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به نظر میرسد که پیشبینی انقالبها عموماً نادرست از آب درمیآید 1.شاید بتوان به این
نتیجه رسید که برای همۀ انقالبها نمیتوان نظریهای عمومی پیدا کرد و مهمترین دستاورد
سالها تالش محققان برای رسیدن به یک تئوری واحد ،همان باشد که گفته شود هر کدام
از مدل خاص خود پیروی میکنند 2.اما نمیتوان با قاطعیت گفت که شناخت حرکتهای
اجتماعی ،خیزشها ،نهضتها و انقالبها ناممکن است .نظریهپردازان هر کدام به اندازۀ خود
3
تالش کردهاند تا در این راه گامی به جلو بردارند.
به صورت عمومی ،خیزشهای مردمی و انقالب زمانی رخ میدهد که احتماالً
ـ کشور با یک تهدید خارجی روبرو باشد؛
ـ رژیم حاکم نتواند با تناقضهای داخل سیستم خود برخورد کند؛
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در مورد هر کدام از این دالیل و نمونههای میدانی آن ،کتب و مقاالت متعددی نوشته شده
است 5.اما در مورد انقالبها ،ناگفتهها و نااثبات شدهها نیز فراوان است .مسائلی که تاکنون نه
در نظریه و نه در میدان اجرا نشده باقی ماندهاند ،مث ً
ال
ـ معمای سرکوب ـ اعتراض :آیا سرکوب به صورت گسترده و سیستماتیک آتش
اعتراضها را خاموش میکند و یا همچون باروت اعتراض مردمی را منفجر میسازد؟
ـ وضعیت پس از دورۀ انقالبی :آیا همۀ انقالبها همان مسیر دورۀ انقالبی ،تندروی،
ترمیدور و آرام شدن را دارند؟ آیا نمونههای دیگری هم در دست است؟
ـ تنش بین مشروعیت و ثبات :آیا همه انقالبها ابتدا مشروعیت را ترجیح میدهند و سپس
بهتدریج ثبات را اولویت میدهند؟
ـ بُعد جهانی انقالب :تا چه اندازه ،انقالبها به تصویر خود در جهان و همچنین در میان
مردمان دیگر مناطق اهمیت میدهند؟
پا گذاشتن در حیطۀ مطالعات و نظریههای انقالب کاری سخت است و میتواند ناموفق
باشد؛ زیرا واژۀ انقالب همراه با عدم قطعیت و ریسک است .عموماً زمانی که قرار نیست اتفاقی
بیفتد ،تغییرات شروع به افتادن میکند .ناگهان سیل جمعیت بیرون میریزد و آتشفشان خشم
مردم در خیابانها و روستاها سرازیر میشود .انقالب و وقوع آن موجب تحیر و شگفتی ناظران
و مردمان دیگر مناطق میگردد.
ریسک یک وضعیت یا واقعه غیرمسلم است ،که اگر اتفاق افتد ،میتواند بر اهداف یک
برنامه تأثیر بگذارد .در دانش جدید ،ریسک برابر است با احتمال یا عدم احتمال وقوع یک
واقعه با توجه به میزان تأثیرات مثبت یا منفی آن .منظور از تأثیرات و یا پیامدهای یک واقعه
ضرر مالی ،از دست دادن زمان و یا دیگر هزینههایی است که میتواند ناشی از یک اتفاق
باشد .وقوع ریسک معموالً در آینده است.
 . ٥به عنوان نمونه به کتاب ها و مقاالت زیر میتوانید رجوع کنید:
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عدم قطعیت وضعیتی است که هم موضوع و هم اندازۀ آن نامشخص است؛ شرایطی است
بالتکلیف و بیثبات که باعث میشود در وجود انتخابها و ابزارها ناتوان باشیم .یعنی احتمال
وقوع یک اتفاق نیز غیرقابل اندازهگیری است .به طور کلی ،تصمیمگیری و موقعیت میتوانند
در ارتباط با یکدیگر چهار حالت داشته باشند:
 .1تصمیمگیری در شرایط قطعیت :تبعات معلوم و احتماالت قطعی؛
 .2تصمیمگیری در شرایط ریسک :تبعات و احتماالت معلوم و قابل اندازهگیری؛
 .3تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت محدود :تبعات معلوم اما احتماالت نامعلوم و غیر
قابل اندازهگیری؛
 .4تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت رادیکال :هر دو تبعات و احتماالت نامعلوم و غیر
قابل اندازهگیری.
سیستمهای ساختهشده به وسیلۀ فکر انسان ،از جمله ساختارهای اجتماعی ،اغلب برای
شرایط عدم قطعیت طراحی نشدهاند؛ به همین دلیل ،انسان ،سازمان ،و یا جامعه سعی میکند
تا شرایط عدم قطعیت تا حد امکان به وضعیت ریسک قابل مدیریت باشد .این روند کاری
زمانبر و خود همراه با عدم قطعیتهای جدید است ،خصوصاً در آنجا که واحد مورد مطالعه
انسان باشد؛ انسانی که در بیان نظرها و احساسات خود ،واقعیت را کتمان میکند .به هر
دلیل ،آنچه را که اعتقاد دارد بیان نمیکند .در کشورهایی با نظام حاکمیتی استبدادی درک
نقطهنظرهای مردم و آنچه به آن باور دارند مشکل است .عموماً مردم کوچه و بازار ،درظاهر،
با آنچه که رژیم مایل است که آنها باشند ،مخالفتی نشان نمیدهند .این مسئله باعث میشود
که از دیدگاه ناظر بیرونی ،جامعۀ موردنظر با ثبات ارزیابی شود؛ حتی برای هر کدام از افراد
آن جامعه ،همراهی با رژیم و یا عدم مخالفت با سیاستهای آن به نوعی باعث درک این
مفهوم میگردد که وضعیت جامعه آنقدرها بد نیست .پس همراهی با بقیۀ افراد جامعه را
دنبال کنیم .بدین ترتیب ،هر روز صبح در خیابان اکثرا ً به اینکه وضع بد نیست ،قانع میشوند
و به کار روزمرۀ خود میپردازند .این مسئله در مطالعات تیمور کوران ،استاد اقتصاد و علوم
سیاسی در دانشگاه دوک انگلستان ،بهخوبی بیان شده است 6.او برای آنکه نشان دهد انقالبها
پیشبینیناپذیرند از مفهومی به نام «تحریف ترجیحات» 7استفاده میکند .تئوري تحریف
ترجیحات چارچوب تحلیلي را بسط ميدهد که افراد برخي اوقات از نشان دادن ترجیحات
یا باورهاي خصوصي خودداري ميکنند ،براي اینکه گروه صاحب قدرت را خشنود سازند.
و یا به این نتیجه رسیدهاند که نمایش عقیده خود دارای زیان شخصی و یا خانوادگی
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برای آنان است ،و یا حتی در سطح پایینتر خودشیریني و چاپلوسي میکنند .تئوري کوران
در شکل سادۀ خود یک تابع انتخاب را مفروض ميگیرد که فرد بین گزینههاي مختلف دست
به انتخاب ميزند .این گزینهها سیاستهاي متفاوتي هستند که دولت به اجرا در ميآورد .فرد
باید انتخاب کند که از سیاستهای دولت پشتیبانی یا با به آنها اعتراض کند .فارغ از عمل او،
8
در نهان یک شهروند میتواند مخالف سیاستهای دولت باشد و در ظاهر به آنها گردن نهد.
در جامعۀ ایرانی ،نیروهای آزادیخواه پس از انقالب مشروطه و روی کارآمدن رضاخان
سرکوب شدند .امید به داشتن یک جامعه همراه با آزادیهای مدنی و سیاسی در دورۀ رضا
شاه کمرنگ و کمرنگتر شد .واقعۀ شهریور  1320موجب فوران ابتکارات و ایدههای
گروهها و الیههای اجتماعی در دورۀ بد اقتصادی جنگ جهانی دوم و پس از آن گردید .این
مسیر هر روز بازتر میشد تا در مرداد  1332سرکوب نیروهای ملی ،مذهبی و چپ مجددا ً راه
را برای رشد همکاریهای اجتماعی و سیاسی مابین الیهها و طبقات اجتماعی مسدود کرد .با
روی کار آمدن جان اف کندی دموکرات در ایاالت متحده و کاهش رشد اقتصادی ،مجددا ً
نوعی امید به ابراز عقیده و داشتن زندگی بهتر در میان ایرانیان مطرح شد .سرکوب مردم در
پس از خرداد  1342و تبعید امام خمینی دوباره فشار را برای هر گونه ابراز عقیده در جامعه
ایران افزایش داد .تأسیس سازمانهای سیاسی با خط مشی مبارزۀ مسلحانه عکسالعملی علیه
فشارهای رژیم بر آزادیخواهان از سوی جامعه بود .اما پیوستن به این گروهها تنها برای بخشی
محدود از نخبگان جامعه علیرغم شعارهای تودهای و کارگری این سازمانها امکانپذیر بود.
در دهۀ  ،1350با افزایش قیمت نفت و فشار ساواک ،گروهای مسلح از میان رفتند .در میان
مردم تحریف ترجیحات رایج بود؛ یعنی آنچه را اعتقاد داشتند نمیتوانستند در ظاهر بیان کنند.
فاصلۀ بین آنچه در دل داشتند و آنچه در بیرون از خود بروز میدادند ،زیاد بود .آنچه برای
اولین بار ابزاری برای بیرون ریختن خشم درونی مردم علیه رژیم شد ،درگذشت علی شریعتی
در لندن در  1356بود .درگذشت او با عکسالعملی شدید در مسجد ارگ تهران در مراسم
فوت پدر حجتاالسالم عبدالمجید معادیخواه مواجه شد .کمی بعد در آستانۀ ورود جیمی
کارتر به تهران ،تظاهرات برای اولین بار ،پس از سرکوب دانشجویان ،در  1332در بیرون از
دانشگاه برگزار شد .رحلت مرحوم آیتاهلل آقا مصطفی خمینی در آبان  1356واقعۀ دیگری
بود که این بار جمعی از روحانیت تهران با نام و نشان مردم را به مراسم ترحیم وی دعوت
کردند .از اینجا میتوان گفت که مردم به فاعلیت و عاملیت در انقالب رسیدند 9.از این
 .8کینسال ،استفن «.1389 .راهنمایيهایي براي مدرسان اقتصاد ،تکذیب ترجیحات در آموزش» .ترجمۀ
جعفر خیرخواهان .اکونومیک ژورنال واچ .دنیای اقتصاد 22 .خرداد.

۹. Vahdat, Farzin. 2001. God and Juggernaut : Iran’s Intellectual Encounter with Modernity; New York: Syracuse University Press,

پس ،فاصلۀ میان آنچه در دل مردم بود و آنچه تظاهر میکردند بهتدریج کمتر شد .کشتار 17
شهریور مجددا ً این فاصله را زیاد کرد ،اما اعتصاب در صنایع نفت و برق ایران ،امید به داشتن
یک زندگی عادی را از مردم گرفت .مردم با چشم خود دیدند که برادرشان در میدان ژالۀ
تهران بر زمین افتاد .آنگاه وارد عمل شدند .روزهای بعد از واقعۀ میدان شهدا در  17شهریور،
تظاهرات مفصلی در بهشت زهرا در مراسم تدفین کشتهشدگان انجام میشد .شاید بتوان گفت
در این مسیر طوالنی از انقالب مشروطیت تا  ،1357مردم بهتدریج با حقوق خودشان آشنا
گشتند .نهایتاً رژیم در  22بهمن  1357سقوط کرد .مهمترین مسئله همان اثر روانی رفتار سیاسی
مردم بر خود آنان بود .به این نتیجه رسیدند که میتوان هر آنچه را در دل داشت به بیرون
ریخت.
اینک در چهلمین سال آن واقعۀ بزرگ در بهمن  1357هستیم .رژیمی که مردم با
اعتراضات خود آن را سرنگون کردند ،دو خصیصۀ اصلی داشت :نخست اینکه بهشدت به
نیروهای خارجی و بهخصوص ایاالت متحدۀ آمریکا در همۀ سطوح وابسته بود؛ دوم اینکه
در برابر مردم خویش با زبان خشونت ،شکنجه و دیکتاتوری سخن میگفت و عمل میکرد.
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***
در شمارههای اخیر مجلۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی تالش شد که برخی
از مقاالت ،پژوهشها ،گزارشها و سخنرانی نخبگان ایرانی در مورد انقالب اسالمی ایران و
چهل سال تجربۀ حکمرانی منعکس شود .در بهار چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
شمارۀ زمستانی مجله منتشر میشود .این شماره به مسائل توسعه و اجتماع اختصاص دارد .در
بیشت ِر مقاالت علمی ـ پژوهشی و گزارشهای سیاستی از مفهوم توسعه و نقد آنچه در جامعۀ
ایرانی در حول توسعه و جامعه انجام شده ،سخن به میان آمده است.
محمدتقی معبودی در مقالۀ «تحلیل رابطه بین مشارکت سیاسی و تخصیص منابع در
ایران» به مسئلۀ لزوم برنامهریزی در کشور پرداخته است و بودجهریزی دولتی را متأثر از رفتار
چهار گروه عمدۀ اجتماعی یعنی رأیدهندگان ،تیم سیاسی ،بوروکراتها ،و گروههای فشار
میداند .پژوهش او و همکارانش نشان میدهد که بین اعتبار تخصیصیافته در سالهای 1367
تا  1390ش در ایران و مشارکت سیاسی ــ به معنای درصد شرکتکنندگان در انتخابات
ریاست جمهوری ــ در سالهای منتخب ،همبستگی معناداری وجود دارد.
محسن طاهری در «تحلیلی آیندهپژوهانه در بنمایههای سازندۀ تصاویر آینده» به مسئلۀ
تصاویر آینده و ارتباط آنها با خواستهها ،ارزشها و آرمانهای انسانی میپردازد .او معتقد
است که مهمترین مسئله در تحلیل تصاویر آینده ،اهمیت و جایگاه آنها در بروز تغییرات
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اجتماعی است؛ زیرا تصاویر آینده در کنار ارزشها ،مهمترین بلوکهای سازندۀ تغییرات
اجتماعی هستند و بدین سبب ،مطالعۀ آنها اهمیت دارد .او با استفاده از روشهایتحلیل نشان
داده است که تصاویر آینده در بین مشارکتکنندگان ،از هفت گزارۀ اصلی ساخته شده است.
ماهیت اکثر این بنمایههای سازندۀ تصاویرآینده ناظر بر این فرضیات است که تصاویر آیندۀ
جوانان ایرانی ارتباط عمیقی با تجربۀ زیست آنها در گذشته و حال داشته است و آنها توانایی
کمی برای رویاپردازی از یک آیندۀ مطلوب و ایجاد گسست در وضعیت موجود به نفع آن
وضعیت مطلوب دارند.
در مقالۀ «مفهوم و ابعاد انگیزانندههای مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان صنعت نفت با تأکید
بر نقش و کارکردهای مدیریت منابع انسانی :رویکردی سیاستی» ،محمد نوروزی ضمن
مفهومپردازی و بررسی ابعاد انگیزانندههای مهاجرت داوطلبانۀ متخصصان در صنعت نفت
کشور با تأکید بر نقش وکارکردهای مدیریت منابع انسانی ،از میان سه عامل مؤثر در انگیزه ــ
یعنی شخصیت ،نوع شغل بینالمللی و ویژگی جمعیتی ــ عامل شخصیت را به عنوان مهمترین
عامل و از میان چهار هدف انگیزشی ــ یعنی پیشرفت شغلی ،تغییر زندگی ،انگیزانندۀ مالی و
ماجراجویی ــ عامل پیشرفت شغلی را مهمترین عامل و انگیزه دانسته است.
در مقالۀ ناصر اسدی که «دایاسپوراها بازیگران با نفوذ عصر جهانی شدن :تبیینی نظری و
تحلیلی موردی» نام دارد به مفهوم دایاسپورا و تأثیر آن بر محیط پیرامون پرداخته شده است.
امید مهنی در مقالۀ «چالشهای آموزش بزرگساالن» معتقد است که سازمان نهضت
سوادآموزی برای اثربخشی دورههای سوادآموزی خود باید عوامل متعددی را در نظر
داشته باشد و برنامههای فعلی خود را بازبینی کند .مسائلی از عوامل متعددی باید موردتوجه
الگوی پاردایمیقرارگیرد .ازجمله مسائل زمینهای ،محیطی و علّی نهضت سوادآموزیکه
سازمان در برنامههای جاری خود به صورت جدی بدان عنایت نداشته است و این امر از نظر
مصاحبهشوندگان جزء نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.
ابراهیم ایجابی در مقالۀ «اولویتبندی انواع انرژی در ایران با هدف افزایش امنیت انرژی
در افق  »1404به دنبال ارزیابی و اولویتبندی انواع هفتگانۀ انرژی در ایران است .نویسنده
به این نتیجه رسیده است که گاز طبیعی به دلیل نزدیک به معیارهای مثبت بعنوان مناسبترین
نوع انرژی در راستای تأمین امنیت انررژی مشخص میشود.
الدنرضی کردمحله در مقالۀ «واکاوی راهبردی سیاستگذاری ایمنی غذایی» معتقد است
که سیاستگذاری ایمنی غذایی جایگاه شایستهای ندارد و برای بهبود آن باید راهبرد گروه
تدافعی ــ که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها است ــ در اولویت قرار گیرد.
این راهبردها عبارتاند از )1 :افزایش هم افزایی مدیریت ایمنی غذایی؛  )2حل مشکالت و
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بحرانهای محیط زیست؛  )3تقویت و الزام به اجرای برنامههای استراتژیک.
وحید تقینژاد در مقالۀ «توسعۀ مالی و عملکرد زیست محیطی :شواهدی از کشورهای
دی 8و جی »7به توسعۀ مالی از راه کاهش هزینۀ سرمایهگذاری ،هدایت بنگاهها در بهکارگیری
فناوریها و نهادههای سازگار با محیط زیست و کاهش اندازه اقتصاد که موجب بهبود شرایط
زیست محیطی جامعه میشود ،پرداخته است .ارتباط میان توسعۀ مالی و آلودگی محیط زیستی
به دلیل تفاوتهای نهادی بین کشورهای توسعهیافته باید متفاوت باشد.
بنا به نظر وحید جانمحمدی در مقالۀ «خدمت نظاموظیفه؛ فرصتی اجتماعی» ،دورۀ
سربازی کارکردهای فردی و اجتماعی برای سربازان جوان دارد .نویسنده پیامدهای فردی
دورۀ سربازی را استقالل جوانان ،سالمت جسم و روان ،وقتشناسی ،عزت نفس ،رفع
خصوصیات فردی نامناسب و دانستن قدر خانواده را تلقی میکند .بهعالوه ،کارکردهای
اجتماعی ــ شامل مسئولیتپذیری اجتماعی ،همکاری و همیاری ،باال رفتن دینداری سربازان،
همبستگی اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،کنترل اجتماعی ،هویت اجتماعی و دفاع از وطن ــ از
مزیتهای دورۀ سربازی است.
یافتههای مقالۀ «جایگاه تنظیمگری در فرایند خصوصیسازی صنعت گاز ،مطالعۀ موردی:
بازار گاز ایران» نوشتۀ محمد عظیمزادۀ آرانی نشان میدهد که به رغم تدوین و تصویب
ابزارهای تنظیمگری در اقتصاد ایران ،هنوز این ابزارها در صنعت گاز ایران استفاده نشده است
و تمام زنجیرۀ ارزش این صنعت به صورت انحصاری در اختیار دولت است و نبودن ابزارهای
تنظیمگری در این صنعت سبب شده است خصوصیسازی صنایع پاییندستی با وجود تکلیف
قانونی سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی و قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی ،با موفقیت همراه نباشد.
در بخش گزارشهای سیاستی ،ابتدا به سیاست خارجی ایران نگاهی میکنیم .عبداهلل
نوروزی در مقالۀ «سیاست راهبردی ،محتوایی یا ساختاری؟ سیاست خارجی ایران با تمرکز
بر دولت یازدهم و دوازدهم» ،به این موضوع میپردازد که تا چه اندازه سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران پیگیر محتواها و ساختارهای مناسب با اهداف تعیینشدۀ قانون اساسی
است .وزارت امورخارجه تنها وزارتخانۀ ایران است که دو قانون دارد :نخست ،قانون
مقرارات تشکیالتی ،استخدامی ،مالی وانضباطی مصوب خرداد ماه  1352توسط مجلسین سنا
وشورای ملی وقت؛ دوم ،قانون وظایف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مصوب
 1364مجلس شورای اسالمی ایران .نگاه انقالبی و یا دیپلماتیک به سیاست خارجی شاهد
روند رو به نوسانی بوده است که همواره دولتها از گذشته تا کنون با آن مواجه بودهاند.
اما تغییر کامل درساختار تشکیالتی وزارت امورخارجه در سال  1396و تبدیل سه معاونت
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منطقهای سیاسی به یک معاونت سیاسی و مبادرت به تشکیل معاونت اقتصادی به نظر میرسد
بدون تغییر در مبانی و اهداف سیاست خارجی کشور ناسنجیده باشد.
کامران داوری در گزارش سیاستی «راهبردهای دستیابی به مدیریت پایدار آب زیرزمینی»
به موضوعات مربوط به حیاتیترین منبع تأمین آب در ایران و برداشت پایدار از آن میپردازد.
اضافه برداشت و غفلت از تبیین معیاری معقول برای بهرهبرداری از آب زیرزمینی در بسیاری
از محدودههای مطالعاتی ،پایداری این منبع حیاتی را با چالشی جدی روبهرو کرده است.
عالوه بر این ،تغییر اقلیم و در نتیجه کاهش تغذیۀ آبزیرزمینی بر این ناپایداری افزوده است.
در واقع ،مجوزهای بهرهبرداری از آبزیرزمینی ،توانایی سازگاری با تغییرات آبوهوایی و
ایجاد تطابق با تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی را ندارد و نمیتوان به وسیلۀ آنها به پیامدهای
نامطلوب برداشت از آب زیرزمینی توجه و آن را پیگیری کرد .در این مقاله ،به منظور بررسی
پیامدهای نامطلوب برداشت از آبزیرزمینی ،کل ذخیره با کیفیت مناسب آبخانه در قالب سه
سناریو ایدئال ،معقول و حداقلی مبتنی بر محدودیتهای بهرهبرداری از آبزیرزمینی تحلیل
شده است.
معین احمدی در گزارش سیاستی «تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی
معابر عمومی در ایران» به این مطلب پرداخته است که موضوع تأمین منابع مالی و اعتباری از
کلیدیترین بخشهای اجرای پروژههای زیربنایی بهخصوص در مواردی است که دولت
توانایی کافی برای تأمین مالی این پروژهها را ندارد .یکی از مصادیق این پروژهها برای ایران،
نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی است .احمدی و همکاران به بررسی مدلهای مختلف
تأمین مالی پروژههای زیربنایی پرداختهاند و معتقدند که در این مدلها تأمین مالی میتواند از
سوی دولت ،بخش خصوصی ،شرکتهای خدمات انرژی و یا ترکیبی از این موارد صورت
گیرد .همچنین در هر مدل ریسکهای مالی ،فنی و سیاسی اجرای پروژهها نیز ،بین بخشهای
مختلف تقسیم میشود.
درآﻣﺪى دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ )(5
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