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The Covid-19 epidemic crisis, which has spread around the world since the winter of 1398, has affected all areas of 

collective and individual human life. The present article examines the effects of this crisis on the future of domestic 

politics and political stability in Iran and attempts to answer the question "What are the possible scenarios related to 

the Corona crisis and the state of political stability in Iran?". To answer this question, scenario writing technique in 

the field of futures studies has been used. In terms of the nature of the present study, it is exploratory. The data used 

are of two types, quantitative and qualitative, which have been collected using documentary analysis of published 

domestic and foreign statistics.The important conclusion of the present study is that the possible scenarios related to 

the corona crisis and the situation of political stability in Iran include four possible and probable scenarios of 

"successful passage of the crisis, continuation of the consequences of the crisis, great revolt and great surprise". Unique 

in the future situation puts political stability in Iran 
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 ثبات سیاسی در ایرانآینده و  کروناگیری همهبحران 
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 چکیده

به بررسی اثرات این  اختصاصاضر است. مقاله ح گذاشته تأثیرهای زندگی جمعی و فردی بشر تمام عرصهبر  19-کووید گیریهمه

آینده  بر یبحران کرونا چه تأثیر» این است کهدارد. پرسش اصلی مقاله ثبات سیاسی در ایران سیاست داخلی و  بحران بر آینده

و در پاسخ  استفاده شده استپژوهی در آیندهسناریونویسی  روش برای پاسخ به این پرسش از «؟داردوضعیت ثبات سیاسی در ایران 

ی و استفاده شده از دو نوع کم یهادادهپژوهش از نوع  اکتشافی است. ماهیت . شودنمین ای آزموهای طرح شده فرضیهبه پرسش

بحران  سناریو برایچهار بندی نتایج پژوهش با جمعصورت گرفته است. تحلیل اسنادی هستند که گردآوری آنها با استفاده از  کیفی

« عبور موفق از بحران، ادامه تبعات بحران، شورش بزرگ و شگفتی بزرگ» طرح شده که شامل  ثبات سیاسی در ایران آیندهکرونا و 

و جلوگیری از سناریوهای نامطلوب، کنترل بیماری و کنترل  «عبور موفق از بحران»یعنی  که برای تحقق سناریوی مطلوب است

تواند سناریوی ترین سناریو نیز میمحتمل های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی الزم است.در عرصه گیریهمهتبعات 
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 مقدمه

اعالم  از بیماری کرونا را رسماً ینوع جدیدرسمی شیوع ای در بیانیهچین  بهداشتی مقامات (1398ماه دی 10) 2019دسامبر  31 در

بلکه در سراسر جهان منتشر شد. انتقال  شد به سرعت نه تنها در کشور چین مشهور 193-این بیماری جدید که با نام کووید. ندکرد

بدیل شدن آن به یک بحران های درمان و نبود واکسن مناسب سبب گسترش سریع این بیماری و تآسان و سریع، ناشناخته بودن راه

گیری به وضعیت جهانی شد، بطوری که سازمان بهداشت جهانی با اعالم وضعیت اضطراری جهانی، شیوع این بیماری را از همه

نفر  پنج میلیون نزدیکمیلیون نفر مبتال، و  230. این بیماری تا زمان نگارش این مقاله بیش از ( ,2020WHO) ارتقا داد 4دنیاگیری

  فوتی در سراسر جهان در پی داشته است.

با اعالم وزارت  1398بهمن  30شایعاتی مرتبط با ورود این بیماری به ایران منتشر شد که در نهایت در  1398از اواسط بهمن ماه 

اعالم رسمی، اقداماتی  اینبا (. 1398)جهانپور،  تأیید شدبه کشور  بیماریدر شهر قم، ورود شناسایی دو مورد ابتال بهداشت مبنی بر 

مقابله با کرونا  یس ستاد ملیاز سوی دولت برای مهار شیوع و گسترش بیماری در ایران آغاز شد که از اولین اقدامات مهم آن تأس

عهده را بر  19-دید کوویدها برای مقابله با شیوع بیماری نوپمشیها و خطستاد وظیفه تعیین سیاست(. 1399)همشهری آنالین،  بود

االجرا اعالم شد درصدد مقابله با گسترش بیماری در گرفت و با مصوباتی که برای همه نهادهای دولتی و در سراسر کشور الزم

 (. 1399کشور برآمد )ستاد مقابله با کرونا، 

عالوه بر ایجاد  انست،دترین بحران جوامع انسانی پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین و فجیعتوان آن را می که 19-گیری کوویدهمه

ها بویژه حوزه اقتصادی های دیگر زندگی فردی و جمعی انسان، به سرعت در عرصههای مالی و جانیم سالمت و هزینهبحران در نظا

های بهداشتی، قرنطینه و رعایت دستورالعمله جلوگیری از انتقال این بیماری ترین راگذار شد. با توجه به نبود واکسن، مهمتأثیر

ها در اغلب کشورهایی که درگیر این بیماری شدند مقررات قرنطینه و محدودیت رفت و اعالم شد. دولت 5گذای اجتماعیفاصله

رسید، کسب و کارها تعطیل، رفت و آمد آمد را اجرا کردند. بر این اساس، برای مدتی که در برخی کشورها به چند هفته هم می

تر از دیگر بحران در عرصه اقتصادی سریع تأثیرمعات ممنوع و ارتباطات به حداقل ممکن رسید. و برگزاری تج افراد خارج از خانه

های مبتنی بر قرنطینه و محدودیت رفت و آمد ضررهای هنگفتی بر اقتصاد کشورهای درگیر ها خود را نشان داد و سیاستبخش

، رکورد 2020در ژوئن  6«اندازهای جهانی اقتصادچشم»کرونا وارد کرد. این ضربات در حدی بود که بانک جهانی در گزارش 

 ,Word Bankاعالم کرد ) 2009و  1991های دی جهانی در سالبسیار شدیدتر از دو رکود اقتصارا اقتصادی ناشی از بحران کرونا 

است در سراسر جهان، گسترش فقر و متوقف شدن روند توسعه اقتصادی از تبعات این بحران ها شغل از بین رفتن میلیون (.2020

در شرایطی وارد ایران  19-را داشت. بیماری کوویدبشری های دیگر جامعه توان انتظار گسترش بحران در عرصهدر نتیجه آن می که

                                                           
3 COVID-19 
4 Pandemic 
5 Social Distancing  
6 Global Economic Prospects 
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گیری این بیماری و اثرات منفی حاصل رو بود و همهمتحده روبههای یکجانبه ایاالت شد که کشور با مسائل اقتصادی ناشی از تحریم

  گذاری اجتماعی سبب تشدید مشکالت اقتصادی در ایران شده است.های قرنطینه و فاصلهاز سیاست

 های گوناگوندر عرصه گیری تغییرات نوینعزیمتی تاریخی در تشدید دگرگونی پرسرعت گذشته و و شکلنقطه توان را میکرونا 

عنوان بخشی از جامعه ایران نیز به .(1400مطهرنیا، ) اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ارتباطات، فناوری، اندیشه و هویت خواهد بود

در عرصه سیاسی گیری کرونا بررسی اثرات بحران همه. به همین دلیل، در مقاله حاضر به نیستجامعه جهانی از این تغییرات برکنار 

با استفاده از تحلیل روندهای موجود و علل تاریخی که موجب  خواهیم پرداخت. بر این اساس،بر آینده ثبات سیاسی با تأکید ایران 

، امکان ی داشته استثباتی سیاساند و اثراتی که بحران کرونا بر جامعه ایرانی و عوامل موثر بر بیثباتی سیاسی در ایران شدهبی

پرسشی اصلی پژوهش . خواهند شدمطرح های ممکن و محتمل در این مورد ناریوها و آیندهثباتی سیاسی در آینده بررسی و سبی

منفی بحران  تأثیراتبا توجه به  «؟وضعیت ثبات سیاسی در ایران داردآینده  بر یبحران کرونا چه تأثیر»ما عبارت است از اینکه 

مدت منتشر شده و ئق آمدن بر بحران کرونا در کوتاهاز عدم فا هایی کهبینیهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیشکرونا بر حوزه

ثباتی سیاسی در ایران ساز بیزمینهگیری کرونا تظار داشت بحران همهتوان ان، آیا میمدت بودن تأثیرات منفی این بحرانهمچنین بلند

 اکتشافیپژوهش از نوع  توان متصور شد؟یران میبرای آینده سیاسی ا تی در این زمینه وجود دارد و چه سناریوهاییشود؟ چه احتماال

 کند. ای را آزمون نمیهای طرح شده فرضیهاست و در پاسخ به پرسش

 روش پژوهش -1

توسط نهادهای  رشدهآمارهای منتش محتوای های استفاده شده از دو نوع کمی و کیفی هستند که گردآوری آنها با استفاده از تحلیلداده

های داخلی و خارجی صورت المللی و رسانههای نهادهای بینها از نخبگان بحث، و گزارشهای رسانهها و مصاحبهرسمی، گزارش

ای گیرد تا آیندهپژوهی مبنای مطمئن امروز را فرض میگرفته است. ماهیت پژوهش از نوع  اکتشافی است. رویکرد اکتشافی در آینده

(. این نوع پژوهش با طرح 14،1391گذشته و حال است )مردوخی، های نی نماید که برخاسته از الزامات، شرایط و متغیربیرا پیش

ای که در زمان حال شروع شده و روبه آینده دارد و بدون توجه مسأله تواند محتمل یا واقعی باشد.که میشود شروع می مسألهیک 

آنها وجود دارد )قدیری،  هایی است که تحت شرایط مختلف امکان رخ دادنال کشف آیندهبه دنب ،مطلوب استای که به آینده

ها و سناریوهای محتمل موضوع مورد بررسی از تکنیک سناریونویسی استفاده خواهد شد که شرح برای اکتشاف آینده .(20،1395

 آن در ادامه خواهد آمد.

 ادبیات نظری پژوهش -2

 پژوهیآینده -1-2

انسان را نسبت به رویدادها،  توجه، های مختلفتاوردهای علمی حوزهدسای است که با استفاده از ای میان رشتهپژوهی حوزهآینده

فزایش ها را کاهش داده و توانایی انتخاب هوشمندانه انسان را اها و تردید، ابهامکندها، و مخاطرات احتمالی آینده جلب میفرصت

های ممکن، محتمل و مطلوب و ارائه اطالعات و کوشند تا با تصویر و ترسیم آیندهپژوهان میآینده (74،1385فر، دهد )ملکیمی
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های ریزیگیران، سیاستگذاران و مدیران جامعه بتوانند در تصمیمات و برنامهای را فراهم کنند تا تصمیمزمینه ،دقیق های نسبتاًداده

ند )آقاپور و پهلوان، ها و امکانات و منابع موجود و در دسترس را بصورت بهینه استفاده کنخود با نگاه به آینده عمل کرده و فرصت

پژوهان دیگر، آینده بیانبه های ممکن، محتمل و مطلوب است. ابداع، ارزیابی و پیشنهاد آینده پژوهی کشف،. هدف آینده(161،1386

هایی نو ، انگارههای مرّجحهای محتمل و ارزشیابی آیندهآینده مندبررسی نظامهای ممکن، کنند با کاوش رؤیاپردازانه آیندهتالش می

  (.56،1388و بدیل از آینده بیافرینند )شوارتز، 

 سناریو  -2-2

شناختی مشترک میان ترین ابزار روشترین و مهمپژوهی و گستردهسازی دستاوردهای آیندهسناریونویسی روشی برای خالصه

اتفاق  دنتوانکه تحت شرایطی معین میایی برای شرح رویدادهای آینده است هسناریو داستان(. 548،1392)بل،  استهان پژوآینده

. سناریوها برای تحلیل روند گذشته (41،1386کنند )بل، ممکن را فراهم میهای امکان تجسم و انکشاف آیندهها تاند. این داسنبیافت

ها و بینی آینده شامل ایجاد یا بازسازی وقایع و روندهای آینده براساس شواهد، دادهشوند. پیشبینی آینده به کار گرفته میو پیش

به دنبال پاسخی است و « های قابل قبولآینده»ی از . سناریو توصیف(260،1391است )حاجیانی، از گذشته اطالعات گردآوری شده 

.؟ )لیندگرن و باندهولد، مناسب و علمی به این سوال است که چه اتفاقی در آینده ممکن است بیافتد؟ یا چه اتفاقی خواهد افتاد اگر..

هستند. باورپذیری به این معناست که شما « های بدیل باورپذیرآینده»توصیفی از های . به بیانی دیگر، سناریوها روایت(36،1386

پژوهی، سناریویی است که به طور توانید هر آینده دلبخواهی را تصور کنید و آن را سناریو بنامید. سناریوی مبتنی بر اصول آیندهنمی

 (.243،1393فر، رآمده باشد )ملکیمنطقی و مستدل از وضع موجود ب

 روش سناریونویسی -1-2-2

که شده  تنظیمتغییراتی در آن  ( همراه با1397ی پیشنهادی پدرام و زالی )روش سناریونویسی در پژوهش حاضر، با استفاده از الگو

 شامل هشت گام است:

 اقدامات در هر گام هاگام

امکان مشارکت افراد  فراهم کردن وبانی های دیدهمقدماتی مانند تبیین موضوع، تهیه گزارشفراهم کردن  گام صفر

 .یند سناریونویسیمناسب در فرآ

 انگیزیبازیگران از راه ذهنشناسایی  گام یکم

 بیشترین تأثیر را در موضوع دارند. تهیه فهرستی از عواملی که گام دوم

 هاشناسایی پیشران گام سوم

 هاشناسایی عدم قطعیت گام چهارم

 ترین تصویر قابل تحققترین و رؤیاییمطلوبترسیم  گام پنجم

 های کلیدیتعیین عدم قطعیت گام ششم

 نوشتن سناریوها گام هفتم



 

 

 

 
 

2093 

ن 
را

ح
ب

مه
ه

ی 
یر

گ
ونا

کر
 

و 
ه 

د
آین

ن
را

 ای
در

ی 
اس

سی
ت 

ثبا
 

 (1397هشت گام سناریونویسی )پدرام و زالی، : 1جدول 

 ثباتی سیاسیثبات و بی -3-2

توان گفت اجماع مشخصی در این زمینه میان است و میدر علم سیاست موضوعی پر بحث  ثباتی سیاسیتعریف ثبات و بی

و یک سازمان امری طبیعی و ذاتی جوامع  بسیاری از صاحبنظران، ثبات سیاسی را. (143،1394هاشمی، جود ندارد )بنیصاحبنظران و

مفهوم تعادل  این تعاریفدر . (203،1397سروی و حسینی، د )خواجهبینندانند و به این ترتیب نیازی به تعریف آن نمیمیسیاسی 

های مستلزم استمرار تعادل میان سیستمو « نقطه تعادل یک سیستم سیاسی»ثبات به معنای (. در واقع، 194،1383)پناهی،  برجسته است

شود )بشیریه، ثباتی مییهای فرعی، سبب عدم تعادل و بتفاوت آهنگ تغییر بین سیستم عی مختلف درون نظام اجتماعی است.فر

اگر اختاللی حیط آنها را به بازده تبدیل کند و های میعنی نظام سیاسی وقتی باثبات است که به طور منظم با دریافت داده .(87،1396

 . (35،1393ود )پناهی، شدر مدار داده، فرآیند، بازده و بازخورد ایجاد شود نظام سیاسی دچار بی ثباتی می

ن نسبی برخی حوادث فقدا»دانیم از ساندرز و دالوری، ثبات سیاسی را عبارت میدر پژوهش حاضر با مفروض گرفتن تعاریف 

کننده که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت )رژیم سیاسی( یا تغییر در حکومت )مقامات سیاسی(، به صورت ثباتسیاسی بی

پس («. 113:1380د )ساندرز، نانجامسیاسی میآمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود یا ساختار اقتدار آمیز یا خشونتمسالمت

ناظران  گیرد،کشور در سایه ابهام قرار میفضای سیاسی دهد، کننده رخ میثباتعیتی است که در آن حوادث بیثباتی سیاسی وضبی

سیاسی، چه از  های حل و فصل منازعاتشیوه، (107،1390ساندرز، ؛ 171،1394ندارند )دالوری، به تداوم وضع موجود  یاطمینان

نظم سیاسی موجود ( و 15: 1378افتند )دالوری، ار میشوند و یا از کطریق اعمال خشونت سیاسی و یا توافق سیاسی، یا کم اثر می

  (.61:1394)دالوری،  کنددر آن افزایش پیدا می بحران مواجه شده و احتمال تغییربا چالش یا 

 ثباتی سیاسیهای بیشاخص -4-2

گیرد: سه بعد برای یک نظام سیاسی در نظر می وی. را براساس نظریه ساندرز تعریف خواهیم کرد ثباتی سیاسیبیهای شاخص

؛ و جامعه منازعات و مناقشات در درون نظام مقامات سیاسی یا حکومت؛ رژیم سیاسی شامل مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر حل

ثباتی سیاسی شش نوع بی ساندرز ،ا یکدیگر در ارتباط هستند. بر این اساسکه بر اساس تقسیم کار سیاسی ب یسیاسی شامل افراد

: تغییر در مقامات سیاسی، رژیم سیاسی، جامعه سیاسی و چالش علیه مقامات سیاسی، رژیم سیاسی، جامعه سیاسی کندمی تعیینرا 

دتا، تغییر قانون اساسی، تغییر کابینه، تغییر مقامات گیرد: کوثباتی سیاسی در نظر می(. دوازده شاخص نیز برای بی120:1380)ساندرز، 

های انقالبی، تظاهرات ضد حکومتی، اعتصاب عمومی و پاکسازی اجرایی، ترور، جنگ چریکی، بحران حکومتی، شورش، حرکت

 اند: ها در جدول زیر نمایش داده شده(. این شاخص61-62: 1392لرد، سیاسی )محمدی

 شاخص مفهوم ردیف

ها و درجه یر رژیم )اهداف، روشتغی 1

 مشارکت سیاسی(

تغییر در هنجارها و قوانین، تغییر نظام حزبی، وقوع کودتاهای موفق، 

 تغییر جایگاه نظامیان
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تغییر در حکومت )افراد متولی نهادهای  2

 اجرایی(

 تغییر در مقامات اجرایی، تغییر در کابینه

 طلبانه موفقتجزیهاقدامات  تغییر جامعه سیاسی 3

 ترور، حمالت چریکی، تروریسم سیاسی، شورش، کودتاهای ناموفق های خشونت آمیزچالش 4

اعتصابات یا تهدید به اعتصاب، تظاهرات اعتراضی، تحرکات انتقادی  آمیزهای مسالمتچالش 5

 مخالفان، سخنرانی ضدحکومتی رهبران فکری

 (77:1394و دالوری،  105:1382سروی، ثباتی سیاسی در نظریه ساندرز )خواجههای بیشاخص -2جدول 

 های پژوهشیافته -3

 اند. تر شرح دادیم ارائه شدهگام سناریونویسی که پیشهای پژوهش حاضر براساس هشت یافته

 گام صفر -1-3

ین حوزه پرداختیم. موضوع و شرح آن در بخش مقدمه ذکر شده ابتدا به تعیین موضوع، اعضای گروه سناریونویسی و صاحبنظران ا

پژوهی و پژوهشگر یندهسناریونویسی در آ روشاست. اعضای گروه سناریونویسی شامل دو نویسنده مقاله حاضر هستند که آشنا به 

هایی ها و یادداشتدل مصاحبههای کرونایی موجود، از باشند. نظرات صاحبنظران بحث با توجه به محدودیتایران می مسائل سیاسی

المللی نیز در تهیه اند. آمارها و اطالعات منتشر شده از سوی نهادهای رسمی داخلی و بینکه از آنها منتشر شده استخراج شده

 اند. بانی نقش مهمی داشتهاطالعات دیده

 گام اول: شناسایی بازیگران -2-3

های های اجتماعی، ویروس کرونا و دولتها، شبکهجمهوری اسالمی، مردم، رسانهدولت  :بازیگران مهم شناسایی شده عبارتند از

 خارجی. 

 شود:دولت )قوه مجریه( از دو منظر به عنوان بازیگری مهم محسوب می دولت جمهوری اسالمی:

ها که اغلب پردازد. این سیاستمیین مقررات تدو گذاری ورونا و مصوبات آن به سیاستاز طریق ستاد ملی مقابله با بیماری ک -1

توانند دو نوع پیامد ( می1399گذاری اجتماعی هستند )ر.ک ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، و فاصه در جهت ایجاد محدودیت

های الیتکاهش فع آنهاقطع کردن زنجیره انتقال و سرعت شیوع بیماری و پیامد منفی  هامثبت و منفی داشته باشند. پیامد مثبت آن

 اقتصادی و در نتیجه رشد منفی اقتصادی است. 

هایی مانند حمایت از کسب این نقش در سیاست وجه دیگر اهمیت آن است.برای کاهش اثرات منفی کرونا  دولتنقش حمایتی  -2

 کند.دیده و پرداخت کمک معیشتی به اقشار کم درآمد بروز میو کارهای آسیب
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ای ( در مقایسه1399حیدری )موفق نبوده است. دان چنگیری کرونا مقابله با همه در سیاستگذاریازدهم، دولت ایران، بویژه دولت دو

استفاده از ابزارهای از نظر های شرق آسیا انجام داده به این نتیجه رسیده است که دولت ایران و دولتکه میان توانایی دولت ایران 

داشته و این امر پایینی بسیار توانایی و اطالعات(  ،کار گرفتن منابع )درآمد، سرمایه انسانیو تبلیغات( و به ،هاسیاستی )اجبار، مشوق

 (. 68،1399در ایران دید )حیدری،  کرونایی توان در آمار باالی مرگ و میررا می

آنها را تبدیل به بازیگری تحت  ،آورتواند با استفاده از اقتدار خود و تدوین قواعد الزاممردم بازیگری هستند که دولت می مردم:

الزام به رعایت قوانین سبب شده که به گفته حسین ذوالفقاری،  هایو عدم فراهم کردن ابزار دولت . اما عدم قاطعیتکندکنترل 

بیش از »منتشر شد  1399رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، طبق آماری که در نیمه مهرماه 

 . (1399)ذوالفقاری،  های بهداشتی را رعایت نکنندپروتکل« چهل درصد مردم ایران

های رسمی رسانی و آموزشی فراگیر با ارائه اخبار، اطالعات و بازتاب سیاستهای داخلی به عنوان ابزار اطالعرسانه ها:رسانه

و  1398ونه صداوسیما با جدی گرفتن خطر بیماری در اواسط اسفند گیری داشته باشند. برای نمتوانند نقش مهمی در مهار همهمی

های مجلس، اشت )مرکز پژوهشد 1399مثبتی بر کنترل بیماری تا اواسط بهار سال  تأثیررسانی، پذیرش ضرورت آموزش و اطالع

ات منفی مانند تشکیک در آمار تأثیرند توانسانی درباره بیماری کرونا، میرالبته عالوه بر آموزش و اطالعهای خارجی رسانه (.1399

ها داشته زدن بر نارضایتی رسمی، بیش از حد نشان دادن اثرات بحران، تشکیک درباره واکسن داخلی و روند واکسیناسیون و دامن

 باشند.

فضایی مهم برای نشر اطالعات و اخبار  ،عنوان بستر آزاد انتشار اطالعات و حضور افراد و اقشار مختلفهب های اجتماعی:شبکه

گیری و سازماندهی حوادث توانند بستری برای شکلها هستند و میها و نارضایتیبحران کرونا، ابراز نظرات سیاسی، تجمیع خواسته

 70، 1398تیرماه کند که بدانیم براساس نظرسنجی ایسپا در کننده سیاسی باشند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میثباتبی

گذاری باالی تأثیردهنده نفوذ و و این نشان (1398)ایسپا،  کنندهای اجتماعی استفاده میدرصد مردم ایران حداقل از یکی از شبکه

 ها در جامعه است. این شبکه

ماه از آغاز  جدهیحدود ه ترین بازیگر است. تا زمان نوشتن مقاله حاضر کهترین و در عین حال خارج از کنترلمهم ویروس کرونا:

های ویروس و پیدایش عرضه نشده و جهش 19-روی اختصاصی برای درمان بیماری کوویدگذرد، هیچ دامیشیوع این بیماری 

 های جدید آن، تأثیرگذاری واکسیناسیون را کاهش داده است. سویه

د. ندر بحث ما باشمهم د از بازیگران تواننران، میتحریم یکجانبه ای در رأس آنها ایاالت متحده با سیاست های خارجی:دولت

المللی و محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای های مالی و اقتصادی، تجارت و ارتباطات بینها با هدف گرفتن بخشتحریم

ولت ترامپ، سیاست د. دتوجهی بر کنترل بحران دارن، اثر منفی قابل گیریرد نیاز برای مقابله با همهجهانی و کاالهای اساسی مو

با هدف ایجاد نارضایتی دربین مردم ایران برای رسیدن به تغییر نظام سیاسی یا حداقل تغییر رفتار نظام موسوم به فشار حداکثری، 

تنها گیری بحران کرونا نه از ابتدای شکل. گیری کرونا ادامه پیدا کرددر دوره همه( 95،1400جمهوری اسالمی )ساجدی و دیگران، 

گیری ها در شرایط همهجمهوری اسالمی ایران، بلکه بسیاری از کشورهای ثالث از جمله روسیه با غیر انسانی خواندن این تحریم
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کشور در جلسه  26بیانیه توان به از اقدامات کشورهای ثالث در این مورد، می .(1399)الوروف،  اندخواستار لغو آنها شده ،کرونا

ی از کشورها از جمله دبر علیه تعداها به تحریمدر آن خواهان پایان دادن  که اشاره کرد 1399ملل در مهرماه  مجمع عمومی سازمان

امکانات مورد  تأمینها مانع بزرگی بر سر راه کشورهایی همچون ایران برای ایران شدند. در این بیانیه تصریح شده که این تحریم

 .(1399)ایرنا،  نیاز برای مقابله با بیماری کرونا است

 گذارگام دوم: عوامل تأثیر -3-3

ثباتی سیاسی در ایران و پیامدهای بحران کرونا تقسیم توان به دو دسته روندهای گذشته یا عوامل تاریخی بیگذار را میعوامل تأثیر

 کرد:

 ثباتی سیاسی در ایرانروندهای گذشته و عوامل تاریخی بی -1-3-3

: سطح کالن روندهایی است که فارغ از زمان و به دو دسته کالن و خرد تقسیم کردتوان را میساز در ایران ثباتتاریخی بیعوامل 

. سطح خرد اشاره به امعه ایرانی وجود داشته و اثرگذارندمکان و همچنین اقتصائات نظام جمهوری اسالمی در بلندمدت در ج

های نظام و نخبگان سیاسی است جتماعی، فرهنگی و سیاسی ناظر بر عملکرد و سیاستعواملی دارد که در سطوح اقتصادی، ا

 (.212:1397سروی و حسینی، )خواجه

ثباتی سیاسی در ایران سابقه تاریخی اعتراض در آن است. امری که باعث شده برخی از جامعه امروز ایران با عنوان عامل کالن بی

ثباتی سیاسی در های تکرارشونده بی(. کاتوزیان این ویژگی جامعه ایرانی را در سیکل1386یاد کنند )بشیریه، « جامعه معترض»

ای با گذشت زمان و جمع شدن عوامل مختلف نارضایتی، روند اعتراض بیند و معتقد است در هر دورههای زمانی مختلف میدوره

. جامعه معترض همواره میان اعتراض (213،1381م )کاتوزیان، شویاجه میموثباتی سیاسی معه با بیشتاب گرفته و به یکباره در جا

در جامعه ایران ساختی تاریخی شکل گرفته که در کند و رضایت، اعتراض را انتخاب میو رضایت، گذشته از محتوای اعتراض و 

های ورود اندیشه در دوران معاصر با . از سوی دیگر،(41،1380طلوب شده است )کاتوزیان، آن وضعیت اعتراض تبدیل به وضعیت م

و تبدیل به یک روند کالن در جامعه تشدید مدرن به ایران رویکردهای اعتراضی در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم و نخبگان ایرانی 

 . (9،1394شده است )آبراهامیان، ایران 

کننده در یک دوره تاریخی ثباتحوادث بی که سبب بروز هستند علل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیسطح خرد شامل 

 ثباتی و اعتراض سیاسی مواجه هستیم. مدت بیمدت و میانح با علل کوتاهشوند. در این سطمشخص می

های ثر از تحریمهای اخیر در جمهوری اسالمی، علل اقتصادی متأگیری اعتراض در سالترین عوامل شکلاز مهم علل اقتصادی:

، تابستان 1396ماه دیاد در مشهد، اسالمشهر و قزوین تا شهری دهه هفتهای بوده است. از شورش هادولت آمدیو ناکارخارجی 

ماه اعتراضات دیگیری اعتراضات بوده است. برای مثال ، بحران در حوزه اقتصاد و معیشت، عاملی مهم در شکل1398و آبان  1397

گیری این سل جوان در شکلحروم اتفاق افتاد. بیکاری و مشکالت اقتصادی نکوچک و م در مناطق حاشیه شهری، شهرهای 1396

در کنار ناکارآمدی مدیریت انفعالی دولت یازدهم و دوازدهم، ریشه بخش مهمی از مشکالت و  .اندای داشتهکنندهنقش تعیین وقایع
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پیدا کرد. کاهش صادرات نفتی، محدودیت ارتباطات تجاری،  ی خارجیهاتوان در تحریممیچند سال اخیر ایران را مسائل اقتصادی 

هاست که ترین اثرات این تحریمکاهش درآمد ارزی و در نتیجه کاهش شدید نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی از مهم

  ثباتی سیاسی در ایران است.آن تقویت عوامل اقتصادی بی نتیجه

توان از علل در ارائه خدمات عمومی به مردم و پاسخگویی به تقاضاهای دریافتی از محیط را میها ناکارآمدی دولت عوامل سیاسی: 

گذاری نیروهای تأثیر. نکته دیگر، گسترش (590،1397دانست )اکبری و اشرفی،  ثباتی سیاسی در دو دهه اخیر در ایرانمهم بی

دید به زورآزمایی برای بسیج سیاسی هوادران خود در داخل و خارج اپوزیسیون است. این نیروها با استفاده از ابزارهای ارتباطی ج

المللی دست زده و فشارهای سیاسی بر نظام را در مواقع بحرانی تقویت های خارجی و نهادهای بینگیری با دولتاز کشور، ارتباط

 کنند. می

های شهری نشینی و شکاف طبقاتی )در شورششیهفرهنگی از جمله حا -های اجتماعیها و بحرانشکاف فرهنگی: -عوامل اجتماعی

 -ومیهای ق( و شکاف1388(، شکاف بین نسلی و محرومیت نسبی طبقه متوسط )در حوادث 1398و  1396های و سال 1370دهه 

ادغام در . عالوه بر این، ثباتی سیاسی هستندبی( را از عوامل اجتماعی 1385آذربایجان سال زبانی )بحران در شهرهای ترک زبان 

دهکده جهانی و گسترش ارتباطات اجتماعی که سبب سهولت انتشار اخبار و اطالعات شده، زمینه فشار همیشگی افکار عمومی 

های ها و شبکه. رسانه(591،1397ده است )اکبری و اشرفی، المللی را فراهم کرهای خارجی و نهادهای بینداخلی و فشار دولت

گیری و نقش آنها در گسترش ارتباطات و شکل کننده هستندثباتدهی به حوادث بیگیری و جهتلشکاجتماعی بستری مهم برای 

 مشهود است. اعتراضات در دو دهه اخیر 

 تبعات بحران کرونا -2-3-3

 :توان تقسیم کردمیفرهنگی  -این تبعات را در دو دسته کلی اقتصادی و اجتماعی

در این بخش در حدی است  تبعات بحراندید. توان در حوزه اقتصاد میگیری کرونا را بارزترین اثرات بحران همه :یاقتصاد تبعات

 گیریهمهدر ایران،  (.1399)پژوهشکده آمار،  دانستجهان و ایران در اقتصاد  بزرگ توان آن را آغازی بر وقوع یک رکودکه می

تواند بر بیش از می که های اقتصادی و کاهش اشتغال شدههتقاضا سبب بحران در بنگا گذاری بر هر دو سمت عرضه وتأثیرکرونا با 

، کاهش رشد اقتصادی، کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات .(1399)عسکری،  چهارمیلیون و هشتصدهزار شغل اثر منفی بگذارد

ها، رکود بخش ناشی از شوک ارزی و تحریم افزایش تورم، تشدید رکودرشد منفی اقتصادی، کاهش درآمد دولت،  کسری بودجه،

اقتصادی تبعات  ازکاهش گردشگری  های غیرنفتی، کاهش قیمت نفت وانالکاهش ارزآوری از ک نی با بسته شدن مرزها،بازرگا

  (.1398، های مجلس)مرکز پژوهش هستندبحران کرونا دیگر 

 .نشان داده استدی و ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل کشور را ، کرونا بیش از هر چیز ناکارآمدر حوزه سیاسی تبعات سیاسی:

ها شد اما با نمایان شدن مشکالت اقتصادی، دولت در سبب کاهش مبتالیان و فوتی 1399گذاری تا اردیبهشت اعمال قوانین فاصله

کشور با  1400اجتماعی تا تابستان گذاری توجهی به قواعد فاصلهها و بیهای خود تجدیدنظر کرد. با کاهش محدودیتسیاست
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نظرها درپی بیماری مواجه شد. عالوه بر این، اختالفات میان مقامات مسئول نیز وجه دیگری از ماجرا است. این اختالفهای پیپیک

و بسیاری  شیوه بازگشایی مدارس کنکور سراسری، ،(1399)مشرق،  بارها در مورد مسائلی مانند برگزاری و یا لغو مسابقات ورزشی

جدی  م و در نتیجهسردرگمی مرد ،ناکارآمدی نهادهای مسئولاین اختالفات سبب نمایش  .(1399)ایسنا،  موضوعات دیگر پیش آمد

این  موج چهارم و پنجمگیری در مهار بیماری کرونا و شکل دوازدهم عدم موفقیت دولت. شد بهداشتیهای دستورالعملنگرفتن 

های های اجتماعی و رسانهها با فعالیت در شبکهاین گروهر نیروهای مخالف نظام نیز شد. فعالیت بیشت سبب ،بیماری از سوی دیگر

های حاصل از تبعات ناتوانی نظام در مقابله با بحران، تشکیک در آمار و ارقام رسمی و دامن زدن به نارضایتی تبلیغخارجی به 

  ازی فضای سیاسی جامعه اثرگذار باشد.سثباتدر بیتواند بحران کرونا دست زدند که می

صورت واگرایی را در عرصه اجتماعی ب شهریاری  الگوی رفتار سیاسی اجتماعی در دوران کرونایی: فرهنگی -اجتماعیتبعات 

ها در دنیای واقعی شده و از سوی گیری انسانفاصله سبب از یک سو گیریهمهداند. به این معنا که واقعی و همگرایی مجازی می

دیروز به روابط از راه دور، پیوندهای سنتی و چهره به چهره  و در نتیجه تبدیلنت اینتر فضایمهاجرت افراد به  موجب ،دیگر

 ایناز  اعتراضاتی که تا پیششود ر سبب میاین ام. (178،1399ریاری، های اجتماعی شده است )شهمجازی و مبتنی بر بستر شبکه

های داد، به فضای اینترنت منتقل شود و فضای مجازی بستری برای تسهیل بسیج همگرایانه کنشدر دنیای واقعی و مجازی رخ می

اعتراضات در عرصه ونا، سبب سازماندهی تواند در دوران پساکراین تجربه اعتراضات مجازی می .کننده شودثباتاعتراضی و بی

ی از امرای های رسانهدر پرتو فناورینبرد قدرت در عرصه اجتماعی و سیاسی  توان گفتمی  .(169،1399شهریاری، ) شودعی واق

توان از تعمیق شکاف در کنار تغییر نوع روابط اجتماعی، می. (310،1400 تبدیل خواهد شد )مطهرنیا، شدهواقعی به واقعیتی مجازی

باتوجه به اینکه  .یاد کردهای اجتماعی در جامعه ایران شینی و در نتیجه گسترش و افزایش آسیبنطبقاتی، گسترش فقر و حاشیه

های اجتماعی مسأله گسترش آسیبشود میلیون نفر تخمین زده می 45پذیر در برابر کرونا در ایران بیش از های آسیبجمعیت گروه

این وضعیت همراه با اضطراب ناشی از احتمال ابتال به بیماری، قرنطینه خانگی (. 199،1399بسیار مهم و قابل توجه است )سجادی، 

های اجتماعی و فردی دامن زده و کرونا را از یک بیماری جسمی، به یک تواند به انواع آسیبو قطع ارتباطات واقعی اجتماعی می

 ل کند.  یبدتفرهنگی  -بیماری اجتماعی

 هاپیشرانگام سوم:  -4-3

 توان به دو دسته( و آنها را می245،1393فر، دهند )ملکیا نیروهایی هستند که صحنه، محیط و دنیای اطراف ما را تغییر میهپیشران

واکسیناسیون گیری کرونا وقایعی مانند های مرتبط با ثبات سیاسی تقسیم کرد. در حوزه همهگیری کرونا و پیشرانمرتبط با همه

 گیری خارج شودقطعی، کاهش شمار مبتالیان و قطع زنجیره انتقال تا حدی که بیماری از حالت همه، کشف دارو و درمان گسترده

 وند؛کننده شثباتبی رویدادهایوقوع  توانند موجبمیکه حوادثی هستند های مرتبط با ثبات سیاسی پیشران. توانند پیشران باشندمی

های خارجی ، افزایش فشارها و تحریممسئوالن، آشکار شدن اختالف میان آنو اعتراضات ناشی از  از جمله تعمیق بحران اقتصادی

 تبعات بحران کرونا را تقویت کند، درگیری نظامی خارجی و یا حوادث تروریستی در داخل که سبب کاهش امنیت شود. که 

 هاشناسایی عدم قطعیتگام چهارم:  -5-3
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(. عدم قطعیت به 17:1397است )پدرام و زالی،  آنهاویژگی اصلی و اساسی  ناپذیریبینیپیشها رویدادهایی هستند که عدم قطعیت

ها و رویدادهای سازنده فردا است؛ در به معنای ندانستن مسائل، روندها، تصمیمدهد نیست بلکه آنچه فردا رخ می معنای ندانستن

ترین عدم مهمرسد نظر میهب ،شدههای طرح براساس پیشران .(Marsh, 1998,40بینی است )واقع عدم قطعیت نقطه مقابل پیش

 هایثبات نظام سیاسی، تشدید بحرانکننده نظام سیاسی، ثباتتشدید عوامل بی، : کنترل بیماریهای بحث ما عبارتند ازقطعیت

 ثباتی سیاسی شوند. توانند موجب بیاقتصادی و سیاسی و اجتماعی که می

 انداز مطلوب یا کلیچشمترسیم گام پنجم:  -6-3

 قابل ترسیم ترین آینده، مطلوبوجود ندارد کرونا مهار حداکثری برای ،مدتحداقل در کوتاه ،انداز روشنیچشم در شرایطی که هیچ

جبران اثرات و و  و واکسیناسیون، گذاری اجتماعین از طریق فاصلهکاهش سرعت انتقال بیماری و کنترل آ :است مؤلفهشامل دو 

. کاهش یابدکننده ثباتطریق احتمال وقوع حوادث بی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تا از اینتبعات منفی این بحران در عرصه

در نتیجه اثرگذاری بحران بر ثبات و و تبعات آن کنترل شده شیوع بیماری  آن شرایطی است که درانداز مطلوب ما چشمواقع، در

  .شودسیاسی خنثی 

  های کلیدیعدم قطعیتتعیین گام ششم:  -7-3

به  . این گامکنیمتعیین باید و اهمیت  تأثیر نظراز  را های کلیدیانداز کلی، عدم قطعیتگام چهارم و با در نظر گرفتن چشم اساسبر

 کند )پدرام و زالی،کمک می شوندمی طراحیمحورهایی که سناریوهای نهایی براساس آنها  ورچوب سناریو چا گیریشکل

سناریوهای مختلف  ای کهگونهگیرد بصورت میشکل دو محور متقاطع به های کلیدی عدم قطعیتاین کار با نمایش . (18،1397

ن کرونا مواجه کنترل بحراما با دو عدم قطعیت کلیدی ثبات سیاسی و  با این اوصاف، (213:1390باشند )شوارتز، قابل شناسایی 

این  .آن استماعی کنترل بیماری )شیوع و انتقال( و کنترل تبعات سیاسی، اقتصادی و اجت شامل. کنترل بحران در درون خود هستیم

که شامل  دندهش مینمای هر یک از این محورها طیفی از احتماالت را گیرند.قرار میبر روی دو محور متقاطع دو عدم قطعیت 

 :استتا ثبات سیاسی، و تشدید بحران کرونا تا کنترل بحران کرونا  ثباتی سیاسیطیف بی
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  هاسناریوگام هفتم:  -8-3

، از بحران موفق عبورسناریوی  از:که عبارتند  برسیمبه چهار سناریو برای آینده سیاست داخلی ایران  توانیممی با توجه به شکل یک،

 و شگفتی بزرگ. ،ادامه تبعات بحران، شورش بزرگ

گیری کرونا کنترل شده و از سوی از یک سو بحران همه ،استانداز مطلوب که سناریو و چشم« از بحران موفق عبور»در سناریوی 

ری اجتماعی گذااول کنترل شیوع و انتقال بیماری از طریق فاصله :دو وجه داردثبات است. این کنترل بحران نظام سیاسی با دیگر 

تصادی، های اقعرصهی کرونا در دوم کنترل تبعات منفو  قطعی نیز به وقوع بپیوندد درمانو  مؤثر ساز واکسنتواند با شگفتیکه می

های وارد های مناسب برای جبران آسیبگذاریبویژه در حوزه اقتصاد و با سیاست تبعات بحرانکنترل  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

رسد بدون شرط الزم برای قطعیت یافتن ثبات سیاسی خواهد بود و به نظر میپیش (83،1399 شده بر ساختارهای اقتصاد )مطلبی،

 .خواهد بودثبات سیاسی امری نامحتمل  حفظ، حتی در صورت کنترل بیماری، ین تبعاتکنترل ا

عوامل  گیری،به اینکه بحران همه گیری کرونا کنترل شده اما با توجهزمانی رخ خواهد داد که همه ،«تبعات بحران تداوم»ناریوی س

تنها کنترل شیوع بیماری  ،. به همین دلیلشویمکننده مواجه ثباتبا حوادث بی امکان دارد ،را تقویت کرده ثباتی سیاسیتاریخی بی

ورده نیز اجتماعی بوجود آهای گوناگون زندگی که این بحران در عرصهاهمیت دارد، بلکه حل و فصل مسائلی نیست که برای ما 

با توجه . بودد خواهسیاسی  ثباتعاملی اثرگذار بر خواهند ماند و ، اثرات آن همچنان در جامعه باقی بیماریدر نبود  زیرامهم است. 

و کنترل نسبی شیوع بیماری و در عین حال تداوم تبعات اقتصادی و اجتماعی  1400به واکسیناسیون گسترده در تابستان و پاییز 

بی ثباتی 

 سیاسی

 تشدید بحران کرونا

 کنترل بحران کرونا

 ثبات سیاسی

عبور سناریوی 

 موفق از بحران

 تداوم تبعاتسناریو 

 بحران

 شگفتیسناریوی 

 بزرگ

سناریوی شورش 

 بزرگ

 رانیدر ا یاسیبحران کرونا و ثبات س یوهای: سنار1شکل 
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 ی بحث ماترین سناریوتوان محتملهای ناکارآمد دولت برای حل مسائل، این سناریو را میها و سیاستادامه تحریم کرونا، بویژه

 دانست.

عین تشدید بحران کرونا و تبعات که در رخ خواهد داد  زمانیباشد، مطلوب دوم نیز تواند سناریوی میکه « رگشگفتی بز»سناریوی 

های حلکه دولت بتواند عالوه بر کنترل جامعه از طریق راهسناریو به شرطی رخ خواهد داد این  شود.نیز حفظ ثبات سیاسی آن، 

کند. همراه با خود  و تبعات آن را در راه مبارزه با بیماری آنهاو را افزایش داده های خود ، اعتماد مردم به سیاستاقناعی و فرهنگی

بازگویی مسائلی است که در نتیجه بحران در کشور ایجاد شده است. بدون ها، ارتباط با مردم و مر نیازمند استفاده از رسانهاین ا

 د. از بحران و فشارهای داخلی و خارجی برآم از عهده حل مسائل حاصل تواننمی، همراهی و جلب اعتماد مردم

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن، دولت ناتوان از همراه کردن ری و بحرانگیبا تشدید بحران همه« شورش بزرگ»سناریوی در 

و را تضعیف  دولت ها، مشروعیتنبیش از پیش آماج انتقادات و اعتراضات قرار خواهد گرفت. ناکارآمدی در مقابله با بحرا ،مردم

با تحریک و تهییج که  مواجه خواهیم شد با مردمی شرایطدر این  .کردمواجه خواهد کننده ثباتبی از حوادث ایمجموعهبا  را کشور

. این اعتراضات دهنداز فضای مجازی خارج شده و اعتراضات خود را در فضای واقعی بروز می ،های مجازی معاندا و شبکههرسانه

م سیاسی موجود اکل نظن، خارج از کشور و بسیج نیروهای مخالف و اپوزیسیوهای های خارجی، رسانهدولتد با همراهی نتوانمی

  د. نداده و آن را تا مرز فروپاشی پیش ببرقرار  هدف حملهرا 

 گیرینتیجه -4

ها را های زندگی جمعی و فردی انسانسرعت تمام عرصهبخش بهداشت و درمان شروع شد، به که از 19-گیری کوویدن دنیاابحر

سناریوهایی به و  پرداختیمی در ایران بررسی اثرات شیوع این بیماری بر ثبات سیاس به مقالهدر این  .ه استخود قرار داد تأثیرتحت 

ماند بخش بهداشت و درمان باقی نمی رید توجه کرد تبعات بحران کرونا دادعای اصلی مقاله این است که با. دست یافتیم برای آینده

ثباتی بی سازتاریخی زمینه توانند به تقویت عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میهای مختلف و اثرات آن در حوزه

رسیدن به سناریوی مطلوب که برای  معتقدندبا تحلیل مبتنی بر این ادعا، چهار سناریو را طراحی کردند و نویسندگان . شوندسیاسی 

که بهداشت و واکسیناسیون و تقویت شب ادامه ،بهداشتیهای کید بر دستورالعملدر کنار تأ ،نامطلوبو دور شدن از سناریوهای 

رسد حتی نظر میدر واقع، به. در پیش بگیرند کرونا بحران تبعاتبرای مقابله با  هاییسیاستمدارن و سیاستگذاران باید برنامه درمان،

های مختلف خرد و کالن جامعه ایران داشته و این ای در حوزههبا کنترل شیوع بیماری، باتوجه به اینکه بحران کرونا تبعات گسترد

اقدام در جهت کنترل نتایج منفی و مخرب بحران در  ،ثباتی سیاسی جامعه ایران شوندبی تشدید عوامل تاریخیتوانند به تبعات می

سمت سناریوی مطلوب حرکت  سناریوهای نامطلوب بهتحقق های مختلف بسیار ضروری است تا بتوانیم با جلوگیری از حوزه

   کنیم.

 فارسی منابع
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ای ثباتی سیاسی با استفاده از روش تحلیل مقایسه(. تبیین و تعریف علل اجتماعی بی1397اکبری، عابد و اشرفی، مجتبی ) (1

 . 571-569، صص 4، سال اول، شماره پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانهکیفی فازی، 

، 15/7/1399، تاریخ انتشار های آمریکا مقابله با کرونا را دشوار کرده استجهان: تحریم کشور 26بیانیه (. 1399ایرنا ) (2

 /www.irna.ir/news/84066294، آدرس اینترنتی: 19/6/1400تاریخ بازیابی 

، 18/6/1400کنند، تاریخ بازیابی های اجتماعی استفاده میدرصد از مردم ایران حداقل از یکی از شبکه 70(. 1398ایسپا ) (3

 http://ispa.ir/Default/Details/fa/2094/70آدرس اینترنتی: 

، آدرس اینترنتی 10/6/1400، تاریخ بازیابی 12/5/1399بازی شد، تاریخ انتشار (. کنکور هم سیاسی1399ایسنا ) (4

https://snn.ir/003dKW 

 . ترجمه بهرنگ رجبی، تهران: نشر چشمه. مردم در سیاست ایران(. 1394آبراهامیان ) (5

، صص 9، شماره راهبرد یاسها، شناسیها و روشنگری: مبانی، ضرورت(. آینده1386آقاپور، علی و پهلوان، فاطمه ) (6

176-154 . 

 ، تهران: نگاه معاصر. عقل در سیاست(. 1386بشیریه، حسین ) (7

ها نواندیشی برای هزاره نوین: مفاهیم، روش اسالتر، ریچارد. :پژوهی چیست؟، در(. مقصود ما ار آینده1386بل، وندل ) (8

 ینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.فر و دیگران، تهران: مرکز آ، ترجمه عقیل ملکیهای آینده پژوهیو ایده

پژوهی: تاریخچه، اهداف و دانش، علم انسانی برای عصر جدید. ترجمه مصطفی تقوی و ه(. مبانی آیند1392بل، وندل ) (9

 محسن محقق، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

، سال هیجدهم، مطالعات راهبردی(. انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران، 1394هاشمی، میرقاسم )بنی (10

 .139-170 (، صص69)پیاپی  3شماره 

(. الگوی نوین برای سناریونویسی در موضوعات راهبردی، مطالعه موردی 1397پدرام، عبدالرحیم و زالی، سلمان ) (11

 .26-1، صص 26، پیاپی 2سال هفتم، شماره  فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،سناریوهای آینده بحران سوریه، 

 .ب و کارهای ایرانیبحران کرونا بر کس تأثیر(. 1399پژوهشکده آمار ) (12

، 31، شماره نشریه راهبرد ها.ها و شاخصبه سوی شناخت گونه (. درآمدی بر ثبات سیاسی:1383) محمدعادل پناهی، (13

 . 34-42صص 

، تاریخ بازیابی سایت اقتصاد آنالین در ایران در نتایج آزمایش اولیه. (. دو نمونه مثبت کرونا1398جهانپور، کیانوش ) (14

 https://www.eghtesadonline.com/n/28Hr، آدرس اینترنتی: 20/6/1400

 )ع(. دانشگاه امام صادق . تهران:پژوهیهای آیندهمبانی، اصول و روش(. 1391حاجیانی، ابراهیم ) (15

. 19-(. مقایسه توانایی دولت ایران و کشورهای منتخب شرق آسیا در سیاستگذاری کووید1399رضا )حیدری، علی (16

 . 47-72(، صص 58)پیاپی  2، شماره 15، دوره پژوهشنامه علوم سیاسی

http://www.irna.ir/news/84066294/
https://snn.ir/003dKW
https://www.eghtesadonline.com/n/28Hr
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یران. (. دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ا1397سروی، غالمرضا و حسینی، سیدجواد )خواجه (17

 .228-199(، صص 28، سال چهاردم، شماره دوم )پیاپی دوفصلنامه دانش سیاسی

روزآمد برای ثباتی سیاسی: به سوی مدلی جامع و های بی(. درآمدی انتقادی بر مفهوم و شاخص1394دالوری، ابوالفضل ) (18

 .59-93، صص 2، سال اول، شماره پژوهیفصلنامه دولت ثباتی سیاسی.سنجش بی

، تاریخ بازیابی خبرگزاری مهرد. کننپروتکل های بهداشتی را رعایت نمیدرصد مردم  40(. 1399ذواالفقاری، حسین ) (19

  mehrnews.com/xSRCx، آدرس اینترنتی: 20/6/1400

 . ترجمه حمید امانت، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ثباتی سیاسیالگوهای بی(. 1380ساندرز، دیوید ) (20

 . 1399مجموعه مصوبات تا خرداد (. 1399مقابله با بیماری کرونا ) ستاد ملی (21

گیری (. ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه1399سجادی، حمید ) (22

 . 189-215، صص 4، شماره 15سال  پژوهشنامه علوم سیاسی،. 19-کووید

ترجمه عزیز علیزاده، تهران: مرکز  ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت.دورنگری: برنامههنر (. 1388شوارتز، پیتر ) (23

 پژوهی علوم و فناوری. آینده

ترجمه عزیز علیزاده، تهران: مرکز  ریزی برای آینده در دنیایی با عدم قطعیت،هنر دورنگری: برنامه(. 1390شوارتز، پیتر ) (24

 فاعی.پژوهی علوم و فناوری دیندهآ

 -( با نگاهی به شرایط سیاسی19-اجتماعی ویروس کرونای جدید )کووید -(. رفتار سیاسی1399شهریاری، حیدر ) (25

 .182-147، صص 2، شماره 15، سال پژوهشنامه علوم سیاسیاجتماعی ایران، 

، 16/2/1399انتشار  ، تاریخسایت الف(. بررسی تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد ایران و جهان، 1399عسکری، فریدون ) (26

 https://www.alef.ir/news/3990216045.html. آدرس اینترنتی: 15/6/1400تاریخ بازیابی 

 پژوهی دفاعی.. تهران: مرکز آیندههای مطالعه آیندهبررسی و شناخت روش(. 1395قدیری ) (27

 ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی. .رانیدر ا تاسیو س خیارت هیظر: نتلو م تاد دولضت(. 1380کاتوزیان، محمدعلی ) (28

چاپ  ،زیزیو ع یسیفنترجمه  .ویلهپ هلسلس انایا پت تروطیش: از مرانای یاسیاد سصتاق(. 1381کاتوزیان، محمدعلی ) (29

 هشتم، تهران: نشر مرکز.

، تاریخ انتشار خبرگزاری فارس انسانی است.در بحبوحه کرونا غیر های یکجانبه آمریکا(. تحریم1399الوروف، سرگئی ) (30

 http://fna.ir/exsfc0، آدرس اینترنتی: 19/6/1400، تاریخ بازیابی 28/3/1399

ترجمه عزیز تاتاری، تهران: مرکز  .طراحی سناریو: پیوند بین آینده و راهبرد(. 1386و باندهولد، هانس ) لیندگرن، ماتس (31

 . پژوهی علوم و فناوری دفاعیآینده

 . تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.پژوهی ثبات سیاسی در ایرانآینده(. 1392محمدی لرد، عبدالمحمود ) (32

 . تهران: نشر نی.نگریاسی آیندهشنروش(. 1391مردوخی، بایزید ) (33

https://www.alef.ir/news/3990216045.html
http://fna.ir/exsfc0
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( بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای 8درباره مقابله شیوع ویروس کرونا )(. 1398های مجلس )مرکز پژوهش (34

، آدرس اینترنتی: 10/6/1400، تاریخ بازیابی 25/12/1398، تاریخ انتشار مدیریت تبعات آن

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1462301 

( تحلیل عملکرد سیاستی صداوسیما در 50درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا )(. 1399های مجلس )مرکز پژوهش (35

آدرس اینترنتی: ، 10/6/1400، تاریخ بازیابی 10/4/1399تاریخ انتشار  مواجهه با کرونا.

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1563246 

، 10/6/1400، تاریخ بازیابی 14/4/1399تاریخ انتشار  .پاسکاری ستاد کرونا در ورزش و سازمان لیگ(. 1399مشرق ) (36

 mshrgh.ir/1091151آدرس اینترنتی: 

مجله ارزیابی تأثیرات . 1399بینی تولید ملی سال بر پیش 19-(. تأثیر پاندمی کووید1399مطلبی، سیدمحمد موسی ) (37

 .83-206، صص 2، شماره 1، دوره اجتماعی

 .291-317، صص 1، شماره 6، دوره پژوهی ایرانفصلنامه آیندههای آینده. جهان(. کرونا و زیست1400مطهرنیا، مهدی ) (38

، صص 8، شماره راهبرد یاسگیری، ریزی مبتنی بر سنایو: راهی برای کم کردن آفات تصمیم(. برنامه1385فر، عقیل )ملکی (39

73-109. 

 پژوه. . چاپ چهارم، تهران: آیندهپژوهی، علم و هنر کشف و اختراع آیندهپژوهی: آیندهالفبای آینده(. 1393فر، عقیل )ملکی (40

، 20/6/1400. تاریخ بازیابی 1399 تیر 24آشنایی با ستاد ملی مقابله با کرونا، منتشر شده در (. 1399همشهری آنالین ) (41

 /https://www.hamshahrionline.ir/news/530646آدرس اینترنتی: 
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