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 چکیده
هدا تيییدر یافدت. پایان جنگ سرد چتر ابرقدرت ها را از سر اروپا و بسیاري از مناطق برداشت. الگوي نفوذ ابرقددرت     

اي رواج یافدت. وقدوا انقلدا  هاي منطقهاي ابتکار عمل را به دست گرفتند و ادبیات مربوط به قدرتهاي منطقهقدرت

هداي دیگدر ایدئولوژي شیعی و به چالش کشدیدن گفتمدان لیارالیسدتی همدراه بدا مولفدهاسلامی، طرح حکومت اسلامی، 

اي مطرح ساخت. با توجه بده اهمیدت ایدن جایگداه، چده قدرت ملی نظیر ژئوپلتیک، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه

هداي و ارزیدابی آیندده اي ایران قابل کشف و ارزیابی است. تجسم آیندده، کشدفسناریوهایی براي آینده قدرت منطقه

اي ایران با روش آینده پژوهی پیگیري شد. با اسدتفاده از روش سناریوسدازي تصدویرهاي ممکن و محتمل قدرت منطقه

هداي سدناریو و شدواهد آنهدا، اي ایران ترسیم گردید. با تایین بخدشخوش بینانه، بدبینانه و ترکیای از آینده قدرت منطقه

ایدئولوژي مقاومت و  در حین تاکید بر تعامل موردي با غر  به عندوان تصدویر نزدیدک تدر سناریوي ترکیای؛ استمرار 

تر است. ترسیم سناریوهاي قددرت ایدران در قالدب مانداي نظدري اي ایران محتملبه واقعیت آینده جایگاه قدرت منطقه

ناریوي ترکیادی بیدانگر تدداوم ها( و سدهاي سناریو)عناصر نساتا مشخص، نیروهاي پیشران و عدم قطعیتمجموعه بخش
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 مقدمه

اي به عنوان قدرتمندترین دولت در سطح منطقه داراي ویژگی ها و شاخص هایی قدرت منطقه     

است: درباره چگونگی شناسایی و اندازه گیري قدرت هاي منطقه اي دیدگاه هاي مختلف و 

شاخص هایی متعددي وجود دارد؛ عده اي معیارهاي کیفی و برخی شاخص هاي کمی و عده 

بر ترکیب معیارهاي کیفی و کمی تاکید دارند؛ دسته بندي هاي کمی و کیفی نیز متفاوت و  اي

متنوا است. این که چه منابعی یک کشور در منطقه دارد و در مقایسه با کشورهاي دیگر جایگاه 

بهتري دارد؟ در دیدگاهی کلی تر برخی پذیرش نقش قدرت منطقه اي از سوي دولت هاي 

گران منطقه اي ذي نفوذ در منطقه را ملاک قرار می دهند و عده اي قدرت منطقه منطقه اي و بازی

اي را مروج و حامی اصول، قواعد و هنجاري منطقه و سیستم بین الملل در نظر می گیرند، در کنار 

این نگاه برخی علاوه بر داشتن توانمندي هاي کمی، داشتن ایدئولوژي مشخص و حتی مقاومت 

ي بزرگ را به عنوان ملاک قدرت منطقه اي در نظر می گیرند. این پژوهش با تکیه در برابر قدرتها

بر این نگاه اخیر به استناد شواهد و منابع کتابخانه اي معیارهاي کمی و جایگاه قدرت منطقه اي 

جمهوري اسلامی ایران را مشخص می سازد و با برشمردن و تایین ویژگی هاي هویتی و 

 یران و نقش انقلا  و ماهیت آن و چالش نظم بین الملل را تشریح می کند.ایدئولوژیک انقلا  ا

باتوجه به این مفروض آینده جایگاه قدرت جمهوري اسلامی ایران با سناریوي ترکیای      

-، ماناي ترسیم آینده2به عنوان یکی از روش هاي آینده پژوهی 1ترسیم می گردد. سناریوسازي

هاي مختلف سناریو مهوري اسلامی ایران قرار می گیرد. بخشهاي محتمل قدرت منطقه اي ج

قدرت منطقه اي ایران مورد تحلیل قرار می گیرد و هدف بررسی سناریوهاي خوش بینانه، 

 بدبینانه و ترکیای در خصوص آینده جایگاه قدرت ایران در منطقه است.

                                                           
1. Scenario Building. 

2. Futures Study.   
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 چارچوب مفهومي و نظري

 آينده پژوهي با روش سناريوسازي

ه پژوهان به دناال کشف، ابداا، ارائه، آزمون و ارزیابی آینده هاي ممکن، محتمل و آیند     

راجع به آینده، فراروي انسانها قرار می دهند و در انتخا  و پی  مختلفی هايبهترند. آنان انتخا 

(. آینده پژوهی 24: 1331ریزي مطلو  ترین آینده به آنان کمک می کنند)اسلاتر و همکاران، 

اي مستقل است که به شکلی روشمند به مطالعه آینده می پردازد. این رشته تصاویري از رشته

آینده در اختیار ما قرار می دهد تا در زمان حال، براساس این تصاویر بتوانیم به شکل کارآمدتري 

تصمیم گیري نماییم. آینده پژوهی علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به آینده اي مطلو  

 ها،دغدغه ها،ینده پژوهی به محققان کمک می کند تا تصویرهاي خویش از آینده)ایدهاست. آ

 که هاییرا محک زده و شفاف نمایند تا کیفیت تصمیم به آینده( نسات علایقشان و باورها امیدها،

 و تصویرها تا کند می کمک نیز هانظام و جوامع به پژوهی آینده. یابد بهاود گیرند، می آینده براي

 ریزي طرح و آینده از مثات تصویرهاي ایجاد با و کنند تعریف بهتر آینده براي را خود هاي اقدام

 اس این تصویرهاي مثات اقدام کنند.اس بر گیري تصمیم و

ترین روش هاي آینده پژوهی، آینده هاي احتمالی  سناریو سازي به عنوان یکی از مهم     

طرح کلی وضعیت » می کنند. در فرهنگ ليت، سناریومختلف را براي راهاردنویسان ترسیم 

تعریف شده است)حسینی و ماینی « طایعی حوادث یا طرح کلی وضعیت حوادث مورد انتظار

هاي محتمل هستند که هدف از به (. سناریوها شامل تصاویري از آینده142: 1392دهکردي، 

هاي اتخاذ شده در برابر راتژيها و استکارگیري آنها مورد آزمایش قراردادن عملکرد سیاست

هاي موجود آینده با ایجاد و ترسیم فضایی از ممکنات است. بنابراین، سناریوها با کشف چالش

ها قرار می گیرد. هاي پیش رو، در خدمت تدوین استراتژيها و فرصتنظام مند چالش
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مک می کند چگونه در سناریوها تنها به حدس زدن در مورد آینده اکتفا نمی کند، بلکه به ما ک

شرایط محیطی متفاوت آینده، بیندیشیم و درست به تصمیم گیري و مدیریت امور 

 (.Markridakis & Wheelwright, 1989: 215)بپردازیم

هاي ممکن را می دهند. در این روش باید سناریوها به افراد امکان تجسم و انکشاف آینده     

در آینده چه احتمالی وجود خواهد داشت؟ و این که در بین  دو مساله را در نظر بگیریم: این که

احتمالات آینده، کدام احتمال براي ما مطلو  تر است و چه کار کنیم تا احتمالی که براي ما 

(. با این نگاه سناریوها متشکل از سه بخش 123: 1334مطلو  تر است اتفاق بیفتد)اساکول، 

هاي حساس) شوارتز، ان تيییرات و عدم قطعیتاست: عناصر نساتا مشخص، نیروهاي پیشر

1337 :111.) 

بنابراین می توان گفت روش برنامه ریزي بر پایه سناریو، روش منظم و منضاط است که از      

هاي فوق العاده و آن براي کشف نیروهاي پیشران کلیدي در متن تيییرات شتابان، پیچیدگی

ر تایان سناریوها برخی از سه سناریو سخن گفته اند؛ دهاي متعدد استفاده می شود. عدم قطعیت

(. عنوان کلی تر و شاید 2: 1333طاق معمول ولی بهتر، بدترین و متفاوت اما بهتر)شوارتز، 

 تر این تقسیم بندي، تایین سناریوها با عاارات خوش بینانه، بدبینانه و ترکیای است.جامع

 تبیین سناريوها
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 ايي؛ آسیاي جنوب غربيتبیین منطقه و منطقه گر

: 1393نولت، «)هاي منطقه اي این روزها مد روز استصحات در مورد قدرت»1به قول نولت     

(. اما اهمیت یافتن سطح منطقه و منطقه گرایی به دوران پس از جنگ سرد باز می گردد؛ از 3

بین الملل یافته و  زمان استعمار زدایی، سطح منطقه اي امنیت استقلال و نمود بیشتري در سیاست

پایان جنگ سرد نیز این فرایند را تشدید کرده است. این ایده طایعتا پیامد پایان نظام دو قطای 

است. قدرت هاي محلی در ناود رقابت ابرقدرتها که همواره به تمام مناطق تحمیل می شود، 

 (.11: 1333فضاي مانور بیشتري دارند )بوزان و ویور، 

برزیل، مصر، هند، جمهوري اسلامی ایران، عراق، اسرائیل، نیجریه، پاکستان،   از دید بوزان     

عربستان سعودي، افریقاي جنوبی و ترکیه در شمار قدرتهاي منطقه اي قرار می گیرند. در نگاه 

اي را تعریف و مشخص می کنند. اي ساختار مجتمع امنیتی منطقهوي، قدرت هاي منطقه

است قابل ملاحظه باشد، اما محدود به یک منطقه خاص است)بوزان و ها ممکن هاي آنتوانایی

 اي است.   (. در واقع قدرت هاي منطقه اي نفوذشان بیشتر در سطح منطقه3-1: 1333ویور، 

ایران به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در خاورمیانه و خلیج فارس همواره به دناال قدرت یابی     

ود این که در دوران جنگ سرد به دلیل دو قطای بودن حاکم بر نظام منطقه اي بوده است. با وج

بین الملل ایران به شدت متاثر از روابط استراتژیک دو قطب به ویژه متاثر از بلوک غر  بود با 

انقلا  اسلامی، ایران مساله قدت هژمون در چارچو  اتحاد را در قالب امت اسلامی پیگیري 

حمیلی و برخورد مداخله گرایانه امریکا تحقق اهداف منطقه کرد. مشکلات داخلی و جنگ ت

بحث منطقه مورد توجه جدي  1444اي ایران را با مشکلاتی مواجه ساخت. در سند چشم انداز 

قرار گرفت. در این سند منطقه مورد بحث آسیاي جنو  غربی شامل قفقاز، خاورمیانه، آسیاي 

                                                           
1. Nolte.  
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اقتصادي و فرهنگی تعریف می شود)سند  -مرکزي و کشورهاي همسایه و یک منطقه سیاسی

 (ساله ایران24چشم انداز

 ايها و مفهوم سازي ابعاد قدرت منطقهشاخص

اي وجود ندارد. معمولا کشورهایی هاي قدرت منطقهاجماعی درباره تعریف و شاخص     

فته می شدند که داراي جمعیت زیاد، تولید ناخالص داخلی بالا، اي در نظر گرقدرت منطقه

اي باشند. برخی از نویسندگان هاي متعارف قوي و در برخی موارد حتی سلاح هستهسلاح

. از نظر جيرافیایی بخشی از 1معتقدند کشوري یک قدرت منطقه اي محسو  می شود که: 

ر نوا ائتلافی از سایر کشورها در منطقه مقاومت . قادر باشد در برابر ه2منطقه تعریف شده باشد؛

. ممکن است یک قدرت بزرگ در 4. به میزان زیادي در امور منطقه تاثیرگذار باشد؛3کند؛

 (.3: 1393سطح جهانی هم باشد)نولت، 

 معیارهاي زیر را براي طاقه بندي به عنوان یک قدرت منطقه اي ارائه می کند: 1هرل

. برخوردار بودن از منابع مادي، سازمانی و 2حاکم؛ادعاي رهاري توسط قدرت  .1

شناسایی و پذیرش رهاري توسط دیگر  3ایدئولوژیکی براي تجهیز و بسیج منابع قدرت؛

 اي و فرامنطقه اي؛ نفوذ سیاسی واقعی در منطقهبازیگران منطقه

 بند خلاصه می کند: نولت معیارهاي قدرت منطقه اي بودن را در چهار

.مورد شناسایی سایر قدرت هاي منطقه اي 2مدعی قدرت منطقه اي باشد؛یک کشور باید  .1

. مورد شناسایی قدرت 4. مورد شناسایی دیگر کشورهاي منطقه قرار گیرد؛ 3قرار گیرد؛

 (.12-11: 1393هاي جهانی قرار گیرد)نولت، 

                                                           
1. Hurrell.  

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295
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امر علاوه هاي آن کار دشواري است؛ در تعیین این اي و شاخصبنابراین تعیین قدرت منطقه     

هاي قدرت ملی و منزلت و جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها در سطح بر محاساه و مقایسه مولفه

جهانی، باید اهمیت و اعتاار منطقه مدنظر در سیاست هاي جهانی هم مورد سنجش قرار گیرد. 

در این راستا است که برخی ترکیب دو مولفه امکانات داخلی و الزامات بین المللی را در 

ش قدرت ملی موثر می دانند. از این دید هر چه امکانات داخلی)مقدورات( بیشتر باشد، سنج

الزامات بین المللی را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و حتی خود الزامات بین المللی به مناعی براي 

تولید قدرت ملی تادیل می شوند. برعکس این هم صادق است؛ هرچه امکانات داخلی کمتر 

تاثیرگذاري بر الزامات بین المللی کمتر و حتی این الزامات به عاملی براي تضعیف  باشد، قدرت

قدرت ملی تادیل می شود و بدین ترتیب آن چه جایگاه کشورها در نظام بین الملل تعیین 

خواهد کرد، ترکیب این دو مولفه است. بر اساس این ترکیب تعیین جایگاه کشورها در نظام 

 اید مدنظر قرارگیرد:بین الملل سه محور ب

نظامی تعیین می شود که  –در محور اول، منزلت کشورها براساس ملاحظات سیاسی  -

 براساس آن جایگاه کشورها در نظام بین الملل در پنج شکل کلی نمایان می شوند:

. ریز قدرت که هر 1. قدرت کوچک و 4. قدرت متوسط؛ 3. قدرت بزرگ؛ 2ابرقدرت؛  .1

امکانات داخلی و محذورات بین المللی و توان تاثیرگذاري و ابعاد سطح از قدرت با میزان 

 قدرت متفاوت است.

تکنولوژیک دسته بندي می  -در محور دوم منزلت کشورها براساس ملاحظات اقتصادي -

شود که بر این اساس جایگاه کشورها در نظام بین المللی در چهار شکل کلی متجلی می 

پیرامون که هر کدام  4. شاه پیرامون و 3مرکز؛  . شاه2. قدرت هاي مرکزي؛ 1شود؛

 براساس شاخص هاي علم آفرینی، فن آفرینی و تولید سرمایه باهم متفاوت هستند.
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ارتااطی در چهار شکل کلی  –در محور سوم منزلت کشورها براساس ملاحظات فرهنگی  -

. 4ذ ناپذیرمتنفذ و . نفو3. نفوذپذیر متنفذ؛ 2. نفوذپذیر ولی غیر متنفذ؛ 1متجلی می گردد:

 (.123-111: 1331نفوذناپذیر غیرمتنفذ)سیف زاده، 

هاي سنجش قدرت ملی که کاربرد زیادي دارد، تعیین عوامل و متيیرهاي یکی از مدل     

 هشت گانه زیر است:

. عوامل 1. عوامل علمی و فناورانه؛ 4عوامل حکومتی؛ 3. عوامل سرزمینی؛ 2 عوامل اقتصادي؛ .1

 (.122: 1331. عوامل فرامرزي )اعظمی، 3. عوامل نظامی؛ 7عوامل فرهنگی؛  .1 اجتماعی؛

. 3. پتانسیل؛ 2. ادعا؛ 1نیز شاخص هاي زیر را براي قدرت منطقه اي برمی شمارد:  1فلمس

 (.144-99: 1394. نفوذ )سمیعی اصفهانی و امیربیک، 1. پذیرش؛ 4اقدامات؛ 

 جايگاه قدرت ايران در منطقه

دگاه ها درباره عناصر قدرت ملی پیشتر بیان گردید. عناصر تشکیل دهنده قدرت تنوا دی     

شامل عناصر کمی و کیفی می گردد؛ بنابراین گرچه عناصر کمی با استفاده از آمار و ارقام قابل 

توصیف می باشند اما عناصر کیفی قدرت قابلیت تفسیر بیشتر دارند و به آسانی قابل سنجش و 

ند. نکته محوري در تعیین قدرت ملی کشورها بیشتر به این عناصر کیفی باز می ارزیابی نمی باش

گردد. از مجموا عوامل کمی و کیفی تعیین کننده قدرت ملی، تقسیم عناصر به اقتصادي و 

انرژي، نظامی، فرهنگی و اجتماعی، جيرافیایی، سیاسی و حکومتی، علمی و فناوري و 

 قدرت ملی و منطقه اي ایران در این پژوهش خواهد بود. ایدئولوژي ماناي بررسی و ارزیابی

تریلیون متر مکعب گاز معادل  31/21میلیارد بشکه ذخایر نفتی در رتاه سوم و با  137ایران با      

(. در پژوهشی که 111: 1392ي دوم جهانی قرار دارد )رشنو، درصد این ذخایر، در رتاه 11

                                                           
1. Flemes. 
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قدرتمند منطقه به لحاظ سرزمینی صورت گرفته است با بررسی و مقایسه متيیرهاي کشورهاي 

برشماري هفت متيیر؛ مساحت، تراکم جمعیت به اراضی قابل کشت، میزان بارندگی سالیانه، 

پوشش گیاهی، شکل سرزمین، موقعیت نسای و تراکم نسای جمعیت، ایران پس از ترکیه در 

در رده هاي سوم و چهارم قرار  مقام دوم قرار گرفته است. پس از ایران، عربستان و مصر

 (.134-129: 1333دارند)افشردي و مدنی، 

ایران با در اختیار داشتن نیروهاي مسلح قوي و همچنین حمایت مردم در قالب تشکل بسیج      

به نوعی سازماندهی شده است که مخالفان و معارضان را از چشم طمع به خاک این کشور 

اي هاي منطقهعنوان موثرترین نهاد نظامی در پیشارد سیاستمحروم کرده است. نقش سپاه به 

اي، آشکار است؛ نیروي زمینی سپاه مسوولیت تامین امنیت مرزها و مقابله با تروریسم منطقه

نیروي  دریایی  مسوولیت تامین امنیت تنگه هرمز و نیروي هوایی آن وظیفه گسترش برنامه هاي 

ی را برعهده دارد و سهم سپاه قدس به عنوان نیروي برون هاي بالستیک و پهاادهاي نظامموشک

مرزي شاخص است. همچنین ایران به لحاظ عوامل مهم و اساسی در بخش نظامی یعنی 

برخورداري از نیروي نظامی نیرومند و چندگانه، تاسیسات، صنایع و تکنولوژي پیشرفته نظامی و 

و در صورت لزوم اقدامات تهاجمی  نیز روحیه قوي با تجربه کافی و انگیزه هاي دفاعی

متناسب، این کشور را در سطح منطقه از موقعیت و شرایط ممتازي برخوردار کرده است. با 

جه دفاعی از تولید بررسی متيیرهایی نظیر تعداد نیروي نظامی، بودجه دفاعی سالیانه، سهم بود

اد بالگردها، تعداد سرانه بودجه دفاعی، تعداد هواپیماهاي جنگی، تعد ناخالص داخلی،

شناورهاي رزمی، نسات تعداد نیروهاي مسلح به جمعیت، سلاح هاي استراتژیک و تجربه 

جنگی، ایران را با فاصله بسیار زیاد از قدرت دوم نظامی یعنی ترکیه معرفی می کند. عربستان و 

ی عربستان به مصر در رتاه هاي سوم و چهارم قرار دارند. این در حالی است که هزینه هاي نظام



 6211بهار  ،(42پیاپي ) اول شماره ،يازدهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمي /   فصلنامه   412

 

پس از امریکا و چین در جایگاه سوم  2417اي ایران در سال عنوان اصلی ترین رقیب منطقه

 (.19-11: 1393جهان و بالاتر از روسیه قرار گرفته است)شکوري و وزیریان، 

ها و سرانه روزنامه، براساس عوامل فرهنگی متيیرهایی نظیر تعداد جهانگردان، تعداد روزنامه     

ربران اینترنت، سرانه تلفن همراه و ثابت ایران جایگاه دوم را پس از ترکیه دارد و در زمینه کا

میلیون نفر و نرخ رشد مناسب از 34اجتماعی، جمهوري اسلامی ایران با جمعیتی بیش از 

بزرگترین کشورهاي منطقه محسو  می شود. به لحاظ ویژگی هاي ملی، روحیه ملی، 

به ساختار سیاسی و ارزشی جمهوري اسلامی ایران، نسات به سایر  یکپارچگی نیز با توجه

کشورهاي منطقه در جایگاه مطلوبی قرار داریم. در بررسی که از هشت متيیر اجتماعی براي 

رتاه بندي کشورهاي منطقه صورت گرفته است، ایران پس از مصر و ترکیه در جایگاه سوم 

متيیر جمعیت، امید به زندگی، مرگ و میر در بدو  قرار دارد. در این بررسی علاوه بر بررسی

تولد، نرخ باسوادي، نرخ ابتلا به ایدز، درصد افراد زیر خط فقر، نسات دینی و نسات قومی و 

 (.133-132: 1333نژادي مورد سنجش قرار گرفته است)افشردي و مدنی، 

مورد تاکید است: تعداد در بررسی و مقایسه متيیرهاي علمی و تکنولوژیک، متيیرهاي زیر      

دانشگاه ها و موسات آموزش عالی، تعداد اساتید، تعداد دانشجویان، نسات دانش آموزان به 

جمعیت، تعداد مجله هاي علمی. با بررسی متيیرهاي یادشده ایران با فاصله بسیار زیاد از ترکیه 

 ارم قرار دارند.در جایگاه اول قرار دارد و به ترتیب مصر و عربستان در رده سوم و چه

در زمینه سیاسی و حکومتی، وجود مراکز و نهادهایی مانند رهاري، ریاست جمهوري،      

شوراي عالی امنیت ملی، مجلس شوراي اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت امور 

خارجه این امکان بالقوه را داشته است که خط مشی سیاست خارجی با تاکید بر رسالت انقلا  

لامی، اصول و اهداف نظام، به گونه اي انتخا  گردد تا با توجه به توانایی هاي کشور، اس
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حداکثر شانس موفقیت را داشته باشد. پتانسیل اعتاار بین المللی کشور نیز به گونه اي است که 

می توان گفت همواره از ظرفیت مطلو  در همراهی با معیارهاي متحول جهان یعنی توسعه 

فت علمی، بالا بودن سطح زندگی و رعایت موازین اخلاق اجتماعی برخوردار صنعتی، پیشر

است با بررسی متيیرهاي حکومتی ایران با فاصله زیاد در جایگاه اول و سپس عربستان، مصر و 

 (.131: 1392ترکیه در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند)رشنو، 

زي تاثیر گذار در تعیین قدرت ملی، عوامل فرامرزي: در بررسی و مقایسه متيیرهاي فرامر .1

ترکیه در جایگاه اول و امارات، عربستان و ایران به ترتیب در رتاه دوم تا چهارم قرار 

 (.143-147: 1331دارند)اعظمی، 

در بررسی و ارزیابی کشورها در زمینه کیفی تفسیرپذیري و اختلاف نظر بسیار زیاد است و      

می نیز قابل مشاهده است. یکی از پژوهشگران با رتاه بندي حتی این امر در تعیین قدرت ک

کشورهاي جنو  غر  آسیا بر اساس عوامل هشت گانه زیر: عوامل اقتصادي، فرهنگی، 

سیاسی، سرزمینی، علمی، اجتماعی، نظامی و فرامرزي، نشان می دهد که ترکیه جایگاه اول را 

نظامی و فرامرزي رتاه اول، از لحاظ داراست. این کشور از لحاظ عوامل اقتصادي، علمی، 

عوامل فرهنگی رتاه دوم، از لحاظ عوامل اجتماعی رتاه سوم و از لحاظ عوامل سیاسی و 

سرزمینی رتاه چهارم را به خود اختصاص داده است. ایران با جایگاه دوم در مجموا شاخص ها 

علمی و سیاسی رتاه دوم،  پس از ترکیه قرار می گیرد که در عوامل نظامی، اقتصادي، سرزمینی،

در عوامل فرهنگی رتاه سوم، در عوامل فرامرزي رتاه چهارم و در عوامل اجتماعی رتاه پنجم را 

 (.143: 1331به خود اختصاص داده است)اعظمی، 

از دید برخی ایران حداقل در چهار حوزه راهاردي مزیت هاي نسای در مقایسه با کشورهاي      

. انرژي، ترانزیت و بازار؛ 3. فرایندها و روندها و شرایط سیاسی؛ 2ت سازي؛ . امنی1منطقه دارد: 



 6211بهار  ،(42پیاپي ) اول شماره ،يازدهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمي /   فصلنامه   411

 

علمی و تمدنی. بنابراین به تقویت زیرساخت هاي لازم نیاز دارد: در  –. بنیان هاي فرهنگی 4

حوزه خلیج فارس و دریاي خزر به عنوان زیر سیستم هاي منطقه سند چشم انداز  سیاست هاي 

ائتلاف سازي با کشورهاي همسایه مزیت هاي نسای را برتري می بخشد. مربوط به همگرایی و 

در خلیج فارس، ایران بزرگترین قدرت منطقه اي است؛ زیرا برتري توان نظامی و جمعیتی 

نسات به کشورهاي منطقه دارد. همچنین سلطه بر کرانه هاي شمالی خلیج فارس و سرمایه 

د خوزستان، کارخانه نورد، چند کارخانه نیشکر و گذاري عظیم در جنو  کشور؛ کارخانه فولا

بزرگترین حوزه هاي نفت و گاز ایران در خلیج فارس می باشد و اهمیت تنگه هرمز؛ به خاطر 

واردات کالاهاي خارجی، خروج نفت و تسلط ایران بر تنگه و تسلط ایران به طور مستمر از 

ان قدیمی ترین تمدن و دولت حاشیه دوران قدیم بر خلیج فارس می باشد در دریاي خزر ایر

این دریا را شکل داده و سابقه حضور تاریخی بیشتري نسات به بقیه کشورهاي ساحلی دارد. 

ایران همواره یکی از دو طرف اصلی قرار دادهاي منعقده در این پهنه آبی بوده است و امروز نیز 

 گ در خود جاي داده است. استان بزر 4ایران پرجمعیت ترین ساحل نشینان دریا در قالب 

دریاي خزر در طول تاریخ در حیات طایعی مناطق همجوار خود نقش به سزا داشته است که      

اهمیت اقتصادي آن  بیشتر به دلایل منابع انرژي، منابع آبزي و خطوط کشتیرانی مورد توجه قرار 

ر ارائه شده است که از گرفته است. طرح هایی جهت انتقال منابع)نفت و گاز( حوزه دریاي خز

جمله طرح سوآپ یا ماادله: ایران با خرید نفت و گاز کشورهاي حوزه دریاي خزر نیاز مناطق 

شمالی کشور را تامین می کند و در مقابل به همان اندازه نفت و گاز در خلیج فارس تحویل 

در تهران  1331کشور دریاي خزر در مهر  1کشورهاي فروشنده می دهد. دومین اجلاس سران 

: 1333مزیب هاي نسای ایران در چهار حوزه راهاردي یاد شده را نشان داد)جوادي ارجمند، 

34-32.) 
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 ايدئولوژي به عنوان قدرت ملي

جناه سیاست است. ایدئولوژي عمل  نافذترینایدئولوژي جناه بسیار حساس و قاطع  و      

به مثابه بزرگترین نیروي محرک عمل سیاسی را هدایت، پشتیاانی، محدود و متحقق می کند و 

سیاسی مردم به کار می رود. از این رو ایدئولوژي است. ایدئولوژي الگوي ارتااطی ارزشها و 

 (.34: 1371هایی است که ارتااطات سیاسی را پی بندي می کند)عالم، فرضیه

ات به در چارچو  سیاست خارجی، ایدئولوژي یک قالب ذهنی از لحاظ شیوه نگرش نس     

جهان فراهم می آورد. ایدئولوژي اصول و معیارهایی در اختیار مردم قرار می دهد تا بر ماناي 

آن هرگونه انحراف و تيییر جهت ميایر با اصول پذیرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند)قوام، 

1371 :71-71.) 

تا به امروز با  1317از سال ماهیت انقلا  اسلامی ایران چارچو  هدفها و منافع ملی ایران را      

تعابیر و تفاسیر متفاوت ترسیم کرده است. انقلا  اسلامی ایران با قید دینی و کیفیتی متفاوت با 

هاي مختلفی را در عرصه بین المللی از خود به جا گذاشته است. سایر انقلا  هاي جهان بازتا 

 در عاارات زیر خلاصه کرد:هاي هویتی و ایدئولوژیک انقلا  ایران را می توان ویژگی

ماهیت انقلا   اسلامی ایران که با توجه به شعارها، رهاري و ساختارهاي بسیج گروه و ویژگی ها  .1

 (، ماهیتی ارزشی، دینی و فرهنگی دارد.294: 1339و اعتقادات همراهان انقلا )ملکوتیان، 

در دوران جنگ برسازي بسیاري از مولفه هاي ارزشی، فرهنگی، و ایدئولژي به ویژه  .2

 تحمیلی. عدالت سیاسی، مقاومت اجتماعی و خوداتکایی از جمله این نشانه ها است.

فراهم سازي جلوه هایی از بسیج اجتماعی، مشروعیت بخشی، وحدت ملی و افزایش روحیه  .3

یکی از موارد مهم نقش ایدئولوژي در افزایش قدرت ملی، بسط و گسترش حوزه »ملی.

مشروعیت بیان کننده رابطه میان رهاران و افراد جامعه است. «. ستمشروعیت نظام سیاسی ا
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هم چنین ایدئولوژي داراي کارکردهایی است که می تواند باعث تقویت روحیه ملی 

 (.71-71: 1377شود)قوام، 

چگونگی مسلط شدن گفتمان انقلا  اسلامی در رویارویی با یدئولوژي هاي داخلی ایران نظیر  .4

 رایان و مارکسیست ها، تایین گر هویت و ایدئولوژي انقلا  ایران است.تجددگرایان، ملی گ

انقلا  اسلامی نظم لیارالی پس از جنگ سرد را به چالش طلاید. عدم تطابق عناصر   .1

مدرنیته)نظیر اصالت فردیت انسان، عقل گرایی جهان شمول و واحد، آزادي و عدالت با 

  ایران، انقلا  ایران را براي نظم بین المللی هاي انقلاتعاریف خاص غربی( با برخی ارزش

 (.71: 1391چالش برانگیز ساخت)دهقانی فیروزآبادي و ذبیحی، 

با پیروزي انقلا  اسلامی ناسیونالیسم مثات و جهت گیري مثات و موافق ایران در چارچو       

به نظام دو  بلوک غر  جاي خود را به سیاست عدم تعهد و نه شرقی و نه غربی و در اعتراض

از همان بدو انقلا  و از قال » قطای داد. سخنرانی هاي رهار انقلا  حاکی از این گفتمان است:

از بدو انقلا  که شالوده انقلا  ریخته می شد، مسیر، مسیر انایاء بود، مسیر راه مستقیم نه شرقی، 

است)امام خمینی،  نه غربی ، جمهوري اسلامی بوده و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقی

(. بنابراین ماهیت انقلا  چالشی جدي در برابر بلوک شرق که دین را افیون 147: 11ج  1331

معتقد است گفتمان انقلا  اسلامی  1توده ها می دانست و دنیاي غر  و مدرنیته بود. فوکو

نام  براساس دو دیگري تعریف شده است: یکی در داخل کشور که نظام شاهنشاهی یا پهلویسم

دارد و دیگري در خارج از کشور که عرصه بین الملل و غر  سیاسی است)خوشروزاده، 

1331 :74.) 

                                                           
1. Foucault. 



 419/   محمد لعل علیزاده و محسن ديانت؛ اي جمهوري اسلامي ايرانآينده پژوهي و سناريوسازي جايگاه قدرت منطقه 

( و مفاهیمی 33: 1331تشیع به دلیل ماهیت اعتراضی، اجتهادي و انقلابی خود)فاضلی نیا،      

چون مهدویت و عاشورا همواره نسات به ولایت ظالمان و سلطه و اقتدار سیاسی نامشروا، 

وضع رد و نفی داشته است. این نگاه در کنار اعتقاد به این که انقلا  اسلامی براي زمینه سازي م

هاي انقلا  جهانی موعود است، هراس غر  را از انقلا  بزرگ مهدوي، پیگیر همان هدف

اسلام سیاسی دو چندان ساخته است. از این رو بود که اصول ایدئولوژي اسلامی ایران به مثابه 

 شناسایی در جهان طرح شد: معیار

. اعتقاد به این که پذیرش الگوي 2تاکید مجدد بر اسلام به مثابه شیوه زندگی تمام عیار؛ .1

غیردینی و غربی جدایی دین از دولت سرمنشاء تمام مشکلات اجتماعی، اقتصادي، نظامی و 

اي . اعتقاد راسخ به این که بازگشت قدرت و موفقیت ه3سیاسی جوامع مسلمان است؛

مسلمانان نیازمند برگشت به اسلام و حاکمیت دین الهی به جاي سرمایه داري غربی و 

. معرفی دوباره شریعت)قانون اسلامی( به 4مارکسیسم و سوسیالیسم ملهم از روسیه است؛

ل . تمای1مثابه طرح اسلامی جامعه اي مطلو  که اجتماعی عادلانه و اخلاقی از مومنان است؛

به نارد)جهاد( علیه تمام ناراستی ها، حتی اگر لازمه آن تحمل سختی ها و در صورت لزوم 

 (.49: 1331به شهادت رسیدن در راه خدا باشد)اسپوزیتو، 

اصول فوق و ماهیت دینی و ایدئولوژیک انقلا  اسلامی با اتخاذ استراتژي عدم تعهد و      

خروج از پیمان سنتو و حمایت از جناش هاي  تاکید بر صدور انقلا  و تشکیل امت واحد،

آزادي بخش، حمایت از مظلومان و تسخیر سفارت امریکا، گفتمان مقاومت در برابر نظم 

لیارالی را تقویت کرد. بنابراین ماهیت چالش گر انقلا  اسلامی به ویژه کنش هاي ضد 

 تر ساخت.تر و عمیقامریکایی و ضد اسرائیلی تضادهاي ایران اسلامی را با غر  گسترده
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 ها با نظم بین الملل موجودانقلاب اسلامي و چالش

دو ایدئولوژي حاکم بر نظام بین الملل را با چالش  1974وقوا انقلا  اسلامی در اواخر دهه      

جدي مواجه ساخت؛ ایدئولوژي کمونیسم و لیارال دموکراسی حاکم بر فضاي جنگ سرد در 

رک از موج جدید اسلام گرایی داشتند. به ویژه پس از فروپاشی عین تقابل، احساس خطر مشت

اتحادجماهیر شوروي اسلام گرایی چنان تهدیدي براي غر  سیاسی و ایدئولوژیک به حسا  

 (.Kotn, 2005: 154-157)«مقایسه شد 1911با تهدید کمونیزم در سال هاي » آمد که

بود که اسلام به عنوان مناع مستقل قدرت در  خطر انقلا  اسلامی و اسلام گرایی به این جهت     

(. 171: 1333نظام بین الملل بدون تمایل به دو بلوک غر  و شرق مطرح می شد)فاضلی نیا، 

این بود که پس از فروپاشی شوروي و با توجه به ظرفیت هاي اسلام سیاسی، غر  به جاي خطر 

براي خود تصویر سازي کرد.  سرخ کمونیستی، خطر ساز اسلامی در دنیاي پساکمونیزم را

جنگ تمدنها و ایده ها در این راستا مطرح گردید. هانتینگتن از جابجایی قدرت در کشورهاي 

اسلامی و جایگزینی حکومت هاي مخالف غر  و ضد غربی و ظهور شاه جنگ هایی میان 

گروه هاي اسلامی و گروه هاي غر  و گسترش گسل اختلافات در موضوعات خاص میان 

(. بابی سعید اسلام سیاسی را تنها بدیلی معرفی 124: 1379دنی سخن می گوید)هانتینگتن، تم

می کند که توانست به مرکزیت زدایی از هژمونی اروپا محوري یا مدرنیسم غربی 

 (.47: 1379بپردازد)سعید، 

م و بنابراین گفتمان انقلا  اسلامی با ویژگی هایی چون عدالت خواهی و ماارزه با ظل     

استکاار، بر نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهاي اسلامی و منطقه تاثیر شگرفی داشت؛ در 

خاورمیانه، آسیاي شرقی و مرکزي، آسیاي جنو  شرقی و افریقا این تاثیرات قابل مشاهده 

است. عراق، کشورهاي حاشیه خلیج فارس و شاه جزیره عربستان، لانان، مصر، تونس، لیای، 
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زي، افيانستان، آسیاي مرکزي، فیلیپین، سودان و نیجریه هر یک تحت شرایط و به مالزي، اندون

( از انقلا  اسلامی و ایدئولوژي اسلام گرایی 1331میزانی تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم)اسپوزیتو، 

آن داشته اند. از این رو است که اسپوزیتو می نویسد: مهمترین تاثیرگذاري ایران انقلابی بر 

 (.331: 1331سلام در سطح افکار و ایدئولوژي است)اسپوزیتو، جهان ا

در  2411رشد اسلام گرایی جدید و موج جناش هاي مردمی جهان عر  از اوایل سال      

تونس، مصر و... مهمترین پیامدي را که از دید بسیاري از پژوهشگران به همراه داشته است، 

سلامی ایران در منطقه است. تحولاتی که در واقع ها و راهارد جمهوري اتاکید بر تقویت ارزش

بیش از آن که متاثر از اقدامات سیاسی جمهوري اسلامی باشد، تحت تاثیر ساختار معنایی مناعث 

از انقلا  اسلامی و تعاملی است که این ساختار با جناش هاي تحول خواه دنیاي عر  ایجاد 

ی را در منطقه تقویت کرده بلکه گرایش بیشتر کرده است، تعاملی که نه تنها موضع اسلام گرای

: 1392هاي اسلامی موجب شده است)عااسی و سیفی، جریان هاي سیاسی دیگر را نیز به آرمان

24.) 

انقلا  اسلامی ایران با ویژگی و محتواي غیرمادي و معناگرا درقالب یک انقلا  فرهنگی و      

زانه و استکاار ستیزانه، عقلانیتی غیرابزاري را ارزشی و با گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستی

مدنظر قرار داد؛ از دید برخی پژوهشگران سه ویژگی غیرمادي انقلا  ایران چالش با نظم بین 

. وجود ایدئولوژي 2. ماهیت نظام سیاسی مردم سالار دینی؛ 1المللی را اجتنا  ناپذیر کرد: 

اذ استراتژي عدم تعهد)دهقانی فیروزآبادي، . با اتخ3مشروعیت بخش به نام اسلام سیاسی و 

 (.12و  14: 1334
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چالش هاي انقلا  اسلامی با نظم بین المللی موجود را می توان در حوزه هاي مختلف      

مشاهده کرد: حوزه فرانظري، هنجاري، ساختاري، و نهادي)دهقانی فیروزآبادي و ذبیحی، 

1391 :71-71.) 

 ت منطقه اي ايرانهاي سناريوهاي آينده قدربخش

هاي مختلف سناریوها و داستان هاي مختلف بستگی به چگونگی توصیف و تحلیل بخش     

هاي سناریو دارد؛ این که چگونه عناصر نساتا مشخص، نیروهاي پیشران تيییرات و عدم قطعیت

ر ها و سناریوهاي مختلف ساخته می شود. دحساس تشریح و در کنار هم قرار گیرند، داستان

اي ایران، عناصر نساتا مشخص به استناد دیدگاه پژوهشگران و موضوا جایگاه قدرت منطقه

متيیرهاي قدرت ملی تایین می شود؛ از دید بسیاري از پژوهشگران ایران امروز قدرت اصلی 

: 1393؛ روبین، 217: 1393؛ نصر، 3: 1333منطقه آسیاي جنو  غربی است)بوزان وویور، 

ان از نظر متيیرهاي هفتگانه و هشت گانه مولد قدرت ملی پیشتر تایین گردید. (. جایگاه ایر241

به نظر می رسد جایگاه قدرت منطقه اي ایران با توجه به حفظ متيیرهاي مولد قدرت ملی با 

سال آینده بیش از صدمیلیون  21تيییرات جزیی حفظ می شود. جیمز بیل می نویسد: ایران تا 

اي در خلیج فارس خواهد ایران در آن زمان حضور و قدرت عمده نفر جمعیت خواهد داشت.

(. در سند چشم انداز نیز ایران کشوري توسعه یافته با جایگاه اول 243: 1393داشت)بیل، 

 (.ساله ایران24چشم اندازاقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه ترسیم شده است) سند 

همچنین متيیر ژئوپلتیک ایران و ناود قدرت برجسته در منطقه از عناصر نساتا مشخص آینده      

قدرت منطقه اي ایران است. باري روبین می نویسد: یکی از مهمترین تحولات اوایل قرن بیست و 

ایگاه را به دلیل داشته یکم در خاورمیانه ظهور ایران به عنوان یک قدرت منطقه اي است و او این ج

 (.241-241: 1393هاي ژئوپلتیک ایران و خلاء قدرت نسای در منطقه تحلیل می کند)روبین، 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295
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در زمینه نیروهاي پیشران تيییرات، ایدئولوژي اسلامی، چالش گر و انقلابی ایران می تواند عامل      

بر کشورهاي مختلف از دید اسپوزیتو تيییرات مثات باشد؛ تاثیر مستقیم و غیر مستقیم انقلا  ایران 

پیش تر تشریح شد؛ از دید او مهمترین تاثیرگذاري ایران انقلابی بر جهان اسلام در سطح افکار و 

ایدئولوژي است. ولی نصر نیز درباره نفوذ ایران می نویسد: ایران قدرت اصلی منطقه خاورمیانه 

سیاي میانه، خلیج فارس و عراق درگیر است و است. ایران در منطقه خاورمیانه از افيانستان تا آ

اثاات کرده که می تواند حتی در مناطق دورتري همانند لانان و فلسطین که از دیرباز حیات خلوط 

(. روبین نیز 217: 1393هاي عر  بوده اند، خیلی بیشتر صاحب نفوذ و مهم باشد)نصر، حکومت

قدرت بزرگ خاورمیانه است، زیرا هیچ کشور عربی  درباره نفوذ ایران می نویسد: امروز ایران تنها

نمی تواند این عنوان را داشته باشد. ایران نفوذش را در عراق، لانان، فلسطین و همچنین بخش 

هایی از افيانستان گسترش داده و به تنهایی به حامی حز  الله و الاته حماس و جهاد اسلامی تادیل 

 (.212: 1393یه است)روبین، شده است. به طرق مختلف نیز حامی سور

اي ایران نیز جایگاه ایران در آینده را تيییر خواهد داد؛ نصر هاي هستهعلاوه بر این توانایی     

هاي هسته اي خود را پیگیري می کند که آن را در وضعیتی می نویسد: ایران افزایش توانایی

 (.217 :1393کاملا متفاوت با اکثر همسایگانش قرار می دهد)نصر، 

وجود ایدئولوژي انقلابی و چالش با نظام بین الملل و جهت گیري سیاست خارجی مستقل      

توام با تعامل سازنده می تواند به عنوان عامل تيییرات در نظر گرفته شود. داشتن متحد طایعی در 

نده هاي منطقه در کنار اتخاذ استراتژي تعامل سازمنطقه و همکاري سازنده با برخی قدرت

( می تواند ایران را به قدرت مسلط منطقه اي 114-149: 1334همراه با چالش و رقابت)رضایی، 

هاي قوي و نیروهاي پیشران قوي در سایر بازیگران منطقه به استناد نظر تادیل کند. ناود پتانسیل

 روبین خلاء قدرت نسای در منطقه، زمینه قدرت نمایی ایران را دو چندان می سازد.
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ها، در ارتااط با عناصر پیشران هاي حساس، محل تلاقی امیدها و ترساما عدم قطعیت     

هاي جدید سیاسی، شکل گیري تيییرات و عناصر نساتا مشخص تایین می شوند. صف بندي

ها، روي هاي غیر منتظره، گره خوردن منافع کشورها و یا گروه ها و جریاناتحاد و ائتلاف

تندروها در کشورها، حوادث و وقایع خاص و غیرمنتظره هر کدام قابلیت  کارآمدن افراطی ها و

 تيییر نیروهاي پیشران و عناصر نساتا مشخص را دارند. 

 هاي سناريوهاي قدرت ايرانبخش

 
 

ایدئولوژي اسلامی و چالشی ایران انقلابی و موضوا هسته اي ایران با توجه به این حوادث      

 رهاي مختلفی را ترسیم کند:غیر قطعی می تواند مسی

ها و روي کارآمدن ها و افراطی گريهاي سیاسی، ائتلافحوادث غیر منتظره و صف بندي .1

هاي مقابل ایران را به همراه داشته باشد، داستان دولت اتقلابی و اصولگرا اگر تضعیف قدرت

 و سناریو به سمت تقویت نیروهاي پیشران قدرت ایران تيییر می کند.
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دي هاي جدید سیاسی، ظهور نیروهاي افراطی، بروز حوادث غیرمنتظره و ... در صف بن .2

 صورت تقویت جناح غر ، سناریوي تضعیف قدرت ایران را در پی خواهد داشت.

 آينده قدرت منطقه اي ايران؛ تبیین سناريوها

یران در سناریوي خوشاینانه در زمینه جایگاه قدرت منطقه اي ایران، حکایت از پیروزي ا     

اسلام گرایی، ابتدا از قلمرو فرهنگی » عرصه ایدئولوژي  و موضوا هسته اي دارد. از این دید

شروا و سپس به سوي قلمرو سیاسی و اجتماعی می رود و روشنفکران و رهاران سیاسی نه می 

یداري توانند آن را نادیده گیرند و نه می توانند از آن دوري کنند ... رشد فراگیر و شتابنده ب

اسلامی، تقابل فرهنگ و معنویت اسلامی با فرهنگ لیارال دموکراسی غر ، حفظ و احیاي 

هویت اسلامی در مقابل بی هویتی فرهنگی، تعامل ارائه الگوي مردم سالاري اسلامی با الگوي 

دموکراسی غر  و تقابل اسلام آمریکایی با اسلام نا  محمد)ص( و ایجاد تفکر و انسجام امت 

ی در مقابل الگوهاي لیارال دموکراسی غر ، سکولاریسم و تفکر ناسیونالیستی از چالش اسلام

هاي اساسی است که بیداري اسلامی به عنوان سناریوي جدید در دهه آینده پیش روي امت 

 (.113-117و 111: 1392حسینی و ماینی دهکردي، «)اسلامی قرار داده است

 1444گ با تصویر ترسیم شده در چشم انداز کشور در افق سناریوي خوشاینانه تقریاا هماهن     

همخوانی دارد. در چارچو  این سناریو در بعد داخلی اقتصاد روند رو به رشدي پیش گرفته، 

نرخ تورم به مرور کاهش یافته، نظام حاکم در اداره امور داخلی و مدیریت روابط خارجی موفق 

راه با ارتقاي سطح رضایت عمومی و تقویت عمل می کند و اتحاد بین حکومت و مردم هم

فرهنگ انقلابی و انتقال سنت هاي انقلابی به نسل هاي بعدي همراه است. در بعد خارجی نیز بحران 

اقتصادي جهان فروکش می کند و تحریم هاي وضع شده بر ضد ایران کاهش یافته و یا به طور 
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کت هاي مردمی به سمت عدالت کامل رفع شده و از سوي دیگر وجه غالب جناش ها و حر

 (.21: 1391خواهی و جناش هاي اسلام گرا خواهد بود)عیوضی و دیگران، 

همچنین در چارچو  این سناریو با موج بیداري اسلامی و تيییر نظام هاي سیاسی منطقه و      

 هایی براي قدرت نمایی ایران فراهم می سازد؛فروپاشی حکومت هاي وابسته به امریکا فرصت

پیدایش متحدانی براي ایران و افزایش نفوذ منطقه اي، تقویت گفتمان اسلامی در مقابل گفتمان 

سکولار، سقوط دیکتاتوري هاي وابسته به غر  و کاهش نفوذ آمریکا و انزواي سیاسی اسرائیل و 

تقویت گفتمان مقاومت. در واقع از این دید بین بیداري اسلامی و گفتمان انقلا  اسلامی یک 

گی برقرار است؛ گفتمان انقلا  اسلامی ایران بر گسترش پدیده بیداري رابطه تقویت کننده

اسلامی در آینده تاثیر گذار خواهد بود و تحولات موسوم به بیداري اسلامی نیز در آینده زمینه 

 (.299-291: 1392تقویت گفتمان انقلا  اسلامی ایران را فراهم خواهد ساخت)هراتی، 

 رسد در موضوا هسته اي دو دیدگاه خوش بینانه وجود دارد: به نظر می 

  برد به باور مذاکره کننده گان –رسیدن به توافق نهایی و عملیاتی شدن آن بر ماناي بازي برد  .1

ایستادگی کامل و سیاست ماتنی بر آرمانگرایی تهاجمی؛ مقاومت کامل دربرابر غر  و عدم  .2

  ر  پیروزي ایران را به دناال خواهد داشت.اعتقاد به توافق خو  در مذاکره با غ

سناریوي بدبینانه در زمینه جایگاه قدرت منطقه اي ایران، حکایت از شکست ایدئولوژي      

اسلام گرایی و استحاله و شکست در موضوا  مذاکره سودمندانه و موضوا هسته اي دارد. از 

امنیت رژیم  2231وین و قطعنامه  این دید همان طور که اوباما و کري تاکید داشتند توافق

صهیونیستی را تضمین می کند و ساب تيییر رفتار جموري اسلامی ایران در منطقه خواهد شد و 

کاهش توان دفاعی( در قالب مفاد این قطعنامه است. برجام و )SSRاین کنایه از تحقق پروژه 

ي در ساختار قدرت و امنیت حکایت از پیدایش رخنه ها و منفذهاي امنیتی متعدد 2231قطعنامه 
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جمهوري اسلامی دارد به گونه اي که شمشیر دامکلوس شوراي امنیت بالاي سر جمهوري 

اسلامی قرار گرفته است. بر اساس این نگاه، برجام و متن قطعنامه موصوف امکان عملی نمودن 

در ري می کند. پروژه کاهش توان دفاعی را یافته اند و به نوعی طرح فروپاشی از درون را پیگی

سناریوي بدبینانه این تحلیل ترور شهید سردار سلیمانی از اثرات مذاکره با ایلات متحده است. 

براي جایگاه قدرت منطقه اي ایران بر این موضوا تاکید دارد که به تدریج شاهد کاهش و در 

 نهایت درهم شکستن الگوي مکتای و الگوي مقاومت در جامعه و سیاست خواهیم بود.

اما رویکرد ما در این پژوهش، بر ماناي سناریوي ترکیای است؛ استمرار ایدئولوژي مقاومت      

تر و تعامل موردي با غر  با نگاه هویتی انقلا  اسلامی و ایدئولوژي انقلا  اسلامی هماهنگ

ا است. این پژوهش تاکید دارد که با توجه به جدال ایدئولوژیک و هویتی غر  و به ویژه امریک

با ایران،  و اقداماتی نظیر خروج از برجام، ترور شهید سلیمانی، احیاي اصولگرایی انقلابی، توافق 

اي شکل نمی گیرد. جامع، محکم و مورد اعتماد بین ایران و غر  در زمینه موضوا هسته

می باشد. توافق در این حد و سطح  2411( به نوعی بازگشت به توافق 2421مذاکرات وین)می 

و نتیجه آن از یک  1444ن به نظر می رسد اما توافق جامع و قطعی نخواهد بود. انتخابات ممک

سو روند کنونی توافق را کند و دشوار ساخته است و از سوي دیگر روي کارآمدن دولتی 

انقلابی در راستاي سناریوي ترکیای بازآفرینی هویت انقلابی و حرکت نیروهاي پیشران تيییر را 

 اهد داشت.به دناال خو

باوجود شرایط موصوف، بیش از چهل سال تجربه جدال ایدئولوژیک دو طرف و نرسیدن      

به نتیجه مطلو  به ویژه براي غر ، و از سوي دیگر جرح و تعدیل راه هاي مختلف در ایران، 

ماناي دیپلماسی ایران خواهد شد که براساس آن با  سیاست خارجی آرمان گرایی واقع بین
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بر اقتدار توام با تعامل سازنده، ضمن تعدیل ایدئولوژي انقلابی در حوزه هایی، زمینه بهاود تاکید 

 روابط با برخی کشورهاي طرفدار چندجاناه گرایی فراهم می گردد.

مناساات میان جهان اسلام و غر  مسیحی به رهاري ایالات »بنابراین در سناریوي ترکیای      

( و به تاع آن روابط با غر  به ویژه آمریکا با 293: 1394ایکل، س«)متحده پیچیده و چند بعدي

ایران پیچیده و چند بعدي پنداشته می شود. با تعامل و مذاکرات متعدد، غر  به ویژه اروپا بیشتر 

متوجه سیاسی بودن پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی می شود و به این نتیجه خواهد رسید که 

تهدید ایرانی بیشتر یک افسانه است تا واقعیت، و با توجه به منافع اقتصادي  نظریه تهدید اسلامی یا

از یک سو و از سوي دیگر فضاي فرایند جهانی شدن و وابستگی متقابل سیاست ماتنی بر 

هاي ناکارآمد و همکاري با تردید را با ایران پیگیري خواهد کرد. دولت پساترامپی به سیاست

منطقه و ایران پی برده است و همچنین کشورهاي منطقه نیز به تدریج افراطی ترامپ در مقابل 

هاي هماهنگ با این تيییر سیاست، تعامل سازنده در منطقه را حداقل متناسب با تيییر سیاست

امریکا مانا قرار داده اند. ایران نیز در واکنش به تردید و بی اعتمادي غر ، در راستاي مذاکرات 

هاي دولت جدید و با بازافرینی هویت انقلابی، سیاست خارجی تعامل ستو با تيییر سیا 2421

 موردي و بخشی همراه با اقتدار وپایاندي به مقاومت و اصولگرایی را دناال خواهد کرد.

 ايرانسناريوي ترکیبي: آينده قدرت 
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 نتیجه گیري

اي و ه منطقهبا اهمیت منطقه گرایی در دوره پساجنگ سرد، ارزیابی قدرت هاي عمد     

شناسایی و اندازه گیري شاخص ها و ملاک هاي قدرت منطقه اي نیز اهمیت پیدا کرد. شناخت 

اي در این راستا مورد کنکاش قرار می گیرد. جایگاه امروز و ترسیم آینده قدرت هاي منطقه

 این مکتو  با هدف شناخت آینده جایگاه قدرت منطقه اي ایران شکل گرفت. سناریوسازي به

اي عنوان یکی از روش هاي آینده پژوهی براي امکان انکشاف آینده هاي ممکن قدرت منطقه

ایران انتخا  شد. با تایین بخش هاي سناریو قدرت منطقه اي ایران و با توجه به متيیرهاي 

هفتگانه و هشت گانه قدرت ملی، عناصر نساتا مشخص، نیروهاي پیشران تيییرات و عدم قطعیت 

اي شریح شد. سناریوهاي خوش بینانه، بدبینانه و ترکیای از آینده قدرت منطقههاي حساس ت

ایران باتوجه به گفتمان انقلا  اسلامی، ایدئولوژي اسلام گرایی و مقاومت و متيیرها و شاخص 

 اي تایین شد.هاي مولد قدرت ملی و منطقه

 یافته هاي پژوهش حاکی از نتایج زیر است:

اي قرار دارد؛ هم به استناد متيیرهاي مورد بررسی و رتاه و منطقه ایران در جایگاه قدرت -

جایگاه ایران در هر کدام از متيیر و هم به دلیل ایدئولوژي مقاومت، ویژگی انقلابی و 

 اعتراضی و چالش با نظم بین الملل لیارالی)قدرت نرم(.

مشخص، نیروهاي پیشران سه تصویر خوش بینانه، بدبینانه و ترکیای با توجه به عناصر نساتا  -

تيییرات و عدم قطعیت هاي حساس ترسیم گردید و هر کدام از این تصویرها بیانگر بخشی 

 از واقعیت آینده ایران است.

باتوجه به پیچیدگی و چندبعدي بودن مناساات ایران و غر  به ویژه امریکا و با تامل در  -

اي و توافق فصل موضوا هستهشکل گیري ادبیات جدید در ایران، بحث تلاش جهت حل و 
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و فضاي پسا برجام، سناریوي ترکیای یعنی استمرار ایدئولوژي مقاومت و پایاندي به 

 اصولگرایی اسلامی و در کنار تعامل موردي با غر  بیشتر به واقعیت نزدیک است.

سناریوي ترسیمی در مسیر آزمون و خطا و با تيییر و تعدیل دیپلماسی به تدریج مسیر حفظ  -

اقتدار توام با تعامل سازنده، نوعی چندجاناه گرایی و همکاري ماتنی با تردید با غر  را 

 پیگیري خواهد نمود.
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