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جستارگشایی
شرایط ن فضای حاکو بر عرصههای گوناگون زندگی انسدانهدا در عصدر جدیدد دارای عناصدر ن
خصوصیاای از قبیل عدم قطعیت ،پیچیدگی ن اغییرات شتابان است که بر فضای اصمیوگیدری
ن سیاستگذاریها اأثیر میگذارد .مواجمه مطلوب ن همرا با موف یدت در اید شدرایط جدیدد
نیازمند ابزارهای جدیدی است که آیند پژنهی بهعنوان ی ی از موفدقادری اید ابزارهدا اسدت.
جریانهای سیاسی موجود در هر نظام سیاسی پدید ای بسیار ممدو ن ن د آفدری در اداریو ن
احوالت جوامع به شمار میرنند .بر ای اساس شناخت نضعیت فعلدی ن آیندد آندان از اهمیدت
زیادی برخوردار است .در عرصه جریانهای سیاسی شدناخت رننددهای پدی رن ،پیشدرانهدا ن
پدید های نوظمور در آیند اهمیت زیادی داشته ن کشورها بر اساس آن میاوانند اصدمیمات ن
اقداماای ااخاذ کنند که منجر به ب ای نظام سیاسی شود .بنابرای با اوجه به اهمیت آیند پژنهی
بهعنوان حوز ای بی رشتهای برای بررسی مسائل ن پدیدد هدا ن بدا اوجده بدهضدرنرت شدناخت
جریانهای سیاسی موجود در هر جامعه بهعنوان ی ی از عوامل ممدو ن ن د آفدری در حیدات
دنلتها ،اید م الده در ادالش اسدت ادا بدا اسدتفاد از سناریونویسدی ،صدورتبنددی از آیندد
جریانهای سیاسی در ایران ارائه کند .در بی رنشهای مختلف آیند پژنهی سناریونویسی ی ی
از رنشهایی است که در فضای ابمامآمیز ن عدم قطعیت به کار میرند .بر اید اسداس پرسد
اصلی م اله ای است که چه سناریوهایی میاوان برای صورتبندی آیند جریانهدای سیاسدی
در ایران  1404در نظر گرفت ن سناریوی مطلوب ج.ا.ا کدام است؟ با اوجده بده این ده پدژنه
اکتشافی بود لذا فاقد فرضیه است .بنابرای بمتری صورت مم

از انسجام جریانهای سیاسی

در آیند ن پی بینی جریانهای سیاسی در قالد سدناریوهای محتمدل طراحدی خواهدد شدد.
درناقع االش اصلی در ای م اله بر آن است اا حدسی از صورتبندی آیند جریانهای سیاسی
در ایران  1404بر پایه ا نیک سناریونویسی ارائه دهیو ن لذا به دنبال فرجدامشناسدی از آیندد
جریانهای سیاسی در ایران نیستیو .بر ای اساس با استفاد از رنش مااریس عدم قطعیدتهدا،
ابتدا االش میشود ممواری پیشرانهای اأثیرگذار بر جریانهای سیاسی ایران مورد شناسدایی
قرار گرفته ،در ادامه با رابهبندی هر یک از اید پیشدرانهدا بدر اسداس میدزان اهمیدت ن عددم
قطعیت ،به شناسایی عدم قطعیتهای کلیددی اأثیرگدذار بدر جریدانهدای سیاسدی پرداختده ن
درنمایت با ساخت مااریس سناریوها بر اساس عدم قطعیتهای کلیدی ،سدناریوهای مدرابط بدا
آن مطرح شد ن از بی آن مطلوباری سناریو برای آیندد جریدانهدای سیاسدی ایدران مدورد
شناسایی قرار گیرد.
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پیشینه بحث .در اراباط با موضوع مورد نظر م اله ،کتاب ،م اله یا منبعی کده بده بررسدی
سناریوهای آیند جریانهای سیاسی در ایران  1404بپردازد ،نجود ندارد؛ البته کت ن مندابعی
نجود دارد که بر اساس آن میاوان به بررسی موضوع پرداخدت .بدهطدورکلی مندابع موجدود در
اراباط با موضوع مورد نظر را میاوان به دن دسته کلی ا سیو کرد .دسته نخست منابعی اسدت
که بر اساس آن میاوان به بررسی آیند پژنهی ،نیژگیها ،رنشها ،مؤلفدههدا ن بدهعبدارتدیگدر
ممواری مبانی آن پرداخت .دسته دنم نیز شدامل مندابعی اسدت کده بدر اسداس آن مدیادوان
جریددانهددای سیاسددی جممددوری اسددالمی ایددران از آ دداز ادداکنون  )1394را مددورد بررسددی ن
اجزیهناحلیل قرار داد .در ادامه به بررسی ممواری منابع موجود ،ن اط ضعف ن قوت هر یدک از
آنما ن نیژگی اساسی ای م اله که آن را از نوشتههای دیگر متمایز میسازد ،میپردازیو.
حاجیانی  )1391در «مبانی ،اصول ن رنشهای آیند پژنهی» بده بررسدی مبدانی ،اصدول ن
رنشهای آیند پژنهی پرداخته است .نویسند در ای کتداب بده اعریدف آیندد پژنهدی ن دیگدر
مفاهیو مشابه با آن ،اهداف ن اهمیت آیند پژنهی ،اراباط آن با سایر علوم پرداخته است .افانت
ای کتاب با م اله حاضر در اید اسدت کده انمدا کلیدات آیندد پژنهدی ،نحددو شدناخت آن ن
بهطورکلی مباحث مرابط با چگونگی فمو آیند ن رنشهای آن را مورد بررسی قدرار داد  ،نلدی
به آیند جریانهای سیاسی جمموری اسالمی ایران نپرداخته است.
ایشهیار  )1391در «آیند پژنهدی در مطالعدات اسدترااژیک» بده بررسدی آیندد پژنهدی ن
ضرنرت آن در حوز مطالعات اسدترااژیک پرداختده اسدت .اید کتداب بدا نگداهی بده پیشدینه
آیند پژنهی در مطالعات استرااژیک ،به بررسی شیو کارکرد الگوهای آیند پژنهی در مطالعدات
استرااژیک پرداخته ن ممواری اصول اف ر آیند پژنهی را بر اساس الگوی سناریونویسی مطرح
کرد است .ای کتاب نیز بیشتر در جمت فمو آیند پژنهی ن ممواری نیژگیهای آن سدودمند
است ،اما در اراباط با جریانهای سیاسی جمموری اسالمی ایران ن ارائه سناریوهای احتمالی آن
مطلبی را ارائه ن رد است.

«برنامهریزی سناریویی در سازمان :چگونگی خلق ،بهکارگیری ن ارزیابی سناریوها» چرمک،
 )1394ازجمله کتاب های مممی اسدت کده در زمینده چگدونگی نگدارش ن اددنی سدناریوها ن
مراحل آن مفید است .در ای کتاب بنیانهای برنامهریزی سدناریویی ،مراحدل سناریونویسدی ن
چگونگی نگارش سناریوها با ذکر نمونههایی از آنما مورد بررسی قرار گرفته است .بددی اراید
ای کتاب ازجمله منابعی است که در زمینه نگارش سناریو مفید بود ن از ن دات آن مدیادوانیو
در اراباط با چگونگی نگارش سناریوهای جریانهای سیاسی ایران اسدتفاد کندیو ،درحدالیکده
مطال کتاب دربردارند جریانهای سیاسی ایران ن آیند آن نیست.
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«احلیلی بر چارچوب مطالعاای آیند ان الب اسالمی ایران» ازجمله کتابهای دیگر در اید
زمینه است عیوضی .)1393 ،در اید کتداب بدا بررسدی آیندد پژنهدی ،اهدداف ،ضدرنرتهدا ن
رنشهای آن ،خصوصیات ان الب اسالمی ن ن شه آیند آن بر اساس آرمانها ن اهداف را ارسدیو
کرد ن ضم اشار به مسائل نوظمور ن پی

رنی ان دالب اسدالمی ایدران ن آیندد آن در ابعداد

مختلف ،سناریوهای مطرح آیند ان الب اسدالمی را بدهمنظدور شناسدایی آیندد مطلدوب مدورد
بررسی قرار داد است .ای کتاب نیز ازجمله منابعی اسدت کده هدو در زمینده سناریونویسدی ن
مسائل مرابط با ان الب اسالمی بسیار مفید است ،اما به جریانهای سیاسدی ایدران ن آیندد آن
مسائلی را نپرداخته است.
«مبانی آیند پژنهی» بل )1392،نیز ازجمله کتابهای دیگر در ای رابطه است .ای کتداب
بیشتر به بررسی کلیات ن مبانی آیند پژنهی پرداخته که در آن ممواری اهداف آیندد پژنهدی،
مفرنضات آیند پژنهی ،معرفتشناسی آیند پژنهی ن انواع رنشهدا ن نموندههدای آیندد پژنهدی
مورد بررسی قرار گرفته است .بنابرای ای کتاب بیشدتر در زمینده فمدو خدود آیندد پژنهدی ن
ممواری مفرنضات آن به ما کمک میکند .درناقع ای کتداب مباحدث نظدری آیندد پژنهدی ن
ممواری مفرنضات ن اصول آن را شامل میشدود ،امدا دربرگیرندد موضدوع مدورد بحدث م الده
نیست؛ بل ه بیشتر بهعنوان منبعی ممو برای فمو آیند پژنهی مفید ن مؤثر است.
پدرام « ،)1393درآمدی بر آیند پژنهی اسالمی» ،کتداب دیگدری اسدت کده بدا الفیدق دن
م وله آیند پژنهی ن مباحث اسالمی به بررسی موضوع پرداخته است .ای کتاب درناقدع نگدا ن
رنی ردی جدید به م وله آیند پژنهی داشته ن االش کرد با الفیق آن با اسالم ،چگونگی اح ق
ن بهکارگیری ای م وله را در مباحث دینی مورد ارزیابی قدرار دهدد .بده همدی دلیدل ازجملده
منابعی است که در بررسدی موضدوع مدورد بحدث م الده مفیدد اسدت ،امدا در ارابداط بدا رنش
سناریونویسی ن جریانهای سیاسی جمموری اسالمی ایران مطل خاصی را ارائه ن رد است.
«آیند اسالم سیاسی در مصر با اوجه به احوالت سالهای  2011به بعد» ،رسداله دکتدری
رکوعی )1393 ،است که در آن سناریوهای آیند اسالم سیاسدی در مصدر مدورد بررسدی قدرار
گرفته است .نویسند با ارکیبی از رنشهای آیند پژنهدی از قبیدل مدااریس عددم قطعیدتهدا،
احلیل ریختشناسی ،کاه

ناسازگاریهای زمینهای به بررسی آیند اسدالم سیاسدی در مصدر

پرداخته است .ای رساله نیز هو ازلحاظ بررسی رنش مااریس عددم قطعیدتهدا ن هدو ازلحداظ
سناریونویسی ن چگونگی آن ،دید رنشنی را برای نویسندگان م اله فراهو میکند ،اما در اراباط
با جریانهای سیاسی در ایران ن احوالت ن آیند آن مطل خاصی را ارائه ن رد است.
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لیندگرن ن باندهولد  )1386در کتاب «طراحی سناریو» االش شد است اا طراحی سناریو
را بهعنوان ی ی از رنشها ن فنون بررسی آیند مورد اجزیهناحلیل قرار داد ن ممواری اصول،
مبانی ن شیو های آن را بررسی کند .ای کتاب نیز در اراباط با فمو سناریونویسی مفید بدود ن
بر اساس آن میاوان به بررسی موضوع مورد نظر پرداخت ،اما در اراباط با جریانهای سیاسی ن
آیند آنان که ن ته ممو ن اساسی مورد اوجه ای رساله است ،مطلبی ارائه ن رد است.

خواجهسرنی  )1382در کتداب «رقابدت سیاسدی ن ثبدات سیاسدی در جممدوری اسدالمی
ایران» ،ضم بررسی مفموم رقابت سیاسی ن ثبات سیاسدی ،رقابدت سیاسدی ن نوسدانات ثبدات
سیاسی در جمموری اسالمی ایران را در دنر ها ن م اطع مختلف بعد از ان دالب اسدالمی مدورد
بررسی قرار داد است .در ذیل بررسی ای موضوع ،نویسند به بیان ممواری نیرنهای سیاسدی
رقی ازجمله نیرنی مذهبی ،لیبرال ،سوسدیال ن الت داطی ن مبدانی ف دری آندان در سدالهدای
نخست پیرنزی ان دالب اسدالمی ایدران پرداختده ن در ادامده رقابدت سیاسدی ن ثبدات سیاسدی
کنترلشد در سالهای  1364-1376را مورد ارزیابی قرار داد است .ای کتاب در زمینده فمدو
مممتری نیرن ن جریانهای سیاسی در ایران مفید است .میاوان گفت با اوجه به اهمیت بحدث
جریانهای سیاسی در ش لدهی به احوالت ن رخدادهای موجود در جامعده ،اداکندون کارهدای
زیادی در اراباط با جریانهای سیاسی جمموری اسالمی ایران انجامنشد است ن منابع موجدود
در ای زمینه بیشتر به بررسی خود جریانها پرداختهاند ن در اراباط بدا آیندد آنمدا اح ی داای
صورت نگرفته است .نیژگی اصلی ای پژنه

که آن را از سایر منابع متمایز میکند ،پدرداخت

به بحث آیند پژنهی ن بهکاربردن آن در حوز جریانهای سیاسی جمموری اسالمی ایران است.
م اله حاضر یک پژنه

اوصیفی -احلیلی ن ازلحاظ هددف یدک اح یدق آیندد پژنهدی در

حوز جامعهشناسی سیاسی است .از آنجا که به دنبال شناسایی آیند اسدت ،از راهبدرد فرضدیه
آزما بمر نمیگیرد .به دلیل بمر گیری از ابزارهدا ن رنشهدای کیفدی ،رنش اح یدق آن کیفدی
محسوب میشود .به منظور بررسی موضوع ن شناسایی پیشرانهدا ن عددم قطعیدتهدای ممدو ن
کلیدی اأثیرگذار بر جریانهای سیاسی ایران از رنش مااریس عددم قطعیدتهدا اسدتفاد شدد
است.
سناریوسازی ی ی از شیو های رایج آیند پژنهی است که از اطالعات مربوط به احتمداالت ن
رنندهای آیند  ،اصانیری بانرپذیر ن به لحاظ درننی سازگار از آیند ایجاد میکندد لینددگرن ن
باندهولد .)36 :1390 ،طراحی سناریو یک رنش برای اوسعه ن اف ر دربار موقعیتهدای آیندد
مم

بر اساس چندی سناریوی مختلف است ) .(Schoemaker, 1995: 26بدرای درک صدحی از

سناریو ،در ابتدا الزم است ماهیت عدم قطعیتها ابیی شود .بنابرای

عدم قطعیتها به عواملی
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اشار دارند که نتایج آنما شناخته شد است ،اما هنوز اافاق نیفتاد اندد .درنتیجده بدا اوجده بده
اوضیحات باال ،منظور از عدم قطعیت در ای م اله ،میزان یرمترقبهبدودن احدوالت ن اافاقداای
است که در آیند افق زمانی سناریوها) رخ خواهد داد.
به طورکلی رنشهای مختلفی برای طراحی سناریو رناج یافته است که ی ی از پرکاربرداری
ن قدرامنداری رنشهای ادنی سناریو ،رنش مااریس عدم قطعیتها یا رنش دن محدور اسدت
که برای نخستی بار اوسط شرکت نفتی شل مورد استفاد قرار گرفت .ای الگو در امام دنیدا در
سناریوسازی حاکو است .در ای رنش ،ادنی سناریو یک رنش سازمانیافته است که در آن بدا
استفاد از کشف نیرنهای پیشران کلیددی ن عناصدر نسدبتا معدی ن عددم قطعیدتهدای مدؤثر
سناریوها ادنی میشوند .سناریوها درناقع چندی الگوی متمایز از آیند های مم
کشف ن اعریف میشوند ن هموار در مجموعههایی حانی بی

هستند که

از یک سناریو ،برای بیدان عددم

قطعیت آیند ظاهر میشوند .منظور از عدم قطعیتهای کلیدی مسائلی دربار آیند یک پدید
است که پی بینی آن دشوار است ،نلی اأثیر چشمگیری بر موف یت برنامههای در دسدت اجدرا
دارد .درناقع آن دسته از عوامل محیطدی را کده در طراحدی سدناریوها ،دارای بداالاری میدزان
اثرگذاری ن عدم قطعیت باشند ،عدم قطعیتهای کلیددی گویندد .همچندی منظدور از عناصدر
نسبتا معی یا موضوعات قابل برنامهریزی ،آن دسته از فضاهای فرصت هستند که به هیچ یک از
حل ههای زنجیرۀ حوادث نابسته نیستند .اگر فضای فرصتی فارغ از به نقوع پیوست سدناریویی
از پی

مشخص باشد ،آن فضای فرصت یک عنصدر نسدبتا معدی یدا موضدوعی مناسد بدرای

برنامهریزی است .پدید هایی با اغییرات کند ن آهسته ،همچون رشد جمعیدت یدا ناقعیدتهدای
موجود ،مثل نسبت جوانان یک کشور به کل جمعیت آن کشور ،از ای دست عناصر نسبتا معدی
میباشند رکوعی.)24 :1393 ،
درناقع در رنش مااریس عدم قطعیتها ،با ا سیو فضای رابهبندی هدر یدک از پیشدرانهدا
میاوان مسائل را به مناطق کلی زیر ا سیو کرد:
اأثیر باال -عدم قطعیت پایی
اأثیر پایی  -عدم قطعیت پایی
اأثیر پایی  -عدم قطعیت باال
اأثیر باال -عدم قطعیت باال.
بر ای اساس مسائل دارای رابهبندی اأثیر باال -عدم قطعیت پایی  ،مسائلی عمد اما دارای
ثبات نسبی هستند .میاوان به مسائلی که دارای اأثیر پایی  -عدم قطعیت پدایی هسدتند ،بده
سرعت پرداخت .بهطورکلی ای مسائل نیازی به سرمایهگدذاری زیداد احلیدل بدرای درک بمتدر
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مشدخص هسدتند .مسدائلی کده

بهعنوان اأثیر پایی  -عدم قطعیت باال رابهبندی میشوند ،نیاز بده اح ی دات بیشدتر بده دلیدل
رابهبندی باالی عدم قطعیت دارند .رابهبندیهای عدم قطعیتهای باال به معنای آن اسدت کده
نتایج پایانی ای مسائل ناشناخته هستند .سرانجام مسائل ن عناصدر دارای برچسد ادأثیر بداال-
عدم قطعیت باال را عدم قطعیتهای بحرانی مینامند ش ل  .)1آنمدا دارای ادوان بدال و اغییدر
بنیادی فرضهای دستور کار راهبردی ن مسائلی با نتدایج بسدیار قطعدی هسدتند .از اید عددم
قطعیتهای بحرانی برای ساخت منطق سناریوها استفاد میشود چرمک.)178-179 :1394 ،
شکل ( -)1عدم قطعیتهای بحرانی
اهمیت
باال

پایی

باال

عدم قطعیت
درناقع منطق سناریوها بر اساس انتخاب دن عدم قطعیت بحرانی ن طرحریدزی آنمدا در یدک
مااریس  2 * 2ش ل  )2سداخته مدی شدوند .عددم قطعیدت بحراندی مسدائلی بدا رابده بداال در
اأثیرگذاری بال و ن عدم قطعیت هستند .با ارکی دن عدم قطعیدت بحراندی ،محورهدای چمدار
سناریو ظاهر میشوند:
شکل ( -)2ماتریس سناریوها
سناریو 1

سناریو 2

سناریو ۳

سناریو4
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بدی ارای

میاوان گفت در جمان کنونی که مشخصههدای آن عددم قطعیدت ،ندوآنری ن

اغییر مدانم است ،اف ر سناریویی ن سناریونویسی بهعنوان یک ابزار یا ا نیک مفید برای م ابله
با ای عدم قطعیتها ن پیچیدگیها ایجاد ن اوسعهیافتده اسدت کده بدر مبندای آن مدیادوان بدا
شناخت از آیند اغییر ن احوالت بدهنجدودآمدد در آن ،شدرایط امدیددآفری ن بحدرانزا را بده
موقعیتهای مناس سیاسی ابدیل کرد ن شرایط ن زمان کنونی را بر اساس آن مدیریت نمدود.
ای امر مستلزم شناخت صحی از آیند های مم

پی رن ،عوامل اأثیرگذار بدر آن ن شدناخت

پدید های نوظمور ن شگفتی سازی است که آیند را در معرض اغییدر ن احدول چشدمگیر قدرار
میدهند.

 .1جریانهای سیاسی ایران
جریان به معنای مجموعهای از اعمال ،رنیدادها ن اندیشهها است که در جمت رسیدن به هددفی
خاص است دهخدا .)869 :1385 ،در اعریف دیگر ،جریان عبدارت اسدت از اشد ل ،جمعیدت ن
گرن اجتماعی معینی که عالن بر مبانی ف دری ،از ندوعی رفتدار نیدژ اجتمداعی برخدوردار اسدت
خسرنپنا  .)7 :1390 ،جریانشناسی سیاسی ،کانش در جمتگیریها ن سویههای سیاسدی بده
نحوی است که به درک ن اشخیص ریشههای ف ری آنما منجر شود .بدهعبدارتدیگدر ،شدناخت
مبانی مورد اا ا ن استناد در ااخاذ رنشها ،راهبردها ن استرااژیهای سیاسدی ،مشدخصادری ن
فوریاری هدف جریانشناسی سیاسی است عیوضی .)16 :1385 ،در ماهیت جریدانشناسدی،
استمراریبودن جریان ،نه صرف یک رخداد ن حادثه ااریخی بهعنوان ن تهای ممو ن اساسی باید
مورد اوجه قرار گیرد .جریانها به لحاظ کمی دارای سطوح مختلفی هستند .از اید زانیده،
میاوان در داخل هر جریان ،خرد جریانهایی را شناسایی کرد عیوضی.)11 :1391 ،
از زمان مشرنطه ااکنون شاهد حضور طیف نسیعی از جریانهای سیاسدی بدا دیددگا هدا ن
گرای های سیاسی مختلف ن متضاد در جامعه ایران بود ایو .ای رنند در سالهای نخست بعدد
از پیرنزی ان الب اسالمی ایران ادامه داشته است .عمد اری جریانهای سیاسی ایدران از زمدان
مشرنطه ااکنون را میاوان شامل پنج جریان مذهبی اسالمی ،چد

مارکسیسدتی) ،اجدددگرا،

ملیگرایی ناسیونالیستی) ن سلطنتطل دانست .پیرنزی ان الب اسالمی ایران بهعندوان ن طده
عطفی در حوز جریانهای سیاسی محسوب میشود .با پیرنزی ان دالب اسدالمی شداهد حدذف
جریان سلطنتطل در عرصه سیاسی ایران ن ابدیلشدن آن به یک جریان سیاسی اپوزیسیون
علیه نظام جمموری اسالمی ایدران هسدتیو .همچندی سدایر جریدانهدای سیاسدی اگرچده در
سالهای نخست پیرنزی ان الب اسالمی در جامعه حضور داشته ن به فعالیت مشغول بودند ،بده
دلیل ماهیت اصلی فعالیت ن اقدامات آنان ،اوسط نظام جممدوری اسدالمی ایدران ممدار شدد ن
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ابدیل به جریان اپوزیسیون گردیدند .بهعنوانمثال جریانهای چ یدا مارکسیسدتی اگرچده در
سالهای نخست ان الب حضور داشتند ،اما بهادریج با آش ارشددن ماهیدت اقددامات ن عمل درد
آنان کنترل شد.
برخی دیگر از ای جریانهای سیاسی برای این ه بتوانند خود را با شدرایط ناشدی از احدول
صورتگرفته در اثر ان الب سازگار کرد ن به فعالیت بپردازندد ،ذیدل عندوان جدیدد ن بدا ایجداد
الفیق در دیدگا های خود با مبانی دیگر جریانهای سیاسی به فعالیت مشدغول شددند .در اید
زمینه میاوان از ملی -مذهبیها نام برد؛ بهادریج ن با اوجه بده ااخداذ رنی ردهدای گونداگون از
سوی آنان که بیشتر ماهیتی س والر در جامعه داشته اسدت ،شداهد شد لگیدری احدوالای در
سالهای آیند ایران هستیو .بهعنوانمثدال در جریدان انتخابدات  1388ن احدوالت بعدد از آن،
اأثیرپذیری ای جریان ف ری -سیاسی را میاوان مشاهد کرد.
جریان اسالمگرایی را میاوان بهعنوان ی ی از اأثیرگذاراری جریانهای سیاسدی در عرصده
احوالت سیاسی ایران به شمار آنرد .با پیرنزی ان الب اسدالمی ،جریدان اسدالمگدرا بده ی دی از
جریانهای ممو ن عمد ابدیل شد .ازلحاظ گستر ن سازمانیافتگی اش یالای ،حزب جممدوری
اسالمی در میان ای نیرنها شاخص بارزی بود که بدنه اصدلی اید نیدرن را در سدط اجتمداعی
سامان میداد .جامعه رنحانیت مبارز امران ن جامعه مدرسی حوز علمیه قو ،بخد

رنحانیدت

ای نیرن را سامان میداد ن انجم های اسالمی مختلف مثل انجمد اسدالمی معلمدان در میدان
فرهنگیان آموزشنپرنرش ن نیز انجم های اسالمی دانشدگا هدا ،حیدات اید نیدرن را در مراکدز
فرهنگی ا ویت میکردند .سازمان مجاهدی ان الب اسالمی کده در سدال  1357اشد یل شدد،
سازنکار انسجام اش یالای ،برنامهریزی ن حراست امنیتی را بدر عمدد داشدت خواجدهسدرنی،
.)225 :1382
ای طیف با دارا بودن گستر نسیعی از افراد اأثیرگذار ن اطاعت ن حمایت از رهبری نمضدت
اوانست در عرصه سیاسی کشور بهعنوان اأثیرگذاراری گرن سیاسی حضور یابدد .بددی اراید
میاوان گفت جریان اسالمی در فاصدله سدالهدای بعدد از پیدرنزی ان دالب اسدالمی بدهعندوان
اصلیاری جریان سیاسی در عرصه سیاست ایران بود ن هموار االش کرد با بیان دیدگا هدا ن
مواضع؛ مرز خود را با دیگر جریانهای سیاسی مشخص کرد ن با نظریهپردازی بده حدل فضدای
بحرانی ن شرایط ان البی حاکو بر جامعه ایران بپردازد .ن ته قابل ذکر در اراباط بدا اید جریدان
سیاسی آن است که در درنن ای جریان سیاسی در فاصله سدالهدای بعدد از پیدرنزی ان دالب
اسالمی ،شاهد ش لگیری خرد جریانهایی هستیو که همگی با عنوان جریان مذهبی یا دیندی
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به فعالیت مشغول بود ن البته در برخی از زمینهها دارای افانتهایی با هو بود اند .شد ل زیدر
نشاندهند ای موضوع است:
شکل ( -)۳عمدهترین خردهجریانهای درون جریان مذهبی
جریان مذهبی

چ

اصالح
طلبی

راست
اصدددول
گرایی

اعتدالگرایی

بر ای اساس می اوان گفت جریان مدذهبی بعدد از پیدرنزی ان دالب اسدالمی ایدران شدامل
اصالحطلبی ،اصدولگرایی ن اعتددالگرایدی اسدت کده از درنن جریدان دیندی شد ل گرفتدهاندد.
اصولگرایی ن اصالحطلبی در دهه  1370نارد عرصه جریانهای سیاسی ایران شدد کده قبدل از
آن با عنوان چ ن راست در عرصههای گوناگون زندگی سیاسی -اجتماعی جامعه ایران بعدد از
ان الب حضور داشتهاند.

 .2پیشرانهای جریانهای سیاسی ایران
بهمنظور بررسی آیند باید عوامل ن مؤلفههای اأثیرگذار بر آیند هر موضوع یدا پدیدد را مدورد
ارزیابی قرار داد ن با شناخت صحی هر یک از ای مؤلفهها به برنامدهریدزی ن ااخداذ اصدمیمات
راهبردی ن متناس با آیند مسائل ن موضوعات بهمنظور ابددیل شدرایط پدی

رنی آیندد بده

فرصتهای مناس پرداخت .همانطور کده اشدار کدرد ایدو ،بدرای نگدارش سدناریوها نیازمندد
شناسایی نیرنهای ش لدهند به آیند یا پیشرانها هستیو اا با ارزیابی هر یک از اید عوامدل
به نگارش سناریوها بپردازیو.
در متون آیند اندیشی ،پیشرانها اشار به نیرنهای عمد ش لدهند آیند دارد .پیشرانها
بهصورت یرمست یو بر حوز های مختلف اأثیر میگذارند .بهعبارتدیگدر ،مؤلفدههدا یدا عوامدل
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اصلی متش ل از چند رنند که باعث ایجاد اغییر در یک حوز مورد مطالعده مدیشدوند .درناقدع
نیرن های پیشران مفمومی است که بیشتر در طراحی سناریوها مورد اسدتفاد قدرار مدیگیدرد ن
منظور آن نیرنهایی است که بر پیامد رنیدادها اثر دارندد .بدهعبدارتدیگدر عناصدری کده باعدث
حرکت ن اغییر در طرح اصلی سناریوها شد ن سرانجام داستانها را مشخص میکنند شدورااز،
 .)1999در حوز سیاسی نیز طیف نسیعی از عوامل در سطوح گوناگون به نحوی در ش لدهی
به جریانات سیاسی مؤثر میباشند .جریانهای ف ری -سیاسدی زاییدد نیازهدای زمدان بدود ن
احت اأثیر احوالت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ن اقتصادی شد ل مدیگیرندد .بدهعبدارتدیگدر،
جریانات سیاسی موجود در جامعه ن اغییر ن احوالت صورتگرفته در آنمدا احدت ادأثیر عوامدل
گوناگونی قرار دارد .در نگار زیر ممواری پیشرانهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصدادی ن فرهنگدی
مؤثر بر جریانهای سیاسی ایران مورد نشان داد شد است:
نگاره شماره ( -)1مهمترین پیشرانهای تأثیرگذار بر جریانهای سیاسی ایران
سیاسی

اجتماعی

اقتصادی

شرایط سیاسی-
اجتماعی زمان انتخابات

نحدت ن انسجام
ملی

اقتصاد م انمتی

مطالبات مردم

ثبات اجتماعی

دنلت رانتیر

رهبری

مسئله قومیتها

مشارکت اقتصادی
مردم

حضور فعال
شخصیتهای سیاسی
رابطه دی ن سیاست

شرایط
زیستمحیطی
سرمایه اجتماعی
گرای های
عرفانی منمای
شریعت

رقابتهای سیاسی-
اجتماعی
بحرانهای سیاسی

افراطیگری
دینی
فساد اجتماعی

مردمساالری دینی

فرهنگی
گرای

به فرهنگ بیگانه

رسانهها ن شب ههای
اجتماعی
رنی رد فرهنگی
هوشمندانه ،منفعالنه ن
هژمونیک

محدندیتهای
اقتصادی خارجی

با اوجه به نگار باال میاوان گفت عوامل گوناگونی در سطوح مختلف بر جریانهای سیاسی
ایران ن آیند آن اأثیرگذار هستند که در نگار باال ممواری ای عوامل نشان داد شدد اسدت.
بررسی ای مؤلفهها نشاندهند اهمیت حوز جریانهای سیاسی ن اأثیرپذیری آن از شدرایط ن
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عناصر گوناگون است که لزنم اوجه هر چه بیشتر به ای مؤلفدههدا را در فرایندد برنامدهریدزی ن
اصمیوگیریهای راهبردی مربوط به آیند ایجاب میکند.
همانطور که به آن اشار کرد ایو ،عوامل ن مؤلفههای گوناگونی با عنوان پیشران در سطوح
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ن سیاسی بر جریانهای سیاسی ایران ن آیند آن اأثیر میگذارندد.
از آنجاییکه میزان اأثیر ای پیشرانها به یک انداز نیست ،باید بدی نیرنهدای پیشدران امدایز
قائل شد .بعضی از آنما قابلیت اثرگذاری بیشتری بر جریانهای سیاسی ایران ن اغییر ن احوالت
بهنجودآمد در آن در آیند دارند .پس ای پیشرانهای مموار ،بایدد در کدانون اوجده باشدند ن
اصویر آیند بر اساس نضعیت آنما ارسیو شود .جدای از اهمیت پیشرانها ،عددم قطعیدت آنمدا
نیز ممو است .منظور از عدم قطعیت ،نااوانی در پی بینی ن اخصیص احتمال به نضدعیت آادی
آن پیشران است .یک نیرنی پیشران برای آن ه در چارچوب سناریو ،ن د

برجسدتهای داشدته

باشد ،باید از عدم قطعیت برخوردار باشد .بنابرای پیشرانها باید از نظر اهمیت ن عددم قطعیدت
ارزیابی شوند .درناقع پیشرانهایی کده از بیشدتری اهمیدت ن عددم قطعیدت برخدوردار باشدند،
بهعنوان عدم قطعیتهای اأثیرگذار ن کلیدی در ش لدهی به سناریوهای جریدانهدای سیاسدی
ایران مورد استفاد قرار خواهند گرفت .همچنی پیشرانهایی کده دارای اهمیدت زیداد ن عددم
قطعیت پایی باشند ،بهمثابه عناصر نسبتا معی که الزم است اأثیر /اأثیرات آنمدا در هریدک از
سناریوهای آیند لحاظ شوند ،معرفی خواهند شد.
 .1-2پرسشنامه تعیین اهمیت و عدم قطعیت پیشرانهاای جریاانهاای سیاسای در
ایران
به منظور اعیی میزان اهمیت ن عدم قطعیت پیشرانهای اأثیرگذار بر جریدانهدای سیاسدی در
ایران ،پرسشنامهای امیه ن میان جمعی از خبرگان موضوع ارائه شد .ضمنا برای سنج

میدزان

اهمیت ن عدم قطعیت هر یک از پیشرانها از یک طیف پنجگزینهای لی درت اسدتفاد شدد ن از
پاسودهندگان درخواست شد اا دیدگا خود را درخصوص اهمیت یا عددم قطعیدت هدر یدک از
پیشرانها از میان ی ی از گزینههای خیلی کو معادل عدد  ،)1کدو معدادل عددد  ،)2متوسدط
معادل عدد  ،)3زیاد معادل عدد  ،)4خیلی زیاد معادل عدد  ،)5انتخاب کنند.
 .1-1-2مشخصات توصیفی پاسخدهندگان

برای اوصیف پاسودهندگان از چمار معیدار کلدی ،میدزان احصدیالت ،رشدته احصدیلی ،سداب ه
ادریس ن پژنه

ن مرابه علمی استفاد شد است .در ادامه بدهصدورت گرافی دی ،هدر یدک از

نیژگیهای اوصیفی پاسودهندگان نشان داد شد است:

شمار هشتادنسوم  /سال بیستنششو  /اابستان 1396
نمودار ( -)1مدرک تحصیلی پاسخدهندگان
ااریو
%5/26

جامعه شناسی
%5.26

آیند پژنهی
%15/78
علوم سیاسی
% 73/68

نمودار ( -)2رشته تحصیلی پاسخدهندگان
دکتری
%100

نمودار ( -)۳مرتبه علمی پاسخدهندگان
استادیار
47.36

استاد
15.78

دانشیار
36.84
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نمودار ( -)4سابقه تحقیق و تدریس پاسخدهندگان
 5 -1سال
% 21/05

 25 - 21سال
%26.31

 10 - 6سال
%10/52
 20 - 16سال
%31.57

 15 -11سال
%10.52

همانطور که در نمودارهای باال به آن اشار شد ،همه پاسودهندگانی که نسبت به ا میدل
پرس نامده اقددام کدرد اندد ،دارای مددرک احصدیلی دکتدری در رشدتههدای علدوم سیاسدی،
آیند پژنهی ،جامعهشناسی ن ااریو میباشند که ای موضوع در نمودار شمار  1ن  2نشدان داد
شد است .در نمودار  ،3مرابه علمی پاسودهندگان نشان داد شد اسدت .اید نمدودار نشدان
میدهد همه پاسودهندگان حداقل ازنظر دانشدگاهی ن علمدی ،دارای مرابده علمدی اسدتادیاری
هستند ن در نمودار  ،4ساب ه ادریس ،اح یق ن پژنه

پاسودهندگان نشدان داد شدد اسدت.

همانگونه که مالحظه میشود بالغبر  60درصد از پاسو دندگان بی
پژنه

از  10سال ساب ه اح یق،

ن ادریس در حوز های مرابط داشتهاند.

 .2-2تجزیهوتحلیل نتایج پرسشنامهها
پس از امیه ن اوزیع پرس نامهها ن احلیل نظرات خبرگان ،انزان اهمیت ن عدم قطعیت هریک
از پیشرانها اعیی شد .نتایج حاصل از اجزیه ناحلیل پرس نامهها ن اعیدی میدزان اهمیدت ن
عدم قطعیت آنما در نگار زیر نشان داد شد است:
نگاره شماره ( -)2تحلیل اهمیت و عدم قطعیت پیشرانهای جریانهای سیاسی در ایران
شناسه

اهمیت

عدم قطعیت

پیشران

ردیف
1

شرایط سیاسی -اجتماعی زمان انتخابات

PS

4.05

2.77

2

مطالبات مردمی

DP

3.77

3.88

3

رهبری احولگرا

TL

4.33

3.66

4

شخصیتهای سیاسی

PF

3.55

3.72

5

رابطه دی ن سیاست

RP

3.44

3.44

6

رقابت سیاسی -اجتماعی

CS

4

3.27

7

مشارکت سیاسی مردم ن سمتها

PP

4.27

3.05
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8

مردمساالری دینی

RD

3.11

3.05

9

بحرانهای سیاسی

PB

3.88

2.88

10

نحدت ن انسجام اجتماعی

US

3.55

2.88

11

ثبات سیاسی -اجتماعی

PO

3.61

2.88

12

مسئله قومیتها

PQ

3.55

2.88

13

شرایط زیستمحیطی

EC

2.77

3.61

14

سرمایه اجتماعی

SC

3.83

3.5

15

گرای های عرفانی منمای شریعت

MT

2.11

2.61

16

افراطیگری دینی فرقهگرایی دینی)

RE

3.33

3.11

17

فساد اجتماعی

SR

3.61

3.5

18

اقتصاد م انمتی

ES

2.66

2.88

19

دنلت رانتیر

RS

2.38

3.88

20

مشارکت اقتصادی مردم دنلتی یا خصوصیبودن)

EP

3.72

3.33

21

محدندیتهای اقتصادی خارجی احریو)

FE

3.83

3.66

FC

2.77

3.27

4.05

3.16

3.38

3.27

به فرهنگ بیگانه

22

گرای

23

رسانهها ن شب ههای اجتماعی

MS

24

مدیریت فرهنگی هوشمندانه ،منفعالنه ن هژمونیک

MP
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با اوجه به نگار باال میاوان گرن بندی پیشرانهای اأثیرگدذار بدر جریدانهدای سیاسدی در
ایران را مطابق با ش ل زیر نشان داد .در ای نمودار ،پیشرانهای جریانهای سیاسی در ایران بر
اساس میزان اهمیت ن عدم قطعیتدی کده دارندد بده  5گدرن پیشدرانهدای کلیددی سدناریوها،
پیشرانهای ممو سناریوها ،موضوعات کلیدی در برنامهریزی ن موضدوعات ممدو برنامدهریدزی ن
نظارت دستهبندی شد اند .ش ل زیر نشاندهند ای موضوع است:
نگاره شماره ( -)۳گروهبندی پیشرانهای تأثیرگذار بر جریانهای سیاسی در ایران
اهمیت
پیشرانهای کلیدی
پیشرانهای ممو

عدم قطعیت

نظارت ن بررسی
دنبار
3.66

پیشرانهای ممو
موضوعات مهم
برنامهریزی
نظارت

موضوعات کلیدی
برنامهریزی
موضوعات مهم
برنامهریزی
نظارت

2.33

4,99
3,66
2,33
1
1

4.99
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بر اساس نگار باال میاوان گفت هر یک از پیشرانهای اأثیرگذار بدر جریدانهدای سیاسدی
ازلحاظ میزان اهمیت ن عدم قطعیت در جایگا متفانای قرار میگیرند که در نگار باال با اوجده
به ا سیوبندی میزان اهمیت ن اأثیرگذاری به کو  ،)2.33 – 1متوسط  )3.66 – 2.33ن زیداد
 ،)4.99 – 3.66هر یک از ای جایگا ها ن میزان اهمیت آن مشخص شدد اسدت .در ادامده بدا
اوجه به نگار باال به دستهبندی عوامل ممو ن پیشرانهای شناساییشد جریانهای سیاسی در
ایران بر اساس میزان اهمیت ن عدم قطعیت آن بهمنظور اعیی پیشرانها ن عددم قطعیدتهدای
کلیدی میپردازیو که در نگار زیر نشان داد شد است:
نگاره شماره ( -)4جایگاه پیشرانهای تأثیرگذار بر جریانهای سیاسی در ماتریس
اهمیت -عدم قطعیت
پیشرانهای ممو

پیشرانهای کلیدی
DP
TL

اهمیت

PS, CS, PP, PB

موضوعات کلیدی

SC, MS, EP

برنامهریزی

4.99

FE

موضوعات ممو برنامهریزی
پیشرانهای ممو

RP, RD, US

PF

SR, ES, FC

RS

MP, RE

3.66

PO, EC, PQ
MT

نظارت
4,99

2.33
2,33

3,66

1

عدم قطعیت

 .۳پیشرانهای کلیدی سناریوی آینده جریانهای سیاسی در ایران 1404
مطابق با نتایج حاصل از اجزیهناحلیل پرس نامهها ن همدانگونده کده در نگدار بداال مشداهد
میشود ،پیشرانهای مطالبات مردمی  )DPن رهبری احدولگدرا  )TLبدهعندوان پیشدرانهدای
کلیدی سناریوهای جریانهای سیاسی در ایران معرفی میشوند.
مطابق با چارچوب رنش مااریس عدم قطعیتها ،ای پیشرانها لزنما باید در ش لدهدی بده
مااریس سناریوها مورد استفاد قرار گیرند.

شمار هشتادنسوم  /سال بیستنششو  /اابستان 1396

147

 .4پیشرانهای مهم سناریوهای جریانهای سیاسی در ایران 1404
مطابق با نتایج حاصل از اجزیهناحلیل پرسشنامههدا ن همدانگونده کده در نگدار بداال مشداهد
میشود ،پیشرانهای زیر بهعنوان پیشرانهای ممو سناریوهای جریدانهدای سیاسدی در ایدران
معرفی میشوند:
شرایط سیاسی -اجتماعی زمان انتخابات )ps؛ رقابدت سیاسدی -اجتمداعی )CS؛ مشدارکت
سیاسی مردم ن سمتها )PP؛ بحرانهای سیاسی )PB؛ سرمایه اجتمداعی )SC؛ دنلدت رانتیدر
)RS؛ مشارکت اقتصادی مدردم دنلتدی یدا خصوصدیبدودن) )EP؛ محددندیتهدای اقتصدادی
خارجی احریو) )FE؛ رسانهها ن شب ههای اجتماعی  )MSن شخصیتهای سیاسی .)pf
مطابق با چارچوب رنش مااریس عدم قطعیتها ،فضاهای فرصتی که به عنوان پیشرانهدای
ممو سناریوها شناسایی میشوند ،میاوانند در احلیل سناریوها مورد استفاد قدرار بگیرندد ،امدا
الزامی نسبت به آن نجود ندارد که لزنما باید در ش لدهی به مااریس سناریوها مدورد اسدتفاد
قرار بگیرند.
 .1-4موضوعات مهم برنامهریزی پیش روی جریانهای سیاسی در ایران
مطابق با نتایج حاصل از اجزیهناحلیل پرس نامهها ن همدانگونده کده در نگدار بداال مشداهد
میشود ،پیشرانهای زیر بهعنوان موضوعات ممو برنامهریزی پی

رنی جریانهای سیاسدی در

ایران معرفی میشوند .الزم به ذکر است به دلیل ماهیت ای موضوعات کلیددی کده فاقدد عددم
قطعیت باالیی میباشند ،در بیان آنما مشخصا جمت ن نحو اأثیرشان قید میشود.
رابطه دی ن سیاست )RP؛ مردمساالری دیندی )RD؛ نحددت ن انسدجام اجتمداعی )US؛
ثبات سیاسی -اجتماعی )PO؛ مسدئله قومیدتهدا )PQ؛ شدرایط زیسدتمحیطدی )EC؛ فسداد
اجتماعی )SR؛ اقتصاد م انمتی )ES؛ گدرای

بده فرهندگ بیگانده )FC؛ افراطدیگدری دیندی

فرقهگرایی دینی) )RE؛ مدیریت فرهنگی هوشمندانه ،منفعالنه ن هژمونیک .)MP
مطابق با چارچوب رنش مااریس عدم قطعیتهدا ،پیشدرانهدایی کده بده عندوان موضدوعات
کلیدی برنامهریزی شناخته شد  ،لزنمدا بایدد در سدناریوها لحداظ شدوند .بدهعبدارتدیگدر اید
موضوعات در هر سناریویی که اوسعه داد شوند ،باید درنظرگرفته شوند.

 .5تشکیل ماتریس سناریوها
پس از اعیی پیشرانهای کلیدی ن موضوعات کلیدی برنامهریزی عناصر نسبتا معی ) ،میاوان
مااریس سناریوها را بر اساس پیشرانهای کلیدی جریانهای سیاسی در ایران اشد یل داد .بدر
ای اساس میاوان سناریوهای آیند جریانهای سیاسی در ایران  1404را بر اسداس قدوتهدا،
ضعفها ،فرصتها ن امدیدات محیط داخلی ن بی المللی طراحدی کدرد .همدانطدور کده اشدار
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کرد ایو ،بر اساس نتایج حاصل از اجزیهناحلیل پرسشنامهها ن نظرسنجی از افدراد متخصدص ن
صاح نظر در ای حوز  ،دن پیشران رهبری احولگرا ن مردم ن مطالبات آندان از نظدام سیاسدی
بهعنوان عدم قطعیتها ن پیشرانهای کلیدی جریانهای سیاسی ایران در آیند مدیباشدند .در
ای راستا همرا شدن جریانهای سیاسی جامعه با رهبری ن خواستدههدا ن مطالبددات مدردم در
نظام سیداسی بهعنوان ن طه قوت ن عدم اوجه به ای م وله بدهعندوان ن داط ضدعف پدی

رنی

آیند جریانهای سیاسی ایران است.
همچنی ضلع دیگر مااریس سناریوها را میاوان بر اساس فرصتها ن امدیددات موجدود در
محیط داخلی ن بی المللی طراحی کرد .بهعنوانمثال اأکید بر انسدجام ن همبسدتگی سیاسدی ن
اجتماعی بی اقشار ن گرن های گوناگون جامعه ،استفاد از ام انات قدرتهای خارجی بهعندوان
فرصتهای پی

رنی جریانهای سیاسی در آیند است ن نجدود اختالفدات داخلدی ،گسدترش

ارنریسو ن ...بهعنوان امدیدهای پی

رنی جریان سیاسی در آیند است .ن ته قابل اوجه این ه

آیند در معرض مسائل نوظمور است ن نمیاوان بدهطورقطدع ن دقیدق هدر یدک از فرصدتهدا ن
امدیدهای پی

رنی آیند جریانهای سیاسی را در زمان حدال مشدخص کدرد .بدا اید حدال

فرصتهای پی

رنی جریانات سیاسی اشار به ام انات ن اواناییهایی دارد که هر یدک از اید

جریانها میاوانند به بمر برداری از آن در آیند بپردازند ن از طرف دیگر امدیددات پدی

رنی

جریانات سیاسی به معنای نجود مسائل ن موضوعاای است که در محیط داخلی ن هو در عرصده
بی المللی بهعنوان خطری برای جامعه ن نظام سیاسی در سطوح گوناگون آن محسوب میشدود
که در حال حاضر با اوجه به گسدترش اراباطدات ن اأثیرپدذیری جوامدع ن کشدورها از ی ددیگر
میاوان در آیند انواع گوناگونی از ای امدیدها ن فرصتها را شاهد بود .بر ای اساس استفاد ن
اأکید هر یک از جریانهای سیاسی بر م وله امدیدات ن فرصتهای محیط داخلی ن بی المللدی
ن ن اط ضعف ن قوت مردم ن رهبری) میاواند سب برنز نتایج متفانای در آیند شود .با اوجده
به م وله فرصت ن امدید ن ن اط قوت ن ضعف میاوان چمار سناریوی زیر را بهعنوان سناریوهای
آیند جریانهای سیاسی در ایران ذکر کرد:
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شکل ( -)4سناریوهای جریانهای سیاسی در ایران 1404
قوت
سناریوی
دوم

سناریوی
اول
(مطلوب )

مرجح)

آیند جریانهای سیاسی بمتر از
گذشته

آیند جریانهای سیاسی خوب

فرصت

تهدید

عدم قطعیتهای
بحرانی

پیشبینی شده نامطلوب )

)پیشبینی نشده آسیبساز)

آیند جریانهای سیاسی بدار از
گذشته

حوادث ن رنیدادها برای جریانهای
سیاسی فاجعهبار خواهد بود.

سناریوی
سوم

ضعف

سناریوی
چهارم

در ادامه هر یک از سناریوهای شناساییشد در ش ل  ،)4با در نظدرگدرفت پیشدرانهدای
ممو ن موضوعات کلیدی برنامهریزی اشری خواهد شد.

 .5سناریوی مطلوب یا آینده جریانهای سیاسی بهتر از گذشته
ازجمله سناریوهایی که میاوان برای آیند جریانهای سیاسی در نظر گرفت ،سدناریویی اسدت
که بهعنوان سناریوی مطلوب در حوز جریانهای سیاسی ن آیند آن مطرح است.
 .1-5شاخصهای راهنما
 )1نجود رهبری احولگرا در رأس اش یالت نظام سیاسی ن هددایت ن سدازماندهدی جامعده،
اوسط اقشار ن گرن های گوناگون اجتماعی ازجمله جریانهای سیاسی بهعنوان امری بدیمی
ن پذیرفتهشد است.
 )2خواستهها ن مطالبات مردم از قبیل آزادی ،مشارکت سیاسی ،دموکراسی ن یر اوسط نظام
سیاسی اأمی شد ن مردم با نظام سیاسی در اش ال گوناگون آن همرا هستند.
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 )3نحدت ،انسجام ن همبستگی سیاسی -اجتماعی در سدطوح گونداگون آن در درنن جامعده ن
نظام سیاسی نجود دارد.
 )4اأثیرپذیری جریان های سیاسی موجدود در جامعده از احدوالت مربدوط بده سدایر جوامدع ن
جریان های سیاسی آنان بسیار محدند بدود ن در م ابدل اأکیدد آندان بدر مندابع ن الگوهدای
داخلی از قبیل مذه  ،رهبری ،مردم ن یر است.
 )5میزان نفوذ قدرتهای بزرگ ن خارجی در جامعه بسیار محدند است.
 )6مشارکت سیاسی مردم در سط باالیی قرار دارد.
 )7ای جریانها در جمت مصال کشور ن منافع ملدی نظدام جممدوری اسدالمی ایدران حرکدت
میکنند.
 )8رقابت سیاسی -اجتماعی بی جریانها ن گرن هدای سیاسدی -اجتمداعی جامعده بدهصدورت
مسالمتآمیز ن در چارچوب قانون ن نمادهای قانونی صورت میگیرد.
 )9بحرانهای سیاسی در ای سناریو به حداقل خود میرسد ،نظام سیاسدی بدا قدرارگدرفت در
فرایند اوسعه موفق میشود بر بحرانهای سیاسی فائق آید.
 )10میزان نابستگی به رانت ن درآمدهای نفتی کاه

مییابد.

 )11بر رابطه بی دی ن سیاست در جامعه اأکید میشود ن دی بهعنوان عنصر جداییناپذیر در
ادار امور سیاسی -اجتماعی جامعه ن مبدانی مدورد اا دای جریدانهدای سیاسدی شدناخته
میشود.
 .2-5توصیفی از وضعیت موجود سناریو
ازجمله سناریوهای آیند جریدانهدای سیاسدی ،سدناریویی اسدت کده در آن بدر ن داط قدوت ن
فرصتهای محیط داخلی ن بی المللی اأکید میشدود .ن داط قدوت در اید سدناریو پدذیرش دن
عنصر ن پیشران ممو رهبری احولگرا ن مردم در نظام سیاسی است .رهبری که خواهدان ایجداد
احول در آیند بود ن اقدامات ن عمل رد نی در سدطوح گونداگون مدورد پدذیرش جریدانهدای
سیاسی باشد ن جریانهای سیاسی جامعه هموار از دیدگا ها ن مواضدع ف دری ان در ادار امدور
استفاد کرد ن خود را با آن همرا میبینند .همانطور که بعدد از پیدرنزی ان دالب اسدالمی در
م اطع گوناگون زمانی شاهدد حضدور مؤثر رهبری ن ن
مسائل مختدلف پی

راهبددردی ایشدان در بحدددرانهدا ن

رنی نظام سیاسی بود ایو.

ن ته دیگر ،مردم ن مطالبات آنان از نظام سیاسی است .در اید سدناریو مطالبدات مدردم در
نظام سیاسی اأمی شد ن نظام سیاسی قادر به پاسخگویی به خواسدتههدا ن مطالبدات مدردم از
قبیل حق رأی ،دموکراسی ،مشارکت سیاسی ،آزادی ن یر است که با اوجه به گسترش فضای
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ناشی از اوسعه اراباطات ن رشد طب ه متوسط در جامعه هموار در حال فزننی اسدت؛ بندابرای
در ای سناریو مردم بهعنوان عامل ن عنصری ممو در نظام سیاسی محسوب میشوند که با نظام
سیاسی همرا بود ن نوعی انسجام ن همبستگی سیاسدی -اجتمداعی بدی آندان در مواجمده بدا
مسائل ن مش الت گوناگون ن بحرانهایی که نظام سیاسی در آیند بدا آن مواجده اسدت ،نجدود
دارد .بدی ارای در ای سناریو بر ن اط قوت یدا همدان رهبدری ن مدردم اوسدط جریدانهدای
سیاسی اأکید شد ن جریانهای سیاسی گوناگون جامعده بدا اید دن م ولده همدرا بدود ن در
راستای خواستهها ن مطالبات مردمی ن مددیریت رهبدری بده فعالیدت در عرصدههدای گونداگون
مشغول هستند.
از طرف دیگر در ای سناریو بر فرصتهای موجود در محدیط داخلدی ن بدی المللدی اوسدط
جریانهای سیاسی اأکید میشود .فرصت در ای سناریو ،نجود ام انات ن شرایط متعدد داخلدی
ن بی المللی در آیند است که امامی آنما در جمت نظام سیاسی ن دستانردها ن آرمدانهدای آن
محسوب میشود .درناقع االش اصلی بر ای است که از فرصتهای موجود در نظام بی المللی ن
داخلی جمت انسجام ن اثبیت هر چه بیشدتر خدود ن نظدام سیاسدی در آیندد اسدتفاد کنندد.
ازجمله فرصتهای موجود در ای زمینه میاوان از گسترش اعامل ن اراباط بدا سدایر جوامدع ن
کشورها در راستای رسیدن به اوسعه در ابعاد گوناگون آن اشار کرد .در اید سدناریو در سدایه
رشد ن اوسعه بهنجودآمد در بخ های مختلف از میزان نابستگی دنلت به رانت ن درآمددهای
حاصل از آن کاسته شد ن در م ابل اأکید اصلی بر اولید ن صنعت است .درناقع بدا ایجداد اید
شرایط ،نظام سیاسی از شدت نفوذ خود بدر جریدانهدای سیاسدی موجدود در جامعده کاسدته ن
دموکراسی ن فرایند مشارکت جریدانهدا ن گدرن هدا در عرصدههدای گونداگون اصدمیوگیدری ن
اصمیوسازی افزای

مییابد .با اوجه به شدرایط بدهنجدودآمدد  ،جریدانهدای سیاسدی جامعده

بهصورت مسالمتآمیز ن در چارچوب قانون ن نمادهای قانونی به مشارکت سیاسی میپردازند که
در سایه ای امر نظام سیاسی از ثبات ن کارامدی نیژ ای برخوردار میشود.
همچنی با اوجه به این ه جریانهای سیاسی جامعه با دن مؤلفه ممو رهبری ن مردم همرا
بود  ،هموار در راستای مصال کشور ن منافع ملی حرکدت کدرد ن بده دنبدال ایجداد اغییدرات
بنیادی در درنن جامعه نیستند .به همی دلیدل بدا اوجده بده نحددت ن همبسدتگی سیاسدی-
اجتماعی بهنجودآمد بی جریان هدای سیاسدی ن همراهدی آندان بدا نظدام سیاسدی در اشد ال
گوناگون آن زمینه برای نفوذ قدرتهای بزرگ ن خارجی که بعد از پیرنزی ان دالب اسدالمی در
م اطع گوناگون زمانی درصدد نفدوذ ن ایجداد اغییدرات سداختاری ن بنیدادی در جامعده ایدران
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بود اند ،از بی رفته ن در آیند نظام سیاسی با ثبات ن کارامدی هر چده بیشدتر مواجده خواهدد
شد.
ای سناریو بهعنوان سناریوی مطلوب در حوز جریانهای سیاسی یا سدناریویی کده در آن
آیند جریانهای سیاسی بمتر از گذشته است ،مطرح مدیباشدد .در اید سدناریو ،جریدانهدای
سیاسی در مواجمه با فرصتها ،رنی رد ایجابی ن در مواجمه با امدیدها ،رنی رد ن موضع سدلبی
دارند .بدی ارای در آیند جریانهای سیاسی که بر ن اط قدوت؛ یعندی رهبدری احدولگدرا ن
مردم اأکید زیادی کنند ،میاوانند در مواجمه با فرصتهای آیندد ابددیل بده جریدان سیاسدی
مطلوب شوند.
 .۳-5وضعیت آینده :توصیههایی برای تحقق دورنمای مطلوب
برای دستیابی به دنرنمایی مطلوب در شرایط ای سناریو ،الزم است اهداف زیر پیگیری شود:
 )1ا ویت انسجام ن همبستگی سیاسی -اجتماعی بی گرن ها ن جریانهای سیاسی جامعه؛
 )2اثبیت ن نمادینهکردن هر چه بیشتر ان الب اسالمی ایران ن دستانردهای آن؛
 )3برنامهریزی برای برآنرد کردن مطالبات ن خواستههای مردم ن فراهونمددودن زیرساختها ن
ام انات الزم برای اح ق آن در آیند ؛
 )4نمادینهکردن حزب ن مشارکت سیاسی در ایران؛
 )5االش برای اصالح امور اقتصادی از طریق کاه

نابستگی دنلت به درآمدهای نفتی؛

 )6اوسعه نفوذ ایران ن گسترش رنابط با همسایگان ن کشورهای منط ه؛
 )7پرهیز از ان

با سایر کشورهای منط ه ن درگیرشدن در احوالت ن رنیدادهای آنان؛

 )8جلوگیری از رخنه ن نفوذ احوالت سایر جوامع در منط ه ن محدیط بدی الملدل) بده عرصده
سیاسی -اجتماعی کشور.

 .6سناریوی مرجح یا آینده خوب در حوزه جریانهای سیاسی
سناریوی دنم در حوز جریانهای سیاسی ،سناریویی است که بهعنوان سناریوی مرج یا خوب
مطرح است .نضعیت موجود در اید سدناریو بدرای نظدام سیاسدی نضدعیت مطلدوب ن ایدد آل
محسوب نمیشود .در ادامه به بیان ن اوصیف ای سناریو میپردازیو:
 .1-6شاخصهای راهنما
 )1نجود رهبری بهعنوان عنصر ممو ن اساسی در هدایت ن ایجاد احول در عرصههای گونداگون
جامعه ،مورد اأکید جریانهای سیاسی قرار میگیرد.
 )2مردم ن جایگا آنان در نظام سیاسی -اجتماعی مورد قبول جریانهای سیاسی است ن خدود
را نیازمند به همراهی آنان میدانند.
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 )3فاصلهگرفت از ان الب اسالمی ایران ن آرمانهای آن را بدهاددریج در مواضدع ن رنی ردهدای
جریانهای سیاسی در جامعه شاهد هستیو.
 )4نوعی اضاد ن دنگانگی در رفتار جریانهای سیاسی نجود دارد .همراهی با مردم ن رهبدری ن
درعی حال داشت زمینه ن گرای

به سمت ع اید ن گرای های جدید.

 )5زمینه برای نفوذ قدرتهای خارجی ن دیدگا های ربگرایانه نجود دارد.
 .2-6توصیفی از وضعیت موجود سناریو
ازجمله سناریوهای دیگری که میاوان برای آیند جریانهای سیاسی در ایران در نظدر گرفدت،
سناریویی است که در آن بر ن اط قوت ن امدیدات محیط داخلی ن بی المللی اأکید میشود .در
ای سناریو جریانهای سیاسی پایه ن اساس خود را بر اساس ن اط قوت قرار مدیدهندد ،امدا بده
است بال امدیدهای داخلی ن خارجی؛ میرنند که نظام سیاسی با آن مواجه است .ن اط قدوت در
ای سناریو اوجه به دن عدم قطعیت کلیدی در حوز جریانهای سیاسی یعنی رهبدری ن مدردم
است .بعد دیگر سناریو مربوط به امدیدات موجود در عرصه داخلی ن خارجی است .ازجمله اید
امدیدات در عرصه داخلی میاوان به نجود ش افهای گوناگون در درنن جامعه ازجمله شد اف
بی سنت ن اجدد که زمینهساز از بی رفت اعادل ن انسجام سیاسدی -اجتمداعی اسدت ،اشدار
کرد .همچنی اختالفات قومیتی میان گرن ها ن جریانهای سیاسی جامعده بدهعندوان امدیددی
دیگر در ای حوز محسوب میشود .در عرصه خارجی ن بی المللدی نیدز جریدانهدای سیاسدی
مخالف نظام که دارای ع ایدی متفانت با فضای ف ری -سیاسی جامعه ایران هستند ،بدهعندوان
امدید پی

رنی جریانهای سیاسی ن جامعه ایران به حساب میآیند.

در ای سناریو رهبری احدولگدرا ن مدردم همچندان بدهعندوان ن طده ث دل ن مدورد اأکیدد
جریانهای سیاسی قرار میگیدرد ،امدا اید دن عنصدر بدهعندوان عامدل نمادیندهشدد در درنن
جریانهای سیاسی محسوب نمیشود .به ای معنا که با فراهوشدن شرایط ن زمینه ،به است بال
امدیدهایی که نظام سیاسی با آن مواجه است ،رفته که خدود مدیاواندد در درازمددت زمینده را
برای برنز بحرانهای سیاسی -اجتماعی در درنن جامعه افزای

دهد .درناقع نوعی دنگدانگی را

در عمل رد ن رفتار آنان شاهد هستیو؛ از یکطرف بر عناصر نحدتبخد

رهبدری ن مدردم کده

نجود آنان در نظام سیاسی بهعنوان سرمایه اجتماعی مممی ال ی میگدردد ،اأکیدد داشدته ن از
طرف دیگر با اوجه به دنر شدن از ان الب اسالمی ایران ن دستانردهای آن به سمت جریانهدا ن
اندیشههای جدیدی میرنند که مم

است در ماهیت خود متضاد با ان الب ن اصول حداکو بدر

آن باشد .همی شرایط ،زمینه را برای برنز رقابتهای سیاسی -اجتماعی ناسالو بی گدرن هدا ن
جریانهای سیاسی فراهو کرد ن با اوجه به شرایط بدهنجدودآمدد  ،زمینده بدرای بمدر بدرداری
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قدرتهای بزرگ ،بهنیدژ دشدمنان ان دالب ن نظدام جممدوری اسدالمی فدراهو مدیشدود .انمدا
درصورایکه جریانهای سیاسی بتوانند در شرایط جدید امدیدات پدی

رنی نظدام سیاسدی را

ابدیل به شرایط ن موقعیت مناس بهمنظور بمدر بدرداری از آن بدرای اددانم حیدات سیاسدی-
اجتماعی ن در جمت منافع ملی ن مصاح کشور قرار دهند ،شاهد آثار ن نتایج مطلوبی از آندان در
آیند خواهیو بود.
بنابرای ای سناریو را می اوان هو از جنبه سلبی ن هو از جنبه ایجابی مدورد بررسدی قدرار
داد .جنبه ایجابی آن مربوط به اأکید آنان بر ن اط قوت رهبری ن مردم) اسدت ن جنبده سدلبی
آن در اراباط با همرا شدن آنان با امدیدات است؛ درصورایکه بده بمدر بدرداری از آن بدرخالف
مصال ن منافع ملی ن آرمانهای ان الب بپردازند .نمونهای از اید گونده رفتارهدا را در انتخابدات
ریاست جمموری  1388شاهد هستیو .در جریان انتخابات  1388اگرچه جریانهای سیاسی در
اصول ن عمل رد خود بر ن اط قوت نظام ازجمله رهبری ن مردم) اأکید داشتهاند ،اما با اوجه به
شرایط بهنجود آمد در اثر امدیددات دشدمنان ان دالب زمینده را بدرای بدرنز بحدران ن نداآرامی
سیاسی -اجتماعی در درنن جامعه فراهو کردند .بنابرای ی ی از مسائل پی

رنی جریانهدای

سیاسی در آیند  ،مربوط به احوالت ن رخدادهای بهنجودآمد در زمان انتخابات است .با اوجده
به اجربه نقوع حوادث مبتنی بر آن در جامعه ایران در آیند نیز مم

است شاهد نقوع چنی

رنیدادهایی باشیو که احتمال نقوع آن در ای سناریو زیاد است .درناقع عدم اأمی خواستهها ن
مطالبات گرن ها ن اقشار سیاسی گوناگون جامعه در زمان انتخابات بهعندوان امدیدد پدی
آیند نظام است که در ای شرایط مم

رنی

است بانجود الزام جریانهای سیاسی جامعه نسبت به

ن اط قوت موجود در نظام سیاسی ،زمینه برای برنز مخالفتها ن ناسازگاریها فراهو شدود .اید
امر نیازمند اوجه هر چه بیشتر برای جلوگیری از برنز چنی رخدادهایی در آیند نظام سیاسی
است .بدی ارای میاوان گفت ای سناریو بهعنوان سناریوی مرج ن سدناریوی خدوب بدرای
آیند جریانهای سیاسی در ایران مطرح است.
 .۳-6وضعیت آینده :توصیههایی برای تحقق دورنمای مطلوب
اهداف زیر را میاوان برای اح ق آیند ای مطلوب در ای سناریو مد نظر قرار داد:
 )1فراهوکردن زمینه برای ایجاد رقابتهای سیاسی -اجتماعی سالو ن قانونمند در آیند ؛
 )2گسترش اعتماد مردم نسبت بدهنظدام سیاسدی بدی اقشدار ن گدرن هدای مختلدف سیاسدی-
اجتماعی؛
 )3ا ویت هر چه بیشتر نحدت ن انسجام ملی ،بهنیژ از طریدق کداه
موجود در جامعه ازجمله ش افهای قومی؛

شد افهدای گونداگون
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 )4اثبیت ن گسترش سرمایه اجتماعی در درنن جامعه ن نظام سیاسی؛
 )5نظارت بر فعالیت ن عمل رد شخصیتهای فعال سیاسی در آیند ؛
 )6فراهوکردن زمینه برای برگزاری صحی انتخابات ن پرهیز از برنز ان

در جامعه.

 .7سناریوی پیش بینی شده نامطلوب یا آینده جریانهای سیاسی بدتر از
گذشته
ازجمله سناریوهای دیگری که میاوان برای آیند جریانهای سیاسی در ایران در نظدر گرفدت،
سناریویی است که بهعنوان سناریوی پی بینیشد نامطلوب مدنظر است .ندامطلوببدودن اید
سناریو از ای جمت است که در آن جریانهای سیاسی جامعه نضعیت مطلوب ن بمتدری نسدبت
به گذشته نداشته ن همرا با نظام سیاسی در سطوح گوناگون آن نیسدتند .در ادامده ممدوادری
شاخصههای مورد اأکید ای سناریو مطرح ن مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1-7شاخصهای راهنما
 )1نجود رهبری احولگرا در رأس سداختار نظدام سیاسدی بدهعندوان عنصدر مددیریتکنندد ن
انسجامبخ

مورد قبول ن پذیرش جریانهای سیاسی جامعه قرار نمیگیرد.

 )2مردم ن مطالبات آنان از جامعده ن نظدام سیاسدی ،اوسدط جریاندات سیاسدی نادیدد گرفتده
میشود.
 )3ا ابل بی جریانهای سیاسی با ان الب ن نظام جمموری اسالمی ایران نجود دارد.
 )4ای جریانها نمیاوانند در جمت مصال کشور ن منافع ملی حرکت کنند.
 )5ن

دشمنان ان الب ن جریانهای سیاسی مخالف نظام در هدایت امور ن اأثیرگدذاری آندان
در جامعه افزای

مییابد.

 )6مشارکت سیاسی مردم محدند میشود.
 )7ن

رسانهها ن شب ههای اجتماعی در ایجاد اغییر ن احول ن سازماندهدی بدی جریاندات ن
اقشار گوناگون جامعه پررنگ میشود.

 .2-7توصیفی از وضعیت موجود سناریو
ازجمله سناریوهای دیگری که میاوان برای آیند جریانهدای سیاسدی ایدران در نظدر گرفدت،
سناریویی است که در آن بر ن اط ضعف ن فرصتهای محیط داخلی ن بی المللی اأکید میشود.
ن اط ضعف سناریو ،نادید انگاشت دن عدم قطعیت ممو رهبری ن مردم اوسط جریدانهدای
سیاسی گوناگون جامعه است .فرصت در ای سناریو اشار به نضعیتی دارد کده در آن جریدان-
های سیاسی با اوجه به شرایط فراهوشد به دنبال ایجاد احول ن بمر برداری از آن در راسدتای
اهداف از پی

اعیی شد خود هستند که با ماهیت ان الب اسالمی ایران اضاد دارد .درناقدع در
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ای سناریو جریانهای سیاسی بر اساس ن اط ضعف داخل به است بال فرصتهای جامعه بددنن
در نظرگرفت رهبری ن مردم ن مناسبات داخلی ن گرنهدی خدود مدیرنندد؛ یعندی جریدانهدای
سیاسی در آیند با رهبری ن مردم همرا نشد ن به دنبال شرایط ن زمینههای دیگری بهمنظدور
بمر برداری از آن در راستای اهداف خود هستند.
آنان االش کرد با استفاد از ام انات موجود در عرصه داخلی ن بی المللی به ایجاد اغییر ن
احول در حوز های مختلف جامعه بپردازند .در ای اراباط میادوان دن ندوع نگدا ن رنی درد بده
فرصتهای پی

رنی یک جامعه ن نظام سیاسی داشت .رنی رد نخسدت ،رنی درد خیرخواهانده

است؛ یعنی رنی ردی که از ای فرصتها چده در عرصده داخلدی ن چده در عرصده بدی المللدی
بهعنوان ابزاری برای حفظ ن اثبیت هرچه بیشتر نظام ن ان الب اسالمی ایران استفاد مدیکندد.
اما رنی رد دیگر ،رنی رد منفعتطلبانه است؛ یعنی رنی ردی که از ای فرصدتهدا بدرای ایجداد
اغییرات بنیادی در ساختار سیاسی -اجتماعی ن در عرصدههدای گونداگون ف دری ن اندیشدهای
جامعه استفاد کند .فرصت برای ای دسته از جریانهای سیاسی از ندوع دنم ن منفعدتطلبانده
است که رنند آن در جمت خیرخواهی برای جامعه ن نظام سیاسی نیست.
رنند ا ابل بی جریانهای سیاسی ان الب ن نظام در ای ش ل ادامه پیدا میکند .درناقع در
ای سناریو مطالباای که اوسط جریانهای سیاسی درنن جامعه مطرح میشود ،مطالبات ا ابدل
در برابر نظام سیاسی -اجتماعی اسدت .آنمدا درصددد ایجداد اغییدرات در درنن جامعده ن نظدام
سیاسی هستند .به عبارای ،فرصت برای ای جریانها معنای منافع ملی را نمدیدهدد ن آندان در
جمت مصال کشور ن منافع ملی حرکت نمیکنند.
همچنی در ای سناریو االش مدی شدود از طریدق ایجداد اختالفدات داخلدی بدی اقشدار ن
گرن های گوناگون جامعه ن دام زدن به آنما ،به بمر برداری از آن بهمنظور دستیابی بده اهدداف
از پی

اعیی شد بپردازند .درناقع ی ی از فرصتهای پی رن در شرایط نامطلوب ای است که

با اوجه به این ه ایران کشوری است که از اقوام ن گرن های گوناگون قومی ن نژادی اش یل شد
است ،االش کنند از طریق دام زدن به اختالفات ن ن اط افانت در آندان ،زمینده را بدرای بدرنز
درگیری ن کشم

ن به دنبال آن ناآرامیهای سیاسدی -اجتمداعی فدراهو کنندد .بده عبدارای

سیاستهایی که اوسط جریانهای سیاسی در ای رنی رد ااخاذ میشود ،سیاستهایی است که
در مسیر ضدیت با ایران ن ان الب اسالمی است .بهعنوانمثال مناف ی میاوانند بهعنوان ی ی از
جریانهای سیاسی در آیند محسوب شوند که اقدامات ن دیدگا های آنان در ای سدناریو قابدل
بررسی است .ای جریان سیاسی بر اساس ن طهضعف یعنی خارج از رهبری ن مردم ن بهطورکلی
نظام جمموری اسالمی عمل کرد ن با استفاد از ام اناای که کشورها ن قدرتهای بزرگ یدا بده
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عبارای دشمنان ان الب بهمنظور م ابله با ان الب اسالمی ن ایجاد افرقه ن اختالف در جامعده در
اختیار آنان قرار میدهند ،االش کرد اا به ایفای ن

ممو ن اساسی در راستای ایجاد اغییرات

بنیادی در جامعه بپردازد .بر ای اساس میاوان گفت ،جریانهایی که در م ابل رهبری ن مردم
قرار میگیرند ،در آیند میاوانند ابدیل به جریانهای جدیدی علیه جممدوری اسدالمی ایدران
شوند ن الگوی جدیدی را که در اضاد با جامعه ما قرار دارد ،اجرا کنند.
ای سناریو بهعنوان سناریوی نامطلوب یا سناریویی که در آن نضعیت جریانهدای سیاسدی
بدار از گذشته میباشد؛ به ای دلیل که در ای سناریو دن مؤلفه ممو ن اصلی نادید گرفتهشدد
ن عالن بر آن نیز در جریانهای سیاسی جامعده مبدانی مدورد اأکیدد ان دالب ن نظدام بدهاددریج
کورنگ شد ن زمینه برای گرای

سایر ایددئولوییهدا ن م ااد سیاسدی – اجتمداعی افدزای

مییابد.
 .۳-7وضعیت آینده :توصیههایی برای تحقق دورنمای مطلوب
 )1نظارت بر فعالیت ن عمل رد هر چه بیشتر جریانها ن گرن های سیاسی مخالف نظدام کده در
خارج از کشور ن با حمایت کشورها ن قدرتهای بزرگ به فعالیدت ن اقددام علیده جممدوری
اسالمی ایران میپردازند.
ن از بی بردن اختالفات داخلی در درنن نظدام سیاسدی کده بدهعندوان ابدزاری بدرای

 )2کاه

استفاد ن بمر برداری جریانهای سیاسی از آن محسوب میشود.
 )3مشخصکردن دقیق مفموم منافع ملی ن مصال کشور بهمنظور بازشناسدی صدحی ن دقیدق
منافع ملی یرملی اوسط افراد ن گرن های جامعه.

 .8سناریوی پیشبینینشده آسیبساز یا وضعیت فاجعه برای جریانهای
سیاسی
 .1-8شاخصهای راهنما
 )1جریانهای سیاسی از رهبری ن مردم فاصله میگیرند.
 )2م ابله با ان الب ن نظام سیاسی ن حتی براندازی آن بهعنوان مبنای عمل ن اقدام میگیرد.
 )3با اوجه به نجود امدیدهایی کده نظدام سیاسدی همدوار بدا آن مواجده اسدت ،بحدرانهدای
گوناگونی در سطوح سیاسی -اجتماعی نظام سیاسی را در برمیگیرد.
 )4رقابتهای سیاسی -اجتماعی در چارچوب قانون ن ساختارهای قانونی صورت نمیگیرد.
 )5سرمایه اجتماعی در جامعه کاه

یافته ن میزان اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی از بی

میرند.
 )6ن

دی ن آموز های آن در هدایت ن ادار امور سیاسی -اجتماعی جامعه کمرنگ میشود.
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 )7نزدی ی هر چه بیشتر با آمری ا ن رییو صمیونیستی ن گسترش ارنریسو ن ع اید مربدوط بده
آن در جامعه ش ل میگیرد.
 )8ن

رسانهها ن شب ههای اجتماعی در ایجاد اغییر ن احوالت ف ری ن اندیشهای بی اقشدار

ن گرن های گوناگون سیاسی -اجتماعی پررنگ میشود.
 )9گرای های دینی منمای شریعت در سایه فعالیت ن عمل رد رسانهها ن شب ههای اجتمداعی
ن گسترش اراباطات در جامعه رشد پیدا میکند.
 )10افراطیگری دینی ن گرن های نابسته به آن در ساختار سیاسی جامعه ایران نفوذ خواهندد
کرد.
 .2-8توصیفی از وضعیت موجود سناریو
ازجمله سناریوهای دیگری که میاوان برای آیند جریانهای سیاسی در ایران در نظدر گرفدت،
سناریویی است که در آن بر ن اط ضعف ن امدیدات محیط داخلی ن بی المللی اأکید مدیشدود.
درناقع ،ای سناریو نامطلوباری ن بداری نضعیت سدناریو در ارابداط بدا آیندد جریدانهدای
سیاسی ایران است .ن اط ضعف در ای سناریو شامل نادید گرفت عدم قطعیدتهدای کلیددی ن
ممو رهبری ن مردم) اوسط جریانهای سیاسی جامعه است .امدیدد در نضدعیت اید سدناریو
اشار به موقعیت ها ن شرایطی دارد که در اثر آن مم

اسدت اغییدرات سداختاری در ع ایدد ن

دیدگا های جریانهای سیاسی جامعه به نجود آید .ازجمله ای امدیدات در آیندد مدیادوان از
گسترش ارنریسو ن افراطیگری دینی ،رشد ع اید دینی ن گرای های عرفانی منمدای شدریعت
بی احزاب ن جریانهای سیاسی جامعه ن یر اشار کرد .ن ته قابل ذکر در اید ارابداط ،اید
است که برشمردن دقیق عناصر ن مؤلفههای فرصت ن امدید برای آیند جریانهای سیاسدی ،از
آنجاییکه آیند در معرض مسائل ن پدید هدای نوظمدور ن شدگفتیسداز اسدت ،در زمدان حدال
ام انپذیر نیست.
درناقع ،در ای سناریو به است بال امدیدات جامعه میرنند؛ یعنی رنی رد ااخاذشد در اید
سناریو سلبی است .به ای معنا که در درجه نخسدت اوجده بده مدردم ن ادأمی مطالبدات آندان
کمرنگ می شود ،همی امر سب کاه

سرمایه اجتماعی ن اعتماد مردم نسبت بهنظام سیاسی

میشود .از طرف دیگر ،نادید گرفت عنصر رهبری میاواند در درازمدت سب برنز بحدرانهدای
گوناگون سیاسی -اجتماعی در درنن جامعه شود؛ بنابرای در ای سدناریو نیدز مانندد سدناریوی
قبل بر ن اط ضعف اأکید میشود .اما برخالف سناریوی قبلی که جریانهای سیاسی با اسدتفاد
از فرصتهای موجود در عرصه داخلی ن بی المللی ادالش کدرد اغییراادی را در جامعده ایجداد
کنند .در ای سناریو جریانهای سیاسی با استفاد از امدیدات پی رنی نظام سیاسی درصددد
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ایجاد اغییراای همهجانبه در سطوح گوناگون جامعه هستند .ای امدیدات ،امدیدات ملی اسدت
که درناقع ای جریانها بر رنند اشدید ن شد ل بخشدیدن بده آن مدیافزایندد .بدهعندوانمثدال
جریانات ن جنب های سیاسی -اجتماعی ا فیری ن سلفی در منط ه ازجمله داعد

بدهعندوان

یک امدید بزرگ برای امنیت ملی ن مصال ایران به حساب میآیند که در آن بر ن داط ضدعف ن
امدیدات اأکید میشود.
در ای سناریو بر نزدی ی هر چه بیشتر با آمری ا ن رییو صمیونیسدتی ن بدرهوزدن ادوازن ن
نظو در عرصه داخلی ن منط های ن گسترش ارنریسدو اأکیدد مدیشدود .عدالن بدر آن ،ی دی از
عرصههای ممو ن امدیداای که در آیند ان الب ن جریانهای سیاسی با آن مواجه هستیو ،دید
آن در ادار امور سیاسی -اجتماعی جامعه است .در ای سناریو ن

نن

دی یا بده حاشدیه

راند شد یا این ه با برنز بدعتها ن احریفها ،صورت جدیدی از آن که در اضاد کامل با بانرها
ن اعت ادات مردم است ،ارائه میشود که درنمایت میاواند سب برنز از خودبیگانگی بدی افدراد
جامعه گردد .ای امر در سایه رشد اراباطات ن فنانری به نجود آمدد در اثدر گسدترش نسدایل
اراباطجمعی ن شب ههای اجتماعی رنزبدهرنز شددت ن عمدق بیشدتری پیددا مدیکندد .اگدر در
سناریوی قبدل نفدوذ ن اغییدر در سداختار سیاسدی -اجتمداعی بدهعندوان هددف ممدو ن عمدد
جریانهای سیاسی مخالف است ،در ای سناریو عالن بر پیگیری ای اهدداف ،اغییدر در بانرهدا،
ایمان ن ع اید مردم نیز در دستور کار جریانهای سیاسی قرار میگیرد.
بنابرای جریانهایی که خارج از دایر نحدت مردم ن رهبری هسدتند ،بدرای آیندد ان دالب
اسالمی ایران امدیدی جدی به حساب میآیند .ای سناریو بهعندوان نضدعیت فاجعدهآنر بدرای
جریانهای سیاسی محسوب می شود ،زیرا در آن االش ممو ن عمد در راستای براندازی نظام ن
ایجاد اغییر ن احوالت بنیادی در حوز هدای گونداگون سیاسدی ،اقتصدادی ،اجتمداعی ن ف دری
جامعه است که در راستای آن جریانهای سیاسی االش میکنند با اوجه به شرایط جدیدی که
امدیدات پی

رنی نظام برای آنما ایجاد میکنند ،به اهداف از پی

اعیدی شدد خدود دسدت

یابند.
 .۳-8وضعیت آینده :توصیههایی برای تحقق دورنمای مطلوب
 )1ایفای ن

ثباتساز ن ادانم مبارز با ارنریسو ن جلوگیری از گسترش ع ایدد ن نفدوذ آندان

در منط ه؛
 )2ا ویت ن ارنیج هر چه بیشتر دی ن آموز های آن ن اهمیتدادن هر چه بیشتر به ای م وله
در ادار امور سیاسی -اجتماعی؛
 )3نظارت بر فعالیت ن عمل رد رسانهها ن شب ههای اجتماعی؛
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 )4م ابله با اوطئهها ن امدیدهای دشمنان در قبال ان الب ن نظام سیاسدی جممدوری اسدالمی
ایران؛
 )5ا ویت هر چه بیشتر نحدت ،انسجام ن همبستگی سیاسی -اجتماعی؛
 )6فراهوکردن بسترها ن زیرساختهای گوناگون به منظور اصالح ساختار اقتصادی کشور برای
رهاشدن از محدندیتهای گوناگون بهنیژ محدندیتهای اقتصادی اوسط قدرتهای بزرگ
بهمنظور ضربهزدن به ان الب ن دستانردهای آن؛
 )7افزای

هر چه بیشتر ن

مردم ن به همان اندداز کداه

نفدوذ ن ن د

دنلدت در ادار ن

مدیریت امور.
بر ای اساس میاوان برای آیند جریانهای سیاسی در ایران سناریوهای مختلفدی در نظدر
گرفت ،دن م وله ممو رهبری ن مردم ن خواستههای آنان از نظام سیاسی ازجمله مدواردی اسدت
که در اوصیف نضعیت آیند جریانهای سیاسی بسیار ممو ن اساسی است ،با اوجه بده اید دن
م وله میاوان سناریوی محتمل برای آیند جریانهای سیاسدی را سدناریوی نخسدت دانسدت.
البته اح ق ای امر نیازمند اوجه به مطالبات مردم در نظام سیاسدی ن ضدرنرت ایجداد ن حفدظ
همبستگی ن انسجام سیاسی بی اقشار ن گرن های مختلف جامعه ن کوکدردن ن داط اخدتالف ن
اضاد بی جریانها ن گرن های سیاسی در سایه مدیریت ن رهبری م تددر در جامعده اسدت ،در
صورت نادید گرفت مردم ،گرن ها ن جریانهای سیاسی ن از بی نبردن زمیندههدای اخدتالف ن
اضاد در نظام سیاسی زمینه برای نفوذ ن گسترش جریانهای سیاسی کده در اضداد بدا ان دالب
اسالمی ن اصول ن دستانردهای آن قرار دارند ،فراهو میشود .ای امدر در سدایه رشدد ن اوسدعه
اراباطات در عصر جمانیشدن ن گسترش شب ههدای اجتمداعی از اهمیدت بیشدتری برخدوردار
است.

فرجام
آیند پژنهی ن شناخت آیند مسائل ن موضوعات مطرح در جامعه بهعنوان ضدرنرای ممدو بدرای
ادار امور سیاسی -اجتماعی ن ااخاذ رنی ردهای متناس با آن در زمان حال است .با اوجده بده
اهمیت رنزافزنن آیند پژنهی ن کاربرد همهجانبه آن در حدوز هدای گونداگون اصدمیوگیدری ن
اصمیوسازی ،در ای م اله نیز با ای رنی رد به بررسدی آیندد جریدانهدای سیاسدی در ایدران
 1404پرداختهایو .درناقع هدف از انجام ای پژنه

مطالعه دربار جریانهای سیاسی ایدران ن

آیند آنان بود که با اأکید بر رنش سناریونویسی ن مااریس عدم قطعیتهدا صدورت گرفدت .در
مباحث آیند پژنهی ،پیشرانها از میزان اأثیرگذاری ی سانی برخوردار نیستند .در ای راستا بده
شناسایی پیشرانهایی که از اهمیت ن عدم قطعیت باالیی برخوردارند با استفاد از نظرسنجی از
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افراد متخصص ن صاحبنظر در ای حوز به رنش پرسشنامهانجام شد .ای پیشرانهدا بدهعندوان
عدم قطعیتهای ممو در حوز جریانهای سیاسی محسوب میشوند که بر مبنای آن به نگارش
سناریوهای آیند جریانهای سیاسی پرداختهایو.
با اوجه به دن عدم قطعیت ممو رهبری ن مدردم) چمدار سدناریو بدرای آیندد جریدانهدای
سیاسی ایران مطرح گردید که در ای میان بمتری ن بداری نضدعیت بدرای آیندد آن در نظدر
گرفته شد .بر ای اساس ،چارچوب کلی سناریوها بر اساس چمار مؤلفه ضدعف ،قدوت ،امدیدد ن
فرصت طراحی گردید .با اوجه به ای مورد سناریوی نخست در ای حوز سدناریویی اسدت کده
بهعنوان مطلوباری سناریو برای آیند جریانهای سیاسی در ایران مطرح است .در ای سناریو
بر ن اط قوت ن فرصت اأکید میشود .ای سناریو بهعنوان نضعیت مطلدوب ن ایدد آل در حدوز
جریانهای سیاسی ایران است که همی امر ضرنرت ااخاذ راهبردهای مناس بهمنظدور اح دق
آن در آیند را ایجاب میکند .در ای سناریو ،جریانهای سیاسدی جامعده در سدطوح گونداگون
خود همرا با ان الب اسالمی ایران ن آرمان هدای آن بدود ن بدا اوجده بده نحددت ن همبسدتگی
بهنجودآمد میان آنما ن ا ویت مبانی ف ری ن اعت ادی خود بر مبنای آموز های ان الب اسالمی
ن ابدیل فرصتهای پی رن در آیند به موقعیدتهدای مناسد سیاسدی -اجتمداعی بدهمنظدور
اثبیت هر چه بیشتر ان الب اسالمی ،از نفوذ ن رخنه هر گونه جریانهای سیاسی مخالف نظام ن
ان الب اسالمی جلوگیری کرد ن در راستای آن ثبات نظام جمموری اسالمی حفظ خواهد شد.
در سناریوی دنم مطرحشد در ای حوز اگرچه جریانهدای سیاسدی جامعده بدا رهبدری ن
مردم یا همان ن اط قوت موجود در سیستو سیاسی همرا هستند ،اما ای همراهدی بدهصدورت
نمادینهشد نبود ن با فراهو شدن زمینه یدا بده عبدارای امدیددات موجدود در عرصده داخلدی ن
خارجی االش میکنند ،اهداف مدنظر خود را که در آن چرخ های عمدد ای بده نجدود آمدد
است ،پیگیری کنند .درناقع در ای سناریو جریانهای سیاسی با ماهیت ان الب ن ساختار نظدام
جمموری اسالمی ایران مش لی ندارند ،اما در صورت عدم اأمی خواستهها ن مطالبدات آندان در
نظام سیاسی درصدد ایفای ن

فعال ن جدی در ای حوز هستند .نمونه ای امر را میاوان در

انتخابات ریاست جمموری  1388ن احوالت بعد از آن مشاهد کدرد کده در آن بده دلیدل عددم
اأمی خواسته ن مطالبات برخدی گدرن هدا ن جریدانهدای سیاسدی جامعده ،آن بخد

از افدراد

اأثیرگذار در حوز جریانهای سیاسی به برنز مخالفت در ای عرصده بدهمنظدور اح دق اهدداف
مدنظر خود پرداختهاند .درناقع در ای سدناریو ،ن د

افدراد ن شخصدیتهدای فعدال در حدوز

جریانهای سیاسی برجسته میشود .ای سناریو نیز به عنوان سناریوی خوب در اراباط با آیند
ان الب اسالمی ایران مطرح است که در صورت عدم مدیریت صحی ن ااخاذ راه ارهای مناس
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بهمنظور از بی بردن زمینههای ایجاد امدید در جامعه میاواند آثار ن نتایج مممی را از خدود در
اراباط با آیند جریانهای سیاسی بر جای گذارد.
سناریوی سوم در اراباط با آیند جریانهای سیاسی در ایران ،سدناریویی اسدت کده در آن
نضعیت جریانهای سیاسی بدار از گذشته است .در ای سناریو جریانهای سیاسی مؤلفدههدا ن
عدم قطعیتهای کلیدی را نادید گرفته ن به عبارای بر ن اط ضعف اأکیدد مدیکنندد .از طدرف
دیگر سعی میکنند ،با استفاد از فرصتها ن زمینههای موجود در عرصه داخلدی ن خدارجی بده
ایجاد اغییر ن احول در جامعه در راستای اصول ن اهداف مدنظر خود بپردازندد .درناقدع ،کلیدت
نظام مورد قبول آنان بود  ،اما به دنبال ایجاد احوالت در ادار ن مدیریت نظام سیاسی بود ن بدا
استفاد از فرصتهای موجود در عرصه داخلی االش میکنند به اهداف از پی

اعیی شد خود

دست یابند.
در سناریوی چمارم که بهعنوان بدداری نضدعیت از جریدانهدای سیاسدی اسدت ،نضدعیت
فاجعهآنر را میاوان برای آیند آنان در نظر گرفت .در ای سناریو نیز ،عدم قطعیتهای کلیدی
اوسط جریانهای سیاسی نادید گرفته میشود ،اما بدا اوجده بده امدیددات موجدود در عرصده
داخلی ن خارجی ،سعی در براندازی ساختار سیاسی نظام جمموری اسالمی ایدران ن جدایگزینی
نظام سیاسی مدنظر خود در جامعه دارند .در ای سناریو جریانهای سیاسدی از لحداظ اصدول ن
مبانی ف ری خود دچار اغییر ن احوالت عمد ای میشوند که با اصول ن مبانی دیندی حداکو بدر
جامعه ایران بسیار متفانت است .درناقع در سایه رشد فنانریهای اراباطی ن اطالعاای در عصدر
جمانیشدن ن گسترش اراباطات از طریق رسانهها ،شب ههای اجتماعی ن فضای سدایبر ،عناصدر
امدیدآفری نظام سیاسی در جامعه نفوذ کرد ن به اخری مبانی ف دری جریدانهدای سیاسدی
میپردازند.
بدی ارای میاوان گفت ،سناریوی نخست بهعنوان مطلوباری آیند بدرای جریدانهدای
سیاسی ایران است .در ای زمینه عدم اوجه به عناصر نحدتبخد

مدردم در نظدام سیاسدی ن

بیاوجمی به عوامل چال زا ن امدیدآفری خارجی ن داخلی میاواند حوز جریانهای سیاسدی
ن آیند ان الب اسالمی ن نظام جمموری اسالمی ایران را به چال

کشدید ن آیندد مطلدوب در

حوز جریانهای سیاسی را مح ق نسازد .شرط ممو ن اساسی در ای زمینه اوجده بده اصدول ن
مبانی ان الب اسالمی ن حرکت در راستای اسالم ن آموز های اصیل آن است؛ در یر ای صورت
آیند ای مطلوب در حوز های گوناگون بهنیژ جریانهای سیاسی اح ق پیدا نمیکند ن شدرایط
برای فعالیت جریانها ن گرن های سیاسی که به دنبال ایجاد احدوالت بنیدادی ن سداختاری در
امامی سطوح جامعه ایران هستند ،فراهو میشود.
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