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 چكيده  

 رقابت با داخلي امنيت ارتباط نحوه به مربوط كلي الگوي بررسي ضمن مؤلف نوشتار اين در 

 حكومـت  سياسـتگذاري  تحليـل  بـه  - تكثرگرا و گرا تثبيت تحديدگرا، الگوهاي يعني - سياسي

 و نـاآرام  شـرايط  وجـود  خاطر به تحليل اين مطابق .است پرداخته گذشته دهه دو طي اسالمي
 از اسـالمي  حكومـت  و انقـالب  از صيانت براي)ره(خميني امام انقالب، پيروزي اوايل حساس

 سـاختن  محـدود  در سـعي  امنيت تأمين براي دولت الگو اين در .كردند استفاده تحديد الگوي

 معكـوس  رابطه وجود امر اين علت .نمايد مي رقابت اصل مهم جمله آن از و سياسي فعاليتهاي

 تحميلـي،  جنـگ  مهـم  تهديد اتمام و نظام استقرار با .است سياسي رقابت و داخلي امنيت بين

 حـد  داشـتن  نگـاه  ثابت با الگو اين در .گذارد مي اجرا به را تثبيت الگوي هاشمي آقاي لتدو

 طريـق  ايـن  از تـا  گمـارد  مـي  همت كشور در ثبات ميزان بردن باال به دولت سياسي، رقابتهاي

 مناسـب  بسـتر  ايجاد راهبرد، اين از هدف .گذارد نمايش به را كشور در يكپارچگي و وحدت

 پي در .باشد مي اقتصادي توسعه به نيل كالم يك در و خارجي و داخلي هاي هسرماي جلب براي

 اين بين مستقيم اي رابطه و كند مي تغيير سياسي توسعه نفع به الگو اين,76خرداد  دوم انتخابات

 تثبيـت  بـه  منجر سالم سياسي رقابت گسترش كه فرض اين با دولت .گردد مي برقرار مقوله دو



 شاهد ما پس آن از و دهد مي قرار اولويت در را سياسي توسعه شد، خواهد داخلي امنيت مباني

 .باشيم مي داخلي امنيت از اي تازه تعريف
 
 مقدمه 

 ما است، داده ما به خداوند كه است نعمتي يك .كنيم كوشش بايد نهضت اين ادامه براي ما" 

 دسـت  بـه  انقـالب  اين دنبال كه پيروزي اين نخواسته خداي اگر  كنيم حفظ را نعمت اين بايد

 تـا  اسـالم  كه بدانيد برسد، شكست به ما تبليغ ضعف بواسطه ما، سستي واسطه به است، آمده

 )1( "كند. سربلند تواند نمي ديگر قرنها
 بـه  بيسـتم  قـرن  سـاز  سرنوشت و مهم هاي پديده جمله شك از بدون ايران اسالمي انقالب    

 داخل در را زيادي شمار و سياستگذاران گران، انديشه قان،محق توجه كه اي پديده آيد، مي حساب

 ثمره بايد را اسالمي جمهوري تأسيس و انقالب پيروزي .است داشته معطوف خود به خارج و

 و ظلـم  رفع براي)ره(خميني امام رهبري تحت كه دانست خداآگاه مردمي شهادت و مجاهدت
 و شهادتها آن پس از كه بود گرانبهايي رگوه اسالمي حكومت .خاستند بپا خود سرنوشت تغيير

 جامعه امنيت تأمين و آن پاسداشت چگونگي رو بحث از اين از و شد ايران عطا ملت به رشادتها

 حساسـيت  و اهميـت  به بنا .گشت و مسؤوالن مردم جان دغدغه نخست روز از همان اسالمي

 دفـع  بـه  نهايت در تا شد طراحي اي گونه به تأسيس تازه نظام سياستهاي ساير ملي امنيت مقوله

 كه شد آن نتيجه .شود منجر اسالمي حكومت و جامعه بيشتر چه هر انسجام و زدا امنيت عوامل

 فكـري  گرايشـهاي  وجود خاطر به را اسالمي جمهوري عمر كه معاندان ناصواب گمان برخالف

 دهـه  دو توانسـت  مياسال نظام ديدند، مي كوتاه انقالبيون، مؤثر حكومتي تجربه نبود و متفاوت

 سوم دهه آغازين سالهاي در اكنون .بيازمايد سالمت و ايمني نهايت در را سياسي فعال حضور

 اسـالمي  جامعه درون در امنيت تأمين چگونگي و چيستي از پرسش اسالمي، انقالب حيات از

 زماني تمقتضيا و شرايط تغيير واسطه به البته .نمايد مي ضروري آن به پاسخ و جذاب همچنان

 را اي تـازه  پاسـخ  كـه  اسـت  بديهي و شده مطرح اي فكري تازه فضاي در سؤال اين مكاني، و

 .دارد ايران اسالمي جمهوري در امنيت از تازه صورتي گيري شكل از حكايت كه طلبد مي

 امنيـت  با آن نسبت و شود توجه آن به است الزم خصوص اين در كه مهمي مقوله دومين    

 آن به توجه عطف و مفهوم اين طرح است؛ سياسي رقابت مقوله گردد، شخصم كشور داخلي

 و دارد ايران در دموكراتيك و باثبات سياسي نظام يك وجود از حكايت ديگري چيز هر از قبل
 دستخوش جوامع سنتي، جوامع .گرفت نيك فال به بايد را فكري موج اين شروع حيث اين از

 اوليـه  اصـول  چـون طراحـي   تـري  حياتي مقوالت با كه جا نآ از گذار، حال در يا و دگرگوني



 )2(نـدارد.   تـوجهي  چنـدان  سياسـي  رقابـت  مهـم  مسأله به القاعده علي هستند، درگير حكومت
 دهـه  انقالبـي  فضـاي  در كه اي گونه به نيست، مستثني كلي حكم اين از نيز اسالمي جمهوري

 در موضوع اين اسالمي، جمهوري گرفتن پاي با اما نبود موضوعات اين طرح مجال اساسا پنجاه

 از - حكومـت  مبـاني  شدن استوار با همزمان - زمان گذشت با و گيرد مي شكل عمومي اذهان

 برابـر  در جـدي  پرسشـي  چونـان  امـروزه،  گـردد و  برخوردار مـي  بيشتري موضوعيت و شدت

 .دارد قرار سياستگذاران
 مقوله دو تبيين به درآن كه اسالمي انقالب لهسا بيست تاريخ از است تحليلي حاضر، نوشتار    

 موضـوع  نظـري  مباني به اول فصل در .است شده پرداخته سياسي رقابت و داخلي امنيت مهم

 و اسـتقرار  تأسـيس،  دوره سه - انقالب تاريخ گانه سه ادوار بعدي فصل سه در و شده پرداخته
 گانه سه الگوهاي مباني تحليل رهگذر از .است گرديده بازنگري منظر اين از تفكيك به - توسعه

 سـيري  حيـث،  ايـن  از اسالمي انقالب كه آيد مي حاصل مهم نتيجه اين ايران، در آمده اجرا به

 رسـيده  امنيـت،  تـأمين  براي رقابت فضاي بسط به سياسي انقباض از آن در كه پيموده تكاملي

 طراحي ساز زمينه و گيرد رقرا ناصح ناقدان سنجش و توجه مورد وجيزه اين كه آن اميد .است

 .گردد تري كامل الگوهاي

  
 "رقابت - امنيت" گانه سه الگوهاي :نظري ساختار - اول فصل

 بيـنش سياسـي   به توجه با كه است مهمي موضوعات جمله از رقابت و امنيت نسبت تبيين    

 امنيـت  از تفسـيري  كشـور داراي  هـر  كه واقعيت اين .بگيرد صورت بايد جامعه، هر بر حاكم

 تأييد مورد پردازد، مي سياسي رقابت جايگاه ترسيم و تحديد تعريف، به آن قالب در كه باشد مي

 .است سياسي واحدهاي كليه تاريخي تجربه مطابق و سياسي گران تحليل
 در مالحظات ساير كه آورد شمار به گسترده مفهومي بايد را امنيت برژينسكي زبيگنيو تعبير به

 :شوند يم معنا آن درون

 قـدرت  سياسي، زمامداري جمله از .گيرد دربرمي را بيشتري مالحظات ملي امنيت كه معتقدم" 

 )3( "غيره. و ايدئولوژيك حيات تكنولوژيك، نوآوري اقتصادي،
 آن از هـم  و گـذارد  تأثير مـي  سياسي هاي رقابت ميزان نحوه و بر هم امنيت اگرچه بنابراين    

 و شود لحاظ رابطه تأثيرگذاري نوع دو، آن نسبت تعيين در كه است آن مهم اما پذيرد، مي تأثير
 سـؤال،  اين به گفتن پاسخ براي اند؟ كدام معادله اين در مستقل و وابسته متغير كه گردد معلوم

 ادامـه،  در و گفـت  خواهيم سخن "رقابت - امنيت" روابط بر ناظر آلي ايده الگوهاي از نخست



 سياسي گفتمان بستر در را "سياسي رقابت" شاخص به توجه با يتيامن الگوهاي تحول سازوكار

 .گذراند نظر خواهيم از حاكم،

  
 "رقابت - امنيت" آلي ايده الگوهاي - الف 

 كه شود مي ياد ثانوي ارزش يك مثابه به سياسي رقابت از معموال رقابت و امنيت معادله در    

 وجود يعني - اش ايجابي معناي در چه امنيت اساسا .دارد قرار دوم رتبه در امنيت مقايسه با در

 - اش سلبي معناي در چه و - )4(شهروندان  و دولتمردان نزد خاطر اطمينان و رضايت احساس

 مربـوط  نظامهـا  و گروههـا  افـراد،  وجود اصل به كه جا آن از - )5(تهديد  و اجبار ترس، نبود

 كسب براي كه متعال ارزشي آيد؛ مي حساب به انسان براي هستي كاالي ارزشمندترين شود، مي

 قدرت، آزادي، همچون – خود تواناييهاي و حقوق از بخشي از پوشي چشم به حاضر انسان آن،

 ايـن  )6(اسـت.   كرده مدني حيات دوره به انتقال و دولت تأسيس به اقدام و شده – و مالكيت

 مدعاي اصلي مؤيد است، دهوجود آم به جامعه، اعضاي قدرت تحديد پي در دولت كه واقعيت

 )7(است.  سياسي رقابت با قياس در امنيت اولويت مبين و ما
 تاريخي تجربه در ريشه كه دانست معاصر انسان به متعلق ارزشي را بايد رقابت سياسي اما    

 روم و يونـان  دموكراتيـك  اصـطالح  به هاي انديشه و ديدگاهها با حتي حيث اين از و دارد بشر

خـواه،   تماميـت  و خودكامـه  رژيمهـاي  ظهـور  از ناشـي  منفـي  آثار )8(است.  متفاوت يزن باستان
 تـازه،  فنّاوريهاي پيدايش پي در عمومي آگاهي سطح رفتن باال اجتماعي، حيات شدن تر پيچيده

 رساند نتيجه اين به را انسان مجموع و   در واسط گروههاي ظهور اطالعاتي، هاي شبكه گسترش

 منظـور  ايـن  براي و است بيرون خاصي گروه يا فرد عهده از سياسي و جتماعيا امور اداره كه

در  آنهـا  نقـد  و آرا تضارب طريق از تا گذارد باز نظران صاحب كليه حضور براي را عرصه بايد
 .گيرد شكل صحيح سياست نهايت در رقابت سالم، يك جريان

 تكثرگرايـي،  هاي سرچشمه از كه دباش مي بديعي و ژرف معرفتي هاي ريشه داراي بيان ساده اين

 سياسي رقابت )9(گردد.  مي سيراب سياسي پديدارهاي وضوح عدم و اكثريت مشروعيت نسبيت،

 را معادل توسعه آن اي عده جا كه آن تا دهد مي شكل را سياسي توسعه اصلي جوهره معنا، اين در

 از دموكراتيك جوامع تمييز در يهاول اصل مثابه به را رقابت در آزادي )10(كرده،  قلمداد سياسي

انـد.   كـرده  تفسـير  اصـل  ايـن  براساس را مدرن دولت ماهيت تكوين و )11(معرفي  جوامع ساير
 گفتمان متن در بلكه سياست، از سكوالر گفتمان در نه تنها فوق نگرش كه آن توجه جالب )12(

باشيم.  مي سياسي رقابت اهنظرگ از اسالمي حكومت تفسير باز شاهد ما و شده پذيرفته نيز ديني
)13( 



 نگرشـي  داشـته،  اظهـار  نيـز  بالنـدل  جـين  كه چنان سياسي، رقابت به سياسي توسعه تقليل    

 از چه آن رو از اين )14(ندارد.  همخواني علمي اصول و مباني با كه باشد مي يكسويه و تحميلي

 )15(معاصر  جوامع تماعياج حيات در سياسي رقابت كه، است اين شود مي استنتاج فوق موارد
 و ارزشي تأخّر از امنيت با قياس در ولي نيست ممكن آن انكار چه اگر كه باشد مي مهم اصلي

 به رقابت و مستقل متغيري امنيت حاضر نوشتار در دليل همين به )16( .است برخوردار تاريخي

 مسـتقيم،  :هسـتند  طارتبـا  در يكـديگر  بـا  صورت سه به كه اند شده تعريف وابسته متغير مثابه

 )17( .يكسويه و معكوس
  
 الگوها تحول و اجتماعي انقالبهاي - ب 

 ارزشهاي جهان، به خود نگرش طرز و شود مي تغييراتي دچار دهه، چندين طول در ما جامعه" 

 نـو  از را آنهـا  و بازنگري كـرده  را اش اصلي نهادهاي نيز و سياسي و اجتماعي ساختار اساسي،

 آن در كـه  مردمي آيد كه مي وجود به جديد دنيايي بعد، سال پنجاه ترتيب بدين و دهد مي سامان

 و كـرده  زنـدگي  آن در اجدادشـان  كـه  را جهـاني  تواننـد  نمـي  گشايند، مي جهان به ديده زمان
 )18( "كنند.  تصور خوبي به [را] اند شده متولد آن در والدينشان

 و تغييـر  فراينـد  ترسـيم  در ولـيكن  نمايـد  مي آميز مبالغه قدري دراگر .اف پيتر بيان چه اگر    
 و شرايط كه رسد مي به نظر چنين .است كرده عمل خوبي به باشد مي جوامع گير دامن كه تحولي

 بـازنگري  به را مختلف دول و ملل كه هستند مؤثر اندازه آن مكاني و زماني مختلف مقتضيات

 .وادارند رقابت- امنيت رابطه بر اكمح الگوي نوع جمله آن از و خود كالن سياستهاي در
 ممكن خود داخلي امنيت به نيل براي دارند، انقالبي تحوالت تجربه كه كشورهايي منظر اين از

 :برگزينند را زير گانه سه سياستهاي از يكي است

 
 )1شماره ( نمودار
 ايران اسالمي جمهوري سياسي گفتمان در "رقابت - امنيت" نسبت

 



 
 

فضـاي   بـر  حاكم شرايط تابع سياستگذاري مقام در دولت كه معنا بدين : انفعالي سياست - اول
 آن از سياست اين .نمايد تعريف خواستها اين به توجه با را داخلي امنيت شده، كشور سياسي

 آورد، مي پديد كشور در امنيتي مالحظات و يسياس خواستهاي سازواري از كاذب الگويي كه جا

 .ريزد مي فرو و بحران شده دچار زودي به
 فعاليتهاي حوزه بر حاكم فضاي به توجه بدون دولت روش اين در :تحميلي سياست - دوم    

 در تـا  طلبد مي گروهها ساير از و يازد مي دست امنيتي الگوي يك به طراحي كشور، در سياسي

 در ولـي  دهـد  مـي  جـواب  مـدت  كوتاه در اگرچه روش اين .بپردازند فعاليت به چارچوب اين

 بـار  خشـونت  واكـنش  نهايت در و نبوده بخش نتيجه وجه هيچ به بلندمدت آن براي گرفتن پيش

 .آورد مي درپي را حاكم الگوي برابر در گروهها و افراد

 نمايد مي كالن راهبرد يك طراحي به اقدام دولت روش، اين در : همدالنه سياست - سوم    

 تحديد، :مرحله سه شده، طراحي پيش از و دقيق برنامه يك مطابق سياسي رقابتهاي آن در كه

 هايي دسته و احزاب گروهها، ظهور از ممانعت هدف، اول، مرحله در .كند طي را تكثّر و تثبيت

 .دارند انقالب ثمره چيدن اصطالح به و قدرت قبضه در سعي فرصت، شمردن مغتنم با كه است



 حضـور  گستردن با تا يابند مي اجازه تأييد، مورد و انقالبي گروههاي و احزاب دوم، مرحله در

 آگاهي ايجاد و گروهي و حزبي تقويت با نهايت در .دريابند را خود واقعي شأن و جايگاه خود،

 مختلـف  گروههاي و سياسي فعاليت عرصه گشودن امكان مسؤوالن، و ها توده در الزم سياسي

 :نمايد مي توجه شايسته زير نكات سوم، سياست زمينه در .آيد مي فراهم

 اساسـي  مرحله سه در معموال كه انقالبهاست كليه بر حاكم منطق با مطابق سياست اين .١

 در كه است آن انقالب منطق مقتضاي اساس اين بر .نمايد مي رخ تأسيس و تثبيت تخريب،

 مرحله وارد جامعه گذار، دوران يك از پس و شود حاكم انقباضي هاي سياست تثبيت مرحله

 يكسويه كه حيث آن از تحميلي و انفعالي سياست دو )19(گردد.  سياسي فعاليتهاي گستردن

 و رفتـه  شـمار  به ناقص هستند، انقالبها اجتماعي حيات از خاص اي مرحله بر ناظر و بوده
 .آورد نخواهند بار به بلندمدت در مثبتي عملي نتيجه

با  در مواجه كه  حيث  از آن  همدالنه  ،سياست "امنيت - رقابت"ويژه الگوي  طراحي   در مقام .٢
نمايد.  ديگر ممتاز مي  دو سياست به   گردد، نسبت دچار افراط و تفريط نمي سياسي  رقابت   اصل

 قرار شعاع   را تحت  داخلي امنيت  گردد كه  از اين ديدگاه بر رقابت سياسي نه آن قدر تأكيد مي

 )20(شود.  مي سپرده فراموشي مغاك به ويژه شرايط وجود و امنيت تأمين بهانه به نه و دهد
 هسـتند،  خاصـي  سياسـي  - اجتمـاعي  شـرايط  بر ناظر كه حيث آن از اوليه سياست دو .٣

 عرضـه "امنيـت  - رقابـت " از پيوسـته  الگويي همدالنه، سياست كه، آن نمايند،حال مي گسسته

 معنـاكردني  "سياسـي  توسعه" مفهوم ديگر تعبير به يا و رشد به رو روند آن رد كه دارد مي

 امنيت بين مستقيم رابطه ساختن حاكم از عبارتست سياسي توسعه ديدگاه، اين مطابق .است

 :شود نمودار تواند مي سطح دو در توسعه اين .غيرمستقيم رابطه جاي به رقابت و

 ايستا به غيرمستقيم رابطه از گذار)اول    

 مستقيم به ايستا رابطه از از گذار)دوم    

 سـه  همدالنـه،  سياست درون در و سياسي رقابتهاي شاخص به توجه با انقالبها كه آن نتيجه    

 .خوداستمراربخشند حيات بتوانندبه طريق سربگذارندتاازاين پشت بايد را فوق مرحله

  
 امنيتي الگوهاي و اسالمي انقالب - ج 

 تحـول " كلـي  حكـم  از گسـترده،  و بنيـادين  اجتمـاعي  تحول يك مثابه به اسالمي انقالب    

 دهـه  دو طـي  مختلـف  امنيتي ترتيبات وجود خاطر همين به و نيست مستثني امنيتي "الگوهاي

 استدالل و منطق يك با كه چنان كه شود مي ارزيابي طبيعي كامال اي پديده بل نقصان نه گذشته،

 سـطوح  بـه  نيل و انقالب تكامل شاخص را آن توان مي باشد، همراه نيز استوار عملي و نظري

 سه در توان مي زير شرح به را اسالمي انقالب دهه دو تاريخ .آورد حساب به امنيت از تري عالي



 سه اين از يك هر در كه است مختلفي راهبردهاي تقسيم، اين مبناي .كرد بررسي كالن مرحله

 :اند شده گذارده اجرا به مرحله

 تحميلي جنگ پايان تا اسالمي انقالب پيروزي از اول مرحله 

 رفسنجاني هاشمي االسالم حجت جمهوري رياست دوره دوم، مرحله 

 خاتمي محمد االسالم حجت جمهوري رياست دوره سوم، مرحله 

 كه دهند مي تشكيل را فوق گانه سه مراحل كالن راهبردهاي تكثُّر و تثبيت تحديد، راهبرد سه    
 تفصيلي بررسي به آتي فصل سه.اند رادارابوده نقش مهمترين امنيتي آنهامالحظات واجراي طراحي در

 .دارد مذكوراختصاص گانه سه ادوار در "رقابت - امنيت" الگوهاي

  
 )ره( خميني امام حضرت امنيتي الگوي : دوم فصل

 منطق مطابق آن قتضايا كه گرفت قرار اي ويژه شرايط در كشور اسالمي، انقالب پيروزي با    

 تثبيـت  بـراي  سياسي انسجام به نيل در سياسي فعاليتهاي عرصه انقباض انقالبها، كليه بر حاكم

 .بود انقالب مباني
 :گويد مي چنين مرحله اين شرايط تحليل در رفسنجاني هاشمي االسالم حجت

 موجـب  انتقادات دشو تثبيت ارگانها نظر از كشور وضع كه اي دوره به برسيم زودتر چه هر " 

 )21( "دارد. خاصي شرايط ما كشور  دهند مي دست از را اعتمادشان مردم شود، مي اختالف
 آگاهي دوره، آن ويژه شرايط از است الزم)ره(خميني امام امنيتي الگوي درك براي رو اين از    

 و زمـاني  مقتضـيات  چـارچوب  در ايشـان  عملي و علمي سيره تحليل به سپس و كنيم حاصل
 .بپردازيم مكاني

  
 انقالب اول مرحله در ضدامنيتي كانونهاي - الف 

 تحميلـي  جنگ بروز با همراه تازه، نهادهاي گيري شكل عدم و سابق نظام فروپاشي چه اگر    

 ايـن  بـا  نمود، مي آسان را ضدامنيتي عوامل فعاليت كه بود آورده وجود به را نامساعدي شرايط

 :اند بوده تأثيرگذارتر همه از يرز عوامل ميان اين از حال

 )22( .ضدانقالبي و طلب فرصت هاي دسته و احزاب گروهها، ظهور .١
 و گرفتـه  سـبقت  نيـز  رهبري از كه راديكال انقالبي هاي دسته و احزاب گروهها، ظهور .٢

 بـرانگيختن  در مدعاها اين .كردند مي طرح را اسالمي انترناسيوناليسم چون كالني ادعاهاي

 )23(بود.  مؤثر كامال ايران ضد بر آنها بسيج و المللي بين و اي منطقه فضاي
 احساسـات  بـه  تمسـك  بـا  كه  و كُرد تركمن، خلق شوراهاي مركزي ستادهاي تأسيس .٣

قبيل   از خونيني حوادث داشتند؛ را قومي هاي ستيزه شعله افروختن بر سعي قومي و اي فرقه



 حركتهـاي  ايـن  بارز هاي نمونه از صحرا تركمن درگيريهاي يا و سنندج در1357اسفند  27

 )24(باشد.  مي ضدامنيتي
 گروههـاي  ميان شديد اختالفهاي بروز و انقالب پيروزي اوايل در مسؤوالن تجربگي كم .٤

 احمـد  بـين  اخـتالف  مثال .كرد مي فراهم ضدانقالب استفاده سوء براي را زمينه كه انقالبي

 مؤيـد  كـه  بود سنندج فاجعه وقوع در مؤثر عوامل از يكي سنندج در صفدري با زاده مفتي

 )25(است.  ما مدعاي
 بـه  توجه با كه جامعه درون به آنها ورود و انبارها از اسلحه توجهي قابل ميزان خروج .٥

 ساده سياسي رقابتهاي جريان در توانست مي جوانان، ميان در مبارزه روحيه شدن برانگيخته

 .ودش منجر خونريزي و كشتار به شده فعال نيز

 حساس بسيار كه بود داده قرار اي ويژه وضعيت در را ايران داخلي فضاي فوق، عوامل مجموع

 انقـالب  رهبـر  جايگاه در )ره( خميني امام شخص سوي از سياستي هرگونه برگرفتن .نمود مي

 گزينـه  دو از يكي توانست مي كه داشت مي دنبال به ايران براي را مهمي امنيتي تأثيرات - ايران

 :باشد رزي

 استقرار دوره به ناامني دوره از نهضت گذار و انقالب حفظ .١

 درون؛ در درگيري و اختالف بروز واسطه به انقالب زوال .٢

 در ايشان توفيق و)ره(خميني امام هوشمندانه گيري تصميم از حكايت اسالمي انقالب تاريخ    

 .دارد "تحديد" الگوي اجراي واسطه به انقالب حفظ

  
 )ره(خميني امام امنيتي دراهبر - ب 

 فعاليـت  حـق  عقيده، آزادي مشاركت، اصل به قايل نظري حيث از چه اگر)ره(خميني امام    

 را "تحديد" الگوي اسالمي، انقالب اول دوره ويژه شرايط در وليكن )26(بودند  انتقاد و سياسي
 محـدود  سياسي رقابتهاي بايد جامعه امنيت از پاسداري براي الگو اين مطابق .گذاردند اجرا به

 .گـردد  مطرح خارجي و داخلي عرصه در و ساخته استوار را خود مباني بتواند انقالب تا شود

 گفتـه  بـه  و دارد تاريخي اي پيشينه كه است روشي "تحديد" طريق از انسجام و وحدت ايجاد

 گامهـاي  در روزيام يافته توسعه كشورهاي از بسياري و ايتاليا انگلستان، امريكا، كاواناك دنيس

 هـا  سـليقه  اظهـار  حوزه تحديد با ملي يكپارچگي و هويت از صيانت به مجبور توسعه نخست

 :اند بوده

 ضروري روشي سليقه، اختالف بروز از جلوگيري برند مي گمان كشورها برخي سياسي رهبران" 

 را قـومي  و مـذهبي  فرهنگهاي خرده رشد ديدگاه، اين با آنها .است ملت يك سياسي حيات در

 )27( "كنند. مي قلمداد ملي هويت و يكپارچگي به نسبت عمده تهديدي



 :كه بود آن وقت شرايط از)ره(خميني امام ارزيابي مجموع در    

 طلبانه فرصت حركتهاي گزند از آن پاسداشت و اسالمي انقالب هستي حفظ براي .١

 ايران در اسالمي حكومت به دهي شكل و انقالب ارزشي مباني استوارسازي .٢

 توسـعه  زمينـه  در انقـالب  و اسالم عالي آرمانهاي تحقق براي مناسب بستر آمدن فراهم .٣

 سياسي؛

 در آشكارا گفته، راهبردپيش.محدودگردد ملي وحدت نفع به سياسي ورقابتهاي فعاليت تاحوزه است الزم 

 مرحـوم  نهايـت  در كه جا آن است، مشاهده قابل انقالبي جريان با موقت دولت اختالف قضيه

 )28(نويسد:  مي چنين خود استعفانامه متن در و كرده استعفا بازرگان
 جا آن [ از  دامةبركاته الخميني الموسوي اهللا روح امام العظمي اهللا آيت حضرت محترم حضور -

 و كلمـه  وحـدت  بدون انقالب رساندن ثمر به و مملكت نجات حاضر تاريخي شرايط كه ] در
 كـه  نحـوي  به تا دارد مي تقديم را خود استعفاي وسيله بدين اشد،ب نمي ميسر مديريت وحدت

 وجود هماهنگي آنها با كه را داوطلباني يا بگيرند رهبري فرمان در را امور كليه داند مي مقتضي

 " فرمايند دولت تشكيل مأمور باشد داشته

 .است مقاله نويسنده از ها تأكيد-1  -

 در بـه  و وحـدت  پي در ديگري مطلب هر از بيش دوره اين در)ره(خميني امام ترتيب بدين -

 .كردنـد  مـي  تهديد را انقالب هستي و موجوديت نحوي به كه بودند صحنه از گروههايي كردن

 برخالف و گيرد مي صورت اصل اين پايه بر همه مجاهدين و ايها توده چون گروههايي با مقابله

 داللـت  خاصي كانون در قدرت انحصار و يطلب قدرت به وجه هيچ به غربيان از اي پاره تحليل

 انحصـارگرايي  بـا  اساسـا )ره(خمينـي  امـام  نـزد  و اسالم در قدرت تئوري كه چرا )29(ندارد؛ 

 موضـوع  ايـن  بـر  تمام داللت استقرار، دوره (ره) در خميني امام عملي سيره و نيست همخوان

 .دارد

  
 ( ره ) امام اجرايي سياست اركان - ج 

 آنهـا،  از نهـايي  هـدف  كه بود استوار اجرايي ركن چهار خميني (ره) بر امام تحديد الگوي    

 :است بوده كشور داخل در امنيتي ضريب افزايش براي سياسي رقابتهاي ميزان ساختن محدود

  
 سياستگذاري در وحدت :انقالب شوراي تأسيس -1

 تأكيـد  ضمن شاه، مقابل رد ايران مردم انقالبي جنبش موقعيت تثبيت خميني (ره) براي امام    

 شاهنشاهي حكومتي نظام براي بديلي تأسيس به اقدام تظاهرات، شكل به مردمي حضور عامل بر

 )30(بود.  انقالب شوراي همان كه كردند



 و نداشتند نظر موقت دولت به حتي منظور اين خميني (ره) براي امام كه آن توجه قابل نكته    
 انتظـار  برخالف و دارد برتري موقت دولت بر حيث اين از شورا كه شود مي مشاهده رو اين از

 دارد مهـم  نكته اين بر داللت فوق مطلب .نمايد مي دخالت نيز اجرايي امور در بازرگان مرحوم

 انقالبـي  عيـار  تمـام  دولت يك نقش ايفاگر كه شد تشكيل منظور اين براي انقالب شوراي كه

  .داشت عهده به "انتقالي" قشين صرفا موقت دولت ميان اين در و باشد
 تأسيس و انتخابات برگزاري براي الزم بستر كه بود آن بازرگان دولت از توقع كه صورت بدين

 كه آن نتيجه !كند بازي را مستقل دولت يك نقش كه اين نه و آورد فراهم را مربوطه نهادهاي

 دارد عهـده  را كالن سطح رد رويه وحدت امر كه آمد در مقتدري نهاد مثابه به انقالب شوراي

 خمينـي (ره) جانـب   امام شورا، اين با موقت دولت تقابل در شود مي مشاهده خاطر بدين و بود

 .دهد مي استعفاء بازرگان نهايت در و گرفته را شورا

  
 سياسي عمل در وحدت :اسالمي جمهوري حزب تأسيس -2

 ايـران،  ملت انقالب اسالمي لاصي هويت از خود پاسداري در بايد  اسالمي جمهوري حزب" 

خميني  (امام ".نهراسند گروهها و افراد العملهاي عكس از راه اين در و  بوده پراستقامت همچنان
 )31((ره)) 
 مخـالف  اسالمي جمهوري نام به واحدي حزب تأسيس با آغاز در چه خميني (ره) اگر امام    

 روند بردن كژراهه به و قدرت قبضه مقام در كه احزابي و گروهها حضور به توجه با ولي بودند

 مثابه به جمهوري حزب بناي با خلق، مجاهدين و خلق فدايي چريكهاي همانند بودند، انقالب

در   حزب اين و كردند موافقت مخالف، گروههاي و احزاب كليه مقابل در واحدي سياسي جبهه
 :بود آمد صراحتا حزب اساسنامه در )32(كرد.  موجوديت اعالم رسما1357بهمن  30

 است اجتماعي قشرهاي كليه فعال و ايمان با نيروهاي سازماندهي و هدايت متولي حزب، اين" 

 انقـالب  ايـن  در هنوز كه نيروهايي بسيج همچنين و دارند شركت ايران اسالمي انقالب در كه

 )33( "اند. نگرفته عهده بر مؤثري نقش عظيم
 عضـويت  به توجه با حزب كالن نگرش و شود مي الدنب شدت به عمل مقام در فوق سياست 

 و اردبيلي رفسنجاني، اي، خامنه بهشتي، اسالم حجج و آيات همچون آن، در انقالب بزرگ مردان
 خمينـي ( ره ) در  امـام  .يابـد  مي حاكميت و زده كناري به را رقيب ديدگاههاي زودي به باهنر،

 :دارند مي اظهار كلي رهنمود يك مقام در و باره همين

 و بكننـد  كـار  ملت اين براي بخواهند اگر .بخواهند را اسالمي جمهوري بايد هم كمونيستها" 
 )34( "بخواهند. را اسالمي جمهوري بايد همه .بگويند راست
 )35(كه:  دارد مي اظهار سياسي عمل شاخص تعيين مقام در نيز بهشتي اهللا آيت شهيد    



نظارت [ حزب  اين با كه بكنند قبول را كالن و خرد هايمسؤوليت اسالمي جمهوري در كساني -
 .باشد سازگار ] مزاجشان

 ايـن  از كـه  بدهنـد  كسـاني  به را جايشان لطفا بكنند تحمل توانند نمي را نظارت اين كه آنهايي

 1 ".كنند مي استقبال صميمانه نظارت

 و حـال  گذشـته،  رد اسالمي جمهوري حزب" سخنراني در نكته اين بر ديگر بار بهشتي شهيد
 باال تا پايين سطوح از مديريتها كليه شدن يكدست ضرورت بر وضوح به و كرده تأكيد "آينده

 عمل حوزه در وحدت ايجاد براي جمهوري حزب كه آن نتيجه )36(نمايد.  مي اشاره كشور در

 رسالت رساندن انجام به با مدتي از پس و شود مي تأسيس انقالب شوراي مكمل منزله به سياسي

 پايـان  كـارش  خمينـي ( ره ) بـه   امـام  امـر  بـا  احتمالي، آسيبهاي از جلوگيري خاطر به اش اوليه

 )37(بخشد.  مي
  
 رويه وحدت ايجاد نظامي بازوي :پاسداران سپاه تأسيس -3

 جمهـوري  رفرانـدم  و پرسـي  همـه  و راهپيماييهـا  در خـود  گسترده حضور با مردم چه اگر    

 تأسيس با ورهبري غيراسالمي، آرمانهاي ضد بر صريح گيري موضع با قالبيان دولتمردان اسالمي،

 رقيب گروههاي ونفي اسالمي  حكومت   تأسيس  بر ضرورت  خود مبني  خواست از انقالب، شوراي

 بر خود عقيده تحميل پي در كرده، راجزم نشيني،عزم عقب جاي به مخالف احزاب وليكن برداشتند پرده

 پاسـداران  سـپاه  تأسـيس  خمينـي (ره) فرمـان   امام كه بود مرحله اين در .دندبرآم مردم اكثريت

 اهللا آيـت  .كردند صادر كشور، در وحدت آرمان تحقق نظامي بازوي مثابه به را اسالمي انقالب

 اظهـار  اش سـخنراني  اولـين  در و كرد اقدام مهم كار اين به سرعت به انتصاب، از پس الهوتي

 تجلي .است دارا را مخرب عوامل و ضدانقالبيون شرّ از انقالب حفظ رسالت سپاه :كه داشت

 و عـرب  خلـق  )، حـزب 1358ارديبهشـت   14تبريـز(   ناآراميهـاي  با سپاه مقابله در رسالت اين
 امـام  آرمـان  تحقق و معارض گروههاي راندن بيرون در كه باشد مي خلق مجاهدين با برخورد

 )38(داشت.  بسزايي خميني (ره) نقش
  
 نهادسازي مقام در وحدت :اسالمي حكومت أسيست -4

 روحـانيون  كـه  مسـأله  ايـن  بـا  ايشـان  كه آيد برمي خميني (ره) چنين امام اوليه اظهارات از    

 بـراي  حتـي  و انـد  بوده مخالف گيرند، برعهده را جمهوري رياست همچون كالني مسؤوليتهاي

 اسـتفاده  سوء و بعدي حوادث اما .داشتند نظر در را قم در مستقر نظارتي مقام خويش شخص

 جـا  آن بـه  خمينـي ( ره ) را  امـام  - او هـواداران  و صـدر  بني چون - منافق و معاند گروههاي

 .سازند حاكم نيز دولتي نهادهاي كالن سطح در را نظر مورد وحدت كه شد رهنمون



 اسـت ري چـون  مهمي مناصب خميني (ره) در امام حضرت پيرو نيروهاي كه است زمان اين از

 ايـن  از ائتالفـي  تشـكيل  شاهد ما و گيرند مي قرار مردم نمايندگي و مجلس رياست جمهوري،

 مجـاري  ايـن  از داشـتند  قصد كه باشيم مي گروههايي ساير مقابل در سياست صحنه در نيروها

خمينـي   امـام  پيـرو  نيروهـاي  بزرگ ائتالف پيروزي .جويند بهره خود سلطه اعمال و نفوذ براي
 و انتخابات آقاي هاشمي رفسنجاني به رياسـت مجلـس، نمـود    1358اسفند  24تخابات (ره) در ان

 .داشت دنبال به را بسزايي تأثيرات زمان آن در كه است سياست اين بارز

  
 "تحديد" الگوي شناسي آسيب - د 

 ديكتـاتوري  يك به آن شدن تبديل و استمرار است، متصور الگو اين بر كه آسيبي مهمترين    

 .است شده آن نمايي بزرگ در سعي بعضا و گرديده تأكيد آن بر پيوسته ابتدا همان از كه است

 محـل  را آن جمهـوري  حـزب  به نظر با داشت، انتقاد الگو اين بر شدت به كه بازرگان مرحوم

 را خـود  كـه  او )39(هسـتند.   كشور به منازع بي سلطه اعمال پي در كه خواند مي اي عده تجمع

 سياسـتهاي  توانسـت  نمـي  كـه  بـود  بـديهي  )40(خوانـد   مي تدريجي عمل و اسيدموكر طرفدار

 )41(داشت.  آن از را ديكتاتوري يك تلقي خاطر همين به و كند درك را انقالبيون بخش وحدت
 حـق  و مملكـت  حسـاس  شرايط به توجه خميني (ره) بدون امام مخالفان رويكرد كلي طور به

 خطي تك الگوي تضعيف مقام در شان، خونين انقالب رددستاو از پاسداري براي مردم مشروع

 :كه داشتند مي اظهار چنين تعابير ترين محترمانه در خميني (ره) برآمده، امام

 در اي عـده  كـه  افتاده اتفاق بسيار بلكه شود نمي ناشي رهبران سوءنيت از ديكتاتوري هميشه" 

 نهـادي  و فكـري  مبـاني  تـدريج  به و ندكن مي فراهم را استبداد رشد هاي زمينه نيت حسن كمال

 )42( "آورند. مي وجود به گذشته محتواي و جديد شكل با دوباره انقالب از بعد را  جامعه
 نشـان  عمـل  مقـام  خميني (ره) در امام حضرت )43(وارده  انتقادات وسيع طيف از گذشته    

 بر خميني (ره) مبني امام نههوشمندا تصميم .كردند عمل موفق نيز زمينه اين در چگونه كه دادند

 كالن راهبرد از حكايت نمود، مي ناپذير توجيه بسياري نظر از كه جمهوري حزب فعاليت تعطيلي

 و اسالمي حكومت مباني تثبيت هدف به نيل خميني (ره) با امام كه اين و خميني (ره) دارد امام
 درون از حزبـي  تك نظام يك پيدايش از احتراز جهت انقالب، اصلي هاي شالوده ساختن استوار

 صـادر  را حـزب  فعاليـت  تعطيلـي  بر دستور كشور، بر منازعش بي حاكميت و جمهوري حزب

 ضرورت بر تأكيد و آنها همه تأييد با - مختلف گروههاي حضور براي را راه مقابل، در و كردند

 .ساختند فراهم - واحد چارچوب درون در آنها فعاليت
 :گويد مي چنين مهم اين تحليل در انيرفسنج هاشمي االسالم حجت



 حـزب  آن در هم من كه شد تشكيل اسالمي جمهوري حزب مثل بزرگي حزب انقالب، اول" 

 دليـل  شايد .ندهد ادامه را هايش فعاليت كه رسيد نتيجه اين به نهايت در هم حزب بودم، مؤثر

 احزاب رشد كه دارد جودو قدرتي ايران در كه است اين كنند نمي رشد ايران در احزاب كه اين

 )44(دارد،  وجود ايران در حزب از نيرومندتر كه بينند مي احزاب دهد، مي قرار تأثير تحت را
 نيرويي ظهور از جلوگيري جهت گزينه بهترين حزب نكردن فعاليت بر تصميم ساده، عبارت به 

 را عرصه داشت، ختيارا در كه امكاناتي به توجه با توانست مي كه بود كشور در واحد و متمركز

 .كند سد خودي گروههاي ساير ظهور بر

 خـاطر  خمينـي (ره) بـه   امـام  حضرت اسالمي، انقالب حيات از اول دوره در كه، آن نتيجه    

 اعمـال  با و برگرفته را تحديد الگوي سياسي، رقابت و داخلي امنيت بين معكوس رابطه وجود

 "حكـومتي  و نظـامي  عملـي،  سياسـت  ري،سياسـتگذا " سطح چهار در بخش وحدت سياستهاي

 آن اسالمي، حكومت بنيانهاي كردن استوار با و دهند عبور نخست مرحله از را كشور توانستند

 .سازند مستقر را

  
 رفسنجاني هاشمي آقاي دولت امنيتي الگوي : سوم فصل
 نظام كامل استقرار تحديد، الگوي قالب در گير پي تالش دهه يك حدود مثبت آثار جمله از    

 سياسـتهاي  نتيجـه  در .باشـد  مـي  انقـالب  اول دهـه  بحران دوره از خروج و اسالمي جمهوري

 و گرديد متوقف كشور در رقابت و امنيت معكوس رابطه,امام ( قدس سره )  كنترلي و اصالحي
 بـه  رفسـنجاني  هاشمي آقاي انتخاب )45(گشت.  مهيا تازه اي دوره به ورود براي مناسب زمينه

 خمينـي (ره) و  امـام  توسـط  دولـت  سياسـتهاي  تأييد و اساسي قانون اصالح جمهوري، ستريا

 اجراي براي مردمي و حكومتي سطح در عمومي اجماع بيانگر انقالب، رهبر پشتيباني آن متعاقب

 .كرد مي ياد آن از سازندگي عنوان با هاشمي آقاي كه بود هايي برنامه

  
 امنيت مقوله اقتصادي تعريف باز - الف 

 اضـطراري " شـرايط  از يـافتن  رهـايي  با تا داد دولت به را امكان اين598قطعنامه   پذيرش    

 .بپردازد خود تواناييهاي ارزيابي و بررسي به "تحميلي جنگ
سـال    در درصـد 17از ( تقريبـا )   ملـي  ناخالص توليد از اي سرمايه هاي هزينه سهم شديد كاهش
 نفتـي،  درآمـدهاي  افـت  جنگ، جاني و ملي و مالي خسارت، 1367سال   در درصد3به  1356

 سـريع  رشـد  و تـورم  دولت، بودجه كسري زياد افزايش خارجي، معتبر گذاريهاي سرمايه فقدان

 بنيـان  نـاتواني  و ضـعف  بـه  سـريعا  را دولـت  كـه  بودند شاخصهايي جمله و از )46(جمعيت 

 رفسنجاني هاشمي آقاي .ساخت گاهآ مردمي نيازهاي حداقل به گويي پاسخ براي كشور اقتصادي



 اقتصـاد  وضـعيت  گـرفتن  قرار و اقتصادي اوضاع وخامت از كه است عوامل همين به اشاره با

 يـاد  انداختـه  مخـاطره  در را كشور امنيت كه عاملي مهمترين چونان را قرمز خط زير در ايران

 )48(دارد:  مي اظهار تحليل مقام در )47(كرده، 
 مـا  جنـگ  از شده ايجاد مشكالت از بعد كه است اين الزم كارهاي از يكي كنم مي فكر من -

 1 .بكنيم كشور اقتصادي رونق به اقدام و بپردازيم مردم زندگي به بايد

 ها برنامه رأس در و گشته هاشمي آقاي دولت برنامه بخش بزرگترين مزبور، انديشه آن، پي در -
 :گيرد مي قرار

 و] اقتصـادي  فرهنگـي،  بازسـازي  دفاعي، بنيه تقويت بر عالوه هك داريم قرار شرايطي ما [ در“ 
 كميـاب  منـابع  از هنگفتـي  سـهم  صورت اين غير در زيرا  است ناپذير اجتناب كشور اجتماعي

 )49( "سپرد. خواهيم نابودي به سودمندي نتيجه هيچ بي  را كشور اقتصادي
  
 سياست حوزه در رقابتها ميزان تثبيت - ب 

 جمله آن از و انقالب عالي اهداف به رسيدن براي اي مقدمه اقتصادي بازسازي كه جا آن از    

 توليـد،  تـا  آيـد  مـي  الزم گيـرد،  مـي  قرار دولت كار دستور در و رفته شمار به اجتماعي عدالت

 ايرانـي  سرمايه صاحبان و متخصص نيروهاي بازگشت خارجي، گذاري سرمايه سازي، خصوصي

 كشـور  اقتصـاد  و يافتـه  وضـعيت  بهبـود  ممكن نحو هر به ملي مشاركت و كشور از خارج در

 چنـين  بـروز  بـراي  مناسـب  بسـتر  سازي فراهم دولت اصلي رسالت زمينه اين در .شود متحول

 مـالي  و جـاني  امنيـت  تضمين و كشور وضعيت تثبيت :شامل مشخص، طور به كه بود تحولي

 كـه  ايـن  بـر  تأكيـد  ضمن فسنجانير هاشمي آقاي .شد مي زمينه اين در كنندگان مشاركت كليه

 هـا،  سرمايه امنيتي ضريب افزايش بر اشاره با دهد، مي را ضمانتي چنين اسالمي جمهوري دولت

 )50(گويد:  مي
 هـاي  برنامه و قضاييه قوه انتظامي، امكانات ما و دارد اختيار در را تضمين ابزار تمامي دولت -

 جنـگ  از چـه  هـر  و دارنـد  امنيت گذاران سرمايه .كنيم مي اعالم تضمين اين پشتوانه را سياسي

 2 ".شد خواهد تقويت امنيت اين بگيريم فاصله
 و بنديها گروه سطح داشتن نگاه ثابت براي دولت تالش شاهد كه است برنامه همين به عنايت با

 مقطعـي  انزواي قيمت به حتي - يكديگر به آنها بيشتر چه هر كردن نزديك كشور، در جناحها

 ديـدگاههاي  كـه  جرايـدي  و نشريات تعداد محدوديت - مملكت عاليه مصالح براي هگرو يك

 حـوزه  در نوانـديش  يـا  و طلـب  اصالح فكري جريانهاي خوابانيدن دارند، مخالف يا و انتقادي

 در نسـبي  ثبـات  يـك  ايجـاد  سياست، حوزه در گرا تثبيت مشي خط نتيجه .باشيم مي  و فكري

 دنبال به را اقتصادي وضعيت بهبود و رشد خارجي، هاي مايهسر جذب كنار در كه بود 9كشور



 هاشـمي  آقـاي  جمهـوري  رياسـت  دوره سـال  هشـت  طي دولت راهبرد ديگر، بيان به .داشت

 الگـوي  بـه  آن از ما كه )51(دارد  سياسي توسعه بر اقتصادي توسعه تقدم بر داللت رفسنجاني

 مبين كشور در سياسي توسعه عمده هايشاخص وضعيت بررسي همچنين .ايم كرده ياد گرا تثبيت

 :داشت اشاره زير موارد به توان مي جمله آن از باشد، مي فوق تحليل واقعيت
تـا    ) كـه 1360واسالمي ( مصـوبه   صنفي - سياسي احزاب،جمعيتهاوانجمنهاي فعاليت قانون .١

 تعـداد  كـه  اي گونه شودوبه نمي فعال نيزچندان هاشمي آقاي دولت در بود مانده مسكوت1368

در   كه آن حال رسد موردمي39كشوربه وزارت احزاب ماده كميسيون از شده صادر مجوزهاي
 )52(گردد.  مي بالغ مورد25به   عدد اين خاتمي آقاي دولت اول ماه14

 و شود نمي گذارده اجرا به آمده، عمل به تالشهاي همه با روستا و شهر شوراهاي قانون .٢
 .پوشد مي عمل جامه تازه، دولت اوايل در

 و يابند نمي عرضه مجال چندان دوره اين در)انتقادي رويكرد با ويژه به) كتب و نشريات .٣
 مجموع در كه ديگري موارد  و شود مي زياد شان فعاليت خاتمي دولت ابتداي در عوض در

آزمايند.  مي را اي تازه روند الگو، تغيير با همگي كه گردد برمي جامعه فضاي سياسي نشاط به
)53( 

  
 شناسي آسيب - ج 

 وارد آن به كه انتقاداتي و ايرادات از اي پاره از گذشته را هاشمي آقاي دولت اقتصادي برنامه    

 سـطح  به دستيابي و ملي ناخالص توليد ميزان رشد .كرد ارزيابي موفق خود حد در بايد شده،

سال   در توسعه حال در كشورهاي ويژه درصد، 9/5رقم  با مقايسه در درصد5/4بر   بالغ رشدي
 شاخصـهاي  بهبـود  تـورم،  نسبي مهار مختلف، بخشهاي افزوده ارزش ميزان مثبت ، روند1995

 شاخصهايي جمله از )54(رفاهي  خدمات از خانوارها مندي بهره درصد افزايش و درآمد توزيع

 .دارند توفيق اين بر داللت كه هستند
 توسـعه  حال در كشورهاي ساير در آن بر سابق كه تداش متفاوتي سياسي آثار كاميابي، اين اما

مـادي (   وضـعيت  بهبـود  توسعه، حال در كشورهاي تاريخي تجربه مطابق .بود گشته نمايان نيز
 بـا  همزمـان  كـه  معنـي  ايـن  بـه  .باشد مي سياسي توسعه با نزديك ارتباط اقتصادي ) در توسعه

 بـه  آنها به پاسخ كه آيد مي وجود به جامعه سطح در اي تازه نيازهاي معيشتي، وضعيت بهشدگي

 )55(نيست.  ميسور و ممكن سياسي توسعه طريق از جز
 اثر ايران، زمينه در و است برخوردار زيادي تاريخي پيشينه از فوق موضوع نظري حيث از    

 را تحليلهـا  گونـه،  اين باب كه باشد مي آثاري جمله از كاتوزيان همايون محمدعلي آقاي تأليفي

 ايـن  بـه  اقتصاد و سياست حوزه دو بين شده ايجاد شكاف به اشاره با كاتوزيان .است هگشود



 ايـن  بـر  )56(باشد.  مي شكاف اين تعميق از ناشي ايران در اجتماعي تغييرات كه رسد مي نتيجه

 مبـاني  كـه  حيـث  آن از رفسـنجاني  هاشـمي  آقـاي  دولـت  اقتصادي نوسازي سياستهاي اساس

 حـال  اين با .بود كارساز بسيار كشور امنيتي ضريب افزايش در كرد، تقويت را كشور اقتصادي

 سياسي توسعه تثبيت و اقتصادي رشد از ناشي طبيعي شكاف بروز شاهد پديده، اين با همزمان

 بـا  كـه  گونـه  همـان  ديگـر،  عبارت به )57(گرديد.  76خرداد  دوم تحول ساز زمينه كه باشيم مي

 الگـوي  از انتقـال  بـراي  مناسـب  شرايط تحميلي، جنگ پايان و اسالمي جمهوري نظام استقرار

 تحـول  شاهد ديگر بار اقتصادي شرايط نسبي بهبود با آمد، فراهم "تثبيت" الگوي به "تحديد"

 ديگـر  الگـويي  تغييـر  يك براي مناسب زمينه آمدن فراهم و محور بسط به محور حفظ گفتمان

 است خاطر همين به .نمايد مي تجلي مهوريج رياست به خاتمي آقاي انتخاب در كه باشيم مي

 :دانست سابق گفتمان درون از برخاسته بايد را حاضر گفتمان كه

 كرد پيدا را خود معناي نظام داخل نيروهاي عمل برنامه مبناي بر خرداد دوم انتخابات واقع در" 

 )58( "شد. جناحها شدن قدرتمند موجب كشور ] رخ [ داده ] كه مهمي [ در تحول داد نشان و
  

 خاتمي سيدمحمد آقاي دولت امنيتي الگوي : چهارم فصل
 قابليـت  و پختگـي  توانست پيشين مرحله دو گذر از ايران اسالمي جمهوري امنيتي الگوي    

 بيانگر جديد، دشواريهاي بروز .گردد برخوردار خود حيات از مرحله سومين به ورود براي الزم

 اين مهمترين .نداشت وجود پاسخي آنها براي سابق گفتمان در كه بود اي تازه خواستهاي طرح

 را اي تـازه  الگوهـاي  طراحـي  كـه  بود توسعه به جامعه فرهيختگان و جامعه نگاه تغيير تحولها،

 :طلبيد مي

 جامعه اين افراد .باشد داشته وجود اجتماعي مشاركت آن در كه است يافته توسعه اي جامعه" 

 بـه  نسبت بيشتري نيازهاي جامعه اين افراد كه است طبيعي  درگيرند بيشتر اجتماعي مسايل با

 )59( "دارند  گذشته
 خـاتمي  آقـاي  دولت امنيتي الگوي تحليل به تازه، مقتضيات و شرايط بر تأكيد ضمن ادامه در 

 .پردازيم مي

  
 "رقابت - امنيت" الگوي تغيير - الف 

 سـاختن  اسـتوار  و اسالمي جمهوري تقراراس براي گير پي تالش و حكومت دهه دو تجربه    

 كشور در رقابت و امنيت رابطه اصالح به منجر نهايت در آن، سياسي و اقتصادي فرهنگي، مباني

 امنيت كه رسيدند نتيجه اين به مردم هاي توده و نخبگان هم و دولتمردان هم كه اي گونه به شد

 تـازه  الگـوي  طـرح  .شود مي تقويت تيح و نديده آسيب سياسي سالم رقابتهاي ناحيه از داخلي



 مردم و نخبگان گسترده استقبال پرداخت ) و خواهيم آن كليات بيان به متعاقبا خاتمي ( كه آقاي

 در مـردم  گسـترده  حضـور  و انديشه و فكر صاحبان گفتار و آثار در كه - ايشان هاي برنامه از

 آغـاز  دنبال به - سياستها اين از بريره مقام پشتيباني و - )60(كرد  تجلي خرداد دوم انتخابات

 داللت تماما - دولت هاي برنامه از رهبري تأييد عدم بر مبني شبهاتي طرح و خاتمي آقاي كار به

 زير اصول به توجه الگو اين باب در .دارد تازه الگويي حاكميت جهت ملي عزم و خواست بر

 :نمايد مي ضروري

  
 خاتمي آقاي دولت الگوي با رفسنجاني اشميه آقاي دولت الگوي نسبت :پيوستگي -1

 سومين نمود، مي مطابق روز مقتضيات و شرايط با كه حيث آن از خاتمي آقاي دولت الگوي    

 امـام  حضـرت  را نخسـت  گام .آيد مي حساب به كشور در امنيتي وضعيت بهبود جهت در گام

 بـا  و بـود  مرحلـه  ارتريندشـو  كـه  برداشتند اسالمي جمهوري تأسيس ابتداي خميني ( ره ) در

 اي رابطـه  ايجاد براي را راه گرفته را برانداز سياسي فعاليتهاي جلوي توانستند "تحديد" الگوي

 بعد خميني (ره) و امام تأييد با ادامه در .سازند هموار سياسي رقابت و داخلي امنيت بين سالم

 بـه  سياسـي  فعاليتهـاي  اشـتن د نگـه  ثابت ضمن هاشمي آقاي دولت اي، خامنه اهللا آيت ايشان از

 براي بعد سالهاي در بود ممكن كه ايران عمده ضعف نقطه يعني - كشور اقتصادي مباني تقويت

 ضـرورت  معنـاي  بـه  زمينـه  اين در توفيق .گمارد همت - باشد خطرساز كشور امنيت و ثبات

 .ديدگر امر اين دار عهده خاتمي آقاي بار اين كه بود "رقابت - امنيت" الگوي تحول
 گسستي بروز شاهد ما و بوده يكديگر با همسويي در پيش مرحله سه نظرگاه، اين از خاطر بدين

 :باشيم نمي - گشته بيان بعضا كه چنان -

 در قبـل  سـال  نـوزده  كه بود روندي سرگيري از حقيقت در1376سال   خرداد دوم انتخابات" 

 )61( "بود. شده آغاز اسالمي انقالب جريان
 نـدارد،  توجـه  الگـو  سـه  اين دروني ارتباط به كه حيث آن از فوق تحليل كه است بديهي    

 تنهـا " كـه  خاتمي آقاي بيان اين .باشد تواند نمي ما جامعه سياسي واقعيت بيانگر و بوده ناقص

 بـه  را بزرگ كارهاي اين مقدس دفاع دشوار دوران از بعد توانست مي رفسنجاني هاشمي آقاي

 .دارد گسست نظريه نفي و الگو دو اين پيوستگي بر داللت )62( "برساند. انجام

  
 توسعه اصلي مانع سياسي توسعه و اقتصادي توسعه بين شكاف :مقاومت -2

 از درصـدي  بروز و دهد نمي رخ سادگي به جوامع همه در و هميشه الگوها تحول و تغيير    

 در كه اي گونه به نيست، يكسان تحولها همه در مقاومت اين ميزان البته .است طبيعي مقاومت،

 مشـاهده  كمتـر  مقاومت اين - تثبيت الگوي به تحديد الگوي تغيير يعني - تحول اولين جريان



 بيشتر بسيار آن ميزان - تكثر الگوي نفع به تثبيت الگوي تغيير يعني - دوم تحول در و شود مي

 شـكاف  وضـعيت  در ريشـه  مقاومت اين بروز جناحي، حساسيتهاي از اي پاره از گذشته .است

 .دارد - سياسي و اقتصادي توسعه يعني - ايران در توسعه مؤلفه دو بين موجود

 كـه  شـود  مـي  ) معلـوم 1376و 1368الگوهـا (   تحول مقطع دو در كشور شرايط به توجه با    

 نمـودار  به كنيد ( نگاه .باشد مي كمتر بسيار1376سال   به نسبت 1368سال  در موردنظر شكاف

 رفسـنجاني  هاشمي آقاي براي را كار مؤلفه دو اين وضعيت نزديكي ديگر عبارت ) به2ره  شما

 ميزان كمترين با كه شود مي مشاهده رو اين از .ساخت مي هموار بسيار تازه دوران به گذار جهت

 متمركـز  جمهـوري  رياسـت  در قـدرت  وزيـري،  نخست پست اساسي قانون اصالح با مقاومت،

 رونـد  داشـتن  نگـاه  ثابـت  و اقتصـادي  توسـعه  بـر  تأكيـد  خاطر به1376سال   در اما .گردد مي

شـماره    نمودار به كنيد ( نگاه .يابد مي افزايش اي فزاينده شكل به شكاف اين سياسي، اصالحات
 در حتـي  - گذشـته  سال دو تحوالت و نبوده ميسر و ممكن سادگي به الگو تغيير رو اين ) از2

 .باشد مي تفسير قابل نظرگاه همين از - دارد صرف جناحي و يحزب صبغه و رنگ كه مواردي

 موسوي ميرحسين آقاي گيري موضع تحليل : ضرورت -3

 و نظـران  صـاحب  رفسنجاني، هاشمي آقاي جمهوري رياست دوره پايان به شدن نزديك با    
 بـه  ند،بود تعلقات اين از فارغ بعضا و متنوع جناحي وابستگي حيث از كه مختلف گران تحليل

 آقـاي  .نمودنـد  مي بيني پيش را آن وقوع حداقل يا و ورزيده تأكيد تحولي چنين بروز ضرورت

 بـه  كالن تحليل يك در نظام مصلحت تشخيص مجمع عضو و ملي امنيت دبير روحاني حسن

 )63(نمايد:  مي تبيين چنين را آن و اشاره كشور سياسي سيستم ضعف نقطه
 درسـت  قالـب  ولي داريم رقابت داريم، آزاد انتخابات اينكه و داريم مشكلي كشورمان در ما -

 1 ".كنيم مي پيدا مشكل گاهي نداريم درست قالب چون .نداريم كار اين براي

 باشـد،  مـي  رفسـنجاني  هاشمي آقاي دولت دوره اواخر در كه تحليل اين بيان زمان به عنايت با

 كـه  اسـت  زمـان  همـين  در .بـرد  پـي  زمـان  گذر در "تثبيت" الگوي كارايي كاهش به توان مي

 )64(دارد:  مي اظهار نطقي در صراحتا مشهد نماينده فاكر االسالم حجت
 ايـن  قـدرت  كـه  باشـد  كسـي  بايـد  آينـده  جمهور رييس .هستيم تكاني خانه يك نيازمند ما -

 2“. كند تكاني خانه خواهد مي كه كسي .باشد داشته را تكاني خانه

 )65(گويد:  مي كه جا آن كند، مي تفسير ديگري ديدگاه از نبوي بهزاد را معنا همين
 رأي جاي به مردم هشتم دور انتخابات در جمهوري، رياست انتخابات قبل هاي دوره برخالف -

 3“. كرد خواهند حمايت كنند مي نامزد را افراد كه فكري و سياسي جريانهاي از شخص و فرد به



 مهـم  واقعيـت  يـك  بـر  داللت ولي شد مي ايراد فمختل سياسي اغراض با چه اگر فوق دعاوي

 صـورت  بايد مهم ضرورت يك مثابه به "رقابت - امنيت" الگوي تغيير كه اين هم آن و داشت

 جناحهـاي  كـه  بـود  خـاص  الگوي يك به رأي معناي به خرداد دوم انتخاب رو اين از و پذيرد

 .كنند ايفاء ميان اين در را اصلي نقش بتوانند بودند، مايل مختلف
 احساس را آن مختلف، سياسي گروههاي و نخبگان هم و ملت هم كه فوق نياز به توجه با    

 و ايشـان  زياد محبوبيت رغم علي كه گردد مي مطرح موسوي ميرحسين آقاي نامزدي كردند، مي
 .پذيرد نمي را آن وي سياسي، مختلف گروههاي حمايتهاي

 توانسـت  نمـي  او مختلـف  علـل  بـه  كه گردد رميب واقعيت اين به پذيرش عدم اين اصلي علت

 داخلـي  امنيت از تازه الگويي اجراي و طراحي يعني - انقالب و جامعه اساسي نياز گوي پاسخ

 )66(نويسند:  صراحتامي ملت براي صادره متن در خاطر بدين .باشد - سياسي رقابت
 را اسـت  فرمـوده  مقـرر  او بـراي  خداوند كه خدمتگزاراني شريف، ملت مكرر لطفهاي اظهار -

 مصـالح  بـه  خويشتن مصلحت از بيش و بينديشند آنان منافع به خود از بيش تا كند مي مكلف

 باره اين در  جانب اين  بپردازد است برخاسته آنها جوانان بهترين خون ميان از كه مقدسي نظام

 مـردم  كـه  ياعتمـاد  و لطـف  شايسته و مفيد را كار اين كردم غوص بيشتر چه هر و انديشيدم

 عمل برهه اين در خويش وظيفه به اميدوارم اينك  نيافتم اند، فرموده تصور آن قابل مرا مهربان

 1“. كنم پايمال را خودخواهي عقل، و وفاداري حكم برابر در باشم توانسته اگر نمايم

 صشخ بايد مي نظام، مصالح رعايت براي كه آيد برمي چنين موسوي آقاي استدالل فحواي از -
 را عرصـه  رو ايـن  از .دهد پاسخ جامعه روز نيازهاي به بتواند تا گيرد قرار مقام اين در ديگري

 زهرا خانم بيان .گذاردند باز داشتند مشخصي "رقابت - امنيت" الگوي كه نظراني صاحب براي

 عـدم  علـت  تحليـل  مقـام  در كـه  جا آن نمايد، مي واقعيت به نزديك خصوص اين در رهنورد

 )67(گويد:  مي موسوي يآقا حضور
 كه آن براي الزم ابزار و امكانات و موسوي موردنظر مدل آن كه رسيد مي نظر به مجموع در -

 2“ ندارد وجود كند پياده را خود مدل

 
 خاتمي آقاي "رقابت - امنيت الگوي" گيري شكل بستر - ب 

 - سياسـي  حيـات  از دوم دهـه  پايـاني  سـالهاي  در امنيتـي  مالحظات حيث از ايران جامعه    

 :بود رو روبه اصلي نگرش سه با اش، اجتماعي

 سازگار اسالمي اصول با اساسا را رقابت و "سياسي تكثر" موضوع كه "انگار يكسان" ديدگاه -1

 جريان تحريف و اسالمي بستر در سياسي رقابتهاي منفي پيشينه به استناد با نگرش اين .ديد نمي

 ايـن  بـه  )68(مسلمان  گران انديشه متعارض آراي به توسل با نآ نظري مباني تضعيف و امامت



 آن از شـود؛  گـذارده  كنـاري  بـه  بايد و بوده اعتبار بي امروزي بنديهاي تقسيم كه رسد مي نتيجه

 :جمله

 براي .ندارم قبول مدرن و سنتي راست، چپ، چون دستجاتي قالب در را موجود تعريفهاي من"

 تماميت و استقالل حافظ فقيه، واليت خط پيرو امام، خط پيرو انمسلم امام، پيرو امام، خط من

 مقابـل  نقطـه  و سازندگي و امام خط از پيروي ندارد، وجود بيشتر تعريف دو  دارد معنا ارضي

 )69( "آن.
 آن ديـدگاه  ايـن  ايـراد  .باشد مي مدنظر "سياسي رقابت" نه و "سياسي وحدت" نظرگاه اين از

 تجربـه  دهـه  دو طي انقالب كه مكاني و زماني شرايط و قتضياتم كردن لحاظ بدون كه است

 يـك  و رقيـب  گروههـاي  طـرد  شـيوه  بـه  داخلـي  امنيت تحصيل مقام در همچنان است، كرده

 و اصـالح  مقـام  در اين بر خميني (ره) سابق امام حضرت كه الگويي يعني رود؛ مي سازي دست
 )70(برآمدند.  هاشمي، آقاي دولت رهدو در گذارده اجرا به سياستهاي تأييد با آن ترميم

 طبيعـي  اي پديـده  نظـام  به وفادار سياسي گروههاي تكثر ديدگاه، اين از ،"تكثرگرا" ديدگاه -2

 :نمايند مي فعاليت رقابت اصل براساس نهايت در كه اين و شود مي تلقي

 شود مي يمتقس نوگرايان و گرايان سنت اصلي بخش دو در عمدتا ما مذهبي - سياسي تفكرات" 

 )71( "است. انقالب طبيعي روند اين البته .دارد طيفيهايي گروهها اين از كدام هر كه
 و روايـات  آيـات،  از كـه  داشـت  را خـود  ديني مستندات و نظري تأييدات نيز تكثرگرايي    
 شـد  مي شامل را گوناگوني طيفهاي ديدگاه اين )72(گرفت.  مي خميني (ره) قوت امام هاي گفته

 توسـعه  به نيل براي سياسي رقابت در تكثر وجود اصل در ايدئولوژي، در اختالف رغم ليع كه

 بزرگتـرين  را جبهـه  ايـن  توان، و نيرو نظر از توان مي مجموع در .بودند مشترك هم با سياسي

 .آورد حساب به جمهوري رياست انتخابات برگزاري از قبل دوران در عملي - نظري جبهه

 امنيتي الگوي كه بود اي گونه به كشور شرايط نظرگاه، اين از "موجود عوض حافظ" ديدگاه -3

 اهـداف  بـه  اقتصـادي  توسعه طريق، اين از تا داد مي ادامه خود حيات به بايد همچنان "تثبيت"

 حكايت كه اي گسترده موج برخالف شود مي مشاهده رو اين از .آمد مي نايل كامل طور به خود

 دوره اسـتمرار  از ديـدگاه  اين پيروان داشت، كشور بر حاكم لگويا در تحول بروز ضرورت از

 ايـن  بايد بيشتر امنيت تأمين براي بودند معتقد و گفته سخن رفسنجاني آقاي جمهوري رياست

 :گويد مي باره اين در مرعشي آقاي .بشود كار

 يسـت ن جمهوري رياست محتاج وي كه چرا نيست موافق امر اين با رفسنجاني هاشمي آقاي" 

 بخـواهيم  كـه  دارد دليلي چه كشور مردم عنوان به ما و دارد ايشان خدمات به نياز كشور بلكه

 را مردم خواست مردم نمايندگان عنوان به ما لذا شود فراهم زمينه بايد .ببنديم را خودمان دست



 مسـؤوليت  بار زير از شانه عمومي خواست مقابل در رفسنجاني هاشمي آقاي و كنيم مي مطرح

 )73( "كرد. نخواهد خالي
 برگـزاري  يا و اساسي قانون اصالح طرح بود، اساسي قانون اصالح كار اين الزمه كه جا آن از

 طريـق  اين از تا شود مي مطرح مصلحت تشخيص مجمع مصوبات به تمسك يا و پرسي همه يك

  پرسي با همه " :دارد ميخاطر اظهار  همين   به عليرضا محجوب  گردد. آقاي   نيز بر طرف  قانوني مانع 
 )74( "را تمديد كرد.  هاشمي آقاي  جمهوري   رياست دوران  توان  مي از مردم 

 و پيشنهاد اين با انقالب رهبر موافقت عدم مختلف، جناحهاي از سياسي گروههاي مخالفت    
 جمهـوري  رياست انتخابات صحنه از ديدگاه اين حذف به منجر هاشمي آقاي شخص مخالفت

 فضـاي  دوم، ديـدگاه  بـه  مختلـف  انجمنهـاي  و ها دسته گروهها، اقبال عالوه به امر اين .شتگ

 حـاكم  الگـوي  در تحول و تغيير بروز از جلوگيري كه نمود هدايت سويي به را كشور سياسي

 .رسيد مي نظر به ناممكن

  
 خاتمي آقاي امنيتي الگوي عمده هاي مؤلفه - ج 

 الگـوي  اجراي خواهان سياسي رقابت با داخلي امنيت رابطه ييرتغ به توجه با خاتمي آقاي    

 :شوند مي شمرده محترم بايد زير اصول الگو، اين مطابق .بود سياسي تكثر

 :سياسي تكثر پرتو در وحدت بازتعريف .١

 اي جامعـه  چنين كه چرا .نيست جامعه بودن دست يك و رنگ يك معناي به وفاق و وحدت"

 )75( "است. غيرفعال و مرده
 :حق يك مثابه به جامعه اداره در همگان حضور .٢

 حكومـت  در را قشـر  يـك  تنهـا  نبايـد  و دارد وجـود  مختلفي هاي نظريه جامعه، اداره درباره"

 را صـحنه  در حضور و انتخاب حق بايد پذيرفته را نظام چارچوب كه كسي هر بلكه .بپذيريم

 اولويتهاي كشور اداره در نيروها همه تمشارك و توسعه آزادي، امنيت، عدالت، )76(باشد.  داشته

 )77(دهد.  مي تشكيل كاري [ دولت ] را
 :سالم رقابت وجود بر تأكيد .٣

 )78(اسـت.   انقـالب  و نظـام  تقويـت  باعـث  مختلـف  هاي انديشه با متفاوت گرايشهاي وجود"
 نه اشدب تفكرها طرز مبين بايد رقابت اما است؛ فراهم رقابت براي خوبي زمينه اآلن خوشبختانه

 )79( "اشخاص.
 :توسعه اوليه اصل مثابه به تحمل وجود .٤

 )80( "بدهد. انتخاب حق مردم كندوبه راتحمل بايدرقيب است رشد خواهان كه اي انديشه هر"
 :رقيب ديدگاههاي از استقبال .٥



 )81(كننـد.   خـودرامطرح  بتوانندديـدگاههاي  متفكـر  نيروهـاي  همه كه كرد فراهم را فضايي بايد"
 )82( "بيابند. اظهارنظر اجازه امن و آزاد فضايي در بايد جامعه انديشمندان و متفكران

 
 :سياسي قدرت جريان بر مردمي نظارت افزايش .٦

 را خـويش  حقـوق  تواننـد  مـي  و دارنـد  اعتراض حق هستند، آزاد مردم اسالمي جمهوري در"

 )83( "بخواهند. حكومت از را آن و بشناسد
 :رونديشه حقوق از دولت حمايتي نقش .٧

 آنهـا  از و ايجـاد  را الزم امنيـت  اند، پذيرفته را اساسي قانون كه كساني همه براي بايد دولت" 

 از سـوم  الگـوي  خاتمي آقاي ديدگاه انتخاب با اسالمي انقالب كه، آن نتيجه )84( "كنند. دفاع

 حقيقـت  در و بود شده طراحي كشور تازه شرايط مطابق كه آزمود را "رقابت - امنيت" ارتباط

 .بود تري عالي سطح در پيشين سياستهاي ادامه

  
 "تكثر" الگوي شناسي آسيب - د 

 ولـيكن  اسـت  منـد  بهره توسعه به نيل براي بااليي سياسي قابليتهاي از چه اگر تكثر الگوي    

 .آيد مي حساب به نيز كشور امنيت براي جدي خطر يك رقابتها حوزه گسترش و گروهها تنوع

 و اصـل  رفته، فراتر موضوعه اصول چارچوب از رقابت كه بود خواهد هنگامي رخط اين بروز
 ضـرورت  و )85(  "ملـي  انسـجام " اصل بر تأكيد .خواند فرا مبارزه به را ديني حكومت مباني

 انتخابـات  زمـان  در پيوسـته  كه )86(مردمي  آراي از بااليي ميزان با جمهور رييس يك انتخاب

 عبارت به .كند مي پيدا معنا حيث همين از شد، مي استناد آنها به جمهوري رياست دوره ششمين

 و تشـتت  جـز  نشـود،  درك اگـر  كه باشد مي خود خاص سياسي فرهنگ داراي "رقابت" ديگر
 الگوي طراحي در خاتمي آقاي تأكيد مورد هاي مؤلفه .آورد نمي حاصل ديگري نتيجه پراكندگي

 .دارد كننـده  گيـري  پـيش  راهكارهـاي  طرح و خطري چنين از ايشان بيني پيش بر داللت "تكثر"

 كه است مواجه هم بيشتري آفتهاي با خود، پيچيدگي خاطر به تكثر الگوي كه آن كالم خالصه

 جنـاحي،  خواسـتهاي  خـاطر  بـه  ملـي  منـافع  يا و ديني مصالح شدن فدا به توان مي جمله آن از

 رقابتهـاي  محـل  از ملـي  تـوان  شكـاه  و ملي انسجام خطرافتادن به و رقابت يافتن موضوعيت

 )87(طلبد.  مي را ديگري مجال آنها اصالحي راهكارهاي طراحي كه كرد اشاره فزاينده
  

 گيري نتيجه



 دهـه  دو در كـه  اي مكـاني  و زمـاني  شرايط و مقتضيات واسطه به ايران اسالمي جمهوري    

 كرده تجربه "سياسي رقابت" با "داخلي امنيت" روابط تنظيم براي مهم الگوي سه داشته، گذشته

 .است
 رغم خميني (ره) علي امام حضرت مقوله، اين بين معكوس رابطه وجود واسطه به اول دوره در

 در وحـدت  ايجـاد  بـا  و گذاردند اجرا به را "تحديد" الگوي خارجي، و داخلي زياد فشارهاي

 جمهـوري  زبحـ  تأسـيس  سياسي ( بـا  انقالب، ) عمل شوراي تأسيس سياستگذاري ( با سطح

 كشور امنيت تأمين به اسالمي)، موفق جمهوري حكومت ( تأسيس پاسداران ) و سپاه و اسالمي

 الگوي شرايط، تغيير خاطر به جديد دوره در .شدند استقرار دوره به تهديد مرحله از آن گذار و

 جلو به گام يك هاشمي آقاي نوسازي هاي برنامه قالب در و رهبري تأييد با "رقابت - امنيت"

 خواستهاي و فضا اقتصادي، نوسازي سياستهاي اجراي با .گرديد بدل تثبيت الگوي به و گذارد

 و "تعدد" بر مبتني كه باشيم مي اي تازه شرايط ايجاد شاهد ما و يافته گسترش و تنوع نيز سياسي
 امنيتـي  الگوي تغيير امكان شرايط، در تحول اين )88(است.  گروهها و مردم "بيشتر مشاركت"

 رقابـت  پـذيرش  .آورد مي فراهم را باشد "تكثر الگوي" همان كه سوم مرحله به ورود و كشور

 يافتن اهميت با كه باشد مي الگو اين بارز ويژگي داخلي، امنيت مؤيد اصل يك مثابه به سياسي

 .شود مي متجلي مردمي مشاركت سطح گسترش و سياسي توسعه

 در "اقتصاد" و "سياست" اصلي مؤلفه دو موقعيت ارزيابي و گذشته سال بيست به نگاه با    

 اسـت،  ) آمده2شماره  ( نمودار در چه آن مشابه سيري گر نظاره مملكتي، كالن سياستگذاريهاي

 :كه است اين نمودار اصلي ايده .باشيم مي

 و اقتصـادي  اوضـاع  وخامـت  از جلـوگيري  بر اصلي سعي اسالمي انقالب از اول دوره در -1
 قابل حد تا روند دو اين بين شكاف نتيجه در .است بوده سياسي گروههاي بيشتر هرچه وحدت

 .بگذارد سر پشت را موجود تهديدات شود مي موفق كشور و يافته كاهش توجهي

 مشاهده بنابراين .است بوده اقتصادي اوضاع بهبود بر سعي اسالمي انقالب از دوم دوره در -2

 تعـادل  مـرز  بـه  كشـور  و رفته بين از سياست و اقتصاد بين شكاف مرحله يك در كه شود مي

 بـه  مجـددا  سياسي، توسعه موضوع به كافي توجه عدم و اقتصاد بر حد از بيش تأكيد .رسد مي

 .شود مي منجر شكاف بروز

 وجـود  اسـتمرار  معنـاي  بـه  ايـن  و باشيم مي دوم دوره مخالف روندي شاهد سوم دوره در -3

 .باشد مي پيشين شكاف



 
 )2شماره ( نمودار
 سياسي و اقتصادي توسعه كلي روند نمايشي تصوير

 ايران اسالمي جمهوري در
 

 
 

 :كرد اشاره مورد دو به بايد تكثر الگوي سالمت از صيانت براي راهكارهايي بيان در    

 اجـرا  بـه  سياسـتهاي  .دارد وجـود  همچنـان  اقتصادي و سياسي توسعه بين شكاف متأسفانه -1

 فعاليتهـاي  تثبيـت  و اقتصادي توسعه بر متكي كه جا آن از تثبيت الگوي قالب در شده گذارده

 رشد خاطر به نيز تكثر الگوي ذيل در .است زده دامن شكاف اين گيري شكل به بوده، سياسي

 حيـات  بـه  همچنان شكاف اين اقتصادي، وضعيت سقوط بعضا و كندي و سياسي توسعه زياد

 شـكاف  ايـن  كـاهش  متوجه بايد خاتمي آقاي دولت اصلي برنامه رو اين از .دهد مي ادامه خود

 مبـاني  استوارسازي يعني - خود اصلي هدف به بتواند ايشان "رقابت - امنيت" الگوي تا باشد

  .آيد نايل - سياسي توسعه رهگذر از نظام امنيتي
 امنيتي حيث از حاضر اقتصادي شرايط به عنايت با سياسي توسعه ميزان افزايش رديگ عبارت به

 مناسب بستر اقتصادي، توسعه وضعيت ارتقاي با تا بكوشد بايد دولت رو اين از شود، نمي توصيه

 .سازد فراهم پيش از بيش را سياسي توسعه براي

 نمايد مي ضروري امنيتي مالحظه ناي ذكر مزبور، گانه سه الگوهاي پايداري و ثبات لحاظ از -2

 دارد را طوالني زماني مدت براي بقا ظرفيت كه تكثراست الگوي فقط الگو سه اين ميان از :كه

 :كه صورت بدين هستند موقتي الگوهايي ديگر، الگوي دو و



 منجر "انقالب" به ناكامي صورت در و "تثبيت" الگوي به توفيق، صورت در تحديد الگوي - 

 .شود مي

 "تكثـر " الگوي به توفيق صورت در و "تحديد" الگوي به ناكامي صورت در تثبيت الگوي - 

 .شود مي منجر

 الگـوي  ناكـامي  صورت در چه اگر تكثر الگوي اما .هستند مند زمان الگو دو هر رو اين از    

 روي شپي در را اي گسترده انداز چشم تواند مي كاميابي صورت در ولي آورد مي درپي را تثبيت

 رو ايـن  از .سـازد  مي ميسر را بلندمدتي زماني دوره براي الگو بقاي امكان كه باشد داشته خود

 تكثـر  الگـوي  طريق، اين از تا برآيد رقابت اصل كردن نهادينه مقام در بايد خاتمي آقاي دولت

 از منظـور  .جويـد  دوري سـابق  الگـوي  بـه  برگشـت  از يافته، دست اش اوليه اهداف به بتواند

 ايـن  از تـا  الگوسـت  ايـن  بر حاكم ضوابط و اوليه اصول حدود، تعيين "رقابت كردن نهادينه"

 .گردند ملزم و واقف رقابتهايشان حوزه قرمزهاي خط به رقيب گروههاي طريق

 جمهـوري  ،"رقابت - امنيت" از خاتمي آقاي دولت الگوي توفيق صورت در كه آن نتيجه    

 شـود  مي - سياسي توسعه تعبيري به و - سياسي فعاليتهاي نشاط از اي تازه مرحله وارد اسالمي

 الگـو،  ايـن  ناكـامي  يا تضعيف صورت در اما .دارد بيشتري تطابق جهان بر حاكم شرايط با كه

 و داخل در تنش بروز معناي به صورت هر در كه شد خواهد تكرار ديگر بار قبلي سناريوهاي
 )89(باشد.  مي كشور در امنيتي ايالگوه اصالح روند توقف يا كندي همچنين
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)7 (See: Habermas, Jurgen, Communication And Evolution of 

Society, Trans. T. Mc Carthy,Boston, 1979.  

- Schwedler, Yillan (Editor), Toward Civil Society in the Middle 
East: A Primer, U.S.A.Lynne Rienner publishers, 1995.  

- Tester, Keith, Civil Society, London, Routledge, 1992.     

 :بخوانيد زير اثر در را رقابت از كالسيك و سنتي ) تفسير8(

 جلد اول، اميركبير، تهران، االسالمي، شيخ جواد سياسي، انديشه خداوندان ،.ب مايكل، فاستر، - 

 ).1358ارسطو،  و طونافال قسمت ( اول
 
 :است آمده زير منابع در مدرن تفاسير مطابق "سياسي رقابت" نظري و معرفتي ) مباني9(

 - Marsh, David, Gerry Stoker, Theory and Methods in Political 
Science, Great Britain,Macmillan press, 1995.  

- Varma, S.P., Modern politial Theory, Delhi, Shandara, Nu Tech 
photolitho Craphers, 1975. 

 



)10 (See: Apter, David, The Politics of Modernisation, Chicago, The 

University of Chicage press,1965.  

- Esienstadt, S.N, Tradition, Change and Modernity, New York, 
1973. 

 
 :در "آزادي" از تازه تفاسير به كنيد نگاه باره اين ) در11(

 ويـژه  بـه ,1368خـوارزمي،    تهران، موحد، محمدعلي آزادي، درباره مقاله چهار آيزيا، برلين، - 

 5-25صص 
- Almond, G., Political Development: Essays in Heuristic Theory, 

New York, 1937. 

 
 تهـران،  بهزادباشـي،  تي،شناخ جامعه درآمدي :مدرن دولت تكوين جانفرانكو، پوجي، :) نك12(

 :همچنين.17-39صص  مقدمه، ويژه ، به1377آگه،  

 اجتماعي.) ( علوم 15ش ,78سال   ماه، كتاب ،"مدرن دولت تكوين" اصغر، افتخاري، - 

 
 قمي، آذري احمد بجنوردي، موسوي سيدمحمد آقايان نظر اظهار به كنيد نگاه باره اين ) در13(

 :در دريقا حاتم و ايوبي االسالم حجت

 .2- 236صص ,1377سفير،   تهران، سياسي، مشاركت اهتمام)، اكبر( به علي عليخاني، - 
 
)14 (Blondel, Jean, Comparative Government: Introduction, New 

York, Philip Allan, 1990, pp.40-51.  

 :نك :است مالك معموال استبدادي و خواه تماميت نگرشهاي در غيرمستقيم ) رابطه15(

 - Skinner, Q. The Foundations of Modern Political Thought, 
Cambridge, Cambridge University press, 2 Vols, 1978. 

- Lubasz, H. (ed), The Development of the Modern State, New 
York, Macmillan, 1927. 

 
 :نك .است جهتو مورد گذار حال در جوامع در معموال يكسويه ) رابطه16(

 - Dyson, K.H.F. The State Tradition in Western Europe: A Study of 
an Idea And Institution,Oxford, Martin Robertson, 1980.  

 
 :نك :باشد مي نظر مورد دموكراتيك جوامع در معموال مستقيم ) رابطه17(



 - Hocking W.E., Man and State, London, G. Bell, 1920. 

- Lathman, E., The Group Basis to politics, New York, Cornell 
University press, 1935. 

 
 خـدمات  مؤسسـه  تهـران،  طلـوع،  محمـود  داري، سـرمايه  از پس جامعه ،.اف.پيتر ) دراكر،18(

 .13ص , 1375, 2ج   رسا، فرهنگي

 
 :نك رمذكو گانه سه مراحل وجود ضرورت و انقالبها ماهيت ) درباره19(

 - Brinton, C., The Anathomy of Revolution, New York, 1965 

 
 .آيد مي معموال "انقالب در انقالب" يا "پيوسته انقالب تئوري" در معنا ) اين20(

 
جنـگ)، ( مقدمـه )    تـا  انقـالب  از ايران سياسي انقالب ( تاريخ و هاشمي مسعود، ) رضوي،21(

 .226، ص 76همشهري،  تهران، رفسنجاني، هاشمي

 
 اسالمي، انقالب ادبيات دفتر تهران، يادداشتها، :اسالمي انقالب با گام به گام اكبر، ) خليلي،22(

 .58ص , 1377, 2ج   هنري، حوزه

 
 .223ص  جا، ) همان23(

 .165) ص 21شماره  پيشين( يادداشت انقالب، و هاشمي : نك باره اين ) در24(

 
 .170ص  ) همانجا،25(

 
 :نك باره ينا ) در26(

 تحقيقـات  مركـز  خمينـي (ره)، تهـران،   امـام  سياسـي  - فقهـي  هاي انديشه كاظم، زاده، قاضي - 

 .1377جمهوري،  رياست استراتژيك

 اسـالمي،  امـام (ره) دانشـگاه   قدرت تئوري بر درآمدي :قدرت و فرزانگي" اصغر، افتخاري، - 

 .77تابستان 

 
 .6ص ,22/12/72همشهري،   حامدي، حميد ،"سياسي فرهنگ ابعاد" دنيس، ) كاواناك،27(
 
 .342) ص 22شماره  پيشين ( يادداشت يادداشتها، :اسالمي انقالب با گام به ) گام28(

 



 :در استمپل .دي جان تحليل به كنيد نگاه باره اين ) در29(

 فرهنگـي  خدمات مؤسسه تهران، شجاعي، منوچهر ايران، انقالب درون ،.دي جان، استمپل، - 

 .نهم بخش,1377،  رسا

 
 :رك نهاد اين تأسيس چرايي تحليل و انقالب شوراي تأسيس تاريخي سير از اطالع ) جهت30(

 4-263ص  1374مركز،  تهران، بازرگان، مهدي مهندس سياسي زندگينامه سعيد، برزين، - 
 
 .204) ص 21شماره  پيشين ( يادداشت انقالب، و ) هاشمي31(

 
 آمـوزان  دانـش  شـاخه  عسگراوالدي، و باهنر دكتر با مصاحبه انيم؟د مي چه حزب از :) نك32(

 .تا بي جا، بي اسالمي، جمهوري حزب

 
 .1357حزب،  مرامنامه :) نك33(

 
 .18/12/57مورخه  سخنراني,5ج   نور، ) صحيفه34(
 
 .201) ص 21شماره  پيشين ( يادداشت انقالب، و هاشمي :از نقل ) به35(

 .همان :از نقل ) به36(

 
 .199-220صص  جا، ) همان37(

 
 .6-173صص  جا، همان :) نك38(
 
-140صص ,1363, 5چ  ايران، آزادي نهضت حركت، دو در ايران انقالب مهدي، ) بازرگان،39(
5. 
 
 .268)، ص 30شماره  پيشين( يادداشت بازرگان، مهدي مهندس سياسي ) زندگينامه40(

 
 :رك .است داده پرورش مختلفي مواضع در بازرگان مرحوم را تحليل ) اين41(

 .1362ايران،  آزادي نهضت تهران، انقالب، سال اولين مسايل و مشكالت مهدي، بازرگان، - 

 .1361ايران،  آزادي نهضت تهران، موقت، دولت و انقالب شوراي مهدي، بازرگان، - 

 
 .6/58/ 22مورخه   اسالمي، انقالب ) روزنامه42(



 
 علـي  شـيخ  رهبـري  بـه  وابسته ديني جريان و برانداز گرايشهاي ل،ليبرا گرايش از ) گذشته43(

 :نك باره اين در .كردند مي عمل نيز تهراني،

 جرايـد  به همچنين .اسالمي انقالب ادبيات دفتر تهران، تاريك، زواياي الدين، جالل فارسي، - 

 .كنيد مراجعه1358اسفندماه   و بهمن ماههاي در روز

 
 .203) ص 21شماره يشين( يادداشتپ انقالب، و ) هاشمي44(

 
 .117ص ,12ج   نور، ) صحيفه45(

 
 :نك باره اين ) در46(

 صداقت، پرويز ،"پوپوليسم و گسيختگي هم از :انقالب از بعد ايران اقتصاد" عدنان، مزارعي، - 

 .30-40صص  ويژه به,1376سال  ,26ش  ,6سال   توسعه، فرهنگ

 و برنامـه  سـازمان  :تـدوين  و تهيـه  تحميلي، جنگ ادياقتص خسارات برآورد نهايي گزارش - 
 .1369بودجه، 

 .19/5/70) اطالعات،  47(

 
 "ايران اسالمي جمهوري در ملي امنيت گفتمانهاي" سيدحسن، زرومي، پور ولي :از نقل ) به48(

 .74، ص 1377تابستان   دوم، شماره پيش راهبردي، مطالعات فصلنامه

 
 .76ص  جا، ) همان49(

 
 .78ص  جا، همان) 50(

 
 در پـژوهش  عـالي  مؤسسـه  تهـران،  ايـران،  تنظيم)، اقتصـاد  و مسعود ( تدوين نيلي، :) نك51(

 .1376توسعه،  و ريزي برنامه

 
 كل اداره كشور، وزارت ايران، اسالمي جمهوري سياسي احزاب و تشكلها شناسنامه :) نك52(

 .6و  5صص ,1377كميل،   تهران، سياسي،
 
 در فرهنـگ  گسـترش  هـاي  برنامـه  و امكانـات  مبادي، در گفتاري :فرهنگي هتوسع" :) نك53(

 .3/9/73همشهري،   ،"ايران



 
 :نك ايران توسعه هاي برنامه در اقتصادي مالحظات ) درباره54(

 .69توسعه،  تهران، ايران، در اقتصادي توسعه براي الگويي ابراهيم، رزاقي، - 

 
 :نك اجتماعي تازه نيازهاي با معيشتي وضعيت ارتباط ) درباره55(

 .72اسفند،  12همشهري،   نايبي، هوشنگ ،"نيافتگي توسعه تداوم علل" مانفرد، وولك، - 

 
 پهلـوي،  سلسله پايان تا مشروطيت از :ايران سياسي اقتصاد همايون، محمدعلي ) كاتوزيان،56(

 .تابك4بخش   بويژه,74, 5چ ,  مركز، تهران، عزيزي، كامبيز و نفيسي محمدرضا

 :بخوانيد زير منابع در را تحليل اين ) شرح57(

 .12/72/ 12همشهري،   ،"توسعه فرهنگي بحرانهاي" علي، حكمتي، - 

 مركـز،  تهران،,1376خرداد   دوم تا1360دهه   از ايران، در سياسي بندي جناح سعيد، برزين، - 

 .48-85صص 

 
 .88-9صص  جا، ) همان58(

 
همشـهري،     آزاد، دكتـر  و نـژاد  غنـي  دكتـر  بـا  گفتگـو  ،"عهتوسـ  و سـنت " :از نقـل  ) بـه 59(

  6ص ,14/9/73
 
 :نك خاتمي آقاي آرمانهاي به علمي جامعه رويكرد از اطالع ) جهت60(

 ديـدگاه  از خـاتمي  دولـت  :اميـدها  و هـا  رزاقي ( گردآورنده)، بـيم  حجت و محسن آرمين، - 

 .1378همشهري،  تهران، صاحبنظران،

 
 و نگـار  و نقـش  انتشـارات  تهـران،  امـروز،  ايـران  در سياسـي  هاي جناح حجت، ) مرتجي،61(

 .ج ،ص1377شفيعي،   انتشارات
 
 .7/12/75همشهري،  :از نقل ) به62(

 
 .10/6/75همشهري،  :از نقل ) به63(

 
 .16/7/75رسالت،  :از نقل ) به64(

 



 .9/12/75اسالمي،  جمهوري :از نقل ) به65(

 
 .7/8/75سالم،  :از نقل ) به66(

 
 .2/9/75كارگر،  و كار :ا نقل ) به67(

 :نك باره اين ) در68(

 راشدين، خالفت پايان تا آغاز از نظري پژوهشي :اسالم در دولت و دين غالمرضا، ظريفيان، - 

 .152-4و 58 -63،صص 1376ملل،   ميراث فرهنگي و علمي مؤسسه تهران،

 از مسلمان فقهاي سياسي نظريه در سيري :اسالم در حكومت و دولت اس، .كي .آن لمبتون، - 
 نشر و چاپ مؤسسه تهران، فقيهي، محمدمهدي و صالحي ،عباس13قرن   اواخر تا اسالم صدر

 .1374عروج، 

 
 .6/12/74رسالت،  :از نقل ) به69(

 
 :نك منظر اين امام (ره) از ديدگاه مطالعه ) جهت70(

بقعـه،    تهـران،  ايـران،  و اسـالم  دوگانه ناختش در مقاالتي :ديگر هايي انديشه حاتم، قادري، - 
 . ادعـاي 311-328صـص (   ،"خمينـي  امـام  مـوردي  مطالعه :تكليف و دموكراسي" ،مقاله1378

 جـاي  تكليـف  مفهـوم  طـول  در حالت بهترين در دموكراسي امام درانديشه:كه است آن مؤلف

 دارد).

 
 كرماني) تيحج محمدجواد آقاي سخنان20/2/76اطالعات، ( :از نقل ) به71(

 
 .)13شماره  پيشين، ( يادداشت سياسي، مشاركت :) نك72(

 .78معاصر،  انديشه و فرهنگ بنياد تهران، روشنفكري، شناسي جامعه محمدعلي، زكريايي، - 

 
 .26/6/75سالم،  :از نقل ) به73(

 
 .12/6/75همشهري،  :از نقل ) به74(

 
 .22/12/75ايران،  :از نقل ) به75(

 
 .2/12/75، ) اخبار76(



 
 .7/12/75اسالمي،  جمهوري :از نقل ) به77(

 
 .9/12/75) همان، 78(

 .8/12/75) سالم، 79(

 
 .2/12/75) اخبار، 80(

 
 .18/12/75) همشهري، 81(

 
 .20/1/76) اطالعات، 82(

 
 .10/1/76) سالم، 83(

 
 .20/1/76) اخبار، 84(

 
 از همه كه چرا بدهيم دست از را ملي انسجام نبايد وجه هيچ به ما" :رفسنجاني ) هاشمي85(

 ).2/12/75( اخبار،  "ديد خواهند آسيب حادثه اين

 
 رياسـت  كـه  اسـت  ايـن  بـراي  داريـم  اصـرار  هاشمي آقاي دوره تحديد روي ما كه ) اين86(

 ).26/6/75( سالم،  "باشيم داشته مردم قوي رأي با جمهوري

 
مقالـه   در .78،سـال   3ش   راهبردي، مطالعات فصلنامه ناامني، حوزه اصغر، افتخاري، :) نك87(
 مقابله راه "ايران در داخلي امنيت مقوله و استراتژيك مديريت فرهنگي بنيادهاي :ناامني حوزه"(

 به كه ام دانسته ملت و دولت سوي از "مثبت تحرك با همسويي" سياست اتخاذ را آفات اين با

 باشد). تكثر يامنيت الگوي براي خوبي مكمل بتواند رسد مي نظر

 
 :بخوانيد زير اثر در را تحول اين نظري ) مباني88(

 مركـز  تهـران،  بشيريه، حسين دموكراسي، و ديكتاتوري و اجتماعي هاي ريشه برينگتن، مور، - 

 .1369دانشگاهي،  نشر

 



 آقـاي  رقابت - امنيت الگوي بر مترتب آثار و ايران تازه اجتماعي سياسي شرايط مورد ) در89(

دارالجديـد،    لبنان، الحرية، و الدين بين المصالحه :الخاتمية محمد، الحسيني، صادق - :نك يخاتم
 .23-150،صص: 1999


