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 فصل هفتم

 تالش براي حل چالش هاي گسترده خارجي به پويايي نظام كمك نمود و در تثبيت آن نيز مؤثر افتاد. -224

چالش حفظ و دوره اول پس از انقالب اسالمي كه دوره تثبيت نظام است، در قالب دو مقوله درخور بررسي است: يكي  -225
) و ديگري چالش حفظ و بقاي انقالب در مقابل موانع 1359-1357بقاي انقالب و نظام جديد در برابر موانع داخلي (

 ).1367-1359خارجي و داخلي (

با پيروزي انقالب اسالمي نياز به حفظ و تداوم انقالب در عرصه داخلي و در پي آن نياز به امنيت و انسجام، بيشتر  -226
 احساس شد.

كه هم مقتضيات انقالب و هم نيازهاي نظام را از ايرانِ پس از انقالب طلب مي نمود، اجماع نظر » نظام-انقالب«پديده  -227
در مديريت قدرت و سياست را با دشواري هايي مواجه مي ساخت كه تهديدي براي بقاي انقالب و نظام تازه تأسيس به 

 شمار مي آمد.

اوليه پس از انقالب، يعني دولت انتقالي (موقت) و شوراي انقالب را توجيه پذير  آنچه روابط قطب هاي قدرت در دوره -228
مي سازد، وجود نگرش هاي متفاوت آنها در پيشبرد و اصالح امور كشور است. تأكيد دولت انتقالي بر تدبيرهاي اداري و 

ليت اين دولت كاست. شوراي انقالب از ابتكارهاي انقالبي، از گستره فعا معمول بروكراتيك در جامعه انقالبي و غفلت
ضمن در نظر داشتن نيازهاي انقالبي، مالحظات سازماني و تشكيالتي را براي كنترل و هدايت امور مورد توجه ويژه قرار 

 داد.

دولت موقت وظيفه داشت زمينه تثبيت را تا انتخابات رياست جمهوري فراهم آورد، اما در اين راه توفيقي نيافت و  -229
را برگزار نمايد. شوراي » جمهوري اسالمي«نست انتخابات خبرگان قانون اساسي و همه پرسي تعيين نوع نظام تنها توا

 اصرار مي ورزيد.» نظام«تأكيد داشت، اما دولت موقت بر پديده » انقالب نظام«انقالب بر پديده 

هادهاي سياسي پيش رفت. چالش قطب بندي سياسي در دوران نخستين پس از انقالب، به سمت تمركز بر نيروها و ن -230
ادامه  58آبان  13هاي ناشي از تقابل نگرش هاي مذكور در طول دولت انتقالي، تا روز پس از تسخير سفارت امريكا در 

 داشت.

ياد مي شود. » انقالب دوم«آخرين حادثه قبل از كناره گيري دولت انتقالي، تسخير سفارت امريكا بود كه از آن به  -231
 تدارك ديد، اما در عمل ناكام ماند. 1359روج از اين بن بست عمليات طبس را در ارديبهشت امريكا براي خ

مسئله مهم ديگر، روي آوردن ضد انقالب به ترور شخصيت هاي فكري، سياسي و مذهبي  59تا  57در سال هاي  -232
 انقالب اسالمي خنثي گرديد.پيش از اجرا به دست نيروهاي سپاه پاسداران  59انقالب بود. كودتاي نوژه در سال 

تهاجم نظامي به انقالب نوپاي ايران ضمن آنكه امنيت و آسايش كشور را سلب مي نمود، دستاورد پيروزي حاصل از  -233
تحميلي، آزموني براي ارزيابي قدرتمندي ايران در زمينه هاي مختلف ـ از انقالب را نيز به چالش مي كشيد. جنگ 

 جام ملي ـ به شمار مي رفت.جمله مديريت استراتژيك و انس

 ناهماهنگي بني صدر با قواي انقالبي، مانع از تحرك الزم نيروهاي مردمي داوطلب براي حضور در جبهه ها گرديد. -234

در جبهه ها با مديريت دكتر چمران و حضرت آيت اهللا خامنه اي نخستين هسته هاي » ستاد جنگ هاي نامنظم« -235
 هاجم در عراق را بنيان گذاري نمود.مقاومت سازماني در برابر نيروهاي م
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 تمركز قوا و دفاع از حمله خارجي، موانع داخلي را براي انسجام بيشتر مرتفع نمود. -236

)، گروه هاي مجاهدين خلق، پيكار، رنجبران و اقليت 60هنگام طرح بي كفايتي سياسي بني صدر در مجلس (خرداد  -237
تدارك ديده بودند كه اين خود به نوعي اعالن مبارزه مسلحانه  هاي ديگر، حمالت وسيعي براي جلوگيري از كار مجلس

 بود.

در واكنش به بركناري بني صدر از رياست جمهوري، موجي از ترورها از سوي نيروهاي طرفدار وي صورت گرفت كه  -238
 در جريان آن بسياري از نيروهاي انقالبي به شهادت رسيدند.

مي سبب گرديد كه قطعنامه هفتم شوراي امنيت در مورد جنگ ايران و مقاومت همه جانبه مردم ايران در تهاجم نظا -239
نسبت به قطعنامه هاي پيشين انعطاف بيشتري داشته باشد و حتي موضوع تجاوز و تعيين متجاوز را  67عراق در سال 

 مطمح نظر قرار دهد.

نيت (امريكا، انگليس، چين، كشور عضو دائم شوراي ام 5عليه جمهوري اسالمي توسط » استراتژي فشار همه جانبه« -240
روسيه و فرانسه) وارد مي شد و آنان عزم خود را جزم كرده بودند تا با اجراي طرح ها سري، از ادامه جنگ ايران و عراق 

 كه احتماالً به پيروزي ايران ختم مي شد، جلوگيري كنند.

قطعنامه شوراي امنيت، كشورهاي  هم زمان با فشارهاي سياسي و ديپلماتيك بر جمهوري اسالمي مبني بر پذيرش -241
عضو ناتو به رهبري امريكا با افزايش نيروهاي نظامي و رزمي خود در خليج فارس و ايجاد درگيري، فشار جدي نظامي را 

 ، هواپيماي مسافربري ايرباس ايران را مورد هدف قرار داد.67تير  12نيز بر ايران وارد آوردند؛ ناو هواپيمابر آمريكايي در 

» مجمع روحانيون مبارز«رقابت هاي انتخاباتي سومين دوره مجلس شوراي اسالمي، گروه سياسي جديدي به نام در  -242
 شكل گرفت.

به آن اشاره شده بود: تأكيد بر سياست نه شرقي و نه غربي،  67ماده اي امام در مهر  9برخي از مواردي كه در پيام  -243
ي دفاعي كشور، توجه به بازسازي مراكز صنعتي، برنامه ريزي براي  استفاده از نظر كارشناسان، توسعه و تكامل بنيه

 رسيدن به رفاه توأم با شعائر اسالمي، پرهيز از فرهنگ مصرفي و نيز تأكيد بر حفظ ارزش ها و شئون اخالقي جامعه.

و پيام  امام ضمن طبيعي دانستن اختالف نظر ميان گروه هاي سياسي، بر وحدت و پافشاري بر اصول تكيه كردند -244
 صادر كردند. 67را در سال » منشور برادري«معروف به 

هيئتي به سرپرستي آيت اهللا جوادي آملي، از سوي امام خميني براي ديدار با گورباچوف و رساندن  67در دي ماه  -245
آفرينش پيام ايشان به مسكو رفت. در بخشي از اين نامه آمده است كه مشكل شما مبارزه بيهوده با خداست كه مبدأ 

است. از اين پس مي بايد كمونيسم را در موزه هاي جهان جستجو كرد زيرا مكتب مادي نمي تواند با ماديت پاسخگوي 
 نيازهاي بشر باشد.

، از سوي امام بار ديگر اهميت 67بهمن  25صدور حكم ارتداد سلمان رشدي (نويسنده كتاب آيات شيطاني) در تاريخ  -246
روز پس از اين  5هبري و گرد هم آوردن اعتراضات پراكنده (وحدت مسلمين) نشان داد. و جايگاه ايران را در قوت ر

حكم، جامعه اقتصادي اروپا سفرا يا رؤساي هيئت هاي ديپلماتيك را فراخواند و بدين ترتيب مبارزه علني تر عليه اسالم 
 آغاز شد.
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الم و احياي انديشه اسالمي، دعوت حق را امام خميني پس از يك عمر مبارزه در راه اس 1368خرداد سال  14در  -247
لبيك گفت. خأل رهبري براي انقالب و نظام، اميد دشمنان را براي جلوگيري از انتشار اسالم سياسي زنده كرد اما 

 مجلس خبرگان رهبري به سرعت يكي از شخصيت هاي با سابقه انقالب و نظام را به رهبري برگزيد.

 ت نخست وزيري حذف شد و قدرت اجرايي در رئيس جمهور متمركز شد.سم 68بر اساس قانون اساسي سال  -248

پس از اتمام جنگ، در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي اجرايي ديگر، گام هاي نخستين براي تدوين برنامه اول  -249
فت كه هدف توسعه كشور برداشته شد. بدين ترتيب تالش هايي براي تحقق آرمان ها و اهداف انقالب اسالمي صورت گر

آن، سازندگي و رفع مشكالت اقتصادي كشور بود. از همين رو مي توان از فضاي حاكم بر سياست هاي اين دوران با 
 نام برد.» گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي«عنوان 

مود. برنامه را اجرا ن» برنامه تعديل اقتصادي«دولت وقت (دوره پنجم) به جاي برنامه توسه اول، برنامه ديگري با نام  -250
تعديل اقتصادي كه در سه برنامه ديگر توسعه اقتصادي نيز اثرگذار بود، قرائتي از مكتب مدرنيزاسيون توسعه بود در 

 نگاه حاكم بر اين سياست تحت تأثير اقتصاد سرمايه داري بود.مطرح گرديد. غلبه  80بحران هاي اقتصادي دهه 

براي رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد؛ بانك  سياست تعديل در حقيقت تالشي سازمان يافته -251
 جهاني و صندوق بين المللي پول در تنظيم ساخت هاي داخلي كشورهاي جهان سوم از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

للي در جهت آنچه به عنوان برنامه اول در قالب برنامه تعديل اقتصادي اجرا شد، تابعي از ضرورت هاي نظام بين الم -252
 هماهنگ سازي ساختار اقتصادي با نهادهاي اقتصادي بين المللي است.

در اجراي برنامه هاي توسعه نياز به نوعي فرهنگ سازي با تأكيد بر اقتصاد مطلوب تر، رفاه حداكثري و افزايش ثروت،  -253
 مطمح نظر قرار مي گيرد.

برنامه هاي تعديل اقتصادي مشهود بود. به هنگامي كه برنامه بي اعتنايي به فرهنگ در دو برنامه و دوم و همچنين  -254
هاي توسعه اجرا مي شد، ناگهان در باالترين سطح تصميم گيري كشور و به ويژه از سوي رهبري نظام، بحث تهاجم 

ديگر  فرهنگي مطرح گرديد. بدين رو، از سال هاي مياني برنامه توسعه به بعد، مهم ترين نگراني هاي مسئوالن نظام و
 قشرهاي جامعه، مقابله با تهاجم فرهنگي بود.

تأكيد بر الگوهاي بيروني توسعه، دستاوردهاي فكري، سياسي و اقتصادي خاصي مانند سكوالريسم،سودآوري نامحدود،  -255
 صنعتي شدن نامحدود، دولت ساالري، حاكميت مطلق بخش خصوصي، فردگرايي مطلق و دنياپرستي در پي داشت.

تصادي و اجتماعي بر اين باورند كه اجراي اين الگوهاي توسعه ناخواسته موجد مشكالت اقتصادي و صاحب نظران اق -256
 اجتماعي نظير نابرابري اجتماعي نيز گرديد.

، در پي آشكار شدن خطوط گسست ميان ارزش هاي سنتي و ارزش هاي جديد، توسط »شبيخون فرهنگي«بحث  -257
 رهبر انقالب مطرح گرديد.

عرصه هاي تازه اي براي گسترش گفتمان هاي مربوط به  76خرداد  2ته به طبقات مدرن پس از نسلِ جديدِ وابس -258
 رابطه سنت . مدرنيسم يافتند.

گفتمان سازندگي به شيوه توسعه گرايي و با استفاده از الگوهاي بيروني پرداخت. شايد بتوان گفت گفتمان سازندگي و  -259
 اصالح طلبي را فراهم نمود.توسعه اقتصادي زمينه شكل گيري گفتمان 
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در ابتدا تصور مي شد كه گفتمان اصالحات در واكنشي نقادانه به سياست هاي دولت سازندگي مطرح گرديده، اما با  -260
توجه به فضاي ايجاد شده در اين دوران و شعار آزادي كه مبناي اساسي گفتمان اصالحات قرار گرفت، بعدها مشخص 

 تأكيد بيشتر بر استفاده از الگوهاي بيروني، گام برداشته است.گرديد كه گفتمان اصالحات با 

در گفتمان اصالحات، توسعه سياسي نيز مطرح گرديد كه بر اساس ديدگاه برخي از افراطيون آن، تغيير در ساختار  -261
 آرمان هاي انقالبي ـ براي رسيدن به پيشرفت ـ ضرورت دارد.سياسي و عدول از برخي 

موضوعاتي كه در گفتمان اصالحات مطرح گرديد، موضوع تقدم سياسي بر توسعه اقتصادي بود. يكي از اساسي ترين  -262
 بر اساس اين نگاه، براي رسيدن به پيشرفت هاي اقتصادي مي بايد به تحول در ساختارهاي سياسي دست يازيد.

رفت، اما نقطه مركزي گفتمان برنامه هاي توسعه در دولت اصالحات نيز تحت تأثير برنامه هاي تعديل اقتصادي قرار گ -263
 اصالحات، بحث از توسعه سياسي بود.

برنامه سوم توسعه اقتصادي از يك سو به تقدم توسعه سياسي نظر داشت و از سوي ديگر تحت الشعاع برنامه تعديل  -264
ماهيت  اقتصادي قرار گرفت و موفقيت كمتري در حل مشكالت اقتصادي و اجتماعي به دست آورد. از سويي با توجه به

 بيروني برنامه ها، زمينه اي براي شكل گيري چالش هاي فرهنگي و هويتي در جامعه ايران نيز فراهم گرديد.

گفتمان عدالت محوري و پيشرفت در نقد دو گفتمان قبلي موفق شد آراي بيشتري را از آنِ خود  84در انتخابات سال  -265
 كند.

سي ترين آرمان هاي انقالب اسالمي، يعني عدالت اجتماعي است موضوع محوري گفتمان عدالت، توجه به يكي از اسا -266
عدالت محوري رسيدن به پيشرفت را بر اساس الگوي تعالي كه در تحوالت بنيادين اجتماعي نقش اساسي دارد. گفتمان 

 در نظر گرفته است.

يدن به پيشرفت را همگون در دوران سازندگي، حضور جريان هاي فكري كه بر اقتصاد ليبرال تأكيد داشتند و راه رس -267
؛ شدن با غرب مي دانستند، تأثيرات فراواني بر مسائل اجتماعي گذارد و اقتصاد كشور را از خط اصيل خود جدا كرد

شعار آزادي مهم ترين زمينه روي كار آمدن دولت اصالحات را فراهم نمود، اما شكل گيري يك جريان انحرافي دراين 
انحرافي در درون گفتمان اصالحات گفتمان، زمينه ساز بسياري از مشكالت اجتماعي و فرهنگي در كشور شد. جريان 

مجلس را به تحصن  82شد و در سال  78ه در تير ماه بسترساز برخي تنش هاي اجتماعي نظير حادثه كوي دانشگا
 كشانيد.

در دوره تداوم انقالب با حراست از طرح سه گفتمان شامل توسعه اقتصادي و سازندگي، اصالح طلبي و توسعه سياسي  -268
 به انجام رسيده است. 84-68و عدالت محوري در فاصله سال هاي 

  
  
  
  
  
  




