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متفاوت آینده و حرهت مناسب در این مس رها پدید میآورند .بر این مبنا در پ ژوه
آینده پژوهی انقالب اسالمی ایراد اختصاص دارد ،با استفاده از نکن
برای پ

ب نی آینده های ممکن ،محتمل و مطلوب پ

حار ر ه ه ب ه

سناریو پ ردازی ،س ه س ناریو

روی انقالب اسالمی ن دوین ش ده اس ت.

سناریوی نخست «استحاله انقالب اسالمی» نام دارد .در این سناریو به این مسئله پرداخته شده است
هه چگونه س استهای اقتصادی نئول برالی هه در قالب برنامه نع دیل س اختاری در هش ور ب ه ا را
گذاشته شد به نضع ف آرماد اصلی انقالب یعنی مستضعفاد میانجامد .و اصطالح اس تحاله ن ب ب ه
این فرایند اشاره دارد .سناریوی دوم «براندازی انقالب اسالمی» نام دارد .در این س ناریو ای ن مس اله
مورد بررسی قرار گرفته است چگونه طبقه متوسط نحولخواه با الگ وگ ری از نجرب ه «اص قالب» در
لهستاد ،حوادث سال  5988را رقم زد .سناریوی سوم ن ب «نرقی و پ ش رفت انق الب اس المی» ن ام
دارد .این سناریو رابطهای نقابلی با دو سناریوی پ ش ن دارد و به این مس ئله م یپ ردازد ه ه چگون ه
انقالب اسالمی مینواند در ع ن نوسعه و پ شرفت ،هویت انقالبی خود را حفظ هرده و نداوم بخشد.
آینده پژوهی

نحق قات درباره آینده "آینده پژوهی" نام ده میشود و متخصصاد آد ن ب آینده پژوه نام ده می-
شوند (اسالنر و همکاراد .)51:5931 ،در مطالعات آینده پژوهی نه ی

آینده بلکه آینده ها و ود دارد

هه از آد نحت عنواد "آیندههای بدیل" نام برده میشود .آیندههای بدیل از نگ اه بس اری ،مفه وم
محوری آینده پژوهی بهشمار میرود؛ این باور هه افراد ،گروهها و فرهنگها در مس ری از پ

مقدر،

به سوی آیندهای واحد و یگانه قرار ندارند ،بلکه با بکارگ ری قوای آیندهنگری و نصم م گ ری خ ود،
مینوانند آیندهای را از م اد گسترهی وس عی از مس رهای منتج ب ه آین ده و پ ام دهای آد برگبینن د
(اسالنر .)9:5986 ،موروعات مورد مطالعات در آینده پژوهی مانند شاخه ه ای درخ ت ب ا احتم ا ت
ایگبین در نظر گرفته میشوند .در این رویکرد مس ر آینده هنوز نسبت به برخی روندها ب از اس ت و
شکل آد به بخت و انتخاب بشری وابسته است .آینده پژوهاد وظ ف ه دارن د ه ه ای ن درخ ت را ب ه
صورت هل مورد بررسی قرار دهند .شاخههای درخت سناریوهای ایگبینی را نعریف م یهنن د ،ه ه
ممکن است نمایل داشته باش م به آنها دست پ دا هرده یا از آنها دوری هن م (Niiniluoto, 2001:

) .373لذا ،آینده پژوهی مطالعهی نظامند آیندههای ممکن ،محتمل و مر ّح و دی دگاهه ا و ه اد
ب نیها و اسطوره های بن ادین هر آینده است (عنایت اهلل .)7 :5939 ،آینده ممکن عبارت است از ه ر
چ بی (خوب یا بد ،محتمل یا غ رمحتمل) هه مینواند در آینده به وقع بپ وندد .آینده محتمل عب ارت
است از آد چ بی هه ب شترین احتمال را هت به بوقوع پ وستن دارد (ب ر اس ات ن دوام رون دها ی ا
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نحو ت گذشته در آینده) و آینده مرحج ن ب آیندهای است هه برای ب ه وق وع پ وس تن م ر حن رین
است.
یکی از مهمترین نکن

ها در مطالعات آینده پژوهی سناریوپردازی است .سناریوها روشی برای

پ دا هردد و ندوین مس رهای متفاوت آینده و حرهت مناسب در این مس رها پدید میآورن د .برنام ه-
ریبی بر پایه سناریوها دربارهی انتخاب-های امروز ،با درک و فهم چگونگی نغ ر و نحو ت ممک ن
آنها در آینده است .بنا به نعریف شوارنب سناریو عبارت است از"ابباری برای نظم بخش دد ب ه درک و
نصور شخص نسبت به مح طهای بدیل آینده هه نصم مهای آد شخص ممکن است در هر هدام از
آنها به وقوع بپ وندد" (شوارنب .)6 :5931 ،از سناریوها برای دست ابی بهشماری از اهداف مختلف می-
نواد استفاده هرد .آنها قادر به شرح روندها و بدیلها ،اهتشاف اثرات و پ امدهای نصم مها ،گبین هه ا،
س استها و غ ره بوده و مینوانند دی دگاهه ایی پ رام ود ن والیه ای عل ت و معل ول ارای ه هنن د
) .)Mietzner & Reger,2004:50سناریوها بسته به مع ارهای مختلف به انواع مختلفی نقس م-
بندی شدهاند ،هه یکی از آنها نقس مبندی اهتشافی  /هنجاری است .س ناریوهای اهتش افی ب ه ط ور
هلی به این پرس

میپردازند هه «چه چ بی ممکن است رخ دهد؟ این سناریوها هار خود را از زماد

حال شروع میهند و به ندریج به سمت آینده حرهت میهند .بدین منظور ،س ناریوپرداز ن روه ایی را
مطالعه میهند هه اهنود در هار هستند و آینده نت جه درهمهن

آنه ا اس ت .در مقاب ل س ناریوهای

هنجاری همواره بازنابی از ن ازهای سازماد و در نت جه ،هدف مح ور هس تند .پرس

بن ادین ای ن

سناریوها این است هه «ما میخواه م آینده چگونه شکل گ رد؟» .طراحی س ناریوهای هنج اری ب ه
طور رمنی یکی از پ

فرضهای مه م آین ده پژوه ی  -یعن ی نوان ایی و اراده آزاد انس اد ب رای

اثرگذاری در آینده  -را نصدیق می هند .ندوین سناریوی هنجاری از شناس ایی م وقع تی مطل وب در
آینده شروع میشود؛ آیندهای هه ممکن است آشکارا ب ا رون دهای اری در نع ارض باش د .پ

از

نعریف این ورع ت مطلوب ،سناریوپرداز به ندریج به سمت حال حرهت میهند ن ا بتوان د گ امه ای
زم برای رس دد به آد آینده را شناسایی هند (.)http://www.iran-futures.org
سناریوی استحاله
ترمیدور

به نظر هرین برینتود همه انقالب ها از چهار مرحله گذار میهنند .5 :م اه عس ل  .5حاهم ت م ان ه
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روها  .9حاهم ت نندروها  -4نرم دور.
ماه عسل ،مرحلهای است هه در آد ن روهای انقالب از سقوط رژیم منفور پ ش ن خوش حال و
شادمانند .این مرحله خ لی زود پایاد میپذیرد ،زیرا بهه مخالف رژیم هه به ررورت اعمال مخالفت
در برابر رژیم متحد شده بودند ،پ

از نابودی رژیم بر سر مسئله نش کل حکومت دی د دچ ار چن د

دستگی میشوند (برینتود .)516 - 518 :5931 ،پ

از این مرحله این م انهروها هستند هه قدرت را

به دست میگ رند ،اما در نباع با نندورهای انقالب ،شکست خورده و از قدرت خلع میشوند .ب ا آغ از
حاهم ت نندروها انقالب به عصر «وحشت و پاهدامنی» خود وارد میشود و نب انقالبی به اوج م ی-
رسد .در این دوره ن روی وحشت و هرات با آرماد «پره بهاری» پ وند زده میشود .انقالب ه ف ت ی
مقدت گونه به خود میگ رد و انقالب ود میهوشند نا حتی هوچ نرین گناهاد را از امعه ریشههن
نمایند (برینتود .)558 :5931 ،نندورها میهوشند «سوپ را داغ داغ به حلق وم ش هروند ع ادی ف رو
هنند» .آناد انساد عادی را به هوش

و ه جاد روحیای فراسوی قدرت نحملشاد فرا میخوانند ،اما

افراد بشر نحت انگ به آرماد ،ننها مینوانند نا مدت زماد مع نی هوش

دسته معی برای به زم ن

هشان دد عرش را نحمل هنند» (برینتود« .)593 :5931،در درازمدت انساد نمینواند [آش] را نحمل
هند و آشپبها یاد میگ رند هه سوپ را همی سردنر هنند» .هم ن هه ای ن روی داد رخ ده د ،بح راد
انقالب پایاد میگ رد .مردم عادی هه از شادیها و گناههای عادیشاد باز داشته میشوند و ناچار م ی-
شوند هه برای دولت انقالبی در نبرد آد با دشمناد داخلی و خار ی بجنگند و یا دست هم با ص دای
بلند و آشکارا پ وسته هورا بکشند ،و در معرض محروم تها و رنجه ای هم ابی م الزم ب ا ن گ و
نارساییهای گریبناپذیر حکومت ن وین ق رار گ رن د و ب ه «اوج ش رایط انقالب ی» در ه ر زم ن ه ،در
انتشارات ،نئانر ،سکوهای وعظ و خطابه ،نظاهرات همگانی و از همه با نر به ق رار گ رفتن در م اد
ه جادهای عصبی انفرسا و همگانی هه شاخص دوراد بحرانی انقالب است نن در دهن د ،دی ر ی ا
زود این فشارها را نحمل ناپذیر مییابند و آماده میشوند هه به هر هسی هه بتواند به این ورع پایاد
دهد خوشامد بگویند .عالوه بر مردم عادی ،این نحمل ناپذیری بر رهبراد انقالبی ن ب ع ارض م ی-
شود .ایناد هم ن هه دوره بحرانی انقالب بسر م یرس د ،دیگ ر از مجاه دت و بم ی اندیش دد و
ریارت من

بودد دست میهشند .اعتقادهای انقالبی آنها به نرمی در پوش

در میآیند و ب شتر شکل ی

نسلّی و عادت را پ دا میهند .به هم ن خاطر دوره نب انقالبی فروه

میهند و نرم دور به هماد صورت طب عی نقاهت پ
.)554

شعایر راحت ی بخ

از نب پدیدار میشود (برینتود- 547 :5931 ،
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هاشمی رفسنجانی و برنامه تعدیل ساختاری

برخی معتقدند هه انقالب اسالمی به عصر نرم دوری خودش وارد شده اس ت .ب ه نظ ر آنه ا ب ا
انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مهوری ،فضای ایدئولوژیکی انقالب به سمت عم ل گرای ی و
رئال سم اقتصادی نغ ر هرد ( .)Amuzegar, 1992: 416و با هدایت هشور ب ه س مت م ان هروی،
انقالب ،مرحله نرم دورانه خود را نجربه هرد (م الن ی .)983:5988،هاش می در ش رایطی ب ه ق درت
رس د هه هشور در شرایط دشواری قرار داشت .پ

از هشت سال نگ ،مردم از نگ خس ته ش ده

بودند ،زیرساخت های نظامی و صنعتی هشور به وس له دشمن نخریب ش ده ب ود .اقتص اد در مع رض
فروپاشی قرار داشت؛ نورم و ب کاری با بود ،نول دات ص نعتی ه اه

یافت ه ب ود و اس تانداردهای

زندگی نسبت به دوره قبل از انقالب نبول هرده بود .مردم خواستار آد بودند ه ه از «مبای ای ص لح»
بهرهمند شوند و امکانات بهتری داشته باشند ( .)Milani,1993: 93در نت جه هاشمی هم بر مبن ای
خواست امعه و هم بر مبنای عالیق شخصی خود نوس عه و رف اه اقتص ادی را در اولوی ت ق رار داد
(دهقانی ف روزآبادی .)935:5988 ،از آنجایی هه گفتماد نوسعه اقتصادی در نضاد با گفتماد رس می
چپ سنتی هه در دهه اول انقالب مسلط بود قرار داشت ،هاشمی ن الش ه رد ن ا زم ن ه مش روع ت
برنامه دید را فراهم هند .وی در خطبه نماز معه  58آباد  63به نقب ح هسانی هه گماد میهنن د
انقالبی زیستن ،فق رانه زیستن است پرداخت (قوچانی.)558 :5973 ،
هاشمی برای پ شبرد برنامه نوسعه اقتصادی ن م ا رایی خود را از م اد نکنوهراته ا بس ت و
هاب نه خود را هاب نه «س ازندگی» نام د .وی فض ایل اس المی و گ رای ه ای انقالب ی را زم ام ا
غ رهافی دانست و بر نخصص ،مهارتهای فنی و نواناییهای اداری وزرا ناه د ه رد ( Mozaffari,

 .)1993: 615این امر روند عمل گرایی در رفتار ا رایی هاب نه را شتاب بخش د و گروههای رادیکال
چپ را به گونهای ندریجی به حاش ه راند (احتشامی .)511 :5981 ،با ظهور دولت س ازندگی م دیراد
نکنوهرات هه در ماههای پ روزی انقالب ،در دولت مهندت بارزگاد فع ال بودن د ،ام ا بع د از هن اره
گ ری دولت موقت ،از سطوح هالد مدیریتی به حاش ه رفته بودند ،مج ال اب راز و ود پ دا ه رده و
حبب «هارگباراد سازندگی» را ن ب ناس

نمودند (شمسی .)68 - 558 :5931 ،ایدئولوژی این حبب

نره بی از ل برال سم و پراگمان سم بود و ب شتر برای حاهم ت نفکرات ل برال ستی در ح وزه اقتص ادی
ظهور یافت (دارابی .)946 - 941 :5988 ،در دوره حاهم ت هارگباراد این بحث ص ورت گرف ت ه ه
اقتصاد دستوری نانواد از نام ن حا ات انساد است و لذا باید به س مت ب ازار آزاد رف ت .ب ه گفت هِی
هاشمی «همه قبول داشت م هه باید به طرف نرم م خرابیها و سازندگی برویم .من هم فکر میهردم
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هه س است نمرهب دولتی هارایی ندارد و به سراغ س اس ت نع دیل رفت م (س ف ری .)541 :5978 ،از
دیدگاه نظری ،برنامهی نعدیل ساختاری مجموعهای از س استها و برنامههای اقتصادی است ه ه ب ا
هانی و صندوق ب ن المللی پول و دولتی هه ن ازمند وام است ،مورد نواف ق ق رار

مذاهره م اد بان

میگ رد (پترات ،ویوه  )71 :5981 ،و ننها هشورهایی مینوانند از هم های بان

هانی بهرهمند

شوند هه به انجام اصالحات اقتصادی بازارگرا بپردازند» ( .)Miller,1991: 215شرایط دریافت این
وامها قرار زیر است:
 .5هاه
هاه

دی هبینههای دولتی ،به منظور هنترل نورم و هاه

دستمبدها یا حداقل لوگ ری دّی از افبای

نقارا برای سرمایه واردانی؛.5

آد برای هنترل نورم و افبودد بر نواد رقابتی

در بازارهای صادرانی؛  .9آزادسازی واردات برای افبودد بر هارآیی صنایع داخلی و ایجاد انگ بهه ای
زم به منظور نول د برای صادرات؛  .4حذف محدودیتهایی هه بر سر راه سرمایه گذاری خ ار ی در
صنایع و خدمات مالی و ود دارد؛  .1هاه

ارزش پول داخلی برای اینکه صادرات به پ ول خ ار ی،

مثل د ر ،ارزادنر شود نا بهتر بتوانند در بازار رقابت هنن د؛  .6خصوص یس ازی موسس ات دولت ی و
مقررات زدایی به این منظور هه نخص ص منابع به ای دولت ب ه وس له ب ازار انج ام گ رد (ب و و
همکاراد.)61 - 13 :5976 ،
اما نظام بازار بر منطق خاصی استوار است .از نظر طرفداراد ،نظ م ب ازار ب ه ص ورت طب ع ی و
خودانگ خته در ریاد هباراد ساله نکامل یافته و ه چ طرح یا برنامه ریبی آگاهانهای در نشک ل آد
موثر نبوده است (غنی نژاد .)58 :5985 ،در اقتصاد بازار شباهت نامّی با گبین

داروین ی و ود دارد،

زیرا در آد نظام سود و زیاد مکان سمی برای حذف هارها و امور اقتصادی «غ رانسب» ف راهم م ی-
اورد (گری .)19 :5973 ،این نگاه به نظام بازار چندین پ امد دارد .5 :این نظام خ ارج از هنت رل بش ر
است  -.5دستهایی نامرئی به رنق و فتق امور میپردازند  .9و ه چگونه هتگ ری اخالقی و ود
ندارد .از این رو ایدههایی نظ ر «برابری» و «عدالت ا تم اعی» ،ب ه س راب نش ب ه ش ده و هرگون ه
نالش برای برقراری آد گام نهادد در راه بردگی نلقی میشود (ر وع هن د به های )5931 ،
بر این مبنا از سال  5968به بعد ،دولت با نک ه بر این نحل ل هه رون د ور ع ت هل ی اقتص اد
هشور نامطلوب بوده است ،اصالحات دامنه داری را در اقتصاد ایراد آغاز نم ود (ف وزی.)561 :5984 ،
آنچه هه زم نه انخاذ این س است را ف راهم ه رد ای ن ب ود ه ه اعم ال س اس ته ای نثب ت اداری
مجموعهای از ق متها در دوره نبستاً طو نی ( )68 - 5961به همراه افبای

مستمر سطح عم ومی

ق متها طی این دوره (در حدود  911درصد) باعث شد هه ق مت نسبی ها های اساسی و ر روری

آینده پژوهی انقالب اسالمی ایرا 231  ...

بشدت هاه

یابد .و از سوی دیگر ،بازارهای موازی (س اه) برای نمام اقالم نحت نظارت ب ه و ود

ب اید .شکاف ب ن ق متهای رسمی و ق متهای آزاد به موازات نشدید ورع ت نورمی اف بای

پ دا

هرد و فاصله ب ن این ق مت ها منبع عظ می برای ایجاد اشتغال و درآمد گردی د .ب ه گون های ه ه در
سال  ،5967به رغم هاه های چشمگ ر در مجموع ارزش افبودة زیربخ های اساس ی خ دمات ،از
قب ل آموزش و پرورش ،بهداشت و درماد ،حمل ونقل ،هل بخ
درصد از نول د ناخالص ملی را نشک ل داده ،به نحوی هه زیر بخ

خ دمات ،ب ه ننه ایی ب

از 11

خدمات بازرگانی ،به ننه ایی 41

درصد از این سهم را به خود اختصاص میداد .بر این مبنا ،دست ابی به ق متهای نعادلی در س رلوحه
س است های هلی برنامه اول نوسعه اقتصادی  -ا تم اعی ق رار گرف ت (ن ل ی.)969 - 964 :5976 ،
برنامهریباد مدعی بودند هه در اثر ا رای نعدیل ،نراز پرداختها از طریق افبای
و هاه

صادرات غ رنفت ی،

وارادت بهبود مییابد .و با بهبود نراز پرداختها ،مش کل م بمن هس ری بود ه در اقتص اد

ایراد حل میشود .انتظار میرفت هه از نره ب این دو نحول ،سرمایه گذاریهای مولد ه
سهم بخ
س است افبای

خصوصی مولد ب شتر و دولت هوچ

هن د،

شود ،ب کاری و نورم از ب ن ب رود .ب ه ای ن نرن ب

شدید نرخ ارز ،هه روی دیگر سکه نضع ف ارزش پول ملی است ،در دستور هار ق رار

گرفت .همبماد نعدیل ن روی انسانی ،خصوصیسازی و آزادسازی هم به ا را درآمد (م ومنی:5934 ،
.)511
س استهای نعدیل اقتصادی با هدف برقراری ق متهای نعادلی در نمام بازارها نا پایاد برنام ه
اول در هشور به ا را درآمد .نلقی عمومی آد بود هه درسال  5979در مورد ه چ ه ا و خ دمانی در
بازار دوگانگی و ود نخواهد داشت و دولت با بود ههای متوازد و بدود زم نهه ای ن ورمی ،ه دایت
اقتصاد هشور و ن ب ارائه خدمات عمومی را عهدهدار خواهد شد .س استهای اعالم ش ده ح اهی از آد
بود هه ق متهای بازار آزاد به م باد چشمگ ری هاه

خواهد یافت .همچن ن وف ور ناش ی از نول د

انبوه واحدهای نول دی ،ورع ت رفاهی مطلوبی برای امعه پدید خواه د اورد .ام ا عملک رد اقتص اد
هشور بخصوص در فاصله سالهای  5971 - 79و شدیدنر از آد در سالهای  ،5979 - 76نصویری
معکوت ارائه نمود .رشد اقتصادی س ر نبولی چشمگ ری پ مود و در مقابل نورم ب ا ش دت زی ادی از
 51درصد در سال  5963به ب
در بازار آزاد هه عالوه بر نق
شناخته شده بود ،نه ننها هاه
داشت .به رغم افبای

از  91درصد در سال  5979و سالهای پ

از آد رس د .ق مت ارز

متعارف اقتصادی ،به عنواد شاخص ی ب رای پ ش برد س اس ت نع دیل
ن افت بلکه طی سالهای  5968 - 76ب

از  81درص د اف بای

نسبی نرخ ارز در هت یکسادسازی نظام نرخ براب ری از  71ری ال ب ازار ه ر
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د ر  5711ریال ،نسبت نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمی از حدود  5/1براب ر در س ال  79پ ای نن ر
ن امد .در این دوره خالص بدهی دولت به بان

مرهبی ،با شدت بیسابقهای افبای

یافت و سرانجام

به رشد متوسط سا نه  58درصد نقدینگی ظرف فاصلهی سالهای  5971 - 5979رس د .مجموعه-
ی موارد فوق ،منتهی به ورع تی گردید هه ق متهای بازار آزاد در حال افبای

بودند و ق م ته ای

رسمی با نحم ل هبینه های سنگ ن برای مردم و دولت به دنبال آد در حال نطب ق ور ع ت ف وق،
دوری را نرس م مینمود هه فرایندی پرهبینه و واگرا را ب رای اقتص اد هش ور در پ ی داش ت (ن ل ی،
 .)938 :5976واردات ها های سرمایهای و م انی به مقدار زیاد هه مورد ن از روند بازسازی بود فشار
دیدی بر نوازد پرداخت های خار ی ایراد وارد ساخت .این فشار با هاه

ق مت نفت در سطح ب ن

المللی نشدید شد ،بعد از اینکه هسری نوازد پرداختها در سال  ،5331ب ه مق دار  957م ل ود د ر
ثبت گردید ،هسری حساب نوازد پرداختها در سالهای  5971و  5975بس ار وخ م شد و به نرن ب
به  3/5م ل ارد د ر و  6/1م ل ارد د ر رس د .با از ب ن رفتن هل ه ذخایر ارزی در اثر نگ و پرداخ ت
غرامت به شرهتهای خار ی هه هارخانههای آنها در ایراد در اوایل دهه  5381مصادره گردیده بود،
افبای

دی هسری حساب اری مو ب مسائل ارزی دی برای دولت گردی د و دول ت را مجب ور

ساخت از واردات ها های غ ر رروری لوگ ری نماید ،بدین انتظار هه نوازد پرداختها بهبود یاب د،
هر چند هبینه چن ن اقدامی نورم ب شتر و لوگ ری از رشد بود .افبای

شدید بدهیها مو ب شد هه

بدهی خار ی هشور از  1/3م ل ارد د ر یا 1درصد نول د ناخ الص داخل ی در س ال  5963ب ه 54/6
م ل ارد د ر یا  54درصد نول د ناخالص داخلی در سال  5975برس د .ای ن مق دار در س ال  5975ب ه
 58/6م ل ارد د ر یا  94درصد نول د ناخالص داخلی رس د .در هم ن دوره نعهدات مربوط به پرداخت
اصل و فرع بدهیها هه از  417م ل ود د ر هه  9درصد هل صادرات بود به  9م ل ارد د ر و ی ازده
م ل ارد د ر هه به نرن ب 51درصد و 61درصد هل ارزش صادرات بود رس د (هردزاده هرمانی:5981 ،
.)36
در نت جه در چارچوب برنامه نعدیل به صراحت سخن از اولویت نداشتن نوزیع عاد نه درآم دها
و ثروتها به م اد میآمد و همه چ ب موهول و منوط به افبای

نول د میگشت و بحث از نوزیع قبل

از نول د چ بی ب نقس م فقر دانس ته نم یش د (م ومنی .)31 :5939 ،س اس ت نع دیل نقریب اً هم ه
اببارهایی را هه قبالً در خدمت نحقق عدالت ا تماعی و اقتصادی و نوزیع عاد نه ها ه ا و خ دمات
قرار داشت دگرگود نمود (مصلینژاد )41:5984 ،و هتگ ریهای اقتصادی دولت را از قشر محروم،
به سوی قشر سرمایهدار نغ ر داد (احتشامی .)45 :5978 ،با پ گ ری س است نوسعه اقتصادی سرمایه
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از اهم ت و ارزش زیادی برخوردار شد و مالک ارزیابیها ،مع ارهای اقتصادی و مادی گش ت (رف ع
پور .)533 :5981 ،با پذیرش رفاه به عنواد ی

ارزش از بس اری مفاه م ارزشی مانند ن گ فق ر و

غنی ،مستضعفاد و مستکبراد ،مرفهاد و مظلوماد قدس تزدایی شد .و واژهی مستضعفاد [هل دواژه
انقالب اسالمی] از ادب ات رسمی مهوری اسالمی خارج و اصطالح «اقشار آس بپ ذیر »1ایگبین
آد شد(قوچانی .)553 :5973 ،بنابراین پذیرش نظام ب ازار ب ا آرم اد اص لی انق الب اس المی یعن ی
حاهم ت مستضفعاد با در نضاد است.
سناریوی براندازی
اصقالب

رهبری ،سازماد و ایدئولوژی عناصر اصلی بس ج انقالبی هستند .یک ی از ه ارویژهه ای ای دئولوژی
بس ج انقالبی ،نرس م پونوپ است .یونوپ اهای انقالبی نصویری از امعهی آرمانی به دست م یدهن د
هه ادعا میشود ب شتر با نهاد و غایات انساد سازگار است .معمو ً هوش

برای نحقق بخش دد ب ه

نصویر امعه مطلوب ،با مقاومت موا ه میگردد و بنابراین ن ازمند اعم ال خش ونت اس ت (بش ریه،
 .)511 :5985از اینرو انقالب را نغ ر ناگهانی و خشن در محل ایگ ری ا تماعی قدرت ه ه خ ود
را در دگرگونی رادیکال فرایندهای حکومتی ،بن ادهای رسمی فرمانفرمایی ی ا مش روع ت ،و درک و
برداشت متفاوت از نظم ا تماعی بروز میدهد نعریف ه ردهان د (گ لب رت .)51 :5935 ،ام ا انقالب ات
 5383در هشورهای اروپای شرقی این ویژگیها را نداشتند .انقالبات  5383ه چهدام مدعی پ روژهی
ا تماعی دید نبودند و با طرد ایده خشونت به عنواد بستر نولد امعه دید ،بر عصر انقالب ات خ ط
قرمب هش دند ( .)rupnic, 1995: 62ویژگی بر سته این انقالبات پست مدرن ستی ب ودد آنهاس ت؛
یعنی اینکه قاعده الهام بخ

این انقالبات نه خشونت انقالبی ،بلکه عقالن ت مبتنی بر گفت وگو یا

نفاهم است (مدیسود .)47 :5987 ،به نظر گارنود اش «آنچه را هه در لهس تاد و مجارس تاد م ی-
گذشت نمیشد یا سخت میشد انقالب نام د .در واقع ،آنچه میگذشت نره ب ی ب ود از اص الحات و
انقالب .و من آد را اصقالب نام دم .عنصر قوی و اساسی «نغ ر از با »یی و ود داشت ه ه اقل ت ی
از روشنفکراد بر ای مانده از احباب همون ست حاهم هدایت

میهردند .اما در ع ن حال ی

عنصر

 .5اشاره به افرادی هه نتوانسته اند خود را با قواعد بازار آزاد نطب ق دهند و در نت جه اگر گناهی هس ت ب ر عه ده
خودشاد است.
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ح انی فشار مردمی و از «پای ن» هم و ود داشت .در مجارستاد ،نعداد آد «از با »ییها ب شتر بود و
در لهستاد به عک  ،اما در هر دو هشور ما را یکی بود :نعامل این دو باهم .اما این نعامل عم دناً از
طریق مذاهرات م اد نخبگاد حاهم و نخبگاد اپوزیس ود انجام م یگرف ت» (اش .)51:5939 ،ای ده
نازة  5383انقالب غ رانقالبی بود .وقتی درباره این وقایع صحبت میهن م ،هلمه انقالب هم شه باید
با ی

صفت مشروط شود « -صلح آم ب» یا «نکاملی» یا «خویشتندارانه» یا «مخمل ی» .اگ ر نم اد

 5783گ ون ن بود ،نماد  5383م بگرد بود (اش.)575:5939 ،
انتخابات  67و مرحله اول اصالحات

در انتخابات دوم خرداد  76محمد خانمی با هسب ب
 .)516 :5973از نظر طرفداراد خانمی این ی
ی
ی

رفتار انتخابانی در داخل ی
بخ

نب

یعنی  51م ل ود دیگر ،نب

از  51م ل ود رای به پ روزی رس د (هاویانی،

انتخاب عادی نبود .به نظر حجاری اد ای ن انتخاب ات
بخ

بود .ی

از آد ( )51م ل ود مث ل هم ه انتخاب ات و

است (سل می .)61 :5984 ،ای ن انتخاب ات زم ن ه نش ک ل

فضای استعاریای را فراهم آورد هه روح حاهم بر خواستههای آد ننها نقارا برای «اص الح» ور ع
مو ود بود (سلطانی .)519 :5984 ،اصالح طلباد با اعتقاد به بحراد مشروع ت در نظام س اسی ایراد
هدف دوم خرداد را رفع آد میدانند .به نظر آنها در قانود اساسی سه مبن ای مش روع ت و ود دارد.
نخست ،مشروع ت نئوهران

 -هاریبمان

ه ه در نه اد و ی ت فق ه نجل ی یافت ه اس ت .دوم،

مشروع ت س نتی  -روح انی ه ه مظه ر آد ش ورای نگهب اد اس ت و س وم مش روع ت ق انونی -
بوروهران

هه مجل  ،ری

مهور و شوراها مظاهر اصلی آد میباشند .اصالح طلباد ،بر خ الف

راست سنتی (محافظه هاراد) هه ب ر مشروع ت س نتی ول ی فق ه قائ ل ب وده و ب رای م ردم نق
مشروع ت بخ

قائل نبودند ،از مورعی دمکران

و نواندیشانه از نحدی د و ی ت فق ه ب ه ق انود

اساسی ،انتخاب مستق م بوس له مردم و محدود هردد دوراد نصدی سخن گفتند (بش ریه37 :5987 ،
  .)88به نظر حجاریاد ناریخ دو راه برای حل بحراد مشروع ت ارائه میدهد؛ نخست ن راه مشروطهطلبی است .اول ن لوه مشروطه خواهی در هاد در ق رد س بدهم در انگلس تاد ب ود ،زم انی ه ه
اشراف ت زم ندار خواستار دخالت در نصم م گ ریها شد .راه دوم مهوری خواهی است .بدین نرن ب
هه انقالب هب ر فرانسه به سال  ،5783پاسخی نمونهوار به بحراد مشروع تی ه ه رژی م س لطنتی را
فراگرفته بود ،داد (حجاریاد5973 ،الف .)47 - 48 :به نظر وی دوم خرداد نره بی از این دو راه ب ود.
از ی

طرف مهور را به صحنه هشاند با فش ار آد  51م ل ود رای از پ ای ن (فش ار از پ ای ن) ،و از
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طرف دیگر هم نخبگاد پ رامونی شده در مقابل قدرت مطلقه آلترنان وی را مطرح هرد (چان ه زن ی از
با ) (حجاریاد .)66 - 67 :5977 ،حجاریاد ه دف پ روژه رف رم س اس ی اص الح طلب اد را نب دیل
حاهم ت دوگانه ناهارهرد مو ود در نظام س اسی به حاهم ت دوگانه ه ارهردی م یدان د (حجاری اد،
 5973ب.)987 - 931 :
با انتخاب محمد خانمی به ریاست مهوری عصر سازندگی به پایاد رس د و عص ر اص الحات
دمکران

شروع شد .خانمی به ای طرح شعارهایی ه ه وع ده ه اه

مش کالت اقتص ادی را در

برداشته باشد ،از نوسعه س اسی و ررورت نقویت امعه م دنی و آزادی و آزادی ب اد س خن گف ت
(هاشی .)511 :5973 ،برگباری انتخابات شوراهای ش هر و روس تا نخس ت ن گ ام اص الح طلب اد در
راستای نحقق فرایند نوسعه س اسی و گسترش مشارهت مردم بود .زیرا شوراها را به عن واد پای های-
نرین شکل سازماندهی ا تماعی می دانستند هه راه را به سوی دمکراس ی مس تق م و نمرهبزدای ی از
قدرت مرهبی میگشود و اعمال بیواس طه ح ق حاهم ت را در عرص هه ای مشخص ی از زن دگی
ا تماعی مس ر میهرد (حجاریاد5973 ،الف 711 :و  .)745گام بعدی دولت ،فراهم هردد فضا ب رای
گسترش احباب در راستای نحقق امعه مدنی و هم

ب ه مش ارهت س اس ی ب ود (ی ارخی:5931 ،

 .)539گسترش مطبوعات به عنواد رهن چهارم دموهراسی یکی دیگر از ارهاد پروژه نوسعه س اس ی
بود .خانمی مطبوعات آزاد را از بر ستهنرین ارهاد آزادیهای مدنی و قانونی میدانست و و ود آنه ا
در امعه را سنگری استوار برای دفاع از حقوق و من افع م ردم و نس ه ل ام ر مش ارهت س اس ی در
امعه قلمداد میهرد (خانمی.)55 :5976 ،
خانمی در  8شهریور  85اعالم هرد هه دو یحه «نب ن ح دود وظ ایف و اخت ارات ری
مهور» و «اصالح قانود انتخابات مجل » را هت بررسی به مجل

خواه د فرس تاد( .عل ین ژاد،

 .)57 :5989این لوایح به لوایح دوقلو یا لوایح دوگانه معروف شدند .یحه نخست ب ا ه دف اف بای
اخت ارات رئ

مهور ندوین شده بود ،زیرا اصالح طلباد همواره معتقد بودند ه ه اخت ارات رئ

مهور هافی ن ست (روزنامه ایراد .)85/51/6 ،یحه دوم ،اصالح قانود انتخاب ات ب ا ه دف ح ذف
نظارت استصوابی هه شورای نگهباد از طریق آد ،صالح ت یا ع دم ص الح ت نماین دگاد را ب رای
حضور در انتخابات مجل

اعالم میهرد ،ندوین شده بود .زیرا اصالح طلباد همواره ناه د داشتند هه

اعمال نظارت استصوابی بر خالف قانود اساسی ب وده و برگ باری انتخاب ات آزاد را خدش هدار و ح ق
انتخاب مردم را نحدید میهند (روزنامه همبستگی .)84 /6 /54 ،بهه دوم خرداد لوایح دوگانه را ب ه
مثابه مونور محرهه دید برای برنامههای دمکران باس ود خود مینگریست و نالش میهرد با ط رح
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مباحثی چود خروج از حاهم ت ،فروپاشی نظام ،استعفای خانمی ،برگ باری رفران دوم و ب ا اس ترانژی
«فشار از پای ن ،چانه زنی از با » ،نخبگاد مخ الف را وادار ب ه پ ذیرش خواس تهه ای خ ود نمای د.
حجاریاد لوایح دوگانه را عواملی برای «رفع انسداد س اسی» و «هارهردی ش دد حاهم ت دوگان ه»
می دانست .به نظر وی یحه نغ ر قانود انتخابات با برداشتن استصواب ،انس داد را رف ع م یهن د و
نناظر ی

نر برقرار میهند و دولت  -ملت را ب ش تر ا م ی-

به ی  ،ب ن ا تماع و س است را ب

اندازد .و یحه اخت ارات ریاست مهور هم معطوف به ای ن اس ت ه ه خ ط ب ن دوپ اره حاهم ت،
پررنگنر و قاعده مندنر شود .یعنی حاهم ت دوگانه را هارهردی هند (روزنامه همبس تگی.)85/8/55 ،
اما خانمی طرح استعفا و خروج از حاهم ت را مردود دانسته و میهوش د ر من شناس ایی مر ع ت
قانونی شورای نگهباد از طریق مذاهره با این نهاد نقاراهای خود را پ گ ری نمای د .ای ن ل وایح ب ه
مدت دو سال موروع ه

و قوت ب ن دولت و مجل

بود .و در هم ن زماد  557نفر از نمایندگاد مجل
لوایح شدند .نهایتاً با برگباری انتخابات مجل

از ی

سو و شورای نگهباد از س وی دیگ ر

با ارسال نامهای به رهبر انق الب خواس تار نای د

هفتم و پ روزی اصول گرایاد ،در  51فروردین ،5989

رئ

مهور ،رمن انتقاد از نوع برخورد شورای نگهباد با لوایح ،نقارای اس ترداد ل وایح دوگان ه از

مجل

را هرد (اسماع لی ،لد اول.)575 :5984 ،
به طور هلی شاخص اصلی اصالح طلب ی در ای ن دوره مش روطه خ واهی ب ود .از دوم خ رداد

 5976نا  5984از ناهت

دوو هی «فشار از پای ن ،چانه زنی از با » ،و ه دوم ،یعن ی چان ه زن ی از

با نوسط نخبگاد (مشروطه خواهی) برای حل بحراد مشروع ت و قانونمند هردد قدرت حاهم ش د
هه به شکست انجام د .با این و ود حتی در دوره پ

از اصالحات ( 5984ب ه بع د) ،اص الح طلب اد

استرانژی اصلی خود یعنی «فشار از پای ن ،چانه زنی از با » را همچناد حفظ هردند با این نفاوت هه
در هاربرد دید آد ،ناه د ب شتری بر عنصر «فشار از پای ن» صورت گرفت .به ب اد حجاریاد ...« :به
عق ده من اساساً ه چ فشاری وارد نشد .نمونه دی فشار در اسپان ای بعد از فرانک و انف اق افت اد .ی ا
مثالً در لهستاد بود .آد ما رایی هه به نب

همبستگی مشهور شد هه به پ روزی لخ والس ا منج ر

شد .فشار واقعی انجاست (حجاریاد .)5986 ،قابل ذهر است هه بهرهگ ری از مدل لهس تاد از اواخ ر
سال  5984نوسط دولت ایا ت متحده به عنواد مدلی مناسب به رسم ت شناخته شده بود .هان دول با
رای  ،وزیر خار ة وقت امریکا در روز  56بهمن  5984خواستار نو ه ایران اد به ش وه عمل س اس ی
نب

همبستگی لهستاد شد و الگوی گذار به دموهراسی در لهستاد را مطل وبن رین گبین ه ب رای

نغ ر در ساختار مهوری اسالمی دانست (اسماع لی.)518 :5934 ،

آینده پژوهی انقالب اسالمی ایرا 242  ...
انتخابات  8811و مرحله دوم اصالحات

انتخابات در معه  55خرداد  5988با حضور چهار ن امبد ،یعن ی محم ود احم دی ن ژاد از ن اح
راست ،م رحس ن موسوی و مهدی هروبی از ناح چپ و محسن ررایی هه به ص ورت مس تقل وارد
رقابت شده بود برگبار و محمود احمدی نژاد با هسب  54157156رای یعن ی  65/69درص د آرا ب ه
عنواد فرد پ روز اعالم شد ( .)http://www.tabnak.irبا اعالم پ روزی احمدی نژاد ،م رحس ن
موسوی نتایج اعالم شده را متقلبانه خواند و اعالم هرد هه نسل م این صحنه آرایی خطرناک نمیشود
(موس وی .)5988/ 9/59 ،و از ش ورای نگهب اد درخواس ت ابط ال انتخاب ات را نم ود (موس وی،
 .)5988/9/54همسو با موسوی مهدی هروبی ن ب انتخابات را ناسالم دانسته و ابط ال آد را خواس تار
شد (هروبی .)5988/9/59 ،با نپذیرفتن نت جه انتخابات نوسط این دو  ،طرفداراد آنها ن ا در نه راد و
شهرستادهای ببرگ اقدام به نظاهرات مسالمت آم ب خ اب انی هردن د .ب دین نرن ب روز  51خ رداد،
نبدیل به نظاهرات خ ابانی ببرگ شد .موسوی از طرفداراد خود خواست نا به مبارزات مسالمتآم ب و
بدود خشونت خود برای وادار هردد نظام س اسی برای ابطال انتخابات ادامه دهند« :هشور متعلق ب ه
شماست ،انقالب و نظام م راث شماست .اعتراض به دروغ و نقلب حق شماست .به احقاق حقوق خود
ام دوار باش د .ا ازه نده د هسانی هه برای ناام دی و ارعاب شما میهوشند خشمتاد را برانگ بن د .در
اعترارات خود همچناد به پره ب از خشونت پایبند بمان د ( »...موسوی .)5988 /9 /95 ،در ح الیه ه
اصالح طلباد درصدد بودند نا با وارد هردد فشار بر نظام س اسی ،رهبراد ح اهم را وادار ب ه پ ذیرش
درخواست ابطال انتخابات نمایند ،اما واهن

رهبراد نظام متفاوت از خواستههای آن اد ب ود .در ای ن

م اد دینرین مورعگ ری را رهبر انقالب ،حضرت آیت اهلل س دعلی خامنهای در خطبه نماز معه
 53خرداد گرفت« :زورآزمایی خ ابانی بعد از انتخابات هار درستی ن ست ،بلکه به چال

هش دد اصل

انتخابات و اصل مردم سا ری است .از همه میخواهم به این روش خانم ه دهن د  ...نص ور غلط ی
است هه بعضی خ ال هنند با حرهت خ ابانی ،ی

اهرم فشاری عل ه نظام درست میهنند و مسئول ن

نظام را مجبور میهنند ،وادار میهنند نا به عنواد مصلحت ،زی ر ب ار نحم الت آنه ا برون د  ...ای ن
محاسبه غلطی است (حضرت آیت اهلل خامنهای .)5988/9/53 ،پ

از آد با اعالم غ رق انونی ب ودد

برگباری نجمعات بدود مجوز و با نشدید برخورد های ن روهای امن تی ،برنامه معترر ن به استفاده از
مراسمات ملی مانند روز قدت 59 ،اباد 56 ،اذر و روز عاشورا معطوف گردی د .ب ا ناام دی از ابط ال
انتخابات ،فضای اعترارات چهره نازه ای به خود گرفت و از درخواست برای ابطال انتخابات به سمت
اعتراض به برخورد غ رقانونی نهادهای امن تی با معترر ن ،اعتراض به ورع ت بد بازداش ت ش دگاد
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س اسی و نحوه محاهمه آناد ،درخواست آزادی زندان اد س اسی و متهم هردد مسئو د نظام به عدم
رعایت حقوق شهروندی حرهت هرد (موسسه قدر و یت ،لد دوم .)5931 :اعترارات در روز ق دت،
 59آباد 56 ،آذر ،روز ناسوعا و عاشورا با شعار «نه شرقی ،نه غربی ،مهوری ایرانی» ادامه یاف ت .در
این روزها خ اباد های برخی شهرهای ببرگ و بویژه نهراد ،نمایش گر دو دس ته مع ت ب ود .ی
دسته مع ت هه در حمایت از نظام س اسی بس ج شده بودند و دستهای هه نوسط اپوزیس ود عل ه
حاهم ت به خ ابادها آمده بودند .اما ببرگترین بس ج س اس ی در روز نه م دی در اب راز مخالف ت ب ا
معترر ن و اع الم حمای ت از انق الب و نظ ام مه وری اس المی ص ورت گرف ت»
( .)http://www.mashreghnews.irبدین نرن ب حرهتی هه در روز  51خرداد در اعتراض به
نتایج انتخابات آغاز و سپ

با مخالفت با هل نظام س اسی ادامه یافته بود ،ش

م اه بع د در روز 3

دی به پایاد رس د .در روز  51خرداد ،این نخبگاد معترض بودند هه هوش دند با بس ج س اسی ،نظ ام
س اسی را وادار به پذیرش خواستههای خود هنند و در روز  3دی این حاهم ت بود هه م ردم را ب رای
فشار بر اپوزیس ود بس ج هرد.
سناریوی ترقی و پیشرفت
پایان تاریخ یا برخورد تمدنها؟

فوهویاما در سال  5335پ
هرد .وی دان

از فروپاشی رقبای نظامهای ل برال دمکران

 ،ایده پایاد ناریخ را مطرح

طب عی مدرد را آد علت اول ه و مکان سم یکنواختی میداند ه ه مس ر ن اریخ را ب ه

سمت واحدی نع ن میهند .علوم طب عی به دو طریق مو ب نغ ر ن اریخی خط ی و ه اد ش مول
میشود .نخست رقابتهای نظامی است .امکاد هم شگی نگ و رقابتهای نظامی ملته ا ،عام ل
ببرگی برای وحدت ملتهاست .نگ آناد را وادار به پذیرش نمدد نکنولوژی

مدرد و س اختارهای

ا تماعیای هه از آد پ شت انی میهند مینماید .دوم از طریق فراهم نمودد امکاد س لطه انس اد ب ر
طب عت هت اررای ام ال خود .پروژهای هه اص طالحاً نوس عه اقتص ادی نام ده م یش ود .نوس عه
اقتصادی گذارهای ا تماعی مشخصی را در همه وامع بدود نو ه به ساختاری ا تماعی پ ش ن آنها
ایجاد میهند .بنابراین نمایل پره بناپذیر وامع غ رغربی به بهرهگ ری از عل م طب ع ی م درد ،ب ه
مدرد و غربی ش دد هم ه آنه ا م یانجام د ( .)Fukuyama, 1992: 71- 81در مقاب ل س اموئل
هانت نگتود ب ن مدرد شدد و غربی شدد نفک

نمایب قائل شده و هاد آین ده را ه اد برخ ورد

نمددها میداند (هانت گتود .)91 :5978 ،به نظر وی نوسعه غرب هم باعث مدرد شدد و هم مو ب

آینده پژوهی انقالب اسالمی ایرا 243  ...

غربی شدد وامع غ رغربی شده است .رهبراد این وامع ،در برابر ناث ر غرب به چند ش وه واه ن
نشاد دادهاند .5 :نفی؛ نفی نواماد غربی شدد و مدرد شدد .بر مبنای این نظریه ،هم مدرن باس ود و
هم غربی شدد نامطلوباند و مینواد هر دو را نفی هرد  .5همال سم؛ پذیرش نواماد غرب ی ش دد و
مدرد شدد .بر مبنای این نظریه هم مدرن باس ود و هم غربی شدد مطلوباند ،غرب ی ش دد زم ه
مدرن باس ود است و هر دو در عمل ممکن و شدنی هستند  .9اصالح طلبی؛ پذیرش م درد ش دد و
نفی غربی شدد .بر مبنای این نظریه مدرن باس ود مطلوب اس ت و ب دود غرب ی ش دد ه م  -ه ه
نامطلوب است  -قابل حصول میباشد (هانت گتود .)555 - 556 :5987 ،به نظر هانت گتود نمددها
از یکدیگر ناث ر میپذیرند اما هضم در دیگری نمیشوند؛ وامگ ری گبینشی عناصری از نم دده ای
دیگر و انطباق ،استحاله ،و ادغام این عناصر به نحوی هه بقای ارزشه ای اص لی نم دد م بب اد را
نضم ن و نقویت هند .بنابراین وامع غ رغربی مینوانند بدود هن ار گذاش تن فرهن گه ای خ ود و
بدود پذیرفتن دربست ارزشها ،نهادها و آداب غربی مدرد شوند .در واقع شاید غربی شدد برای آنها
غ رممکن باشد .موانعی هه فرهنگهای غ رغربی در برابر مدرن باس ود دارن د بس ار همرن گن ر از
موانعی است هه در این فرهنگها در برابر غربی شدد مطرح است .مدرن باس ود ای ن فرهن گه ا را
نقویت هرده و از قدرت نسبی غرب میهاهد (هانت گتود.)558 - 555 :5978 ،
توسعه و پیشرفت با تاکید بر هویت انقالبی

در حالیهه برخی ها ،س است نوسعه اقتصادی نوسط هاش می رفس نجانی را ب ه منبل هِی نرم دور
انقالب اسالمی میدانند ،برخی دیگر هاربرد این نظریه را در مورد انقالب ناصواب میدانند .ب ه نظ ر
حضرت آیت اهلل خامنهای« :در قوان ن عل وم ا تم اعی درب ارهی انق البه ا ،م یگوین د انق البه ا
همچنانی هه ی

فرازی دارند ،او ی دارند ،ی

فرودی هم دارند؛ مثل سنگی هه شما پرن اپ م ی-

هن د؛ نا وقتی هه قدرت بازوی شما پشت سر این سنگ است ،برخالف هت اذبهی زم ن حره ت
میهند؛ اما وقتی این قدرت از اذبهی زم ن همتر شد ،این سنگ به س مت اذب هی طب ع ی زم ن
برمیگردد .آد قوان ن میگویند نا وقتی شور و انگ بهی انقالبی در مردم هست ،انقالبها ب ه س مت
لو حرهت میهنند ،اوج میگ رند ،بعد هم بتدریج این شور و ه جاد و این عاملِ حره ت ب ه پ

،

هم میشود و در مواردی نبدیل به رد خود میشود؛ انقالبها سقوط میهنند و برم یگردن د پ ای ن.
انقالبهای ببرگ دن ا هه در ناریخ دویست سال اخ ر ما اینها را میشناس م ،بن ا ب ر هم ن نحل ل،
همه با آد نظریه قابل انطباق هستند؛ ام ا انق الب اس المی از ای ن نحل ل امع ه ش ناختی بکل ی
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مستثناست .در انقالب اسالمی پادزهرِ فرود انقالب در خود این انقالب گذاش ته ش ده اس ت .نجس م
انقالب در « مهوری اسالمی» و در «قانود اساسی مه وری اس المی» اس ت .نویس ندگاد ق انود
اساسی در خود این قانود عامل نداوم بخ ِ انقالب را گذاشتهان د :پایبن دی ب ه مق ررات اس المی و
مشروع ت بخش دد به قانود ،مشروط بر این هه بر طبق اسالم باشد؛ و مسئلهی رهب ری» (حض رت
آیت اهلل خامنهای .)5981 ،آیت اهلل خامنهای به بهرهگ ری از نکنولوژی غربی معتقد است« :از دان
هانی نا آد ایی هه نوانستهایم ،استفاده هردهایم؛ چود دان
ما هم متعلّق به همه انسانهاست .ی

دان
از دان

هانی متعلّ ق ب ه هم ه انسانهاس ت؛

روز دن ای اسالم به همه دن ا خدمت هرد؛ امروز ه م م ا

هانی استفاده م کن م» (حضرت آیت اهلل خامنهای« .)5985 ،عناوین مورد مطالبه و اهتم ام

دولتها چ بهایی است هه در عرف هانی هم برای پ شرفت ی
فناوری ،نوسعه ،برنامههای پنج ساله ،سرمایه گذاری خ ار ی ،ن ن

هشور مطرح اس ت؛ مث ل دان

،

زدای ی؛ از رهب ری ن ا دولته ا و

مسؤو د ،اینها را مکرر ب اد هردهاند؛ این نشاد دهندهی این است هه نظ ام مه وری اس المی در
قالب این سرفصلها به سمت نوسعه پ

میرود .این پ شرفتها طبعاً برای طراحاد و س استگذاراد

و راهبردسازادِ س استهای ب ن المللی و هانی و استعماری نا حدودی ام دزاست .آنها فکر میهنن د
هه نظام مهوری اسالمی هم با خره در هماد خط نوسعهی متع ارف و معم ولِ مط رح و طراح ی
شدهی از سوی خود آنها وارد شده  ...ناگهاد سند چشم انداز ب ست ساله به عنواد س استهای نظ ام
و مطالبات و س استهای رهبری مطرح میشود؛ آد وقت در پ شانىِ این چشم انداز ،اینطوری م ی-
آید هه «ایراد هشوری است نوسعه یافت ه ،ب ا هوی ت اس المی و انقالب ی و اله ام بخ

در ه اد

اسالم» ... .همهی برنامههای پنج سالهیی هه از سال  5984شروع خواهد شد و بر اسات سند چش م
انداز ب ست ساله خواهد بود ،باید در این خط و در ای ن ه ت باش د» (حض رت آی ت اهلل خامن های،
.)5989
رهبری انقالب نشک ل نمدد اسالمی را هدف نهایی انقالب میداند و فرایندی پنج مرحل های را
در این هت نرس م میهند« :مرحله اول ،انقالب اسالمی است ،بعد نشک ل نظام اسالمی است ،بع د
نشک ل دولت اسالمی است ،بعد نشک ل امعه ی اسالمی است ،بعد نش ک ل ام ت اس المی اس ت؛.
منظور از انقالب اسالمی  -حرهت انقالبی است؛ یعنی هماد حرهت انقالبی و ن ب

انقالب ی ه ه

نظام مرنجع را ،نظام قدیمی را ،نظام وابسته و فاسد را سرنگود میهند و زم نه را برای ایج اد نظ ام
دید آماده میهند .منظور از نظام اسالمی ،یعنی آد هویت هلی هه نعریف مشخصی دارد ،هه هشور،
ملت و صاحباد انقالب  -هه مردم هستند  -آد را انتخاب میهنند .در م ورد م ا ،م ردم م ا انتخ اب
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هردند؛ مهوری اسالمی .مهوری اسالمی یعنی نظامی هه در آد ،مردم س ا ری از اس الم گرفت ه
شده است و با ارزشهای اسالمی همراه است .ما از این حلقه هم عبور هردیم .منظور از دولت اسالمی
این است هه بر اسات آنچه هه در دورهی نع ن نظام اسالمی ب ه و ود آم د ،ی

ق انود اساس ی

درست شد؛ نهادها و بن انهای ادارهی هشور و مدیریت هشور مع ن ش د .ای ن مجموع هی نهاده ای
مدیریتی ،دولت اسالمی است .مرحلهی بعد ،امع هی اس المی اس ت؛ بع د از آنک ه دول ت اس المی
نشک ل شد ،مسئول ت و نعهد این دولت اسالمی این است هه امع هی اس المی را نحق ق ببخش د.
یعنی امعه ای هه در آد ،آرمانهای اسالمی ،اهداف اسالمی ،آرزوهای ببرگی هه اس الم ب رای بش ر
نرس م هرده است ،نحقق پ دا هند .امعهی عادل ،برخوردار از ع دالت ،امع هی آزاد ،امع های ه ه
مردم در آد ،در ادارهی هشور ،در آیندهی خود ،در پ شرفت خود دارای نقشند ،دارای نأث رند ،امعهای
دارای عبت ملی و استغنای ملی ،امعهای برخوردار از رف اه و مب رای از فق ر و گرس نگی ،امع های
دارای پ شرفتهای همه انبه  -پ شرفت علمی ،پ شرفت اقتص ادی ،پ ش رفت س اس ی  -و ب ا خره
امعه ای بدود سکود ،بدود رهود ،بدود نوقف و در حال پ شروی دائم؛ این امعه هنوز نحقق پ دا
نکرده ،ولی ما دنبال این هست م هه این امعه نحقق پ دا هند  ...وقتی ی

چن ن امعهای به و ود

آمد ،زم نه برای ایجاد امت اسالمی ،یعنی گسترش این امعه هم به و ود خواه د آم د ( ...حض رت
آیت اهلل خامنهای.)5931 ،
ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی در برابر مخاطرات نظام بازار آزاد

واژه اقتصاد مقاومتی نخست ن بار در شهریور  5983نوسط رهبر انقالب و در پی اعم ال نح ریمه ای
اقتصادی غرب عل ه هشور بکار رفت« :دشمنی و ود دارد در دن ا هه م خواهد با فشار اقتصادی و ب ا
نحریم سلطه اهریمنی خودش را برگرداند به این هشور  ...میخواهند انقالب را زم ن ببنند  ....ما باید
ی

اقتصاد مقاومتىِ واقعی در هشور به و ود ب اوریم» (حضرت آی ت اهلل خامن های .)5983 ،اقتص اد

مقاومتی به معنی نشخ ص حوزههای فشار و نالش برای هنترل و بیاثر هردد ناث ر این فشارها و در
ورع ت آرمانی نبدیل چن ن فشارهایی به فرصت ،هاه

وابستگی خار ی ،نک ه ب ر نول د داخل ی و

نالش برای خودانکایی است (حس ن پور و دیگراد .)5931 ،در واقع اقتصاد مقاومتی بن انی نظ ری و
عملی برای مدل سازی گونه ویژهای از اقتصاد است هه فعا نه خود را برای موا ه ه ب ا نح ریمه ا،
ب

از پ

آماده ساخته است .مکان س مه ای اقتص ادی ،فض ای هس ب وه ار ،نج ارت خ ار ی،

نهادهای مالی و واسطهای و  ...در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پ

فرض طراح ی م یش وند ه ه
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هشور در نعارض ایدئولوژی

دائمی با غرب است و هر رربه اقتصادی از غرب ممک ن اس ت در ه ر

لحظه به هشور وارد شود .در این رویکرد هسب ثروت و درآمد ملی از مس رهایی دنبال م یش ود ه ه
قدرت چانهزنی هشور در فضای س اسی ب ن المللی را نقویت هند؛ نه آنکه هشور ناگبیر باشد به دل ل
مسائل اقتصادی از اهدف ایدئولوزی

خود در فض ای س اس ی دس ت بکش د (ن راب زاده هرم ی و

دیگراد .)94 :5935 ،در اقتصاد مقاومتی ،اهداف اقتصادی مهمنرین عنصر در هتدهی فعال ته ا
می باشند و هل ه عوامل اقتصادی باید در راستای نحق ق ای ن اه داف حره ت هنن د .نحق ق ع دالت
ا تماعی ،هسب اقتدار ب ن المللی و بق ای هش ور ،اثب ات عمل ی هارآم دی نظ ام دین ی و اس المی،
مر ع ت ب ن المللی و  ...مهمنرین اهداف در اقتصاد مقاومتی بهشمار م یرون د (ن راب زاده هرم ی،
.)49 :5935
رهبری انقالب بر اسات بند  5اصل  551قانود اساسی در  53بهمن  5935اصول هلی اقتصاد
مقاومتی را به عنواد س است اقتصادی نظام هت ا را به روسای قوا ابالغ هرد« :ای راد اس المی ب ا
استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مه من ر
از همه ،برخورداری از ن روی انسانی متعهد و هارآمد و دارای عبم راسخ برای پ شرفت ،اگر از الگ وی
اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی هه هماد اقتصاد مقاومتی است ،پ روی
هند نه ننها بر همه مشکالت اقتصادی فائق میآید و دشمن را هه با نحم ل ی

ن گ اقتص ادی

نمام ع ار در برابر این ملت ببرگ صف آرایی هرده ،به شکست و عقب نش نی وا میدارد ،بلکه خواهد
نوانست در هانی هه مخاطرات و بیاطم نانیهای ناشی از نحو ت خارج از اخت ار ،مانند بحرادهای
مالی ،اقتصادی ،س اسی و  ...در آد رو به افبای

است ،با حفظ دس تاوردهای هش ور در زم ن هه ای

مختلف و نداوم پ شرفت و نحقق آرمادها و اصول قانود اساس ی و س ند چش م ان داز ب س ت س اله،
اقتصاد متکی به دان
الگوئی الهام بخ

و فناوری ،عدالت بن اد ،درودزا و برودگرا ،پوی ا و پ ش رو را محق ق س ازد و
از نظام اقتصادی اسالم را ع ن ت بخشد (حضرت آیت اهلل خامنهای.)5935 ،

نتیجه گیری

در این پژوه

با استفاده از نکن

سناریوپردازی ،در قالب سه سناریو به سه آینده ممکن پ

روی

انقالب اسالمی ایراد پرداخته شد .در سناریوی «استحاله» نشاد داده شد هه ا رای برنامه نئول برالی
نعدیل ساختاری نوسط دولت سازندگی – برنامهای هه نوس ط س ازماده ای م الی ب ن الملل ی ب ه
هشورهای در حال نوسعه نوص ه میش ود  -و ادام ه آد در دول ت روح انی ،نقوی ت س رمایهداری و

آینده پژوهی انقالب اسالمی ایرا 241  ...

فراموشی آرماد اصلی انقالب یعنی مستضعفاد را در پی دارد و اصطالح استحاله ن ب ب ه ای ن فراین د
گذار اشاره داشت .در سناریوی «براندازی» به ای ن نکت ه پرداخت ه ش د ه ه برنام ه دمکران باس ود
اصالحات دو مرحله داشت .در مرحله اول ( )76 - 84پروژه مشروطه خواهی به ا را گذاشته شد و در
مرحله دوم ( )5988پروژه هموری خواهی ب ا الگ وگ ری از م دل «اص قالب» ن ب

همبس تگی

لهستاد .اما هر دو پروژه به شکست انجام د .فر ام سناریوی استحاله سرمایه داری ،فر ام س ناریوی
براندازی دموهراسی و فر ام مجم وع آد دو ل ب رال دموهراس ی اس ت .ه دف س ناریوی «نرق ی و
پ شرفت» ن ب نشاد دادد این مسئله بود هه در انقالب ایراد به دل ل ماه ت اس المی آد ،ب رخالف
انقالبهای ببرگ دیگر امکاد وقوع نرم دور و ود ندارد و انقالب اسالمی مینواند رشد و نعالی پ دا
هند .از سه آینده ممکن« ،استحاله» و «براندازی» ب آیندههای منفی برای انقالب اسالمی هس تند
هه پروژه نخست در حال ا را بوده و بنابراین محتمل است ،اما پروژه دوم شکست خورده و نامحتمل
است .و «نرقی و پ شرفت» هم آینده مطلوب بهشمار میرود.
منابع فارسی
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