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از » انقالب اسـالمی «، نسبت به اصل »آینده انقالب اسالمی«گران و پژوهشگران، موضوع امروزه در بین تحلیلچکیده: 
زنـد و  نـار مـی  کهاي عامیانـه را  طور طبیعی، حدسسال بهاهمیت بیشتري برخوردار شده است. تداوم انقالب بیش از سی

  ند.کانقالب مهیا می» پژوهیآینده«هاي عالمانه یا به تعبیر بهتر زمینه را براي حدس
مورد شناسایی قـرار داد. از سـه آینـده     ن، محتمل و مطلوبکهاي ممتوان در سه سطح آیندهانقالب اسالمی را می آیندة

، »امـل انقـالب  کتوسـعه و ت  تداوم،«و » نترل انقالبکمهار و «، »عادي شدن و استحاله انقالب«ن و محتمل، یعنی کمم
املی انقـالب در پـنج مرحلـه    کـ ترین آینده نیز، براساس سـیر ت تري دارد. محتملیل و شواهد پذیرفتهبینی سوم دالپیش

شـور و تمـدن   کداشتن انقالب در ابتداي مرحله سوم، دستیابی بـه   شور و تمدن اسالمی و نیز قرارکانقالب، نظام، دولت، 
  اسالمی است.

ن، محتمل و مطلوب، آینده انقـالب، تمـدن اسـالمی، اسـتحاله     کهاي ممها: انقالب اسالمی، نهضت الهی، آیندهواژهلیدک
  انقالب، مهار انقالب.
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۶۲     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

  لهئبيان مس
ترین رخـدادهاي جهـان   ی از بزرگکنقاط عطف تاریخ معاصر ایران و یی از کعنوان یانقالب اسالمی به

رده اسـت. ایـن انقـالب،    کـ عمیق و متعـددي را در فضـاي اندیشـه معاصـر ایجـاد       هايمعاصر، پرسش
هـاي زیـادي ایجـاد    ساز بود، در نتایج و آینده خود نیـز پرسـش  ه در وقوع و تحقق، شگفتیکگونه همان

ه امروزه با توجه به تداوم و توسعه انقـالب اسـالمی و عبـور ایـن انقـالب از      کهایی رده است؛ پرسشک
  اند.ع، استقرار و تثبیت به صورت جدي مطرح شدهمراحل وقو

عالمانـه اسـت. در ادبیـات     روش کهدف اصلی این مقاله، شناخت آینده انقالب اسالمی مبتنی بر ی
گیرد، سه گونه آینده متصـور اسـت:   پژوهی قرار میه مورد بررسی آیندهکاي پژوهی، براي هر پدیدهآینده
هاي مطلوب. در این تحقیق، انقالب اسالمی همچون رونـدي  تمل و آیندههاي محن، آیندهکهاي ممآینده

شـور و تمـدن   که از انقالب آغاز شده و با پشت سر گذاشتن مراحل نظام، دولـت،  کدر نظر گرفته شده 
  رسد.اسالمی به اوج خود می

وان بـراي  تـ ه مـی کـ اي است ترین آیندهترین و بسط یافتهمحتملاز نظر این پژوهش، تمدن اسالمی 
نامزد تمدن آینـده اسـت   ترین مهمه اسالم کدهد هاي متعدد نشان میبررسی. ردکانقالب اسالمی ترسیم 

  1واقعی اسالم است.نماینده نون انقالب اسالمی تنها کو ا
ن، محتمل و مطلوب اسـت  کهاي ممگانه آیندهبندي سهمبتنی بر دسته، نوع ورود به بحث در این اثر

در آثار منتشر شده در باب انقالب اسالمی دنبال نشده است. از این جهت، پردازشی نـو   لکه به این شک
  تواند دلیل پرداختن به این موضوع باشد.میت آثار در این زمینۀ مهم، نیز میکشود. هرچند محسوب می

 یوهـ پژنـده یآ. 1پژوهـی یعنـی   لی در زمینه آیندهکرد کلی این پژوهش نیز از میان سه رویکرد کروی
ي توصـیفی و  هنجـار  یپژوهـ نـده یآ. 3 ،(یا توصـیفی)  رپردازیتصو یپژوهندهیآ. 2، تشافی)کی (یا الیتحل

  تصویرپردازانه است.
 لـی و سـپس، روش  کشـود. ابتـدا روش تحقیـق بـه نحـو      روش این تحقیق در دو بخش بیـان مـی  

  پژوهی انقالب اسالمی به طور خاص.شناسی و آیندهآینده
تبیینـی، تحلیلـی،    شده این گونه تحقیقـات، یعنـی روش  هاي شناخته یبی از روشکدر بخش اول، تر

  اي استفاده شده است.توصیفی، تطبیقی و مقایسه
 کگیریم. در اینجا به سـه روش شـناخت آینـده یـ    پژوهی بهره میهاي آیندهدر بخش دوم، از روش

  . براساس روند تاریخی.3ها، واناییها و ت. براساس ظرفیت2ها و اهداف، اساس آرمان. بر1پدیده 



   ۶۳ بيني استحاله، مهار و تکاملبررسي آينده انقالب اسالمي بر اساس سه پيش

ه از نظر ما نقش تعیـین  کساختار این مقاله، نخست مبتنی بر تعریفی اجمالی از انقالب اسالمی است 
ن، کـ هـاي مم گانـه آینـده  بنـدي سـه  ننده در بررسی آینده انقالب خواهد داشت. سپس، مبتنی بر دسـته ک

ن را مورد نقد و بررسـی قـرار داده   کهاي ممزیم. آیندهپردامحتمل و مطلوب، به بررسی آینده انقالب می
ترین آینده انقـالب اسـالمی نیـز براسـاس     نیم. مطلوبکترین آینده را استخراج میو از میان آنها، محتمل

  شود.ها و اهدافش مشخص میتعریف ما از انقالب و آرمان

  ساحت مفهومي انقالب اسالمي
بنـدي  عینی، در دو سطح و ساحت مفهومی قابل تبیین است. سطحواقعیت  کعنوان یانقالب اسالمی به

ننده است. البته ایـن دو سـطح مانعـت الجمـع     کشناسی انقالب مؤثر و تعیینه تا حدود زیادي در آیندهک
  تر مد نظر است.ه توجه به سطوح عمیقکنیستند، بل

  . جنبش اجتماعي۱

اعی دانسـته شـده و بـا نگـاه و معیارهـاي      هاي اجتمانقالب اسالمی در این ساحت، از نوع جنبش
نشـی  کگیرد. مطابق این دیدگاه، انقـالب اسـالمی وا  شناختی مورد بررسی و شناخت قرار میجامعه

ومـت شـاه   که عمدتاً در ده، پانزده سال پایـانی ح کاست به تغییر و تحوالت اقتصادي و اجتماعی، 
هم مـرتبط شـد و منجـر بـه قیـام       کولوژیهاي سیاسی و ایدئه با جنبهکنشی کایجاد شده است؛ وا

دیدن روحـانیون از ایـن تغییـرات، آنهـا را هـم بـه       ومت شاه شد. آسیبکعمومی مردم و سقوط ح
اي ه ارتباط تنگاتنگی با مردم داشتند، توانستند با بسـیج تـوده  کشاند. آنان به دلیل اینکعرصه مبارزه 

به پیـروزي برسـند. تغییـر سـاختار      57ر بهمن مردم، رهبري مبارزه را به دست گرفته و سرانجام د
الت کترین دستاورد این انقالب بود و تا به حال توانسته است با غلبه بر موانـع و مشـ  سیاسی، مهم

  نظام سیاسی خود را استقرار ببخشد و تثبیت سازد.
  . نهضت الهي۲

ا صورت گرفته، به شمار ه توسط انبیکهاي الهی، در ساحت مفهومی دوم، انقالب اسالمی از جنس نهضت
هـا و بازگشـت آنهـا بـه     آید. در این سطح، انقالب اسالمی اعمال اراده الهی براي بیدارسـازي انسـان  می

خدایی و ه پیش از انقالب اسالمی، روند تاریخ بشریت در جهت بیکهاي دینی است. روشن است ارزش
ه برخی اندیشمندان غربی، از مرگ خدا سخن کدور شدن از تعالیم الهی، به اوج خود رسیده بود. تا جایی 

ه بـا  کبه جز معدودي، انتظار داشتند  کالسیکشناسان تمامی جامعه«) و 108، قسمت 1377 ،چهینگفتند (

۶۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

). در مقابل، انقـالب اسـالمی   91، ص 1381زند، (شجاعی» برآمدن آفتاب قرن بیستم، دین نیز محو گردد
بازگشت خدا به زندگی بشر بود. بـه اعتقـاد آنهـا بـا انقـالب اسـالمی،       به تعبیر اندیشمندان غربی، نشانه 

  ).60، ص 1377(گلشنی، » گرددر و استدالل در حال وقوع است و خدا دارد برمیکت در تفکانقالبی سا«
کشـته بودنـد    مجدد خدایی است که غربیان آن را نمایانگر تولد ،تجدید حیات اسالمی« سعید بابیبه تعبیر 

ـاره دارد       تواند بهتر زندگی کند. احیاي اسالم به معناي انتقامتا بشر ب ـان اش » خداونـد اسـت و بـه بازگشـت ایم
). انقالب اسالمی در بیان رهبران این انقـالب نیـز داراي چنـین سـطح مفهـومی اسـت.       5، ص 1379سعید، (

ـار را    یبه دست خدا پیدا شده است و بشر نم«معتقد بودند بیداري ملت ایران  حضرت امام تواند ایـن طـور ک
ـاریخ  «ه کچرا ؛)70ص ، 4 ج ،1378، (موسوي خمینی »بکند ـان » یک همچو قیامی سابقه نـدارد در ت ، ص (هم
ـاي ایـن امـر [اسـت     قدرتی ما«است و » یک نظر الهی« ،این انقالب ).62  ]»فوق طبیعت، در این قضـیه و راهنم

  ).257، ص 4 ج (همان، »ت جوشیده استاز متن مل«ه کدست خدا بود  ).287، ص 5 ج (همان،
و  ایـ جـامع سـعادت دن  «، از نظر امام ه یگانه موعظه خداوند به همه بشریت است،ک» قیام براي خدا«

ج ، 1378(موسـوي خمینـی،    »بزرگوار است يایو اول نأالشمیعظ امبرانیآخرت و متضمن تمام مواعظ پ
 »رسـانده  اهیروزگـار سـ   نیـ ما را به ا«ه کاست  »خدا يبرا امیق كو تر یخودخواه«) و این 346 ص ،15

  ).3، ص 1(همان، ج 
  :ندیفرمایخطاب به مسلمانان جهان م فه،یشر یۀآ نیبا استناد به ا حضرت امام نیهمچن

تا مجد خـود   دیگردن نه یتعال يرا به دست گرفته به فرمان خدا میرکو قرآن  دیزیبرخ ياز جا
ـ موعظه خداوند گوش فرا ده کیو به  دییای. بدینک را اعاده زیو عظمت اسالم عز ـ آنجـا   د،ی ه ک

ـ خـدا ق  يو برا دینک امیهمه ق »يو فراد یم بواحده ان تقوموا هللا مثنکقل انما اعظ: «دیفرمایم  امی
  ).339ص  ،10 ج (همان، دینک

سـت و  برد جهانی پیام انقالب اسالمی در مرحله اول، نشـأت گرفتـه از ایـن سـطح مفهـومی انقـالب ا      
نـد.  که از اهداف انقالب اسالمی است، در ایـن سـاحت مفهـومی معنـا پیـدا مـی      کبیداري همه بشریت، 

ه در دو سـاحت مفهـومی   کـ شود اي برخوردار میانقالب اسالمی بر این اساس، از ظرفیت و روند ویژه
تـر و  ننـده ک وارامیـد تر، و روند، آینده انقالب اسالمی را به مراتب روشن دیگر وجود ندارد. این ظرفیت

  ند.کتر میآمیزموفقیت

  آينده انقالب اسالمي
ن، کـ هـاي مم تـوان سـخن گفـت. آینـده    پژوهی، درباره هر پدیده از سه نـوع آینـده مـی   در ادبیات آینده



   ۶۵ بيني استحاله، مهار و تکاملبررسي آينده انقالب اسالمي بر اساس سه پيش

 ،هـر چیـزي اعـم از خـوب یـا بـد      عبارت است از:  نکآینده ممهاي مطلوب. هاي محتمل و آیندهآینده
آنچـه بـه احتمـال بسـیار زیـاد مبتنـی بـر         ،محتمـل  آینده تواند در آینده رخ دهد.یمه ک، محتمل یا بعید

بـه   یـا مطلـوب،   هـاي مـرجح  آینـده و  بـه وقـوع خواهـد پیوسـت     نـونی در آینـده  کاستمرار روندهاي 
ن و کـ هـاي مم شود. در اینجا تنها به بررسـی آینـده  گفته میآینده  هايترین رویدادترین و مرجحمطلوب
  پردازیم.انقالب اسالمی میمحتمل 

  ن و محتمل انقالب اسالميكهاي ممآينده

هـا و  ان و احتمال در اینجا، رهاسازي موضوع میان انبـوهی از حـدس  که پرسش از امکروشن است 
ه کـ هـایی  مجموعـه معیارهـاي اجمـالی ماننـد دیـدگاه      که براساس یکاز صفر تا صد نیست، بل هاگمان

ها درباره این موضوع را محدود سـاخت.  زنیها و گمانهتوان حدسشود، میپدیده مطرح می کدربارة ی
  توان درباره آینده انقالب اسالمی مطرح ساخت:بر این اساس، چند گزینه را می

  .املکتوسعه و ت . تداوم،3نترل؛ ک. مهار و 2. عادي شدن و استحاله؛ 1
 انقالب شدن و استحالهعادي

شـدن و  بینی شده، از بین رفـتن شـور انقالبـی و عـادي    راي انقالب اسالمی پیشه بکاي ترین آیندهرایج
هـا،  هاي خود اسـت. همـه انقـالب   روزمرگی و در نهایت، استحاله و برگشت انقالب از اهداف و ارزش

ه وضعیت زندگی عادي شـد و شـور انقالبـی    کننده هستند. اما پس از اینکدر ابتدا شورآفرین و دگرگون
از سـوي دیگـر،    گردنـد. ه به مرور به وضعیت قبل از انقالب برمـی کبه روزمرگی افتاده، بل فروکش کرد،

فرماسـت، داراي اهـداف، شـعارها و    مکـ ه شور انقالبـی ح کها در زمان وقوع و در زمانی معموالً انقالب
ـ     کهاي آرمانی و بلندي هستند، اما پس از استقرار و تثبیت، هم حاارزش ه آن مـان و هـم مـردم نسـبت ب

شوند. انقالبیـون پـس از اسـتقرار و خـروج از وضـعیت      ها سست و گاه دچار تردید میاهداف و ارزش
ننـد. در ایـن   کر مـی کـ تـر ف تر و واقعیشوند و به نوعی عقالنیهاي زندگی مواجه میانقالبی، با واقعیت

ننـد، حـداقل بـه    کن کیکبینند و اگر نسـبت بـه آنهـا تشـ    هاي خود را دور از دسترس میصورت، آرمان
  پردازند.تعدیل آنها می

ـ البـد کخـود   تاب معروفکدر  رین برینتنکهاي پیشین را این مسئله یعنی برگشت به ارزش افی کش
رامول تـا  کاز انقالب مذهبی تاب کهمچنین در  يرده است. وکبیان  ترمیدوردر قالب نظریه  چهار انقالب

را مربوط به مرحلـه اول و فقـط در مقطـع     صدور انقالب الیسم اعتقادي وکظهور رادی انقالب سرخ لنین
دانـد. امـا پـس از بـه انجـام رسـیدن       ه با هیجانات و شور فراوان همراه است، مـی کزمانی آغاز انقالب، 

۶۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

رود شدن پـیش مـی   شوند و انقالب به سمت عاديانقالب، انقالبیون به افراد عادي و معمولی تبدیل می
  ).274- 240ص ، 1370: همان، ك؛ ر.118- 117، ص 1362(برینتون، 

انـات و  کام در این تغییرات، عالوه بر برخی روحیات بشري و جاذبه قـدرت و ثـروت، محـدودیت   
المللی نیز تأثیر زیادي دارد. بر این اساس، آینده انقـالب اسـالمی نیـز    ساختارها و فشارهاي داخلی و بین

خواهانه بیشتري نسـبت  ی و آرمانکالمی ماهیت ایدئولوژیه، انقالب اسکویژه اینرسد. بهچنین به نظر می
  ها دارد.به دیگر انقالب

  نترل انقالبكمهار و 
نتـرل ایـن انقـالب از بیـرون از     که دربارة آینده انقالب اسـالمی مطـرح اسـت، مهـار و     کگزینه دیگري 

هـایی  ویژه انقـالب بهها، لی، انقالبکطور ی و فرهنگی است. بهکمرزهاي جغرافیایی، به دو صورت فیزی
طور طبیعی به مقابلـه بـا آن   با پیام جهانی برهم زننده وضعیت موجود هستند و حافظان وضع موجود، به

رد آن، کـ آیند. اهداف و شعارهاي انقـالب اسـالمی و نـوع عمل   میواهند پرداخت و درصدد مهار آن برخ
این انقـالب، از ابتـدا    2بیر است.کانقالب  کهاست و به تعبیري یه از این دسته انقالبکنشان داده است 

علم مخالفت با وضعیت موجود جهان را چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ سیاسی و اجرایی برداشـته  
شورهاي بـا وضـعیت مشـابه و در    کناخواه در مرحله اول موجب ترس و نگرانی است. این مقابله، خواه

  شد. هاي برتر جهان خواهدمرحله دوم نگرانی قدرت
یعنی انقالب فرانسه و روسیه نیـز پدیـد آمـد.    بیر دیگر، کمشابه این ترس و واهمه دربارة دو انقالب 

پـس از  و  با هـم متحـد شـدند    انقالب فرانسهشورهاي فئودالی اروپا براي مهار ک ،از انقالب فرانسهپس 
 ينهادهـا  جـاد یو ا »سـد نفـوذ  «غرب تدابیر مختلفـی از جملـه اسـتراتژي     كروسیه، بلوانقالب  يروزیپ

ردند. در حـال حاضـر، نیـز    کاتخاذ  میسالیو سوس میسمونکمهار  يبرا رهیناتو و غ رینظ ی،و نظام یاسیس
مهـار انقـالب   ، تـالش در جهـت   منطقـه  يشـورها ک یبرخـ  یبا همراه ی،غرب يشورهاکسایر و  اکیآمر

اعـم از جنـگ سـخت،     ی،فـ مختل يهـا روشانـد و بـه   ار خـود قـرار داده  کـ در دستور را  رانیا یاسالم
  نند.کسخت و جنگ نرم این هدف را دنبال مینیمه

 شـود. یگانه گفته ماصطالح به آن مهار دوبه ه کاست  »یمهار انقالب اسالم«اقدامات،  نیا یلکقالب 
ه اسـتراتژي  کـ بر این گماننـد  ، شوروي هیسد نفوذ علها به استناد موفقیت خود در اجراي استراتژي غربی

  باشد. دهیفا دیمف یمهار انقالب اسالم يبرا زین» ر دوگانهمها« ای
ا بـا آنهـا   کـ ه آمریکـ شـورهایی  کسیاست مهار، سیاست تدریجی، بلندمدت و جـدي اسـت. تـاریخ    
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ا وجـود  کهاي آمریه تداومی در سیاستکدهد وبا نشان میکره شمالی و کدرگیري داشته، مانند شوروي، 
برنامـه محـدود    یاست مهار دوگانه، با استفاده از ابزارهاي مختلـف، طور قطع در صورت تداوم سدارد. به

ردن زندگی داخلـی و خـارجی ایـران و تضـعیف قـدرت      کهزینه پرالمللی ایران، ردن فضاي تنفس بینک
  شور را به دنبال خواهد داشت.کاي این منطقه

هـاي فرهنگـی را نیـز از    نبههاي سیاسی ـ اقتصادي، ج نار مهار ایران، از جنبهکهاي جهانی در قدرت
گیرند تـا انقـالب اسـالمی را از    ار میکهاي متعددي را نیز در این زمینه به اند. آنها برنامهنظر دور نداشته

ه از آن تعبیـر بـه   کـ سـازي  ی از اهداف این طرح، جهانیکنند. یکتضعیف  کجهت فرهنگی و ایدئولوژی
ه کـ هاسـت. البتـه در ایـن بـاره     ها و انقالبونه دگرگونیگشود، مهار فرهنگی همیننیز می »سازيغربی«

ه اگـر هـم   کطرح، اختالف نظر وجود دارد. اما آنچه روشن است این کروند است، یا ی کشدن یجهانی
خواهد اهداف خـود را  رده است و میکروند باشد، تمدن غربی خود را بر این موج سوار  کاین پدیده ی

نـد.  کایی است، دنبال کزندگی غربی و آمری کتحمیل نوع اندیشه و سبه از بین بردن صداي مخالف و ک
هـاي  خـواه بـه ملـت   ه با ارائه الگوي رفتاري و هنجاري دلکدهد ان را میکبه غرب این ام شدن جهانی

  نترل آنها بپردازند.کغیرغربی و ضدغربی، به صورت نامریی از وراي مرزها به 

  امل انقالبكتداوم، توسعه و ت
ه منظـور از  کـ امل توضیح داده شود. روشـن اسـت   کن گمانه، ابتدا بایستی معناي تداوم، توسعه و تدر ای

ه پایـداري و اسـتقامت در راه   کـ ، صرفاً ماندگاري و بقاي شور و هیجان انقالبی نیست، بل»تداوم انقالب«
انقـالب، از ایـن    ر و به تعبیري شعور انقالبی است. مانـدگاري و اسـتقامت ایـن   کانقالب و نیز تداوم تف
هـا در مقابـل آن   ه قـرن کـ ه این انقالب جریانی را در جهان بـه راه انـداخت   کند کجهت اهمیت پیدا می

ن رسـیده بـود. بـه همـین دلیـل،      کایستادگی شده بود و سهم حضور آن در زندگی بشري به حداقل مم
بینـی تـداوم و   نـابراین، پـیش  رفـت. ب مـی اي به شـمار  العادهمعجزه و پدیده خارق کوقوع این انقالب ی

ر انقالب اسـالمی را مـورد   کهاي تفه ویژگیکاي نیست. اما وقتی ار سادهکماندگاري براي اصل انقالب، 
  ه انتظار وقوع و تداوم این انقالب بجا و دور از نظر نیست.کبینیم دهیم، میتوجه قرار می

، جمهوري اسالمی تبلور یافته بـود، چیـزي   ه به نحو اجمال در شعار استقالل، آزاديکر انقالب، کتف
ه از آن تعبیـر بـه   کـ ر انقـالب هـم،   کثیر تفکه توسعه و تکرد. چنانکبینی ه نتوان گسترة آن را پیشکنبود 

  ه:کچرا ی؛کثیر دستوري و فیزیکهاست، نه صدور و تشود، به دلیل همین ویژگیمی» صدور انقالب«
 مگـر . نـدارد  کـردن  صادر به احتیاج است، بیداري و اديآز پیام که انقالب پیام و انقالب تفکر
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 وقتـی . خبرنـد بـی  آن از هاملت که است حقیقتی... ! کند؟ صادر را مفاهیم این کسی است الزم
 بیـداري  امـروز  ... .گیرندمی درس قهراً دیدند، را اسالمی جمهوري موفق ۀتجرب و شدند مواجه

 انقـالب  مرهـون  جهـان،  سرتاسـر  در معنویـت  روح بیداري و گوناگون کشورهاي در اسالمی
  ).14/03/1374 رهبري،بیانات( است اسالمی

نبـود و از   رانیـ ا ینیسـرزم  یکخـا  يو محدود به مرزهـا  ییایجغراف ینگاه ،از ابتدا ینگاه انقالب اسالم
 ياهـ ملـت  حتی ...و یحمسی مسلمان، از اعم ،مستضعف يهاملت یتمام يانبه پهیی ایهمان ابتدا، جغراف

 یرنـگ و نـژاد خاصـ    يبـرا  گـاه چیاو، هـ  هـاي نسخه و داشت نظر در راگر سلطه يشورهاک خود غافلِ
تـر شـدن آن اسـت. بـاز برخـی      ر انقالب و عمقکامل انقالب هم به معناي رشد تفکتنشده بود.  دهیچیپ

ن موجـب خواهـد   گرا بودگرا و معنویتبین بودن، عقلخواه و واقعر، همچون آرمانکهاي این تفویژگی
شناسی انقـالب اسـالمی مطـرح شـد،     ه در بخش افقکامل قدم بردارد. چنانکر در مسیر تکه این تفکشد 

گـاه بـه   شـود، معتقـدین بـه آن هـیچ    ر انقالب است، موجب میکهاي اصلی تفه از پایهکر مهدویت، کتف
ننـد.  کخـود و جامعـه ایجـاد    وضع موجود راضی نباشند و همیشه با نقد، زمینه فراتـر رفـتن از آن را در   

ه کـ رده اسـت  کـ هاي زیادي بـراي آن ایجـاد   همچنین نوع نگاه انقالب اسالمی به مسائل بشري، فرصت
امل ببخشد. از جمله نوع نگـاه، بـه تـاریخ و سـیر     کها، خود را رشد و تتواند با استفاده از این فرصتمی

پیشـرفت مـادي، زن و خـانواده، معیشـت و      آن، بشر و ذات الهی آن، زندگی و اجتماع انسـانی، علـم و  
  هاي بشري و مسائل دیگر.ار، حقوق و آزاديکسب و ک

 نكهاي ممبررسي و ارزيابي آينده

  داد: توان از جهاتی مورد ارزیابی قراربینی شده را میهاي پیشاز آینده کهر ی
  بيني اول: عادي شدن و استحالهارزيابي پيش

هـا اسـتوار اسـت.    فـرض مجموعـه پـیش   کند و هم بر یـ کها اشاره مییتاین گزینه، هم به برخی واقع
شـدن  طـور طبیعـی، پـس از عـادي    ه شور و هیجان انقالبی امر ماندگاري نیست. بـه کاین است  واقعیت

طـور  ریزي بر مبناي این شور و هیجان معقـول نیسـت. همـین   رو، برنامهرود. ازاینبه مرور از بین می وضعیت،
ه تـداوم  کـ عمل در آینده قـرار گیـرد، بل   كتواند مالها در وضعیت غیرعادي و هیجانی نمیانسانگیري موضع

ـان  تکه حرکاست. این هم روشن است  كمواضع در حالت عادي و عقالنی مال ـاي آرم خواهانـه بـه دلیـل    ه
بـه همـین دلیـل،    پیماینـد.  تر و پرخطرتري را مـی ها، به مراتب مسیر سختها با واقعیتفاصله همیشگی آرمان

بینـی  اصلی ایـن پـیش   فرضپیش ها باالست.تکها و اهداف در این حراحتمال برگشت و انصراف از آرمان
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و  هنـه کبودن، نکو غیرمم هاي انقالب را به دلیل غیرواقعیه استحاله و برگشت از ارزشکهم این است 
هاي انقـالب  ست. برگشتن از ارزشآمیز بودن، قطعی و مفروض گرفته اسنتی بودن، متصلب و خشونت

  باشد.ردن، میکر کتر فتر شدن و معقولبراساس این دیدگاه نتیجۀ عقالنی
  رد:کته بایستی اشاره کبینی به چند ندر ارزیابی این پیش

هـا دربـارة   دلیل است و بیشتر از ذهنیت تـاریخی غربـی  شده، نادرست و بیفرض یاده، پیشکاول این
هـا و تـاریخ اسـالم بـا تـاریخ و دیـن       ه آمـوزه کـ گونـه  گیرد؛ زیرا هماننشأت می ومت دینیکدین و ح
ومـت  کشده مسیحیت بسیار متفاوت است، باور تاریخی ملت ایران هم نسـبت بـه انقـالب و ح   تحریف

والر، تصـور درسـتی از دیـن    کعمیقی با نوع غربی دارد. اندیشه غربی مبتنی بر عقالنیت سـ  دینی تفاوت
باشـد. از نظـر آنهـا، دیـن انقالبـی و سیاسـی مسـاوي اسـت بـا           هتواند داشتنقالب دینی نمیانقالبی و ا

هاي بشري و در نتیجه، سوق دادن جامعه به سـمت خشـونت، تحجـر و    ها و اندیشهردن آزاديکمحدود
آمیـز  طلبی قشر روحانی در پوشش مذهب یا اجراي تعصـب ماندگی. انقالب دینی هم یعنی قدرتعقب

هـا، در اسـالم و انقـالب    کـه هـر دو ایـن تعریـف    ه به اجبار دستورات دینی در جامعه. در حـالی و همرا
  اسالمی مصداق ندارد.

  ته ضروري است:کرده، بیان چند نکبینی به آنها اشاره ه این پیشکهایی اما در مورد واقعیت
چه انقالب اسـالمی بـر تـداوم    تفاوت قائل شد. آن» هیجان انقالبی«و » روحیه انقالبی«اوالً، باید میان 

، محصـول  »روحیـه انقالبـی  «نـه هیجـان و احساسـات انقالبـی.      ند، روحیه انقالبی است،کید میکآن تأ
ر انقالب به دلیل اسالمی بودن و شیعی بودن منشأ نشـاط، پویـایی و   کر انقالب است و تفکپایبندي به تف

برده و چه در غیـر ایـن   مساعدي به سر می ه در وضعیتکاست. شیعه در طول تاریخ، چه زمانی  كتحر
هـا، تـاریخ و   ت اندیشـه کـ ند. ایـن موضـوع، بـه بر   کصورت، توانسته است روحیه انقالبی خود را حفظ 

تـرین  م شود. مهمکتفاوتی بر مردم حادهد براي مدت طوالنی سستی و بیه اجازه نمیکهایی است سنت
و یـادآوري تـاریخ اسـالم     الشـهداء ویژه سـید به، بیتها و باورها، عزاداري بر مصائب اهل این سنت

  فرمایند:باره میدر این ه حضرت امامکاست. چنان
محرّم و صفر است که اسـالم را نگـه داشـته    ... ماه زنده ماندن اسالم است، ... ماه محرم و صفر

را حفظ کنیـد.  ها باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند، باید این سنت ... است.
آورد و ایـن  هاي اسالمی را به جوش مـی هاي همه ملتست که خونء االشهدااین خون سید... 

آورد و براي اسالم و براي حفـظ مقاصـد   جات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان میدسته
  ).331، ص 15 ج، 1378(موسوي خمینی،  کنداسالمی مهیا می
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نقالب اسالمی، شور انقالبی با شعور انقالبـی عجـین اسـت. ایـن شـعور و      به عبارت دیگر، در تشیع و ا
جا شعور انقالبی هسـت، شـور   هر آورد. بنابراین،ه شور و روحیه انقالبی را پدید میکر انقالبی است کتف

هـا از  بینیم پس از گذشـت سـال  س آن درست نیست. به همین دلیل، میکآید، اما عانقالبی هم پدید می
یـد داشـتند، مانـدگارتر شـدند و     که بر شعور انقالبی بیشـتر تأ ک، شهید مطهريبگانی همچون انقالب نخ

ري کـ ه عمدتاً در برانگیختن شور انقالبی سـهم داشـتند، جـز در جریـان ف    ک شریعتی،تر کسانی چون دک
  .انداي از یاد رفتههم به دنبال استفاده ابزاري از وي هستند، تا اندازه ه آنکري جدید، کروشنف

ه کـ رد، کـ تـه توجـه   کخواهانه هم باید بـه ایـن ن  هاي آرمانتکدربارة واقعیت دوم، یعنی ماهیت حر
هـا غیرواقعـی،   ه اوالً، آرمـان کـ افتد گرفتن از آنها، عمدتاً در جایی اتفاق می ها و فاصلهخستگی از آرمان

املی وجود نداشـته  کارتباطی  نامعقول و نامتناسب با فطرت بشر باشند و ثانیاً، میان آرمان و واقعیت خط
هـایی ندارنـد. بـا فطـرت سـازگارند، چـون       هاي اسالمی و شیعی چنین ویژگیه، آرمانکباشد. در حالی

اند. اگرچـه دور از دسترسـند، امـا غیرواقعـی و تخیلـی      خواه و مبتنی بر حقیقتخواهانه، معنویتعدالت
هاي متعددي هم بـراي آنهـا در طـول تـاریخ     مونهها و نن نیست. الگوکنیستند و دسترسی به آنها غیرمم

پـذیري برخوردارنـد و اجتهـاد    وجود داشته و دارد. همچنین از درجه معقولیت باالیی به لحاظ اسـتدالل 
  رده است.کان را به نحو مفیدي فراهم کشیعی این ام

ه کـ اي نـه گوهاي واسط توجه زیادي شـده اسـت، بـه   افزون بر این، به لحاظ نظري و عملی به حلقه
هاي شـیعی، احسـاس انقطـاع و بریـدگی میـان آنهـا       هاي بشري و آرمانرغم فاصله زیاد میان واقعیتبه

توانسـت بـه   ه به خـودي خـود مـی   کشود. براي نمونه، ختم نبوت در اسالم مسئله بسیار بزرگی بود نمی
در نظـر  له ئحـل ایـن مسـ   بـراي  ه تشـیع  کاري کهاي آن منجر شود، اما راهختم اسالم و اهداف و آرمان

و بـه   ردکـ جبـران  ختم نبوت را با تداوم فیض الهی در امامت و والیت داشت، مانع از انقطاع بود. شیعه 
شد. تداوم فیض الهی در امامـت شـیعه و   نبه اندیشه تغلّب و امامت تغلّبیه متوسل خالف مذهب تسنن، 
گـر تغلّـب   ه اندیشه سیاسـی شـیعه توجیـه   کد بوسیاسی شیعه، مانع از این اندیشه تبلور همین آموزه در 
ه در کـ در واقع تداوم اعتقاد به نوعی سیاست آرمـانی و نیـز مدینـه فاضـله بـود       ،باشد. تداوم فیض الهی

انجامید. در ایـن نقـادي و مبـارزه نظـري و گـاه عملـی،       به نقادي خالفت ظاهري سنی می ،عمل و نظر
اوم والیت الهیه و فقها با اعتقاد و التزام به امامـت شـیعه و فقـه    فیلسوفان با طرح مدینه فاضله، عرفا با تد

  ت داشتند.کاهل بیت، مشار
 اما اعتقاد به حیات امـام . ساز بودمشابه مسئله ختم نبوت، براي شیعه، غیبت امام دوازدهم نیز مسئله
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یشان، بـاز مـانع از   و مدیریت غیرمستقیم ایشان (غیرحضوري) بر امور بشر و نیز نیابت حضوري فقها از ا
ار والیـت فقیـه و اجتهـاد موجـب     کها صورت گیرد و ساز و ها و واقعیته انقطاع میان آرمانکاین بود 

  شد.می تداوم والیت و شریعت تا ظهور امام زمان
هاي متعددي مانند فرهنـگ  در فرهنگ دینی شیعه نیز نمونه. هایی در اعتقادات شیعه استاینها نمونه

تمـان  ک، »تقیـه «معنـاي   کبخشـد. یـ  خواهانه شیعه را تداوم میه فرهنگ آرمانکانتظار و تقیه وجود دارد 
صبر و انتظار و ماندن براي فراهم شدن شرایط مسـاعد  معناي دیگر آن،  منظور حفظ جان است.عقیده به

عنـی آنچـه   ی» تیـ واقع«اسـت.  » قتیحق«و » تیواقع«ن یسنتز تضاد ب«به تعبیري  »انتظار«است. همچنین 
). انتظار و پایداري، اعتقـاد  1385پورازغدي، (رحیم» د باشدیولی با ،ستیعنی آنچه نی» قتیحق«هست و 

ه، اگـر انتظـار   کـ شد. در حالیکدهد و آن را به سمت حقیقت میمی به آرمان و حقیقت، واقعیت را ارتقا
شـود، همـان   بـه سـمت واقعیـت مـی     شاندن آرمانکرنگ باشد، در نهایت منجر به مکباشد یا سست و ن

پیشـنهاد شـد. وي ایـن پیشـنهاد را      یـاولی کماه در ابتداي رنسانس توسط اندیشـمندانی چـون   کطرحی 
مدینـه   گرایـی و اعتقـاد بـه   ، یعنی فضـیلت کالسیکرد فلسفۀ سیاسی کحل ایراد وارده بر رویعنوان راهبه

  رد. وي اعتقاد داشت:کفاضله مطرح 
ـ رسد، یعنی در توصیف بهترین نظـام  شهر به اوج میه در آن آرمانکآن رهیافتی به سیاست  ه ک

 كتحقق آن بسیار دور از احتمال است، ضعفی بنیادي وجود دارد. پـس بگذاریـد جهـت سـلو    
نـیم،  کنـد، اتخـاذ ن  کد انتخاب توانجامعه می که یکخود را از فضیلت، یعنی از باالترین هدفی 

ننـد  که عمالً همه جوامـع آنهـا را دنبـال مـی    کخود را در مسیر اهدافی قرار دهیم  كه سلوکبل
  ).50- 49، ص 1381(اشتراوس، 

هاي آن، اندیشه را دچار نوعی ه پرداختن صرف به مدینه فاضله و غفلت از تاریخ و واقعیتکروشن است 
ار مدینه کر غربی به انکه این بازگشت به واقعیت، در تفکباید توجه داشت سازد. اما رار و خمودگی میکت

منظور باال بردن احتمـال  ها بهرو منجر شد و تنزل معیارها و افقالگو و افق پیش کعنوان یحتی به فاضله
ید که، اصرار و تأکتحقق آن، منجر به تنزل سطح عمل اجتماعی و سیاسی بشر غربی شد (همان). در حالی

ه معتقـد  کها و مدینه فاضله، به خالف دیدگاهی ر اسالمی، به خصوص در حوزه تشیع، بر آرمانکزیاد تف
ر اسالمی شده است، رمز ثبـات و مانـدگاري تشـیع    کبینی در تفاست این اصرار موجب نوعی غیر واقع

ی از کـ د بسـازد. ی ه تابع واقعیت باشد، واقعیت را تابع خـو کاست. این امر موجب شده است به جاي این
ر شیعی، همیشه آرمان جلوتر کته است. در تفکر شیعه و اهل سنت نیز در همین نکهاي اساسی تفتفاوت

  شود.بینی شیعه به روند تاریخ از همین جا ناشی میند و خوشکت میکاز واقعیت حر

۷۲     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

شروع، غاصب و و نائبان ایشان، و نام ید و اصرار علماي شیعه بر مشروعیت انحصاري معصومینکتأ
بینی را دوبـاره  ن است همان تصور غیر واقعکها در طول تاریخ، ممومتکثر قدر مقدور خواندن حکحدا

ند، که الگوي آرمانی را فداي واقعیت کید در نهایت، به جاي اینکه همین اصرار و تأکند. اما دیدیم کرار کت
  به تحقق والیت فقیه دست زد. شاند و با انقالب اسالمیکواقعیت را به پاي الگوي آرمانی 
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 که، وجود یـ کرد. اول اینکه نباید از آنها غفلت کهاست مجموعه واقعیت کبینی هم مبتنی بر یاین پیش
شـوري همچـون ایـران نتوانـد منـافع آن را در      کار بسته تا که تمام تالش خود را به کنظام سلطه جهانی 

تـی را  کطور قطع، ماهیت انقـالب اسـالمی و حر  امر واقعی و جدي است. به کطر بیندازد، یجهان به خ
هـا و  هـاي زیـادي از سـوي ابرقـدرت    هـا و مقابلـه  گرفته، موجب ایجاد دشـمنی ه این انقالب در پیشک
  :فرمایندشورهاي متخاصم خواهد شد. این مقابله، بسیار طبیعی است. وقتی بنیانگذار این انقالب میک

ـ اح يبا تمام وجود برا یاسالم يه جمهورک نمکیبه صراحت اعالم م من ـ هو يای  یاسـالم  تی
ـ هم ندارد  یلیو دل ندکیم يگذارهیمسلمانان در سراسر جهان سرما ه مسـلمانان جهـان را بـه    ک

صاحبان  یطلبو فزون یطلبجاه يند و جلوکاز اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت ن يرویپ
  ).91، ص 21، ج 1378(موسوي خمینی،  ردیرا نگ بیقدرت، پول و فر

انـد و از  ها، خسارات و صدمات زیادي بـه انقـالب زده  نیکارشکشورهاي معارض تا به حال کهمچنین 
تنها درست نیسـت،  آنها، نه دانستن توطئه ها و توهمگیرياین به بعد خواهند زد، نادیده گرفتن این جبهه

  دور از شعارزدگی هم از توان جبهه مقابل صورت گیرد.و به ه الزم است ارزیابی دقیقکبل
توانسـته  در زمینه فرهنگی هم تالش آنها براي مقابله با انقالب اسالمی جـدي اسـت و تـا بـه حـال      

ه رهبـران انقـالب از   کـ ند. مسئله تهاجم فرهنگی، کالتی را در مسیر انقالب ایجاد کاي مشاست تا اندازه
 ریـ راهبـرد غـرب بـا تعب    نیـ از ا اند، اشاره به همین مسئله دارد. مقام معظم رهبري،دهرکید کابتدا بر آن تأ

  :دیفرمایند و مکیم ادی رانیردن اک یاندلس
ـ  ییاسـت. اروپـا   رانیردن اک یاندلس استیامروز، س استیس خواسـتند انـدلس را از    یهـا وقت

گذشـت   .ن جوانـان پرداختنـد  ردکردند. آنها به فاسد کبلندمدت  یاقدام رند،یمسلمانان پس بگ
نـد و امـروز هـم، آنهـا     کیملت را عوض نم کیردن کآباد  ایفاسد  يبرا یلاص يهازمان، راه

  ).06/12/1381 رهبري،بیانات ( نندکار را میک نیهم
داد و  بینی آینده این رویارویی، بایستی نتایج اقدامات طـرف مقابـل را مـورد بررسـی قـرار     اما براي پیش

ند. آنچـه روشـن اسـت    کنترل کاست، انقالب اسالمی را مهار و  ن اقدامات تا چه اندازه توانستهایببینیم 
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است تا بـه حـال ایـن انقـالب را از اهـداف و       هاي معارضان انقالب اسالمی نتوانستهریزيه، برنامهکاین
هـا، در  این برنامهحاصل بودن ند و یا مجبور به تن دادن به نظم موجود سازد و بیکهایش منصرف آرمان

  جهات ذیل به خوبی قابل ارزیابی است:
  . گسترش اسالم و بيداري اسالمي۱

ننـد و آن را بـه زانـو    کنتـرل  کبودند انقالب اسـالمی را مهـار و    هاي دنیا توانستهطور قطع، اگر قدرتبه
شـد. البتـه   مل میسنگینی متح درآورند، رشد اسالم و حداقل اسالم سیاسی در دنیا متوقف شده و ضربه

تـرین  ست مهمکتوان نقش موفقیت یا شه اسالم به انقالب اسالمی وابسته نیست، اما نمیکروشن است 
یاسی در عصر حاضر، یعنی جمهوري اسـالمی ایـران را در رشـد و افـول     س گرایی و اسالمالگوي اسالم

  گرایی در جهان نادیده گرفت.اسالم
  :به فرموده امام

براي خدا با هـم باشـیم. اگـر    نیم. باید کاز همه توان خود استفاده باید  ،اسالم امروز براي حفظ
شما حفظ خواهید شد و اسالم را خواهید صادر کرد به همه دنیا و مـن بـه شـما     ،این طور شد

عرض کنم که اگر خداي نخواسته، خداي نخواسته اسالم در ایران سیلی بخورد، بدانیـد کـه در   
تواند سرش را بلند کنـد. ایـن   خورد و بدانید که به این زودي دیگر نمی همه دنیا سیلی خواهد

 اآلن یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بـاالتر اسـت، حفـظ اسـالم در ایـران     
  ).383، ص 17 ج ،1378(موسوي خمینی، 

تعبیـر پروفسـور   گر اسالم، دین و معنویـت در جهـان باشـد. بـه     انقالب اسالمی ایران توانسته است احیا
  ، اندیشمند مسلمان مقیم اتریش:محمدحسین هدي

اگر بنا باشد تاریخی را براي احیاي هویت دینی (در جهان معاصر) در نظـر بگیـریم، آن تـاریخ    
ه خیـزش عظیمـی را بـراي    کمیالدي است؛ یعنی مقارن با پیروزي انقالب اسالمی ایران  1979

ـ است و انقالب اسالمی ایران موجب احیـاي تف رده آورات دینی در تمام ادیان به وجود کتف ر ک
  ).59، ص 1381دینی در جهان گشت (حاجتی، 

دیـده  شورهاي فقیر و جهـان سـوم یـا سـتم    که تنها در که احیاي اسالم چیزي نیست کباید توجه داشت 
 یقـ یآمـار دق  گرچهاند. ایی هم به این پدیده دچار شدهکشورهاي اروپایی و امریکه کاتفاق افتاده باشد، بل

مسـلمانان اروپـا    تیـ نتـرل جمع که بـه  کـ  یوجود نـدارد، امـا نـاظران   در اروپا به اسالم  شیگرا زانیاز م
تنهـا   ان،یـ م نیـ از ا .ابنـد یمی شیگرا نید نیساله هزاران زن و مرد به اه همهکزنند می نیمشغولند، تخم
 زیـ آمهم دست بـه اعمـال خشـونت    یکندا اریبس ادو تعد وندندیپمی یافراط يهابه گروه يتعداد معدود

۷۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

اسـت.   شـتر یبـه اسـالم در زنـان نسـبت بـه مـردان ب       شیگـرا  زانیه مکدهد نشان می قاتیزنند. تحقمی
 انـد دهیـ گرو نیـ د نیاز آنها به واسطه ازدواج با مردان مسلمان به ا یکتنها تعداد اند ،جیبرخالف تصور را

  ).16، ص 1384فورد، (
آن  تلگـراف  یلیده روزنامه ک یی،اروپا يشورهاکمسلمانان در  تیرباره جمعد یقیتحق جینتا نیهمچن

 هـا، مسـلمان خواهنـد بـود    ییپـنجم اروپـا   کیـ م.  2050دهد تـا سـال   را منتشر ساخته است، نشان می
 .» http://www.abna.irخبرگزاري اهل بیت ـ ابنا:  در: ،»ندهیپنجم اروپا تا چهل سال آ کیمسلمان شدن «

مسلمانان اروپـا   تیرشد جمع و،یپ قاتیز تحقکبراساس مطالعات مر شیپ يچند زین نیگارد روزنامه
ـ   تیـ م. جمع 2030ه در سـال  کرد ک ینیبشیدرصد اعالم و پ 35را  لّ کـ از ده درصـد از   شیمسـلمانان ب

 »درصـد اسـت   35مسلمانان اروپـا   تی: رشد جمعنیگارد«( دهدمی لیکرا تش ییشور اروپاکده  تیجمع
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/31537.( 

  . صدور انقالب۲

نند. کمخالفان و معارضان انقالب اسالمی، تصور درستی از مقوله صدور انقالب نداشتند یا نخواستند بیان 
هاي نظامی و عملیـاتی،  شورگشایی و استفاده از روشکآنها مدعی بودند که انقالب اسالمی قصد دارد با 

انقالب لزوماً نیاز به  که صدور یکدانستند ند. اما هم خود آنها میکشورها صادر کبه سایر  انقالب خود را
 تفکـر «ه کـ ردنـد  کیـد  کاین ابزارها ندارد و هم رهبران انقالب بارها این تصور را نادرست خواندنـد و تأ 

 رهبـري، بیانـات  » (نـدارد  کـردن  صـادر  بـه  احتیـاج  است، بیداري و آزادي پیام که انقالب پیام و انقالب
شورهاي اسـالمی  کگفت، پیام انقالب را به ه میکگونه ). به رغم این، انقالب توانست همان14/03/1374

 در معنویـت  روح بیـداري  و گونـاگون  کشـورهاي  در اسـالمی  بیداري امروز«ند و کو غیراسالمی صادر 
ترین نشـانه ایـن صـدور    بزرگهاي منطقه (همان). انقالب» است اسالمی انقالب مرهون جهان، سرتاسر

هاي زیادي با انقالب اسـالمی دارنـد و بـه    گران، مشابهته به بیان بسیاري از تحلیلکهایی است. انقالب
  هاي اسالمی روبروییم.ه امروزه با انقالبکانقالب اسالمی نداریم بل کتعبیري دیگر، ی

  . توسعه روابط و گسترش نفوذ۳

ا در اختیار گرفت تا به تعبیـر خودشـان دیـوار آهنینـی دور ایـران      انات خود رکنظام سلطه تمام ام
س ایـران  که بـرع کـ تنها به این هدف نرسیدند، بلشانند، اما نهکشند و انقالب اسالمی را به انزوا بکب

 کعنـوان یـ  شورهاي جهان توسـعه دهـد و در برخـی منـاطق، بـه     کتوانسته است روابط خود را با 
  شود. بازیگر فعال و پرنفوذ ظاهر
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براي سردمداران  ابوسک کاي التین امروزه به یکشورهاي منطقه و آمریکویژه نفوذ ایران در جهان، به
اخیراً تحلیلی را با این مضمون منتشر کار امریکن اینترپرایز مؤسسه نومحافظه 3ایی تبدیل شده است.کآمری

ت را بفهمد که بعضی از همسـایگان او  وقت آن رسیده آمریکا از خواب بیدار شود و این واقعی«ه کرده ک
هـاي ایـران   مشـغول همـوار کـردن راه بلنـدپروازي     ،کنند. این کشورهاطور جدي با ایران همکاري میبه

هاي سابق آمریکا نسبت به گسترش تن از دیپلمات چهاربا انتشار این تحلیل به قلم  ،مؤسسهاین  ».هستند
و  مارك واالس، اتورایش، رابرت نوریکاتین ابراز نگرانی کرد. نفوذ جمهوري اسالمی ایران در آمریکاي ال

کوشند فشـارهاي اقتصـادي   اند: برخی کشورها میدر تحلیل امریکن اینترپرایز نوشته ،کریسنسیو آرکوس
بلکه  ،اندبا کمال تعجب این کشورها در منطقه خاورمیانه واقع نشده .گسترده علیه ایران را مخدوش سازند

آمریکاي التین. حاال زمان آن تا تر است اي از جهان قرار دارند که به ایاالت متحده بسیار نزدیکدر منطقه
رسیده است که آمریکا و کشورهاي هم سوي آن این تهدید فزاینده را جدي بگیرند و با آن مقابله کننـد.  

 2005ثر بوده است. در سال هاي ایران براي بهبود روابط با آمریکاي التین مؤافزاید: تالشاین گزارش می
سفارتخانه در  10ایران صاحب  ،اما در حال حاضر .سفارتخانه در این منطقه داشت ششایران تنها 

تـر اسـت،   آمریکاي التین است. چیزي که از حضور دیپلماتیک فزاینده ایران به مراتب نگران کننده
ز شرورترین بازیگران دولتی منطقـه  طلبانه این کشور براي بهبود روابط با برخی اهاي فرصتتالش
  ، خبر ویژه).2، ص 1391بهمن  3 ،یهانکروزنامه (نقل از:  است

اظهـار داشـت:    هیکتر شامکآوگو با روزنامه سسه استراتفور در گفتؤم ریمد ،دمنیجورج فرهمچنین 
  است. داده شیدامنه نفوذ و قدرت خود را افزا روتیدر حال حاضر از غرب افغانستان تا ب رانیا

  نویسد:می اکیالرپوبل ییایتالیروزنامه ا
عنوان قدرت مسـلط بـر منطقـه نشـان دهـد.      فرصت را دارد تا خود را به نیا رانیامروز ا

ـ مالیه يهـا دامنهاز  ران،یه دامنه نفوذ اک میامروز شاهد...  ترانـه، یگرفتـه تـا سـواحل مد    ای
ـ   ریاخ يهاقرن یه طک ينفوذ افته،یگسترش   21(همـان،  روز نبـوده اسـت  هرگز ماننـد ام

  ، خبر ویژه).2، ص 1391اردیبهشت 
 1388اردیبهشـت   8ــ  2009آوریل  28که تاریخ آن به ، سکی لیکویهمچنین براساس اسناد منتشر شده 

نفـوذ  هـاي او از  و نگرانـی  حسـنی مبـارك  هاي آمریکایی در مکاتبات خود دربـاره  دیپلمات ،گرددبازمی
حسنی مبارك معتقد است که نفوذ ایران در منطقه همچون یک سـرطان  « ویند:گمیدر منطقه چنین ایران 

روزنامـه  » (گیـرد بر مـی س تا مراکش در شمال آفریقا را درپیشرونده از کشورهاي عربی حاشیه خلیج فار
  .)08/10/1389 ،جمهوري اسالمی

۷۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

ستره نفوذ ایران در منطقه ه بیانگر گک، یادداشتی را درباره نفوذ ایران منتشر ساخته میدل ایست آنالین
تنها به ضـرر ایـران تمـام    هاي عربی در منطقه، نهمعتقد است: انقالب ادداشتی نیا سندهینوعربی است. 

نفـوذ   اشيامنطقه بقسا گاهیجا تیو تقو دشیمتحدان جد کمکبه  رانیاه موجب شده کنشده است، بل
دهد: با نفوذ وي ادامه می. بیفزاید اشيلمرو نفوذرا به ق ياو روز به روز مناطق تازهخود را گسترش دهد 

نـون  کدرآمده اسـت. ا  رانیبه محاصره ا شیاز پ شیب زین لیه اسرائکبل یتنها جامعه عربنهایران در منطقه، 
 چیهـ  لیاسـرائ  ،هکیدر حال .ندکرا محاصر  لیتوانسته اسرائ امالًک هیمصر، غزه، لبنان و سور قیاز طر رانیا
افزایش دایره نفوذ ایران ( انجام دهد تواندینم ،متوجهش شده رانیا هیه از ناحک ییدهایع تهددف يبرا يارک

  ).6/2/1390 ،نیآنال ستیدالیم یلیتحل يخبر گاهیپا Middle-east-online ،شورهاي عربیکدر 
بـار  رد، بـه رغـم خسـارت   کـ ا را مجبور که آمریکلی کترین مشارشناسان معتقدند، بزرگکاز  ياریبس

و حصـر   حـد یبـ  شیافـزا ند، ک ینینشعقبشور، از عراق کنشینی براي سیاست خارجی این بودن عقب
ی از کـ ه، یکـ ). در حـالی 10/6/1389 یرانیا یپلماسیداست (موسوي خلخالی، پایگاه در عراق  رانینفوذ ا

در حـال حاضـر   : «ه بودن باره گفتیدر ا اتیالحگو با روزنامه وا در گفتکیاست خارجی امریمسئوالن س
ه اگـر  کم ین باوریران است. ما بر ایري از نفوذ ایبخصوص عراق جلوگ ،انهیاستراتژي اصلی ما در خاورم

  (همان). »م خواهد گذاشتیر مستقیثأاست ما تینده سیبر آ ،میریران را نگیجلوي ا
 يریـ گیو پ کیـ پلماتیگسـترده د  يهافراهم آورده است، تالشدر منطقه را  رانیموجبات نفوذ ا آنچه
تـوان   شیه حاصـل آن افـزا  کـ منطقـه بـوده اسـت     اتیشور در برابر واقعک نیا یخارج استیاهداف س

 یژگـ یهـا بـه سـبب و   رسـانه  ،انیـ م نیـ در ا .اسـت  رانیـ ا یاسـالم  يجمهـور  ینـ یآفرو نقش يگریباز
 یخـارج  اسـت یس امیـ ه پک ژهیوهاند، بداده شیرا افزا رانیا یاسالم يجمهور يگریتوان باز ،ینرسااطالع

ایـران،   يمـرز برون يهانون رسانهکااست. هم تیو مقبول تیمطلوب يمنطقه دارا يهاملت يشورمان براک
الت جهـان  کبـا طـرح مسـائل و مشـ     ،انیـ م نیـ در ا العالمه کاند. شببرخوردار شده يزیمتما تیاز موقع

  ).26/3/1389جام جم (سوري،  رده استکمنطقه جذب  يشورهاکرا در سطح  يادیمخاطبان ز سالم،ا
ایران در کشورهاي عضو نویسد: می یتیوکارشد  پلماتید کیبه نقل از  ،استراتفور ییاکیمؤسسه آمر

 يهـا تیـ هاي خود را بـا فعال بخش اعظم تالش رانیا .ندارد يشوراي همکاري خلیج فارس عوامل نفوذ
از ابزار رسـانه مقابـل    ادهانند با استفتوعربستان و بحرین می این در حالی است که .بردپیش می يارسانه

زیـادي از   کرد، اظهار داشت: تعداده قبالً در بخش رسانه فعالیت میک ی،تیوک پلماتید نیایران بایستند. ا
 يصـورت گرفتـه از سـو    يهایابیکنند. ارزرا پیگیري می العالمهاي ایران از جمله شبکه ها، رسانهکویتی
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 پـنج از  یکـ ی العالمه کشب ست،ی اکمنطقه حا يهارسانهخصوص  در یجخار يهايها و خبرگزارهکشب
رد موفق کعمل ،یعرب يهاانقالب انیدر جر هکطوريبه .از نظر مخاطب است انهیه اول منطقه خاورمکشب

و مـردم در   ون،یـ انقالب یمنطقـه و جهـان، بارهـا بـا قـدردان      يدادهایه در پوشش روکشب نیا ياو حرفه
  ). http://fa.alalam.ir/news/303574ه العالم، ک(شب تهمراه شده اس یربمختلف ع يشورهاک

در ایـن بـاره   ، ، اسـتاد دانشـگاه در بیـروت   وفیـق ابـراهیم  در مطلبی به قلـم  نیز  السفیرپایگاه اینترنتی 
شود، ایـن  گفته می .هاي خود پیشرفت خوبی داشته استدر پخش اخبار و برنامه العالمه کنویسد: شبمی
  گوید:وي می شود.ه خبري براي پوشش خبري تحوالت جهان عرب میکمربوط به تمایل این شبامر 

ه مانع فعالیتش بودند، پشـت سـر گذاشـته و    کهمه عواملی را ... ه العالم کناظران بر این باورند 
همچنـین   توانند در جذب مخاطب موفق رفتار نمایند.هاي متعهد، میه رسانهکرده است کثابت 
هـاي  ه خبري العالم بـا وجـود حملـه   کها، شببر پایه نظرسنجینویسد: میمه لبنانی السفیر روزنا

 ه خبـري برتـر جهـان عـرب اسـت     کها جزو پنج شبهایش و پارازیتسیاسی، منع پخش برنامه
  )./42391http://fa.alalam.ir/news(همان، 

ه کاي ایـن شـب  سانسور و القائات رسانهند که تالش میکعربستان است  العربیهرقیب اصلی  العالمامروزه 
  ).26/3/1389 ،كتابنا: جواد سوري، پایگاه خبري كسازد (ر.را در منطقه خنثی

خود، بیانگر نگرانی آنها از میزان  هايهاي ایرانی از ماهوارههکشورهاي غربی در حذف شبکاقدام اخیر 
ار عمومی دنیـاي عـرب و جهـان اسـالم     کبه افدهی اي و توانایی ایران در جهتنفوذ ایران در بعد رسانه

شـورهاي  کدر سسـه زاگبـی   ؤنظرسنجی دانشگاه مریلند و ما اشاره به ب س آنجلس تایمزلاست. چنانچه 
سسه زاگبی انجام شد، ؤنظرسنجی که در ماه گذشته توسط دانشگاه مریلند و م«: آوردعربی درباره ایران می

ي، اردن، مراکش، لبنان و امارات متحده عربی دیدگاه عمـومی،  دهد که در مصر، عربستان سعودنشان می
نکتـه  . »نظر مثبتی براي یک ایران اتمی دارد، این یعنی بدبختانه ایران ابرقدرت افکار عمومی جهان اسـت 

اي را حق آمیز به سالح هستهتنها دستیابی صلحنه ،ن است که اعرابایتر در نظرسنجی مطرح شده جالب
بلکه اکثریت قریب به اتفاق معتقدند این حق ایران است که بمب اتمـی هـم داشـته     ،دانندیمسلم ایران م

  الملل نباید براي محدود کردن این برنامه به ایران فشار آورد.باشد و جامعه بین
 اگرچـه  گذارد.اي اثر مثبتی بر خاورمیانه میاکثر اعراب معتقدند که ایران هسته ،نظرسنجیمطابق این 

بـه  کـه تـایمز    ،دیگـري آزاد نظرسنجی  کدر ی درصد اعراب بر این اعتقاد بودند. 29تنها  ،2009ل در سا
هـا  درصد جواب 88، استترین تهدید منطقه ال که کدام کشور بزرگؤاین سرده، در پاسخ به کآن اشاره 

هـان، شـماره   کی( ها دیده شـد درصد جواب 10ها آمریکا بود و ایران فقط در درصد جواب 77اسرائیل و 
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اي بـودن و یـا بمـب    ه قدرت و نفوذ ایران به هستهک. البته روشن است )5، ص 7/6/89به تاریخ  19729
خیـزد. ایـن چیـزي    میم روشن و رفتار صادقانه ایران بره این قدرت از منطق قوي و پیاکاتمی نیست، بل

  نویسد:در گزارشی می هاآرتصگر از آن اطالع نداشته باشند. چنانچه شورهاي سلطهکه کنیست 
اي اسـت کـه بـر    قـدرت منطقـه  ربسازد، ایـن کشـور یـک اب   حتی قبل از آنکه ایران یک بمب

هـا [علیـه ایـران]    گزارش، رقابت براي تحـریم  ،بنابراین است. ثیرگذارأالمللی تهاي بینسیاست
ره هاي جهان است و شکی وجود ندارد که هرگونـه تردیـد دربـا   جدالی براي حیثیت ابرقدرت

دیگـري وجـود    چـه گزینـه  اگر ،آیـد ها علیه ایران توهین به مقدسات به شمار میاعمال تحریم
حلـی بـراي   بایسـت راه اما باید به یک راهبرد جدید دیگري اندیشید که براساس آن مـی  ،ندارد

  اي دست پیدا کرده است.شرایطی ارائه شود که ایران به تسلیحات هسته
ه ایران به عنوان یکی از کشورهایی باشد که بـه عنـوان یـک    تصور این موضوع سخت است ک

نقـل از خبرگـزاري فـارس،     هـاآرتص ( هاي جهانی حضور پیدا کنـد ابرقدرت در حل چالش
http://farsnews.com/newstext. php? nn= 8812021467.(  
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بینـی  ه در پیشکها اشاره داشتند مجموعه واقعیت کبه ی هاي اول و دومبینیه گذشت، پیشکچنان

آمیز نبودن آینده انقـالب  توجهی به آنها تأثیر قطعی بر موفقیته بیکاند، بلسوم، نادیده گرفته نشده
هاي ها و آسیباسالمی خواهد داشت. از سوي دیگر، انقالب اسالمی در مسیر آینده خود با چالش

ه در اینجـا  کـ اي تهکسازي و عبور از آنها ضرورت دارد. اما نه برطرفکمتعددي روبرو خواهد شد 
بینی، میان حتمیت و احتمال قرار دارد. عوامل مختلفـی  ه این پیشکرد، این است کباید به آن توجه 

برخـی ایـن آینـده را بـه حتمیـت      ؛ دهنـد آمیز انقالب اسالمی را تحت تأثیر قرار مـی آینده موفقیت
ه انقـالب  کـ رسـد، سـهم عـواملی    نظر مـی شانند. بهکبرخی به سمت احتمال می نند وکمی کنزدی

ننـده  کندکاگر بیشـتر از موانـع و عوامـل     ند،کامل و توسعه پشتیبانی میکاسالمی را در رسیدن به ت
ه خداوند براي کاي بود ه، انقالب اسالمی معجزهکترین آنها اینمتر نیست. مهمکطور قطع نباشد، به

ه رسالت خـود را  کرد. این انقالب تا زمانی کم رساندن رسالتی بزرگ در عصر غیبت، خلق به انجا
ها در حاشـیه  رسد ناتمام بماند. اسالم پس از قرنبخش به انجام نرساند، به نظر نمیبه طور اطمینان

و ز تاریخ برگشته است، بنابراین، در صـورت اسـتقامت   کقرار گرفتن، پس از انقالب اسالمی به مر
رده اسـت، تـداوم خواهـد یافـت.     کـ ه خداوند کطور قطع، نصرتی پایداري مؤمنین و ملت ایران به

  ه گفته شد:کاي بیانگر مطالبی است نمودار ذیل تا اندازه
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  هاي مؤثر بر آينده انقالب اسالميعوامل و مؤلفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

امـل  کبینی یعنی ترد، سومین پیشکبینی می پیشتوان براي انقالب اساله میکهایی بنابراین، از میان آینده
هـاي  امل و پلـه کبینی، با تعیین مراحل تو توسعه انقالب، از احتمال باالتري برخوردار است. اما این پیش

ترقی انقالب، نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتري است. این مراحل در بهترین بیـان بـه پـنج مرحلـه تقسـیم      
  شوند:می

. 5شـور اسـالمی؛   ک. مرحلـه  4. مرحلـه دولـت اسـالمی؛    3سازي؛ . مرحله نظام2؛ . مرحله انقالب1
  مرحله تمدن اسالمی.

نون دو مرحله از مراحل یادشـده را  کبراساس برخی شواهد و دالیل، انقالب اسالمی توانسته است تا
ي در نون در مرحله سوم، یعنی مرحله دولت اسالمی اسـت. مقـام معظـم رهبـر    کپشت سر بگذارد. هم ا
  فرمایند:تشریح این مراحل می
 آن جـاي  بـه  درسـتی  هايپایه و شودمی برچیده غلطی هايپایه که است جاییآن انقالب
 تحقق آن، از بعد بالفاصله کرد، پیدا تحقق که انقالب. است اول قدم این. شودمی گذاشته

 جـایی  در ار اسـالمی  کلـی  شکل و مهندسی طرح یعنی اسالمی، نظام. است اسالمی نظام
 اشـرافی  مـوروثی  فـردي  استبدادي سلطنتی نظام ما کشور در وقتی اینکه مثل. کردن پیاده

 احتمال حتمیت
هــاي اهــداف و آرمــان

و نصرت 
هاي دهوع

 هاذخائر و ظرفیت

 معجزیت انقالب

 هاها و چالشآسیب

 ها و کمبودهامحدودیت

 پیام فطري
 هاي خارجیتهدید

 روند تکاملی

 حمایت مردم
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 بـا  شـود؛ می جایگزین گزینشی مردمی تقوایی دینی نظام آن، جاي به شد، برداشته وابسته
 نظـام  یعنـی  کنـد؛ مـی  پیـدا  تحقـق  کرده، معین برایش اساسی قانون که کلی شکل همین

 معنـاي  بـه  اسـالمی  دولـت  تشکیل به نوبت آمد، پیش اسالمی نظام نکهآ ازبعد . اسالمی
 بـه ــ   ماهـا  یعنیـ  دولتمردان روش و منش تشکیل تر،روشن تعبیر به یا رسد؛می حقیقی

. آیـد  وجود به باید تالش با و تدریجهب نیست؛ فراهم اولۀ وهل در این چون اسالمی؛ۀ گون
 قـبالً  اسالمی نظام. کنیممی اسالمی دولت ایجاد به تعبیر آن از که است سومۀ مرحل این... 

 یعنـی  وزرا؛ هیـأت  معناي به نه عام، معناي به دولت. شود اسالمی باید دولت اکنون آمده،
 کشـور  ،اسـت  این از بعد که ،چهارم ۀمرحل. همه و رهبري کشور، النئومس گانه،سه قواي

 واقعـی  معناي به کشور آنگاه شد، اسالمی کلمه واقعی معناي به دولت اگر. است اسالمی
 فقـر  .رفـت  خواهـد  بـین  از تبعـیض  .شد خواهد مستقر عدالت. شد خواهد اسالمی کلمه

 روابـط  در جایگاهش .آیدمی وجود به مردم براي حقیقی عزت .شودمی کنریشه تدریجهب
 از بعد یم،کن عبور که مرحله این از. اسالمی کشور شودمی این .کندمی پیدا ارتقا المللبین
 کـه  الگـو . کـرد  درست اسالمی دنیاي شودمی اسالمی کشور از. است اسالمی دنیاي آن،

 .سـومیم  ۀمرحل در ما ایم؟مرحله کدام در ما .آیدمی وجود به دنیا در نظایرش شد، درست
 اسـالمی  مـا  کشـور  که کند ادعا تواندنمی کس هیچ. ایمنرسیده اسالمی کشور به هنوز ما

  ).12/09/1379 ت رهبري،(بیانا است
لیـدي اسـت.   کل دادن به این مراحل، انقالب اسالمی نیازمند در اختیار گرفتن دو حوزه بسـیار  کبراي ش

هاي علمیـه  ه در حوزهکارگزاران نظام اسالمی. با توجه به تحولی کحوزه تعلیم و حوزه تربیت مدیران و 
علـوم  «گیـري گفتمـان   لک، شـاهد شـ  کنده نزدیـ رسد در آیها در حال وقوع است، به نظر میو دانشگاه

نظـام سیاسـی،    که پایه اصلی تولید علوم اسالمی است، باشیم. روشن است مدیران یک» انسانی اسالمی
و بیشتر دانشگاه هسـتند. فضـاي    شور، اعم از حوزه و دانشگاهکهاي علمی آن آموخته حوزهعمدتاً دانش

ارگزاران متناسب با خود را ایجـاد  کزه زیادي توانست مدیران و شور انقالب و بعد دفاع مقدس، تا انداپر
ارگزاران بایسـتی در فضـاي گفتمـانی علـوم     کـ تعلیم و تربیت مدیران و  ند. اما با عادي شدن وضعیت،ک

ه کـ سـت نسـبی هژمـونی علـوم غربـی،      کاسالمی و در ادامه، میدان علوم اسالمی صورت گیرد. البته ش
یـد  که بر گفتمان علوم اسالمی تأکند. اینکا اندازه زیادي این روند را تسهیل میامروزه شاهد آن هستیم، ت

غربـی و گفتمـان   ه علوم کقرار ندارد، بل کتئوری خأل که نظام اسالمی در یکشود، به این دلیل است می
یا جنـبش   سازي علوم ورو، ابتدا نیازمند ایجاد گفتمان اسالمیرده است، ازاینکرا پر  غالب آنها این خأل

  افزاري هستیم.نرم
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  گيرينتيجه
  براساس آنچه گذشت، نتایج ذیل قابل دستیابی است:

هـاي  هاي محتمل و آیندهن، آیندهکهاي ممبندي آینده. بررسی آینده انقالب اسالمی در قالب دسته1
  ند.ک کحدس عالمانه نسبت به انقالب اسالمی نزدی کتواند ما با به یمطلوب می

مبتنی بر این و  دار استنهضت الهی عمیق و ریشه کفهومی انقالب اسالمی، به میزان ی. ساحت م2
  توان بررسی درستی از آینده انقالب اسالمی داشت.  ه میکتعریف است 

تـوان زد  هـاي بیشـماري مـی   ها، حدس. دربارة آینده انقالب اسالمی همانند بسیاري دیگر از پدیده3
ه نـاظر بـه   کـ شـدن انقـالب،    رد؛ یعنی اسـتحاله و عـادي  کلی خالصه کمفهوم توان آنها را در سه ه میک

ه ناظر به توقف انقالب از بیرون اسـت. توسـعه،   کنترل انقالب، کتوقف انقالب از درون است و مهار و 
  هاي تاریخی است.  ها و روندها، ظرفیته ناظر به آرمانکامل انقالب، کتداوم و ت

ه گزینـه سـوم از دالیـل و شـواهد     کـ رسیم ن، به این نتیجه میکهاي ممهاز آیند ک. با بررسی هر ی4
ه امـري مـابین   کـ بینی را نـه بـه صـورت قطعـی و حتمـی، بل     تري برخوردار است. این پیششدهپذیرفته

  توان دانست.حتمیت و احتمال می
مدن نـوین  گیري تلکتوان در شامل انقالب اسالمی را به صورت مصداقی میک. توسعه، تداوم و ت5

تـرین  امـل کشور و تمدن اسـالمی  کگانه انقالب، نظام، دولت، بندي پنجه در مرحلهکرد کاسالمی مطرح 
  شود.محسوب می مرحله
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   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

آینده انقالب  .1 یافته است. این آثار عبارتند از:آثار معدودي در قالب کتاب یا مقاله تا به حال نشر » آینده انقالب اسالمی« درباره. 1
اي از مطالب استاد است که با این نام به چاپ رسیده است. تنها یک مقالـه در  اسالمی ایران، مرتضی مطهري (این کتاب مجموعه

تحلیلی بر آینـده انقـالب   « .3 آینده انقالب، علی عسگري؛ .2؛ هاي تداوم آن پرداخت است)الب و راهاین کتاب به بحث آفات انق
آینده انقالب اسـالمی  « .5 ، محمد رحیم عیوضی؛»هاي پیش روي آینده انقالب اسالمیچالش« .4 ، علی رضا هادي؛»اسالمی ایران

آینـده انقـالب   « .7ینده انقالب اسالمی، مجموعه مقـاالت همـایش؛   چالشهاي آ .6 رحیم عیوضی؛ ، محمد»و منازعات آینده جهان
، »آینـده؛ نقطـه آرمـانی انقـالب    « .9 ، بابک ارجمنـد؛ »آینده پژوهی انقالب اسالمی« .8، سید مصطفی بهشتی؛ »اسالمی از نگاه قرآن

  .حمید رضا مظاهري سیف» نسل سوم و آینده انقالب اسالمی« .10 عباسعلی رهبر؛
به کـار   اولین بار حضرت امام خمینیعبیر انقالب کبیر براي انقالب اسالمی یک تعبیر شناخته شده است. این تعبیر را ت . امروزه2

مقام معظم رهبري نیز در سفر به کرمانشاه این تعبیر را به کار بردند. در کتاب آخـرین انقـالب   ). 239، ص 9صحیفه امام، جبردند(
دکتر حسین کچوییان نیز در کتاب انقالب اسالمی ایران و انفتـاح تـاریخ،   تعبیر به کار رفته است. نیز این بزرگ نوشته رابین رایت 

  )1391کچوییان، اند.(ر.ك: کبیر بودن و مادر انقالب بودن انقالب اسالمی را مورد تحلیل و بررسی قرارداده
ایراد کـرد، بزرگتـرین مشـکل دوره     1391/2012رماه در دهم آذ آمریکاسابق در سخنانی که هیالري کلینتون وزیر امور خارجه  .3

تقریبـا در همـه جـا     ..کاري خود را، ایران نامید و گفت واقعیت این است که نفوذ ایران در تمام کشورها در حال گسترش اسـت. 

  ناخبرگزاري اهل بیت ـ اب». سخن از ایران است
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  منابع
 .فرهنگ رجایی، تهران، علمی فرهنگی ۀ، ترجمفلسفه سیاسی چیست؟، )1381( اشتراوس، لئو

 یلـ یتحل يخبـر  گـاه یپا Middle-east-onlineاز  1390/ 6/2 بازیابی شده در ،شورهاي عربیکافزایش دایره نفوذ ایران در 
 .نیالآن ستیادلیم

 ، ترجمۀ محمد عنایت، تهران، هفته.رمول تا انقالب سرخ لنینکاز انقالب مذهبی )، 1362رین (کالرنس ک برینتون،

 .، ترجمۀ محسن ثالثی، تهران، نوافی چهار انقالبکالبد شک)، 1370ـــــ (

  .http://www.irdc.ir بازیابی شده از: ،»از نگاه قرآن یانقالب اسالم ةآیند« ؛یسیدمصطف بهشتی،
و  ده امام خمینیکپژوهش ،تهران ،مجموعه مقاالت، انقالب اسالمی ةهاي آیندچالش )،1382جمعی از نویسندگان (

  .انقالب اسالمی
 .، قم، بوستان کتابپنجمچ  ،عصر امام خمینی )،1381( احمدرضاحاجتی، میر

 .http://www.abna.irـ ابنا  بیت، وابسته به مجمع جهانی اهلبیتخبرگزاري اهل

 .http://bashgah.netسازي مهدوي و مخالفانش، بازیابی شده از:پورازغدي، حسن، جهانیرحیم

 .1389ماه دي 8 ،جمهوري اسالمی ۀروزنام

  .1391اردیبهشت  21و  1389یور شهر 7و  1391بهمن  3 ،یهانکروزنامۀ 
، 1، ش 11، سـال  سیاسـت خـارجی  ، »ارزیابی مهار دوگانه: چهار نگاه متفـاوت «)، 1376اظم (کسجادپور، سیدمحمد

 .7ص

 ،موسـی عنبـري   و غالمرضا جمشیدیها ۀترجم، گراییاروپامداري و ظهور اسالمهراس بنیادین: )، 1379بابی ( سعید،
 .دانشگاه تهران ،تهران

 .جمجام ۀروزنام ،)26/3/1389( »ياایران و مصر؛ جدال رسانه«ي، جواد، سور

   http://tabnak.ir، كپایگاه خبري تابنا از: 26/3/1389، بازیابی شده در »و عربستان رانیا ياتقابل رسانه«ـــــ، 

 .ز بازشناسی اسالم و ایرانکمر ،تهران، حی و اسالمیعرفی شدن در تجربه مسی)، 1381شجاعی زند، علیرضا (

ــیدمهدي،  ــاهري، سـ ــه «طـ ــران، زمینـ ــالب ایـ ــازحانقـ ــديکسـ ــرت مهـ ــده از:  »ومت حضـ ــابی شـ ، بازیـ
http://seyedmehditaheri.blogfa.com. 

 جوان. ۀشیانون اندکتهران،  چ چهارم، ،انقالب ةندیآ ،)1387ی (عسگري، عل

، 18 ، شمطالعـات انقـالب اسـالمی    ،)1388( »جهان ةالب اسالمی و منازعات آیندانق ةآیند«محمدرحیم، عیوضی، 
 .32 -  11ص

 .32ش ،غرب احتیس ،)1384اسفند ( »به اسالم شیو گرا ییزنان اروپا«، تریپفورد، 
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 ، تهران، سوره مهر.انقالب اسالمی ایران و انفتاح تاریخ)، 1391چوییان، حسین (ک

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،تهران ،والر تا علم دینیکساز علم )، 1377گلشنی، مهدي (

 .http://www.hawzah.net ، بازیابی شده از:»انقالب اسالمی ةنسل سوم و آیند«مظاهري سیف، حمیدرضا، 

 10/6/1389بازیابی شده در  ،رانیو حصر ا حدیاز نفوذ ب یاز عراق و نگران اکیمرآ ینینشعقبعلی،  موسوي خلخالی،
 .http://www.irdiplomacy.ir ی.رانیا یپلماسیداز پایگاه 

  .تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،امام ۀصحیف)، 1378اهللا (موسوي خمینی، سیدروح
، ، ویـرایش دوم حدیث والیت، مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري، فرهنگی انقالب اسالمی - پژوهشی ۀسسؤم

 .تهران

هاي تداوم آن در آیینـه نگـاه مقـام معظـم     هاي انقالب اسالمی و راهویژگی )،1380( فرهنگی قدر والیت ۀسمؤس
 .تهران، رهبري
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