومِ جديد ملت، سهم برخي اقوام كـمـتـر مـوضـوعِ  طور تاريخي چالش به

طـلـبـي و در  توجه قرار گرفت. پس گاهي گروهي از افراد اين اقوام به هويـت
طبع اين حوزه  گرايي دست زده و حتي خوشان را يك ملت دانستند. به نتيجه قوم
 هاي قـومـي توان به رشد هويت هاي مختلفي مواجه است. از جمله مي با چالش

تـركـيـسـم در  هايي چون پـان هاي مرزي اشاره كرد كه موضوع محلي در استان
ها بـا مـحـوريـت  و اعتراض مناطق آذربايجان، ناسيوناليسم كردي در كردستان

انتخابات شورا و رياست جـمـهـوري   1396آورد. همچنين با توجه به اينكه سال  را به خاطر مي هويت عربي در خوزستان
جمهوري و همچنيـن  برداري سياسي از مسائل قومي در انتخابات رياست تواند مطرح شود. بهره در پيش است دو مسير مي

مرجـعـيـت نامحسوس توان به تغيير  برداري سياسي از مسائل قومي در انتخابات شوراها. از ديگر مسائل اين حوزه مي بهره
هـاي آمـاري  هاي قومي و زباني اشاره كرد كه كه هرچند يافته فرهنگي و رهبري فكري به خارج از مرزها در ميان گروه

نيز  هاي غيرفارسي ايراني درباره آن وجود ندارد، اما مورد اشاره برخي پژوهشگران فرهنگي است. همچنين وضعيت زبان
هاي غـيـرفـارسـي در مـراكـز  طوري كه اكنون يكي از مسائل مطرح شده تدريس زبان گيرد به ذيل همين مسئله قرار مي

آموزشي است.

75هاي قومي   چالش  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شـود. نـيـاز بـه  به تالش فرد براي تحقق يكتايي خويشتن در شرايطي كه در حال شكل دادن به رفتار خويش است، هويت گفته مـي 
كـنـد.  نـاپـذيـري بـراي كسـب آن وادار مـي افكند كه ما را به تكاپوي خستـگـي داشتن هويت آن چنان بر روان و انديشه سايه مي

طـلـبـي و بسـيـاري از  طلبي، رقابت، هنرنمايي، استـقـالل گرايي، عشق و محبت، تشخص آرمان
خواهي است. از آنجا كه هويت اين امكان را به  هاي مهم هويت هاي نوجواني، از شاخص ويژگي

وجود مي آورد كه خود را در مقابل ديگري تعريف كنيم،  به طور بالقوه بـا مسـائـل ديـگـري 
در ارتـبـاط » چالش مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي«و  »قطبي شدگي جامعه«مانند

از يـك طـرف درچـنـد  دو سال اخيراست. نشانه هاي متعددي از وجود چنين نزاع هايي در جامعه امروز ايران وجود دارد. در يكي
خود تاكيد كردند و از سوي ديـگـر گـرايـش بـه » گرايانه باستان«مناسبت تعدادي از ايرانيان بر سر مقبر كوروش رفتند و بر هويت 

هاي  گر تغيير پايه تواند نشان هاي مبتني بر آن نيز مي رو هويت هاي اخير رو به رشد بوده است و از همين گرايي غيرديني در سال معنويت
هاي آن را در اخـبـار  هاي قومي نيز باال گرفته است و نشانه و هويت هاي مذهبي هويتي باشد. در همين حال نزاع براي تاكيد بر هويت

گيرنـد. الـبـتـه  اي شكل مي بينيم كه گِرد مصرف رسانه هايي را مي شهرها نيز هويت توان دنبال كرد. از سوي ديگر در كالن روزانه مي
نـظـر  هستند غافل شـد. بـه» هواداري نازيسم«هاي نامتعارفي مانند جماعت اندكي كه در فضاي مجازي به دنبال  هويت خرده نبايد از 

شاهد تقويت اين روند باشيم. 1396رسد سال  مي

 76  هاي هويتي نزاع 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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كند و الگوهاي  ترين نهاد و اولين هسته اجتماعي است كه هر فرد در آن فرايند رشد اجتماعي خود را آغاز مي خانواده كوچك
هاي كانوني  هاي اخير همواره يكي از بحث ها در سال دهد. به همين دليل تغييرات الگوي خانواده ارزشي اوليه خود را شكل مي

بوده كه در ذيل حلقه خود چندين معضل مختلف را شامل شده است. در مـورد هـر 
يك از اين معضالت از طالق تا طالق عاطفي آمارهاي مختلـفـي وجـود دارد كـه 

تـر  هاي اخير با پررنگ شمرند. در سال متخصصان داليل مختلفي را نيز براي آن بر مي
شدن مسائلي نظير شوهركشي و رشد خيانت و برجسته تـر شـدن ايـن مسـائـل در 

ها، بعد امنيت رواني نيز به ساير پيامدهاي منفي تغيير الگوي خانواده افزوده شده است. از سوي ديگـر كـاهـش قـدرت  رسانه
اي شدن پيش رفتـه و عـمـومـاً بـه صـورت  ها به سمت هسته اقتصادي خانواده و نيز تغييرات فرهنگي باعث شده كه خانواده

فرزندي دربيايند كه اين مسئله در آينده مشكالتي را براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد. از ديـگـر مسـائـل  هاي تك خانواده
توان به رشد آگاهي جنسي و تغيير الگوهاي زناشويي اشاره كرد كه با توجه به روند فـزايـنـده افـزايـش  مربوط به خانواده مي

تواند معضالت ديگري را نيز باعث شود. حرص و ميل به بيشترخواهي در جامعه، مي

77تغيير الگوي خانواده    

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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يكي از بخش هاي محرك اقتصاد بخش مسكن است. توانايي ايجاد تعداد زيادي شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم بخـش 
ها در اقتصاد ايران بدل كرده است. نتيجه اين نقش پر اهميت اين است كه بـا ايـجـاد  ترين بخش مسكن را به يكي از كليدي

ركود در اين بخش سرعت حركت رو به جلو اقتصاد كند مي شـود. مـاهـيـت بـازار 
اي است كه خواسته يا ناخواسته، ركـودهـاي  مسكن در طرف عرضه و تقاضا به گونه

تواند در  هاي مناسب مي متناوب در آن عمال قابل پيشگيري نيست. اما تدوين سياست
تر اين بخش اقتصادي از كما موثر باشد. ايجاد قدرت خريد در سـمـت  خروج سريع

تقاضا از طريق تدبير ابزار بدهي بلندمدت و با هزينه كم و متناسب با قدرت خريد تقاضاكنندگان اصلي مسكن يعني جوانـان، 
بازي گستـرده  گيري رونق باشد. البته نبايد فراموش كرد كه سفته تواند راهكار خروج از اين ركود و شكل در فرآيند خريد مي
هاي قيمتي شده و تورم اين بخش  گيري حباب گرداند، اما سبب شكل رغم اينكه رونق را به اين بازار برمي در بازار مسكن علي

كنندگان واقعي مسكـن را كـه  هاي اقتصادي منتقل كرده و از همه مهم تر دست مشتريان و مصرف تدريج به ساير بخش را به
كند. قدرت خريد بااليي ندارند، از دستيابي به اين قلم ضروري كوتاه مي

   78  ركود مسكن 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
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تحركي و  هاي بسياري را در حوزه سالمت به افراد تحميل كرده است. اين مشكل به دليل كم هاي اخير، هزينه چاقي مشكلي است كه در سال
ال رسد كه همه اين عوامل در سـ نظر مي آوريم تاثيرگذار است و به هايي كه در ادامه مي الگوي تغذيه نامناسب ايجاد شده و در ابتال به بيماري

نيز در حوزه سالمت ديده  1396
تحركي، مصرف زياد  شوند. كم

ها و تغيير اقالمـي كـه  فود فست
هـا ديـده  در سبد غذايي خانوار

شود، افزايش استرس و بسياري عوامل ديگر به افزايش آمار مبتاليان ديابت نوع دوم و باال رفتن فشار خون افراد انجاميـده اسـت. هـمـيـن  مي
هاي قلبي  و عروقي را باال برده است. همچنين با هجوم ريزگـردهـا و  عوامل، در كنار آلودگي هوا و برخي داليل ديگر، آمار مبتاليان بيماري

هاي تنفسي بيشتر شده است و با تغيير الگوي تغذيه، افراد بيشتري به آلرژي و عوارض ناشـي از آن  هاي سربي تعداد مبتاليان بيماري آلودگي
اس، چـنـد  شوند. ام. هاي مختلف تشخيص داده مي اند. تا جايي كه اين روزها بسياري از كودكان در دوره نوزادي، مبتال به آلرژي دچار شده

 ها، تغييرات جوي هم در باال رفتن آمار آن تاثيرگذار بوده است. سرطـان گيرد و در كنار افزايش استرس سالي است كه بيشتر از قبل قرباني مي
هاي ژنتيكي، الگوي تغذيه نامناسب، افزايش استرس و كم تحركي، بـه  هاي اخير بدل شده و عالوه بر جهش هاي شايع سال به يكي از بيماري

هـاي  ها به سمت بيماري توان تحت عنوان تغيير الگوي بيماري اند. مجموع آنچه توصيف شد را مي عنوان داليل باال رفتن اين آمار معرفي شده
هاي بعد يكي از  مسائل اصلي ايران خواهد بود. و سال 1396بندي كرد كه در سال  بر دسته مزمن و هزينه

 79هاي مزمن  تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
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ليكس هم اطالعات مـربـوط  گسترش افشاگري و درز اطالعات تبديل به روندي جهاني شده است؛ براي نمونه ويكي
كند. در اين ميان فضاي مجازي نقش مهمي دارد؛ چرا كه هم واسطـه افشـاي  به ايران و هم دشمنان ايران را فاش مي

ها و نهادهاي سياسـي  اسناد مربوط به شخصيت
و حاكميتي است و هم كاربران از طريق آن به 

پردازند و اين تـبـديـل بـه  مي »خودافشايي«
هاي اجتـمـاعـي شـده  بخشي از فرهنگ رسانه

و غيره شد و به نظـر  هاي نجومي، امالك نجومي است. هرچند كه درز اطالعات سبب افشاي ماجراهايي مانند حقوق
بر كميت آن افزوده شود، ولي در سطح شخصي بخشي از اين خودافشايي ناخواستـه   1396رسد در انتخابات سال  مي

ها يكي از مجراهاي افشاي اطالعات مربوط به افراد  است. همين فضاي مجازي و رسانه اي پايين و ناشي از سواد رسانه
ها و ابزارهاي آنالين توليد شده  سايت مشهور است. از سوي ديگر، زمينه درز اطالعات نيز ناشي از مشكالت فني وب

هاي خصوصي ايراني در حفظ اطالعات مشتريان است. همين امر، سبـبِ  انگاري نهادها و شركت داخل كشور و سهل
شود. آنان مي افشاي اطالعات شخصي شهروندان و به طبع آن تهديد حريم خصوصي

  80گسترش افشاگري و درز اطالعات   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
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ناوگان حمل و نقل ايران داراي مشكالت زيرساختي است كه از ساليان دور تاكنون پيامدهاي گوناگوني را بر كشور تحـمـيـل 
هاست تـا مـوانـع  خاطر ناايمن بودن جاده اي كه بخشي از آن به هاي باالي ناشي از سوانح جاده كرده است. از تلفات و خسارت

توسعه تجارت و رسيدن ايران بـه نـقـش 
دليل كافـي نـبـودن  ترانزيتي در منطقه به

ونقل ترانـزيـتـي در ايـن  مسيرهاي حمل
بندي اسـت. در حـوزه  حوزه قابل دسته

ترين زيرساختي كه نيازمند توجه و بهبود عملكرد است ناوگان حمل و نقل شهري است. انـواع  شهري نيز در شرايط فعلي مهم
بخشي رواني به شهروندان و  مالحظات در اين زمينه وجود دارد. ديدگاه زيست محيطي و مقابله با آلودگي هوا، ديدگاه آرامش

وكارها در سايه اين ارتقاي زيرساخت از  كاهش زمان از دست رفته براي رفت و آمد و در نتيجه دستيابي به عملكرد بهتر كسب
هاي هوايـي،  خصوص در حوزه توسعه و ترميم ناوگان حمل و نقل كشور به 1396ترين فوائد توجه بيشتر به آن هستند. سال  مهم

انـدازي  داخـل و راه دريايي و ريلي بيشتر از پيش مورد توجه خواهد بود. ورود تعدادي از هواپيماهاي جديد خريداري شده به
ترين تحوالت حوزه حمل و نقل خواهند بود. آهن غرب كشور از جمله مهم راه

81مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي
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ترين مسائل كشور بوده است. آمارها نشـان  اي جزء پراهميت مسائل مربوط به حوزه زنان همواره و در هر دوره
تواند بر شيوه زيست و جايگـاه  هاي بالقوه و بالفعل رو به افزايش است و اين مسئله مي دهد زنانه شدن آسيب مي

هـاي  اجتماعي زنان تأثيرگذار باشد. حضور اجتماعي زنان و تمايل جريـان
خـواهـي  سياسي براي مشاركت زنان در مديريت كشور مسائلي نظير سهـم

هاي اخير را بيشتر كرده اسـت.  زنان از كابينه و ليست احزاب در انتخابات
هاي موافقان و مخالفان بر سر جداسازي جنسيتي فضاي شهري و نيـز  بحث

ها و امكانات تفريحي و ورزشي زنـان جـزء عـمـده مسـائـل  همراه ساير فرصت ها به حضور زنان در ورزشگاه
نيز همچنان مورد بحث باشد. 1396شود در سال  بيني مي بوده كه پيش 1395برجسته اين حوزه در سال 

   82مناقشات حقوق زنان 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي
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ريسك روابط جنسي به گفته كارشناسان در حال افزايش است. اگرچه آمار دقيق و جامعي به صورت عمومي در ايـن 
هاي اين چالش است. عالوه  هاي مقاربتي مانند ايدز و هپاتيت ازجمله نشانه شود اما افزايش شيوع بيماري زمينه منتشر نمي

هاي اجتمـاعـي مـانـنـد فـقـر،  بر اين، بسياري از زمينه
ازدواج يا اعتياد تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم بـر ايـن 

تواند بـر مسـائـل  مسئله دارد اما خود اين مسئله نيز مي
هـاي  ديگري مانند بهداشت و سالمت عمومي، هزيـنـه

هاي بيمه درماني و غيره تأثير بگذارد. همچنين نبايد از مسائل اجتماعي و فرهنگي پـيـرامـون ايـن  نظام سالمت، پوشش
موضوع مانند پايين آمدن سن روسپيگري، مصرف پورنوگرافي، بلوغ زودرس و غيره غافل بود كه هركدام به نوبه خـود 

گذارند. بسياري از ابعاد و جوانب اين مسئله از آنجا كه در محدوده تابوهاي  بر مسائل حوزه سالمت و بهداشت تأثير مي
گيرد، اطالعات آماري و ميداني دقيقي درباره آن به داليل گوناگون وجود ندارد و كسانـي  اجتماعي و فرهنگي قرار مي
كنند، معموالً از مراجعه به كارشناسان و نـظـام بـهـداشـت و درمـان  پذير جنسي را تجربه مي كه روابط جنسي ريسك

هاي مختلف اين موضوع چندين سال است كه به مرحله هشـدار رسـيـده اسـت و  كنند. از آنجا كه جنبه خودداري مي
شناختي و باليني است، خوشه مسائل مرتبط با اين مسئله در حـوزه سـالمـت  هاي روان نيازمند اقدام بهداشتي و مشاوره

بندي شده است. طبقه

83پذيري جنسي  ريسكگسترش  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
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هـا در شـرق اروپـا در  حضور روسيه در منطقه را بايد بخشي از معادله قدرت ميان مسكو و غرب دانست. هرچقدر روس
بحران اوكراين و در برابر گسترش ناتو به شرق، در برابر اتحاد كشورهاي غربي در موضع ضعف قرار گرفتند، با ورود بـه 

بحران سوريه و اقدام نظامي در اين كشور، در بـرابـر تشـتـت آراي 
ها دست باال پيدا كردند. حضور روسيه در جنگ سوريه، مسكو  غربي

هاي بزرگ تـبـديـل كـرد.  را بار ديگر به يك پاي مذاكرات قدرت
اي از  روسيه با حضور مستقيم در سوريه، در ديگر تعامالت مـنـطـقـه

كننده ايفا كرده است. روسيه  نقش تعيين اي اياالت متحده جمله رابطه ايران و عربستان، بازيگري تركيه و سياست خاورميانه
هاي خاورميانه، به دنبال قبوالندن نقش محوري خود در معادالت جهاني به رقيب ديريـنـه يـعـنـي  با حضور فعال در بحران

غرب است. مسكو معتقد است جهان بايد صداي روسيه را بشنود. چنانچه سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه، در نشستـي 
جهان در حال ورود به دوران پساغربي اسـت؛ «گويد:  در مسكو مي 1395با زيگمار گاربريل وزير خارجه آلمان در اسفند 

متأثر از چگونگي تنظيم رابطه ميان روسيه با غرب به خصوص با آمـريـكـا، ». ما بايد به يك جهان چند قطبي عادت كنيم
ايجاد شكاف ميان روسيه و ايران به خصوص در مورد مسئله سوريه محتمل است. همزمان، روسيه در پايداري برجام نقـش 

براي توسعه اقتصادي ايران حياتي است. 1396كليدي ايفا خواهد كرد؛ موضوعي كه در سال 

  84اي روسيه  آفريني منطقه نقش

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هـاي  هاي اجتماعي و جمعي بدانيم، نبايد از تحوالت آن متـعـجـب بـود. پـژوهـش ها و واكنش اگر دينداري را متاثر از كنش
دهد كه اعتقاد به هسته دروني دين به معناي اعتقادات اصلي دين (مانند ايمان به خداوند، جهان آخرت  مختلف طولي نشان مي

هاي گذشته تغيير چنداني نكرده است اما پـوسـتـه  و غيره) در سال
دهـد بـا  هاي مختلف دينداري را تشكيل مـي بيروني آن كه سبك

هاي مخـتـلـفـي  پژوهان از سبك فراز و فرود همراه بوده است. دين
گرا، دينداري سنتي و غيـره  مانند دينداري عرفي، دينداري معنويت

 »مركزگريـزي«هاي تكثر در پوسته بيروني دينداري است. از سوي ديگر برخي روندهايي كه ذيل مسئله  برند كه نشانه نام مي
ديني مـا بـه تـنـش  ترين مسائل فرهنگي گيرند. پس يكي از مهم بدان اشاره شد در تضاد با الگوهاي دينداري سنتي قرار مي

و گشـت  اي كه در آن موضوعاتي چون حجاب مربوط است. مسئله اسالمي با سبك زندگي غيررسمي سبك زندگي ايراني
گيـري از عـنـاصـر  هاي جديد با بهره هويت هاي تازه دينداري ظهور خرده اهميت زيادي دارند. از سوي ديگر در شكل ارشاد

تواند روي مسائلي چون برجسته شدن مناسك ديني جديد تاثير زيادي بگذارد. مناسكي چون  مذهبي نيز مهم است و به طبع مي
و » ايام محسنيه«شود،  حسين(ع) تا حرم عبدالعظيم حسني شهر تهران برگزار مي كه از ميدان امام راهپيمايي جاماندگان اربعين

جايگاه دوم مناسكي از اين دست را دارد.  روي اربعين روي زائران امام رضا (ع) به سمت مشهد كه پس از پياده پياده

85تحوالت دينداري ايرانيان   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي اصلي مسئوالن اجرايي و پژوهشگران حوزه علوم اجـتـمـاعـي بـوده اسـت.  مسائل نسلي همواره يكي از دغدغه
نسـالن ايـجـاد  تفاوت ارزشي يك نسل با نسل بعد كه بر اساس تجارب مشترك هـم

شود، كشور را در موقعيتي از تعارض نسلي قرار داده كه با تشديد آن ممكن است  مي
ها و تأكيـد بـر  نسلي ارزش توجهي به اقتصاد انتقال ميان به شكاف نسلي نيز برسيم. بي

راهكارهاي تجويزي و از باال به پائين در شرايط گسترش جامعه اطالعـاتـي مـوجـب 
ها از همديگر شده است. همچنين اين عدم فهم  اي در رابطه با نبود فهم مشترك نسل كننده گيري وضعيت نگران شكل

هاي هويتي دو نسل نيز تأثير گذاشته به نحوي كه نسل جديد خود را از ميان چهار بُعد هويتي بيشتر  مشترك بر تفاوت
هاي آن را در تفاوت نگاه به حريم خصوصي، مفهوم خانواده، مـطـالـبـات  كند كه مصداق با هويت مدرن تعريف مي

رسد با توجه به گسترش فاكتورهايي نظير رشد حضـور  نظر مي سياسي، تحصيالت تكميلي و ازدواج شاهد هستيم. به
هاي زيـادي  نيز چالش 1396گري سياسي، مسائل نسلي در سال  در فضاي مجازي، تغيير سبك زندگي و شيوه مطالبه

همراه داشته باشد. را به 

   86مسائل نسلي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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بازار فناوري اطالعات در كشورهايي كه جمعيت نوجوان و جوان زيادي دارند، معموال از پـر رفـت و آمـدتـريـن و 
هـاي  شود و تراكنش مالي زيادي به همراه دارد. توسعه اين بازار تحت تاثير زيرساخـت ترين بازارها محسوب مي جذاب

فناوري اطالعات كه عمـدتـا تـوسـط 
شـود قـرار دارد و  دولت تجهيز مـي

هـا  رسد كه توسعه زيرساخت نظر مي به
با نرخ رشـد فـزايـنـده  1396در سال 

هـمـچـنـان  1396شود كه بازار فناوري اطالعات در سال  بيني مي هاي اخير تداوم يابد. بر اين اساس پيش نسبت به سال
روزكنندگان ابزار فناوري اطالعات، پويايي اين بازار را  محبوبيت خود را حفظ كند و عطش اعتيادگونه خريداران و به

تضمين كند. همچنين با توسعه خدمات زيرساختي و افزايش ضريب نفوذ اينترنت اين گروه مرتبا با افزايش جـمـعـيـت 
شوند.  بخشي از توسعه اين بازار محصول رقابت اپراتورهاي همراه است كه با ورود اپراتورهاي مجازي در  روبه رو مي

سرعت بيشتري خواهد گرفت. 1396سال 

87 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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يافـتـه در عـربسـتـان  گرايي ديني پرورش گري است كه از افراط هاي تروريستي تكفيري، در تفكر سلفي ريشه ايدئولوژي گروه
هاي سلفي از سراسـر  هاي گروه القاعده، داعش به محور جذب جهادي هاي اخير همزمان با افول فعاليت گيرد. طي سال نشئت مي

جهان تبديل شده است. بخشي از تفكرات اين گـروه، 
معطوف به مبارزه با اسالم شيعي و شيعيان است. تهديـد 

هاي تكفـيـري بـراي ايـران،  هاي گروه ناشي از فعاليت
اي عربستان با ايران است. حمايـت  متأثر از رقابت منطقه

هاي مسلح شيعي عراقي و ارتباط خوب با دولت اين كشور، داعش را در مناطق شمالي عراق، به دور از مـرزهـاي  ايران از گروه
را بايد سال افول داعش در عراق دانست و آنگونه كه عمليات آزادسازي موصـل نشـان  1395گير كرده است. سال  ايران، زمين
اي كه تهديدي عمده را از مرزهاي غربي ايران دور  توان سال پاكسازي عراق از داعش قلمداد كرد؛ مسئله را مي 1396داده، سال 

گردد.  هاي تروريستي تكفيري در مناطق مرزي شرق ايران، به پيش از پيدايش داعش باز مي كند.  از سوي ديگر فعاليت گروه مي
گـذاري در  بود با عمليات تروريستي و بـمـب» جنداهللا«ها گروه  ترين آن ها كه شاخص طي دو دهه گذشته، فعاليت اين گروه

و اعدام او در سال بعد، به متالشـي شـدن  1388منطقه سيستان و بلوچستان همراه بوده است. دستگيري سركرده جنداهللا در سال 
هاي تروريستي منجر شد. تهديد احتمالي براي ايران در سال آينده در مـرزهـاي شـرقـي،  اين گروه و انشعاب آن به خرده گروه

گيري داعش در افغانستان و پاكستان خواهد بود. قدرت

   88هاي تكفيري   مخاطرات امنيتي گروه

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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تـريـن   هاي اخير ترجيحات مردم در حوزه سالمت تحت تاثير عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي دستخوش تغييرات قابل توجهي شده است. مـهـم  در سال
دهندگان خدمات طب سنـتـي تـا  هاي جايگزين مشاهده كرد كه از افزايش رجوع به ارائه توان در رشد اقبال عمومي به انواع درمان نمود اين تغييرات را مي

هاي درماني جديد و گاه عجيـب   انواع و اقسام روش
شود. گرايش افراد به استفاده از خدمـات   را شامل مي

طب سنتي، به افزايش مراجعان پزشكان عمومي كـه 
هاي غيرآكادميك در ايـن  برحسب تجربه يا آموزش

كنند و همچنين اقبال بيشتر افراد بـه  حوزه فعاليت مي
بل دارويي قاالتحصيل از دانشكده پزشكي طب سنتي انجاميده است. سوي ديگر تغيير گرايش مردم، در حوزه ترجيحات غذايي مراجعه به متخصصان فارغ

ها و حتي داروهاي روانـپـزشـكـي را شـامـل  بيوتيك ها، آنتي ترين نمود آن رواج مصرف خودسرانه دارو است. اين داروها ويتامين  بندي است و مهم   دسته
اج برخـي خرند هم قابل توجه است. تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت حتي به رو ها مي شوند و ميزان گياهان دارويي كه افراد خودسرانه از عطاري مي

زا نيز منجر شده است. باال رفتن آمار زايمان سزارين در ايران، يكي از اين مشكالت بود كه وزارت بـهـداشـت را بـه ايـجـاد    هاي خاص و مشكل  جراحي
ياري هاي غيرضروري زيبايي است كه نه تنها به صرف هزينه بس كنند. مصداق ديگر، حراجي هاي تشويقي براي مادراني واداشت كه طبيعي زايمان مي طرح

 7در ايران كند. گفته شده كه آمار جراحي زيبايي  شود، بلكه در بسياري از موارد مشكالت متعددي را براي سالمت آنها  ايجاد مي از سوي افراد منجر مي
 1396ال هاي جايگزين دامنه اين تغييرات را در سـ برابر اروپاست و در سال هاي اخير، اين آمار همواره رو به رشد بوده است. گسترش دسترسي به رسانه

بيشتر از گذشته خواهد كرد.

89تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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جايگاه مرجعيت تقليد در مكتب تشيّع، بلندترين پايگاه معنوي و علمي در سلسله مراتب مقامات عالي ديـنـي اسـت. تـجـربـه 
دهد كه در مقدرات سياسي و اجتماعـي مـردم  تاريخي و اجتماعي نشان مي

داري و همچـنـيـن  اند. اما تحوالت دين نيز، مراجع تقليد بسيار اثر گذار بوده
را نيز متاثر كرده است. به طوري  سرعت اين تحوالت جايگاه مرجعيت ديني

روسـت. نـمـونـه مـهـم آن اثـرگـذاري  كه اين نهاد با مسائل مختلفي روبه
است. در حالي كه از ساليان  هاي مراجع و علماي ديني با نظام بانكي مخالفت

ها را  هاي اخير اين اعتراض دور نظام بانكي كشور مورد اعتراض برخي علما و مراجع بود، وضعيت نابسامان نظام بانكي در سال
رئيس كميسيون اقتصادي مجـلـس شـوراي اسـالمـي از ضـرورت تصـويـب هـرچـه   1395سال به اوج خود رسانده است. 

ترين محورهاي تـدويـن ايـن طـرح  سال خبر داد. به گفته او مهم  33بعد از » قانون بانكداري نظام جمهوري اسالمي«تر سريع
شدت مـوجـب نـاراحـتـي و  به«و  »ربوي بودن نظام بانك داري كشور است كه موجب افزايش فساد در كشور شده است«

همچنين با توجه به اينكه انتخابات رياست  .) 1395ماه  دي 18(خبرگزاري فارس، » نگراني مراجع عظام تقليد كشور شده است
كنندگي مراجـع و  تعيين«شود، يكي ديگر از مسائل مهم در بخش جايگاه مرجعيت ديني،  برگزار مي  1396جمهوري در سال 

جاست كه نوع رابطه مراجع و علـمـاي ديـنـي بـا  اين». عنوان گروه مرجع در انتخابات رياست جمهوري است علماي ديني به
همچنان اهميت زيادي خواهد داشت. دولت دوازدهم

   90جايگاه مرجعيت ديني  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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دانشگاه آزاد اسالمي يكي از بازيگران مهم در نظام آموزش عالي ايران است كـه اثـرگـذراي قـابـل تـوجـهـي بـر تـعـداد 
پـژوهـي  ترين مسائل دانشگاه آزاد كه در گزارش آيـنـده التحصيالن دانشگاهي و كيفيت آموزش عالي دارد. يكي از مهم فارغ

نيز به آن اشاره شده بود، كميت و كيفيت تحصيالت تكميلي در ايـن  1395ايران 
دانشگاه است. باوجود آنكه دانشگاه آزاد آمار مـخـتـلـفـي از رتـبـه عـلـمـي و 

دهد، بسياري تحصيالت تكميـلـي در  ركوردهاي علمي و پژوهشي خود ارائه مي
كيفيت و روند پذيرش دانشجو را فـراقـانـونـي  اين دانشگاه را به لحاظ علمي كم

كند. از سوي ديگر، به دليل كاهش تقاضا براي تحصيالت دوره كارشناسي بسياري از واحدهاي دانشگـاه آزاد بـا  ارزيابي مي
اند به طوري كه رئيس دانشگاه به اين واحدها تنها يك سال فرصت داده تا واحـد خـود را از  دهي اقتصادي روبرو شده زيان

دهي خارج كنند . همچنين، تركيب هيئت مديره و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد چالشي مهم براي آينده اين دانشگاه  حالت زيان
اهللا هاشمي و عضويت علي اكبر واليتي در هيئت مؤسس دانشگاه آزاد، تركيب مديـريـتـي  ، با مرگ آيت1395است. در سال 

رسـد ايـن  اين دانشگاه و تغيير در رويكرد و سمت و سوي آن به بحثي جدي در حوزه دانشگاهي بدل شد كه بـه نـظـر مـي
هم چالشي مهم در حوزه دانشگاه آزاد خواهد بود. 1396مباحثات، در سال 

91مسائل دانشگاه آزاد  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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شـود، ولـي  اي طبق قانون خـالف مـحـسـوب مـي هاي ماهواره هر چند كه در اختيار داشتن تجهيزات دريافت برنامه 
اي همچنان مخاطب خود را دارند. با تـوجـه بـه  هاي ماهواره برنامه

هـا در  اي و سهولت دريافت اين برنـامـه هاي ماهواره گسترش شبكه
هـا مسـائـل جـديـدي را پـديـد  رسد اين شبكـه منازل، به نظر مي

هاي پيش رو تبليغ محصوالت داخلي در  آورند. از جمله چالش مي
هاي  باعث بحث» جم« اي  هاي سينمايي در شبكه ماهواره تبليغ فيلم  1395اي است. براي نمونه سال  هاي ماهواره شبكه

خاطر تبليغ در اين شبكه، تهديد به توقيف شـدنـد. هـمـيـن  ها به اي كه برخي از فيلم زيادي در اين زمينه شد؛ به گونه
هـاي  ها را متاثر كنند؛ مثل مصـرف گسـتـرده سـريـال توانند مصرف فرهنگي خانواده هايي مي ها با پخش برنامه شبكه

موثر بـاشـد. از طـرف  » ها روابط بين زوج« تواند روي  رسد مي دار كه به نظر مي ويژه در ميان زنان خانه اي به ماهواره
صورت مداوم كارتـون نشـان  هايي كه به ويژه شبكه اي و به هاي ماهواره ديگر الگوگيري كودكان نسل جديد از شبكه

ويژه در حوزه  اي به هاي تبليغات ماهواره هاي پيش رو باشد. به اين فهرست بايد آسيب تواند يكي از چالش دهند، مي مي
هـا در  سالمت را اضافه كرد، تبليغاتي كه الزاما مورد تاييد نهادهاي بهداشتي و دارويي نيستند و نمايندگان اين شركت

اند. داخل ايران مشغول فعاليت

   92اي  هاي ماهواره مسائل شبكه

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي زيادي  تواند واجد منافع يا هزينه حفظ و افزايش سهم بخش كشاورزي در رشد توليد ناخالص ملي شمشيري دو لبه است كه مي  
بـر در  با شرايط اقليمي مناطق سازگاري ندارد. محصوالت كشـاورزي آب »الگوي كشت«باشد. به جز نقاط معدودي از كشور، 

هاي  هاي سال شرايط استمرار خشكسالي
اخير به طور كلي مـزيـت خـود را از 

اند و اصرار بر توليد داخـلـي  دست داده
آنها در واقع پافشـاري بـر تـخـصـيـص 

كند، در واقع رشدي رو  غيربهينه منابع محدود آبي است. از اين جهت رشد بخش سهم كشاورزي كه با تكيه بر منابع آبي تحقق پيدا 
تواند ساخت و توسعه صنايع جانبي محصوالت كشاورزي باشد كه از طريق  به قهقرا خواهد بود. اما صورت ديگر اين رشد سهم، مي

رسد بـا تـوجـه بـه  نظر مي ايجاد ارزش افزوده باالتر موجب بهبود وضعيت اقتصادي كشاورزان و كاهش فشار بر منابع آبي شود. به
سـالـي  1396هاي كشور كه فعاليت كشاورزان را تحت تاثير قرار داده،  هاي آبي در بسياري از استان تشديد بحران آب و وقوع تنش

تكليف وضعيت كشاورزي باشد. حتي حفظ سهم فعلي بخش كشاورزي در رشد توليد ناخالص ملي نيـاز بـه   كننده براي تعيين تعيين
است. از سـوي ديـگـر  هاي آبياري جديد ويژه سيستم به هاي نوين كشاورزي گيري از فناوري تجديد نظر در وضعيت كنوني و بهره

هاي زماني بلندمدت چندسالـه مـورد  در افق» امنيت غذايي«كننده آن در  با توجه ابعاد سياسي و نقش تعيين» كشت فراسرزميني«
توجه قرار خواهد گرفت.

93سهم كشاورزي در رشد توليد ناخالص داخلي  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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مانده شهرهاي ايران را آشكـار كـرد و  واقعه پالسكو بار ديگر بخشي از بحران پنهان 1395هاي پاياني سال  در ماه
اي عمومي بـدل سـاخـت.  ضرورت نوسازي شهري را به مطالبه

ها نيستنـد كـه شـهـرهـا را  گذارن و دولت هرچند اين سياست
كنند بلكه مردم هستند كه پوسته شهر را مطـابـق بـا  نوسازي مي

هايي كه از شهر خود دارند به سمت مـدرن  انتظارات و خواسته
ها در شهرهـاسـت. ايـن  گذاران ارتقاي وضعيت زيرساخت دهند، اما نقش مهم دولت و سياست شدن تغيير فرم مي

ها تـفـويـض شـده  هاي محلي مثل شهرداري وظيفه به قدري خطير است كه بخش مهمي از مسئوليت آن به دولت
هاي مسكوني شهـري و  هاي فرسوده شامل بافت از سويي ضرورت احياي بافت 1396رسد در سال  نظر مي است. به

شهرهـا  خصوص در كالن ها به سازي ساختمان طور تجاري و اداري و از سوي ديگر ضرورت ايمن روستايي و همين
از موضوعات مورد توجه باشد. همچنين لزوم تدقيق و تدوين قوانين در ايـن حـوزه، احـتـمـاال پـاي نـهـادهـاي 

گذار و ناظر را نيز به اين ماجرا خواهد گشود. گذار، قانون سياست

   94 ضرورت نوسازي شهري

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
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التحصيالن از يافتن شغل مناسـب،  التحصيالن آموزش عالي با نيازهاي روز جامعه و نااميدي اين فارغ تناسب نداشتن تعداد و تخصص فارغ
رويه و نـامـتـنـاسـب  نشان از ناكارآمدي ساختاري آموزش عالي و آگاهي افكار عمومي جامعه از اين ناكارآمدي دارد. بحران جذب بي

دانشجويان كارشناسي ارشد 
ــرخــي  ــري كــه ب ــت و دك
كارشناسان از آن با عـنـوان 
سونامي  جذب دانشجو يـاد 

كنند، انتقاد دانشگاهيان را به دنبال داشته است. در حالي كه هدف اصلي از توسعه نظام آموزش عالي، تربيت نيروهاي متخصص مـورد  مي
هـا بـا اهـدافـي  هاي اخير دانشـگـاه رسد در سال نياز جامعه و ارتقاي سطح دانش نيروي انساني براي جذب در بازار كار است، به نظر مي

اي نه تنهـا از اعـتـبـار  اند. چنين رويه همچون درآمدزايي و تامين اعتبارات مقطعي اقدام به پذيرش دانشجو در مقاطع آموزش عالي كرده
مدارك علمي در ايران كاسته است، بلكه باور به امكان ارتقاي اجتماعي و اقتصادي از مسير تحصيالت دانشگاهي را نيز نزد افكار عمومي 
كمرنگ كرده است. از سوي ديگر، حضور افراد فاقد صالحيت در مقاطع آموزش عالي، افزايش موارد سرقت علمي در كشور و كاهش 

رسد مشكالت ساختاري آموزش عالي و نارضايتي افكار  المللي را به دنبال داشته است. بنابراين، به نظر مي اعتبار علمي ايران در جامعه بين
هاي پيش روي ايران در حوزه علم و فناوري خواهد بود. ترين بحران عمومي از اين نظام، يكي از مهم

 95برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي   

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
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هايي كه بوجود  اي در بستر بحران هاست كه در چهار كشور ايران، تركيه، عراق و سوريه جريان دارد و در هر برهه مسئله قوم كرد دهه 
آمده به شكلي سر برآورده است. مسئله كردها در اين كشورها نه تنها از تحوالت داخلي متأثر بوده، بلكه هميشه نيم نگاهـي هـم بـه 

اي داشته است؛ موضوعـي كـه  تحوالت منطقه
اغلب كردها را به اتحادهاي كوتـاه مـدت يـا 

اي سوق داده  بلندمدت با ديگر بازيگران منطقه
، مسئله كردستان ايـران بـا 1395است. در سال 

ورود مجدد حزب دمكراتيك كردستان به فاز نظامي همراه بود. كودتاي نافرجام نظاميان در تركيه در تابستان اين سال، نـقـطـه آغـاز 
هاي مسلح كرد در جنوب شرق و مهار احزاب سياسي كرد در پايتخـت را بـه  تحوالت بسياري بود كه تشديد برخورد نظامي با گروه

هاي سوريه، تسلط كردها به بخشي از مناطق شمال، پاي نيروهاي تركيه را به خاك اين كشور بـاز كـرد. از  دنبال داشت. در درگيري
طرف ديگر، آمريكا روند استقرار نيروهايش در مناطق تحت كنترل كردها را آغاز كرد. كردهاي سوريه اكنون در موقعيتي قرار دارند 

زند؛ جايـي كـه كـردهـا  توانند در آينده سياسي سوريه ايفاي نقش كنند. اما قلب تحوالت مسئله كردي در كردستان عراق مي كه مي
تـريـن مـوضـوع  پرسي استـقـالل از عـراق مـهـم اند حكومتي خودمختار تشكيل دهند. موضوع اجراي همه براي اولين بار موفق شده

پرسـي در  هاي اقليم كردستان به صورت جدي مطرح شد. اجراي اين همه از سوي برخي مقام 1395برانگيزي است كه در سال  چالش
رسد، اما در صورتي كه روند اجراي آن آغاز شود، بر ديگر مسائل جاري كردها در هـر چـهـار  چندان ممكن به نظر نمي 1396سال 

كشور تاثير جدي خواهد داشت.

   96 تحوالت مناطق كردنشين كشورهاي همسايه 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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برانگيزترين مسائل حوزه ارتباطات زيـرسـاخـت در   اندازي و توسعه شبكه ملي اطالعات يكي از مناقشه هاي اخير، راه در سال
اندازي شبكه ملي اطالعات به منظور توسعه شبكه زيرساخت امـن و  ايران بوده است. طبق مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه، راه

پايدار ملي در ايران برعهده دولت قرار گرفته است. 
انـدازي  بر اين اساس، دولت اميدوار است تا بـا راه

شبكه ملي اطالعات، سرعت و كيفـيـت خـدمـات 
هـا  اينترنتي را افزايش دهد و از امنيت تـبـادل داده

برداي  اپراتورهاي اينترنت در ايران آمادگي اجرايي بهره 1395اطمينان حاصل كند. به گفته مسئوالن وزارت ارتباطات، دي ماه 
را به مـعـنـاي » اينترنت ملي«برداري از شبكه ملي اطالعات يا  اند. بسياري از مردم بهره از شبكه ملي اطالعات را فراهم كرده

دانند و نگران حفاظت از اطالعات شخصي و حريم خصوصي  افزايش قيمت و محدوديت دسترسي به شبكه جهاني اينترنت مي
هاي فرهنگي و قضايي به دليل كندي روند توسعه شبكه مـلـي  خود هستند. در حالي كه بسياري از نهادهاي حاكميتي، دستگاه

برداري از شبكه ملي اطالعات هستند. بنابراين،  سازي درباره تبعات بهره كنند، مردم خواهان شفاف اطالعات از دولت انتقاد مي
رساني دولت درباره ابعاد آن، يكي از مسائل مهم حوزه ارتـبـاطـات  برداري از شبكه ملي اطالعات و اطالع رسد بهره به نظر مي

خواهد بود. 1396زيرساخت در ايران 

97برداري از شبكه ملي اطالعات  بهره 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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ها در سـوريـه در  هاي پيچيده و چندوجهي جهان است. درگيري گذرد، يكي از بحران بحران سوريه كه شش سال از عمر آن مي
هاي خارجي در جريان است. قـطـر،  هاي تروريستي تكفيري و قدرت چند اليه ميان دولت مركزي، مخالفان محلي دولت، گروه

هاي تروريستي فعال در سوريه بر آمـدنـد.  عربستان و تركيه از ابتدا در قامت حمايت از گروه
هاي مستشاري خـود را در  ايران و سپس روسيه به درخواست دولت مركزي سوريه، فعاليت

كننده ميدان تبديـل شـدنـد. تـركـيـه و  اين كشور آغاز كردند و رفته رفته به نيروهاي تعيين
اند تا بتوانند در آينده سيـاسـي سـوريـه  آمريكا هم نيروهاي خود را وارد مناطق شمالي كرده

ها، سوريه بستر اصلي فعاليت داعش و القاعده، دو ستون اصلي تروريسم در جـهـان،  نقش تعيين كننده داشته باشند. طي اين سال
مرزي با حضور ايران تبـديـل شـود. سـال  ترين بحران برون هم بوده است. مجموع اين شرايط باعث شده تا بحران سوريه به مهم

بس شكننده  هاي تروريستي فعال در سوريه، برقراري چندين مرحله آتش هاي متعدد دولت مركزي، ضعف گروه با پيروزي 1395
را 1396ها در سال  ها شرايطي را بوجود آورده كه كاهش درگيري هاي درگير همراه بود. اين و آغاز مذاكرات صلح ميان طرف

سازد. سرنوشت سوريه چه از منظر محاسبات ايدئولوژيك چه از منظر معادالت ژئوپلتيك، بر موقعيت و بـازيـگـري  محتمل مي
اي تاثيرگذار خواهد بود. هاي فرامنطقه اي و همچنين قدرت هاي منطقه ايران در منطقه در تعامل با ديگر قدرت

   98سرنوشت سوريه  

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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وكارها با هرگونه ابداع و نوآوري در فرايند توليد و توزيع و مبادلـه  وكارهاي نوپا در يك مفهوم بسيار كلي تقريبا همه كسب كسب  
هاي خالقانه و نوآورانه در كشور شكل گرفته باشد، كـمـتـر  هاي اخير چنين حركتي به اين صورت كه ايده گيرد. در سال را در بر مي

وكـار نـوپـا  ديده شده است. شايد بهتر باشد به جـاي كسـب
وكارهاي سنتي با ابزار فروش نـوپـا خـريـد و  بگوييم كسب

شوند. خدمات و كاالهاي سابق، اكنـون بـه طـرق  فروش مي
مدرن و از طريق خطوط اينترنت نمايش داده شده و به فروش 

شاهد  1396هايي از آن را ديديم و سال  نمونه 1395هايي شده كه در سال  ها و تقابل رسند. اما همين تغيير در عرضه نيز محل چالش مي
باعث خواهد شد كه استاندارد  1396تشديد آن خواهيم بود. از سوي ديگر اين فرايند خودجوش و عمدتا در مقياس كوچك در سال 

هاي اخير  هاي توسعه تقويت شود. در ادامه روند سال عنوان يكي از زيرساخت مورد تقاضا درباره شبكه از جمله سرعت و پهناي باند به
كشور جهان به روايت  137ايران در بين  77به حالت استاندارد نزديكتر شده و رتبه  1395هاي  تجارت الكترونيك در سال  زيرساخت

تر فروش خـواهـد  وكارهاي سنتي به سوي فرايند مدرن سال افزايش عزيمت كسب 1396گزارش بازرگاني آنكتاد، بهبود يافت. سال 
بود.

 99وكارهاي نوپا و سنتي  تقابل كسب 

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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هاي اسالمي جلوگيري از نزاع و جنگ ميان مسلمانان است   وگوهاي منطقي و سازنده در بين فرقه مهمترين هدف گفت 
فرهنگي در سطح جهان به  هاي ميان شود و اختالف هرچند كه اين موضوع فقط به رابطه ايران با كشورهاي همسايه ختم نمي

چالشي گسترده تبديل شده 
است. يكي از مهم ترين اين 

و  هراسي ها ايران چالش
هراسي است. در واقع  اسالم

هاي  تواند به اختالف شود تا حد زيادي مي ساخته ميساير كشورها ها و افكار عمومي  تصويري كه از ايران و اسالم در رسانه
سني در منطقه، جايگاه ايران در  شدن موضوع اختالفات مذهبي شيعه فرهنگي دامن بزند. به همين خاطر است كه با برجسته

قدرت رسيدن  هراسي با محرك مخرب به شود. اين در حالي است كه ايران و اسالم نيز با چالش مواجه مي جهان اسالم
توان در احتمال جدايي  شود. در واقع تبعات اين امر را مي همراه مي گراي افراطي در نقاط مختلف جهان هاي راست دولت

تر كند، ظهور پديده  تواند اين قصه را تلخ كشورهاي بيشتر از اتحاديه اروپا و در نهايت فروپاشي آن ديد. اتفاقي كه مي
به دنبال داشته  اجتماعي تواند براي روابط فرهنگي ميان ملل پيامدهاي فرهنگي هاي او مي ترامپ است كه حتما سياست

هاي جديد در ساير نقاط دنيا وجود دارد و جهان با نگراني  گيري ترامپ بيم ظهور و قدرت 1396تر اينكه در سال  باشد، مهم
به نتايج انتخابات برخي كشورها به خصوص فرانسه و آلمان چشم دوخته است.

   100  فرهنگي در سطح جهاني  گسترش اختالفات ميان

آماده شده است. اين نسـخـه  1395تا پايان سال   اين منظومه نسخه دومي است كه بر اساس منابع پژوهش
بـا    »پـژوهـي ايـران آينده«گيرد. به باور ما  نهايي نيست و طبيعي است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طـول سـال نـيـز ايـن  انتشار گزارش ابتداي سال به پايان نمي
توانيد با مراجعه به صفحه اينترنتي منظومه در تصحيح و تـكـمـيـل آن  پروژه علمي تداوم داشته باشد. مي
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بخش  پنجم

1396سناريوهاي ايران 

 
175

1396پژوهي ايران  آينده



با نظر خبرگان از نظر دو شاخص اهميت و عـدم  1396مسئله اول ايران در سال  100تعداد       
 50مسئله كه داراي اهميت و عدم قطعيت باالي  15اند. در جدول مقابل   بندي شده  قطعيت رتبه

اند.  درصد هستند گزارش شده

تـحـلـيـل  30* 30مسئله با ماتريـس  15با فرض تنها دو حالت مختلف براي هريك از اين       
رو خواهيم بود كه در عمل امكان تحليل اثـرات  سناريوي مختلف روبه 32768اثرات متقابل و 

شنـاخـتـي  در مرحله تحليل ريخت 1395متقابل با اين گستردگي وجود ندارد. در گزارش سال 
ها در فـرآيـنـد  هاي مختلف آن هر هفت مسئله داراي اهميت و عدم قطعيت باال به همراه حالت

سناريوي مختلف به عـنـوان سـنـاريـوهـاي  1458سناريو از ميان  24سناريوپردازي وارد شد و 
نهايي معرفي شد. در گزارش امسال به دليل تنوع و تعداد زياد مسائل داراي اهـمـيـت و عـدم 

هاي مسائل مرتـبـط بـه  جاي وارد كردن همه مسائل در فرآيند سناريوپردازي، گروه قعطيت، به
هاي كليدي تبديل شد تا با تعداد كمتر و در نتيجه قابل تفسيرتري  صورت كيفي به عدم قعطيت

مسئله، پـيـروي از  15از سناريوها دست پيدا كنيم. با توجه به شباهت و نزديكي زياد ميان اين 
تري به همراه خواهد داشت. تر و قابل درك اين روش نتايج ملموس

مسئله كه داراي اهميت و عدم قطعيت 15
درصد هستند 50باالي  

1396انتخابات .

سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا.

ركود / رونق اقتصادي.

اختالف نظرهاي كالن حاكميتي.

گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه.

پايداري برجام.

هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع.

كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي.

تقابل ايران و عربستان سعودي.

قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت.

ها اعتراض.

اي روسيه آفريني منطقه نقش.

تورم.

هاي تكفيري مخاطرات امنيتي گروه.

سرنوشت سوريه.

يـعـنـي  8بندي كرد. بدين ترتيـب تـنـهـا از مسـئـلـه   توان در قالب سه عدم قطعيت كليدي زير دسته  مسئله را مي 15اين       
نظر شده است.  در فرآيند سناريوپردازي صرف »كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي«

ها حالتمرتبط مسائلكليدي عدم قطعيت

توازن قدرت در منطقه

سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا. 1
پايداري برجام. 6
تقابل ايران و عربستان سعودي. 9

اي روسيه آفريني منطقه نقش. 12
هاي تكفيري مخاطرات امنيتي گروه. 87
سروشت سوريه. 96

هاي  ه هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم محدود توافق قدرت. 1
اعمال قدرت با حضور ايران

هاي  ه هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم محدود توافق قدرت. 2
اعمال قدرت بدون حضور ايران

هاي منطقه و فرامنطقه ادامه نزاع قدرت. 3

اجماع يا تضاد داخلي

1396انتخابات . 1
اختالف نظرهاي كالن حاكميتي. 4
هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع. 7

قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت. 10
ها اعتراض. 11

هاي سياسي بر سر قدرت رقابت معمول جريان. 1
هاي سياسي ساز جريان هاي بحران نزاع. 2

يا گشايش اقتصادي  بحران
ركود / رونق اقتصادي. 3
گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه. 5

تورم. 13

بحران اقتصادي. 1
اقتصادي گشايش. 2
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اند. گذاري شده هاي آنها با استفاده از عالئم  نام تعداد سه عدم قطعيت كليدي و حالت      

افـزار   و نـرم (CIB)براي سناريوسازي با استفاده از اين سه عدم قطعيت كليدي، از روش محاسباتي باالنس اثرات متـقـابـل       
هاي اين  شناختي از تركيب حالت استفاده شده است.  بر اساس اصول روش تحليل ريخت(ScenarioWizard) سناريوويزارد 

شود. براي جدا كردن سناريوهاي ناسازگار از سازگار و كـاهـش   مورد تشكيل مي 12سناريو يعني  3* 2* 2سه عدم قطعيت تعداد 
افزار تحليل شد. ها تشكيل شد و نتايج آن با نرم تعداد سناريوها، ماتريس اثرات متقابل حالت

همين مـنـظـور بـر اسـاس تـركـيـب عـدم   شدند. به  + پر مي3تا  3خانه بود كه بايد با اعداد  32ماتريس تشكيل شده داراي       
هاي كليدي (يك مورد سياست داخلي، يك مورد سياست خارجي و يك مورد اقتصاد) پنلي با حضور سه نفر از اعضـاي   قطعيت

ها بحث و تبادل نظر و در نـهـايـت بـرآيـنـد   اثر متقابل بين حالت 32هاي تخصصي از مسائل مرتبط تشكيل شد و درباره   كارگروه
بندي شد. + جمع3تا  3ها در قالب يك عدد  بحث

دست آمد. شكل زير به بهتابلو سناريوها افزار سناريوويزارد تحليل و  گيري از نرم ماتريس پر شده با بهره      

عالمتها حالتكليدي عدم قطعيت

توازن قدرت در منطقه
Int Relations

Without Iranهاي اعمال قدرت بدون حضور ايران ه هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم محدود توافق قدرت

Conflictهاي منطقه و فرامنطقه ادامه نزاع قدرت
With Iranهاي اعمال قدرت با حضور ايران ه هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم محدود توافق قدرت

اجماع يا تضاد داخلي
Gov

Negativeهاي سياسي ساز جريان هاي بحران نزاع

Positiveهاي سياسي بر سر قدرت رقابت معمول جريان

اقتصادي بحران يا گشايش
Economy

Recessionبحران اقتصادي

Growthگشايش اقتصادي

Scenario 
No. 1

Scenario 
No. 2

Scenario 
No. 3

Scenario 
No. 4

Scenario 
No. 5

Scenario 
No. 6

Scenario 
No. 7

Scenario 
No. 8

Scenario 
No. 9

Scenario 
No. 10

Scenario 
No. 11

Scenario 
No. 12

Int Relations:
With Iran

Int Relations:
Without Iran

Int Relations:
Conflict

Int Relations:
With Iran

Int Relations:
Conflict

Int 
Relations:

Without Iran

Int Relations:
With Iran

Int 
Relations:
Without 

Iran

Gov:
Positive

Gov:
Negative

Gov:
Positive

Gov:
Negative

Gov:
Positive

Gov:
Negative

Gov:
Positive

Gov:
Negative

Gov:
Positive

Gov:
Negative

Economy:
Growth

Economy:
Recession

Economy:
Growth

Economy:
Recession

Economy:
Growth

Economy:
Recession

Economy:
Growth

Economy:
Recession

Economy:
Growth
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افزاري به شرح زير است: دست آمده بر اساس محاسبات نرم سناريو به 12مشخصات        

Scenario No. 1

Consistency value :  0
Incons. descript. :  0
Total impact score:  5

Int Relations: With 
Iran
Gov          : Positive
Economy      : Growth

Scenario No. 2

Consistency value : 1
Incons. descript. :  1
Total impact score:  8

Int Relations: Without 
Iran
Gov          : Negative
Economy      : 
Recession

Scenario No. 3

Consistency value : 1
Incons. descript. :  1
Total impact score:  1

Int Relations: Without 
Iran
Gov          : Positive
Economy      : 
Recession

Scenario No. 4

Consistency value : 2
Incons. descript. :  1
Total impact score:  1

Int Relations: Conflict
Gov          : Positive
Economy      : Growth

Scenario No. 5

Consistency value : 3
Incons. descript. :  1
Total impact score:  6

Int Relations: Conflict
Gov          : Negative
Economy      : 
Recession

Scenario No. 6

Consistency value : 3
Incons. descript. :  3
Total impact score: 2

Int Relations: Conflict
Gov          : Positive
Economy      : 
Recession

Scenario No. 7

Consistency value : 4
Incons. descript. :  2
Total impact score: 2

Int Relations: With 
Iran
Gov          : Negative
Economy      : Growth

Scenario No. 8

Consistency value : 5
Incons. descript. :  2
Total impact score: 3

Int Relations: With 
Iran
Gov          : Positive
Economy      : 
Recession

Scenario No. 9

Consistency value : 5
Incons. descript. :  1
Total impact score:  0

Int Relations: Conflict
Gov          : Negative
Economy      : Growth

Scenario No. 10

Consistency value : 5
Incons. descript. :  2
Total impact score: 3

Int Relations: Without 
Iran
Gov          : Positive
Economy      : Growth

Scenario No. 11

Consistency value : 8
Incons. descript. :  1
Total impact score: 1

Int Relations: With 
Iran
Gov          : Negative
Economy      : 
Recession

Scenario No. 12

Consistency value : 9
Incons. descript. :  2
Total impact score: 5

Int Relations: 
Without Iran
Gov          : Negative
Economy      : Growth
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قابل استفاده هستند.  2تا حدود  0شناختي، سناريوهاي با سازگاري  هاي روش بر اساس توصيه      
عنوان سناريوهاي قابل اتكا انتخاب شدند. همچنين در جـلـسـه   به 4تا  1بر اين اساس سناريوهاي 

نيز بحث و تبادل نظر شد و در نهايت بـا  6و  5كارگروه سناريوپردازي، درخصوص سناريوهاي 
است اين سناريو نيز در ليسـت سـنـاريـوهـاي  6كه برابر با  5توجه به امتياز تاثير باالي سناريوي 

در صـورت  5اصلي قرار گرفت. تفسير كيفي اعضاي كارگروه سناريو اين بود كه سنـاريـوي 
تبديل خواهد شـد. در نـتـيـجـه  2تحقق سناريوي ناپايداري است كه پس از مدتي به سناريوي 

عنوان يك خانواده سناريو در نظر گرفته شدند. در كنار هم به 5و  2سناريوهاي 

مطابق با شكل زير است: 1396در نهايت تابلو سناريوهاي اصلي ايران در سال       

5سناريو 4سناريو 3سناريو 2سناريو 1سناريو 

تقسيم قدرت در منطقه:
با حضور ايران

:تقسيم قدرت در منطقه
بدون حضور ايران

هاي ادامه نزاع قدرت
منطقه و فرامنطقه

اجماع يا تضاد داخلي:
رقابت معمول

هاي سياسي جريان
بر سر قدرت

اجماع يا تضاد داخلي:
ساز هاي بحران نزاع

هاي سياسي جريان

اجماع يا تضاد داخلي:
رقابت معمول

هاي سياسي جريان
بر سر قدرت

اجماع يا تضاد داخلي:
ساز هاي بحران نزاع

هاي سياسي جريان

بحران اقتصاديگشايش اقتصاديبحران اقتصاديگشايش اقتصادي
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هاي   سناريوي اصلي نهايي شدند، با الهام گرفتن از فيلم 4سناريو كه بر اساس توضيح ارائه شده در قالب  5براي اين       
شـده،   شاخص سينماي ايران عنواني انتخاب شد. هدف از انتخاب عناوين با الهام گرفتن از آثار هنري شاخص و شناخته

تر براي مخاطب و همچنين تقويت وجه يادآورنده اين سناريوها بود. ايجاد امكان برقراري ارتباط ملموس

اسامي به شرح زير است:

شايد وقتي ديگر): 1سناريو (

ابد و يك روز): 5) و (2سناريو (

اي آژانس شيشه): 3سناريو (

سادگي به همين): 4سناريو (

هاي قابـل تصـور  اند. براي توصيف سناريوها، نخست يكي از حالت اين چهار سناريو در بخش بعدي توصيف شده      
هـاي كـلـيـدي و  كليدي معرفي شده است و در ادامه سازوكار تعامل ميان اين عـدم قـطـعـيـت  براي سه عدم قطعيت

انـد. بـه  المللي آن توصيـف شـده و پيامدهاي سياسي، اقتصادي و بين 1396شان بر مسائل كليدي ايران در سال  تأثيرات
عبارت بهتر، سناريوهاي بخش بعد سناريوهاي جايگزين هستند بدين معنا كه بسته به اين كـه كـدام يـك از حـاالت 

متفاوت  1397هاي كليدي به وقوع بپيوندند، رويدادهاي تاريخي ايران ابتداي سال  مختلف قابل تصور براي عدم قطعيت
هاي جايگزيني كه  ايم و دربارة تاريخ تصور كرده 1397خواهند بود. به همين دليل، در بخش بعد خود را در نوروز سال 

ايم. زبان تمامي سناريوها به زبان گذشته است و گزارشي  ها براي ايران باوركردني است، سخن گفته به وقوع پيوستن آن
منتشر شده است. 1397نامة نوروزي يك روزنامه در آستانة سال  تحليلي است كه در يك ويژه
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ايران در سالي كه گذشت 

1396مروري بر تحوالت سال  

1397نوروز  نامه ويژه



نوروز  نامه ويژه

هاي كوتاهي است كه مـمـكـن اسـت  خوانيد، گزارش متوني كه در اين بخش مي     
الـمـلـل  هاي مختلف سياسي، اقتصادي يا بـيـن هايي مشابه با آن را در ورودي بخش متن
هاي جايگزيـن  بخوانيد. بسته به آن كه كدام يك از حالت 1397هاي بهار سال  نامه ويژه

به تدريج در طول سال امكان تحقـق  1396هاي كليدي ايران در سال  براي عدم قعطيت
هاي جايگزيني براي ايران تا پايان سال جاري قابل تصور اسـت. در ايـن  بيابند، آينده

هـاي  اند كه يكي از آيـنـده هاي كوتاه به طور گزيده سناريوهايي توصيف شده گزارش
كنند. به عبارت بـهـتـر، اگـر  را معرفي مي 1396جايگزين قابل تصور براي ايران سال 

نـامـه نـوروزي دربـاره  و در حال خواندن ويـژه 1397اي خود را در نوروز سال  لحظه
هايي را خـواهـيـد خـوانـد كـه دربـاره  تصور كنيد، گزارش 1396رويدادهاي سال 

رويدادهايي مشابه با يكي از سناريوهاي اين بخش به طور مفصل بحث شده است زيـرا 
به تاريخ پيوسته است.   1397آنچه كه در اين سناريوها توصيف شده، حاال در سال 

1397



اند تا آن كه گروهي ديگر از مرغان  جماعتي از مرغان به طمع خوردن دانه اسير دست صيادان شده
كنند. پس به راهنمايي هدهد، شاه مرغان، گـروهـي بـه پـرواز  بينند كه با هم پرواز مي اسير را مي

يابند كـه  كنند تا به كوه قاف يا آسمان هشتم برسند. در آنجا درمي آيند و سفري را آغاز مي درمي
خود حجاب خودند و رمز گشودن بند از پاي، خودشناسي و بازگشت به خويشتن است.  

مجمع مرغان: هدهد (وسط سمت راست) در حال سخنراني براي مرغان ديگر

اي خطي مربوط به عصر صفوي كه به فرمان شاه عباس در اصفهان كتابت شده است.  برگي از نسخه

مينياتوريست: حبيب اهللا صبا 

محل نگاهداري: موزه متروپوليتن لندن



نوروز  نامه ويژه

نيز تداوم يافته بـود، تـمـايـل  1396هاي نظامي و منازعات موجود در منطقه، كه تا بهار سال  فعاليت      
اي براي دستيابي به يك راهِ حلِ ديپـلـمـاتـيـك را افـزايـش داد.  اي و فرامنطقه هاي منطقه همه قدرت

بازيگران منطقه پس از چندين سال تجربه كشمكش امنيتي مداوم، بحران نظامي و جـنـگ فـرسـايشـيِ 
گـرا  هاي افراطـي خشـونـت جانبه با گروه نتيجه در مناطق جغرافيايي مختلف و نيز اهميت مبارزه همه بي

مانند داعش، براي نخستين بار به اين نتيجه رسيدند كه برتري نظامي يا پيروزي در ميدان نبرد فيـزيـكـي 
هاي محدود  پذير نيست بلكه پيروزي كدام از بازيگران نه تنها امكان در مناطق مختلف در عمل براي هيچ

نظامي و امنيتي پايداري چنداني نيز ندارد. 

بـه ايـن  1396اي به تدريج در سال  هاي فرامنطقه اي هم قدرت هاي منطقه عالوه بر اين، هم قدرت      
نتيجه رسيدند كه هيچ فرآيند سياسي و امنيتي بدون حضور ايران امكان پايـداري و تـداوم نـخـواهـد 

بخش در  اي براي حذف ايران از فرآيندهاي سياسي آرامش هاي منطقه هاي متعدد قدرت داشت. تالش
اي بـراي بـازگشـت بـه  هاي فرامنطقه هاي قدرت نقاط بحراني مختلفي مانند بحرين و سوريه، و تالش

المللي بر سـر مسـائـلـي مـانـنـد  هاي جديدي مانند صدور قطعنامه بين دروان پيشابرجام يا ايجاد بحران
هاي موشكي و مسئله حقوق بشر، با درايت دستگاه ديپلماسي خارجي يكي پـس از ديـگـري  آزمايش

اي از حضور ايران در فـرآيـنـد مـذاكـرات  اي و فرامنطقه هاي منطقه خنثي شد تا در نهايت همه قدرت
حلي سياسي و ديپلماتيك استقبال كردند.  اي به منظور دستيابي به راه منطقه

1397

): شايد وقتي ديگر...1سناريو (

محقق شده است 1حالتي كه در سناريو كليدي قطعيت عدم
هاي اعمال قدرت با حضور ايران ه هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم محدود قدرتتوافق قدرت در منطقه توازن
هاي سياسي بر سر قدرت معمول جريان رقابتيا تضاد داخلي اجماع

اقتصادي گشايشبحران يا گشايش اقتصادي



نوروز  نامه ويژه

اي  در اين فرآيند سياسي، اگرچه برخي از كشورهاي منطقه همچنان تالش كردند تا با حذف ايران از فرآيند مذاكـرات مـنـطـقـه      
هـا را وادار بـه  ايران توانست  به عنوان يك بازيگر اصلي در فرآيند مذاكرات مـنـطـقـه آن 1396ايران را منزوي سازند اما در سال 

توانند به تمامي اهداف خـود دسـت  دانند كه نمي زني از پيش مي پذيرفتن نقش ايران كند. همه بازيگران در هر فرآيند مذاكره و چانه
ها را چه به لحاظ اقتصادي چه به لحاظ سياسي و نظامي ندارند. بـه  دانند كه قابليت و ظرفيت تحمل افزايش تنش ها مي يابند اما همه آن

همين دليل خطر سرريز شدن منازعات در ساير كشورهاي منطقه و همچنين فرسايشي شدن منازعات گسترده در منـطـقـه بـازيـگـران 
حل سياسي بهترين گزينه قابل بررسي است كه منافع نسبي هـمـه  راه«به اين اجماع رساند كه  1396اي را در سال  اي و فرامنطقه منطقه

هـاي اصـلـي  به اين ترتيب تمامي بازيگران تالش كردند تا در وهله نخست اولويـت». كند مند در منطقه را تأمين مي بازيگران قدرت
اي متحدان خـود را  اي و فرامنطقه درستي تعريف كنند و در وهله دوم بتوانند از ميان بازيگران متعدد منطقه خود را در منطقة آينده به

وگوهاي راهبردي شوند.  ها وارد گفت انتخاب و با آن

اي  اي و فـرامـنـطـقـه هاي منطقه هرچند پرتنش، اما اين مذاكرات سخت و طوالني ادامه يافت تا در نهايت توانست با اجماع قدرت      
 1396رفت؛ اما در سال  طور كامل خشنود نكرد و بيم شكننده بودن آن مي رو شود. اگرچه اين اجماع هيچ يك از بازيگران را به روبه

به برقراري يك وضعيت آرامش ولو نسبي و موقت انجاميد. بازگشت آرامش به منطقه زمينه اوليه را براي تبديل منطقه به يك منطـقـه 
اي توانستند ساختار منافع جديدي را تدوين كـنـنـد كـه در  هاي منطقه تر نويدبخش خواهد بود. در فرآيند اين مذاكرات قدرت قوي

شرايط عيني موجود منافع ملي هريك را بيشينه سازد. نتيجه محسوس اين رويداد از ميان رفتن خطر افـزايـش تـنـش مـيـان ايـران و 
هاي تكفيري بـراي ايـران و  ها، كاهش مخاطرات امنيتي گروه عربستان و حركت به سمت حل و فصل تقابل امنيتي و سياسي ميان آن

آميز كشورهـاي مـنـطـقـه در كـنـار   مشخص شدن سرنوشت جنگ داخلي در سوريه بود. بدين ترتيب اين وضعيت زيست مسالمت
اي در چند ماه اخير تبديـل   اقتصادي منطقههاي سياسي يكديگر امكان تحقق بيشتري يافت و منازعات سخت و تنش آميز را به رقابت

كرد.  

توان برآمده از يك وضعيت داخلي آرام دانست. شـرايـطـي كـه پـس از  زمينه چنين دستاوردي در سياست خارجي را مي پيش      
جمهوري بهار سال گذشته، منجر به ايجاد يك اجماعِ نسبيِ داخلي بر سر رويكردهاي اصلي سياست خـارجـي شـد.  انتخابات رياست

گيري رويكردي مورد اجماع در سياست خارجي كمك كـرد كـه  هاي سياسي در زمان انتخابات، به شكل  فضاي رقابتي ميان جريان
اي كه در انتخابات با اقبال عمومي  هاي پس از انتخابات قابل مشاهده بوده است. سياست خارجي مبتني بر تعامل منطقه نتايج آن در ماه
اي بود. ثبات امنيتي به همراه رويكرد جديد و مورد اجـمـاع  ساز دستاوردهاي خوبي در حوزه سياست خارجي منطقه مواجه شد، زمينه

هاي سياسي داخلي درباره مسائل كليدي كالني مانند رويكردهاي سياست خارجي هم علت و هم معلول وضعـيـت رو بـه  همه گروه
بود.  1396اي در سال  آرامش منطقه
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نوروز  نامه ويژه

گذاران داخلي و خارجي نيز در دستور كار دولت قرار گـرفـت. پـيـامـد  زمان با آغاز فرآيندهاي مذاكرات منطقه، تعامل با سرمايه هم      
گذاران داخلي و خارجـي را   اي، امنيت رواني الزم براي سرمايه وگوهاي منطقه گيري گفت اقتصادي سياست خارجي جديد ايران و شكل

اي دسـتـور  رفت، همزمان با كاهش منازعات منطـقـه برقرار كرد. مذاكراتي كه پس از برجام آغاز شد و به داليل متعدد با كندي پيش مي
اي،  گذاران فرامنـطـقـه گذاران خارجي خصوصا سرمايه هاي اقتصادي را با جديت و عزم بيشتري در اولويت قرار داد. سرمايه كار همكاري

تري را پـيـش  جمهوري كه دورنماي روشن هاي پس از انتخابات رياست قطعيت اي و همچنين كاهش عدم به دليل كاهش منازعات منطقه
گيري كنند. گذاري در ايران تصميم دهد، توانستند با اطمينان بيشتري درباره سرمايه چشم قرار مي

گذاري معرفي كند. اگـرچـه انـدازه   اي براي سرمايه هاي منطقه  عنوان يكي از بهترين گزينه  در چنين شرايطي كشور توانست خود را به      
گـذاران  ترين مـحـرك سـرمـايـه گذاران خارجي بوده است اما شايد اصلي هاي اصلي سرمايه ران بزرگ بازار ايران، همواره يكي از پيش

هـاي  هاي آن، هم به دليل سـيـاسـت يابي به بازار كل منطقه بوده است. امري كه نشانه اي براي حضور در بازار ايران، امكان دست فرامنطقه
دولت در اجبار به صادرات محصوالت توليدي در ايران و هم به دليل توانمندي باالي صنايع پشتيبان و زنجيره تامين مناسب تـولـيـد ايـن 

آموخته برخوردار است و فرهنگ توليد  ها، قابل مشاهده است. اين واقعيت كه ايران از از سرمايه انساني و نيروي كار ماهر و دانش شركت
اي  اي و فـرامـنـطـقـه ترين محرك نيروهاي منطقه صنعتي در آن نهادينه شده است، در شرايط آرامش و ثبات بيشتر سياسي و امنيتي، اصلي

گذاري و توليد محصوالت و ارائه خدمات در كل بازار منطقه است.  براي سرمايه

اگرچه به دليل آرامش نسبي ايجاد شده چه در سياست خارجي چه در سياست داخلي زمينه گشايـش اقـتـصـادي از طـريـق جـذب       
توان در اصالحات سـاخـتـاري بـخـش اقـتـصـادي،  را مي 1396هاي جدي بدون تغيير در سال  گذاري خارجي فراهم شد، چالش سرمايه

دانست. بازآرايي ساختار نـهـادي بـخـش  1404انداز  هاي دولتي و نيز رشد اقتصادي كمتر از ميزان مطلوب در سند چشم خصوصاً شركت
هاي سياسـتـي الزم  ناپذير در وصول به گشايش اقتصادي بود كه به داليل مختلف، اقدام اقتصاد با هدف كاهش فساد نيز ضرورتي اجتناب

به نتيجه برسد. 1398رود تا با توجه ويژه حاكميتي به آن تا پيش از آغاز سال  در اين زمينه در دستور كار جدي قرار نگرفت و اميد مي

، اي مـكـمـل اي و فرامنطقه هاي منطقه المللي دانست؛ ايراني كه برخوردار از سياست در پايان شايد بتوان سال گذشته را سال ايرانِ بين       
گذاري خارجي به همراه سياست خارجي گسترده و سازنده  هاي اقتصادي و جذب سرمايه شدن فعاليت المللي همراستا و هماهنگ بود . بين

هاي مخـتـلـف  شدن از طريقِ عضويت در پروتكل المللي نبود. بين 1396شدن ايران در سال  المللي دولت در سال گذشته تنها وجوه اين بين
هاي مربوط به حقوق مالكيت فكري) تبديل به يك رويـكـرد جـدي  هاي بانكي) و غيراقتصادي (مانند كنوانسيون اقتصادي (مانند پروتكل

روز كـردن اسـتـانـداردهـاي  هاي كشور شده است. بدين ترتيب ايران در سال گذشته توانست بيش از گذشته به سمت به در تمام سياست
المللي همگام سازد.  را با استانداردهاي بين اقتصادي، تجاري و صنعتي گام بردارد و آن 
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گري و بدكاري سيزيف، قهرمان اساطيري يوناني، سبب شد كه خدايان  حيله
مجازاتي سنگين برايش معين كنند. مجازات او اين است كه بـايـد سـنـگـي 
عظيم را به قلة كوه ببرد اما قبل از رسيدن به پايان مسير، شاهد غلتيـدنـش بـه 

پايين كوه باشد. اين چرخه تكراري و معيوب تا ابد براي او ادامه دارد.

نقاش: تيتيان، نقاش ايتاليايي سده شانزدهم ميالدي 



نوروز  نامه ويژه

يابي به قدرت و برخورداري از منابع، كه پس از  هاي سياسي بر سر دست  ساز جريان  هاي بحران  نزاع      
زننده شرايط ايران در منطقـه بـود. در  ترين عامل برهم شكل گرفت، اصلي 1396انتخابات پرتنش سال 

هاي سياسي بر سر قدرت، پيرامون انتخابات رياست جمهوري و شـوراي   رقابت جريان 1396بهار سال 
شهر كه از حد متداول و استاندارد خارج شد، رقابت سياسي را به تنش سياسي تبديل كرد و تضـادهـاي 
ميان نيروهاي مختلف سياسي در ايران را تا سطح يك بحران داخلي پيش برد. اين بحران سـيـاسـي در 

آفرين به همراه داشت.  درون كشور چند نتيجه اقتصادي پرهزينه و بحران
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): ابد و يك روز5) و (2سناريو (

گـذاري  در شرايط رواني نامساعد ايجاد شده به دليل تنش سياسي، ريسك سـرمـايـه.  1 
گذاري  گذاران داخلي افزايش يافت و رشد اقتصادي به دليل كاهش سرمايه براي سرمايه

داخلي كاهش يافت. 

گذاري در ايـران و افـزايـش  گذاران خارجي در خصوص سرمايه نااطميناني سرمايه.  2
هاي حضور اقتصادي در بازار ايران را بـه شـدت  گذاري خارجي هزينه ريسك سرمايه

گذاري خارجي و به دنـبـال آن  افزايش داد و با وجود داشتن جذابيت اقتصادي، سرمايه
رشد اقتصادي را با كاهش مواجه كرد. 

محقق شده است 5و  2حالتي كه در سناريو كليدي قطعيت عدم

هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم  قدرت توافقهاي منطقه و فرامنطقه نزاع قدرت ادامهقدرت در منطقه توازن
هاي اعمال قدرت بدون حضور ايران ه محدود

هاي سياسي ساز جريان بحران هاي نزاعيا تضاد داخلي اجماع
اقتصادي بحرانبحران يا گشايش اقتصادي



نوروز  نامه ويژه

هاي مختلف در عمل  در چنين شرايطي نه تنها امكان تحقق گشايش اقتصادي ميسر نبود كه رشد اقتصادي در بخش      
توان چنين تصور كرد كه ايران با خـطـر  حتي مي 1397محدود يا حتي مسدود شده است. با تداوم اين شرايط در سال 

رو باشد.  عيار روبه هاي تمام هاي اقتصادي به بحران تبديل چالش

، بحران سياسي و اقتصادي، سياست خارجي كشور در 1396ها بر سر تقسيم قدرت در سال  زني همزمان با ادامه چانه      
هاي خارجـي  رو كرد. سياست منفعالنه كه ناشي از كاهش اجماع سياسي در سياست منطقه را نيز با وضعيتي منفعل روبه

اي توانستند به تقسيـم قـدرت در  اي و فرامنطقه هاي منطقه كشور بود،  شرايط جديدي را ايجاد كرد كه در آن قدرت
منطقه بدون حضور ايران بپردازند. به عبارت بهتر، سياست داخلي به انفعال سياست خارجي و در نتـيـجـه بـه كـاهـش 

هـاي   هاي اعمال نفوذ ايران در منطقه منجر شد. عدم دعوت از ايران در فرآيند مذاكرات سياسي يكي از نشانـه محدوده
اي  هاي منطقـه اي بود. به عبارت ديگر، قدرت مدت و حتي بلندمدت حذف ايران از معادالت منطقه نامطلوب خطر ميان

هاي محدودسازي قدرت ايران در منطقـه را كـلـيـد  اي از بحران سياست داخلي سوءاستفاده كردند و زمينه و فرامنطقه
اي به دليل حـذف  اي از سرريز شدن منازعات منطقه اي و فرامنطقه هاي منطقه اند. با اين وجود، هراس دائمي قدرت زده

ترين كشورهاي منطقه، شرايط آينده را همچنان در وضعيت عدم قـطـعـيـت  ايران به عنوان يكي از بزرگترين و باقابليت
دهد. قرار مي
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يابي به اجماع سياسي در خصوص تصميمات سخت و راهبردي، بهـبـود  فقدان دست.  3 
شرايط اقتصادي از طريق اصالحات كالن در اقتصاد داخلي و بهبود ساختار حكمراني و 

گيري سياسي براي  اداري كشور را به تعويق انداخته است. در اين شرايط به جاي تصميم
اقدام در جهت اصالحات اقتصادي، خود اقتصاد از طريق مسائل پرچالشي ماننـد تـورم، 

ها و غيره تبديل به موضوعاتي سياسي شد. به اين ترتيب تداوم مـنـازعـات  ها، قيمت يارانه
گيري بر مبناي حل مسائل اقـتـصـادي را  سياسي بر سر مسائل اقتصادي، اولويت تصميم

هاي امنيتي را به سرفصل دستور كار سـيـاسـي  گيري بر مبناي اولويت تغيير داد و تصميم
تبديل كرد. 



نوروز  نامه ويژه

هاي گذشـتـه هـمـواره  اي بدون حضور ايران و در راستاي كاهش نفوذ ايران در منطقه در سال فرآيند مذاكرات منطقه      
فرصتي طاليي براي حضور در فرآيند تقسيم منافع و مشـخـص كـردن حـوزه نـفـوذ  1396ادامه داشته است اما در سال 

آفريني ايران وجود داشت كه متاسفانه اين فرصت طاليي بار ديگر از دسـت  كشورهاي مختلف در منطقه با حضور و نقش
هاي اعمال نفوذ ايران بدون آن كه خود ايران نقشـي در آن  اي بر سر محدوده اي و فرامنطقه هاي منطقه رفت. توافق قدرت

بازي كند، نه تنها حركت  به سمت گشايش اقتصادي بيشتر را از بين برد كه امكان بازگشت به چرخه بحران اقتصادي را نيز 
گذاري داخلي به دليل ابـهـام  گذاري خارجي، افزايش ريسك سرمايه دوچندان كرده است. از بين رفتن امكان براي سرمايه

هـا، كـاهـش  در شرايط سياسي، كاهش احتمالي درآمدهاي خارجي دولت به دليل بازگشت محدود يا گستـرده تـحـريـم
 1396اي از شرايط نامناسب براي ايران در سال  محدوده قيمت نفت يا افت توليد و فروش، هم صدا با يكديگر تكرار چرخه

شود.  تر مي  را محقق كرد. با هر بار تكرار اين چرخه معيوب امكان بازگشت به وضعيت مطلوب دشوارتر و پرهزينه

مـحـيـطـي و  هـاي زيسـت ، متاسفانه عزم جدي براي مقابله با بحـران1396در شرايط نامطلوب اقتصادي و سياسي سال       
هاي مختلف قدرت تقسيم شده است، در سـال  هاي مختلف حاكميت كه در ميان جريان اجتماعي نيز وجود نداشت. بخش

شديدتر از گذشته مشغول منازعات سياسي براي برخورداري از سهم بيشتر بودند. به همين دليل در بـحـران هـجـوم  1396
شان نه حل مشكالت مردم، كـه  ريزگردها به چند استان كشور و مختل شدن زندگي مردم، نهادهاي مختلف دغدغه اصلي

كاري بود. اين در حالي بود كه مشكالت اقتصادي كشور مانع تخصيص بودجه مناسـب  متهم كردن يكديگر به اهمال و كم
براي عبور از اين بحران شده بود. 

بر سر انتقال آب در چند نقطه كشور روي داد، از آنجا كه عزم ملي بـراي  1396همچنين در مناقشاتي كه تابستان سال       
باري بر كشـور تـحـمـيـل شـد. تـداوم  هايي را رقم زد و تبعات زيان مواجه مناسب با آن وجود نداشت، متاسفانه ناآرامي

كم به  خشكسالي و به دنبال آن قطع مكرر آب و همچنين قطع برق در بسياري از مناطق كشور به دليل افزايش ريزگردها كم
امري عادي تبديل شده است. همچنين تعداد روستاهاي خالي از سكنه به دليل عدم دسترسي به آب الزم بـراي كشـاورزي 

نشيني در شهرهاي بـزرگ و  اي داشت كه به مشكل حاشيه رشد فزاينده 1396درآمدزا و حتي آب آشاميدني سالم در سال 
زند. ها به طور پيوسته دامن مي مراكز استان
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هاي جنگي جـهـان بـود كـه در عصـر  سان تزو، يكي از نخستين استراتژيست
هاي او به فرماندهان نظامي و اقتصادي در كـتـاب  زيست. توصيه كنفوسيوس مي

ها چنين اسـت: بـه جـاي  ثبت شده است و يكي از مشهورترين آن» هنر رزم«
تكيه بر احتمال آمدن دشمن، بر آمادگي خود براي مواجه شدن با آن تكيه كنيد. 

عكس: مجسمه سان تزو در شهر يوريهاماي ژاپن



نوروز  نامه ويژه

 1396هاي گذشته همواره ادامه داشت، در سال  اي كه در سال اي و فرامنطقه هاي منطقه منازعات قدرت
هـاي  اي و تقسيـم مـحـدوده ساز همراه شد و نتيجه آن حذف ايران از مذاكرات منطقه با تغييراتي تحول

اي كه از ميان  هاي فرامنطقه اي بدون حضور ايران بود. قدرت هاي منطقه اعمال قدرت ايران ميان ائتالف
اند، پروژه كاهش نفوذ ايران در منطقه را تا حد زيادي با موفقيت  بازيگران منطقه اقدام به يارگيري كرده

گـيـري  به پيش راندند. رئوس اين پروژه را كه از طريق ابزارهاي مختلف و توسط بازيگران مختلفي پي
توان چنين گزيده كرد:  شد، مي
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اي ): آژانس شيشه3سناريو ( 

محقق شده است 3تي كه در سناريو حالكليدي عدم قطعيت
هاي اعمال قدرت بدون حضور ايران ه هاي منطقه و فرامنطقه براي تقسيم محدود توافق قدرتتوازن قدرت در منطقه
هاي سياسي بر سر قدرت رقابت معمول جرياناجماع يا تضاد داخلي

بحران اقتصادياقتصادي بحران يا گشايش

هاي جديد عليه ايران، كه از ابتداي روي كارآمدن ترامپ در آمريكا آغاز  اعمال تحريم. 1 
مورد تصويب دولت و كنـگـره ايـن كشـور قـرار گـرفـت؛  1396شده بود، در نيمه اول 

هايي كه بخشي از نيروهاي سياسي را به سمت خروج از برجام سوق داد. هر چند اين  تحريم
كشور ديگر (غير از آمريكا) لغو نشده است اما بيش از  5توافق سياسي هنوز توسط ايران و 
رسد. به طور خالصه، در سال گذشته از سياست خارجي  هر زمان ديگري شكننده به نظر مي

زدايي و رويكردهاي جديد سياست خارجي آمريكا با شـدت و  اياالت متحده آمريكا ابهام
قدرت به ضرر ايران ترسيم شد. 
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هـاي گـذشـتـه خـود، بـه  اي (به جز روسيه) بر خالف رويه سـال هاي فرامنطقه قدرت.  2 
اند. حمالت هدفمنـد بـه ويـژه در  منازعات منطقه به صورت محدود و هدفمند ورود يافته

قالب حمالت هوايي و موشكي نيروهاي آمريكايي در منطقه شرايط را بيش از گذشته تغيير 
هـاي  داده است. اين ورود بيش از آن كه ناظر به حل مشكالت داعش باشد، منافـع قـدرت

رقيب مانند روسيه و متحدانشان را هدف قرار داده است. تغيير شرايط بازي به نفع برخي از 
بازيگران مانند تركيه و عربستان هدف غايي و نهان اين بازيگران از ورود به منازعات بـوده 

است.

يارگيري ميان كشورهاي منطقه به خصوص كشورهاي عرب و تركـيـه از كشـورهـاي .  3
اي مانند آمريكا و تشكيل يك جبهه متحدِ مخالف ايران، قدرت ايران در منطقه را  فرامنطقه

رو ساخته است. روسيه نيز بر اساس منافع ملي خود، در يك فرآينـد  هايي روبه با محدوديت
زنـي ايـران در  داد و ستد با اين كشورها قرار گرفته است كه منجر به كاهش قدرت چـانـه

ارتباط با روسيه شده است. 

آمريكا و كشورهاي عرب، به خصوص عربستان با هدفِ منزوي ساختن ايران در سـال .  4
الملل را به شرايط پيشابرجام بازگردانـنـد.  تالش كردند كه وضعيت ايران در نظام بين 1396

هايي عليه ايران، هزينه  گرايانه آمريكا در عمل با تصويب تحريم در ادامه اين سياست واپس
ها را براي همكاري با ايران افزايش داده است و با اعمال فشار بر كشورهاي ديـگـر  اروپايي

ها با ايران را با شرايط دشوار و بغرنجي  هاي اقتصادي و نظامي آن دارنده حق وتو، همكاري
رو كرده است.  روبه

هاي متـقـابـل در رويـدادهـاي  گذاري سني، كه از بمبافزايش شدت منازعات شيعي.  5
هـاي  ها در نـمـازجـمـعـه گذاري در كشورهاي منطقه و بمب 96مذهبي (عاشوراي خونين 

تريـن ابـزار  مختلف اهل تسنن) در كشورهاي مختلف منطقه آغاز شده بود، تبديل به اصلي
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به صورت هدفمند كاهش نفوذ   ،»حذف ايران از منطقه، بدون رويارويي مستقيم با ايران«به عبارت ديگر پروژه       
نيز نتوانست منجر به انتخاب رويكرد سياست خارجي  1396كند. انتخابات سال  فرهنگي و مستشاري ايران را دنبال مي

هاي بديل و مختلفي را ارائه دادنـد كـه  حل هاي مختلف سياسي ايران در سال گذشته راه مناسبي در ايران شود. گروه
اجماع ملي براي مقابله با دشمن اما فقدان اجماع ملي بـراي «ها، در يك نقطه مشترك بودند:  صرف نظر از قوت آن

سـاز نشـد امـا  هاي سياسي اگرچه بحـران به اين ترتيب رقابت ميان گروه». رسيدن به دستور كار سياسي و اقتصادي
اي كه اين وضعيت را بـه وجـود  شرايط رسيدن به اجماع سياسي و اقتصادي را نيز هموار نكرد. يكي از عوامل عمده

اي بـود. بـا  هاي منطقه اي ايران با سياست هاي كالن فرامنطقه آورده است، فقدان هماهنگي و همراستايي ميان سياست
هاي  حل وجود آن كه موفقيت در شرايط فشار خارجي تنها از طريق يك سياست منسجم قابل حصول است، تضاد راه

 1396بندي كرد؛ هر چند  در سال  دسته» تعامل ديپلماتيك«تا طيف » برخورد سخت«توان از طيف  سياسي را مي
اتحاد دشمنان و رقباي خارجي ايران و اقدامات خصمانه آنها عليه ايران، توانست منجر بـه كـاهـش مـوقـت سـطـح 

زاي داخلي شود. اين تهديد خارجي نوعي از اتـحـاد مـوقـت و   هاي تنش  هاي سياسي و همچنين نزول بحران  رقابت
ناپايدار را ايجاد كرده است. 

المللي، به واسـطـه تـجـربـه عـمـومـيِ  هاي مؤثر و جديد عليه ايران در مجامع بين فشار بر ايران و تصويب تحريم      
انـتـظـاري «دامن زده است. به دليل همين ويژگي   »تورم انتظاري«شدت به  به  1391تا  1389هاي  اقتصادي در سال

هاي اقتصادي اعم از مالي يا پولي، نتوانست كنترل يا بهبودي در شرايط اقتصـادي  سياست 1396تورم در سال  »بودن
گذاري به دلـيـل  گذاران داخلي و خارجي و افزايش ريسك سرمايه ايجاد نمايد. همچنين كاهش امنيت رواني سرمايه
هاي اقـتـصـادي  گذاري در كشور شده است. به اين ترتيب سياست فشار سياسي خارجي منجر به كاهش سطح سرمايه

دولت اساساً كارآمدي الزم را نداشت و وضعيت اقتصادي به سمت وضعيت ركود تورمي پيش رفته است. 

رغم آن كه شرايط سياسي به صورت مقطعي به دليل تهديد بيروني به يك ثـبـات نسـبـي  در چنين شرايطي، علي      
رسيده است اما شرايط اقتصادي نامطلوب همچنان ادامه دارد. تداوم ركود به همراه آزاد شدن مهار تورم، عـالوه بـر 

هايي از يك بحران اجتماعي جدي نيز هست. همچنين اظهارنظـرهـاي  جانبه اقتصادي، نشانه هاي يك بحران همه نشانه
هاي شناخته شده سياسي در خصوص استفاده از گزينه اقدام نظامي عليه تهديدات بيرونـي  هاي اخير برخي از چهره ماه

گونه اظهارنظرها، بارديگر مـنـازعـات مـيـان  رود كه اين اي از ورود به شرايط امنيتي سخت است. هراس آن مي نشانه
را در سال آينده با خطر جدي روبرو سازد.  1396هاي سياسي را آغاز نمايد و شرايط ثبات و اتحاد موقت سال  گروه



شـان در گـرو  انگيز و خانوادگي و باغ آلبالوي خاطره  زاده روس، ورشكست شده خانم رانوسكي، اشراف
دهد كه باغ را به استراحتگاه تابستاني تبديل كننـد  زاده، به او پيشنهاد مي بانك است. لوباختين، تاجر دهقان

گذارد تا در روز حراج لوبـاخـتـيـن  اما خانم رانوسكي آنچنان غرق گذشته است كه دست روي دست مي
شود.  كنند كه صداي قطع درختان باغ شنيده مي صاحب باغ شود. خانواده در حالي با اندوه باغ را ترك مي

1351پوستر نمايش افتتاحيه تئاتر شهر تهران، سال 
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هـاي  اي و قـدرت رمق ميان بازيگران مـنـطـقـه هايي كم رغم برگزاري نشست منازعات منطقه علي      
توان نـاشـي از تضـاد مـنـافـع  همچنان تداوم يافت. تداوم اين شرايط را مي 1396اي در سال  فرامنطقه
گيري اتحادهايي ميان اين بازيگران دانست به شكلي كـه  هاي منطقه و فرامنطقه و در نتيجه شكل  قدرت

برد. هرچند هريك از  هاي قدرت را در عمل از بين مي امكان همكاري دوجانبه يا همكاري ميان بلوك
مدت اقدام به مداخالت نظامي در منطقه كـردنـد  هايي كوتاه اي در برهه اي و فرامنطقه هاي منطقه قدرت

مدت در مقابل رويدادهايي مقطعي بود كه بيشتر به سبب جلـب  هايي كوتاه ها واكنش اما بيشتر اين اقدام
گرفت. به عبارت بهتر، بازيگران منطقه به نمايشي  هايي از حاميانشان در منطقه صورت مي رضايت بخش

 عربستان، تركـيـههاي شكننده تركيه ها توجه كردند.  ائتالف بودن اقدامات بيش از اثربخش بودن آن
تركيه، به اين دليل به سطح راهبردي، فعال و تأثيرگذار ارتقاء پـيـدا عربستان و آمريكاروسيه، آمريكا

هاي حداكثري خود امكان دستيـابـي بـه آرامشـي  ها و مطلوبيت نكردند كه اصرار بازيگران بر خواسته
مشهود  1396موقتي و حداقلي در منطقه را از بين برده بود. آنچه در تعامالت ميان اين بازيگران در سال 

بود، اين واقعيت است كه هيچ يك از كشورهاي بازيگر در منطقه، برآوردي از وضعيت بحراني منطقـه 
محيطي، سياسي و غـيـره نـدارد.  چه به لحاظ اقتصادي، چه به لحاظ معضالت مختلف اجتماعي، زيست

انداز كشورهاي مختلف منطقه اشتراك زيادي با يكديگر ندارد. درست به هـمـيـن  عالوه بر اين، چشم
هـاي  نيز همچون سال 1396اي در سال  دليل است كه اراده مشتركي براي تغيير وضعيت منازعات منطقه

قبل شكل نگرفت. 
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هاي سياسي صـاحـب قـدرت در ايـران،   ، نشان داد كه اغلب جريان1396انتخابات بهار سال       
هاي موقتي براي خروج از وضعيت اقتصادي  هايشان، به سطحي از توافق رغم تفاوت در ديدگاه علي

ها در موضوعات ديگري مانند سياست خارجي  اند هرچند كه رويكردهاي آن نامطلوب دست يافته
هاي اجتماعي با يكديگر متفاوت است. شايد بتوان نقطـه مشـتـرك  يا كاركردهاي اجتماعي رسانه

تمام نامزدهاي جدي در انتخابات سال گذشته را ضرورت تعامل فعال ديپلماتيك بـا فـرامـنـطـقـه 
اي يا راهبردهاي فعاليت ديپلماتيك  هاي همكار فرامنطقه دانست هرچند كه در تعيين مصداق طرف

ها و اختالف نظرهاي كالن حاكميتي وجود دارد.   همچنان تفاوت

هاي سيـاسـي   اي، رقابت ميان جريان اي و فرامنطقه هاي منطقه در شرايط عدم توافق ميان قدرت      
نيز به دليل اشتراك در بنيادهاي سياست خارجي در حد معمول و متعارف خـود بـاقـي مـانـد و 

ساز وجود نداشت. در  به نزاعي بحران 1396سازوكار و تحولي اساسي براي تبديل شدن انتخابات 
اي حداكثري داشت. صرف نظر از اين كـه پـيـش از  نهايت انتخابات بر خالف انتظار اوليه برنده

هاي سياسي در حوزة اقتصاد و سياست خارجي وجود داشت يـا نـه،  انتخابات اشتراك ميان جريان
هايي در سياست خارجي و اقتصاد تـوجـه كـرد.  نتيجه انتخابات تعيين كرد كه بايد به چه سرفصل

هاي مختـلـف در خصـوص  هاي سياسي از جناح در حالي به پايان رسيد كه ميان گروه 1396سال 
هاي كالن اقتصادي مانند ضرورت اصالحات اقتصادي، مبارزه با فساد سيسـتـمـي، جـذب  سياست
رغم انتقادات  گذاري، بهبود فضاي رقابت و غيره اجماع كلي وجود دارد. به اين ترتيب علي سرمايه

هاي كالن و در همه سطوح حاكميتي منجر  قدمي در سطح سياست  صدايي و هم محدود و خرد، هم
هاي  به ايجاد سطحي از گشايش اقتصادي در سال گذشته شد؛ رونقي كه اگرچه با توجه به ظرفيت

اي و نـزاع  هاي فرامنطقه شود اما در شرايط ابهام در روابط با قدرت ايران ارقام بزرگي را شامل نمي
نتـيـجـه  1396ماهه دوم سال  اي، رشد اقتصادي حاصل شده به ويژه در شش هاي منطقه ميان قدرت

مستقيم اجماع ملي بر سر مسائل اقتصادي بوده است. 
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كه بيش از هر عامل ديگري ناشي از  1395از سويي رشد اقتصادي سال       
هاي اقتـصـادي  هاي مربوط به قطعنامه رشد توليد و فروش نفت و رفع تحريم

امكـان تـداوم نـداشـت و  1396شوراي امنيت پيش از برجام بود، در سال 
در مقايسه با سال قبل بـيـش از هـمـه،  1396كاهش رشد اقتصادي در سال 

ناشي از همين عامل است. 

هاي بازار منطقه  از سوي ديگر به دليل منازعات منطقه، استفاده از پتانسيل     
اي، ريسـك  ناپذير بود و همچنان در شرايط ابهام سيـاسـت مـنـطـقـه امكان
گذاري خارجي همچنان باالست كه يكي از پيامدهاي آن عدم توفيق  سرمايه

ايران در جذب سرمايه خارجي به ميزاني بود كه براي رونق اقتصادي و رشد 
به آن نياز داشت. بديـن تـرتـيـب، گشـايـش  1396باالي اقتصادي در سال 

را بايد به طور كلي ناشي از حـكـمـرانـي خـوب در  1396اقتصادي سال 
الـمـلـلـي،  وضعيت تداوم وضع موجود دانست. در اين شرايط سياسي و بيـن

هاي بزرگ اقتـصـادي وجـود  ساز به منظور گشايش امكان تحول سرنوشت
نداشت. 

اي و هـمـكـاري نـكـردن كشـورهـاي  دليل عدم اجماع منطقه هرچند به     
محيطي هـمـچـون  ، امكان حل پايدار مشكالت زيست1396همسايه در سال 

اي ممكـن نشـد، امـا اجـمـاع  كنترل ريزگردها و تقسيم آب متعادل منطقه
محيطي ايران تا حدي  هاي زيست داخلي و حكمراني خوب باعث شد بحران

باقي مانـده » محيطي بحران زيست«براي مردم قابل تحمل باشند و در حد  
هاي اجتماعي و امنيتي نشوند. و تبديل به بحران

1397



1پيوست 

هاي موضوعي محاسبات سهم حوزه

 
199

1396پژوهي ايران  آينده



هاي موضوعي نحوه محاسبه درصد مسائل در هر يك از حوزه

گـانـه 7هـاي  كنندگان پرسيده شد كه اهميت هر يـك از حـوزه در پرسشنامه دور اول اين پژوهش، از شركت     
توانستند بر روي طيف اهميت هر يـك از  گويان مي كنند. پاسخ را به چه ميزان ارزيابي مي 1396موضوعي در سال 

ها را مشخص كنند.  حوزه

هاي موضوعي  گويان به اين پرسش در مرحله بعد براي محاسبه شاخص اهميت هر يك از حوزه از نظرات پاسخ     
هاي خبرگي مرتبط در نظر گرفتـه شـد.  گويان ضريب استفاده شده است. براي انجام اين كار براي هر يك از پاسخ

هاي  ها در حوزه برابر نظرات آن 2گويان در ارتباط با حوزه تخصصي خود  بدين منظور ضريب اهميت نظرات پاسخ
غيرتخصصي در نظر گرفته شد. به عبارت بهتر، اگر يك متخصص حوزه اقتصاد، اهميت اين حوزه را خيلـي زيـاد 

در محاسبات لحاظ خواهد شد اما اگر همين متخصص، اهميت حوزه سيـاسـت را  2ارزيابي كند، نظر او با ضريب 
شود. عالوه بر اين، به منـظـور  در نظر گرفته مي 1ارزيابي كند، نظر او درباره اين حوزه با ضريب اهميت  خيلي زياد

هاي كيفي در نظر گرفته شد  كنندگان بر مبناي طيف ليكرت، اعداد متناظر با گويه سازي نظرات كيفي شركت كمي
با عـدد  ، گويه زياد3با عدد متناظر  ، گويه متوسط2با عدد متناظر  ، گويه كم1با عدد  كه به ترتيب گويه خيلي كم

جايگزين شد. بدين شكل با داشتن ضرائب خبرگي و ضرائب اهـمـيـت  5و گويه خيلي زياد با عدد متناظر  4متناظر 
گويان، امكان محاسبه شاخص اهميت مسائل با استفاده از ميانگين وزني فـراهـم  تك پاسخ هاي تك مربوط به پاسخ

شد. در جدول صفحه بعد گزيده اين محاسبات آمده است.
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هاي مختلف، اهميت حوزه اقتصاد  دهد كه چند درصد از خبرگان حوزه در اين جدول، ستون اول و دوم و سوم نشان مي      
اند. در ستون چهارم، بسته به حوزه، مقياس اهميت و ضريب خـبـرگـي،  را به ترتيب از خيلي زياد تا خيلي كم ارزيابي كرده

انـد،  درصد از خبرگان، كه متخصص اقتصاد بـوده 13/7عددي در نظر گرفته شده است. براي مثال، در سطر اول اين جدول، 
 5قرار گرفته است كه از ضرب عـدد  10اند، در ستون چهارم نظير اين سطر عدد  اهميت اقتصاد را خيلي زياد ارزيابي كرده

به معناي وزن دو برابري نظر خبرگان اقتصاد درباره ميزان اهميت حوزه اقتصاد است. به  2و عدد » خيلي زياد«نظير به گويه 
اند، اهميت اقتصاد را خيلي  درصد از خبرگان، كه متخصص سالمت بوده 13/7همين دليل در سطر سوم همين جدول، دوباره 

دهـنـده در ايـنـجـا  در نظر گرفته شده است زيرا خبرگان پاسخ 5اند اما ضريب وزني مربوط به اين سطر،  زياد ارزيابي كرده
است، مجموع اعداد ستون آخـر كـه  100كه جمع ضرائب (ستون سوم) در اينجا عدد  خبرگان سالمت هستند. با توجه به آن

گـانـه 7هـاي  گويان در ضرائب وزني است، ميانگين اهميت وزني حوزه اقتصاد از منظر خبرگـان حـوزه ضرب درصد پاسخ
آيد. براي سهولت محاسبات بعدي، تمام اين محاسبات به صورت درصدي محاسبـه و  (سياست، اقتصاد و غيره) به دست مي

گيري وجود نداشته باشد.  گزارش شده است كه مشكل تفاوت واحدهاي اندازه

گانه7هاي موضوعي  نحوه محاسبه ضريب اهميت حوزه اقتصاد از منظر خبرگان حوزه
ضرب ضرائبضرائب خبرگي و اهميتگويان درصد پاسخنوع خبرهمقياس اهميت

خيلي زياد

درصد 72/60 

13/7010136/99خبرگان اقتصادي
10/27551/37خبرگان اجتماعي
13/70568/49خبرگان سالمت
10/96554/79خبرگان سياسي

8/90544/52خبرگان علم و فناوري
5/48527/40خبرگان فرهنگي

9/59547/95خبرگان محيط زيست

زياد

درصد 19/86   

0/6885/48خبرگان اقتصادي
2/0548/22خبرگان اجتماعي
2/0548/22خبرگان سالمت
5/48421/92خبرگان سياسي

4/11416/44خبرگان علم و فناوري
2/74410/96خبرگان فرهنگي

2/74410/96خبرگان محيط زيست

متوسط

درصد 6/16

0/6864/11خبرگان اقتصادي
0/6832/05خبرگان سالمت
2/0536/16خبرگان سياسي

2/0536/16خبرگان علم و فناوري
0/6832/05محيط زيست

خيلي كم

درصد 1/37  

0/6821/37خبرگان اقتصادي
0/6810/68خبرگان فرهنگ

536/30مجموعگانه7هاي  ميانگين وزني اهميت حوزه اقتصاد از منظر متخصصان حوزه
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هاي ديگر سياست، فـرهـنـگ، عـلـم و  توان ميانگين وزني اهميت هر يك از حوزه به همين ترتيب مي      
فناوري، سالمت و محيط زيست را نيز محاسبه كرد، با محاسبه ميانگين وزني اهـمـيـت هـر يـك از ايـن 

هاي موضوعي را مشاهده كرد.  توان در جدول زير، اهميت نسبي حوزه ها مي حوزه

شوند اما از تقسـيـم هـر يـك از  ها بنا به نحوه محاسبه از حالت نرمال خارج مي گونه كه مشخص است، مجموع ميانگين همان     
سازي كرد. اين كار در ستون سوم اين جدول صورت گـرفـتـه و  توان به راحتي اعداد را دوباره نرمال درصدها بر درصد كل، مي

ها در ليست نهايي را مشخص كـرد. بـا  ها، تعداد مسائل هر يك از حوزه اعداد گرد شده است تا بتوان از ميان همه مسائل و چالش
 15مسئله ايران و به هميـن تـرتـيـب،  100مسئله اقتصادي براي فهرست نهايي  16استفاده از اين شاخص، بايد از ميان همه مسائل، 

گرفت اما به جاي استفاده از اين شـاخـص تـكـي، تـالش  مسئله از ميان مسائل محيط زيست برگزيده و در فهرست نهايي قرار مي
بهره بگيريم.  1396مسئله ايران در سال  100كرديم تا از دو شاخص ديگر، تعداد و تنوع (پيچيدگي) نيز براي رسيدن به فهرست 

درصدعدد ميانگين وزنيهاي موضوعي حوزه
535/6216ميانگين وزني اهميت اقتصاد
436/3013ميانگين وزني اهميت جامعه

471/2314ميانگين وزني اهميت سالمت
489/7315ميانگين وزني اهميت سياست

421/2313ميانگين وزني اهميت علم و فناوري
421/9213ميانگين وزني اهميت فرهنگ

475/3415ميانگين وزني اهميت محيط زيست
3251/37100مجموع

هـاي  پيش از انتخاب مسائل نهايـي در كـارگـروه       
هـا بـا  تخصصي، در مرحله گردآوري مسائل و چـالـش

مسئله مختـلـف  3759گانه، تعداد 7استفاده از مسيرهاي 
بـنـدي  شناسايي شد كه نخستين قدم براي شروع به دسته

هـا  بندي آن بندي اين تعداد زياد از مسائل، طبقه و خوشه
حوزه موضوعي بود. با انجام اين فعاليـت، درصـد  7در 

مسائل گردآوري شده در هر حوزه مشخص شد كه در 
جدول مقابل قابل مشاهده است. 

هاي  حوزه
موضوعي

تعداد 
مسائل

درصد 
مسائل

درصد 
گردشده

67818/0418اقتصاد
48913/0113جامعه
54214/4214سالمت
59315/7816سياست

47212/5613علم و فناوري
49713/2213فرهنگ

48812/9813محيط زيست
3759100100مجموع
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، استفاده از اين شاخص است. بـه 1396مسئله برتر ايران در سال  100روش منطقي ديگر براي رسيدن به فهرست      
طـور مـنـطـقـي  عبارت بهتر، چون درصد تعداد مسائل اقتصاد بيشتر از درصد تعداد مسائل محيط زيست اسـت، بـه

مسئله اقتصادي را لحاظ كرد. اما اسـتـفـاده تـكـي از ايـن  18زيستي  و  مسئله محيط 13توان در فهرست نهايي،  مي
گونه كـه جـدول زيـر  گيرد. عالوه بر اين، همان ها را در نظر نمي شاخص نيز اهميت متفاوت هر يك از اين حوزه

ها با يكديگر متفاوت است.  هاي مسائل در هر يك از اين حوزه دهد، تنوع دسته نشان مي

درصدهاي سطح دوم تعداد دستهدرصدهاي سطح اول تعداد دستههاي موضوعي حوزه
103191019اقتصاد
9918917جامعه
509612سالمت
11521815سياست

397612علم و فناوري
7914612فرهنگ

6412713محيط زيست

در مرحله پايش و پويش محيط و شناسايي مسائل، پس از آن كه حوزه موضوعي هر مسئله جديد شناسايي شد، بالفـاصـلـه        
پس از آن كـه در دسـتـه » باال بودن مصرف سرانه نمك«گرفت. براي مثال، مسئله  در دو دسته سطح اول و دوم نيز قرار مي

اسـت كـه از آن  1بندي سطح  گيرد. تغذيه دسته نيز قرار مي »دسته عادات غذايي«و » تغذيه«سالمت قرار گرفت، در دسته 
بندي اوليه مسائل گردآوري شده از طريق نظرسنجي استاني و تخصصي و شهرونـدي  هاي آنالين و طبقه براي پايش اخبار رسانه

هاي تخصصي آماده شـود، كـدگـذاري  هاي ذهني اوليه براي ارائه در كارگروه شد. عالوه بر اين، براي آن كه نقشه استفاده مي
هاي ريـزتـري  بندي سطح دوم، گروه ها راهنمايي شوند. اين دسته ثانويه نيز الزم بود تا اعضاي كارگروه بتوانند با استفاده از دسته

از مسائل را در خود جاي داد و به همين دليل شاخص بهتري براي تنوع يا پيچيدگي مسائل هر حوزه است. به عبارت بـهـتـر، از 
دسته مـخـتـلـف  64رسد كه در مقايسه با محيط زيست كه تنها  دسته متنوع وجود دارد، به نظر مي 103آنجا كه در حوزه اقتصاد 

بيشتري برخوردار باشند. از ايـن شـاخـص  »پيچيدگي«عبارت ديگر  ها و به در آن شناسايي شده است، مسائل از تنوع زيرشاخه
دهد.  توان براي انتخاب فهرست نهايي استفاده كرد اما اين شاخص تنها يكي از ابعاد را نشان مي نيز مي

ايم كه جدول آن در صفحه بعد آمده است. به همين دليل براي انتخاب فهرست نهايي از شاخص تركيبي استفاده كرده      
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 شاخص تركيبيضرب ضرائبمعيار  پيچيدگي يا تنوعمعيار تعدادمعيار اهميتحوزه موضوعي

(ميانگين هندسي)

انتخاب نهايي

16/4718/0618/760/5617/7418اقتصاد
13/4213/0318/030/3214/6615جامعه
14/4914/309/110/1912/3612سالمت
15/0615/8020/950/5017/0817سياست

12/9612/577/100/1210/5011علم و فناوري
12/9813/2414/390/2513/5214فرهنگ

14/6213/0011/660/2213/0413محيط زيست
10010010098/90100

در اين جدول، درصد تعداد مسائل انتخابي با استفاده از هر يك از معيارها در كنار يكديگر به نمايش درآمده اسـت.      
كه همه اعداد به صورت درصدي محاسبه شده است، براي رسيدن به شاخص تـركـيـبـي كـافـي اسـت از  با توجه به آن

  ميانگين هندسي هر يك از درصدها استفاده كنيم. براي اين كار، سه عدد مربوط به هر يك از معـيـارهـا در هـر حـوزه
درصدي كه ناشي از  1/1موضوعي در يكديگر ضرب شده و ريشه سوم آن محاسبه شده است. به دليل خطاي محاسباتي 

شود. در نتيجه در ستون آخـر اعـداد بـار  ها از حالت نرمال خارج مي محاسبات ريشه سوم است، درصد هر يك از حوزه
دست آيد. از اين درصدها بـراي انـتـخـاب  صورت گردشده به موضوعي به  اند تا درصد مسائل هر حوزه ديگر نرمال شده

مسئله برتر ايران استفاده شده است.  100نهايي مسائل هر حوزه در فهرست 

هاي مبناي محاسبات به شرح زير بودند: در نهايت فرمول       

I=1,2,3,4,5,6,7      گانه) هاي هفت (حوزه

Ni = درصد مسائل بر حسب تعداد

di = تعداد مسائل در هر حوزه
Ci = درصد تعداد گروه ها در هر حوزه

ti= تعداد گروه ها

Mi = ميانگين اهميت هر حوزه از نظر خبرگان

Z=2*k (اگر حوزه موضوعي با حوزه خبرگي برابر باشد)

Z=k (اگر حوزه موضوعي با حوزه خبرگي برابر نباشد)

Ki = گروه هاي پنج گانه طيف ليكرت

Pi = درصد خبرگان شركت كننده بر حسب تخصص
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2پيوست 

مسئله 100اهميت و عدم قطعيت 
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درصد عدم قطعيتدرصد اهميتموضوعمسئله 

91/2638/08اقتصادضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي1
89/8636/59محيط زيستبحران تامين آب2
88/5838/86اقتصادبيكاري3
88/4635/53جامعهفساد سيستمي4
86/1439/02جامعهنااميدي درباره آينده5
85/7834/42جامعهسرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي6
84/7840/48محيط زيستبحران ريزگردها7
84/4335/92محيط زيستپيامدهاي بحران آب8
84/2832/80جامعهفقر و نابرابري9

84/0352/11اقتصادركود / رونق اقتصادي10
83/4337/44جامعهتفاوتي اجتماعي بي11
83/0851/96اقتصادگذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه12
82/9929/10سياستهاي نظام قضايي ناكارايي13
82/6628/18جامعهاخالق عمومي14
82/3930/85محيط زيستبحران آلودگي هوا15
80/8331/23جامعهامنيت رواني و اجتماعي16
80/7063/00سياست1396انتخابات 17
80/3353/77سياستاختالف نظرهاي كالن حاكميتي18
80/1833/97سياستحقوق اساسي و شهروندي19
79/1250/50جامعهكاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي20
78/6946/33اقتصادها بحران بانك21
78/3150/86سياستقضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت22
78/1252/87سياستپايداري برجام23
77/3057/62سياستهاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع24
76/8932/09فرهنگمسائل صداوسيما25
76/7830/74اقتصادقاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني26
76/7631/30محيط زيستهاي جانوري ها و گونه تخريب تنوع زيستي، مسائل جنگل27
76/7643/44سياستامنيت نرم28
76/5932/61سالمتمسائل سالمت روان29
76/5922/67محيط زيستمحيطي توجهي به پايداري زيست بي30
75/8128/09محيط زيستتخريب منابع خاك31
75/5829/85سالمتهاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي32
75/0643/95محيط زيستهاي آب بر سر انتقال آب و غيره نزاع33
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درصد عدم قطعيتدرصد اهميتموضوعمسئله 

74/8139/75فرهنگحاكميتي درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون34
74/7229/62علم و فناوريفساد و تقلب علمي35
74/6229/37محيط زيستهاي تغييرات اقليمي پيامد36
74/4226/42سالمتسوء مصرف مواد37
74/3830/65محيط زيستهاي نو وري انرژي و توجه به انرژي ضرورت بهره38
74/0335/13محيط زيستهاي آب آلودگي39
73/4627/95سالمتهاي نظام سالمت چالش40
73/2640/47سياستامنيت نظامي41
73/2522/25علم و فناوريمحاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي42
73/2332/19علم و فناوريتحوالت اجتماعي آموزش عالي43
72/6747/21اقتصادبازار جهاني انرژي44
72/6526/56جامعهتمركزگرايي در تهران45
72/5625/29علم و فناوريگذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهاي سياست46
72/2144/41فرهنگشدگي جامعه قطبي47
72/0944/29سالمتطرح تحول سالمت48
72/0821/05محيط زيستها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله49
71/9630/80سالمتمشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد50
71/9032/67اقتصادسازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست51
71/7931/72فرهنگهاي توسعه گردشگري چالش52
71/1330/48سالمتهاي مراجعان سالمت و بيماران چالش53
71/0329/09جامعهنشيني شهري حاشيه54
70/7335/83سياستبرنامه ششم توسعه55
70/7128/98سالمتمسائل دارو56
70/6551/89اقتصادتورم57
70/6420/25جامعهمسائل ازدواج58
70/4629/42محيط زيستزيست بحران كنش جمعي در حوزه محيط59
70/3931/36علم و فناوريمسائل معلمان60
70/3229/89جامعهشهرها اداره كالن  بحران61
70/2266/89سياستسياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا62
69/8634/84اقتصادبودجه دولت63
69/8534/70فرهنگمركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي64
69/8331/13فرهنگپر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ65
69/6730/98علم و فناوريهاي رابطه علمي ايران با جهان چالش66
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درصد عدم قطعيتدرصد اهميتموضوعمسئله 

69/5835/90علم و فناوريبنيان هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليت67
69/3636/85اقتصادهاي دولت حجم باالي بدهي68
69/2025/74سالمتحركت به سمت پيري جمعيت69
68/7527/56علم و فناوريآموزان مسائل دانش70
68/7428/24فرهنگاي فقدان سواد رسانه71
68/5957/28سياستتقابل ايران و عربستان سعودي72
68/4337/80اقتصادهاي بازنشستگي بحران صندوق73
68/0555/43سياستها اعتراض74
67/6839/07فرهنگهاي قومي چالش75
66/1237/88فرهنگهاي هويتي نزاع76
65/9026/27جامعهتغيير الگوي خانواده77
65/5844/49اقتصادركود مسكن78
64/6025/82سالمتهاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري79
64/3844/11فرهنگگسترش افشاگري و درز اطالعات80
64/3226/78اقتصادمشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل81
64/1929/54جامعهمناقشات حقوق زنان82
64/0527/24سالمتپذيري جنسي گسترش ريسك83
63/8553/91سياستاي روسيه آفريني منطقه نقش84
62/6929/55فرهنگتحوالت دينداري ايرانيان85
62/1221/42جامعهمسائل نسلي86
61/7047/21اقتصادتوسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات87
61/6146/43سياستهاي تكفيري مخاطرات امنيتي گروه88
61/3230/36سالمتتغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت89
61/2031/50فرهنگجايگاه مرجعيت ديني90
61/0328/22علم و فناوريمسائل دانشگاه آزاد91
60/8525/01فرهنگاي هاي ماهواره مسائل شبكه92
58/7131/17اقتصادسهم كشاورزي در رشد توليد ناخالص داخلي93
58/6622/85اقتصادضرورت نوسازي شهري94
58/5329/21علم و فناوريبرمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي95
58/4548/10سياستتحوالت مناطق كردنشين كشورهاي منطقه96
57/1037/74علم و فناوريبرداري از شبكه ملي اطالعات بهره97
56/3156/61سياستسرنوشت سوريه98
55/8138/60اقتصادوكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب99

55/7331/75فرهنگفرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان100
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3پيوست 

مسئله  100توزيع آماري 
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، از خبرگان خواسته شد كه اهميت 1396مسئله اصلي ايران در سال  100پس از شناسايي        
امتيازدهي كنند. در نمودار زير، فراواني اعداد اهميت انتخاب شده براي  10تا  0هر مسئله را از 

هر مسئله به تفكيك حوزه موضوعي قابل مشاهده است. همچنين برازش منحني نرمال بر روي 
گـونـه كـه از نـمـودار  فراواني اعداد محاسبه و نمودار آن در شكل قابل مشاهده است. همان

مشخص است، فراواني اعداد امتياز داده شده به مسائل چولگي به سمت راست دارد بدين معنا 
دهد كـه  كه همه مسائل اهميت پنج به باال دارند (محور افقي) اما برازش منحني نرمال نشان مي

اسمرينوف و آزمـون كـاي اسـكـوئـر نشـان مسائل كشيدگي ندارند. آزمون كولموگروف
درصد معنادار و نرمال است.  99دهد كه توزيع فراواني اهميت مسائل در سطح  مي
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درصد از مسائل در فاصله ميانگين اهمـيـت  68توان چنين تفسير كرد كه  بدين ترتيب مي        
به اضافه و منهاي يك انحراف معيار قرار دارند. اين دسته از مسائل اگرچه در جـاي خـود از 

مسئله باقيمانده كه در فـاصـلـه دو  32اهميت برخوردارند اما از اهميت متوسطي برخوردارند. 
انحراف معيار از ميانگين قرار دارند، مسائلي هستند كه اهميت خيلي زياد، زياد، كم يا خـيـلـي 

مسئله اهميت خيلـي  5مسئله اهميت زياد دارد و تنها  11كم دارند. در نيمه سمت راست طيف 
دارند اما مسئله پنجم (نااميـدي  10از  7/8زياد دارند. اين پنج مسئله همه ميانگين اهميت باالي 

) تـنـهـا 8/537)، مسئله ششم (ركود/رونق اقتصادي با ميانگين 8/538درباره آينده با ميانگين 
يك هزارم درصد اختالف دارند. اين شش مسئله و مسئله هفتم كه بيشترين اهميت را در دسته 

هاي تفكيكي معيار انتخـاب قـرار  مسائل داراي اهميت زياد دارد، در فهرست نهايي و فهرست
تايي ارائه شده است. 7هاي رده اول مسائل  گرفته و ليست
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مسئله كه در   34توان نيمه سمت ديگر منحني نرمال را نيز تفسير كرد.  به همين ترتيب مي        
فاصله ميانگين منهاي يك انحراف معيار قرار دارند، مسائلي هستند كه اهميت متوسط رو بـه 

مسئله داراي اهميت خيلي  5اي كه اهميت كم و خيلي كم دارند، تنها  مسئله 16پايين دارند. از 
مسئله ديگر اهميت كم دارند. مسائل داراي اهميت كم و خيلي كم در جـداول  11كم است و 

زير آمده است. 

مسائل داراي اهميت خيلي كم
سياست5/78497816سرنوشت سوريه1
اقتصاد5/66452338وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب2
اقتصاد5/63885711ضرورت نوسازي شهري3
فرهنگ5/62356511فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان4
علم و فناوري5/35621268برداري از شبكه ملي اطالعات بهره5

مسائل داراي اهميت كم
فرهنگ6/31981353تحوالت دينداري ايرانيان1
سياست6/28747593هاي تكفيري مخاطرات امنيتي گروه2
اقتصاد6/23596748مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل3
اقتصاد6/14312866توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات4
علم و فناوري6/09586654مسائل دانشگاه آزاد5
فرهنگ5/99849449اي هاي ماهواره مسائل شبكه6
علم و فناوري5/99401702برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي7
سالمت5/98186867تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت8
فرهنگ5/97781612جايگاه مرجعيت ديني9
سياست5/93854139تحوالت مناطق كردنشين كشورهاي منطقه10
اقتصاد5/89049344سهم كشاورزي در رشد توليد ناخالص داخلي11

 
212

1396پژوهي ايران  آينده



صورت آنالين به محتواي  توانيد به ) مي www.CSS.ir( »جمهوري هاي استراتژيك رياست مركز بررسي«سايت اختصاصي  از طريق وب
هاي تحليلي خود در  ها و نوشته توانيد مقاله مي 1396پژوهي ايران  اين گزارش دسترسي داشته باشيد. همچنين به منظور مشاركت در آينده

منتشر نماييد. www.npps.irبه آدرس  »گذاري عمومي شبكه مطالعات سياست«خصوص اين گزارش را از طريق سايت 

هاي سياستي خود  كند تا تحليل گذاري كشور دعوت مي گران و متخصصان سياست ايران از تحليل »گذاري عمومي شبكه مطالعات سياست«
ها و  رويدادهاي مرتبط با  گيري و دنبال كردن برنامه براي انتشار به اين شبكه ارسال نمايند. همچنين براي پي 1396را در خصوص ايران 

به ما  IranMegatrends@يا  »فراروندهاي ايران «توانيد از طريق كانال تلگرام   مي 1396پژوهي ايران  گزارش آينده
بپيونديد.
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خبرگان و كارشناسان:

خبره حوزه اقتصاد 52

خبره حوزه سياست 54

خبره حوزه اجتماعي 55

خبره حوزه فرهنگ 52

زيست خبره حوزه محيط 55

خبره حوزه سالمت 58

خبره حوزه علم و فناوري 59

كننده در اين پژوهش كمال تشكر و قدرداني را داريم. از همكاران و خبرگان مشاركت

اند؛ در  دهنده مايل به ذكر نام نبوده جايي كه برخي از كارشناسان و خبرگان پاسخ از آن
كنندگان گزارش، از ذكر نام اين عزيزان خودداري  رغم تمايل تدوين اين بخش علي

شده است.
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هاي  كميته راهبري مركز بررسي
جمهوري: استراتژيك رياست

الدين آشنا حسام

سرشت سليمان پاك

محمد فاضلي

امير ناظمي

بان: گروه مديريت آينده

پدرام الوندي

پور حميدرضا حسن

حامد طالبيان

محمد مهدي مواليي 

پژوهشگران

(تـحـلـيـل ان فريما قراري (پويش بين الملل)، زينب مواليي (پويش ايران)، سارا طالبيان (تحليل هاي كيفي)، حامد صمدي (نظرسنجي خبرگان)، حميد طالبي
ر پايش)ها)، حسين نوري (دبي خان (ارتباط با استان ها)، طناز علي ها)، سعيد ابراهيمي (ارتباط با استان ها)، ميرسجاد حسيني (تحليل يافته يافته

كميته كيفيت روش پژوهش

مقدم، علي چاپرك، صادق پيوسته، عليرضا مسجديان جزي مصطفي حسيني گلكار، حميد عابدي، محمد حسيني

بان آيندهتخصصي هاي  اعضاي كارگروه

اهللا پوريان، محمد امين خرمي، زهرا خسروي، مانا دشتگلي، مـحـسـن   لي اسالمي، امير اسماعيلي، فروغ افروز، گيتي افروز پوراحمدي، عزت محمد ارشدي، لي
ن قلمبر، زاده، محمد امي دهقاني، اميد ستاري، سعيد سميعي، علي شاكر، اسماعيل شراهي چزاني، حسين ظفري، عليرضا فرزين، محمد احسان عدلي، عزيز علي
طاهره كوپالي، مرضيه كوهستاني، علي اصغر محمدي، مرضيه محمودي، ليال مرگن، يسرا مرادي، ساناز مسافري، سميه نوري حكمت

كاوي داده

ها) زاده (تفسير كيفي داده هاي كمي)، امير علي عالمه شركت اليف وب (ارائه داده

امور آنالين

ت)سايت)، همايون قاسمي (كدنويس روبات تلگرام)، مهدي فريماني (مشاور فناوري اطالعا سايت)، نسيم مرادي (پشتيباني وب مهدي آريان (طراحي وب

طراحي و صفحه آرايي

آرايي) احسان حسيني (طراحي لوگو)، بابك مريخي (گرافيك)، شقايق مرادي (صفحه
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ها همكاران گزارش در مركز بررسي

مسعود درودي، رسول سوري، نسرين قنواتي، عليرضا روحاني، غالمرضا خالدپور،  علي اصغر ناظمي، محمد فكري،  محمدرضا خردپيشه، سمانه 
رجايي، الهه اصالحي، اميرمهدي كشاورز و عباسعلي ساالروند

دانيم: هاي فكر كه در اين طرح مشاركت داشتند و تشكر از آنان را وظيفة خود مي مديران و همكاران اتاق

، زاده (اردبيل)، دكتر محسن رناني (اصفهان) پور (آذربايجان غربي)، دكتر محمد حسن دكتر ميررضا مجيدي (آذربايجان شرقي)، دكتر عليرضا حسين
زاده (ايالم)، دكتر عبدالمجيد مصلح (بوشهر)، دكتر سيدعطااهللا سيـنـايـي  نسرين سعيد (اصفهان)، دكتر حسين محمدي (البرز)، دكتر حسين مهدي

(چهارمحال بختياري)، دكتر احمد بخشي (خراسان جنوبي)، دكتر حسين انصاري (خراسان رضوي)، دكتر حسن رضايي بحرآبادي (خراسان رضوي)، 
بر (سيستان و  مريم خجسته (خراسان رضوي)، دكتر جواد هراتي (خراسان شمالي)، دكتر مسعود صفايي مقدم (خوزستان)، دكتر محمدعثمان حسين

اصغر تقويان سادات (فارس)، كبري كشاورزيان (قزوين)، دكتر حامد قادرزاده (كردستان)،  االسالم سعيد رحيميان (فارس)، سيد علي حجهبلوچستان)، 
گيالن)، نژاد (گيالن)، سعيد رهسپار ( پناه (كرمان)، دكتر مريم ايرانمنش (كرمان)، دكتر علي سليمي (كرمانشاه)، دكتر رضا معصومي دكتر ليال يزدان

ي موسدكتر پيمان هاشمي (لرستان)، دكتر احمد رضايي (مازندران)، دكتر فرهنگ بابامحمودي (مازندران)، دكتر مجيد حاجي بابايي (مركزي)، دكتر 
جاودان (هرمزگان)، دكتر ابوالقاسم يعقوبي (همدان)، دكتر محمدعلي وحدت (يزد)، ليال توانگر (يزد)

ها و راهنمايي خود دريغ نكردند پژوهي ايران از همراهي بان قدردان بزرگواراني است كه در چهار سال تجربه آينده آينده

اهللا فاضلي، دكتر حاكم قـاسـمـي، دكـتـر  دكتر نعمتدكتر يحيي طالبيان، دكتر هادي خانيكي، دكتر نجمه حسيني سروري، دكتر سعيد خزايي، 
االسالم و المسلـمـيـن دكـتـر  عليرضا كتابدار، حجت، يگانه، دكتر عبداهللا بيچرانلو، دكتر حسن خجسته، مهندس منصور واعظي محمدرضا جوادي

دوست، دكتر توحيد محرمي، دكتر اميد جهانشاهي، دكتر يونس نوربخش، دكتر محمدرضا صرفي، دكتـر  اكبر حق رضا بهروزي لك، دكتر علي غالم
تبار،  يپور، علي اكبر اكبر خواني، ابراهيم اسكندري پور، سعيده زاد قناد، شهناز شفيع محمدرضا پويافر، دكتر غالمرضا كريمي، دكتر فريده محمدعلي

نژاد، محمود بابارضا، محمد بياني،  جالل سميعي، جواد افتاده، پيمان فيوضات، مهتاره عليزاده، مهدي تاجيك، مصطفي كشاورز ترك، عباس حسين
 سيدمحمد مهدي جليلي، زهرا بهروزآذر، پيام آزادي، عبدالرضا قراري، مجيد شمسه، مهناز تركمن، آذرخش حامدي، سجاد مواليي، فرزانه نزاكتي، 

زاده و ... نعيم اورازاني، مهندس حميدرضا مالموسي
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1396پژوهي ايران   آينده

بـا  1396مسائل ايران در سـال » 1396پژوهي ايران   آينده«در       
بندي شـدنـد.  گيري از هفت مسير شناسايي و با نظر خبرگان رتبه بهره

مسئله اول ايران به ترتيب به شرح زير هستند: 7در نهايت 

در شـش مـرحـلـه » 1396پژوهي ايران   آينده«شناسي  روش      
ها بهـره گـرفـتـه  اي از روش طراحي شده و در هر مقطع از مجموعه

دهـي  شده است. شش مرحله اصلي عبارتند از: شناسايي مسائل، نظم
هاي  قطعيت بندي مسائل، تعيين عدم مسئله، رتبه 100مسائل، گزينش 

كليدي و سناريوپردازي.

مسئله اول ايران  با نظر خبرگان از نظر دو شـاخـص  100تعداد       
مسـئـلـه   15بندي شداند. در اين مـيـان    اهميت و عدم قطعيت رتبه

مسـئـلـه  15درصد بودند. اين  50داراي اهميت و عدم قطعيت باالي 
بندي كرد. اين سـه   توان در قالب سه عدم قطعيت كليدي دسته  را مي

و  »اجماع يا تضاد داخلي«، »توازن قدرت در منطقه«مورد شامل 
هسـتـنـد. بـا اسـتـفـاده از ايـن  »يا گشايش اقـتـصـادي  بحران«

، چـهـار »تحليل باالنس اثرات متـقـابـل«ها و رويكرد  قطعيت عدم
ساخته شده است. 1396سناريوي با سازگاري باالي ايران در سال 

هاي استراتژيك رياست  بان در مقام مجري و با نظارت و راهبري مركز بررسي توسط گروه تحقيقاتي آينده »1396پژوهي ايران  آينده«پروژه       
بان  توسط گروه تحقيقاتي آينده 1395تا  1393هاي  پژوهي ايران در سال تر سه پروژه آينده جمهوري انجام شده است. الزم به ذكر است كه پيش

گونه مسووليتي برعهده نداشته است. ها هيچ غيرانتفاعي به صورت مستقل انجام شده و مركز بررسيعنوان يك مجموعه غيردولتي به
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