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 از اين منظر. است بوده انقالب آيندهو تداوم موضوع مسأله، ترين حساس انقالبي،هراز پس

 گرفتن نظردرباو ايران اسالمي انقالب آينده اهميتبه توجهباتا كندمي تالش حاضر مقاله

نويسي به عنوان يكي از شيوه هاي آينده سناريو شيوهاز ادهاستفبا آن، عليه المللي بين هاي فشار

و پرداخته اسالمي انقالب حيات سياسي آينده درباره مطرح هاي سناريو برخي طرحبه پژوهي،

و نقد چند سناريو در بحث مورد نظر،.دهد ارائه آيندهاز تحليلي اين در اين پژوهش با طرح

 با در نظر گرفتن پارامتر هاي ايران اسالميت كه انقالبفرضيه مورد تأييد قرار خواهد گرف

.مختلف، روند بالنده اي را در حيات سياسي خود تجربه خواهد نمود

: واژگان كليدي

، انقالب اسالمي ، سناريو نويسي  آينده پژوهي
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 مقدمه
كه امروزه به عنوان يك رشته علم ي پژوهش پيرامون آينده از موضوعات جذابي است

واجد روش هايي براي پيش بيني ازمسائل آينده تحت عنوان آينده پژوهي مورد استفاده قرار

.مي گيرد

به عنوان يكي از انقالب هاي تأثير گذار در دنياي معاصر همواره انقالب اسالمي ايران

و مسائل آن در پژوهش هاي گوناگوني مورد بررسي  موضوعي مهم براي پژوهشگران بوده

به شرايط. ته استقرار گرف كه با توجه بر اين اساس سئوال اصلي پژوهش پيش رواين است

و فشار هاي بين المللي عليه اين كشور، آينده نظام سياسي انقالب اسالمي  موجود در جهان

 چگونه خواهد بود؟

چه وضعيتي براي انقالب اسالمي روي خواهد داد، ما را با پيش بيني اينكه در آينده

و قادر است به وضعيت هاي مي كند  محتمل آينده حيات نظام سياسي انقالب اسالمي آشنا

در. شناسايي برخي از مسائل در راه پيشرفت انقالب اسالمي كمك نمايد بدين ترتيب ما را

مي نمايد و رفع برخي مشكالت احتمالي آينده هدايت . شناسايي

به منظور ارائه تحليلي از آينده نظام و در اين مقاله سياسي در ايران بعد از انقالب اسالمي

مي كنيم تا برخي سناريوهاي محتمل درباره انقالب اسالمي را مطرح  پيشبيني از آن تالش

به ارزيابي هر يك از آنان بپردازيم و سپس با. نموده و ارزيابي اين سناريوها پس از نقد

مي كنيم  و تجربيات تاريخي تالش آي استفاده از شواهد .نده مطلوب را ارائه نمايم تا

دال« سناريوي تضعيف نظام در اثر فشارهاي«،»يل فرا ماديسناريوي عدول از آرمان ها به

كه،»سناريوي تضعيف نظام در اثر منازعات سياسي داخلي«و»الملليبين  سه سناريويي هستند

و موايران در باب آينده انقالب اسالميبه طرح آنان پرداخته و هر نقد قرار خواهد گرفتمطرح

.و سناريوي تقويت جايگاه انقالب اسالمي مورد تأييد قرار خواهد گرفت

كه آينده هابايد توجه داشت و پژوهش از جمله انقالب اسالمي ايران،انقالب هاي مختلف

هاييبه عنوان نمونه يكي از ديدگاه. بر اساس چارچوبهاي ديگر مورد بحث واقع شده است

به  كالبد شكافي«در كتاب» كرين برينتون«بررسي چهار انقالب بزرگ جهان پرداخته، نظريهكه

به عنوان يك مدل قابل تعميم بر همه. است» چهار انقالب وي سعي دارد نظريه خود را

هاي پيشين، يا بازگشت به ارزش» ترميدور«ديدگاه او كه تحت عنوان. قلمداد نمايدانقالب ها

و)240: 1363برينتون،(. مطرح شده است كه دوران پس از پيروزي انقالب  وي معتقد است

به ارزش به عنوان رفتار محتوم يك انقالب اشارهبازگشت نظام اجتماعي .مي نمايد هاي پيشين
)14-1380:13 زادگان،يمهدو(
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و نقد نظر مي توان آن را جبر تاريخي» برينتون«در تحليل هاكه اي دانست، بگوانقالب نه

و يا استحاله به فروپاشي هاناظر و عمالً قضاوت در مورد چهار انقالب انقالب مي باشد

و بيان حالت انقالب در دوران گذراست و روسيه، بوده به. فرانسه، آمريكا، انگليس با توجه

 سال قبل از وقوع انقالب اسالمي ارائه شده، تحليل درستي از انقالب11اينكه اين ديدگاه 

)14-1380:13 زادگان،يمهدو( المي نمي تواند داشته باشداس

كه در زمينه آينده ها نگاه ديگري ها» عادي سازي« وجود دارد، فرايند انقالب  انقالب

در» عادي سازي جنبش هاي مردمي در ايران معاصر«در كتاب» داوود مهدوي زادگان«. است

ها«:اين زمينه مي نويسد و رويدادهايو جنبش هاي انقالب مردمي در كشاكش تحوالت

مي گذارند كه از آن با عنوان  و اجتماعي، فرايندي را پشت سر روزمره«،»عادي سازي«سياسي

ها» نهادينه شدن«و» شدن و گويي سرنوشت محتومي براي تمام انقالب مي شود هاانقالب ياد

اگر. سياسي روبروستجامعه در اين نوع عادي سازي، با دگرگوني مشروعيت.مي باشد

و از رهبري مذهبي بهره مند باشد)نه سنتي(جنبش مردمي، هويت معنويت خواهانه  . داشته

به معناي پيشين و آن دنيوي) گذر از وضعيت انقالبي( عادي سازي تفسير ديگري نيز دارد

و عرفي شدن است )14-1380:13 زادگان،يمهدو( شدن

كه» محمديمنوچهر«در بحث مورد نظر پژوهش نيز ديدگاهي را در مورد مسائلي

و راهكارهايي كه با انجام آن آينده  انقالبيون پس از پيروزي در انقالب با آن مراجعه هستند

مي گردد .)58-1382:56،يمحمد( انقالب تضمين

و تفاسير ياد شده به نظر مي رسد كه عمده اين در مجموع و نقد ديدگاه ها در تحليل

كه مثالً در ديدگاه برينتون،ديدگاهها و حالت انقالب در يك دوره معين است  بيان وضعيت

همچنين ديدگاه مهدوي زادگان. بررسي چند وضعيت مشابه در چهار انقالب انجام شده است

و حالت دوران گذر انقالب اسالمي  كه هر يك از زاويه اي تبيين وضعيت و منوچهر محمدي

به عنوان. است ها يك قائده برايو نمي تواند  گرچه بعض ويژگيها. در نظر گرفتانقالب

هامي تواند براي همه و بيش يكساني را داشته باشد مثل كمتر شدن انقالب  حالت كم

به جلو انقالب و شور انقالبي بر اثر روند رو .احساس

زيرا مراحل گوناگون هر انقالب را بايد ويژه همان انقالب دانست، بايد توجه داشت كه

و حوادث تأثير گذار در روند هر  و همچنين شيوه رهبري و تاريخي شرايط اجتماعي، سياسي

هاانقالب با ساير  و نمي توان يك قاعده كلي براي همه انقالب ها تفاوت اساسي دارد  انقالب

را. ارائه داد از همه مهمتر خصوصيات ويژه انقالب اسالمي است كه تمام نظريه هاي موجود

و آرمان هاي انقالبي تحت  كه نياز به شناخت دقيق مؤلفه هاي دين اسالم تأثير خود قرار داده

و حفظ دستاوردها  و تالش در جهت تحقق آنها برگرفته از آن دارد تا با تبيين درست آرمان ها
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و تداوم انقالب اسالمي و خارجي انقالب، زمينه را براي استمرار و نيز رفع آسيبهاي داخلي

و آينده آن را تضمين نماييمفراهم )56-1388:33ك زماني،.ر( نموده

 سناريونويسي-1
كه براي تحليل روند گذشته» سناريو نويسي« يكي از تكنيكهاي پايه اي آينده پژوهي است

و تمركز سناريو نويسي،  و روند هاي آيندهو تحليل آينده كاربرد دارند ايجاد يا بازسازي وقايع

و اطالعات گردآوري شده مي باشد اساس مجموعه شواهد،و گذشته بر  سناريو هـا بـه.داده ها

كه عبارتنـد از  مهيـا كننـده الگوهـاي:عنوان محصول آينده پژوهي داراي ارزش هايي مي باشد

ذهني منسجم آينده،ساخت فرضيه هاي كليدي،اجبار مديران به تفكر درباره آينده،افزايش فهـم 

و سيستميكو درك درباره محيط بي به تفكر راهبري )259: 1391حاجياني،( روني،و تشويق

كه عبارتنـد از مـشخص كـردن مـواردي كـه بـراي مطالعـه:سناريوها داري اهدافي هستند

كه بـراي تحقـق اهـداف خـود تعين عامالن سياسي، اولويت دارند،  و امكاناتي استراتژيك آنها

)265: 1391ي،حاجيان( دارند،توصيف تحول سيستم مورد مطالعه

مي گردد تـا بـا طـرح سـناريو هـاي مختلـف دربـاره در اين روش از آينده پژوهي تالش

و بحث درباره آنها، پيش  و شـرايط موضوع به امكانات بيني هايي از آينده مورد بحث با توجه

.محتمل ارائه گردد

و متغير هاي دخيل.2  سناريو هاي محتمل
 شده است كه مبناي طـرح بر اساس چند محور سازماندهيبطور كلي سناريوهاي اين مقاله

و تحـوالت آينـده.مي باشد فرضيه ها  مـسائل محـور دوم. محور اول ماهيت انقالب اسالمي

و بر اساس به طرح فرضـ.تحوالت نظام بين الملل استمحور سومو پيش روي انقالب يه هـا

مي پردازيم .ارزيابي آنها

و جهـت گيـري متغيرهاي دخيل در پاسخ به  سوال اصلي در سـه حـوزه محـيط، عملكـرد

و. طراحي شده است و تحـوالت ناشـي از جهـاني شـدن منظور از محيط، محيط بـين المللـي

مي باشد  و تحوالت مرتبط با آن و. محيط داخلي منظور از عملكـرد هـم نحـوه جهـت گيـري

و ناكارآمـدي رونـد مـد   يريتي حـاكم بـر كـشور اقدام تصميم گيرندگان در عرصه بين المللـي

همچنين اين متغيرها بر اساس سه محور ماهيت انقالب اسالمي، مسائل پـيش روي.مي باشد

و تاثيرات محيطي بر آن تبيين شده است .انقالب اسالمي،

با توجه به آنچه گفته شد بطور كلي چند سناريو درباره آينـده انقـالب اسـالمي مـي تـوان

م  كه ابتدا و درباره اينكه وقوع هر يـك ترسيم نمود ي بايد هر يك از سناريو ها را طرح نموده
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چه اندازه بر از ر اي آينده انقالب اسالمي مـوثر اسـت اين سناريو ها تا ا ارائـه، اسـتدالل هـايي

از.دهيم و حركـت بـه سـوي: اين سناريو ها عبارتند عدول از آرمـان هـاي انقـالب اسـالمي

و آرم  تـضعيف نظـام در برابـر فـشار هـاي بـين.ان هاي انقالب اسالمي ديگري غير از اهداف

مي تـوان بـه  و نهايتاً به عنوان سناريويي ديگر ، تضعيف نظام در برابر فشار هاي داخلي المللي

و اهداف خود اشاره نمود  به آرمان ها و روند رو به رشد انقالب اسالمي در رسيدن . پيشرفت

 ها به دليل فرا مادي بودن آنها سناريوي عدول از آرمان.1-2
و بررسـي مي توان براي تحليل آينده انقالب اسالمي مـورد بحـث يكي از سناريوهايي كه

و تجلّي آن در نظام جمهوري اسالمي  كه با توجه به ماهيت انقالب اسالمي قرار داد اين است

ه هـاي ايـدئولوژيكي توجه به ابعاد فرامادي در نظام در آينده بـا چـالش هـاي ناشـي از مولفـ 

و تقويت معيارها امكان پذير كه پيش بيني وضعيت تعديل معيارها، تضعيف معيارها روبروست

كه معنويات جايگاهي در عرصـه. است كه دنياي امروزي دنيايي است اين سناريو معتقد است

مي شوند  به تدريج كمرنگ و بـه ناچـار همه جوامع بر اساس اين ديدگاه. اداره جامعه نداشته

طي خواهند نمود  )145-98: 1380بشيريه،ك.ر(مسير سكوالريسم را

بايد توجه داشت پشتوانه اين استدالل، فضاي شـكل گرفتـه در غـرب در برابـر مـسيحيت

و بر اين اعتقاد است پس از آن حكومت هاي ديني تـضعيف شـدند بگونـه اي  كاتوليك است

بـه نـام اسـالم حكومـت مـي كردنـد نيـز بـهكه پس از مدتي برخي از حكومـت هـايي كـه 

بنابراين بر اساس اين ديدگاه حكومت هـاي مبتنـي بـر ديـن رو بـه. سكوالريسم روي آوردند 

و انقالب اسالمي ايران نيز يكي از اين نوع حكومت ها اسـت  -98: 1380بـشيريه،ك.ر(. زوال است

به اينكه اكثريت كشور هاي جهان اين)145 وبه عالوه با توجه  نوع حكومت غير دينـي دارنـد

و آرمان هاي حكومت ديني دائماً در تعارض با منافع حكومت هاي غيـر دينـي اسـت، اهداف

و اهـداف  و نخواهد توانست بـه آرمـان هـا به خود منزوي خواهد شد اين نوع حكومت خود

.تعين شده دست يابد

 اينكه اغلب اديان بصورت اول. در بررسي اين سناريو چند نكته را بايد در نظر گرفت

و مسيحيت در اين سناريو در نظر گرفته نشده مي شوندو تفاوت هاي اسالم يكسان نگريسه

و. است  و اهل سنت ارائه نشده به عالوه در بحث اسالم نيز تمايزي ميان ديدگاه هاي شيعي

و عميق اسالم شيعي با ديدگاه  مبتني بر سلفي هر دو يكسان درنظر گرفته مي شود ديدگاه باز

و ايرانيان شيعه اولين قرباينيان اين افراطي گري سلفي و قرآن سنخيتي ندارد از اسالم

كه در جهان اسالم به سوي سكوالريسم رفته اند ).nasr.2006:30-31(هستند برخي دولت هايي

،.ر( از اصول انديشه سياسي غني اسالمي برخوردار نبوده بارها متفكرانو)110-1372:99ك عنايت
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و ضعف اين دولت ها را فاصله گرفته از اسالم ناب كه انحطاط مسلمان تالش نموده اند

به سوي. معرفي نمايند به عبارت ديگر اگر هم برخي دولت هاي اسالمي وجود داشته كه

كه از اسالم ناب پيروي ننموده اند  ، به اين علت بوده .سكوالريسم حركت كرده اند

وه داشت كه مباني اصيل دولت شيعي در ايران را نمي توان با ديگر سـاختار هـا بايد توج

و ايـن دولـت حكومت هاي اسالمي ديگر معاصر كه به سكوالريسم گراييدنـد مقايـسه نمـود

و انقالب اسالمي نيز  به اسالم متفاوت است و نگاه آنان كه با ديگر دولت ها ويژگي هايي دارد

و فرهنگي شيعه استبرگرفته از مباني اعت ،.ر(.قادي )75-45: 1380ك هنري لطيف پور

كه مـي بايـد در نظـر گرفـت ايـن اسـت كـه بـر اسـاس ديـدگاه بـسياري از نكته ديگري

از تحليلگران، و زمـاني اتفـاق افتـاد كـه بـسياري انقالب اسـالمي واكنـشي بـه مدرنيتـه بـود

در اين زمينه توجه.به پايان خود رسيده انديشمندان معتقد بودند كه عصر حكومت هاي ديني 

.به ديدگاه ميشل فكو درباره انقالب اسالمي جالب توجه است 

و معتقـد اسـت مي كند فوكو زمينه هاي انقالب اسالمي را در انديشه هاي تشيع جستجو

كه در فرهنگ غرب مفقـود اسـتكه  وي دو ويژگـي. مذهب تشيع داراي ويژگي هايي است

به امام زمـان1گذار در حركت هاي مذهب تشيع عبارتند از تأثير  در) عـج(ـ اعتقاد و نقـش او

آن2زندگي مردم شيعه و نقش آن. ها در حفظ دينـ وجود روحانيت شيعه هـا بـا نحوه ارتبـاط

به گونه  مي اين دو عامل كنـد؛ ولـي در غـرب بنيـاد اي است كه پويايي مذهب تشيع را تضمين

و استقامت   وي نقـش فعـال مـذهب)1384رمضان نرگـسي،.ك.ر( مدرنيته مرده است در برابر پويايي

آن تشيع، در روشن نگهداشتن شعله و برخالف تبليغات غربـي هاي هـا كـه تحـت تـأثير است

مي«هاي ماركس، آموزه هـا را بـه، در ايران اين دين است كـه تـوده»دانند دين را افيون ملت ها

و در نظــر . از ايــن عبــارت نيــستآورتــره مــردم ايــران چيــزي خنــدحركــت واداشــته اســت
)1389فوكو،.ك.ر(

و همچنـين با توجه به آنچه در باره نقش دين در شكل گيري انقالب اسـالمي گفتـه شـد،

و شرايط متفاوت آن با  و ديگر حكومت ها ماهيت انقالب اسالمي ، نمي تـوان ديگر انقالب ها

كه انقالب اسالمي محكوم همچنين نبايـد. به حركت به سوي سكوالريسم است نتيجه گرفت

و حتي برخي  كه اغلب نظريه ها كه انقالب اسالمي خود در وضعيتي اتقاق افتاد فراموش كرد

و  كه آرمان هاي انقالب اسالمي غير قابـل تحقـق اسـت روشنفكران داخلي بر اين باور بودند

چ.حتي مدت كوتاهي دوام نخواهد آورد  نه تنها نين وضعيتي رخ نداد بلكه هـر روز فراينـد اما

و موانع تنومند تر گرديد  به عـالوه. رشد انقالب اسالمي وآزمودگي آن در رويارويي با مسائل

و روي آن قـرار گرفـت توانـست كه پـيش و خارجي و چالش هاي داخلي در برابر بحران ها

و بستر هاي تأثير گذاري بر جامعه جهاني  .را ايجاد نمودخود را مستحكم كند
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عالوه بر آن انقالب اسالمي حـاوي گفتمـاني در درون خـود بـود كـه هـم چالـشي بـراي

و گروه هـاي گفتمان و هم توانست تأثير فراواني بر ديگر كشور ها هاي مسلط دوران خود بود

 اين در حالي است كـه حتـي پـس از وقـوع انقـالب)1391:29درخشه،( سياسي جهان داشته باشد 

ت حليل گران نيز پايان انقالب اسالمي را در آينده نزديك كمتر از چند ماه يا يـك يـا دو برخي

و تعـالي را  و راه پيـشرفت به حركت خـود ادامـه داد سال پيشبيني كرده بودند اما اين انقالب

و لذا مهم شناخت قابليت.پيمود و توانمندي ها به بيبري توجـه بـه عوامـل پويـايي انقـالب ها

. جهت توجه به نقش آنها در كارآمدي انقالب در آينده استاسالمي

مي شود موضوع يكي از موضوعاتي كه درباره ماهيت منازعات آينده بحث به عالوه

مي شود كه شبكه. ايدئولوژي است هايي هايي كه پايگاه مذهبي دارند، شبكه در اين زمينه گفته

و تاثي و اساساً ممكن است نقش مهمتر در رگذارتري تا گروهذاتي بوده هاي فراملي سكوالر

به سال  به نتايج در دوره زماني منتهي و شكل دهي ما. داشته باشند2025نفوذ در حقيقت،

و عامالن توانيم شاهد مقطعي از رهبري روحانيت باشيم كه در آن سران مذهبي از قدرت مي ها

و درگيري .للي باشندالم هاي آينده در سطح بين اصلي در حل مناقشات

و و نفوذ هم اكنون در اختيار اين دسته از سران مذهبي امتياز ثروت در كسب قدرت

و كساني كه در دو بخش مختلف نيم كره. مبلغان مذهبي قرار گرفته است هاي زمين، شمال

و» امير خالد«اكنون پايگاه اينترنتيهم. اند جنوب دنيا گسترش يافته ماتيو«براي مسلمانان

مي» مولواشي كه پايگاه اينترنتي خالد سومين پايگاه معروف از اين دست به شمار روند، بطوري

به شمار مي )www.cic.nyu.edu(.الجزيره در مكان اول است(رود عربي در جهان

را از نظر برخي تحليل گران ساختارهاي مذهبي مي و سياسي تواند اعتراضات اجتماعي

كه بخصوص براي آن دسته و نفوذ در اختيار نخبگان سياسي است،اي  فاقد ابزار ارتباطي

. هدايت شود

كه نقش دين در جهان در حال كمرنگ شدن است اما. سناريوي مذكور در حقيقت معتقد است

كه در آينده نه تنها نقش دين كمرنگ  با توجه به مطالب گفته شده اينگونه استنباط ميشود

 همچنين تحوالت اخير در شمال آفريقا. اسبات جهاني داردنشده بلكه جايگاه مهمي در من

هايي كه در جهان عرب روي داد،همچنين موج اعتراضاتي كه دربرابر توهينو جنبش)2001(

به پيامبر در سپتامبر كه در توهين امريكا توليددر 2012به مقدسات مسلمانان مانند فيلم موهني

ا نه تنها اسالم در ، نشان داد كه و قوانين اجتماعي كمرنگ نشده بلكه ملت هاي شد جتماع

، تأكيد دارند بيداري. انقالبي بر اينكه مي بايد قوانين اسالمي بر جامعه آنان حاكم باشد

و  و تمدن اسالمي اسالمي در دنياي عرب بشارت دهنده تجديد حيات اسالم، تفكر اسالمي

ك شكلعبور از نظم وستفاليايي عالم به نظم جديدي است وه تفكر اسالمي نقطه كانون گيري
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در. نضج آن است و تحوالت اخير نظمي كه پيروزي انقالب اسالمي در ايران آغاز آن بود

.دنياي عرب در امتداد آن است

به وضعيت مسلمانان در اروپاي غربي2025همچنين در گزارش روندهاي  بخشي هم

 ميليون18تا15 مسلمانان در اروپا بين اختصاص داده كه درآن پيش بيني گزارش از جمعيت

پنج ميليون( در فرانسه هستند-بين شش تا هشت درصد- بيشترين ميزان مسلمانان. نفر است

6تا4، پس از آن كشورهايي قرار دارند كه مسلمانان)حدود يك ميليون نفر(و هلند) نفر

به خود اختصاص داده و نيم ميليون نفر(اند مانند آلمان درصد جمعيت آنها را ، دانمارك)سه

به). هزار نفر350(و سوئيس) هزار نفر500(، اتريش) هزار نفر300( و ايتاليا نيز انگليس

و يك ميليون نفر داراي جمعيت زيادي از مسلمانان را در خود  و هشت دهم ترتيب با يك

.)www.cic.nyu.edu( جاي داده اند

و ولد بر اساس اين پيشبيني اگر رونده و زاد ادامه) بيشتر از ميانگين(اي كنوني مهاجرت

با. ميليون مسلمان خواهد داشت30تا25، 2025يابد، اروپاي غربي تا سال  كه كشورهايي

بويژه. افزايش شمار مسلمانان روبرو هستند، تغيير سريعي در تركيب قومي خود خواهند بود

به شكل بالقوه و انسجام را مشكل تالشاي در حوالي نواحي شهري كه ها براي يكسان سازي

)www.cic.nyu.edu( سازد مي

 نمايندگي پارلماني 2025هاي مهاجران تا سال وجود دارد انجمنيفيگرچه احتمال ضع

پ به دست آورند، و خارجي  شوديمينيبشيكافي براي اعمال دستور كارهاي سياست داخلي

ك و شكل دهنده صحنه مسائل مربوط به امور مسلمانان به انون فزاينده توجه تبديل خواهد شد

ددگر سياسي اروپا مي

بر2025يكي از سناريوهاي عمده گزارش روندهاي مي پردازد  در نهايت به هويت اسالم

به عنوان هويتي قوي باقي خواهد مانداين اساس، و ديگر اختالف فرقه. اسالم ها ميان گرايي

مي. ايطي بدتر خواهد بوداسالم منشاء تنش يا شر هاي تند تواند واكنش چالش فعاليت اسالمي

به همراه داشته باشد و ديگر مكان. فعاليت مسيحي را ها در آفريقا ميدان نبرد نيجريه، اتيوپي

مي نظريه همگرايي فرقه،2025در سال. اي خواهند بود فرقه و مسئله تنوع با هاي متعدد تواند

و شايد نسخه از مليها تركيبي از چالش يا گرايان، متعصبين مذهبي اي از ماركسيسم احياء شده

به همراه داشته باشد ديگر ايدئولوژي به طبقات اجتماعي را  هاي سكوالر يا مربوط

)www.cic.nyu.edu(.

و با توجـه بـه انقالب اسالمي منادي وارد كردن دين در عرصه زندگي اجتماعي بشر است

آي  كه در ، احتمال وقوع چنين وضعيتي ضعيف خواهـد وضعيتي نده براي جهان ترسيم نموديم

كه احتمال تعديل در آرمان هاي انقالب اسالمي را در اثـر. بود بنابراين پيش زمينه اين سناريو
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، براين اسـاس اسـتوار كـه در منازعـات آينـده جهـان و بيروني وجود دارد فشار هاي دروني

مي رويم نقش دين كمرنگتر خواهد  و به سوي سكوالريسم پيش اين در حالي است كـه. شد

نه تنها نقش دين در منازعات آينده كمرنگ تر نشده بلكه پـر رنـگ تـر نيـز  كه مشاهده كرديم

.بنابراين سناريوي مذكور نمي تواند سناريوي قابل قبولي باشد. شده است 

، سناريويي است كه پيش از اين نيز در همان ابتداي انقـالب اسـالمي همچنين اين سناريو

كه نه تنها اين سناريو محقـق نـشد بلكـه پـس از گذشـت. مطرح گرديد  مي شود اما مشاهده

مدتي از انحراف در برخي آرمان هاي انقالب اسالمي در سـال هـاي اخيـر اقبـال بـه گفتمـان 

با تعديل آرمان هـا بنابراين احتمال اينكه در سال هاي آينده انقالب اسالمي. انقالب بيشتر شد 

.مواجه باشد، سناريويي دور از انتظار است

، نه تنها انديشه انقالب كه اخيراً در كشو هاي عربي اتفاق افتاده است با توجه به تحوالتي

و حتي در كـشور هـاي عربـي  به گسترش بوده به انزوانگراييده بلكه اين انديشه رو –اسالمي
و رفـع ممنوعيـت اسالمي نيز خواست هاي برقراري و برقراري احكام اسـالمي حكومت ديني

به عنوان نمونه در تحوالت اخير مـي تـوان  كه ، در رأس خواست هاي مردم قرار دارد حجاب

كه انديشه انقالب اسالمي در نظام بين الملل.به تونس اشاره نمود  مي توان گفت بدين ترتيب

و  ا رو به شكوفايي است و ايجـاد تمـدن اسـالمي هدف نهايي آن را بايد مت واحـده اسـالمي

، قرار دارد و علم واخالق و عقالنيت .)26/6/90مقام معظم رهبري،( جديد بر پايه دين

 سناريوي تضعيف نظام در اثر فشار هاي بين المللي-2-2
. پارامترهاي قدرتي در نظام بين المللي مبتني بر تفكر وستفاليايي بسيار حائز اهميت اسـت

.اين نظام آنارشي گونه اصل بكش تا كـشته نـشوي يـا همـان قـانون جنگـل حـاكم اسـت در

و مالي، پارامترهاي قدرتي صرفا جنبه نظامي ندارد بلكه عوامل اقتصادي، ميتواننـد نقـش...ديني

.مهمي را ايفا كند

كه در بسياري از مواقع دولتهاي قدرتمنـد، همـواره در ديگـران ايجـادبه اين ترتيب است

به نحوه استفاده دولتي از توانايي هاي قدرتي شـانت و تهديد كرده اند چراكه هرگز نسبت رس

كه وقتي پارامترهاي قدرتي دولتـي.وجود ندارد  به عبارت ديگر همواره اين ذهنيت وجود دارد

به خصوص دولتها نگران اعمال قدرت آن عليه خود ميشوند مي يابد ساير بازيگران در.افزايش

مياينجاس و اتحادها شكل كه انواع مختلف بازدارندگي )29-1378:18سيمبر ،قرباني،( گيردت

:اهداف كالن نظام سلطه در منطقه خاورميانه از جمله در ايران عبارتند از
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و تضمين منـافع اسـراييل؛ تضمين جريان يافتن انرژي منطقه به سمت دنياي صنعتي؛ تامين

به عنوان  و بنياد گرايي ؛گـسترش فرهنـگ آمريكـايي مبارزه با اسالم سياسي  مبارزه با تروريسم

و سكوالريسم )hoffhngtonpost,2009( در پوشش ايجاد دموكراسي،اقتصاد بازار آزاد

مي توان بـراي آينـده انقـالب ترسـيم نمـود ايـن اسـت كـه يكي ديگر از سناريو هايي كه

ال  مللي ناشي از تحوالت جهـاني شـدن روندهاي پيش روي انقالب اسالمي متاثر از محيط بين

و ممكن است موجب تضعيف نظـام-موجب تشديد چالش هاي فرهنگي   سياسي خواهد شد

. جمهوي اسالمي ايران گردد

و بـر كه اين سناريو نيز در همان ابتداي انقالب اسـالمي مطـرح گرديـد بايد توجه داشت

ع  ، با فشار هاي بين المللي ، ايـران از پـا در اساس آنچه پيشبيني مي شد ليه انقالب اسـالمي

به سرعت تضعيف خواهد شد  و طولي نخواهد كشيد كه از.خواهدآمد مهمترين ايـن فـشارها

به حال عبارتند از  )ش1359( كودتـا نـوژه)ش1358(تهاجم نظامي به طـبس:ابتداي انقالب تا

ــصادي ــريم اقت و تح ــره ــ(محاص ــزايش اس ــال اف و در ح ــه دارد ــروز ادام ــا ام ــگ،)تت جن

و افغانستان(تهديدات نظامي بوش پسر)ش1367-1359(تحميلي به عراق ...و) بعد از حمله

، جنگ تحميلي بود كه درآن اغلب كشور هاي جهان بـا يكي از راهكار هاي فشار بر ايران

به دنبال محدود كردن ايدئولوژي انقـالب اسـالمي بودنـد  امـا بـا. حمايت هاي خود از صدام

ان دفاع مقدس آنچه نيتجه جنگ بود نه تنها تضعيف نظام جمهوري اسـالمي نبـود گذشت دور 

و همبستگي در درون نظامي اسالمي گرديد . بلكه باعث ثبات

در طول دوران دفاع مقدس نيز انواع تحريم ها عليه نظام جمهوري اسـالمي ايـران اعمـال

ك  مي توانست تهديـدي بـراي نظـام شد اما اين تحريم ها در بسياري از موارد اين تحريم ها ه

و در بـسياري از مـوارد زمينـه اي ، تبديل به فرصت براي نظام گرديد جمهوري اسالمي باشد

. براي خودكفايي در داخل كشور را فراهم نمود

به صورت شهودي درك گردد و جبهه ها فرصتي شد تا اسالم بـدين ترتيـب. دفاع مقدس

و مدير  و با تعريف جديد از قدرت يت دفاع مقدس توسط امام نتايج از پيش تعين شده حاميان

و محققان خارجي را به تجديد نظر درباره ارزيـابي خـود واداشـت  . عامالن جنگ محقق نشد

، تلخي تغييـر موازنـه بـه نفـع در اين جنگ مروري بر اظهارات بهره جويان از جنگ به خوبي

مي كند و هراتي(ايران را روشن .)159: 1390عيوضي

مي دهـد و حدود ، تغيير معنا كه بسته به شرايط . البته ناچاري قدرت ها امري نسبي است

در مورد ايران نيز وقتي محو انقالب ميسر نشد سبب گرديد قطنامـه هفـتم شـوراي امنيـت در

و عراق در تاريخ سال   نسبت به قطنامه هاي پيشين انعطاف بيشتري داشته67مورد جنگ ايران

و تعيين متجاوز را مد نظر قرار دهدباشد .و موضوع تجاوز
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و هجـوم جالب آنكه شرايط زماني صدور اين قطنامه مصادف با بسيج عمومي مردم ايـران

، ضـعف مفـرط  و اقشار مختلف به سوي جبهه هاي نبرد براي يكسره كردن كـار جنـگ وسيع

و سست شدن حاميان آن در امر پشتيباني از اين كشو  ر كـه در تحليـل جديـد آنـان رژيم عراق

از. چندان ثمر بخش نخواهد بود ، در نتيجه نگراني هاي قدرت هاي بزرگ از قدرتمندي ايران

رابه ايجاد 1366 تا ماه هاي نخست سال 1365اواخر سال  جرياني منجر شد كه مـي تـوان آن

.عليه جمهوري اسالمي ناميد» استراتژي فشار همه جانبه«

كه پنج كشور عضو دائم شـوراي امنيـت، اهميت اين جر مي شود كـه تـا يان از آنجا ناشي

زماني هر يك به فرا خور منافع خويش نقشي در رابطـه بـا فـروش اسـلحه يـا حمايـت هـاي 

و سياسـت هـاي خـود–سياسي  به خـاطر اخـتالف منـافع و به عراق ايفا كرده بود  اقتصادي

ك تفاهم اينك عزم خود را جزم كرده بودنـد تـا بـه.نمايد نتوانسته بود بر سر يك طرح مشتر

و بــيش محفــوظ بمانــد گونــهاجـراي طــرح هــاي ســري، بــه  .اي كــه منـافع همــه آن هــا كــم
)1385،128كرمي،(

و در راس آنها دولت آمريكـا از راهكارهـاي سـخت ونـرم در راه خالصه آنكه نظام سلطه

و مهار ايران استفاده كرده است؛راهبرد كال  و نفوذ بازدارنگي ن غرب جلوگيري از ظهور قدرت

و هژموني امريكاست و به هم خوردن موازنه قدرت اما در ايـن ميـان ريچـارد.منطقه اي ايران

:هاس رئيس شوراي منطقه اي روابط خارجي آمريكا ميگويد

وع شده است كه بارزترين خصيصه آن پايان يـافتن دوران جديدي در منطقه خاورميانه شر

به نفع ايران است و تغيير آشكار موازنه )121: 1389سيمبر،( سلطه آمريكا بر منطقه

نه تنها نتوانسته تأثير جـدي كه تحريم ها بنابر اي تحليل، تجربه سه دهه انقالب ثابت كرده

ك  و بـهو آسيب زايي بر روحيه انقالبي جامعه ايران وارد ند بلكه بر اسـاس تجربيـات گذشـته

. اعتراف برخي از تحليل گران غربي با عث ايجا فرصت براي انقالب اسالمي نيـز شـده اسـت 

كه فشار هاي ناشي از محيط بين الملل تحريم ها باشـد نخواهـد توانـست بنابراين در صورتي

خ  و حتي زمينه هاي پيشرفت را نيز فراهم و.ر(.واهـد نمـود انقالب را تضعيف نمايد ك عيوضـي

)172-157: 1390هراتي،

مي توان از اظهار نظر برخي از تحليل گران غربي نيز اسـتنباط نمـود آنـان.اين وضعيت را

كه  و حتي در برخي از تحليل ها نيز آمده است كه تحريم ها بر ايران اثري ندارد بر اين باورند

ج  و مي گردد مهوري اسالمي ايران عالرغم اين تحريم ها تحريم ها موجب تقويت ايران نيز

به دست آورد هاي مطلوبي در عرصه هاي مختلف دست پيدا نمايد )leveret,2011:28(. توانسته

مي توان تحليل كرد در اين تحليل در واقع انقـالب اسـالمي. موضوع را از جنبه ديگر نيز

كه هنجار هاي حاكم بر نظام بين الملل را به چـالش  در واقـع انقـالب. كـشانيده اسـت است

به عنوان فشاري بر نظام بين الملل مطرح شده است  كه. اسالمي لذا اين نظام بين الملل است



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره،فصلنامه سياست 70

بـراي مثـال اسـنايدر بـه.)17: 1385حشمت زاده، ( در حال تأثير پذيري از انقالب اسالمي مي باشد

ك ليبـرال بـه رهبـري آمريكـا تاكيـد نقش انقالب اسالمي ايران در ايجاد مبارزه با نظم هژموني 

و شكل گيري جنبشهاي اسالمي مـي كند؛مي دانـد او انقالب ايران راعامل احياي اسالم سياسي

و نظام بين الملل ليبرال سكوالر موجـود را بـه چـالش كـشيده اسـت  )snyder.199.43(كه نظم

ا نه تنها احتمال وقوع سناريوي مـذكور ضـعيف اسـت بلكـه و نظـام بنابراين نقـالب اسـالمي

:ايران داراي پارامترهاي مختلف قدرت است از جمله آنهـا. اسالمي در حال تقويت شدن است 

داراي نقـش ايران مهمترين توليد كننده نفت است،قدرتمندترين بـازيگر خلـيج فـارس اسـت،

به عنوان شاهر  و منطقه خاورميانه است،تنگه هرمز را اه گلوگـاه تعيين كننده اي در جهان اسالم

و جهـان اسـت،از همـه  نفت جهان در اختيار دارد،داراي موقعيت ژئوپلتيك ممتازي در منطقـه

مي  و ايدئولوژيي دارد كه تمام اين پارامترها را جهت و مهتر مكتب و ويژگي ممتـاز ايـران دهد

.انقالب اسالمي در دنياي معاصر است

و يـا بـه تعبيـري اما موضوع ديگري كه درباره اين سناريو قابل ذكر ، بحث فرهنـگ است

بر اساس اين ديدگاه در پروژه جهاني شـدن بـسياري از كـشور هـا. جهاني شدن فرهنگ است 

و تالش آمريكا بـراي دمكراسـي سـازي كـه  مي گيرد تحت تأثير فرهنگ ليبرال دمكراسي قرار

مي شود سال ،.ر( ها در جهان پيگيري ا)95: 1391ك سليماني و پسبه ثمر نشسته نقالب اسالمي نيز

از گذشت مدتي با تحت تأثير قرار گرفتن فرهنگ ليبرال دمكراسي بـه ضـعف منجـر خواهـد 

.شد

 افـرادي كـه دربـاره جهـاني شـدن بحـث. در اين زمينه توجه به يك نكته ضـروري اسـت

مي توان بـه هويـت. اند، موانعي را دربرابر آن ترسيم نموده اند نموده اشـاره از جمله اين موانع

كه هويت. نمود و در حقيقت تا زماني فرهنگي با مشكلي مواجه نشده باشـد فرهنـگ مكتبي

. ليبرال دمكراسي نخواهد توانست خود را جايگزين نمايد

و هويت خود را حفظ نماييم اين امر نيز و اهداف پايبند باشيم به آرمان ها كه در صورتي

فرهنگـي مطلـوب مـي تـوان از وقـوع چنـين مـشكلي بنابراين با مديريت. محقق نخواهد شد 

و كاستي هايي هم در اين زمينه وجود  و صعب است كه البته كاري بس دشوار جلوگيري نمود

. دارد

 سناريوي تضعيف نظام در اثر منازعات سياسي داخلي.3-2
ا مي توان ترسيم نمود اين كهيكي ديگر از سناريو هايي كه براي آينده انقالب اسالمي ست

روندهاي پيش روي انقالب اسالمي متاثر از محيط داخلي ناشي از تـشديد منازعـات سياسـي، 
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تضعيف قلمرو فرهنگي، ناكارآمدي در نظام مديريتي كشور موجـب تـضعيف حاكميـت نظـام

و دستاوردهاي انقالب اسالمي خواهد شد و ايجاد فاصله از آرمان ها .واليت فقيه

ب كه منازعات داخلي در ايران موضوع تازه اي در بحث از اين سناريو ايد توجه داشت

و نبايد فراموش نمود كه در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي شاهد منازعات گسترده اي  نيست

شد(از سوي گروه هاي مختلف بوديم  ها). برخي از اين موارد در سطور قبل اشاره در آن روز

و هنوز نظام به تثبيت نشده بود نظام اسالمي با چالش هاي جدي در عرصه  داخلي مواجه بود

و با نگاهي به وقايع آن سالها ميتوان دريافت كه و ناامني هاي داخلي بسيار گسترده بود

و وضعيت منازعات داخلي در دوران اوليه پس از پيروزي انقالب اسالمي بسيار شديد تر

س. وسيع تر از امروز بود  و اما امروز بعد از گذشت سي ال وضعبت بسيار متفاوت است

87 تير18منازعات داخلي چهارچوب خاص خود را دارد حتي در موادثي نظير شرايط نظير 

هاي نيز كه با حمايت1388و يا حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري دور دهم، در سال

و مديريت اين منازعات نشان دا و مالي خارجي همراه بود د كه انقالب گسترده رسانه اي

و هر چند منازعات داخلي در اسالمي ايران هنوز هم از پشتوانه هاي مردمي برخوردار است

كه البته در هر كشوري طبيعي است اما تا كنون نتوانسته آسيب جدي  كشور وجود داشته باشد

اين وضعيت در برخي موارد نيز موجب پويايي انقالب اسالمي نيز شده.به كشور وارد سازد

به ايجاد شكاف. است كه اين منازعات در ايران هايي در سطوح البته نميتوان از نظر دور داشت

و ميشود و جنگ سخت،. مختلف منجر شده و پايان دفاع مقدس پس از ارتحال امام خميني

در اين مرحله برخورد سخت افزاري جاي. دور جديدي از تقابل با جمهوري اسالمي آغاز شد

به مقا و.بله نرم افزاري دادخود را يا رسانه جنگ نرم ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي

كه دشمن در تمام اين حوزه شد دارد كه قطعاً علت. ها فعال در تمام اين مراحل عنصر رهبري

و مبقيه در بسيج توده در محدثه و رفع خطرهايي كه و دفع و تبيين مكتب و ارائه هاي مردم

هاام كمين موجوديت تم و انقالب  علي الخصوص انقالب اسالمي ايران است، نقش اساسي

و بحراني در مديريت چالشا كننده تعيين به ها و سخت هاي پي جنگ نرم وجود آمده در

و دارد و خارجي داشته و معيني پور.ك.ر( دشمن داخلي .)1390:محمدي

و زير سئوال بردن از. آن موضوع تازه اي نيست در اين ميان بحث از حمله به واليت فقيه

و جريان هاي فكري قر ار ابتداي پيروزي انقالب اسالمي مورد هجمه برخي از گروه ها

به اين  كه بخشي از بيانات بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به گونه اي گرفته

نس.موضوع بود  و بد گويي از واليت فقيه در آن زمان شدت بيشتري به زمان حتي شبهات بت

به پايان رسيد و پيروي.حاضر دارد اما با آن همه هجمه اين موضوع نيز حوادث سال هاي اخير

نه تنها تضعيف نشده است بلكه  مردم از ولي فقيه زمان خود نيز نشان داد كه جايگاه ولي فقيه
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هم. جايگاه خود را حفظ نموده است مداري،ي از دينا مجموعهافزايي محصول اين

رختبمك و قانون گرايي است كه در مقاطع مختلف انقالب اسالمي و عقالنيت محوري گرايي

و مسائل انقالب را حل كرده است و معيني پور.ك.ر(نموده )1390:محمدي

در جهان.3 و اعتالي آن  پيشرفت انقالب اسالمي
كه انقالب اسالمي بر اساس آن شكل گرفت مـي تـوان گفـ ت كـه در بررسي ويژگي هايي

و روي كـار آمـدن به منظور كنار نهـادن طـاغوت و انقالب اسالمي بر مبناي يك حركت ديني

و آموزه اي ديني باشد  كه مبتني بر دين بنابراين در صورتي كه بخـواهيم. حكومتي بوجود آمد

مي تـوان بـا اسـتفاده از نتـايج تـاريخي در  انقالب اسالمي را با حركت انبياءالهي تشبيه نماييم

.اينگونه حركت ها به تحليل آينده انقالب اسالمي اشاره نمود

كه انبيـاء و حركت انقالبي آنان شاهد مشكالت فراواني هستيم در طول تاريخ دعوت انبياء

مي گردند  يكي از اين مشكالت برخـود شـديد طـاغوت هـر زمـان بـا ايـن. الهي با آن روبرو

به سوي خداوند. حركت است  و حاوي حقيقت اسـت امـا هرچند دعوت انبياء  دعوتي راستيم

مي اندازد به خطر . بدين ترتيب با آن برخورد ها جـدي صـورت مـي گيـرد. منافع بسياري را

و با تأسي از حركـت انقالبـي پيـامبر انقالب اسالمي ايران نيز با استفاده از آموزه هاي اسالمي

در. اسالم صورت گرفت  دعوت بـه اسـالم داشـت پـس از پيامبر اسالم عالوه بر مشكالتي كه

و سـران  به تشكيل حكومت در مدينه بر مبناي اسالم شد، موجبات دشمني قـريش آنكه موفق

به دنبال داشت . ديگر قبائل عربستان را

و اهداف كه آرمان ها و تشكيل دولت اسالمي بنابراين حتي پس از استقرار پيامبر در مدينه

مي نمود  اس. خاصي را دنبال ايـن. المي با چالش هاي خارجي گسترده اي روبروگرديد، دولت

و پيـامبر اسـالم عـالوه بـر مـسئله  مي شد چالش ها شامل چالش هاي منطقه اي فرا منطقه اي

و همچنين سران قـريش كـه منـافع  ، يهوديت نفاق در درون دنياي اسالم با قبائل اطراف مدينه

، مواجه  مي افتاد به خطر ،.ر(. گرديدآنان با گسترش اسالم )562-557: 1383ك رسول جعفريان

هرچند در اين وضعيت پيامبر اسالم بار ها در وضعيتي قرار گرفت كه تصور مـي شـد كـه

ي مختلف موفق گرديد  و پيامبر در جنگ ها كامالً از بين خواهد رفت اما اين مسئله روي نداد

در. تا حقانيت خود را به اثبات برساند  آنبه عنوان مثال جنگ احزاب كـه تـصور مـي شـد بـا

و  ، چيزي از اسالم باقي نماند لشگر عظيمي كه از سراسر عربستان عليه پيامبر بسيج شده بودند

، در اين حالت  و نااميدي در برخورد با دشمنان قرار گرفته بودند بسياري از مسلمانان در يأس

و نصرت مي دهد بلكه بر اسا  نه تنها وعده پيروزي س وحي الهـي وعـده مـي دهـد كـه پيامبر

.كاخ هاي كسري وامپراطوري رم به دست مسلمانان فتح خواهد شد
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به شرايطي ، با توجه مي دهد كه پيامبر اسالم اين وعده را نكته جالب اين بود كه در زماني

و يا بگويم منافقان با لحن تمسخر آميـزي بـه  كه مسلمانان در آن قرار دارند برخي از مسلمانان

و هر لحظه امكان دارد همگي مـا از بـين« پيامبر مي گويند  ما در شبه جزيره محاصره شده ايم

مي دهي  به ما وعده كاخ كسري را كه» برويم آنوقت تو مي دهد به كار رفته نشان اين عبارت

به آينده نبـود  و هيچ اميدي امـا. مسلمانان در وضعيت محاصره بسيار سختي قرار گرفته بودند

مي شود با ، پيروزي حاصل مسلمانان به اينكه حركت بر مبناي دعوت حقيقت است اما. توجه

كه در آغاز عـده اي ضـعيف در شـهر مكـه را  و مسلماناني به اين پيروزي ختم نمي شود كار

و ايران را فتح نمايند  مي دادند در ادامه موفق مي شوند تا امپراطوري روم ك جعفريـان.ر( تشكيل

،1383:557-562(

و آرمان هاي آن را بـر مبنـاي تعـاليم كه اهداف در بررسي انقالب اسالمي نيز در صورتي

مي توان بر  ، و حدود اسالمي بدانيم و اجراي احكام به منظور تشكيل حكومت اسالمي و الهي

براين اساس انقالب اسالمي براي تحقـق خـود. مبناي تجربيات تاريخ اسالم آن را تحليل نمود 

و آرمان هاي آن تحقق مباني  و از مهم ترين اهداف به پيروزي رسيد طي نمود تا راه سختي را

،.ر( اسالم در جامعه اسالمي در تمامي عرصه هاي زندگي بود )500-452، 1384ك عميد زنجاني

و رويكـرد دينـي خـود منـافع بـسياري از  انقالب اسـالمي بـا توجـه بـه نگـرش اسـالمي

دقيقـاً همـانطوري كـه مـشركان قـريش از تبليـغ اسـالم. خطر مي انـداخت ها را به ابرقدرت

و تالش كردند تا با اسالم با ابـزار هـاي مختلـف مقابلـه نماينـد، انقـالب  خشمگين مي شدند

مي بايد با آن مقابله مي نمودنـد  و بنـابران از ابتـداي. اسالمي ايران نيز براي آنان خطرناك بود

و جنـگ نـرم بـه وقوع با استفاده از ابز  و همچيني ابزار هـاي تبليغـي و ، ابزار نظامي ار تحريم

،.ر(مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران پرداختند ) 1384ك عميد زنجاني

و مـشركان بـا مشابه همين برنامه ها در راستاي گسترش اسالم در عربـستان نيـز روي داد

و جنگ سخت تال  ، جنگ نرم ش نمودند تا از ادامـه راه انقـالب پيـامبر استفاده از ابزار تحريم

آن ها در اين را حتي از مذاكره نيز استفاده نمودند امـا نتيجـه اي بـراي آنـان. جلوگيري نمايند

و در نهايت اسـالم. نداشت به پيروزي شد كه پيامبر آغاز نموده بود منجر نتيجه اينكه حركتي

كه مقابل اسالم  و ايدئولوژي هايي  ايستاده بودند پـس از گذشـت مـدتي رو بـه گسترش يافت

،.ر( افول رفتند )65-45، 1371ك شهيدي

كه انقالب اسالمي درآن قرار گرفته را با شـرايط آن روز پيـامبر حال اگر بخواهيم شرايطي

به نتايج جالب توجهي دست پيدا نمود  به. مقايسه كنيم مي توان امروز انقالب اسالمي با توجه

، بـشدت نگاه ويژه خود  به چلش كشيدن ايدئولوژي هاي مادي را و همچنين به مسائل جهاني

از تحريم هـاي بـين المللـي گرفتـه. از سوي سران قدرت جهاني مورد تهديد قرار گرفته است 
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و همچنين جنگ نرم كه با استفاده از رسانه و برخورد هاي رواني به حمله نظامي هاي تا تهديد

ش مي .ود جمعي از آن استفاده

البته اين شرايط نيز ممكن است وضعيت دشواري را براي جامعه فـرآهم نمايـد همانگونـه

و جامعه اسـالمي آن روز فـراهم آورد  بـه عـالوه.كه اين وضعيت دشوار را براي پيامبر اسالم

كه از سوي دشمنان انقالب درباره وضعيت ايران صورت مـي گيـرد نيـز ممكـن  تبليغات سوء

م  به اين همچنين منافقان داخلي نيز همچون زمـان پيـامبر بـا تـضعيف. وضوع دامن بزند است

و ايجاد موج منفي در جامعه موجب ايجاد ترديد در ميان افـراد جامعـه گردنـد امـا در  روحيه

، آينـده مطلـوبي در  و در راه آنان اسـتقامت شـود و اهداف توجه شود كه به آرمان ها صورتي

. اهد بودانتظار انقالب اسالمي خو

و آن اينكه انقالب اسالمي ايران بـر. البته در اين زمينه يك نكته را نبايد از نظر دور داشت

و اهداف است كـه و اين پافشاري بر آرمان ها و اهدافي خاص شكل گرفته اساس آرمان ها

مي دهـد  و روي انقالب اسالمي قرار ا. آينده مطلوبي را پيش يـن بنـابراين در صـورتي كـه از

و همچنين اصول انقالب اسالمي فاصله بگيريم طبعاً آينده مطلـوبي نيـز در  و اهداف آرمان ها

. انتظار انقالب اسالمي نخواهد بود

از)ص(همانند وضعيتي كه در انقالب پيـامبر اسـالم ، و پـس از رحلـت ايـشان روي داد

كه پيامبر  و اصولي شـ)ص(آرمان ها و پـس از آن جامعـه ترسيم نمـوده بـود فاصـله گرفتـه د

كه. اسالمي با مشكالتي مواجه گرديد پس از پيامبر اسالم جرياني در جامعه اسالمي حاكم شد

و ديـن بـه عنـوان ابـزاري بـراي  مي نمود و دنيا گرايي را طبليغ بر خالف اصول اسالمي بود

مي گرديد  به اين هدف استفاده فت هـاي همين امر موجب شد تا مسلمانان كـه پـشر. رسيدن

و غرب توانست بر آنان مسلط شود به ضعف رفته ك رو . گسترده اي را داشتند كم

به چنين وضـعيتي زيـاد اسـت كه احتمال مبتالشدن انقالب اسالمي در. بايد توجه داشت

و دنيـا و اهداف اوليه انقالب اسالمي بـه فراموشـي سـپرده شـود كه آرمان ها، اصول صورتي

و  و اهداف اوليه انقالب اسـالمي چيـره گـردد، نبايـد گرايي، رفاه طلبي تجمل گرايي بر اصول

و مـشكالتي كـه ابـر  و تحـريم هـا كه انقالب اسالمي بتواند در مقابل تهديد هـا انتظار داشت

، ايستادگي نمايد . قدرت ها براي آن ترسيم نموده اند

ا كه انقالب اسالمي در راستاي حركت به حركتي نبياء ترسيم نموده اسـت، بنابراين با توجه

و مـردم نيـز بـراي ايـن وضـعيت  و آرمان هاي خود پافـشاري نمايـد در صورتي كه بر اصول

و در اين زمينه فرهنـگ سـازي الزم نيـز صـورت گيـرد، انقـالب  آمادگي الزم را داشته باشند

و الگويي براي ديگـر ملـت هـا در جهـات مبـار  زه بـا اسالمي درآينده به عنوان انقالبي فراگير



75و آينده حيات سياسي انقالب اسالمي ايران» سناريونويسي«

به فرصت هاي بين المللي پيش روي انقـالب اسـالمي و با توجه مستكبران جهاني خواهد بود

و پيشرفت را بپيمايد . خواهدتوانست راه تعالي

مي توان چنين مطلبي را به عنوان مفروض هاي تحقيق در نظر گرفته شده بود نيز از آنچه

و انديـشه هـاي بر اساس اين مفروضات انقالب اسالمي. دريافت   ايران با تأسي بـه شـعارها

و مـردم. صدر اسالم ساماندهي شده است انقالب اسالمي در سـه ركـن رهبـري، ايـدئولوژي

از. تجلي خاستگاه شيعي است  و حراسـت كه حفظ انقالب اسالمي حاوي دستاوردهايي است

و بادوام اين انقالب است  ت سياسـي منـتج از جمهوري اسالمي ساختار قـدر. آنها شعار پايدار

و آينده انقالب اسـالمي در قلمـرو مطالعـات آينـده پژوهـي پـيش بينـي انقالب اسالمي است

.وضعيت هاي مطلوب است

 نتيجه
 در اين مقاله تالش كرديم تا با استفاده از روش سـناريو نويـسي كـه يكـي از روش هـاي

بطور كلي چند سناريو دربـاره.م آينده پژوهي است ،به تحليلي از آينده انقالب اسالمي بپردازي

به ارزيابي هريك از آنان پرداختيم  و . آينده انقالب اسالمي مطرح گرديد

كه احتمـالهبر اساس ارزيابي هاي صورت گرفت و استدالل شد ، برخي از آنها تضعيف شد

مي رسد به نظر  دليـل سناريوي عدول از آرمان هـاي بـه. وقوع آنها براي انقالب اسالمي، بعيد

به استناد تحليـل برخـي و همچنين فرا مادي بودن، با نفي ادعاي تضعيف دين در دنياي كنوني

به نقد سـناريو  و تحوالت پس از آن، از پژوهشگران غربي درباره ماهيت انقالب اسالمي ايران

و احتمال وقع آن را تضعيف نموديم . مذكور پرداخته

و بررسي هاي تاريخي پس از انقالب اسالمي به نقـد همچنين با استفاده از شواهد موجود

كه موضوع تـضعيف نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران در اثـر فـشار هـاي   سناريوي ديگري

بر اسـاس ايـن سـناريو ،رونـدهاي پـيش روي انقـالب. بين المللي را مطرح مي كند پرداختيم

شدن موجب تـشديد چـالش هـاي اسالمي متاثر از محيط بين المللي ناشي از تحوالت جهاني 

و ممكن است موجب تضعيف نظام گردد-فرهنگي سه. سياسي خواهد شد در حقيقت تجربه

نه تنها نتوانست تأثير آسيب زايي بـر جامعـه ايـران  دهه انقالب ثابت نموده است كه تحريم ها

به اعتراف برخي از تحليل گران غربي  و باعث ايجـاد وارد كند بلكه بر اساس تجربيات گذشته

بنابراين در صورتي كه فشار هاي ناشي از محـيط. فرصت براي انقالب اسالمي نيز شده است 

و حتي زمينه هاي پيشرفت بين الملل تحريم  ها باشد نخواهد توانست انقالب را تضعيف نمايد

.را نيز فراهم خواهد نمود
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ا ي در عرصه فرهنگ در در بحث از فرهنگ نيز انقالب اسالمي دست آورد هاي گسترده

و امـروزه نيـز بـا. سطح بين الملل داشته است از ابتداي انقالب نيز با موضوع تهاجم فرهنگي

و موفقيت هايي قابل احصاء را كسب نموده است  . موضوع جنگ نرم در حال مقابله هستيم

، رونـدهاي پـيش روي سناريوي ديگري كه براي آينـده انقـالب اسـالمي ترسـيم نمـوديم

انقالب اسالمي متاثر از محيط داخلي ناشي از تشديد منازعـات سياسـي را موجـب تـضعيف

قلمرو فرهنگي، ناكارآمدي در نظام مديريتي كشور موجب تضعيف حاكميت نظام واليت فقيـه 

مي كـرد  و دستاوردهاي انقالب اسالمي معرفي در رد ايـن سـناريو.و ايجاد فاصله از آرمان ها

ها  ازجمله اينكه بايد توجـه داشـت كـه منازعـات داخلـي در ايـران. يي ارائه شد نيز استدالل

كه در ابتـداي پيـروزي انقـالب اسـالمي شـاهد  و نبايد فراموش نمود موضوع تازه اي نيست

 در آن روزهـا نظـام اسـالمي بـا. منازعات گـسترده اي از سـوي گـروه هـاي مختلـف بـوديم 

و نـاامني هـاي هاي جدي در عرصه داخلي موا چالش به تثبيت نشده بـود و هنوز نظام جه بود

. داخلي بسيار گسترده بود

و منازعـات داخلـي اما امروز بعد از گذشـت سـي سـال وضـعبت بـسيار متفـاوت اسـت

از87 تير18چهارچوب خاص خود را دارد حتي در بد ترين شرايط نظير  و يا حـوادث بعـد

د ، اي1388ر سال انتخابات رياست جمهوري دور دهم  نيز كه با حمايت هاي گسترده رسـانه

و زيـر سـئوال.و مالي خارجي همراه بود اتفاق خاصي رخ نداد بحث از حمله به واليت فقيه

از. بردن آن هم موضوع تازه اي نيست  از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي مورد هجمـه برخـي

به گونه  و جريان هاي فكري قر ار گرفته كه بخشي از بيانات بنيان گذار جمهـوري گروه ها اي

حوادث سال هاي اخير نيـز نـشان داد كـه جايگـاه. اسالمي ايران در پاسخ به اين موضوع بود 

نه تنها تضعيف نشده است بلكه جايگاه خود را حفظ نموده است  بنابراين سناريوي. ولي فقيه

ش . ود مذكور نمي تواند براي ترسيم آينده چندان مفيد واقع

و رد سناريو هاي مذكور تالش نموديم تا آينده انقـالب اسـالمي را و بررسي پس از بحث

در. بر اساس سناريوي ديگر بررسي نمايم  بر اساس اين سناريو رويداد انقالب اسـالمي ايـران

و حركـت پيـامبر اسـالم طراحـي سـده اسـت در  و با تأسي به شعار ها راستاي حركت انبياء

كه  و مردم نيز براي اين وضـعيت آمـادگي صورتي و آرمان هاي خود پافشاري نمايد  بر اصول

و در اين زمينه فرهنگ سـازي الزم نيـز صـورت گيـرد، انقـالب اسـالمي الزم را داشته باشند

و الگويي براي ديگر ملت ها در جهات مبـارزه بـا مـستكبران  به عنوان انقالبي فراگير درآينده

و  به فرصت هاي بين المللي پيش روي انقالب اسالمي كه در فصل جهاني خواهد بود با توجه

و پيشرفت را بپيمايد  ، خواهد توانست راه تعالي به آن اشاره شد موضوع بيـداري. هاي گذشته

كه بـه چنـد انقـالب مهـم در جهـان  كه امروز در نظام بين الملل روي داده و وضعيتي اسالمي



77و آينده حيات سياسي انقالب اسالمي ايران» سناريونويسي«

و همچنين فرا و بـويژه كـشور هـاي عرب منجر گرديده گير شدن جنبش ها در سراسر جهـان

و آينده بالنده اي را براي حيات سياسـي انقـالب اسـالمي  اروپايي، تأييد كننده اين مدعا است

مي دهد . مورد تأييد قرار

و و انديشه هاي صدر اسالم ساماندهي شده است انقالب اسالمي ايران با تأسي به شعارها

كه در اين  طي خواهد نمود در صورتي و تعالي را در. راه استوار بماند راه پيشرفت اين انقالب

و حاوي دسـتاوردهايي اسـت-سه ركن رهبري  و مردم تجلي خاستگاه شيعي است  ايدئولوژي

و بادوام اين انقالب است و حراست از آنها شعار پايدار و تجربه سـه. كه حفظ دست آورد ها

كه  مي دهد نظـام. آينده مطلوبي در انتظـار انقـالب اسـالمي خواهـد بـود دهه از انقالب نشان

و واليت فقيه عـادل  سياسي در ايران اگربر مبناي عقالنيت سعادت محور؛ اجتهاد از منابع ديني

و معنويت  و پارامترهـاي)1389معيني پور،.ك.ر(و تحقق اخالق بـه مـشي خـود ادامـه دهـد

و توانايي هاي زئوپلتيك خودرا فرآور  و(ي كند،قطعا آينـده اي روشـن قدرت هرچنـد پرفـراز

پي خواهد داشت) نشيب .را در
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