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نظ�ر به اهمیت مهمترین چالش های امنیتی جمهوری اس�المی ایران در س�ال ۱۳۹۶، پژوهش�کده  
مطالعات راهبردی اقدام به برگزاری نشستی با حضور اعضای هیئت علمی خود و با محوریت این 
موضوع نمود. نتایج و یافته های این نشست که به روش طوفان فکری و با هدف بررسی مهمترین 
چالش های پیش روی جمهوری اسالمی ایران در دو حوزه  داخلی و بین المللی در سال جدید صورت 

پذیرفت، در این نوشتار به تفصیل ارائه شده است.  

نشست                                               ماه

چالش هـای امنیتی جمهوری اسـالمی ایران 
در سال 1396

تدوین: یاسر نورعلی وند

اشاره:

مقدمه
امروزه غالب کشورهای جهان در مراکز مطالعاتی خود 
به رص��د و پایش چالش های مرتبط ب��ا امنیت ملی خود 
در بازه های زمانی کوتاه مدت یک ساله، میان مدت چند 
ساله و بلندمدت چند دهه ای می پردازند تا ضمن شناخت 
دقیق تر از چالش های پی��ش رو، از آمادگی مواجهه بهتر 
و کارآمدت��ر با آنها برخودار ش��وند. از این رو، با آغاز 
س��ال جدید انتظار می رود یک��ی از اولویت های کاری 
مراکز مطالعاتی در حوزه  امنیت ملی، بررس��ی مهمترین 
چالش های امنیتی در بازه  زمانی یک سال پیش رو باشد. 
پژوهش��کده مطالعات راهبردی به عنوان یکی از مراکز 
مطالعاتی پیش��رو و پیش��گام در ح��وزه  مطالعات امنیت 
ملی هر س��اله در ابتدای سال جدید یکی از اولویت های 

کاری خ��ود را به این امر مهم اختصاص می دهد. در این 
راس��تا، با نشس��تی که با مش��ارکت اعضای هیئت علمی 
پژوهش��کده برگزار شد، به بررسی مهمترین چالش های 
امنیتی جمهوری اس��المی ای��ران در س��ال 96 به روش 
طوفان فکری پرداخته ش��د که روش کار و نتایج آن در 

ادامه ارائه می شود.

روش کار
امنیت��ی  چالش ه��ای  مهمتری��ن  مشخص ش��دن  ب��رای 
جمهوری اس��المی ای��ران در س��ال 96 از روش »طوفان 
فک��ری1« به��ره ب��رده ش��د. طوف��ان فک��ري یک��ي از 
شناخته شده ترین ش��یوه هاي برگزاري جلسات هم فکري 
و مش��اوره بوده و کاربرد جهان��ي دارد. این روش یک 
1. Brain Storming
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تکنی��ک خالقیت ف��ردی یا گروهی اس��ت که طی آن، 
ب��ا جمع آوری فهرس��تی از ایده ها و نظرات که توس��ط 
اعضای شرکت کننده ارائه می شود، برای رسیدن به یک 
جمع بندی در مورد یک مس��ئله تالش می شود. فرهنگ 
لغت وبس��تر تعریف طوفان فکري را چنین بیان مي دارد: 
»تکنیک برگزاري یک نشست که در آن سعي گروه بر 
این است تا راه حل مشخصي در مورد مسئله ای مشخص 
بیاب��د«. در این روش، همه نظ��رات در جمع بندي مورد 
استفاده قرار مي گیرند. روش طوفان فکري امروزه یکي 
از متداول ترین روش هاي تصمیم گیري گروهي است و 
موجب گس��ترش و تحول بسیاري از روش هاي مرتبط و 

مشابه گردیده است. 
ای��ن روش داراي مزای��ا و ویژگي های��ي منحصربه 
فردی است و در صورتي که قواعد و مقررات مشخصي 
براي جلسه  طوفان فکري در نظر گرفته و رعایت گردد، 
بسیار مفید و کارآمدتر خواهد بود. روش طوفان فکری 
بر دو اصل اس��توار است: اصل اول مبتني بر تنوع نظرات 
اس��ت. تنوع نظرات، آن بخش از مغز را که به خالقیت 
مربوط اس��ت، فعال تر مي کند تا ب��ر تفکر قضاوتي خود 
فائق آی��د. تفکر قضاوتي در واقع ب��ه معني ارزیابي ها و 
نظرات تکمیلي نسبت به یک موضوع مطرح شده است. 
به این منظور، بعد از آنکه تمامي پیشنهادات جمع آوري 
گردید، بررس��ي و ارزیابي پیشنهادات صورت مي گیرد. 
اصل دوم، مبتنی بر این ایده اس��ت ک��ه کمیت، فزاینده  
کیفیت اس��ت. یعني هرچه تعداد پیشنهادات بیشتر شود، 

احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر افزایش مي یابد.
در هر جلس��ه طوف��ان فکري الزم اس��ت افراد ذیل 
حضور داشته باش��ند: رئیس جلسه، دبیر جلسه و اعضاي 
گروه که اس��تاندارد تعداد اعضا بین 6 تا 12 نفر اس��ت. 
دس��تور کار جلس��ه می بای��د قباًل ب��ه اعضا اعالم ش��ده 
باشد. رئیس جلس��ه، قواعدکاري و »مسئله مورد بحث« 
را به روش��نی تعریف می نماید و ناظر بر حس��ن اجراي 
جلس��ه اس��ت. دبیر، کار ثبت صورت جلس��ه را به شکل 
گزارش مح��ور انجام مي دهد. هری��ک از اعضا که مایل 

به ارائه پیش��نهاد باش��د، دس��ت خود را باال مي برد و در 
ه��ر نوبت نظرات خود را ارائ��ه مي دهد و در همین حال 
دبیر جلسه پیش��نهاد را با جزئیات بیشتري ثبت مي نماید. 
در صورت لزوم رئیس جلس��ه مي تواند براي برانگیختن 
اذه��ان در ارائ��ه پیش��نهادات جدید، صورت مس��ئله یا 
پیش��نهادات ارائه ش��ده را مجدداً و ی��ا از زاویه ای دیگر 

طرح نماید. 
مطاب��ق با این روش، نشس��ت نه نف��ره ای از اعضای 
هیئت علمی پژوهش��کده مطالعات راهبردی تشکیل شد 
در حالی که از آنها خواس��ته ش��ده بود که بر پنج تا 10 
چالش مهم امنیتی جمهوری اسالمی ایران در سال 1396 
در دو س��طح داخلی و بین المللی تأمل کرده و آن را در 
جلس��ه مطرح نمایند. رئیس جلس��ه پس از طرح مقدمه  
بح��ث و بیان صورت مس��ئله، از اعضای ش��رکت کننده 
درخواست نمود که به ترتیب مهمترین چالش های مدنظر 
خود را ذکر نمایند و همزمان از دبیر جلس��ه خواست که 
چالش های طرح ش��ده توس��ط اعضا را یادداشت نماید. 
در مرحله  بعد پس از غربال گری و حذف موارد مش��ابه، 
از می��ان چالش های باقیمانده بر اس��اس معی��ار فراوانی 
دیدگاه ه��ا و اهمیتی که اعضاء با امتیازدهی خود از نمره 
یک ت��ا 10 به چالش های طرح ش��ده دادن��د، به ترتیب 
اولویت هش��ت چالش مهم از می��ان تمامی چالش های 
مطرح ش��ده مشخص شد. سپس در مرحله  بعد از هریک 
از اعضا خواسته شد که دالیل و استدالل های خود را در 

مورد چرایی چالش های تعیین شده بیان نمایند.

یافته ها و نتایج
مطابق ب��ا روش کاری که در باال توضیح داده ش��د، در 
مرحله  نخس��ت 57 چال��ش داخلی و بین المللی توس��ط 
هریک از اعضای حاضر در نشس��ت ارائه شد که در این 
می��ان، حوزه  داخل��ی 35 چالش و ح��وزۀ بین المللی 22 
چالش را به خود اختصاص دادند. در مرحله  دوم پس از 
غربال گری و حذف موارد تکراری و مواردی که در دل 
چالش ه��ای کالن تر جای می گرفتن��د، نهایتاً از میان 57 
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چالش ذکرش��ده  اولیه، 23 چالش باقی ماند. حذف 34 
مورد چالش تکراری یا ادغام  آنها در چالش های کالن تر 
که تقریب��اً نزدیک به 60درص��د از دیدگاه های اولیه را 
نش��ان می دهد، حاکی از همبس��تگی معنادار و اتفاق نظر 
نسبتاً باالی اعضا در مورد عمده ترین چالش های پیش رو 
در س��ال جدید است. در میان 23 چالش نهایی باقیمانده 
12 چالش مرتبط با مس��ائل داخل��ی و 11 چالش نیز در 
ارتب��اط با مس��ائل بین المللی بود. این موض��وع نیز خود 
حاکی از آن اس��ت که موارد تکراری و ادغام ش��ده در 

حوزه  داخلی بیشتر از حوزه  بین المللی بوده است. 
از میان 23 چالش نهای��ی، 12 چالش زیر در ارتباط 
با حوزه  داخلی مطرح ش��ده اس��ت: انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و ش��وراهای اسالمی شهر و روستا؛ مخاطرات 
زیست محیطی یا چالش های امنیت زیست محیطی؛ رکود 
اقتصادی و بیکاری و فقر؛ تداوم و تش��دید آس��یب های 
اجتماعی در کش��ور؛ چالش فس��اد اداری و ناکارآمدی 
دس��تگاه های حکومتی؛ افزایش تهدیدات تروریس��تی؛ 
مس��ائل قومی- مذهبی کش��ور؛ قاچاق و اقتصاد پنهان؛ 
تهدیدات س��ایبری؛ افزایش ش��کاف درآمدی و بحران 
اجتماعی؛ تش��دید مهاجرت در حوزه آب ریز مرکزی؛ 
کاه��ش تولیدات محصوالت کش��اورزی در ش��مال و 
ش��مال غرب کش��ور. همچنی��ن 11 چال��ش بین المللی 
نیز به قرار زیر مش��خص ش��د: سیاس��ت خارجی دولت 
ترام��پ در قبال ایران و منطقه؛ نحوه  روابط و مناس��بات 
ایران با اعراب با محوریت عربستان سعودی؛ تالش های 
منطقه ای و بین الملل��ی برای محدودکردن نفوذ ایران در 
منطق��ه؛ احتمال درگیری بین ای��ران و آمریکا در خلیج 
فارس؛ وضعیت متحدان ایران در منطقه به ویژه وضعیت 
سوریه؛ تشدید تنش بین ایران و ترکیه؛ بحران کردی در 
عراق؛ آس��یب پذیری برجام و اعمال تحریم های جدید؛ 
تهدید اس��رائیل؛ افزای��ش مداخله  عربس��تان و تحریک 
قومی به دلیل نارضایتی های  مس��ائل زیس��ت محیطی در 
اس��تان هایی همچون خوزستان؛ تداوم و گسترش روابط 

با کلیت غرب به ویژه اروپا. 

در گام بعدی اعضای ش��رکت کننده پس از بحث و 
بررس��ی به این نتیجه رس��یدند که با توجه به همپوشانی 
برخ��ی چالش ه��ای باقیمان��ده در هر دو ح��وزه  داخلی 
و بین الملل��ی، نی��از اس��ت که مج��دداً به ادغ��ام موارد 
همپوش��ان و حذف م��واردی که از نظ��ر اعضا از درجه  
اهمی��ت باالیی برخودار نیس��تند، اقدام ش��ود. به عنوان 
مث��ال، در حوزه  داخل��ی، چالش هایی همچون تش��دید 
مهاج��رت در حوزه آب ریز مرک��زی؛ کاهش تولیدات 
محصوالت کش��اورزی در شمال و شمال غرب کشور، 
بح��ران ریزگرده��ا، بحران های مربوط ب��ه کمبود منابع 
آبی، فرونشس��ت زمین و ... همگی در چارچوب چالش 
»بحران های زیست محیطی یا چالش های زیست محیطی« 
ادغام شدند. چالش هایی نظیر تداوم و تشدید آسیب های 
اجتماعی در کش��ور با محوریت بی��کاری و فقر، قاچاق 
و اقتص��اد پنه��ان، افزایش ش��کاف درآم��دی و بحران 
اجتماع��ی همگی در ذی��ل چالش »رک��ود اقتصادی و 
بی��کاری و فقر« ادغ��ام ش��دند. این موض��وع در مورد 
چالش ه��ای بین المللی نیز اعمال ش��د. به عن��وان مثال، 
چالش هایی نظیر تالش ه��ای منطقه ای و بین المللی برای 
محدودکردن نفوذ ایران در منطقه، احتمال درگیری بین 
ای��ران و آمریکا در خلیج فارس و آس��یب پذیری برجام 
و اعمال تحریم های جدید همگی ذیل چالش »سیاس��ت 
خارجی دولت ترامپ در قبال ایران و منطقه« تجمیع شد. 
همچنین چالش هایی مانند نحوه  روابط و مناسبات ایران 
با اعراب با محوریت عربستان سعودی، وضعیت متحدان 
ایران در منطقه به ویژه وضعیت سوریه، تشدید تنش بین 
ایران و ترکیه، بحران کردی در عراق، تهدید اسرائیل و 
افزایش مداخله عربستان در حوزه  مسائل زیست محیطی 
استان خوزستان جملگی ذیل چالش »مناسبات منطقه ای 
ایران« ادغام شدند. در نهایت، پس از چند مرحله حذف 
موارد تکراری و ادغام موارد همپوش��ان، هش��ت چالش 
زیر به ترتیب اولویت و اهمیت و بر اس��اس نمره دهی از 
یک تا 10 )س��قف 70 امتیاز ب��رای هر چالش با توجه به 
هفت نفر امتیازدهنده( توسط اعضا استخراج و مشخص 
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ش��دند که امتیاز و اولویت بندی آنها در جدول ذیل قابل 
مشاهده است:

میانگینچالش هاردیف

67انتخابات ریاست جمهوری و شوراها1

62رکود اقتصادی و بیکاری و فقر2

سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال 3
ایران و منطقه

57

ی��ا 4 محیط��ی  زیس��ت  بحران ه��ای 
چالش های زیست محیطی

55

53مناسبات منطقه ای ایران5

46افزایش تهدیدات تروریستی6

چال��ش فس��اد اداری و ناکارآم��دی 7
دستگاههای حکومتی

45

40مسائل قومی مذهبی کشور8

پس از نهایی شدن مهمترین چالش های سال 1396، 
از هر یک از اعضا خواسته شد که استدالل های مدنظر 
خ��ود را در مورد هری��ک از چالش های تعیین ش��ده 
بیان دارند که ش��رح کل��ی آن در ادامه از نظر خواهد 

گذشت.

1( انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
از منظر همه  افراد حاضر در نشس��ت، انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و شوراها اولین و مهمترین چالش سال جاری 
اس��ت. در واقع، انتخابات ریاست جمهوری از دو منظر 
مهمترین چالش پیش روی جمهوری اس��المی ایران در 
سال جاری خواهد بود: نخست، از جهت شیوه  برگزاری 
انتخابات و تأثیری که بر ثبات داخلی، مشروعیت نظام و 
امنیت ملی دارد؛ و دوم، خروجی و نتیجه ای است که در 

این انتخابات رقم خواهد خورد.  

از منظر مؤلفه  نخس��ت، برگزاری انتخابات ریاست 
جمه��وری و ش��وراها و فراین��د آن در عی��ن حال که 
می توان��د موجب��ات هر چه بیش��تر ثبات و مش��روعیت 
داخلی و بین المللی و از همه مهمتر امنیت ملی جمهوری 
اسالمی ایران را فراهم نماید، در نقطه مقابل نیز می تواند 
هم��ه  آنها را یک جا ب��ه مخاطره بیافکند. از یک س��و، 
نح��وه  برگزاری صحی��ح و قانونی انتخاب��ات از مراحل 
تبلیغات کاندیداها گرفته ت��ا نتایج آن و همچنین میزان 
مش��ارکت باالی مردم در آن نه تنها سرمایه اجتماعی و 
سیاس��ی نظام را افزایش خواهد داد، بلکه اقتدار، ثبات، 
مش��روعیت و امنی��ت آن را در ه��ر دو محیط داخلی و 
بین المللی تحکیم خواهد نمود. از سوی مقابل، مواردی 
همچون دوقطبی ش��دن انتخابات، ع��دم رعایت عدالت 
انتخاباتی از س��وی نهادها و مجری��ان آن، عدم پایبندی 
به قانون و پذیرش نتای��ج قانونی انتخابات، عدم رعایت 
اخ��الق در تبلیغ��ات و مناظ��رات انتخابات��ی، فض��ای 
انتخابات را به سمت تنش گروه ها و جریان های سیاسی 
و اجتماعی کشور خواهد برد که پیامد آن تهدید ثبات، 
مش��روعیت و امنیت ملی کشور در هر دو سطح داخلی 
و خارجی خواهد بود. به ط��ور کلی، رعایت انصاف و 
اخالق انتخاباتی از س��وی کاندیداها، بی طرفی مجریان 
و نهاده��ای دخیل در ام��ر انتخابات، ارائ��ه برنامه های 
ایجاب��ی و خ��ودداری از تخریب رقبا، رفت��ار انتخاباتی 
عقالنیت محور، قانون گرای��ی، رعایت عدالت در روند 
تبلیغات کاندیداها به ویژه از س��وی رسانه ملی از جمله 
عواملی هس��تند که منج��ر به برگزاری ی��ک انتخابات 
پرش��ور و س��الم می ش��ود که چالش انتخابات را برای 

کشور به فرصت تبدیل می سازد. 
ام��ا از منظر مؤلفه  دوم، نتیج��ه  انتخابات و اینکه چه 
شخصی با چه برنامه هایی بر سرکار خواهد آمد نیز خود 
یک چالش ج��دی و مهم برای راهب��رد آتی جمهوری 
اسالمی در دو حوزه  داخلی و خارجی محسوب خواهد 
شد. به طبع، کاندیدایی که در برنامه های انتخاباتی خود 
ب��ه تنش زدایی و تعامل ب��ا جهان خارج ب��ه ویژه غرب 
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اعتقاد ندارد، مس��یر کاماًل متفاوت��ی را با کاندیدایی که 
ریش��ه  حل برخی از مشکالت کش��ور را در تنش زدایی 
و تعام��ل ب��ا جهان خ��ارج می بین��د، در پی��ش خواهد 
گرف��ت و ی��ا کاندیدایی که اعتقاد به برج��ام و پایبندی 
ب��ه آن ندارد با کاندیدایی که آن را یک دس��تاورد ملی 
می نگرد، مس��یرهای کاماًل متفاوتی را پیش روی کشور 
قرار خواهند داد. از این منظر، اینکه چه ش��خصی با چه 
برنامه هایی پیروز فردای انتخابات خواهد بود، با توجه به 
آنکه دیدگاه ه��ا و برنامه های کالن مدیریتی آن در همه  
عرصه های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ 
کشور تأثیر مستقیمی خواهد گذارد، می تواند با توجه به 
شرایط فعلی داخلی کشور و محیط منطقه ای و بین المللی 
آن موجبات فرصت و یا تهدید برای جمهوری اس��المی 

ایران باشد.

2( رکود اقتصادی، بیکاری و فقر 
دومین چالش از نظر اهمیت و شمار تهدیدهای وابسته به 
آن چالش رکود اقتصادی، بیکاری و فقر است. اقتصاد 
کش��ور چند سالی اس��ت که با رکود اقتصادی دست و 
پنج��ه نرم می کند. اگرچه این رکود با تالش های دولت 
از رس��یدن به مرحله  بحرانی بازداش��ته شده است اما در 
ش��کل فعلی آن بازار اش��تغال و تولید کش��ور را تحت 
تأثی��ر خود قرار داده اس��ت. در یک تأثی��ر دومینووار، 
رکود اقتص��ادی منجر به کاهش تولی��د، کاهش تولید 
منج��ر به افزای��ش بیکاری و هر دوی آنه��ا فقر عمومی 
را در پی داشته است. بدون تردید از این منظر است که 
شعار س��ال جاری از س��وی مقام معظم رهبری »اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید و اش��تغال« در نظر گرفته شده است. از 
منظر اعضای ش��رکت کننده در نشس��ت، بیکاری و فقر 
به عن��وان پیامده��ای چالش رکود اقتص��ادی، موجب 
بی ثباتی در کش��ور به دالیل ذیل خواهد شد: 1. آستانه 
تحمل بخش هایی از جامعه به س��بب فش��ارهای ناش��ی 
از رک��ود اقتصادی کاهش پیدا ک��رده و نارضایتی ها از 
این وضعیت ممکن اس��ت به اعت��راض اجتماعی تبدیل 

 ش��ود؛ 2. بخش عمده ای از بی��کاری معطوف به جامعه 
تحصیل کرده و قش��ر جوان است که از انگیزه یا نیروی 
باالی��ی برای اعت��راض و تخریب برخوردار اس��ت؛ 3. 
رکود س��بب ناتوان��ی در ارائه راهکاره��ای مؤثر برای 
جذب سرمایه های خارجی می شود؛ 4. رکود اقتصادی 
باعث خروج سرمایه شده و مشکل بیکاری را مضاعف 
می سازد؛ 5. بیکاری و فقر به تداوم و افزایش آسیب های 
اجتماع��ی منجر می ش��ود؛ 6. ت��داوم رک��ود اقتصادی 
موج��ب کاهش توان ملی در تأمین امنیت می ش��ود؛ 7. 
رکود به نوعی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم ناتوانی 
در تمامی عرصه های تأمین امنیت ملی را در پی خواهد 

داشت.

3( سیاسـت خارجـی دولـت ترامـپ در قبـال 
ایران و منطقه 

در ماه های پایانی س��ال 1395 بود ک��ه دونالد ترامپ به 
عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده  آمریکا برگزیده شد. 
دیدگاه ه��ای ترامپ در مورد برجام و نقش و نفوذ ایران 
در منطقه، قراردادن ایران در فهرست هفت کشوری که 
مهاج��ران آن از ممنوعی��ت ورود به آمری��کا برخوردار 
می ش��دند و تهدید ای��ران به اعم��ال تحریم های جدید، 
رویک��رد آن به بحران س��وریه، تالش ب��رای نزدیکی به 
روس��یه و تالش کشورهای عربی منطقه برای نزدیکی به 
ترامپ برای تحت فش��ار قراردادن ایران همگی از جمله 
شاخصه هایی بودند که نش��ان می داد ریاست جمهوری 
ترام��پ می توان��د یک��ی از مهمتری��ن چالش های پیش 
روی ایران در حوزه  بین المللی در س��ال 1396 باش��د. با 
ای��ن همه، با طرح این س��ؤال که چرا سیاس��ت خارجی 
ترام��پ در قبال ایران و منطقه یک��ی از چالش های مهم 
س��ال جاری است، هریک از ش��رکت کنندگان به طرح 
دیدگاه ه��ای خود پرداختند که جمع بندی آن به ش��رح 
زیر اس��ت: 1. به چالش کشاندن برجام و عدم پایبندی به 
آن و اجرای تحریم های جدید علیه جمهوری اس��المی 
ایران؛ 2. همکاری ب��ا رقبای منطقه ای ایران برای مهار و 
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نشست ماه

کنترل نقش و نفوذ ایران در منطقه به ویژه در س��وریه و 
عراق؛ 3. همکاری بیش��تر با اسرائیل و ایجاد فضای بازتر 
ب��رای تح��رکات آن در منطقه؛ 4. مداخله جویی بیش��تر 
ترامپ در خاورمیانه در مقایسه با اوباما و رویکرد آن به 
بحران های خاورمیانه و سرنوش��ت بحران عراق و سوریه 
که به ش��دت به سیاس��ت منطقه ای دولت جدید آمریکا 
گره خورده اس��ت؛ 5. احتمال اش��تباه محاسباتی ترامپ 
و ماجراجوی��ی آن در خلی��ج فارس و احتم��ال افزایش 
درگیری نی��روی دریایی ایران��ی و آمریکایی در خلیج 
فارس؛ 6.پیش بینی ناپذیربودن سیاس��ت خارجی ترامپ؛ 
7.عدم ارتباط دیپلماتیک ایران با آمریکا؛ 8.تأثیرگذاری 
ترام��پ در رابطه ای��ران و اروپ��ا؛ 9. جنگ طلبی هیئت 

حاکمه فعلی آمریکا.

4( چالش های زیست محیطی 
در س��ال های اخیر مشکالت زیس��ت محیطی و بالیای 
طبیعی که به اش��کال مختلفی از جمله سیل، زلزله، گرد 
و غبار و ریزگردها، بحران کم آبی، فرس��ایش خاک و 
فرونشس��ت زمین و ... خودنمایی کرده، چالش محیط 
زیس��ت را به تهدی��دی برای امنیت مل��ی تبدیل نموده 
اس��ت. پیامدهای چالش زیست محیطی به شکل تداوم 
و تشدید بحران ریزگردها؛ افزایش اعتراضات آب پایه 
در کشور؛ افزایش مطالبات قومی در حوزه مسائل آبی؛ 
تشدید فرونشست زمین در کالن شهرهای کشور؛ بحران 
آب در شمال شرق و ش��رق کشور؛ خشکیدن دریاچه 
ارومیه؛ افزایش کشمکش میان کشاورزان و کارگزاری 
بخش آب؛ تشدید مهاجرت در حوزه آب ریز مرکزی؛ 
کاهش تولیدات محصوالت کش��اورزی در ش��مال و 
ش��مال غرب کشور خود را نمایان س��اخته و پیش بینی 
می شود در س��ال جاری نیز تشدید شود. کاهش بارش 
در حوض��ه دریاچه ارومیه و ع��دم تخصیص بودجه در 
سال جاری برای احیای آن ممکن است به خشک شدن 
بیش��تر دریاچه و اعتراضات مردمی منجر شود. در سال 
بارانی امس��ال که به پایان آن نزدیک می شویم کاهش 

باران در ش��مال کش��ور را به همراه داش��ته ک��ه میزان 
برداش��ت برنج و چای را کاهش خواهد داد. در حوزه 
آبریز مرکزی و جنوب کش��ور بارش های خوبی اتفاق 
افت��اده و تا حدودی منابع آب��ی را احیاء نموده اما چون 
این منابع پایدار نیس��تند، همچنان با خشکس��الی در این 
مناطق مواجه خواهیم بود. در اس��تان خوزس��تان میزان 
بارش کم بود و با وجود اقداماتی که دولت انجام داده، 
ریزگردها با منش��اء داخلی همچنان فعال خواهد بود. با 
توجه به سیاس��ت ترکیه در سد بستن بر آب های جاری 
به عراق و همچنین سیاس��ت های مش��ابه این کشور، با 
کاه��ش ورودی آب از عراق مواج��ه خواهیم بود که 
نتیجه آن افزایش میزان شوری اروندرود و خشک شدن 
نخلس��تان هایی که در پیرامون آن ق��رار دارند، خواهد 

بود.

5( مناسبات منطقه ای ایران 
در چن��د س��ال گذش��ته مناس��بات منطق��ه ای ایران و 
کن��ش و واکن��ش در رواب��ط دوجانبه با کش��ورهای 
منطقه به ش��دت به بحران های عراق، س��وریه و یمن و 
جبهه بندی های کشورهای منطقه در قبال این بحران ها 
گ��ره خ��ورده اس��ت. در یک س��و، ایران ب��ه همراه 
متحدان خود یعنی دولت های مرکزی س��وریه، عراق 
و ح��زب اهلل لبنان جبه��ه مقاومت را تش��کیل می دهند 
و در س��وی دیگر، اعضای ش��ورای هم��کاری خلیج 
فارس به رهبری عربس��تان در کنار ترکیه و اسرائیل به 
عنوان دش��منان محور مقاومت نقش آفرینی می کنند. 
ای��ن گ��روه معتقدند که ای��ران در یک ده��ه اخیر به 
ویژه پس از جن��گ عراق و انقالب های عربی به نفوذ 
روزافزونی در منطقه دست یافته و در حال تبدیل شدن 
به ی��ک هژمون منطقه ای اس��ت، از ای��ن رو در یک 
ائت��الف نانوش��ته درصدد مهار و کنت��رل نقش و نفوذ 
ایران در منطقه هس��تند. این برداشت، سبب تنش های 
جدی جمهوری اس��المی ایران با عربستان و ترکیه در 
س��ال های اخیر ش��ده و پیش بینی می ش��ود مادامی که 
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وضعی��ت منطقه و بحران های عراق، س��وریه و یمن به 
ش��کل فعلی تداوم یابد، یکی از مهمترین چالش های 
پی��ش روی ایران باش��د. از منظر ش��رکت کنندگان از 
جمله چالش های احتمالی قابل پیش بینی س��ال جاری 
در ای��ن زمینه می تواند م��وارد زیر باش��د: 1.تضعیف 
موقعیت ایران در سوریه و احتمال تشدید درگیری ها؛ 
2. تش��دید گرایش ه��ای دولت ک��ردی در منطقه؛ 3. 
تش��دید تنش بین ایران و ترکیه بر سر عراق و سوریه؛ 
4. ت��داوم تنش ب��ا عربس��تان؛ 5. اقدام��ات تخاصمی 
اس��رائیل علیه جبهه مقاوم��ت؛ و 6. نزدیکی اعراب و 
اس��رائیل و آمریکا ب��رای تضعیف موقعی��ت منطقه ای 

ایران.

6( افزایش تهدیدات تروریستی  
جمهوری اسالمی ایران در سال های گذشته با گونه های 
مختلفی از تهدیدهای تروریس��تی مواجه بوده است که 
چالش تروریس��م را به مس��ئله ای پایدار برای آن تبدیل 
س��اخته اس��ت. با توجه به پایایی و پابرجای��ی عوامل و 
بس��ترهای تهدیدات تروریس��تی، این چال��ش همچنان 
یکی از مهمترین تهدیدهای س��ال ج��اری باقی خواهد 
مان��د. عالوه بر تهدیدهای تروریس��تی داخل کش��ور از 
س��وی گروهک های قومی و مذهبی فع��ال در مرزهای 
جنوب ش��رقی و شمال غربی کشور، در آن سوی مرزها 
ب��ا وجود شکس��ت های داعش در عراق و س��وریه، این 
گروه تروریس��تی همچنان یکی از مهمترین تهدیدهای 
تروریس��تی بیرونی باقی مانده است. شکست های بیشتر 
داعش در عراق و سوریه منجر به افزایش تهدیدهای آن 
علیه ایران می شود چراکه قلمروزدایی از داعش موجب 
گس��ترش ح��وزه جغرافیای��ی اقدامات تروریس��تی آن 
خواهد شد که این مسئله امکان بروز اشکال نوین کنش 
تروریس��تی از طری��ق پدیده گرگ های تنه��ا در محیط 
امنیت داخلی ایران را فراهم می س��ازد. تش��دید تقابل با 
ش��یعیان به منظور بهبود جایگاه خود در میان اهل سنت 
و ت��داوم فعالیت ها و اقدامات ای��ن گروه برای یارگیری 

از می��ان اقلیت های ناراضی قوم��ی و مذهبی در مرزهای 
کش��ور از جمله  دیگر احتماالت قاب��ل پیش بینی در این 

زمینه هستند.

7( چالش فساد اداری و ناکارآمدی دستگاه های 
حکومتی

کنش های فساد و ضدفساد یکی دیگر از چالش های مهم 
سال های اخیر کشور بوده است. افزایش فساد در سال های 
گذشته موجب بی اعتمادی مردم به دستگاه های اجرایی 
و نظارتی ش��ده است. این امر موجب کاهش مشروعیت 
نظامی سیاس��ی در جامعه شده و سرمایه  اجتماعی کشور 
را تنزل داده اس��ت. افشاگری های هر روزه در این زمینه 
اگرچه هنوز نتوانس��ته مهاری قاب��ل اطمینان بر آن بزند، 
فس��اد را در جامع��ه به ی��ک امر عادی تبدیل س��اخته و 
حساس��یت ها نسبت به این موضوع به شدت کاهش یافته 
اس��ت. در عین حال شیوع فس��اد اداری موجب کاهش 
س��رمایه گذاری و مختل ش��دن فضای کس��ب و کار در 
جامعه و طبیعتاً کاهش تولید و تداوم رکود ش��ده است. 
ناکارآم��دی دولت از قدیم وجود داش��ته و یک چالش 
پایدار محس��وب می ش��ود. این احتمال وج��ود دارد که 
وجود انتخابات و تشدید رقابت ها این ناکارآمدی را در 
س��ال 96 افزایش دهد زیرا از یک سو سرگرم شدن نظام 
به مس��ئله انتخابات ممکن است فضای تنفسی در اختیار 
مفس��دان قرار داده و آنها از این فضا برای دست زدن به 
فسادهای بیشتر بهره برداری نمایند و از سوی دیگر، خود 
مکانیس��م انتخاباتی به ویژه در انتخابات ش��ورای شهر و 
روستا و رقابت برای موفقیت در انتخابات به هر قیمت با 
فساد به ویژه از نوع هزینه های مالی انتخابات همراه باشد.

8( مسائل قومی مذهبی کشور
مس��ائل و مطالبات قومی و مذهبی به ویژه در حواش��ی 
و مرزهای کش��ور هم��واره یک��ی از مهمترین چالش ها 
از ابت��دای پیروزی انقالب تاکنون بوده اس��ت. مطالبات 
قومی، مناقش��ات قومی- مذهبی، تحریکات رس��انه های 
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قومی و مذهبی خارج از کش��ور در کردستان، سیستان و 
بلوچستان و خوزستان از جمله مواردی هستند که در سال 
جاری همچن��ان احتمال آنها وجود دارد. بحث مطالبات 
قومی و مذهبی در آذربایجان، کردس��تان و سیس��تان و 
بلوچستان و ریزگردها و مسائل اجتماعی، زیست محیطی 
و اقتصادی در خوزستان در کنار حاشیه نشینی اقلیت های 
مذهب��ی در ش��هرهای بزرگ کش��ور و اط��راف تهران 
نمونه هایی هستند که در پیوند با آسیب های اجتماعی رو 
به افزایش در کشور، از پتانس��یل مخاطره آفرینی باالیی 

برخوردار خواهند بود.

نتیجه گیری
رص��د چالش های مه��م داخلی و بین المللی کش��ورها 
از روش ه��ای مختلف��ی امکان پذیر اس��ت. یکی از این 
روش ه��ا بهره گیری از نظ��رات نخبگان، کارشناس��ان 
و تحلیل گران مس��ائل داخلی و بین المللی اس��ت که به 
طور مداوم در مطالعات و تحلیل های روزانه  خود، این 
چالش ها را پیگیری و دنب��ال می کنند. بدین منظور، از 
اعضای هیئت علمی پژوهش��کده مطالعات راهبردی با 
توجه به اشراف مطالعاتی ش��ان در حوزه های داخلی و 
بین المللی خواسته ش��د که مهمترین چالش های امنیتی 
جمهوری اس��المی ایران در سال 96 را در یک نشست 
و به روش طوف��ان فکری به بح��ث و تحلیل بگذارند. 
نتیج��ه  این نشس��ت پ��س از چندین مرحل��ه حالجی و 
غربال گ��ری نظرات، اتفاق نظر نهایی بر س��ر دو چالش 
خارجی »سیاس��ت خارجی دولت ترامپ در قبال ایران 
و منطقه« و »مناس��بات منطقه ای ایران« و ش��ش چالش 
داخلی »انتخابات ریاست جمهوری و شوراها«، »رکود 
اقتصادی، بیکاری و فقر«؛ »بحران های زیس��ت محیطی 
ی��ا چالش ه��ای زیس��ت محیطی«، »افزای��ش تهدیدات 
ناکارآم��دی  و  اداری  فس��اد  »چال��ش  تروریس��تی«، 
دستگاه های حکومتی« و »مسائل قومی- مذهبی کشور« 
ب��ود. اگرچه عمده  ای��ن چالش ها، چالش ه��ای پایدار 
جمهوری اس��المی در س��ال های اخیر بوده ان��د اما دو 

چالش انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و سیاست 
خارجی دولت ترامپ در قبال ایران و منطقه چالش هایی 
جدید و منحصر به سال 96 هستند که رصد آنها نیازمند 
توج��ه و تمرکز بیش��تر اس��ت. در این می��ان، انتخابات 
ریاست جمهوری با توجه به تأثیر مستقیمی که بر ثبات، 
مش��روعیت و امنیت مل��ی دارد و همچنین ب��ا توجه به 
اینکه نتیجه  آن به دو شکل تغییر و یا تدوام سیاست های 
راهبردی کش��ور بر همه  چالش های فوق الذکر و نحوه  
مواجهه با آنها تأثیرگذار اس��ت، مهمترین چالش سال 
ج��اری به حس��اب می آید. اگرچه همه  هش��ت چالش 
فوق الذک��ر در یک بررس��ی مس��تقل از اهمیت باالیی 
برخوردارن��د ام��ا در ی��ک ارزیابی مقایس��ه ای پس از 
چالش انتخابات، مس��ئله ی رکود اقتصادی و سیاس��ت 
خارجی ترامپ در قبال ایران و منطقه دو چالشی هستند 
که از اولویت و فوریت بیشتری برخودارند. به هرحال، 
مدیری��ت عقالنی هریک از این چالش ه��ا می تواند از 
تبدی��ل آنها به تهدید جلوگیری نموده و در مقابل، آنها 

را به یک فرصت مبدل سازد.


