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چکيده
بینش جدیدی که سناریوهای هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق  1410برای مدیران تصمیمگیر حووزههوای
امنیت اجتماعی ،رسانه و سیاستگذاری فرهنگی ایجاد میکند ،موجب تقویت تفکور راهروردی شوده و از غافو گیوری
دربرابر پدیدههای آینده پیشگیری میکند .مسئله اصلی این پژوهش ،تریین ابعواد و شورایپ پیدیوده مودیریت و هودایت
افکار عمومی جامعه ایران با رویکرد آیندهنگری است .ماهیت پژوهش حاضر کیفی است و هدفِ اصلی آن ،بوه دسوت
آوردن بینش جدید در مورد مدیریت و هدایت افکار عمومی جامعه ایران برای رسیدن به رهیافت صحیح در مقاب ایون
پدیده مهم اجتماعی است .از این رهگذر با استفاده از قابلیتهای روشی علم آیندهپژوهی و دانش و تجربه خررگان ایون
حوزه ،مهمترین بازیگران عرصه ،شناسایی و معرفی شدهاند .عالوه بر این ،کشف عوام موثر بر هدایت افکوار عموومی
جامعه ایران در یک افق ده ساله ،پیشرانهای کلیدی وعدمقطعیتهای اصلی این عرصه هوم از دسوتاوردهای ارزشومند
تحقیق محسوب میشوند .در این پژوهش عالوه بر شناسایی و تحلی سناریوهای پنجگانه «زندگی در جهونم»« ،طوال
عاطفی»« ،آتش زیر خاکستر»« ،پدر ساالر» و «زندگی شیرین میشود» ،چهار شگفتیساز مهوم در عرصوه هودایت افکوار
عمومی جامعه ایران در افق  1410معین شد که در صورت وقوع هریک از آنها ،شرایپ جامعه بهکلی دچار تحوو شوده
و سناریوها نیازمند بازنویسی مجدد خواهند شد.
کليد واژهها :سناريونگاري ،مديريت افکار عمومي ،هدايت افکار عمومي ،جامعه ايران ،آيندهپژوهي

 .1دانشجوی دکتری ،نویسنده مسئو  ،رایانامهh.ekoosha@gmail.com :
 .2استاد دانشگاه امام صاد

(ع)

 .3دانشیاردانشگاه صدا و سیما
 .4دانشیار دانشگاه تهران

مقدمه
رویکرد تمدنی غرب در فضای رسانهای و مناسورات اجتمواعی کشوورهای هودف ،بور
اساس ارزشهوای بنیوادین خوود مرنویبور اصوالت منواف تنیویم شوده و مودیریت افکوار
عمومی جوام بشری برای کسب همین مناف شک میگیرد .با دانستن این مفهوم راهرردی،
نیازمند آن خواهیم بود که دیدگاه اسالمی و انقالبوی اموامین انقوالب اسوالمی را درعرصوه
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هدایت افکار عمومی بشناسیم و با رویکرد قرآنوی ،جامعوه انسوانی و مبواطرین پیوامهوای
وحیانی را تحلی کنیم .طرق آموزههای قرآنی و دیدگاه امامین انقالب اسوالمی 1،تموام آندوه
2

الزمه رشد و تکام جامعه بشری است در قالب معوارف وحیوانی و اسوالمی وجوود دارد.
بنابراین متولیان هدایت افکار عمومی موظفند تا جامعه را با این معارف آشنا سازند و با این
هدفگذاری ،مدیریت و هدایت افکار عمومی ،فرایندی اعتقادی خواهد بود .بنابراین سوا
اصلی پژوهش این است که مجموعههای انقالبی موثر بر هدایتافکار عمومی جامعوهایوران
در افق  ،1410چه فعالیتها و رویکردهایی را میتوانند در دستور کار خود قراردهند؟
هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی سناریوهای محتم عرصه مودیریت و هودایت افکوار

عمومی جامعه ایران در یک افق ده ساله تعیین شده تا براساسآن مدیران فرهنگی و رسانه-
ای جمهوری اسالمی بتوانند تصمیمات راهرردی ،دقیق و بههنگام اتباذکنند.
اهمیت پرداختن به موضوع راهرردی مدیریت و هدایت افکار عمومی ،در لزوم رسواندن
پیامهای اصی انقالب اسالمی به همه افراد جامعه و بازخوانی این پیامها برای نسو جدیود
و آیندهساز ،بهگونهای که اثرات سوء تهاجمفرهنگی ناشی از نفوذ گفتموانهوای معوار

را

خنثی کند ،آشکار میشود .ایناهمیت زمانی بیشوتر خوودرا نشوان مویدهود کوه بوا فقودان
آثارعلمی وپژوهشی در عرصه مدیریت و هدایت افکار عمومی جامعوه بوا رویکورد آینوده-
پژوهی و توجه به ظرفیتهای این علم مواجه میشویم.
بههمین دلی  ،برنامهریزان فرهنگی و رسانهای کشور ،فاقد هرگونه سناریوهای روشون و
عملیاتی در مسیر هدایت افکار عمومی جامعه بوده و درعم ناگزیر به در پیشگرفتن رویه
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 1امام سیدعلی حسینی خامنهای  « :ما وظیفه داریم مردم خودمان را هدایت بکنیم » (بیانات در )1388/6/16
 2إِنَّا هَدَیْناهُ السَّرِی َ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً (انسان)3،

انفعالی در قرا تهاجم فرهنگی دشومنان نیوام جمهووری اسوالمیشودهانود .بنوابراین بدنوه
عموم مردم کشور و بهویژه نس جوان شده است.
در این فعالیت نوآورانه و بی بدی تالش شده توا پنجورهای نوو در شویوه حو مسوائ
را هرردی حوزه فرهنگی اجتماعی بوا رویکورد آینوده پژوهانوه گشووده و بوه مقولوه بسویار
راهرردی مدیریت و هدایت افکوار عموومی ،کوه اموروزه بوه یکوی از مهومتورین ابزارهوای
حکمرانی اسالمیتردی شده ،آیندهنگرانه پرداخته شود .در ایون پوژوهش بوا بهورهگیوری از
انواع روشهای کیفی و کمّی ،نسرت به کشف عوام موثر بر هدایت افکار عموومی جامعوه
ایران در یک افق دهساله ،پیشرانهایکلیدی وعدمقطعیتهای اصلی این حوزه اهتموام شود.
بدون تردید ،این فعالیت آیندهپژوهانه ،گامی متهورانه در عرصه مدیریت راهرردی آیندهنگور
محسوب خواهد شد؛ چراکه در آن از ابزار قدرتمند سناریونویسی در حو مسوائ پیدیوده
علوم اجتماعی استفاده شده است.
پژوهشگران امیدوارند که استفاده از تجارب ارزشومند ایون پوژوهش ،زمینوه الزم بورای
تریین و ارائه راهح های طیفی در مسائ پیدیوده اجتمواعی را بورای اسواتید و دانشوجویان
حوزه مدیریت راهرردی با رویکرد آیندهپژوهی فراهم کند.
تعاریف ،مباني نظری و پيشينه
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اجتماعی در یک جنگ شناختی مستمر ،شاهد تلفوات و ریوزشهوای قابو تووجهی از بوین

طی دو دههاخیر؛ انتقا صحیح و اثرببش پیوامهوای اصولی انقوالب اسوالمی در قالوب
هدایت افکار عمومی ،بهواسطهی تحریفها ،بد سازیها و افوزودن پیرایوههوای نامناسوب
وهمدنین ضعف برنامهریزی راهرردی درحوزههای فرهنگی ،گرفتار عدم قطعیتهای جدی
شده است .دشمنان انقالب اسالمی با بهرهگیری از ضعفهای موجود و تکیه بور فنواوری-
های نوین رسانهای تالش فراوانی برای شک دهی و مدیریت افکوار عموومی جامعوه ایوران
براساس مناف نامشروع خود داشتهاند .میتوان ادعا کرد که رویکرد تمدنی غرب در فضوای
رسانهای کشورهای هدف ،بر اساس ارزشهوای بنیوادین خوود مرنویبور اصوالت منواف بوا
مدیریت افکار عمومیجوام شک میگیرد (ثروت.)34 :1383 ،
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مرحث افکار عمومی بهعنوان یوک پدیودهی توازه و ناگهوانی مطور نشوده اسوت و در
زمانهای دور متفکران و سیاستمداران و همچنین فالسفه و نویسوندگان ،چوه تصوریحا و
چه تلویحا به آن اشاره کردهاند.
از قرون وسطا بهبعد ،رفته رفته مفهوم افکار عمومی بیشتر موورد توجوه متفکوران واقو
میشود؛ چنانکه «جانسالز بوری» آنرا پشتوانهی پارلمان و حکومت مویدانود« .ماکیواولی»
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نیز در کتاب «شهریار» خود به نقش و اهمیت افکار عمومیو ارتراط آن با حکوموت اشواره
کرده و میگوید« :جهان تحت سیطرهی افکار است» و «پاسوکا » افکوار عموومیرا ملکوهی
جهان و قدرت را پادشاه سوتمگوران موینامود .سورانجام در 1671م «ویلیوام تمپو » افکوار
عمومیرا بنیاد و اساس هر حکومتی برمیشمارد (تقوی .)168 :1384 ،بوه بیوانی دیگور؛ «افکوار
عمومیببشی از تاریخ ملتهاست که در هر جامعهای بر بستر قالبهای ارزشی ،اجتمواعی
و فرهنگی آن جامعه شک میگیرد و تحو میپذیرد( ».زارعیان.)15 :1386 ،
شناخت ارزشهای مردمی ازیکسو و پدیدههای اجتماعی ازسوویدیگور ،مشواهدهگور
دقیق را بیشتر با زبان مشترک مردم یا «افکار عمومی» آشونا مویکنود (محمودی .)163 :1394 ،در
این تحقیق تعریف افکار عمومی ،قضاوتی است که مورد قرو عامه مردم است کوه در ایون
قضاوت جنره عاطفی از جنره استداللی آن بیشتر است .بنابراین ممکن است غلپ هم باشود
ولی واقعی است( .فردرو .)69 :1388 ،اگرچه عرصهها و سطو کاربری افکار عمومی متعودد و
متفاوتاست ،اما حوزه سیاست و قدرت همواره تعلق و پیوستگی بیشوتری بوا ایون مقولوه
احساس کردهاست .شاید این مفهوم در بیان ناپلئون مرنی بر اینکه «حکومت را مویتووان بوا
زور سرنیزه به دست آورد ولی برای حفظ آن ناچار باید به افکار عمومی تکیه کورد» ،بهتور
دانسته شود (شیرازی.)120 :1383 ،
ظهور انقالب اسوالمیایوران در عصوری کوه ادارهکننودگان جهوان بور مرنوای تعواریف
فو الذکر از افکار عمومی ،خود را متولی مدیریت افکوار عموومی مویدانسوتند ،دریدوهای
جدید بر روی این مفهوم گشود و حضرت امامرو اهلل با الگوی خاصخود در هدایتافکار
عمومی ،رویکرد نوینی را دراین عرصه ارائه کرد (جمالی )86 : 1388 ،که در دوران زعامت امام
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خامنهای(مدظلهالعوالی) تداوم یافتهاست .با دانستن این مفهوم راهرردی ،نیازمند آن خوواهیم بوود

که دیدگاه اسالمی و انقالبی اموامین انقوالب اسوالمی را درعرصوه هودایت افکوار عموومی
آموزه های قرآنی ،تمام آنده الزمه رشد و تکامو جامعوه بشوری اسوت ،در قالوب معوارف
وحیانی و اسالمی وجود دارد .بنابراین متولیان هدایت افکار عمومی جامعه موظفند تا جامعه
را با این معارف آشنا سازند .بر این اساس تعریف ما از هودایت افکوار عموومیبرگرفتوه از
آیات قرآن چنین است« :ارشاد و راهنمودن باورها و اعتقادات اکثریت افراد جامعهی هودف
برای ارتقاء سطح قضاوت عامه مردم ،بهگونهای که در اثر آن؛ نشانههای یکتاپرستی ،تسولیم
بودن در برابر فرامین خدا و رسو  ،تقوا ،خشویت ،صورر ،مووراقره نفو

و انابوه در فضوای

عمومیجامعه فراگیر شوود ».ایون تعریوف نواظر بور تکلیوف بورای هموه سوطو جامعوه
اسالمی است و اوج این تکلیف در دوران حاکمیت نیام اسوالمی رخ موینمایود و بور ایون
اساس اماممعصوم(علیهالسالم) (دردوران حضور) و ولویفقیوه (در دوران غیروت اموام معصووم)
مکلفاست تا ابزارها و ظرفیتهای مبتلف فرهنگی و رسانهای را در مسیر تقویوت رابطوه
توحیدی انسان و پروردگار بسیج کند.
رسانههای تراز انقالب اسالمیو سایر فعالین فرهنگی هم مکلفنود توا راهرردهوای دقیوق
عملیاتی خود را برای کمک به هدایت افکار عمومیدر شرایپ پیدیده ،متعوار

و متعامو

جامعه ،تعیین و دنرا کنند .برای تحقق ایون هودف راهروردی آینودهنگرانوه ،نیوام اسوالمی
نیازمند داشتن سناریوهای دقیق هدایت افکار عمومی جامعه ایوران اسوت کوه در ببشوی از
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بشناسیم و با رویکرد قرآنی ،جامعه انسانی و مباطرین پیامهای وحیانی را تحلی کنیم .طرق

این فعالیت پژوهشی به دنرا کشف آنها هستیم .الزم به ذکر است که تعریف برگزیده این
پژوهش برای سناریو بدین شر است« :سناریو؛ تصویری همراه با سازگاری منطقی نسورت
به آینده از چشماندازی ویژه و با ابزاری گسترده در حوزه روششناسی ،برای پورداختن بوه
عدم قطعیتهای آینده است».

(پودرام)1 :1397 ،

نمودار مفهومیمسیر تحقیق در شک ( )1نشان

داده شده است.
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شکل ( :)1نمودار مفهومي مسیر تحقیق کشف سناريوهاي هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410

روش شناسي
در این تحقیق با استفاده از روش آمیبته در پارادایم اکتشافی به بررسی آیندههای بودی
مسئله مدیریت و هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق  1410پرداختهشد .بدینمنیوور،
پ

از مطالعه کام پیشینه موضوع با استفاده از روشهای کیفی مصاحره عمیق ،پیموایش و

پان خررگی ،کلیه عوام  ،شوگفتیسوازها و پیشورانهوای اثرگوذار بور مسوئله ،شناسوایی و
اولویتگذاری شدند .سپ

با بهرهگیری از ظرفیت روش تحلی اثرات متقابو 1و نورمافوزار

میک مک ،مهمترین پیشرانهای دارای عدم قطعیوت را از دو منیور اثرگوذاری و اثرپوذیری
تحلی و در نهایت عدم قطعیوت هوای کلیودی بورای ایجواد منطوق سوناریویی شناسوایی و
سناریوها تعیین شدند.
در مرحله او برای مصاحره عمیق از جامعوه خررگوان و نبرگوان 12 ،نمونوه بوه روش
انتباب هدفمند تعیین و مورد مصاحره قرار گرفت تا به مرحله اشراع رسیدیم .این مجموعوه
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1
. Cross Impact Analysis

شام  4نفر از مدیران ارشد و میانی دارای سابقه سیاستگذاری در رسوانهملوی و آشونا بوا
عمومی جامعه ایران 2 ،نفر از آیندهپژوهان صاحبنیور در مرحوث هودایت افکوار عموومی
جامعه ایران 2 ،نفر از متبصصین علوم سیاسی آشنا با حوزه هدایت افکار عموومی جامعوه
ایران 1 ،نفر از متبصصین حوزه امنیت اجتمواعی بوا گورایش افکوار عموومی ،و  1نفور از
متبصصین حوزه اقتصاد ایران میشد که جملگی با مقوله رسانه و افکار عمومیآشنا بودند.
مصاحره ها تا رسیدن به مرحله اشراع ادامه یافت.
در مرحله دوم با پیمایش نیرات خررگان ،جهت شناسایی پیشرانهای اصلی حووزه هودایت
افکار عمومی جامعه ایران ،ابتدا میزان اثرببشی و اهمیوت عوامو شناسوایی شوده را بوا کموک
پرسشنامه تعیین شد و این فعالیت با اخذ نیرات  15متبصص حوزه رسانه و افکار عموومیکوه
به روش هدفمند تعیین شدند ،انجام شد .در ادامه با هودف تعیوین تورثیرات هور یوک از عوامو
شناسایی شده بر سایر عوام  ،ماتری

ترثیرمتقابو طراحوی و از هموان متبصصوین و خررگوان

نیرخواهی شد تا در قالب جداو سنجش اثرات متقاب  ،پیشرانهای اصلی و عوامو اثرگوذارتر
و بر مقوله هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق  1410شناسایی شدند.
این پژوهش از  4گام اصلی در مسیر تحقق اهداف خود بهره برده که به ترتیب عروارت
بودند از:
 .1برای تریین چگونگی شک گیری و جهتدهی افکار عمومی جامعه ایران و همدنوین
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رسانههای نوین 2 ،نفر از اساتید جامعهشناس آشونا بوا مراحوث هودایت و مودیریت افکوار

یافتن و توصیف عوام اثرگذار بر آن ،کتب ،مقاالت ،پروژهها و تحقیقات مرترپ با موضوع
بررسی و از روش پژوهش اسنادی استفاده شد.
 .2برای تحلی و اکتشاف عوام اصلی اثرگذار بور هودایت و مودیریت افکوار عموومی
جامعه ایران و کنشگران اصلی این حوزه از روش مصاحرهی عمیق با نمونوههوای مشومو
جامعهی آماری تحقیق استفاده شد.
 .3برایشناسایی و تعیین سطح اثرگوذاری پیشورانهوای کلیودی تحقیوق ،از ترکیوب دو
روش پرسشنامه و ماتری های ترثیر متقاب 1استفاده شد .نتایج حاص از جم آوری نیورات
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خررگووان بووا اسووتفاده از نوورم افووزار میووک مووک بررسووی شووده و تحلی و نهووایی در مووورد
عدمقطعیتهای اصلیحوزه هدایت افکار عمومی جامعه ایران ارائه شد

(کاسو ،ترجموه رسوتمی،

.)79 :1396
 .4برای تعیین سناریوهای هدایت افکار عموومی جامعوه ایوران در افوق  1410از روش

1

( GBNپدرام )57 :1393 ،مرتنی بر عدم قطعیتهای کلیدی شناسایی شده استفاده شده است.
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یافتههای تحقيق
مهمترين بازيگران عرصه هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
عرصه هدایت افکار عمومیدر همه جوام بشری و از ابتدای خلقت ،عرصه حضوور دو
گروه مبالف بوده و خواهد بود .گروهی شام مصلحان و موحودان هسوتند کوه در مقابو
ایشان گروه منافقان و مشرکان قرار دارند.
در این شرایپ میتوانیم بازیگران اصلی عرصه هدایت افکوار عموومی جامعوه ایوران در
افق  1410را به شر ذی دستهبندی کنیم؛
الزمبه توضیح است که درجوام توحیدی و بوهطوور خواص ایوراناسوالمی ،عوالوهبور
رسانههای معمو در همه جوام  ،رسانههایی برای انتقوا پیوامهوای هودایتببوش وجوود
دارند که مبتص به جوام اسالمى بوده و نیایر آنها را در جوامو غیراسوالمى نمویبینویم.
بهرهمندان از این ابزارها در مسیر هدایت افکار عمومی جامعه ایران جزو بازیگران مهم ایون
عرصه بهشمار میآیند:
امام جامعه اسالمي :جامعه اسالمیایران بهطور رسمی پ

از پیروزی انقوالب اسوالمی

در مسیر حاکمیت یک نیام توحیدی قرار گرفت و براین اساس ،بیش از چهار دهوه اسوت
که رهرری جامعه در عصر غیرت امام زمان حضرت مهدی عج اهلل تعالی فرجه الشوریف و
به نیابت از حضرت ،برعهده فقیهی جام الشرایپ قورار گرفتوه اسوت .بواورعمومیشویعیان
امیرالمومنین علی علیه السالم بر آن است که مجرای هدایت الهی در جامعه ،وجود مقودس
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امام معصوم و در دوران غیرت ایشان ،رهرری است که جام شرایپ مورد نیواز باشود .ایون
1
. Global Business Network

باور و عقیده عمومی در سطح جامعه سرب میشود تا امام و رهرر بهعنووان مجورای انتقوا
 1410ایفا کند.
ائمه جمعه :یکی از اجتماعات مهم مسلمانان ،نماز جمعه است که بوهطوور هفتگوی در
همه شهرهای ایران اسالمی برگزار میشود و هزاران هوزار نفور در آنهوا شورکت مویکننود.
مطالرى که در خطرههاى نمازجمعه عنوان مىشود ،عالوه براینکوه موورد اسوتفاده حاضورین
قرارمیگیرد ،بهوسیله رسانههاى ارتراطجمعى هم در سطح گستردهاى منتشر مىشوود .اموام
جمعه در این جایگاه ویژه میتواند براساس منویات ولیفقیه و نائب اموام زموان(عوج) ،موردم
منطقه را راهرری کرده و یکی از مهمترین بازیگران عرصه هودایت افکوار عموومی جامعوه
ایران باشد.
ائمهجماعات :ائمه جماعت مساجد شهرها و روسوتاهای ایوران اسوالمی مویتواننود بوا
فعالیتهای اثرببش در عرصه هدایت افکار عمومیمردم محو خوود ،ایفوای نقوش کننود.
مساجد در ایوران ،شرکه وسیعى را تشکی مىدهند که وعاظ ،خطرا و مرلّغین روحانى حتى
در دورافتادهترین نقاط این سرزمین با توده مردم رابطه برقرار مىکردهاند .در دهوه پونجم از
عمر شریف انقالب اسالمی ،شرکه مساجد کشور میتواننود بوا همواهنگی ائموه جماعوات،
بهصورت یک نهاد قدرتمند ،نقش هدایتی برجستهای را عهودهدار شوده و جوامو کوچوک
محلهمحور را در راستای منویات امام جمعوه منطقوه و ذیو سیاسوتهوای رهروری معیوم
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هدایت الهی به افراد جامعه ،مهمترین نقش را در هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افوق

انقالب اسالمیهدایت کنند.
آيات عظام و مراجع تقلید :قدرت علما و مراجو تقلیود در بسویج افکوار عموومى در
مقاط مبتلفى از تاریخ معاصر جهان اسالم ،به ویژه در منطقه خاورمیانوه واضوح و مرورهن
است .اساسا ،شک گیرى اغلب جنرشهاى ضداستعمارى و ضداستردادى در ایران و منطقوه
مدیون نقش علماى اسالم و قدرت آنان در بسیج افکارعمومى مىباشد .طی دو دهوه اخیور
تالش بسیار زیادی صورت گرفته تا مرجعیت فکوری جامعوه از یود حووزههوای علمیوه و
علمای دینی خارج شده و بهجاهای دیگری منتق شود؛ بنوابراین هوشومندی بورای یوافتن
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زمینههای همافزایی بین علماء دینی جهت ایفای نقش اثرببشتر در حووزه هودایت افکوار
عمومی جامعه ایران مهم است.
وعاظ ،ذاکرين و مادحین ائمه معصومین(ع) :امروزه با گسترش محاف دینی کوه شوام
مساجد ،حسینیهها و هیئت های دینی میشوند ،میتوان گفت که ترکیری از وعاظ و مداحان
شک گرفته که در کنار یکدیگر توانستهاند بر ببشی از افکار عمومی جامعه ایوران اثرگوذار
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

شوند .بر این اساس مهمترین رسالت وعاظ و مداحان در دهه آتی این خواهود بوود کوه بوا
ممزوج کردن شور و شعور حسینی ،نقشی مانودگار در نگورش و سورک زنودگی مباطروان
خود ایجاد کرده و در مسیر هدایت افکار عمومی جامعه ایوران ایفوای نقوش جودی داشوته
باشند.
جريانهاي سیاسي مدافع اصول و ارزشهاي انقالب و امام جامعه اسالمي :آن دسته
از گروههای سیاسی که اصو و ارزشهای انقالب و اموام راحو را بور پایوه رهنمودهوای
رهرری معیم انقالب اسالمی مرنای تحلی هوای خوود قورار داده و اتبواذ تصومیم سیاسوی
می کنند ،جزو جریانهای سیاسی مداف اصو و ارزشهای انقالب و امام شناخته میشوند.
این جریانهای سیاسی بدون تردید یکی از مهمترین بازیگران عرصه هدایت افکار عموومی
جامعه اسالمیدر افق  1410خواهند بود.
رسانه ملي :یکی از مهم ترین بسترهای ارتراطی وابسته به نیام جمهوری اسالمی ،رسانه
ملی است .این سازمان بزرگ ،با در اختیار داشتن ابزارهای گسترده رسانهای در حووزههوای
رادیو ،تلویزیون و برخی ابزارهای ارتراطی فضای مجازی امکان ایفای نقش موثر در عرصوه
هدایت افکار عمومی جامعه ایران را دارد.
ارتشهاي سايبري :با افزایش نقش سروی های فضای مجازی در ارتراطات بین افوراد
جامعه ایران ،بازیگران جدیدی وارد عرصه هدایت افکار عمومی شدهاند .یکی از بوازیگران
فعا و اثرگذار بر عرصه افکار عمومیدر فضای مجازی ،ارتشهوای سوایرری هسوتند .ایون
اصطال بر تیمی از انسان و ربات گذاشته شده کوه ذیو مرموریوت محتووایی و موضووعی
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تعیین شده ،در بستر فضای مجازی تولید پیام کرده و تالش میکنند بر افکار عمومی جامعه
هدف اثرگذار شوند.

در حا حاضر دو گروه ارتش سایرری در فضای مجازی مورد اسوتفاده ایرانیوان ،فعوا
پیامهای ارزشی و انقالبی با جریانسازیهای رسانهای طیف مبالف ،مقابله میکننود .گوروه
دوم که زیر نیر ساختارهای اطالعاتی و امنیتوی ائوتالف عروری ـ غربوی  -عربوی فعالیوت
میکنند ،در مسیر تضعیف پایههای اعتقادی و ارزشی مردم حرکت کرده و توالش مویکننود
جامعه ایران را نسرت به کارآمدی و شایستگی نیام جمهوری اسالمیدچار تردید کنند.
جريانهاي سیاسي غیرانقالبي و موافق هژموني تمدن غرب :جریانهای سیاسی فعوا
در داخ نیام جمهوری اسالمی سیرتحولی اعجابانگیزی را طیکوردهانود .ببشوی از ایون
گروهها که بهمرور با ارزشها وآرمانهای انقالب اسوالمیفاصوله زیوادی گرفتوه بودنود در
فضای مرارزه مسلحانه قرار گرفته و در عم طوی چهو سوا گذشوته از سواختار احوزاب
سیاسی خارج شدند .ببشی هم مداف ارزشها و اصو انقالب ذی منیومه فکری اموامین
انقالب اسالمیمانده و به فعالیت خود ادامه دادند.
اما ببش سومیهم وجود دارند که باوجود تفاوت دیودگاه جودی نسورت بوه منیوموه
فکری ولی جامعه در اداره امور و نزدیکی مشرب فکوری بوه شویوههوای حکمرانوی غورب
الئیک ،هیدگاه از مرز مبالفتنیری عرورنکرده و تالش کوردهانود توا درچوارچوب قوانون
اساسی نقش اپوزسیون نیام والیی را داشته باشند .این گروههای سیاسی بوه واسوطه مشوی
رهرر معیم انقالب اسالمی در تحم دیدگاه مبالف ،نهتنهوا سورکوب نشودهانود ،بلکوه بوا
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هستند .گروه او زیر نیر نهادهای فرهنگی امنیتی وابسته به جمهوری اسالمی ،ضمن ارائوه

اپوزسیوننمایی ،توانستهاند در مقاط مدیدی از عمر انقالب اسالمی در رأس قوای مقننوه و
مجریه حضور یافته و بازیگر اثرگذاری بر مقوله هدایت افکار عمومی جامعه ایران باشند.
سلیبريتيها :با گسترش ابزارهای تفریح و سرگرمیدر جامعوه ایوران و تمایو بوه رفواه
بیشتر طی سه دهه اخیر ،صنعت سینما و تلویزیوون سورب شود توا برخوی از افوراد جامعوه
همدون ،بازیگران و فعاالن تلویزیون و سینما ،بازیگران فوتروا و آواز خووانهوا کوه هنور
سرگرم کردن مردم را داشتند بیش از پیش مورد توجوه قورار گرفتوه و از ایون منیور توجوه
سیاستمداران را جلب کنند .از آنجائیکه اکثر افراد این طیف که بوه آنهوا سولیرریتی گفتوه
می شود ،خود تربیت یافته صنای سرگرمکننده تولید شده توسپ نیام غرب بودنود ،تفکور و
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سرک زندگیشان با معیارها و شاخصهای آن تمدن هماهنگتر بوده است .حدود یک دهه
اخیر با تحریک سیاستمداران ،سلیرریتیها در ایران به کنشگران سیاسی و اجتمواعی ترودی
شده و با توجه به قرابت فکری که با جریانهای سیاسی غیرانقالبی و موافق هژمونی تمودن
غرب دارند ،عموما بهعنوان پیاده نیام این جریانها ایفای نقش کردهاند و پیشبینی میشوود
در دهه آینده هم در همین مسیر حرکت کنند.
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شاخهاي فضاي مجازي (اينفلوئنسرها و استريمرها) :طی یک دهه اخیر ،سروی های
متنوع فضای مجازی با ترکیب دو مولفه جذاب ارترواط آسوان و سورگرمی توانسوتند نسو
نوجوان و جوان جوام مبتلف را مسحور خود کننود .اینفلوئنسورها یوا شواخهوای فضوای
مجازی افرادی هستند که به بهانههای مبتلف همدون هنجارشکنی گفتواری ،هنجارشوکنی
اخالقی ،خودنماییهای منزجر کننده و یا خودنماییهای برانگیزاننده و امثا ایون روشهوا،
سعی میکنند تا جم زیادی از مباطران فضایمجازی را بهپیجهای خود کشوانده وخوود را
پرمباطب نشان دهند .این وضعیت برای آنها نوعی تشبص در فضای مجازی ایجاد کورده
است .این ظرفیت جزء زمینههای تازه کشف شده برای اثرگذاری بر افکار عموومی جامعوه
ایران توسپ سیاستمداران محسوب شده و پیشبینی میشود طوی دهوه آتوی بیشوتر موورد
بهرهبرداری سیاسیون قرار گیرد.
استریمرها هم جزء جلب توجه کنندگان جدیود فضوای مجوازی ایوران هسوتند کوه در
مقوالتی همدون استریم بازیهای رایانهای ،استریم فیلم ،استریم قطعات جذاب نمایشوی و
امثا آن فعا بوده و ضمن گزارش کردن لحیات در حوزههای تبصصی بوهطوور ضومنی
نسرت به برخی از مسائ سیاسی و اجتماعی ایران ،ابراز نیور کورده و بور افکوار مبواطرین
خود اثرگذار میشوند.
شبکههاي ماهوارهاي فارسيزبان خارج از کشور :یکی از نبسوتین بسوترهای انتقوا
پیام که توسپ مبالفین نیام جمهوری اسالمی راهاندازی شد شرکههای ماهوارهای با پبوش
برنامه فارسی از خارج ایران بودند .این شرکهها از اساس با مفهوم هدایت افکار عموومی بوا
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رویکرد قرآنی بیگانه بوده و هودف راهرردیشوان مقابلوه بوا آن اسوت .طوی دو دهوه اخیور
برنامه ریزان نیام سلطه باتمرکز بر تغییر گرایشات و سرکزنودگی موردم مسولمان ایوران ،از

انواع تکنیکهای رسانهای برای تبریب مولفههای هدایت در افکار عمومی مباطران ایرانوی
دولت اياالت متحده آمريکا :از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،دولت آمریکوا بوه دو
دلی  ،با نیام جمهوری اسالمی ایران دشمنی ورزید و تاکنون هر دو سرب همدنان برقورار
است .نبست آنکه ایران به عنوان یکوی از مسوتعمره هوای راهروردی آمریکوا در منطقوه،
درآمدهای سرشار نفتی خود را بی دریغ در خدمت صنای آمریکایی و اروپایی قورار داده
بود و با انقالب این وضعیت متحو شده بود .عالوه بر این ،ایران اسوالمی منوادی نیوام
حکومتی خاصی بود که در صورت موفقیت می توانست ک منطقوه و حتوی جهوان را بور
علیه هژمونی نیام سلطه به سردمداری آمریکا ،متحو کند .همین دالی باعث شده تا در
تمامی بحرانهای پیش روی ملت ایران اعم از تحوریم هوای اقتصوادی ،تهواجم فرهنگوی،
آسیب های اجتماعی و محدودیت های سیاسی در سطح بوینالملو  ،ردپوای ایون دولوت،
آشکار شود .طریعتا در جنگ رسانهای و تالش برای فریب افکار عمومی جامعه ایوران در
مقاب انوار هدایت هم نقش دولت آمریکا بسیار واضح بووده و بوازیگر مهموی بوهشومار
میآید.
رژيم صهیونیستي و سرشاخههاي شبکه بهائیت مستقر در حیفا :با توجه به قدرت
الب ی صهیونیستی در سطح منطقه و جهان ،می توان ادعا کورد کوه در کلیوه بحورانهوای
برساختی برای ملت ایران و نیام جمهوری اسالمی تعاملی راهرردی بوین ایون رژیوم و
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خود استفاده کردهاند.

دولت آمریکا وجود دارد .این بحران سازی مداوم شام فریوب افکوار عموومی جامعوه
ایران در مسیر مبالف هدایتهای امام جامعوه اسوالمی هوم شوده و ایون رژیوم را بوه
بازیگری مهم تردی می کند .عالوه بر رژیم صهیونیسیتی باید به جامعوه رهروران بهوائی
مستقر در شهر حیفاء هم به عنوان گروهی از بوازیگران عرصوه هودایت افکوار عموومی
جامعه ایران توجه کرد؛ زیرا این افراد ارتراطات خاصی که با همکیشان خود در داخو
ایران دارند و میتوانند بهصورت هسته های پنهان درون جامعه ،در مسیر تبریب مولفه-
های هدایت فعا شوند.
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مهمترين عوامل اثرگذار بر هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
فارغ از اینکه پارادایم حاکم بر فضای ارتراطی جامعه ایران در دهوه آینوده چوه خواهود
بوووود ،بررسوووی رونووودها1و رویووودادهای2قابووو پووویش بینوووی و همدنوووین شناسوووایی
شگفتیسازهای3عرصه هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق 1410مویتوانود زمینوههوای
الزم برای تدوین سناریوهای هدایت افکار عمومی جامعه ایران را فراهمکند (متولی.)90 :1384،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

مهمترین و نبستین گام برای کشف پیشرانها و عدم قطعیوتهوای کلیودی هودایت افکوار
عمومی جامعهایران در افق  1410شناسایی مهمترین عوام اثرگذار بر اینحوزه بوا اسوتفاده
از روش  PESTدرسطو چهارگانه «سیاسی و امنیتی»« ،اقتصوادی»« ،فرهنگوی و اجتمواعی»
و«علم و فناوری» با بهرهگیری از دانش و تجربه خررگان است .مهمتورین عوامو مووثر بور
افکار عمومی جامعه ایران در افق  1410که از مصاحره عمیق با تعدادی از خررگوان عرصوه
هدایت افکار عمومی جامعه ایران حاص شده بهتفکیک چهار حوزه مذکور ارائه میشود:
عوامل علميو فناورانه مؤثر بر حوزه هدايت افکار عموومي جامعوه ايوران در افوق
1410
و روند رو به رشد فناوريهاي نوين رسانهاي در حوزه بانودپهن 4:بسویاری از نیریوه
پردازان و صاحب نیران علوم اجتماعی و دانش رسانه معتقد هستند که با کمک رسانههوای
جمعی و رسانههای نوین میتوان در بدیهیات ذهنی افرادجامعوه بوه ویوژه در فواصو بوین
نسلی ،تغییر ایجاد کرد و این کارکرد رسانههوا مویتوانود موجوب تغییورات مهوم در افکوار
عمومییک جامعه بهخصوص آن ببش از افکار عمومیکوه بور پایوه ارزشوهاو هنجارهوای
اجتماعی از مانودگاری بواالتری برخووردار هسوتند بشوود .فنواوریهوای نووین در فرآینود
شک گیری افکار عمومی جامعه ایران نقش مهمیایفا میکننود کوه ایون ایفوای نقوش در دو
سطح قاب رصد است (عیوضی.)49 :1388 ،
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1
. trends
2
. events
3
. wild cards
4
. Broadband

 )1روابپ بین فردی مردم در جامعه  )2روابپ بین حاکمان و مردم.
می دهد که صاحران بسترهای فنی این سروی هادر سا های آتوی قدرتمنودترین بوازیگران
عرصه افکار عمومی جوام خواهند بود .به نیر میرسد مهمترین مح چالش کشور در این
حوزه طی دهه آینده وضعیت شرکه ملی اطالعات باشد.
و روند تحولي سیاستها و فناوريها در حوزه رسانههاي پخش جمعي 1:رسوانههوای
جمعی همدون را دیو و تلویزیون با تمرکز بر چند اص ذی همدنان در فضوای اجتمواعی
ظهور و بروز خواهند داشت و تالش میکنند مرجعیت رسانهای خود را حفظ کنند:
 توسعه برنامههای پبش زنده و ایجاد زمینه توجه همزمان اعضای جامعه به یک مسرله؛
 افزایش کیفیت ابزارهای رسوانهای ارائوه کننوده خودمات صووت و تصوویر بوا ورود بوه
مقولههایی همدون هولوگرام ،تصاویر چند بعدی ،صفحه نمایشهای بسیار با کیفیت؛
 تمرکز بر هنجارها و فرهنگهای بومی– محلی؛
 انعکاس دیدگاهها و نیرات رسمیمسئوالن و کارگزاران کشور در مواجهه با مسائ مبتلف
جامعه و همدنین انعکاس نقطه نیرات مهم بدنه اجتماعی به حاکمان و کارگزاران.
و روند رو به رشد فناوري رباتهاي هوشمند 2:رونود رو بوه رشود اسوتفاده از تکنولووژی
رباتهای هوشمند در حوزههای ارتراطی و بهویژه شرکههای اجتماعی فعا در فضوای مجوازی
در دهه آتی میتواند یکی از عوام موثر بر افکار عمومی جامعه ایران باشد.
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تداوم روند روبه رشد استفاده از فضای مجازی و فناوریهای رسانهای این حوزه نشوان

و روند روبه رشد استفادهاز فنواوري هووشمصونوعي 3:ایون فنواوری در سوه سوطح
کارکردی طراحی شدهاست که عرارتند از )1 :کاهش حضور نیروی انسوانی در فرآینودهای
انتقا پیام رسانهای با هدف افزایش سورعت و دقوت بورای متقاضویان دریافوت منواب ؛ )2
افزایش قدرت تحلیو موتن و اطالعوات حجویم4در بسوتههوای رسوانهای نووین؛  )3تولیود
محتواهای جهت دار و پر حجم با هدف ترثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه هدف.
1
. Broadcast
2
. Smart robot
3
. Artificial Intelligence
4
. big data
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و روند رو به رشد مصرف فناوريهاي پوشیدني 1:فراگیر شدن استفاده از فناوریهوای
پوشیدنی طی دهه آتی در قالب دستبندهای جانری دیجیتالی که همواره فورد هسوتند و یوا
بهصورت تراشههای الکترونیکی در بدن افراد کاشته مویشووند ،مویتوانود امکوان رصود و
تحلی رفتاری افراد جامعه ایران را در اختیار برخی از مراکوز تحلیلوی قورار دهود و زمینوه
اثرگذاری بر افکار عمومی جامعه ایران را فراهم کند.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

و روند توسعهاي فناوري ذخیره سازي ابري اطالعات 2:این فناوری موجوب مویشوود
تا کاربران در یک ابر ارتراطی بزرگ خدمات و سروی های مورد نیر خود را دریافت کنند
و در عم اطالعات ناشی از این رفتار بهرهبورداران بور روی سوبت افزارهوا و سورورهای
شرکتهای عییم بینالمللی متمرکز شده و در اختیار اینگونه شرکتها قرار گیرد؛ بنوابراین
آنها صاحران اطالعات راهرردی درحوزه جهتدهی افکار عمومیخواهند بود.
و روند توسعه فناوري واقعیت افزوده 3:این فناوری چند سالی است که متولود شوده و
به صورت روندی در حا توسعه است .این فناوری با افزودن عناصری محسوس به دنیوای
واقعی افراد ذهن و فکر آنها را تحت ترثیر قراردهد .چنانده در یکدهه آینده ایون فنواوری
توسعه یافته و درجامعه ایران فراگیر شود میتوانود ابوزاری کواربردی در حووزه هودایت و
مدیریت افکار عمومیباشد.
و شبکه سازي بر پايه اينترنت اشیاء 4:به نیر می رسد تحقوق شورکه سوازی بور پایوه
اینترنت اشیاء به نوعی شرکه سازی اذهان منتهی شود و دنیوای جدیودی را خلوق کنود.
میتوان پیش بینی کرد که در صورت تحقق شرکه سازی ذهنوی بور پایوه اینترنوت اشویاء
امکان وجود چند افکار عمومی به صورت همزمان در چند پارادایم متفاوت فراهم شوود
که این پارادایم های مبت لف با تکیه بر پلتفرم های مبتلف رایج در جامعوه امکوان پوذیر
میشود.
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1
. Wearable technology
2
. Cloud Storage Service
3
. Augmented Reality
4
. Internet of Things

و تسريع در روند فراگیري فناوريهاي همگورا ( :)NBICبویش از دو دهوه اسوت کوه
زیسوتی»« ،2فنوواوری اطالعووات» 3و «فنوواوری علوووم شووناختی» 4هسووتند تووا بووهعنوووان پیشووران
فناوریهای همهجانره بشری عم کنند .تسری در این روند میتواند به نتایج عجیری برسود
و امکان عملیاتی در دست گرفتن اختیار انسانها و جوام انسانی بوه دسوت صواحران ایون
دانش بیفتد .اگر چنوین تحوو علموی رخ بدهود مویتووان گفوت کوه یکوی از مهومتورین
شگفتی سازهای فناورانه در حوزه مدیریت افکار عمومی رخ داده است و در عرصه هودایت
افکار عمومی جامعه ایران ،فعالیتها به شدت پیدیده خواهد شد.
و فناوري محاسبات کوانتمي 5:این فناوری بور اسواس تحلیو فرآینودهای مغوز انسوان
بناشده و میخواهد عملکرد پیدیده مغز انسان را تحلیو کورده و در نهایوت کنتور ذهنوی
انسان ها را به دست آورد .این فناوری در صورت موفقیت ،قطعاً تحولی اساسی در مدیریت
و هدایت افکار عمومی جوام بشری ایجاد خواهد کرد .ایون پدیوده در صوورت تحقوق در
یک دهه آینده قطعا شگفتیساز عرصه مدیریت و هدایت افکار عمومیخواهد بود.
و روند رو به رشد حضور ايران در فضا و تسلط بر فنواوري فضواپايه :رونود روبوه
رشد صنعت هوافضای کشور در سا های اخیر میتواند طی دهه آینده ،حضور دانش بنیوان
ایران اسالمی را در فضوا امکوان پوذیر کنود .ببشوی از ایون حضوور مویتوانود بوه توسوعه
توانمندیهای رسانهای کشور و بهرهگیری از ماهوارههای تبصصی برای ارسا و دریافوت
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دانشمندان به دنرا

بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای چهار دانش «فناوری نانو»« ،1فنواوری

سیگنا های رادیویی ،تلویزیونی و دیتا منجر شود .این موفقیت بهشدت بر موضوع هودایت
افکار عمومی جامعه ایران اثرببش خواهد بود.

1
. nano-technology
2
. Bio-technology
3
. IT Technology
4
. Cognitive science
5
. Quantum Computing
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و فناوري ارسال گسترده پیام براي انسانها بدون نیواز بوه ابزارهواي گیرنوده :ایون
فناوری هم در صورت تحقق در یک دهه آینده مویتوانود انقالبوی را در عرصوه ارتراطوات
ایجاد کرده و یک شگفتیساز برای حوزه هدایت افکار عمومی محسوب شود.
و توقف خدمات اينترنتي به جامعهايران توسط نظامسلطه :نشوانههوای ضوعیفی قابو
رصد است که امکان دارد نیامسلطه با توجه به سیاستهای خصومانهاش نسورت بوه ملوت
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399
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ایران مان ارائه خدمات اینترنتی به جامعه ایران شود.
در جدو ()2؛ مجموعه عوام شناسایی شده در حوزه علم و فناوری که ظرفیت تورثیر
ملموس بر مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران طی ده سا آینده را دارند قاب مشاهده
است.
شکل ( :)2عوامل علميو فناورانه مؤثر بر حوزه هدايت افکار عموميايرانیان در افق 1410

عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر حوزه هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق
و روند تغییر وضعیت هرم جمعیتي جامعه ايران در دهه آينده :این تغییر وضعیت تنها
در ببش کاهش جمعیت کلی کشور و افزایش سن عموومی جامعوه بوه سومت پیور سوالی
نمی شود ،بلکه با توجه به تنوع اقوام سواکن در جغرافیوای کشوور ،تفواوتهوای مهموی در
تحوالت هرم جمعیتی اقوام و مذاهب ساکن در جغرافیای ایران رخ خواهود داد .بوه عنووان
مثا نسرت مذهری جامعه ایران در حا حاضر به صورت تقریری شام  80درصود شویعیان
و  20درصد اه سنت است که در واق آن  20درصود تقریرواً جملگوی در منواطق مورزی
کشور مستقر هستند و اتفاقاً روند جمعیتی ببش شر نشین کشور از این جامعه بورخالف
روند کلی جمعیت کشور ،کاهش نشان نمیدهد و به مورور نسورت جمعیتوی را در کشوور
ت غییر خواهد داد .در مجموع هم افزایش میانگین سنی ایرانیان و هم تغییرات جمعیتی اقووام
و مذاهب ساکن در کشور در دهه آتی ،اثرات قاب توجهی بر مسئله هدایت افکوار عموومی
جامعه ایران خواهد داشت.
و روند تغییر مراجع فکري نسل فعال جامعه ايران در دهه آينده :با توجه به اینکوه در
دهه آینده ،مهمترین و فعا ترین اعضای جامعه ایران ،متولدین دهههای شصوت و هفتواد و
هشتاد هستند باید به این مسئله توجه داشت که مراج فکری این نس  ،تفاوتهوای جودی
نسرت به مراج فکری دهههای قر از خود دارند .شوناخت و کنتور ایون مراجو فکوری
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اثرگذاری مستقیم بر مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران طی دهه آینده کشور خواهود
داشت.
و روند تدريجي تغییر فرهنگي جامعه ايران مبتني بر ادبیات غیررسمي رايج بین نسل
جوان :این تغییرات ناشی از ادبیات رایج در بین نس جوان برگرفتوه از نیوام واژهگوانی و
تصویری متداو در فضای مجازی است .با فراگیر شدن زمینوه ارترواطی جدیود در فضوای
مجازی ،بستر عرضه کلیدواژههای برسواختی و همدنوین تصویرسوازیهوای نامتناسوب بوا
فرهنگ اصی اسالمی و ایرانی فراهم شده است .طی یوک دهوه آینوده و بوا افوزایش میوزان
حضور جمعیت جوان نس جدید در فرایندهای اجتماعی کشور کوه تاحودزیادی پورورش
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یافته فضایمجازی هستند ،اثرات این تغییورات فرهنگوی بور افکوار عموومی جامعوه ایوران
فزاینده خواهدبود.
و روند تعمیق چالشهاي قومیتي و مذهبي :چالشهای قومیتی و مذهری در دهوه آتوی
کشور را میتوان یکی از عوام مهم اثرگذار بر مدیریت و هودایت افکوار عموومی جامعوه
ایران دانست .به عنوان مثا بررسی روندهای اجتماعی نشان میدهد که ببش قاب تووجهی
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از افکار عمومی جامعه اه سنت کشور به شودت تواب ارشوادات و رهنمودهوای راهروران
فکری خود بوده و این شرایپ با توجه به ارتراطات فکری و سواختاری تعودادی از رهروران
داخلی آنها با سران برخی کشورهای خارجی ،در شک دهی به افکار عمومیببشهوایی از
جامعه ایران اثرگذار بوده و میزان اثرگذاری طی دهه آتی روندی افزایشی خواهد داشت.
و روند تضعیف امنیت رواني جامعه ايران :تداوم این روند را که ناشی از هجوم به دو
سطح احساس امنیت داخلی و احساس امنیت خارجی میشود ،میتوان یکی از چالشهوای
مهم آینده جامعه ایران دانست .آنده که در نهایت از ایون چوالش آشوکار مویشوود؛ ایجواد
شکاف عمیق بین داشتهها و خواستهها است که گسترش این ح

در درون جامعه ایران به

ناامنی اجتماعی خواهد انجامید و بر مقوله هدایت افکار عمومیبهشدت موثر خواهد بود.
و روند تغییر نسل مديران و افراد اثرگذار بر عرصوه تعوامالت اجتمواعي ايوران :بوا
توجهبه کهولت سن بانیان انقالب اسالمی و تغییر غیرقاب اجتنواب نسو مودیریتی کشوور
دردههآتی،روند این تغییرات را میتوان بهعنووان یکوی از اثرگوذارترین مولفوههوا برمسوئله
هدایت افکار عمومی جامعه ایران دانست .این تغییر نس  ،اگرچه مویتوانود فرصوتی بورای
تحو مثرت در افکار عمومی جامعه باشد ،اما چنانده به درستی مورد توجه قرار نگیرد ،بوه
فرصتی ایدهآ برای سوء استفاده دشمنان نیام اسالمیتردی خواهد شد.
و روند شکلگیري مدارس ،دانشگاهها و حوزههاي علمیه تحولگرا :تداوم این رونود
میتواند فرصت بسیار مناسری برای رف مشکالت سواختاری و نیوروی انسوانی موورد نیواز
برای اداره بهتر جامعه ایران بر مرنای اهداف و آرمانهای جمهوری اسوالمیباشود .الرتوه بوه
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موازات برنامهریزیهای انجام شده توسپ فعاالن عرصه فرهنگی و آموزشی جرهوه انقوالب
اسالمی ،مبالفین تفکر اسالم انقالبی هم به اهمیت مراکز تولید فکر و تربیت نیروی انسانی

پووی بوورده و در ببووش موودارس ،دانشووگاههووا و حتووی حوووزههووای علمیووه داخ و کشووور
میکنند.
و روند رو به رشد غربزدگي انديشمندان و دانشجويان ايراني در دانشگاهها و مراکز
علميآموزشي :با توجه به اینکه نیریهها و تئوریهای مربووط بوه تمودن غورب در قالوب
بستههای منسجم و کاربردی تدوین و ارائه می شووند توا حود زیوادی موورد توجوه جامعوه
فرهیبته کشور قرار گرفته و تعلق خاطر ایجاد کرده است .چنانده برنامهریزی اساسی برای
کنتر این روند شتابان صورت نپذیرد فاصله بین واقعیتهوا و ادراکهوا عمیوقتور شوده و
وضعیت هدایت افکار عمومی جامعه ایران در دهه آینده بسیار پیدیده خواهد شد.
و روند رو به رشد جامعه قرآني در ايران و توسعه فرهنگ تدبر در قرآن به صوورت
فراگیر :درک صحیح مفاهیم و دانش قرآنی برای پاسوخ بوه مسوائ روزموره افوراد جامعوه،
مهمترین رهیافت عملیاتی برای تحقق هدایت افکار عموومی جامعوه ایوران در دهوه آینوده
خواهد بود .فعالیتهای قاب توجهی طی سا های اخیر در کشور بهویژه در بین نس جوان
آغاز شده که به نیر می رسد به جریانی روندی تردی شده باشد .چنانده این روند در دهوه
آینده به یک جنرش فراگیر منجر شود و در جامعوه خررگوی کشوور رسووخ کنود ،مرحوث
هدایت افکار عمومی جامعه ایران را به شدت مترثر خواهد کرد و بهعنوان مهمترین پیشوران
این حوزه عم خواهد کرد.
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برنامهریزیهای منسجمی انجام دادهاند و رویکردی تحولی متناسب با اهداف خود را دنروا

و روند رو به رشد رقابت براي کسب مرجعیت رسانهاي در جامعه ايوران :احسواس
نیاز و ضرورت برای ایجاد مراکزی که برای افکار عمومی جامعه ایران مرجعیوت رسوانهای
داشته باشند ،بازیگران موثر بر جامعه ایران را به تالشی مداوم برای کسب جایگاه مرجعیت
رسانهای واداشته است .پیشبینی میشود که در دهه آینده مجموعههای معیم رسوانهای بوه
رقابت برای ایفای نقش مرجعیت اطالعات و اخرار مورد نیاز افکار عموومی بپردازنود و بوا
کسب این مرجعیت ،خود را بهعنوان بازیگران مهم عرصوه هودایت افکوار عموومی جامعوه
ایران مطر کنند.
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و روند رو به رشد انتشار گسترده خبر جعلي و جعل عمیق مبتني بور فنواوريهواي
نوين :یکی از ابزارهای مورد استفاده در جنگ روایتها که ترثیر فراوانی بر حوزه هدایت و
مدیریت افکار عمومی جامعه دارد ،تولید و ترویج گسترده خررهای جعلوی و ایجواد مووج-
های اجتماعی لحیهای با اهداف خاص است .مترسفانه با پیشرفت فناوریهوای ارترواطی از
این ابزارها سوءاستفادههای زیادی صورت میگیرد .چنانده این روند در دهه آتوی سورعت
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بگیرد ،هدایتافکار عمومی جامعه ایران با دشواریهای زیادی مواجه خواهد شد.
و روند رو به رشد استفاده عموم از شبکههاي اجتماعي در فضاي رسانهاي جامعوه
ايران :روند اقرا روزافزون مردم ایران به استفاده از شرکههای اجتمواعی؛ بوازیگران بوزرگ
عرصه قدرت و حاکمیت را به بهرهگیری بیشتر از تحلی دادههای به دسوت آموده از ایون
شرکهها ترغیب کرده است .بر این اساس رشد کمیو کیفی مراکز تحلی دادههوای عیویم و
در اختیار گرفتن بستر فعالیتهای فضای مجازی با فعا سازی شرکه ملی اطالعوات کشوور
به موضوعی راهرردی برای متولیان هدایت افکار عمومی جامعه ایران تردی شده است.
و روند کاهش مدتزمان شکلگیري افکار عموميحوول يوم موضووع خوا

 :بوا

افزایش سرعت انتقا پیام و مواجهه جامعه با انروهی از اطالعات ،چنانده توجه عموومیبوه
یک مسئله خاص جلب شود ،پ

از مودت کوتواهیایون امکوان وجودداردکوه موضووع و

مسئلهای دیگر جایگزین شود و افکار عمومیرا بهخود جذب نماید.
کاهش فاصله زمانی بین مطر شدن مسائ در افکار عمومیبا توجه بوه رونود سورعت
فناوریهای ارتراطی در دهه آینده بسویار محتمو بووده و شورایپ را بورای هودایت افکوار
عمومیپیدیدهتر میکند.
و روند رو بهرشد بصیرتعمومي در فضاي اجتماعيايران :با توجه بوه اینکوه جامعوه
ایران طی چهار دهه اخیر خوود مرکوز شودیدترین رویواروییهوای صواحران قودرت بورای
اثرگذاری بر افکار عمومی خود بوده ،به یک سطح قاب توجهی از بلووغ فکوری و بصویرت
عمومی رسیده است .این رشد فکری و بصیرت عمومی بر اساس روند فعلی در دهوه آینوده
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هم ادامه خواهد داشت .این رشد فکری از تجربه مداوم انوواع پوروژههوای برانودازی نیوام

جمهوری اسالمی ایران توسپ نیوام سولطه جهوانی و همدنوین تجربوه مودیریت حکیمانوه
و روند رو به رشد تولید علم و دانش و رشد فناوريهاي نوين :تداوم ایون رونود در
عرصههای مبتلف نیامی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی طی یک دهه آینده ،نویود دهنوده
یک فرصت بزرگ است که اعتماد به نف

عموومیرا در جامعوه ایوران بورای ایفوای نقوش

تمدنی جدید فراهم میکند و انسجامدهنده افکار عمومی جامعه ایران خواهد شد.
و روند تضعیف بنیان خانواده تراز اسالمي در جامعهايران :یکی از راهرردهای موداوم
رسانهای و تربیتی نیام سلطه ،تغییر در باورهای دینوی و فرهنگوی جامعوه ایوران در موورد
تقدس و اهمیت نهاد خانواده است .مترسفانه ابزارهای جدید فناوری بهویوژه فنواوریهوای
رسانهای ،بستر مناسری برای رشد بی حیایی و بی قیودی را فوراهم کورده کوه در عمو بوه
گسسته شدن پیوندهای وثیق خانوادگی کمک میکند .جنره دیگر این چوالش ،شوک گیوری
انواع جدیدی از زندگی مشوترک افوراد و همراشویهوا اسوت .ببشوی از نتوایج ایون رونود
خطرناک را میتوان در افزایش آمار طوال  ،کواهش نورخ ازدواج ،کواهش نورخ بواروری و
فرزندآوری در خانوادهها ،جدایی فرزندان در سنین نوجوانی از خانوادهها و مواردی از ایون
جن

مشاهده کرد.
و روند گسست بین نسلي و عدم انتقال ارزشهوا و هنجارهواي اجتمواعي از نسول

قبلي به نسل جديد :با عنایت به رشد بسیار سری فناوریهای موثر بر سرک زندگی ،مدت
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رهرری انقالب اسالمیو امدادهای مکرر الهی در بحرانها و دشواریها حاص شده است.

زمان بروز تغییرات اساسی در این حوزه کاهش یافته و روندی شوتابان گرفتوه اسوت .ایون
تحو مهم ،موجب شده که برخی از نس های اجتماعی قدرت همراهوی بوا ایون حجوم از
تحو را نداشته باشند .ناتوانی ناشی از این عدم همراهی ،باعث کاهش اعتماد به نف

نس

قرلی نسرت به نس جدید آشنا با فناوریهای جدید میشوود .ایون پدیوده باعوث شوده توا
عالوه بر گسست دانشی بین نسلی در مسیر انتقا تجوارب قودیمیهوا بوه جوانوان ،رونود
معکوسی را هم شک بدهد .در این عارضه جدید ،نس جوان به انتقوا مفواهیم مرتنوی بور
فناوریهای نو برای نس قدیمی اقدام کرده و در خانواده مرجعیت پیودا مویکننود .در ایون
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وضعیت انتقا تجارب معنایی نس انقالب طی دهه آتی دچار چالش جدی شده و اینمهم
در مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران بسیار موثر خواهد بود.
و روند کاهشي سالمت زيستي بهويژه در بخش تغذيوه سوالم :فراگیور شودن سورک
تغذیه نامتناسب با فرهنگ اسالمیایرانی ،جامعه را در مسیر پذیرش هویت فرهنوگ مهواجم
قرار می دهد .حوزه سالمت زیستی مردم ایران فقوپ در ببوش تغذیوه موورد تهواجم قورار
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نگرفته و در حوزههای دیگری همدون کم تحرکوی جسومی ،سوالمت هووا ،سوالمت آب،
سالمت خاک و سالمت روانی هم مورد تهدید قرار دارد .عودم توجوه ویوژه بوه رونودهای
تهدیدکننده عرصه سالمت زیستی جامعه ایران میتواند به بحرانهای زیست محیطی منجور
شده و شرایپ را برای اثرببشی هدایت افکار عمومی جامعه ایران دشوار کند.
و ظهور يوم اهللهاي ناشي از بروز آياتآفاقي و انفسي :این ایام اهللها درقالب اتفاقات
خاص و جریانساز اجتماعی بر قلوب عموم افراد جامعه اثر میگذارد .وقایعی همدوون 22
بهمن  57با واقعه فروپاشی حکومت شاهنشاهی 9 ،دی  88با واقعه قیام میلیونی ملت ایوران
در برابر اغتشاشات فتنه گران 16 ،مرداد  96بوا واقعوه اسوارت و شوهادت شوهیدحججی و
13دی  98و واقعه شهادتسردارسلیمانی با خروش میلیونی ایرانیوان در تشویی پیکور پواک
ایشان .اتفاقات مشابه موارد مذکور ،بهطور قط در دهه آتی هم رخ خواهند داد ولوی از آن
جهتکه شک و زماندقیق وقوع آنها قاب پیشبینی دقیق نیستند ،جزء شگفتیسازهای مهم
و اثرگذار بر افکار عمومی جامعه ایران در دهه آتی خواهند بود.
و تغییرات گسترده بافت جمعیتي ايران در پي مهاجرت گسترده اتباع ساير کشورها:
چنانده در دهه آتی جمهوری اسالمی ایران بتواند از موان و مشکالت فعلی عروور کورده و
در مسیر توسعه همه جانره قرار گیرد ،پدیده مهاجرت از سایر کشورها بهویژه همسایگان به
داخ و جغرافیووای ایووران ناشووی از ثرووات امنیتووی و تحوووالت مثرووت اقتصووادی و رشوود و
توسعهکشور محتم خواهد بود .همدنینگسوترش جنوگ و نواامنی درکشوورهای همسوایه
همدون افغانستان ،عرا و پاکستان میتواند به روندمهاجرت اتراعخارجی به ایران سورعت
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ببشد .این تغییر شرایپ میتواند بر مقوله هدایت افکار عمومی جامعه ایران اثرگذار شده و
برنامهریزیها را دچار چالشجدی کند.

و گسترش فرهنگ باستانگرايي افراطي در جامعه ايران :نشانههای ضوعیفی از توالش
دارد که اگر طی دهه آینده ببش قاب توجهی از جامعه را تحت ترثیر قرار دهد میتواند بوه
عنوان یک عام مهم و اثرگذار در صحنه هدایت افکار عمومی جامعوه ایوران ایفوای نقوش
کند.
در جدو شک ()3؛ مجموعه عوام شناسایی شده در حوزه فرهنگوی و اجتمواعی کوه
ظرفیت ترثیر ملموس بر مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران طی ده سا آینده را دارند
قاب مشاهده است.
شکل ( :)3عوامل فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر حوزه هدايت افکار عموميايرانیان در افق 1410
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برای گسترش فرهنگ باستانگرایی افراطی در بین جوانان و نس جدید جامعه ایران وجود
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عوامل اقتصادي مؤثر بر حوزه هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
و تداوم روند ضعیف شدن جايگاه حامیان اقتصاد نوکالسویم در ايوران و جهوان:
افزایش فاصله طرقاتی در جوام مبتلفی که با دیدگاههای اقتصادی نوکالسیکسورمایهداری
اداره میشوند ،میتواند در دهه آتی به تضوعیف و حتوی حوذف مود اقتصواد نوکالسویک
منجرشود .این ضعف میتواند موجب ظهور و بروز مود هوای دیگور اقتصوادی در سوطح
بینالمللی و ملی شود .ایون تغییور قطعوا بور مسوئله هودایت افکوار عموومی جامعوه ایوران
موثرخواهد بود.
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و روند اجراي آزمايشي برخي از مدلهاي اقتصاد اسالمي در ايران :با تضعیف تفکور
شرایپ برای اجرای آزمایشی مد های اقتصاد اسالمیکه در طو چه سا گذشوته مطور
شده ولی هیدگاه زمینه پیادهسازی نداشتهاند ،فراهم خواهد شود .نتوایج حاصو از اینگونوه
فعالیتهای روندی با توجه به میزان موفقیت آنها ،تورثیر قابو تووجهی بور افکوار عموومی
جامعه ایران خواهد داشت.
و روند ايجاد و توسعه بستر شفافیت اقتصادي براي عموم افراد جامعوه :چنود سوالی
است که مطالره شفافیت اقتصادی در افکار عمومی جامعه ایران بهطور جدی مطر شوده و
گسترش یافته است .تداوم این روند طی دهه آینوده مویتوانود زمینوههوای تحقوق عودالت
اقتصادی برای ارائه یکنواخت فرصتها ،مالکیت شفاف زمین و فرایندهای موورد حمایوت
دولت فراهم کند و به مرور زمینه استقرار اقتصاد اسالمیفراهم شود.
و گسترش روند حمايت درست قضائي و حقوقي از فعاالن اقتصوادي قوانونمودار
کشور :طی سا های اخیر مرارزه با مفاسد اقتصادی به یک مطالره جدی در افکوار عموومی
بد شده و متناسب با آن حمایت از فعالیتهای قانونمند اقتصادی توسپ دسوتگاه قضوائی
کشور به عنوان مکم حوزه شفافیت اقتصادی آغاز شده اسوت .توداوم ایون رونود ،ضوامن
استقرار نیام اقتصادی عادالنه در کشور محسوب شده و میتواند بر مسوئله هودایت افکوار
عمومی جامعه ایران و پذیرش آن اثرات جدی داشته باشد.
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اقتصادی نوکالسیک سرمایه داری در کشور و پ

از مشکالت اقتصادی شدید دهوه اخیور،

و روند رو به رشد کسب و کارهاي اينترنتي در جامعه ايران بور بسوتر شوبکه ملوي
اطالعات :با توجه به ضرورتهای جدید زندگی در جوامو بشوری و آشونایی روزافوزون
مردم با فناوریهای نوین ارتراطی ،رشد کسب و کارهای اینترنتی مشاهده مویشوود .نحووه
فعالیتهای اقتصادی در این فضای جدید ،طی دهه آتی بدون ایجاد و توسعه بستر اینترنت
ملی و شرکه ملی اطالعات در کشور به عنوان پلتفرم مطمئن و قابو سورمایهگوذاری بورای
فعالیتهای اقتصادی نوین و ارائه کاال و خدمات ،این بستر مهم را در اختیار سایر بازیگران
عرصه مدیریت و هدایت افکار عمومی قرار خواهد داد.
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و روند توسعه همکاريهاي اقتصادي با کشورهاي همسايه و اسالمي :طی سا هوای
اخیر بهویژه بعد از شروع تحریمهای اقتصادی بر علیه کشور ،رویکرد همکاری منطقهای در
عرصه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به صورت روندی در حا توسوعه اسوت .توداوم
این روند و سرعت گرفتن آن در دهه آتی میتوانود ظرفیوت اقتصوادی جامعوه ایوران را در
عرصه تولید کاال و خدمات گسترش داده و افکار عمومیرا نسرت به توانمنودی جمهووری
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اسالمی در مقابله با بحرانها خوشبین سازد.
و وقوع جهش اقتصادي مثبت در داخل کشور پس از کنتورل عووار
چنانده کشور بتواند پ

تحوريمهوا:

از تحم مشکالت ناشی از تحوریمهوا و فشوارهای بوین المللوی،

دوره رونق باالی اقتصادی را تجربه کند این اتفا میتواند یکی از شگفتیسازهای مهوم در
عرصه هدایت افکار عمومی جامعه ایران طی دهه آتی باشد.
و تغییر فرايند مالکیتزمین در نظام اقتصادي امروز جامعه ايران بر اسواس ديودگاه
شهید صدر :این نیام که طی سالیان اخیر به نوعی مالکیت بدون الزام و محدودیت رسویده
است ،شرایپ بهرهوری در فعالیتها را دشوار کرده و ایجاد تغییور در آن بورای رسویدن بوه
عدالت اقتصادی میتواند نقش یک پیشران را در اقتصاد ایران ایفا کند.
و تشديد روند حذف دالر از مبادالت جهاني :طی سا های طووالنی ،نیوام سولطه بوا
بهرهگیری از شیوع دالر به عنوان ارز رایج بین المللی ،اقتدار اقتصادی خوود را در دنیوا بوه
نمایش درآورده و با سوء استفاده از این ابزار ،کشورهای غیر همسوو را تحوت فشوار قورار
داده است .طی چند سا اخیر با استفاده بی محابای دولت آمریکا از این ابزار بورای تحوت
فشار قرار دادن دولتها و ملتهای مبالف هژمونی نیام غربوی ،برخوی از کشوورها را بوه
فکر حذف دالر از مرادالت بین المللی انداخته است .شتاب گرفتن این روند طی سا هوای
آینده محتم است و چنانده برخی از اقتصادهای قووی جهوانی ماننود چوین و روسویه در
مسیر حذف دالر برنامه ریزی کنند ایون تحووالت بور وضوعیت اقتصوادی ایوران هوم تورثیر
میگذارد و قطعا افکار عمومی جامعه ایران از این تحوالت مترثر خواهود شود .ضومنا ایون
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احتما وجود دارد که استفاده از ارزهای دیجیتالی جایگزین وضعیت موجود شود.

در جدو شک ()4؛ مجموعه عوام شناسایی شده در حوزه اقتصاد کوه ظرفیوت تورثیر
است.
شکل ( :)4عوامل اقتصادي مؤثر بر حوزه هدايت افکار عموميايرانیان در افق 1410

عوامل سیاسي و امنیتي مؤثر بر حوزه هدايت افکار عمومي جامعوه ايوران در افوق
1410
و ايجاد محدوديت براي توانمنديهاي نظامي و امنیتي کشوور در قالوب معاهودات
بینالمللي :چنانده قدرت نیامیو امنیتی جمهوری اسوالمیتحوت تورثیر تحووالت سیاسوی
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ملموس بر مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران طی ده سا آینده را دارند قاب مشاهده

داخلی و پیرامونی دچار تغیرات اساسی شود و درعم حاکمیت ناچار به پذیرش معاهدات
محدودکننده در حوزههای نیامی و امنیتی شوود ،رونود رو بوه رشود فعلوی کشوور در ایون
حوزه ها متوقف شده و زمینه برای اثرگذاری بیشتر مبالفان نیام جمهوری اسالمیبر افکوار
عمومی جامعه ایران فراهم میشود.
و روند کاهش سرمايه اجتماعي سازمان صدا و سیما در جامعه ايوران :طوی دو دهوه
اخیر و بر اساس چند عام مهم سیاسی و اجتماعی ،جایگاه و نقش سازمان صدا وسویما در
هدایت و مدیریتافکار عمومی جامعه ایران روند نزولی پیودا کورده و بوه کواهش سورمایه
اجتماعی آن منجر شده است .این کاهش سرمایه اجتماعی در صورتیکه ادامه یابد و کنتور
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نشود ،در دهه آتی شدت یافته و مهمترین بازوی رسوانهای انقوالباسوالمی را در هودایت
افکار عمومی جامعه ایران بهشدت کماثر خواهدکرد.
و روند سقوط حکومتهاي مرتجع و مخالف نظام جمهوري اسوالميدر منطقوه :بوا
توجه به تحوالت سیاسی جهان و شتاب تغییرات ،چنانده روند سقوط حاکمان کشوورهای
مرتج عربی درسطح منطقه و بازگشت موج بیداریاسالمی طی دهه پویشرو شوتابگیورد،
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شرایپ مالی و پشتیرانی ببشی از بازیگران فعا درعرصه افکار عموومی جامعوه ایوران بوه-
شدت دگرگون خواهد کرد.
و روندتفويض مسئولیتهاي رسانه ملي بوه بخوشخصوصوي در عرصوه خودمات
صوت و تصوير :چنانده تالش برخی احزاب و گروههای سیاسوی بورای ایجواد تغییور در
قوانینجمهوریاسالمی با هدف حذف انحصار حق انتشار و پبش صوت و تصوویر فراگیور
از رسانه ملی به نتیجه برسد ،مسئله هدایت افکار جامعه ایرانی در دهه آتی بوه کلوی دچوار
تحو خواهد شد.
و شتابگرفتن روند عملیاترواني دشمنان نظاماسالمي در تخريب اعتمادعمومي به
حاکمیت :عملیات روانی در سه سطح می تواند به حذف رفتار یا ایجواد رفتوار و یوا تغییور
رفتار منجر شود .این عملیات حو وقای مهم بوا مودیریت احساسوات عموومیآغواز و بوه
مدیریت نگرش و رفتار می انجامد .شرایپ خطیر دهه آینده در تقاب تمدنی ایراناسالمی بوا
نیام سلطه جهانی به احتما بسیارزیاد با تشدید عملیاتروانی هموراه شوده و بور موضووع
هدایت افکار عمومی جامعهایران ترثیرات عمیقی خواهد گذاشت.
و روند به قدرت رسیدن دولتهاي حاميجبهه مقاومت در منطقه و جهوان :تقویوت
محور مقاومت در سطح منطقه با ورود بوه عرصوه حاکمیوت برخوی کشوورهای اسوالمی و
گسترده شدن جرهه مرارزه با نیام سلطه در منطقه خاورمیانه ،تمرکز دشمن را از روی ایران
اسالمیبرداشته و شرایپ نیام اسالمیرا در عرصه هدایت افکار عمومیداخلوی و خوارجی
متحو خواهد کرد.
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و روند تضعیف جايگاه و نگرش رئیس جمهور فعلي آمريکا :در صورت تداوم رونود
در رأس دولت آمریکا شیوه مواجهه غرب با افکار عمومیداخ ایران دچار تغییور شوده بور
پیدیدگیهای این عرصه حداق در هشت سا آینده افزوده خواهد شد.
و تسريع در روند شکلگیري قدرتهاي سیاسي جديد در خارج از نظامات غورب:
نیام چند قطری در دنیا با قدرت گرفتن روزافوزون نیوامهوای مقتودر اقتصوادی و سیاسوی
همدون چین و روسیه میتواند شرایپ کلی جهان و به تر آن وضعیت افکار عمومیداخو
ایران را تحت ترثیر جدی قرار دهد .با توجه به توانمندیهای اقتصادی چین و روسیه ،ایون
امکان وجود دارد که تحریمهای غرب بر علیه ایران اسالمی دچوار شکسوت شوود .در ایون
صورت افکار عمومی جامعه ایران در یک فضای جدید نسرت به تحوالت داخلوی واکونش
نشان خواهد داد.
و تداوم روند همگرايي جريانهاي سیاسي در ارکان جمهووري اسوالمي(همگرايوي
ارکان) :روند تغییر در سکانداران ارکان اجرایی و تقنینوی مویتوانود بوه حضوور نیروهوای
معتقد به مرانی انقالب اسالمیو همراستا با رهرری جامعه در حدود یک دهوه آینوده کشوور
بیانجامد و وضعیت مواجهه با افکار عمومی جامعه ایران را دچار تغییرات اساسی کند.
و تسريع روند فروپاشي نظام سیاسي و اقتصادي حاکم بر اتحاديه اروپا :اتفاقات
سا های اخیر و جدایی انگلی

از اتحادیه اروپا ،همدنین ضعف مفرط این اتحادیه در

مقاله پژوهشی :رویکرد آینده پژوهانه در ترسیم سناریوهای مدیریت و هدایت راهرردی افکارعمومیجامعه ایران در افق 1410

سقوط جایگاه رئی

جمهور جمهوریخواه فعلی و حضور یک رئوی

جمهوور دمووکرات

کمک به اعضاء درمواجهه با پدیده بیماری کرونا ،وضعیت بی ثرات و لرزانوی را بورای
این اتحادیه در افق  1410متصور می سازد .با توجه به میزبانی رسانههای فارسوی زبوان
مبالف جمهوریاسالمی توسپ این کشورها و حمایت دائمی ایون اتحادیوه ازگوروههوای
ضد انقالب ،فروپاشی اتحادیه ،نحوه مواجهه آنها با افکار عمومی جامعه ایران را دچار
ت غییر خواهدکرد.
و تغییر ساختار شوراي امنیت سازمان ملل مبتني بر حذف حق وتو يوا تغییور تعوداد
اعضاي دائم :این واقعه میتواند به عنوان یک شگفتیساز مهوم ،در حووزه سیاسوی جهوان
تحوالت گستردهای را ایجاد کند .با توجه بهنحوه تغییورات احتموالی و افوزایش یوا کواهش
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اختیارات کشورهای بلوکغرب ،شرایپ جمهوری اسالمی در سیاست بینالمل دستخوش
تغییر شده و بههمان نسرت هم افکار عمومی جامعه ایران تحت ترثیر قرار خواهدگرفت.
و تغییر در وضعیت رهبري نظام جمهوري اسالمي :جایگواه رهروری نیوام جمهووری
اسالمیایران طی چهار دهه گذشته یکرار تغییر و جابهجایی را تجربه کرده است .بر اسواس
اص یکصدو یازدهم قانون اساسی ،چنانده رهرری ایران اسالمیبه دالئلی همدوون ضوعف
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و بیماری ،رحلت ،عدم صالحیت و امثا آن در عم قادر به انجوام وظوائف قوانونی خوود
نراشد ،شورای نگهران موظف است تا درخصوص جابهجایی در این حوزه اقدامات قوانونی
خود را انجام دهد .چنانده طی دهه آینده ،بههر دلی شاهد تغییر در وضعیت رهروری نیوام
جمهوری اسالمی ایران باشیم ،این تغییر بهصوورت یوک شوگفتیسواز بسویارمهم درعرصوه
هدایت افکار عمومی جامعه ایران عم خواهدکرد.
و فروپاشي ساختار حکومتي اياالت متحده آمريکا :پو

از اتفاقوات سوا هوای اخیور

همدون کاهش قدرت اقتصادی ،رشد شدید بیکاری و ضعف شدید در مدیریت بحرانهوا
بهویژه بحران کرونا در آمریکا ،زمزمههای استقال خواهی در برخوی از ایالوتهوا از دولوت
مرکزی آغاز شده و چنانده گسترش یابد ،میتواند دردهه آینده به فروپاشی سواختار فعلوی
حکومت آمریکا بیانجامد .این اتفا یکی از شگفتیسازهای بسیار مهم خواهد بوود کوه بوه
شدت بر افکار عمومی جامعه ایران اثرگذار خواهد شد.
و فروپاشي رژيم صهیونیستي بهعنوان نظام حاکم بر فلسطین اشغالي :نشانههای قابو
توجهی وجود دارد که در دهه آتی اص موجودیت رژیم صهیونیستی در خاورمیانوه دچوار
چالش جدی خواهد بود و چنانده طی یک دهه بعد شاهد نابودی ساختار قدرت آن رژیوم
باشیم یکی از مهمترین شگفتیسازها در عرصوه هودایت افکوار عموومی جامعوه ایوران رخ
خواهد داد؛ چراکه بیشتر عملیاتهای حوزه جنگ روانی برعلیه جمهوری اسالمیو هجمه-
های رسانهای به اعتقادات و باورهای اسالمیمردم ایران از برنامهریزیهای این رژیم جعلی
نشرت میگیرد.
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در جدو شک ()5؛ مجموعه عوام شناسوایی شوده در حووزه سیاسوی و امنیتوی کوه
قاب مشاهده است.
شکل ( :)5عوامل سیاسي و امنیتي مؤثر بر حوزه هدايت افکار عموميايرانیان در افق 1410
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ظرفیت ترثیر ملموس بر مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران طی ده سا آینده را دارند

پیشرانهاي هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
برای تعیین پیشرانهای اصلی حوزه هدایت افکار عمومی جامعه ایران ،پ

از شناسایی

وقای و روندهایی که در جهت دهی بوه آینوده ایون حووزه اثور جودی مویگذارنود ،میوزان
اثرگذاری هرکدام و سپ

ترثیرات متقاب آنها را بر همدیگر بررسی شدند .بور ایون اسواس

ابتدا میزان اهمیت و اثرببشی عوامو اثرگوذار بور افکوار عموومی جامعوه ایوران در قالوب
پرسشنامه از  15خرره و کارشناس حوزه رسانه و افکار عمومی ،مورد سوا قرار گرفت کوه
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در نتیجه از بین  59گویه حاوی مهمترین عوام اثرگذار بر افکار عمومی جامعوه ایوران در
افق 1410؛ نوزده گویه شام  15روند و  4رویداد مهم ،باالترین درصد ترثیر را نشان دادند.
برای شناخت میزان اثرگذاری متقاب گویههای برتر در عرصوه هودایت افکوار عموومی
جامعه ایران و نزدیکتر شدن به پیشرانهای کلیدی حوزه هدایت افکار عمومی جامعه ایوران
در افق  1410نیازمند دو گام پژوهشی مهم بودیم .نبسوت آنکوه بوا تودقیق در گویوههوای
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منتبب روندی ،حتی االمکان از ترکیب گویههای نزدیک استفاده کرده و آنها را کمتر کنویم.
سپ

با بهرهگیری از ظرفیت ماتری

اثرات متقاب و نرم افزار میک مک ،نقوش و اثور هور

گویه را نسرت به سایر گویهها در مرحث هدایت افکار عمومی جامعه ایران تحلی کنیم.
پانزده پیشران رونودی شناسوایی شوده عرارتنود از :رونود روبوهرشود فنواوریهوای
نوین رسانه ای  1،روند روبه رشود اسوتفاده ازفنواوری هووشمصونوعی  2،رونود روبوهرشود
حضورگسترده ایران درفضا و تسلپ برفناوری فضا پایه(ماهواره) ،شرکهسوازی بور پایوه
اینترنت اشیاء ،3روند تغییر مراج فکری نس فعا جامعه ایران در دهه آینده ،رونود رو
به رشد استفاده عموم از شرکه های اجتماعی در فضای رسانه ای جامعه ایران ،رونود رو
به رشد جامعه قرآنی در ایران و توسعه فرهنگ تدبر درقرآن به صورت فراگیور ،رونود
تغییر وضعیت هرم جمعیتی جامعهایران در دههآ ینده ،روندگسسوت بویننسولی و عودم
انتقا ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از نس قرلوی بوه نسو جدیود ،رونود فروپاشوی
نیامات رژیم صهیونیستی و تضعیف جایگاه جهانی صهیونیسم ،تداوم روند همگرایوی
جریان های سیاسی در ارکان جمهوری اسالمی (همگرایی ارکان) ،رونود کواهش سورمایه
اجتماعی سازمان صدا و سیما در جامعه ایران ،رونود بوه قودرت رسویدن دولوتهوای
حامی جرهه مقاومت در منطقه و جهان ،روند رو به رشد کسب و کارهوای اینترنتوی در
جامعه ایران بر بستر شرکه ملی اطالعات و گسترش رونود حمایوت درسوت قضوائی و
حقوقی از فعاالن اقتصادی قانونمدار کشور .
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بهمنیورکاهش متغییرها؛ بوا ترکیوبگویوههوای نزدیوک چهارگویوه «رونود روبوه رشود
به رشد استفاده عموم از شرکههای اجتماعی در فضای رسانهای جامعه ایران» و «رونود رو
به رشد کسب و کارهوای اینترنتوی در جامعوه ایوران بور بسوتر شورکه ملوی اطالعوات » را
گویه هایی هم جهت در سه حوزه فناوری ،فرهنگی اجتماعی و اقتصوادی دانسوت و بورای
مجموع آنها گویه «روند رو به رشد بهرهگیري از فناوريهاي نووين فضواي مجوازي در
ارتباطات و اقتصاد جامعه ايران» پیشنهاد شود.
همدنین میتوان دو گویه «روند تغییر مراج فکری نسو فعوا جامعوه ایوران در دهوه
آینده» و «روند گسست بیننسلی و عدم انتقا ارزشها و هنجارهای اجتماعی از نس قرلی
به نس جدید» را در هم ادغام کرده و گویه «روند گسسوت بوین نسولي ناشوي از تغییور
مراجعفکري نسل فعال و جوان جامعه ايران» را پیشنهادکرد.
نکته دیگر آنکه دو گویه «روند فروپاشی نیامات رژیم صهیونیستی و تضوعیف جایگواه
جهانی صهیونیسم» و «فروپاشی رژیم صهیونیستی بهعنوان نیام حاکم بر فلسوطین اشوغالی»
اگرچه از دو جن

متفاوتند و اولی ناظر بر یک تغییرات روندی و دومیناظر بر یک واقعوه

نهایی ناشی از آن تغییرات روندی است اما با تسامح میتوان این دو گویه را با هوم ترکیوب
کرده و گویه پیشنهادی «فروپاشي نظام صهیونیسم جهاني و سقوط حکومت اسورائیل» را
در قالب یک شگفتیساز مطر کرد.
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فناوریهای نوینرسانهای»« ،1روند روبهرشد استفادهازفناوری هووش مصونوعی»« ،2رونود رو

عدمقطعیتهاي کلیدي عرصه هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
آینده با عدم قطعیت همراه است و در نتیجه نراید تنها به آینده مورد انتیوار فکور کورد،
بلکه باید آماده مدیریت ،مقابله و مواجهه با آینده های محتم مبتلف بوود .ویژگوی بوارز
عدم قطعیتها ،پیشبینی ناپذیری از منیر نحوه وقووع اسوت و بهتورین راه شناسوایی آنهوا
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توجه به پیشرانهای کلیدی است؛ همدنین دو سر طیف عدم قطعیت باید از احتما قابو
قرولی برخوردار باشند.
دراین پژوهش ،تالششد تا با ترکیری از روشهای کمیو کیفی ،مهمترین پیشورانهوای
حوزه و بهتر آن عدمقطعیتهای کلیدی کشف شوند .این سطح از تودقیق و سوبتگیوری
بدانجهت بودکه دانشمندان علم آیندهپژوهی ،موفقیت سناریونویسی را در شناسایی صحیح
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عدمقطعیتهای کلیدی و سپ

بهرهگیری از آنها برای تحقق اهداف راهروردی دانسوتهانود.

یکی از روشهای پژوهشی مناسب برای تحقق این هدف ،بهرهگیوری از ظرفیوت مواتری
اثرات متقاب و تدقیق نتایج آن در نرمافزار میکمک است .با بهرهگیری از این شیوه میتوان
موثرترین پیشرانهای حوزه هدایت افکار عمومی جامعه ایران را شناسوایی و تحلیو کورد.
نتایج این فعالیتهای پژوهشی عالوه بر اینکه میزان اهمیت و اثرببشی هر متغییر را نشوان
میدهد ،امکان تعیین عدم قطعیتهای کلیدی را هم فراهم میکند.
خروجی میک مک ،پیشرانهای دهگانه شناسایی شوده را در قالوب یوک نموودار چهوار
ببشی مشابه شک ( )6تعیین وضعیت کرده و اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از پیشرانهوای
اصلی را نسرت به سایرین نشان میدهد.
در مقوله شناسایی عدمقطعیتهای کلیدی عرصه هدایت افکوار عموومی جامعوه ایوران،
بدون تردید ،پیشران هوایی کوه همزموان بوا اثرگوذاری بواال ،از اثرپوذیریقابو تووجهیهوم
برخوردارباشند در اولویتبرتر قرار خواهنودگرفت .بوراین اسواس نتوایج حاصو از تعیوین
وضعیت ده پیشران اصلی این عرصه در نرمافزار میک مک به شر ذی ارائه میشود:
درتحلی وضعیت متغییرها در ماتری ترثیراتمستقیم مشاهده میشوود کوه سوهمتغییور
«همگراییجریانهای سیاسی در ارکان جمهوری اسالمی»« ،تعمیق گسست بین نسلی ناشی
از تغییر مراج فکری نس فعا جامعهایران» و «رشد بهرهگیری از فناوریهاینوین فضای
مجازی در ارتراطات و اقتصاد جامعهایران » بیشترین ترثیر را داشوته و در نقواط اوج ناحیوه
یک و باالترین سطح راهرردی قرار گرفتهاند .همدنین دو متغییر« ،کاهش سرمایه اجتمواعی
سازمان صدا و سیما در جامعه ایران» و «رشد جامعوه قرآنوی در ایوران بوا توسوعه فرهنوگ
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تدبرکاربردی درقرآن بهصورت فراگیر» حائز ترثیرات قاب توجه بوده و در مرحوث هودایت

شکل ( :)6نمودار تبیین ماتريس اثرات متقابل 1410

متغییرهای « تغییر وضعیت هرم جمعیتی جامعهایران » و « شرکهسازی بر پایوه اینترنوت
اشیاء» به عنوان عوام محیطی بسیار مهم مطر شده اند که باید مورد توجوه قورار بگیرنود
الرته در شرایطی که به نیر میرسد امکان زیادی برای اثرگذاری بر روند رو بوه رشود آنهوا
وجود نبواهد داشت .سهمتغییور «حمایوت قضوائی و حقووقی از فعواالناقتصوادی قوانون-
مدارکشور» « ،حضور گسترده ایران در فضا و تسولپ بور فنواوری فضواپایه(ماهواره)» و «بوه
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افکار عمومی جامعه ایران منشر اثرات راهرردی خواهند بود.

قدرت رسیدن دولتهای حامی جرهه مقاومت» قابلیت اثرگوذاری و اثرپوذیری چنودانی بور
سایر پیشرانها نداشته و از اینمنیر فاقد اهمیت راهرردی خواهندبود.
وضعیت پیشرانهای اصلی در ماتری

اثرات متقابو و جایگواه اثرگوذاری و اثرپوذیری

هریک از آنها را میتوان در شک ( )7مشاهده کرد .در این شک میتوان جایگاه هر پیشران
اصلی را طرق مدموع نیر خررگان در یکی از نواحی چهارگانوه نمودارهوای اثورات متقابو
مشاهده کرد .توجه به این نکته ضروری است که در بررسی میزان ترثیر عوام اثرگوذار بور
مسئله هدایت افکار عمومی جامعه ایران ،مطلق قابلیت ترثیر مطر است فارغ از اینکه ایون
اثر مثرت یا منفی باشد.
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شکل ( :)7نمودارهاي تأثیرپذيري و تأثیرگذاري پیشرانهاي اصلي عرصه هدايت افکار عمومي جامعه ايران

شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی هدایت افکوار عموومی جامعوه ایوران در افوق ،1410
مهم ترین هدف تا این مرحله از پژوهش بوده که بورای کشوف آنهوا از ظرفیوت روشهوای
پژوهشی مبتلف همدون مصاحره عمیق ،پرسشنامه و ماتری

اثرات متقابو اسوتفاده شود.

نتایج حاص از تحلی اثراتمتقاب پیشرانهای اصولی و شناسوایی مهومتورین آنهوا از منیور
اثرگذاری و اثرپذیری بر همدیگر ،سه عدم قطعیت کلیدی در حوزه هدایت افکوار عموومی
جامعه ایران در افق  1410را به شر شک ( )8نشان داد.

شکل ( :)8عدم قطعیتهاي کلیدي عرصه هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410

سناريوهاي هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
عرصه هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق  1410شود و بنوابراین زمینوه الزم بورای
تعیین سناریوهای این حوزه فراهم شد .با تعیین عدم قطعیوتهوای موذکور ،ایون امکوان
فراهم شد تا طرق روش  ،GBNسناریوهای این حوزه مطابق شوک ( )9شناسوایی شوده و
مورد تحلی قرار گیرند .از ترکیب ماتریسی سه عدم قطعیوت ،هشوت حالوت سوناریویی
بالقوه ایجاد شد که پ

از ار زیابی بر اساس منطق وقووع ،سوه حالوت آن ،فاقود شورایپ

وقوع حداقلی شناخته شدند.

شکل ( :)9جدول شکلگیري سناريوهاي هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
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بهرهگیری از روش های مبتلف پژوهشی منجر بوه کشوف سوه عودمقطعیوت کلیودی

پنج وضعیت دیگر که شرایپ الزم برای سناریونویسی را دارا هستند با عناوین «زنودگی
در جهنم»« ،طال عاطفی»« ،آتش زیر خاکستر»« ،پدر ساالر» و «زنودگی شویرین مویشوود»
نامگذاری شدند.
شگفتيسازهاي حوزه هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
ایگور آنسوف( )1975جزء نبستینکسانیاستکه درباره مفهووم «شوگفتی اسوتراتژیک»
بحثکرد .وی در تعریف خود آندسته از تغییرات ناگهانی ،فوری ،و ناآشونا در چشومانوداز
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سازمان را که از لحاظ کاهش سودآوری یا از دست دادن فرصتهای بزرگ تهدیدزا باشند،
شووگفتیهووای اسووتراتژیک بووه شوومار موویآورد .چنووین مفهووومیشووراهت زیووادی بووا مفهوووم
شگفتی سازها دارد که بعدها در بین محاف آینده پژوه مطر شد .اصوطال شوگفتیسوازها
پیوند نزدیکی با اصطالحاتی مانند ناپیوستگیها ،تغییورات رادیکوا و رویودادهای بحرانوی
دارد.
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

بیشتر رویکردهای آینده نگری بر سه شاخص زیر تمرکز دارند (خزائی:)70 :1391 ،
 .1روندها که نیروی اصلی در جهت دهی به آینده میباشند؛
 .2تاثیر متقاب روندها بر یکدیگر؛
 .3رویدادهای با احتما بروز کم ولیکن تاثیر باال
شگفتی سازها1مرتنی بر شاخص سوم؛ یعنی رویدادهایی میباشند که بوا احتموا وقووع
پائین ،اگر رخ دهند تاثیر بسیار زیادی بر آینده خواهند گذاشت.
در مراح مبتلف این پژوهش ،بهویژه مصاحره از خررگان برای کشف عوام اصولی و
پیشرانهای کلیدی عرصه هدایتافکار عمومی جامعه ایران در افق  1410همواره گویههوای
مرنیبر عالیمضعیف تغییر و رویدادهای خار العاده با درصد احتما وقوع کم مورد توجوه
قرار گرفت.
نتایج حاص از این تدقیق ،چهار رویداد شگفتیساز در عرصه افکار عمومی جامعه
ایران بوده که در صورت وقوع می توانند پارادایم حاکم بر فضای کشور را تغییر داده و
به تر آن آینده های ممکن ،محتم و مطلوب هم دچار تغییرات اساسی خواهنود شود.
شناسایی این شگفتیسازها موجب می شود که سطح غافلگیری کاهش یافته و بدانیم که
درصورت وقوع هریک از آنها ،الزم اس ت کوه بالفاصوله سوناریوهای فعلوی بازنویسوی
شوند.
در این پژوهش ،سه عنصر شگفتانه در حوزه سیاسی و یک شگفتانه در حوزه اقتصوادی
شناسایی شدند.
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1
. Wild Cards

تغییر در وضعیت رهبري نظام جمهوري اسالمي
جمهوری اسالمیبود.
با عنایت به اینکه دهه پنجم عمر انقالب اسالمیبر اساس رویکرد ابالغی در بیانیوه گوام
دوم ،فضایی تحولی در مسیر تمدنسازی را طلب میکنود ،راهروری فضوای افکوار عموومی
جامعه با رویکرد قرآنی از مهم ترین وظائف امام و رهرر جامعوه در مسویر هودایت خواهود
بود .کارنامه درخشان امام خامنهای (مدظلهالعالی) طی بیش از سه دهه رهروری جامعوه اسوالمی،
این عرصه با اهمیت را به بزرگترین نقطه قوت جمهوری اسالمیتردی کرده و این نکته بور
دوست و دشمن آشکار است.
چنانده وقای ده سا آینده به هر دلیلی این نقطه قوت و اطمینان ببش را در معوادالت
حاکم بر فضای هدایت افکار عمومی جامعه ایران تغییر دهد ،بهطور قط و یقین بازنویسوی
سناریوهای هدایتافکار عمومی جامعه ایران ضرورت خواهد یافت.
فروپاشي نظام صهیونیسم جهاني و سقوط حکومت اسرائیل
یکی از اثرگذارترین بازیگران حوزه افکار عمومی جامعه ایران ،نیام صهیونیسم جهوانی
با محوریت رژیم اشغالگر قدس است .جنگ ایدئولوژیک بین نیام جعلوی صهیونیسوتی بوا
شجره طیره جمهوری اسالمی از اولین روز پیروزی ملت ایران بر طواغوت آغواز شوده و توا
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مهمترین عام شگفتیساز شناسایی شده در این حوزه ،تغییر در وضعیت رهروری نیوام

پیروزی یکی از طرفین بر دیگری ادامه خواهد داشت.
نشانههایی وجود دارد که از نابودی ساختار حکومتی رژیم جعلوی صوهیون در اراضوی
اشغالی طی دهههای آینده میدهد اما وقوع این پدیوده اثرگوذار طوی ده سوا آینوده عودم
قطعیتی جدی محسوب میشود لیکن حتی با درصد احتما خیلی کم؛ درصورت وقوع ،بور
همه معادالت منطقه خاورمیانه و جهان اثر جدی داشته و بهخصوص معوادالت مربووط بوه
هدایت افکار عمومی جامعه ایران را بهکلی تغییر خواهد داد و الزم میشود توا سوناریوهای
تدوین شده مجددا مورد بررسی قرار گرفته و بازنویسی شوند.
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فروپاشي ساختار حکومتي اياالت متحده آمريکا
ایران اسالمی و انقالبی با طراحی چشمانداز تمدنی و ترکید بر شعار نه شرقی نوه غربوی
جمهوری اسالمی ،پایههای امپراتوری و ابرقدرتی آمریکا را درجهان امروز هودف قورارداد.
این رویکرد تمدنی سرب شد تا نابودی نیام جمهوری اسالمیایران به یک هدف راهروردی
برای دولتهای مستقر در کاخ سفید طی چه سا اخیور ترودی شوود؛ اگرچوه برخوی از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399

دولتهای آمریکا طرق الزامات سیاسی این راهررد اصلی را با عناوینی همدون ایجواد تغییور
رفتار نیام اسالمی و یا گفتگوی تمدنی بزک کردهاند ولی بررسی روند مواجهات دولتهای
مبتلف آمریکا با ایران اسالمی ،ثابت مویکنود کوه تموام توالشهوا بورای سورنگونی نیوام
اسالمیانجام شده و همدنان در جریان است.
طی چند سا اخیر نشانههایی از اضمحال داخلی نیام حکومتی آمریکا دیده مویشوود
که امید به ایجاد تحوالت گسترده در این کشور را تقویت میکند .گس های ایالتی با توجوه
به عوام ایجاد نارضایتی همدون گسترش فقر و بویعودالتی ،بوهقودرت رسویدن حاکموان
زورگو و نژا د پرست ،بیداری برخی از کشوورهای مسوتعمره آمریکوا و کواهش درآمودهای
ناشی از غارت ثروت سایر مل و از همه مهمتور ناکارآمودی نیوام سورمایهداری در تحقوق
جامعه ایده آلی که برای مردم ترسیم کرده بود ،در حا فعوا شودن هسوتند .بوراین اسواس
چنانده ساختار حکومت مرکزی آمریکا دچار فروپاشی شود ،این مسئله بر تمام ابعاد مسئله
هدایت افکار عمومی جامعه ایران اثرگذار شده و بسیاری از شاخصههوا را متحوو خواهود
کرد .در این صورت چارهای جز بررسی مجودد شورایپ و بازنویسوی سوناریوهای هودایت
افکار عمومی جامعه ایران نبواهد بود.
وقوع جهش اقتصادي مثبت در داخل کشور
تحریمهای اقتصادی بر علیه ملت ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمیهمواره وجوود
داشت ولی تعمیق آن به سطحی که کوچکترین معامالت بین المللوی ایوران را هوم در بور
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گرفته و مرادالت پولی و مالی بین ایران با سایر کشورها را هم شام شود پدیدهای بی نییر
در طو تاریخ بشری بود.

اگرچه ملت ایران با اعتماد به امام خود و در سایه اتحاد و همدلی استقامت فو العادهای
و به تر آن معیشت مردم دچار مشک شده است .این فشوار معیشوتی در عمو بوه عنووان
یکیاز اثرگذارترین عوام بر افکار عمومیجامعه ایران طی سا هوای اخیور شوناخته شوده-
است .حا اگر طی دهه آتی به هر دلیلی جهش اقتصادی مثرت رخ دهد ،معادالت حاکم بر
هدایت افکار عمومی جامعه ایران را به کلی تغییر خواهد داد .در چنین شرایطی باید توجوه
داشت که سناریوهای تدوین شده نیازمند بازنگری جدی بوده و باید مجددا نوشته شوند.
نتيجهگيری
در مجموع این پژوهش به طر مسئله هدایت افکار عمومی جامعوه ایوران بوا رویکورد
آیندهنگری پرداخته است .در این فعالیت علمی ،با استفاده از قابلیتهای علم آینودهپژوهوی
و دانش و تجربه خررگان عرصه مدیریت و هدایت افکار عمومی جامعه ایوران ،مهومتورین
بازیگران عرصه شناسایی و معرفی شدند .عالوه بر این؛ کشف عوام موثر بر هدایت افکار
عمومی جامعه ایران در یک افق دهساله ،پیشرانهایکلیدی وعودمقطعیوتهوای اصولی ایون
حوزه جزو دستاوردهای ارزشمندتحقیق محسوب میشوند.
سناریوهای پنجگانه ناظر بر وضعیت آینده مسئله هودایت افکوار عموومی جامعوه ایوران
شام «زندگی در جهنم»« ،طال عاطفی»« ،آتش زیور خاکسوتر»« ،پودر سواالر» و «زنودگی
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را در برابر این سیاست ظالمانه از خود نشان دادهاند ،اما به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور

شیرین میشود» مورد بررسی و تحلی جام و یکپارچه قرار گرفته و مشبص شود کوه در
وض موجود کشور ،سناریوی «زندگی در جهنم» باید مرنای تصمیمگیری و عم مودیران و
برنامه ریزان متولی این حوزه قورار گیورد .عوالوه بور شناسوایی و تعیوین سوناریوها ،چهوار
شگفتیساز مهم در عرصه هدایت افکار عمومی جامعه ایران در افق  1410معین شد کوه در
صورت وقوع هریک از آنها ،شرایپ جامعه بهکلی دچوار تحوو شوده و سوناریوها نیازمنود
بازنویسی مجدد خواهند شد.
توجه همزمان به ابعاد مبتلف مسئله مدیریت و هدایت افکار عمومی جامعوه ایوران بوا
رویکرد آیندهپژوهی ،فرصتی بزرگ را در اختیار مدیران و برناموهریوزان عرصوه فرهنوگ و
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رسانه جمهوری اسالمیقرار میدهد تا عملکرد انفعوالی خوود را در قروا تحووالت افکوار
عمومی جامعه تغییر داده و به آیندههای نیاندیشیده فکر کنند .آیندههایی کوه بایود بوا تفکور
راهرردی و تالش جهادی ساخته شود .دستاوردهای ایون تحقیوق بوا تکیوه بور سوناریوهای
اکتشافی؛ افقهای آینده را ترسیم کرده و نسرت بوه شوگفتیسوازهای مهوم و تغییور دهنوده
بسترهای فعلی مدیریت و هدایت افکوار عموومیهشودارهای الزم را داده اسوت .بوازیگران
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهرردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،16زمستان 1399
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اصلی این عرصه را در یک افق ده ساله معرفی کرده و زمینوه را بورای طراحوی رهنگاشوت
متناظر با سناریوی «زندگی در جهنم» فراهم کرده است.
پژوهشگران امیدوارند که ایون توالش علموی بتوانود راهگشوا بووده و یکوی از مسوائ
راهرردی کشور را در مسیر اصال و رف مشکالت قرار دهد .در پایان نمودار تریینی شوک
( )10؛ دستاوردهای پژوهش را به شک یک نیامواره ارائه میکند.

شکل ( :)10نظامواره سناريوهاي هدايت افکار عمومي جامعه ايران در افق 1410
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