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   نقد گفتمان دولت سازندگي
  امام خميني(ره)مبتني بر گفتمان سياسي 

  محمود پروانه

  دهيچك
نظام جمهوري اسالمي جهت استمرار حيات و بسط گفتمان كالن خود، نيازمند بازخواني روزآمد 

 هاشده ازجمله توسط دولتح مسير طيگذار خود از يك سو و اصالشه و سيره سياسي بنياناندي
گفتمان دولت سازندگي را موضوع خود قرار  ،اين مقاله براساس اين گفتمان از سوي ديگر است.

 »در«هـا ناشـي از تحـول    گفتمان دولت سازندگي همچون ديگر دولـت داده است. هرچند خرده
هـاي قابـل   رسد در مواردي نيز داراي تفاوتنظر ميهوري اسالمي است، اما بهگفتمان كالن جم

هـاي عمـده دو   تفاوت ،اين پژوهش براساس. باشدمي امام خميني(ره)ملي با گفتمان سياسي تأ
گرايـي و  ها، چالش عمـل سيس غيريتتوان در اين موارد جستجو كرد: تقليل و تأگفتمان را مي

گرايش به مقوالتي ماننـد كارآمـدي و    زن و الگوي توسعه، نوع نگرش وتكنوكراسي، توسعه متوا
هايي چون عدالت و توسعه، آزادي و توسعه،استقالل و توسعه، نوع اعتبار عدالت و به نسبت دوگانه
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  مقدمه
ي كاملي بر جامعه و هژمون عالوه بر دستيابي به انقالب اسالمي گفتمان كالني توليد كرد كه

امام انديشه و نظريه سياسي  ،تحوالت مهمي شد. بنيان اين گفتمان سياست ايراني، منشأ
تحوالت و اقتضائات ملي  تأثيرتحتي، بوده است. در طول حيات نظام جمهوري اسالم (ره)خميني

يي از سوي هاناگفتمي فكري و سياسي از طرف ديگر، خردههاناو فراملي از يك طرف و بني
تبع نتايج و تحوالت قرار گرفته و به آنهاورزي ه شد كه مبناي سياستكار آمده ارائ هاي رويدولت

گفتمان  »در«ها اگرچه ناشي از تحولولتاين د بيشترخاص خود را به همراه آورده است. گفتمان 
هايي را به تصوير اما نسبت به يكديگر و اين گفتمان كالن تفاوت ،كالن جمهوري اسالمي است

  اند.كشيده
 سـو از يكنظام جمهوري اسالمي جهت حفظ حيات و بسط گفتمان كالن خود، الزم است 

ود اهتمام ورزد و از سوي ديگـر نسـبت   گذار خبه بازخواني روزآمد انديشه و سيره سياسي بنيان
ها توجه جدي داشته باشد. اين امر نيازمند حاكم شدن شده توسط دولتبه اصالح مسير پيموده

هـا و  هـا، موفقيـت  هـا، تفـاوت  شـباهت  دنبـال احصـاي  كـه بـه   باشدميفضاي گفتگوي انتقادي 
اخالقي و  يا سياسي، غير النههاي جاهگشاييدنبال عقدهنه بهتا مسير را اصالح كند،  خطاهاست

 هـاي معيار  ي ازكننده دستاوردهاي اصيل انقالب اسالمي. روشن است كه يكنامعقول و تضعيف
 باشد. (ره)امام خميني انقالب اسالمي، يعنيگذار اصلي اين مناظرات بايد گفتمان بنيان

امـام  ان ، نقـد گفتمـان دولـت سـازندگي را براسـاس گفتمـ      رو با ايـن هـدف  پيش نوشتار 
هاي ناشي از نتايج پـژوهش  نظر از اشتراكات، برخي تفاوتدر پيش گرفت و با صرف (ره)خميني

  ه كرده است.خود را ارائ
روش بررسـي خـود   الكالو و موفـه   تحليل گفتمان را با قرائت رويكرد سياسيِ اين پژوهش
؛ شـمرده شـده اسـت   بر رويكـرد براي اين جهت مزايايي است كه اين گزينش بهقرار داده است. 

قابليت توضيح چگونگي جذب مفاهيم جديـد  ، قابليت تبيين ساختار دروني يك انديشهازجمله 
سازي بـين  توضيح رقابت و غيريت، بندي جديددر مفصل آنهادر يك گفتمان و تغيير و تطبيق 

هـاي  عنـوان سـوژه  تبيـين نقـش رهبـران بـه    ، اجتماعي جامعه - در وضعيت سياسي هاناگفتم
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و فراينـد افـول    هـا ناتوضيح تحول اجتماعي گفتمـ ، هاناگيري گفتماسي در تحقيق و شكلسي
  .)555، ص1386،عليخاني و همكاران( ي جديدهاناشرايط غلبه گفتم ي مسلط وهاناگفتم

بيت معنـا درون يـك   دنبال تثبه هاناگيري بستر عمل توسط گفتمان، گفتمعالوه بر شكل
له اشاره به وضعيتي دارد كـه طـي   ئاين مس .)230، ص1392 و فيليپس، (يورگنسن اندقلمرو مشخص

بندي بـه تثبيـت معـاني خودخواسـته پرداختـه و جريـان       هاي معاني با عمل مفصلآن منظومه
(دريفـوس   تعبير شده است» بندي داناييصورت« بهچنين وضعيتي  ازكنند. جديدي را ايجاد مي

  .)17، ص1379 و رابينو،
هـاي متفـاوت سـازمان    هدف صورتبندي باايجاد تنازعي مداوم  معنايبهي بندعمل مفصل

كاهد و توجـه عـاملين   توجه به تنازعات گفتماني از بداهت ثبات امر سياسي مي اجتماعي است.
توانـد كليـت   مـي كه تغييراتي را  ،از اين رهگذر ؛سازدرو معطوف ميسياسي را به تغييرات پيش
ديد كند، تحت كنتـرل درآورده و تمهيـدات الزم جهـت تغييـرات     ساختار سياسي موجود را ته

از  و گفتمـان  هتحليـل تغييـرات، سـتون فقـرات نظريـ      روازايـن كنـد.  بيني مـي مقتضي را پيش
دانـد بـراي   روشـي مـي  « فركالف تحليل گفتمـان را كه نجا آتا  ؛استآن هاي ترين كارويژهمهم

  .)156، ص1392ا و ديگران،ه(جمشيدي »بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي
شود كه بـه گفتمـان   هاي گفتماني در مطالعات اسالمي آنگاه تسهيل ميكاربست تحليل

 ،فضـايي  شناختي آن گذر شـود. در چنـين  روش نگريسته شده و از برخي مباني معرفت مثابهبه
 تـاريخي  - گفتمان كه همان برساخت اجتمـاعي  همركزي نظري هجاي پذيرش هستپژوهشگر به

هاي اجتماعي، سياسي و معرفت است، به روش آن يعني توجه معطوف به متن و فرامتن، زمينه
اجتمـاعي تمسـك    - هاي سياسيپديده هلب يك كل به هم پيوسته جهت مطالعفرهنگي در قا

توضـيحات فـوق، روش گفتمـان قابليـت روشـي و ارزش كـاربردي مناسـبي در         بر. بناجويدمي
  موضوع پژوهش حاضر دارد.
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  گفتمان دولت سازندگي .1
در  يالمللي شكل گرفت و از سوياي و بيندولت سازندگي متأثر از تحوالت داخلي، منطقه

  فرهنگي ايران پس از خود تأثيرات مهمي برجاي گذاشت.  ، سياسي وگيري تحوالت اقتصاديشكل
  زمانه و ساختار دولت  .1- 1

گفتمان و ساختار سياسي دولت سازندگي تأثير مهمي  ، بر نوعالملليزمينه و زمانه داخلي و بين
گرايانه جانبهداشته است. شرايط جهاني ناشي از فروپاشي نظام دو قطبي و استيالجويي يك

طلبي ليبرالي از يك سو و شرايط داخلي ناشي المللي ناشي از توسعهفشار بين ،تبعو به آمريكايي
 ،و تغيير رهبري (ره)امام خمينيو فرهنگي آن، رحلت  ، سياسياز پايان جنگ و نتايج اقتصادي

، جمهوروزيري و افزايش اختيارات رئيستغييرات در ساختار قدرت ناشي از حذف پست نخست
افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني، لزوم بازسازي و نوسازي اقتصادي كشور، كاهش سطح بسيج 

، ب1384نژاد، يل(مص نموداوت را ايجاب ميهايي متفگيري سياستاي و ... همگي در پيشتوده

  .)189و  184ص
جمهـوري  در مـورد رياسـت  نوعي اجماع نظـر   ،نيروهاي انقالبي همراه امام و خود ايشان ميان

دسـت گـرفتن ايـن منصـب     هجايگاه خاص وي در ب عالوه،؛ بهآقاي هاشمي رفسنجاني وجود داشت
 هـاي اكم مانند كسري بودجه پنجاه درصدي، ويرانيويژه در شرايط بحران اقتصادي حبه ؛دخيل بود

گسترده ناشي از جنگ، بيكاري شديد، اقتصاد كوپني، خستگي جامعه از تبعات جنـگ و نداشـتن   
(سـفيري،   تصوري روشن از آينده و از طرفي ديگر منازعه ديدگاه راست و چـپ در مـديريت كشـور   

  .)135- 137، ص1378
المللـي،  عوامـل داخلـي و بـين    در نتيجهدر مجموع  از جنگلحاظ ساختاري، دولت پس به

 دنبالبهداراي گرايش راست بوده و تلفيقي از دو جريان عمده سنتي و مدرن را در خود داشت. 
جمهور، در كنار اين دو جريان راست، حتي تعدادي از جريان چپ سنتي سياست اعتدالي رئيس

ت بـه دهـه اول انقـالب، در ايـن دولـت      شان نسـب سياسي و فرهنگي يتحوالت مهمي در آرا با
هـاي  داراي گـرايش  - ويـژه جريـان مـدرن آن   بـه  - شركت داده شدند. اين بلوك جديد قـدرت 

كـرد، سياسـت   دارانه، بوروكراتيك و تكنوكراتيك بوده و از اقتصاد بازار آزاد حمايـت مـي  سرمايه
نـژاد،  يل(مصـ  قـرار داد پيش گرفت و شـعار سـازندگي را سـرلوحه     سازي را درتعديل و خصوصي
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 بـه خـودي خـود   . اين گرايش غالب بر مديريت دولتي و سـرمايه صـنعتي   )185-186، صب1384
بـه   دنش تبديل اما بسط آن به تعامالت اجتماعي و ،شدخطري براي نظام موجود محسوب نمي

  همراه داشته باشد. توانست خطراتي را با خود بهگفتمان غالب مي
  مثابه دال مركزي: تعديل و توسعه اقتصادمحور بهگفتمان سازندگي .1- 2

مثابه اولويت سازندگي كشور به اساساي خود را برهاشمي از همان ابتدا برنامه توسعه آقاي دولت
  ازجمله - همه ابعاد ديگر توسعه روايناز. عزت اسالمي اعالم و اعمال كرد تأمين آباداني ايران و

ي اسالمي و ملي بر مدار توسعه اقتصادي هاناها و آرمزشو ار -  فرهنگي اجتماعي و سياسي،
  .تعريف و جايابي و هماهنگ شدند
تعديل و توسعه اقتصادمحور، دال مركزي را تشكيل داد و ساير  ،در گفتمان دولت سازندگي

تـوان در  مباني نظري اين گفتمان را مـي  .نديافتتثبيت شده و معنايي جديد  آنها بر محور دال
  .برشمردير موارد ز

  گرايي اعتدال .1- 2- 1
هاي ها و تنشورزي مقبول دانسته، از كشمكشهاشمي رفسنجاني اعتدال را مرام و سياست

كرد. تالش جهت جلوگيري از تنش و اظهار نارضايتي مي ،سياسي كه باعث اتالف وقت است
از رويكردهاي  ،البكاهش سطح منازعات و ايجاد همگرايي و انعطاف بين نيروهاي وفادار به انق

كه اقتدار را نه در رويارويي قوا و تحميل و پافشاري بر چنان وي در سياست داخلي بوده است؛
داند كه باعث كاهش هزينه و ي تأثيرگذار داخلي ميهانابا جري در برخورد بلكه انعطاف ،مواضع

ثي كردن نيروهاي تنش عامل خن ؛ اماشود كه الزمه سازندگي و پيشرفت كشور استآرامشي مي
دليل همين رويكرد، وي به طراح ديپلماسي پنهان ه. ب)160- 165، ص1378 (سفيري، باشدطرفين مي

  نيز شهرت يافته است. 
ي كردن انهاهايي چون عدم رسدر نمونه ،ويژه رئيس آناين رويه در دولت سازندگي و به

حتي خانوادگي، عدم صـراحت   ل ملي، دولتي وهاي متعدد در مسائبسياري از مسائل، سكوت
تركيـب متـوازن كابينـه و     ،ها و بارزتر از همهو عدم ذكر اسامي، عدم اصرار بر برخي سياست

گرايي، بنيان مساوي از هر دو جريان اصلي چپ و راست نمود يافته است. اعتدال سهم تقريباً
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ي در سيره و نظـر  گرايزدايي در حوزه سياست، الگوي تعديل در حوزه اقتصاد و مصلحتتنش
  رئيس دولت سازندگي بوده است. 

  مثابه عدالت توسعه به .2- 2- 1
ي اصيل انقالب ازجمله عدالت، راه نيل به آن را در توسعه هانادولت سازندگي ضمن اذعان به آرم

معناي ارتقاي عدالت به في متفاوت از عدالت بر آن بود كهداند. اين منظر در تعرياقتصادي مي
ا افزايش حجم سرمايه جامعه محقق خواهد شود كه بمي تصادي همه اقشار جامعه تفسيرتوان اق

كني فقر، در عدالتي در كشور است و با توسعه اقتصادي و ريشهدر اين باور، فقر ستون بي .شد
. اگرچه در )12/12/1374، روزنامه اطالعات( شودنهايت مسير توسعه، عدالت اجتماعي محقق مي

ولي با تحمل  ،هايي ببينندتر آسيبممكن است بخشي از جامعه ازجمله اقشار پايين مدتكوتاه
مسير ناگريز توسعه اقتصادي، عاقبت آن كه رفاه عمومي و در نتيجه عدالت اجتماعي است، 

  اين رهيافت معتقد به تقدم علّي و زماني توسعه بر عدالت است. روازاينفرجام است. خوش
   داريگوي توسعه سرمايهگرايش به ال .3- 2- 1
دليل اي متنوع در دولت سازندگي، بهنتيجه توسعه هاي فكري و دروجود حضور گرايش با

دليل هويژه بگرايي از سوي ديگر، بهحاكميت ايده اولويت توسعه اقتصادي از يك سو و روح عمل
 ،دارانهبي سرمايهمثبت به الگوي توسعه غر حضور اعضاي تكنوكرات در آن، نوعي نگرش و گرايش

شود. واقعيت اين است كه بين جريان ويژه در ابعاد اقتصادي آن در دولت سازندگي ديده ميبه
دار گفتگو با غرب براي جذب منافع ستيزي ايدئولوژيك و جريان طرفحكومتي معتقد به غرب

لحت . جريان اصلي حاكم بر دولت بر مص)358،ص1388 (فتح، ملي، عدم تجانس وجود داشت
 نزديكي به غرب حتي آمريكا براي اخذ برنامه، سرمايه و تكنولوژي الزم براي توسعه نظر داشت

توان گفت يك علت نظري نيز حاكم بر دولت، مي گرايي. عالوه بر عمل)190، صب1384 نژاد،يل(مص
ز نگرش گرايي ناشي ااي غربستيزي و در عدهآن هم عدم غرب امر تأثيرگذار بوده است ودر اين 

  اجتماعي آن بود. تاوردهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي ومثبت به تمدن غرب و دس
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  سياست داخلي  .3- 1
  گرايي محدود ثبات سياسي؛ مشاركت .1- 3- 1

هاشمي رفسنجاني معتقد بود كشور پس از جنگ فلج شده و كارهاي معمول سياسي، بازسازي 
گرا قائل به تقدم اولويت يافت. رويكرد اقتصاد توسعه اقتصادي روازاينانداخت. را به عقب مي

با ارتقاي سطح توسعه اقتصادي، امكان موفقيت دموكراسي  كهتوسعه بر دموكراسي است؛ چنان
  يابد. افزايش مي

 چـون اي ساالري و حقوق مدني در فرايند توسـعه، ادلـه  به حاشيه راندن مردم قائلديدگاه 
هـاي  وسـعه اقتصـادي، اولويـت مـردم در رفـع نيـازي      جلوگيري از آسيب رساندن بـه رشـد و ت  

عنوان يك الگـوي  ساالري بهمغايرت تأكيد بر مردمو هاي سياسي، شان نسبت به آزادياقتصادي
  .)127-128(همان، ص دهدارائه مي را مراتبهاي آسيايي مبتني بر نظم و سلسلهغربي با ارزش

هاي سياسي و مطبوعـاتي و اقـداماتي در   دولت سازندگي ضمن اظهار توجه محدود به آزادي 
ويژه در انتقاد شـديد از دولـت   هايي بهبه محدوديت قائلها، در عمل توسعه و تنوع رسانه و روزنامه

برانگيـز  عدم توجه و تمركز بر مباحث نظري و فكري چالش اي وعدم گرايش به بسيج تودهبود. 
 گرايي محدود دولـت سـازندگي بـود   هاي مشاركتاز نشانه ،گرايانهخواهي عملدر فرايند توسعه

صـدايي،  به نوعي جامعـه تـك   قائلنوعي اقتدارگرايي سياسي حاكم بر دولت  .)188-190همـان، ص (
در راسـتاي   .)63، ص1381(افتخـاري،   جـاي توسـعه سياسـي بـود    انگاري و تثبيت سياسي بـه يكسان

در راستاي توفيق توسعه اقتصادي  در فضاي سياسي و فكري و مديريتي زداييسياست فوق، تنش
  .)160- 162، ص1378(سفيري،  پيگيري شد

  الگوي تعديل؛ راهبرد اقتصاد، مرام سياست  .2- 3- 1
طور ماهوي تبديل به برنامه تعديل برنامه اول توسعه در دولت سازندگي پس از مدت كوتاهي به

 هايدر راستاي پيشرفت، سياست توسعه حال . كشورهاي در)7ص الف،1384نژاد، يل(مص اقتصادي شد
پيش  المللي پول و سازمان تجارت جهاني را درالمللي همچون صندوق بينابالغي نهادهاي بين
اين نهادها در قالب سياست توسعه هماهنگ  روازاينبرخوردار شوند.  آنهاهاي گرفتند تا از حمايت

 .)35، ص1382، ز(استيگليت عه درآمدندتوس حال صورت بخش مهمي از زندگي جهان درالمللي، بهبين
سازي، افزايش سازي اقتصادي و خصوصيهايي چون آزادتعديل اقتصادي در شاخص سياست
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پرداخت و كاهش  هاي مصرف، كاهش مخارج بخش عمومي، بهبود در ترازماليات، حذف يارانه
الف، 1384نژاد، يل(مص شودعرفي ميمكنترل تورم  ي بودجه، افزايش نرخ رشد اقتصادي وكسر

رايي اقتصاد دولتي و ديگري يكي ناكĤ بود: مؤثردر اتخاذ اين رويكرد در ايران . دو عامل )33ص
نتيجه  كاهش تأثيرگذاري نظريات ساختارگراي اقتصادي ناشي از فروپاشي بلوك شرق و در

  .)83ص ،1381(بشيريه،  سوي اقتصاد بازارگرايش جهاني به
هاي موجود نمود كه برنامه توسعه خود را براساس حذف عدم تعادلدولت سازندگي اعالم مي

بـا ايـن سياسـت     روازاينهاي اقتصادي طراحي كرده است. در اقتصاد كشور و رونق گرفتن فعاليت
ويـژه در  سازي بخش خصوصي بهها، فعالكردن قيمت درپي رفع مشكل دو نرخي بودن ارز، واقعي

 گري فوقكاهش بار تصدي داخلي، خروج از اقتصاد كوپني وواردات و حل مشكل كمبود بازار 
. برنامه تعديل اقتصـادي در راسـتاي همگرايـي بيشـتر در سيسـتم اقتصـاد       بودطاقت دولت 

پي گسترش حوزه مشاركت  براساس اعتبارات قرضه خارجي تنظيم شده بود و در داري،سرمايه
ي كلـي برنامـه اول توسـعه برمبنـاي     گيرسازي بود. جهتخارجي، در كنار بازسازي و خصوصي

 ،استراتژي جايگزيني واردات و حداكثرسازي صادرات بود. دولت در چارچوب سياست درهاي باز
. هاشـمي  )128، ص1389، و رادفـر  (دهقاني فيروزآبـادي  ها را به خارجيان واگذار كردبسياري از پروژه

ت و نگرش افراطـي راسـت و چـپ    رفسنجاني سياست تعديل را حالت ميانه و اعتدالي دو سياس
تأكيـد   دانست كه يكي بر كوپونيسم و دولتـي كـردن حـداكثري   سنتي در ايران پس از انقالب مي

سازي بود. البته اين سياست ضمن تمركـز بـر اقتصـاد،    دار خصوصيشدت طرفو ديگري به داشت
زدايـي  بر تـنش  (اعتدالي) مبتني شدهو يك سياست داخلي و خارجي تعديل آن نبودفقط مختص 

  .)137- 140، ص1378(سفيري،  كردرا نيز دنبال مي
  سياست خارجي  .4- 1

گيري دولت سازندگي، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و نظام تحول بسيار مهم مقارن شكل
پي داشت. اين رخداد عامل دگرگوني در  اي بسيار مهمي دردوقطبي بود كه نتايج جهاني و منطقه

تبع آن تغييراتي در سياست خارجي ايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران و بهمحيط امنيتي و ج
  جمهوري اسالمي شد. 
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ها و تهديدهاي توأمان براي هاي جديد در همسايگي شمالي با فرصتگيري جمهوريشكل
مهوري ايران، حضور پررنگ آمريكا در منطقه خليج فارس و سياست مهار دوجانبه او در قبال ج

تـرين تحـوالت   از مهـم  ،عنـوان چـالش اصـلي   گيري روند صلح خاورميانه بهو نيز شكل اسالمي
ديپلماسـي حـذفي ناشـي از نظـام      روازايـن تأثيرگذار بر سياست خارجي جمهوري اسالمي بود. 

دوقطبي ديگر امكان پيگيري نداشت و اين يعني محـدوديت سـاختاري بيشـتر بـراي سياسـت      
سـازي در برابـر آمريكـا از طريـق     جمهوري اسالمي راهبرد موازنهنتيجه دولت  خارجي ايران. در

اي در شـمال و جنـوب و   سازي روابط با اروپا، گسـترش روابـط منطقـه   نزديكي به روسيه، عادي
(دهقـاني   زدايي و گسـترش روابـط بـا شـوراي همكـاري خلـيج فـارس را در پـيش گرفـت         تنش

  .)394-397، ص1388فيروزآبادي، 
» طلـب عـدم تعهـد اصـالح   «ي سياست خارجي دولت سازندگي را با عنوان دهقاني فيروزآباد

يز از عـدم  كار و انقالبي و البته متمـا كند كه براساس رويكرد اعتدالي، حد وسط محافظهمعرفي مي
بدين معنا كه در سرآغاز، درصدد اصـالح تـدريجي و روبنـايي وضـع و      تعهد تجديدنظرطلب است؛

ضمن  روازايننجامد. لندمدت به دگرگوني زيربنايي بياست تا در ب المللي مستقر جهانينظم بين
 هـاي نقد وضع موجود، مستلزم نفي كلي نظام فعلي نيست. بنابراين در عين عدم وابستگي به قدرت

منظـور اسـتقالل و آزادي عمـل در عرصـه سياسـت      ناپذيري و استكبارستيزي، بـه جهاني و سلطه
ضـمن يـك    روازايـن گيرد. پيش نمي ها را درقطع روابط با قدرتخارجي، انزواگرايي خودساخته و 

اي المللـي و منطقـه  هاي بـين المللي، ديپلماسي فعال را در قالب همكاريطلبانه بينرويكرد اصالح
  .)397- 399(همان، ص سازدوجهه همت خود ميويژه با رويكرد اقتصادي به
  داخلي تثبيت اولويت هاي فراملي؛تناسب قدرت ملي و مسئوليت .1- 4- 1

را در  آنهاي فراملي انقالب اسالمي، پيگيري هاناگرايي ضمن اعتقاد به اهداف و آرمگفتمان واقع
 الملليها در شرايط موجود بينكند. انجام اين مسئوليتتناسب با قدرت ملي و منافع ملي تعريف مي

 در واقع .)20/3/1368، وزنامه اطالعاتر( پذير استتنها بر پايه قواعد وسع، اضطرار و تدرج امكان
(دهقاني  تثبيت داخلي، تحقق منافع ملي و امنيت و بقاي نظام جمهوري اسالمي اولويت دارد

دار خدمت به ملت ايران از اين طريق هم وظيفه اصلي و اولويت .)400- 401، ص1388فيروزآبادي، 
ب از طريق ارائه يك نمونه و الگوي ويژه صدور انقالي فراملي بههاناشود و هم آرممحقق مي
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روزنامه ( يافته و دولت سرمشق قابل پيگيري و مقارن توفيق استموفق از يك كشور اسالمي توسعه

، از طرف ديگر در نظر هاشمي رفسنجاني الزمه توفيق اين الگوپردازي. )14/11/1370، اطالعات
 .(همان) شودطريق ساختن داخل حاصل مياستقالل اقتصادي، علمي، فني و تكنولوژيك است كه از 

يعني در شرايط عدم  طلبانه است؛سياست خارجي دولت سازندگي، سياست تسالم فرصت روازاين
المللي اولويت هاي بينآمادگي الزم براي اهداف فراملي، تفاهم و مصالحه با وضع موجود و قدرت

و  ي(احمدي طباطباي پيش گرفته شود ني دردارد تا در زمان فراهم شدن شرايط، رويكرد اصالحي جها

  .)170، ص1390، پروانه
  گراي تعامليديپلماسي اقتصادگرا و برون .2- 4- 1

هاي فراملي، متكي بر موفقيت ازآنجاكه بنيان تأمين امنيت و منافع ملي و پيگيري موفق مسئوليت
ولت را نيز اهداف شد، محور اصلي ديپلماسي ددر سازندگي و توسعه اقتصادي كشور تصور مي

سازي جهت استفاده بهينه از منابع، سرمايه و براي بسترداد. به همين دليل اقتصادي تشكيل مي
 پيش گرفته شد گرا درگرا و برونيك سياست خارجي توسعه ،الملليهاي خارجي و بينفرصت

  .)403- 404، ص1388(دهقاني فيروزآبادي، 
 ز ديپلماسي تقـابلي يـا تقـاربي اسـت؛    املي و متفاوت اگرا و تعديپلماسي در اين الگو، برون
قيد و شرط نظم موجود نيز المللي، متعهد به پذيرش بيهاي بينچراكه ضمن استفاده از فرصت

ـ  ها و آسيبباشد. از سوي ديگر انزواطلب نيست و خود را از هزينهنمي  ؛دارددور مـي ههـاي آن ب
دهي به  المللي و شكلتأثيرگذاري مثبت بر حوادث بين چراكه انزواطلبي منفعالنه است و قابليت

هاي اسالمي را ندارد. سياست تعاملي دربردارنده توأمـان  در راستاي منافع ملي و مسئوليت آنها
  .)404(همان، ص سياسي است از لحاظ ويژهگرايي بهانزواگريزي و استقالل

  اعتمادسازي  زدايي وتسالم، تنش .3- 4- 1
جاي الگوي تقابل و تعارض، به ،الملليولت سازندگي با پذيرش تكثرگرايي بينسياست خارجي د

گير و اصول برابر در عين قبول واقعياتي چون اختالفات خواستار احترام متقابل، مشاركت همه
سازي روابط و زدايي، عاديها و منافع شد. دولت در همين راستا تنشايدئولوژيك، ارزش

شوراي خليج فارس و نيز كاهش تنش با  ي غير متخاصم همچون اروپا وكشورها اعتمادسازي با
هاي ديگر در موضوعات مورد اختالف و اهتمام را در آمريكا از طريق گفتگوي انتقادي با طرف
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حصول نتايج مورد  با عدمدستور كار خود قرار داد. اين سياست در مواردي با توفيق و در مواردي 
  .)404- 423ص(همان،  انتظار همراه شد

سازان و سياستمداران دولت سازندگي و دولت بعدي، با يك رويكرد انتقـادي  در منظر تصميم
ويژه در عصر پـس  به ،هاي جهاني ازجمله اياالت متحدهشده از سوي قدرتبه ديپلماسي زور اعمال
ي اين نـوع  اند مستند به نتايج منفهايي چون جمهوري اسالمي فرصت يافتهاز نظام دوقطبي، نظام
سـازي ديپلماسـي   بخشيده، فرصت فعـال  ح را مطرح و جايگاه خود را ارتقاسياست، ديپلماسي صل

، 1364، و ديگـران  (واليتـي  دنالمللـي فـراهم سـاز   اي و بينايران و خروج آن از انزوا را در سطح منطقه

  .)23، ص1388، افتخاري ؛69ص
درخواسـت   بـا وجـود  داده شد كه عراق و كويت نشان  در جنگ نمود اين سياست خارجي

اي از جريان آمريكاسـتيز چـپ   عراق جهت كمك و همراهي، و با وجود نظر مساعد بخش عمده
 امنيت ملي و رهبري، در ايـن بحـران  سنتي، دولت هاشمي رفسنجاني در توافق با شوراي عالي 

 طلـب ه صلحچهر زدايي، ارائه يكطرف اتخاذ نمود. هاشمي علت را در سياست تنشموضعي بي
كـرد  عليه كشور معرفي ميسوء ماجراجو از ايران و جلوگيري از تبليغات  طلب و غيرتوسعه غير
، 1378سـفيري،  ( دنبـال خواهـد داشـت   اين سياست آثار بسيار مثبتي براي كشور به معتقد بود و

  .)149-152ص
  گرايي چند جانبه گرايي و منطقه.4- 4- 1

المللي و ي بينهاناسب خود را در قالب تعامل فعال با سازمدولت سازندگي سياست خارجي متنا
يعني توسعه اقتصادي از يك سو و رسيدن  ،اسالمي ترسيم كرد. اين تعامل در راستاي هدف اصلي

آفريني المللي و نقشجايگاه بين گان خود از سوي ديگر و نيز ارتقايويژه با همسايبه صلح پايدار به
هاي آمريكا و اسرائيل و دفاع ديپلماتيك از انتقاد ديپلماتيك از سياست ازجملهجهاني  مسائلدر 

  .)423- 426، ص1388(دهقاني فيروزآبادي،  شدمسلمانان و مستضعفان تعريف مي
آفريني فعال در راستاي در ميان كشورهاي اسالمي و نقش مهوري اسالميمنزلت ج ارتقاي

 نيـز  وحدت اسالمي و د همچون فلسطين وهاي اسالمي خواهداف سياست خارجي  و مسئوليت
يي مانند حكم قتل سلمان هاناتر در مديريت بحركارگيري امكانات اقتصادي و مشاركت فعالبه

از اهداف دولت هاشمي رفسنجاني از فعاليت بيشتر در سازمان كنفرانس اسـالمي بـود.    ،رشدي
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ويژه در راسـتاي اهـداف   ا بهمتعهده جنوب در قالب غيرـ هاي جنوب  همكاري چنين ارتقايهم
  .)426-432(همان، ص از رويكردهاي اين دولت بود ،اقتصادي

هـاي مختلـف پيگيـري كـرد. تـالش بـراي       گرايي را نيز در حوزهاين دولت سياست منطقه
جمعي منطقه خليج فارس در اين راستا بود كه البته توسعه روابط اقتصادي و نظام امنيت دسته

ليج و پيوندهاي امنيتي اين كشورها با آمريكـا، ايـن سياسـت بـه توفيـق      با رخداد جنگ دوم خ
روي در گيري ترتيبات جديد سياسي ناشي از فروپاشي شـو سويي ديگر، شكل ازچنداني نرسيد. 

واســتراتژيك و هــاي بســيار راهبــردي ژئ، واجــد آثــار و بازتــابمنطقــه آســياي ميانــه و قفقــاز
كه ايران را در مركزيت نظام نوين ژئوپلتيكي و كانون نظم ريطوبه ؛ژئواكونوميك براي ايران بود

آفريني ايران را اي سطح بازيگري و نقشمالحظه قابل نهوگاقتصادي منطقه نشاند و به - امنيتي
بخشيد. دولت سازندگي تالش كرد از اين فرصت جهـت كسـب قـدرت و نفـوذ سياسـي و       ارتقا

هاي ايجادشده توسط رقبـاي  سازي محدوديتو خنثياقتصادي  اقتصادي و توسعه تكنولوژيك و
هـاي خـود در   اولويـت  روازايـن اي ازجمله آمريكا و اسرائيل استفاده كنـد.  اي و فرامنطقهمنطقه

اي باني و همكاري منطقـه سازي و صلحآفريني، صلحبر اعتمادسازي، ثبات را گراييمسير منطقه
چنـين  باغ و صلح تاجيكسـتان بـود. هم  يي چون قرههاناآفريني در بحرقرار داد. نمونه اين نقش

توليد انرژي و محـور   در راستاي هاي اقتصادي مهمي در محور شمال ـ جنوب قراردادها و پروژه
آن به انجام رسيد. نمونـه ديگـر، تـالش ايـران بـراي توسـعه و        مصرف در راستايشرق ـ غرب  

  .)432-439ص (همان، آن بود.س.تقويت روابط و همكاري اكو با آ
  امنيت ملي رشدمحور. 5- 4- 1

تحول گفتمان امنيت ملي دولت سازندگي و در ادامه دولت اصالحات، متأثر از الزامات و 
هاي اي بود. شرايط جنگ تحميلي بر بسياري از شكافتغييرات داخلي، تحوالت جهاني و منطقه

ولي با  شده بود، آنهاتأثير زياد  قومي و فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و ... سايه افكنده و مانع از
 .)460-463، ص1380پور زرومي، (ولي ها ايجاد شدكنار رفتن جنگ، فضاي فعاليت اين شكاف

تبع آن مشروعيت را به مسئله اصلي داخلي  شرايط حاكم بر دوره پس از جنگ، كارآمدي و به
 در ازجملهت نظري ها و نيروهاي حكومت، مجادالتبديل كرده بود. كاهش اعتماد به دولت

ويژه رفاه عمومي، ي انقالب بههانامباحث حكومت اسالمي و اركان آن، عدم تحقق برخي آرم
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دغدغه توسعه  روازاين. )7، ص1379(روحاني،  هاي اصلي داخلي بودجمعيت جوان و ... چالش
 ازجملهدگي ويژه در ابعاد اقتصادي و نمايش كارآمدي نظام، مبناي برنامه دولت سازنكشور به

پور (ولي در حوزه امنيت ملي قرار گرفت كه در قالب گفتمان امنيت ملي رشدمحور بروز يافت

  .)442، ص1380زرومي، 
شـدن، زوال و   افتـاد. جهـاني   مـؤثر  موضـوع اي نيـز در ايـن   تحوالت مهم جهاني و منطقه

در منطقـه قفقـاز و   گيري ترتيبات جديد گرايي آمريكا، شكلجانبهفروپاشي نظام دوقطبي و يك
ملي بر پايه امنيت  روازايناند. ترين اين تحوالت بودهميانه و تحوالت خليج فارس از مهم آسياي

گري جهاني، محدود شدن اولويت توانمندسازي دروني در مقابل انقالبي اين اصول شكل گرفت:
ري آن و بازدارنـدگي  افـزا افزاري در امنيت ملي و غلبه ابعاد نرمهاي نظامي و سختسهم نگرش
سياست بازدارندگي دفاعي فعال در پيوند با سياسـت خـارجي    .)375-384(همان، ص دفاعي فعال

طلبي، بر عناصري چون تقويت توان نظامي دفاعي متكي بر صـنايع داخلـي و   زدايي و صلحتنش
(همـان،   ار شددور از سالح اتمي استوهاي بسازي برنامه هستهدر ادامه در دولت اصالحات، شفاف

  .)521-524ص
نگـري، از  نگري به درونتوان در قالب تحول از بروناين تحول در گفتمان امنيت ملي را مي
محـوري، از  محـوري بـه ايـران   گرايي بيشتر، از امترويكرد ايدئولوژيك و تعهدگرايي ناب به واقع

الملـل و همچنـين   بين نگري در نظامسادگي به پيچيدگي و از تهديدپنداري به تهديد و فرصت
ناپذير به تمايل تعهد انعطاف ها و تعهدات و از عدملزوم ايجاد توازن ميان مقدورات و محدوديت

  .)572(همان، ص به جستجوي همسويان استراتژيك تعريف كرد

  نقد و بررسي .2
 شود.ئه مياز برنامه و عملكرد اين دولت ارا يس دولت سازندگياجمال دفاع رئبهاين بخش ابتدا  در

طور در اين باب به شدهدان و آثار منتشرهاي انتقادي انديشمنترين تحليلآنگاه برخي از مهم
رسد براساس نظر ميترين انتقاداتي كه بهبه مهم ،ترين قسمتشود. در مهمخالصه ارائه مي

  شود.پرداخته مي ،بر گفتمان دولت سازندگي وارد باشد امام خميني(ره)گفتمان 
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  دفاع از برنامه و عملكرد  .1- 2
هاي قبل از انقالب و جنگ، كمبود درآمد، فرار يا غيرفعال بودن هاشمي رفسنجاني، ويراني

ها، عدم همكاري متخصصين، و از طرفي لزوم مراعات همه اقشار مردم، توجه به استقالل و سرمايه
و اقتضائات  مسائلترين ز مهمتوليد، كم كردن فاصله طبقاتي، لزوم جذب منابع خارجي و ... را ا

گر اين است كه با شمرد. نتايج برنامه و عملكرد دولت سازندگي نيز نشاندولت سازندگي برمي
 بندي مثبت و قابلها، در مجموع به جمعوجود مشكالت خارجي و داخلي و برخي عدم توفيق

ي، توزيع درآمدها و ها، تغيير ضريب جينهايي چون ساختن زيرساخترسيم. موفقيتدفاعي مي
درصد، توسعه  17به  30مصرف به نفع طبقات محروم و متوسط، كاهش جمعيت زير خط فقر از 

ش بدهي اي در سبد هزينه خانوارها، كاهروستاها و كاهش مهاجرت، افزايش كاالهاي سرمايه
فقيت از نمودهاي مو ،شدن كشور به يك كارگاه سازندگي تبديل خارجي، افزايش ذخيره ارزي و

  .)171- 174 و 156- 160، ص1378(سفيري،  دولت است
در  ازجملـه ت تعـديل  سياسـ  كاري يـا مخالفـت بـا   هاشمي رفسنجاني معتقد است سياسي

در كـاهش رشـد    موانعي را در تحقق اهداف برنامه تحميـل كـرد و   ،سياست خارجي و اقتصادي
يافته بود و متوسط رشـد   اقتصاد كشور رونق خوبي با اين وجود نيز هرچند ؛نقش مهمي داشت

زدايـي و كـم   جريان چپ سـنتي سياسـت تـنش   ازآنجاكه دست آمد. درصدي در هشت سال به 6
 گراييزدگي و جذب سرمايه بخش خصوصي و كاهش دولتكردن مشكالت با غرب را تجديد غرب

 نمـود يمخالفت يا كارشكني م هاراستاي اين سياستدر  ،كردداري تعريف ميرا گرايش به سرمايه
  .)145-148(همان، ص نيز شد آنهااقبالي مردم به كه البته باعث كنار رفتن و بي

  ها و نقدها تحليل .2- 2
 ،هاي متنوع فكري و اقتصادي نسبت به دولت سازندگيها و نقدهاي مختلفي با رهيافتتحليل

فيق در توسعه اي آن ارائه شده است. برخي توسعه سياسي را الزمه توبرنامه توسعهويژه به
اي دولت سازندگي از اين امر هستند؛ اقتصادي دانسته و از اين منظر، منتقد غفلت رويكرد توسعه

. قائالن به اولويت )25- 30، ص1376(عظيمي،  يعني لزوم توسعه متوازن با اولويت توسعه سياسي
در فراهم آوردن هاي سياسي ساالري و آزاديكنند كه مردمتوسعه سياسي به اين امر اشاره مي

حس ارزشمندي و رضايتمندي،  يارتقاپذير، بستر حمايت و امنيت بيشتر براي اقشار آسيب
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تحصيل،  ازجملههاي اجتماعي انگيزه، انسجام و همبستگي، احساس وظيفه، توسعه برابر فرصت
و ها، تنگ كردن فضاي فساد و ايجاد شفافيت تقويت و تكميل حقوق اساسي مردم در همه حوزه

  .)52- 55 و 30- 31، ص1382(كومارسن،  در نتيجه توفيق توسعه بسيار بااهميت است
نژاد متأثر از رهيافت ليبرالي آدام اسميت، بر ضرورت رقابت سالم و مؤثر تأكيـد  موسي غني

ويژه انگيزه هها و بها، مهارتيعني شيوه تفكر، ارزش ،كند كه مستلزم استقرار فرهنگ توسعهمي
دانـا  فريبرز رئـيس  .)158و  112ص، 1377نژاد، (غني ب با توسعه و رشد اقتصادي استفردي متناس

هاي اول و دوم توسعه معتقد است سياست تعـديل، اقتصـادي   در تشريح پيامدهاي منفي برنامه
 كـاران انحصـارطلبي محافظـه   پيامـدهاي آن،  ازجملـه  كهپذير براي ايران به ارث گذاشته آسيب
توسـعه   ،مگاني و رشد عادالنه مخالف هستند. الزمه خروج از ايـن وضـعيت  كه با توسعه ه است
  .)159-163، ص1381دانا، (رئيس زمان و همسوي سياسي، اقتصادي و اجتماعي استهم

قدرت اقتصادي در دوران سازندگي تنها در دسـت اقليتـي در    ،به باور انوشيروان احتشامي
صورت هاي آزادسازي اقتصادي كه بهين منظر سياستباالي هرم اجتماعي ايران قرار داشت. از ا

تر و فاصله ميان طبقات اجتماعي باال و پايين را س هرم اجتماعي را فربهناقص هم انجام شد، رأ
داري منجر به تقويت روابط سـرمايه  بيشتر كرد. در چنين شرايطي تحوالت اقتصادي ايران صرفاً

  .)55-56، ص1378(احتشامي،  در جامعه گرديد
شـده و  ريـزي دستانه به برنامه تعديل اقتصادي، آن را برنامهابراهيم رزاقي در يك نقد پيش

 هاي جهانكه طي آن دولت كندداري جهاني تعريف ميم و سرمايهدر چارچوب منافع امپرياليس
اللهي . سيف)160-164، ص1369(رزاقي،  گيرندداري برعهده ميسوم نقش اصلي را در رشد سرمايه

ينـدهاي  يران، داراي ماهيتي وابسته به فرابه اين است كه توسعه ا قائلاز منظر اقتصاد سياسي، 
اي در . عـده )114-130، ص1381هـي،  ال( سـيف  نـاموزون بـوده اسـت    صـورت بيشتر بهالمللي و بين

شده نظـام  هاي ديكتهليستي، سياست تعديل اقتصادي را پيروي نادرست از برنامهئارويكردي ايد
د. عدم توجه به اصول مهمي از قـانون اساسـي   ندانگيري از ديگران ميداري بدون عبرترمايهس
 روازاينثر بوده است. سياسي در نتايج منفي اين سياست مؤهاي حقوق و آزاديحوزه ويژه در به

، 1380(رفيعـي،   هـاي فرهنگـي را در پـيش گرفـت    لفـه سياست توسعه بومي با تأكيد بـر مؤ  بايد

  .)269-270ص
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شناختي از ايران پس از انقالب اسالمي، به نقد پيامدهاي پور در تحليلي جامعهفرامرز رفيع
را  آنهـا تـرين  مهـم  ازجملهنشيند و اجتماعي ـ فرهنگي سياست تعديل و توسعه ناشي از آن مي 

هاي اجتماعي، تغييـر گـروه   هاي جامعه، گسترش نابرابريدگرگوني در ارزش شمرد:چنين برمي
محور شدن پول و ثروت، انحراف اجتماعي و فساد. ادامـه  رجع، كاهش انسجام اجتماعي، ارزشم

بـا  و بـراي طبقـه متوسـط و پـايين     چنين سياستي نيز گسترش فقر عمومي، با سرعت بيشـتر  
هاي اجتماعي چون افول طبقـه متوسـط، نفـوذ و    . پديدهاست طبقه ثروتمندبراي سرعت كمتر 

قشر باال و در نتيجه تضعيف دموكراسي و اصالحات اجتمـاعي، عـدم    سياسي - قدرت اجتماعي
اي اسـت. عـدم   از ديگر آثـار چنـين توسـعه    ،وابستگي به اقتصاد جهاني نيزآرامش در جامعه، و 

توفيق اين برنامه اقتصادي نيز خود عامل انحرافات اجتماعي ديگري خواهد شد. شكاف ناشي از 
اجتماعي و فرهنگي، عامل پديده تأخر فرهنگي و اجتماعي در اولويت توسعه اقتصادي به توسعه 

  .)533-534، ص1376پور، (رفيع ايران شده است
هـايي بـه   نژاد در اثر خود معتقد است برنامه آزادسازي و تعديل اقتصادي گرچه تكانهمصلي

ي مسـائل ا و هـ اما از سوي ديگر با ايجاد و تشديد پديده ،اقتصاد فرتوت دهه اول انقالب وارد كرد
هـاي اجتمـاعي و سياسـي را فـراهم آورد. وي     ها و كشمكشهمراه شد كه زمينه تقويت تعارض

گسيخته، افزايش بيكاري، تنزل سطح زندگي طبقـات متوسـط و پـايين،    مدعي است تورم لجام
ايـن پيامدهاسـت.    ازجملـه  ،گرايـي هاي ناگهاني و تجملهاي اقتصادي و ثروترونق بند و بست

از سـوي   جملـه  ازگيري نظام نظارت و كنترل در سطوح مختلـف  ديگر، عدم وجود و شكلايراد 
چنين ناخرسندي طبقـات  شود. هممردم بود كه عامل افزايش خطر فساد و انحراف از برنامه مي

عنوان پايگاه اجتمـاعي اصـلي انقـالب اسـالمي موجـب بـه چـالش كشـيدن         متوسط و پايين به
نـژاد،  يلمصـ ( ا در تنزل رأي دولت سازندگي در دوره بعـد نشـان داد  كارآمدي نظام شد كه خود ر

  .)5-6، صالف1384
را ويژه در عدم توجه مناسب به توسـعه سياسـي   هبنژاد برنامه توسعه دولت سازندگي يلمص

 هاي سياسي و فكريآزادي بيان و تنوع سليقه براي فضاي مناسب وجود داند. عدمنامتوازن مي
از عوامـل ناكارآمـدي بـوده كـه ناشـي از عـدم توسـعه         ،حزاب شفاف و جديعدم وجود ا و نيز

ويـژه  عامل به حداقل رساندن مخاطرات توسعه به ،فازسياسي مناسب است. توسعه متوازن و هم
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 عالوه بـر اينكـه   توسعه است. بنابر بصيرت علمي دوتوكويل، توسعه اقتصادي حال در جوامع در
عامـل   دنبـال خواهـد داشـت،   ثبـاتي سياسـي را بـه   پايـداري و بـي  هـايي از نا طبيعي جلـوه  طوربه

بـه:   بنگريـد ( اسـت  انقـالب فرانسـه   ،نمونـه آن  باشد كـه نيز ميآشكارسازي تضادهاي نهفته جامعه 

 حال شدن تند در كشورهاي در كند كه توسعه شتابان و صنعتي. ليپست اشاره مي)1366دوتوكويل، 
هاي افراطي موقعيت قبل و بعد شده، احتمال ظهور جنبش هاي حاد ميانتوسعه عامل گسيختگي

(الـوين،   دهداين احتمال را كاهش مي ،ولي صنعتي شدن آرام و تدريجي آورد؛كارگري را فراهم مي

  .)101 و 70، ص1380
اجتماعي با الزامات توسعه اقتصادي ناگهـاني، عامـل فقـدان     -  عدم همخواني فرهنگ سياسي

. )47- 49، ص1370(هـانتينگتون،   اي خواهد بـود يجه عدم پذيرش چنين توسعهاعتماد عمومي و در نت
ويژه اعتماد عمومي و همبستگي، عامـل  هاين گسست بين توسعه و الزامات اجتماعي و سياسي ب

 نيـز هـاي ملـي و   اي، كـاهش وفـاداري  هاي راديكـال و تـوده  افول دموكراسي و در ادامه واكنش
كـه  شـود. چنـان  گريزي، فردگرايي، ناهنجاري و فساد اقتصادي ميروندهاي گريز از مركز، قانون

ي از گسـترش مشـاركت سياسـي و فضـاي     انهانشتنها نهبا وجود اجراي برنامه توسعه،  گذشت،
در ي سياسـي و امنيتـي نيـز    هانابحر ،در مقابل ، بلكهشدهمدلي و انسجام در جامعه ديده نمي

  .)10-14، صالف1384نژاد، يل(مص .رخ دادگاه كوي دانش نيز شهرهاي مشهد و قزوين و
ويژه در آغاز اجراي برنامه اول توسعه مشـاهده  هرچند اقدامات مثبت و رشد چشمگيري به

اما در ادامه نتايج منفي ظاهر شد. در برنامه دوم توسعه جهـت تقليـل و رفـع آثـار منفـي       ،شد
حتـي   كـه ؛ چناننيفتاد مؤثراما چندان  سايت تعديل، كنترل بيشتري بر روند توسعه اعمال شد

آثار بالقوه مثبت سياسي و آزادسازي را نيز از بين برد و نتايج منفي اقتصادي همچـون كـاهش   
  .)196 و 5-6(همان، ص گذاري خارجي و افول توليد را درپي داشتسرمايه
وان تـ سـختي مـي  تنهـا بـه  دهد نـه نژاد مدعي است ارزيابي سياست تعديل نشان مييلمص

گـر ايـن اسـت كـه در     طلبانه آن محقق شده باشد، بلكه آمارها نشـان پذيرفت كه اهداف برابري
تـوان  مجموع آثار مثبتي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي نداشته است. البته نمـي 

چشم خود را به موانع و مشكالت تحميلي بيروني و داخلي اعم از اقتصـادي، فرهنگـي، فكـري،    
  .)230-231 و 174-192(همان، ص و اجتماعي بستسياسي 
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اي دولـت  هاي سياسـي و اقتصـادي ديگـري بـراي ناكارآمـدي سياسـت توسـعه       به ريشه وي
ضعف تخصص علمي و فني براي پيشبرد عالمانه فرايند توسعه، باال بـودن   كند:سازندگي اشاره مي

ي داخلـي،  هـا ناهـا ناشـي از بحـر   گذاري، تداوم دولتي بودن اقتصاد، فـرار سـرمايه  ريسك سرمايه
گـذاري  دهـي نـازل سـرمايه   وري، بهـره اي و جهاني، انحصارات اقتصادي، پايين بـودن بهـره  منطقه

از عوامل اقتصادي و سياسـي عـدم    ،خارجي، قوانين نامناسب و ناكارآمدي بازارهاي پولي و سرمايه
دار در قبـل و  اقتصـادي ريشـه  شـود. انحصـارات و فسـاد    توفيق در توسعه در اين دوره شمرده مي

(همـان،   هـا افـزود  فرار مغزهـا و سـرمايه   ازجمله ،در دوره تعديل نيز بر ناكارآمدي برنامه آن تشديد

  .)293 و 276- 279، 196- 200، 71- 91ص
نكته مهم ديگر در تحليل و نقد دولت هاشمي رفسنجاني، تركيب اين دولت است كه تلفيقـي  

عنـوان  گيري گروه كارگزاران سازندگي بهشكل كهويژه به ه است؛ز جريان راست و چپ سنتي بودا
گيري نسبت به اين دولـت  در موضع روازاينوجود آورد. مهمي را به اتراست نوين، در ادامه اختالف

ي حـاكم در آن جـاري كـرد. در عـين اشـتراكات ايـن       هانابراي همه جري يتوان حكم واحدنمي
در مبـاني نظـري،    ازجملـه مهمـي   انـه، تفـاوت آراي  گرايتصادي عملويژه در توسعه اقبه هاناجري

  شود.  رويكردهاي فرهنگي و سياست خارجي ديده مي
گيري كارگزاران سازندگي، اختالف در جريان راسـت حـاكم شـكل گرفـت. راسـت      با شكل

هـاي اسـالمي و عـدالت اجتمـاعي و     ها مدعي حفـظ ارزش سنتي متشكل از روحانيون و بازاري
هـاي  ها خواستار تقدم توسعه و رشد اقتصـادي بودنـد. بـدين ترتيـب تنـوع و تعـادل      زارانيكارگ

گيري كارگزاران از جديدي در آرايش نيروهاي سياسي در اواسط دهه هفتاد شكل گرفت. فاصله
گيـري جريـان اصـالحات و پيـروزي آنـان در      راست سنتي و نزديكي به جناح چپ، عامل شكل

 ترين مختصات و آرايبنابراين الزم است به مهم .)83، ص1381(بشيريه،  شد 1376انتخابات سال 
حزب كارگزاران سازندگي توجه شود تا جايگاه، نقش و ميزان تأثيرگذاري اين گروه در برنامـه و  

  گرايانه فاصله گرفت. نگرانه و تقليلهاي كلعملكرد دولت سازندگي روشن شده، از تحليل

   مناظره گفتمان معيار .3
ي انقالب اسالمي معرفي كرد و هانابايست در مجموعه گفتمگفتمان سازندگي را در مجموع مي

گفتمان كالن جمهوري اسالمي » در«ست كه دراثر تحول ناديي هاناگفتماصطالح از خرده به
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ساير  ؛هاي اصلي و محوريدر گزاره -  هاناگفتمهمانند ساير خرده -  روازاينشكل گرفته است. 
، 1388(دهقاني فيروزآبادي،  ندهاي فرعي و اشتقاقي داراي تمايزهو در گزار مشترك هاگفتمانهخرد

  .)192ص
، ازيك سو امام خميني(ره) سازندگي با گفتمان منبعث از آراي در بررسي تطبيقي گفتمان
 شـود. در ادامـه بـا توجـه بـه هـدف      ها و تمايزاتي مشاهده مـي اشتراكات و از سوي ديگر تفاوت

نظر پژوهشگر براساس گفتمـان  ترين نقدهايي كه بهبه مهم ،هاستپژوهش كه معطوف به تفاوت
   شود.اشاره مي ،باشدعنوان يك معيار بر گفتمان سازندگي وارد ميامام به

  ها  مباني نظري؛ تقليل و تأسيس غيريت .1- 3
مان سازندگي وارد كرد، ضعف توان براساس گفتمان معيار بر گفتترين نقدهايي كه مييكي از مهم
با  اشتراكات بسيار ،ي عضو اين گفتمانهاناجري اعالم مباني نظري است. در آراي در تأمل و

هاي گيرينامه و موضعهاي تصويبي و مرامجمهور، برنامهگفتمان امام وجود دارد. در ادبيات رئيس
هاي گفتمان صريح به آموزههاي منتسب به آن، تشخصيت بيشترحاضر در دولت و  يهاناجري

عنوان در اسناد متعلق به حزب كارگزاران به ،عنوان نمونهشود. بهانقالب و جمهوري اسالمي ديده مي
ها بوده است، به اين اصول و آموزه آنهاجرياني كه بيشترين انتقادات واردشده در ميان دولتيان به 

ست، عدم تضاد دين و نوگرايي، تداوم مانند عدم جدايي دين و سيا ؛ اصوليتصريح شده است
 جمهوري اسالميكارآمدي نظام  به نظام، التزام به قانون اساسي و ي امام و وفاداريهاناآرم

  اتي نيز وجود دارد:ها و ايرادرسد تفاوتنظر ميبهدر عين حال اما . )127- 131، ص1390(شمسي، 
 هـايي گرايي با آموزههايي چون عملعدم تبيين چگونگي همخواني و تفاهم رويكرد نكته اول،
. در نگـاه  اسـت  شناسي اسالمييا ميان تكنوكراسي با معرفت گراييمحوري و اخالقچون عدالت

انسـاني و   ازجملـه تكنولوژيـك   تواند در سطح كالن براي امـور غيـر  تكنوكراتيك، تكنولوژي مي
تـايج ايـن تفكـر اسـت. تـرجيح      زدگـي از ن زدگي و تكنولوژيحل پيدا كند. علماجتماعي نيز راه

تواند از نتايج ديگر تكنوكراسي گرا مييا اخالق بر فقهي تخصص بر تعهد و مديريت علمي و فني
به سپردن حكومت و مديريت كالن به متخصصـين   قائلتكنوكراسي  .)120-123( همان، ص باشد
صنعتي شأن و منزلت  ها در جوامع پيشرفتهويژه صنعتي و تكنولوژيك است. تكنوكراتبه ،فنون

ند. رند بر سياست و دولت تأثير بگذارهاي خود تالش دااند و با اتكا به تواناييمتمايزي پيدا كرده
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گيري دولـت  بار ديگر با شكل ز انقالب در دولت موقت حضور داشت،پس ا كه جريان تكنوكرات
(همان،  ات مسلمان ناميدگرايانه اظهار وجود كرده، خود را تكنوكرسازندگي، در يك خوانش دين

  .)117-119ص
گرايي را به حاشيه براند و الزمـه واگـذاري   تواند ارزشگرايي نميتخصص ،در گفتمان معيار

 ، تحقق تعهـد اسـت  هاناگرفته براي حيات اجتماعي انس امور و توفيق متناسب با اهداف درنظر
 روازايــن. )366، ص19ج ؛197ص ،18ج ؛419، ص17ج ؛451، ص15ج ؛518، ص14ج ،1383 ،امــام خمينــي(

گرايي حاكم بـر جريـان تكنوكراتيـك    حالي است كه عمل تعهدگرايي امري اصيل است. اين در
نجامد. از سوي ديگر نگاه تكنولوژيك به مديريت و تواند به تضعيف يا تعليق تعهد بيمسلمان مي

كه گفتمان درحالي ني شود؛هاي معنوي، اخالقي و انساتواند عامل به حاشيه راندن جنبهعلم مي
امام معتقد به اولويت معنويت، اخالق و رعايت وجوه متعالي انساني در توسعه، پيشـرفت و علـم   

  .)223 و 159ص، 19ج ؛392 و 326، 312، ص17ج ؛17، ص16ج ؛451 و 37، ص15(همان، ج است
اسـالمي،  گفتمـان انقـالب    با وجود ارائه نقدهاي بسياري در رد جمع شدن تكنوكراسي بـا 

دو  ل به تكنوكراسي در دولت سازندگي بحث نظري چگونگي قابـل جمـع بـودن ايـن    جريان قائ
در  آنهاتنها برخي از  شده پاسخ درخوري ارائه نداده است؛مقوله را ارائه نكرده و به تعارضات ذكر

با تقيد  گراييعملآيا  در اين صورت اند.گرايانه خود را تكنوكرات مسلمان ناميدهرويكردي عمل
هـا و سـيره   كنـد؟ آمـوزه  محوري مورد توجه گفتمان معيار تعارض پيدا نميبه شريعت و اخالق

روشـني بـه   چه در دوره مبارزه و چه دوره مـديريت جامعـه اسـالمي بـه     امام خميني(ره)عملي 
  .)128ص، 1390(پروانه،  هاي اخالقي تصريح دارداولويت اخالق و تقيد به شريعت و ارزش

ويـژه كـارگزاران بـا گفتمـان     دولت سازندگي به يهاناجري ديگر، برخي اختالف آراي ايراد
فقيه را ولي حدود اختيارات ،عضو برجسته كارگزاران ، حسين مرعشيعنوان نمونهمعيار است. به

فقيه را بـا مسـئول بـودن او در    بخشي به وليداند و قداستشده در قانون اساسي ميموارد احصا
فقيـه را مطلقـه و   واليـت  امـام خمينـي(ره)   ،. در مقابل)132-133، 1390(شمسي،  انددتعارض مي

، 20ج ،1383 ،امـام خمينـي  ( دانـد شـده در قـانون اساسـي نمـي    د آن را محدود به موارد احصاحدو

دارد كـه اسـالم   گرايانه به دين است. مرعشي اظهـار مـي  نگرش تقليل ،. مورد ديگر)451-453ص
چـون نظامـات    ؛ولي نظام اقتصادي ثابت نـدارد و در شـأن آن هـم نيسـت     ،اقتصادي دارد آراي
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متناسب با عقل و تجربه بشر در حال تغييرند. همچنين دولت و حاكميت مسئول هدايت مـردم  
در گفتمان معيار اعتقاد بر اين است كه اسالم از  ،در مقابل .)103 و 100، ص1390(شمسي،  نيست

ماعي، اقتصادي و فرهنگي بوده و فلسـلفه سياسـت نيـز هـدايت     هاي خاص اجتابتدا داراي نظام
  .)422، ص13ج ؛389، ص5ج ،1383 ،امام خميني( است جامعه در راستاي مصالح و صالح فرد و ملت

گرايش ليبرالي كارگزاران به اين نگرش بـه نسـبت ديـن و نظامـات سياسـي، اجتمـاعي و       
و سوسياليسـم،   ليبراليسـم يـان دو نظـام   دارد كـه از م گردد. مرعشـي بيـان مـي   اقتصادي برمي

آن هسـتيم. در مواجهـه    ما داراي گرايش روشي به روازاينتر است و به اسالم نزديك ليبراليسم
بنابراين ما ليبرال  .ولي بهتر است ،ال نيستئديكتاتوري و دموكراسي نيز هرچند دموكراسي ايد

  .)100، ص1390(شمسي،  دموكرات مسلمان هستيم
با الگو و اصطالحاتي چـون جمهـوري دموكراتيـك اسـالمي و      (ره)خميني ن امامدر گفتما

ها را از بيرون بگيـرد و  گر نقص اسالم است كه نظامبيان« زيرا ؛هاي ليبرالي مخالفت شدگرايش
بـدون   تـوان . از طـرف ديگـر نمـي   )196، ص7ج، 1383امـام خمينـي،   ( »اين توهين به اسالم اسـت 

الگوهـا   آنمدعي تبعيت روشي يا مـديريتي از   ،ها و نتايجمباني و آموزه تأثيرپذيري و تبعيت از
 ماننـد آزادي و بين نگـاه اسـالم در قرائـت سـنتي كسـاني چـون امـام بـه مقـوالتي           بود. اصوالً

هاي تبع سبكبه هاي ماهوي وجود دارد كهتفاوت ليبراليسمهايي چون دموكراسي با نگاه آموزه
. نظام معرفتي )102-103، ص1386(مطهري،  كنداجتماعي را ترسيم مي متفاوتي از حيات فردي و

يعني خداپرسـتي  غرب مدرن مبتني بر مكتب دئيسم،  تبع آن انديشگي و حوزه عمومي درو به
نتيجـه   طبيعي است كه مشتمل بر تقليل نقش خداوند به آفريدگاري و نفي پروردگاري اوسـت. 

ت بـدون هـيچ هـدايت و عنايـت     شده در طبيعـ ر تعبيهاعتقاد به قواعد حركت خودكا اجتماعي
اعتقاد به اصل آزادي حداكثري و دولت حداقلي ناشـي از نظـم خودكـار بـازار و تعـادل       بيروني،

با  اساسي نظراين اختالف ، كه )(Najmabadi, 1987, p.16 عمومي در مكاتب اقتصادي غرب است
  است. نظر اسالم مبني بر نقش پروردگاري خداوند متعال 

گرايانه آنان، ليبرالي غالب بر كارگزاران سازندگي، در ابتدا ناشي از رويكرد عملگرايش شبه
در حوزه اقتصادي بود. اما در ادامه و در تحوالت فكري سياسي بعـدي، ايـن گـرايش در     ويژهبه

رسـد ايـن امـر    نظـر مـي  . به)100ص، 1390(شمسي،  شودحوزه فرهنگ و سياست نيز مشاهده مي
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گرايي و در اين ميان تأثيرپـذيري از برخـي   ناشي از عدم تعميق نظري اين جريان در كنار عمل
هـا را تعيـين   اسالم ارزش برآنندبه سكوالريسم اسالمي بوده است كه  قائلروشنفكران مسلمان 

  .)70، ص1387(ميراحمدي، در حوزه سياست و اقتصاد  ازجملهها ها و شيوهنه نظام ،كرده است
نوعي تقليـل   هاي مختلفبه نسبت ،ي عضو گفتمان سازندگيهاناجموع در ميان جريدر م
ي هـا ناسازي نسبت به تمدن غرب و مباني و الگوهـاي و تغـاير نسـبت بـه سـاير گفتمـ      غيريت

  شود. موجود در جمهوري اسالمي ديده مي
  توسعه و عدالت  .2- 3

داراي اولويت زماني  روازاينعدالت و  گفتمان دولت سازندگي توسعه اقتصادي را مقدم و مقوم
سطح معشيت جامعه و پيشرفت  يارتقاداند. در گفتمان امام ضمن اينكه توجه مهمي بر لزوم مي

كه اگر قرار  است ال اول اينشود. سؤبرداشت نمي از آن شود، اين تقدم زمانيو رفاه اقتصادي مي
كه معلوم نيست چقدر  -  ها در طول زمانانسان نجامد و جمعي ازتوسعه در نهايت به عدالت بيباشد 

هاي با آموزه ، اين موضوع چگونهدراثر فرايند توسعه، از عدالت محروم باشند -  انجامدطول ميبه 
سطح  يارتقابه اين توصيف از عدالت ايراد وارد است. آيا  ،دوم اينكهنكته توحيدي سازگار است؟ 

جايي هجاب معنايآيا اين فقط به همچنينعناي عدالت است؟ مبه معيشتي همه اقشار جامعه الزاماً
تر به يك سطح باالتر نخواهد بود؟ هاي احياناً ناعادالنه از يك سطح معيشتي پاييننقطه تفاوت

يا ابعاد ديگري نيز  ،آيا ماهيت عدالت تنها يا عمدتاً مختصات اقتصادي دارد اينكه، سومسؤال 
اخالقي و معنوي را در كنار خود نداشته  يارتقا ،و رفاه اقتصادي اگر پيشرفت بدين ترتيبدارد؟ 

  آورد؟ باشد، عدالت موردنظر گفتمان توحيدي را به ارمغان مي
بين گفتمان امـام بـا گفتمـان     هاييرسد تفاوتنظر ميهاي فوق بهبا درنظر گرفتن پرسش

 ،شود. در گفتمان امـام ه ميتوسعه ديد در نسبت آن با نيزويت عدالت و سازندگي در مفهوم و ه
ماهيت اقتصادي ندارد و محدود كردن عدالت به اين حوزه، فهم نادرستي از عدالت  عدالت صرفاً

بلكه تمام مراتب انسـانيت   ،چراكه عدالت مقبول فقط براي تأمين رفاه نيست ؛ستنظر انبيامورد
اگر با  روازاينگيرد. دربر ميهاي علمي، عقلي، اخالقي و اجتماعي با هدف اصالح همه انحرافرا 

امـام  هـاي مهـم انسـاني اسـت    برخـي ارزش  نفيدليل به ،شودمرام اشتراكي مخالفت ميعدالت) 

  .)82، ص1387همو،  ؛480 و 421، ص12ج ،1383 ،خميني
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از اين منظر عدالت داراي مراتب متعدد و اهداف مختلفـي اسـت. همچنـين عـدالت خـود      
و آن از طريـق آرامشـي اسـت كـه در     ، يعني معرفت و معنويت الهي ،براي هدف اعلي ايمقدمه

شود. وحـدت و  نتيجه عدالت بر جامعه حاكم شده و شرايط بروز استعدادهاي مختلف فراهم مي
، 17ج ؛115، ص19ج ؛409 و 116، ص20، ج1383همـو،  ( همبستگي اجتماعي نيز از نتايج عدالت است

در منظر امام، ضمن رعايت اصـل  مهم عدالت اجتماعي  هاياز ويژگي .)73، ص1375، همو ؛435ص
ه و عتخصيص متناسب با استحقاق، اولويت در رعايت مصالح و جهات عمومي و منافع عامه جام

شمار بهحقوق مستضعفين است و عدول يا تضعيف حمايت از محرومين، خروج از عدالت  يارتقا
  .)99، ص21، ج1383همو،  ؛85، ص1375همو،  ؛114، ص1378، همو( رودمي

 سـو  از يـك توان چنين اظهار داشت كـه  در مجموع براساس گفتمان امام مي بدين ترتيب
غفلت يـا تقليـل ابعـاد و اهـداف متنـوع       از سوي ديگرو  ،نفع توسعه تعليق يا تضعيف عدالت به

  عدالت، نادرست و ناشي از فهم ناقص از اين ارزش متعالي است. 
  كارآمدي .3- 3

دگي همچون گفتمان معيار بر اهميت كارآمدي نظام جمهوري اسالمي براي دوام و گفتمان سازن
 ويژهبه ق انقالب از سوي ديگر تأكيد دارد؛بقاي آن از يك سو و ارائه يك الگو و نمونه براي صدور موف

در راستاي خنثي كردن تبليغات و نظرياتي كه بر عدم توانايي اسالم و روحانيت در اداره مناسب 
  .)136- 137، ص1378سفيري،  ؛167- 169، ص1390(پروانه،  كنندفرسايي ميعه قلمجام

ويژه در نگرش و عملكرد جريـان داراي گـرايش   گفتمان سازندگي بهدر در مقايسه بايد گفت 
نظـر  بـه  كهشود؛ درحاليتكنوكراتيك، كارآمدي عمدتاً در توفيق توسعه اقتصادي و رفاه تعريف مي

در توصيف جامعه ايران پس از انقالب كـه   (ره)خميني امام چنين نيست. امامرسد در گفتمان مي
هاي بزرگي چون جنگ و مشكالت عديده اقتصادي است، ايـن ملـت را برتـر از امـت     درگير بحران

كند. اين بدين معناسـت كـه   و الگويي براي ساير مسلمانان و مستضعفان معرفي مي (ص)اهللارسول
هاي معنـوي  برخورداري از ويژگيدليل ان را در عين مشكالت اقتصادي، بهرايشان جامعه انقالبي اي

دانـد.  برخوردار از موفقيت قابـل تـوجهي مـي   ، وحدت جهاد و چون ايثار وو اخالقي و اجتماعي هم
كه همه ابعاد وجودي انساني طوريبه ،مفهوم توسعه و كارآمدي بسط يافته ايشاندر منظر  روازاين

اخالقـي و اجتمـاعي از    ،هاي فرهنگي، معنـوي توفيق درحوزه عالوهبه گيرد؛ربر ميو اجتماعي را د
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جانبـه اسـت و ايـن    و كارآمدي مقبـول همـه   اهميت و تقدم رتبي نيز برخوردار است. البته توفيق
 امـام  در منظـر  همچنـين  .)170، ص1390(پروانـه،   ها مستقل از هم قابليت رشد كامل را ندارندحوزه

تنها موكول و معطوف بـه   روازاين ي دولت و ملت در ساختار امت است؛صول پيوستگكارآمدي مح
ي اصـالت جمهوريـت در   هـا نااز بنيـ  اين موضـوع  البته .سمي نيستها و نهادهاي رعملكرد دولت

  .)171(همان، ص ساختار نظام جمهوري اسالمي در انديشه امام است
  توسعه متوازن  .4- 3
  توسعه سياسي  .1- 4- 3
اجتماعي را در حاشيه توسعه اقتصادي و مورد غفلت آگاهانه  -  ت سازندگي توسعه سياسيدول

امام قرار داد. در مقابل در گفتمان امام توسعه سياسي داراي اهميت توأمان ذاتي و ابزاري است. 
گيري نظام، بر اصالت نقش و منزلت مردم در قدرت و اعمال آن از همان ابتداي شكل خميني(ره)

البته با شروع جنگ تحميلي،  .)172، ص8ج ،1383 ،امام خميني( د كرده، آن را ميزان قرار دادندتأكي
چندان  شده، نهتمركز كشور بر مديريت اين بحران، ادامه روند توسعه سياسي شروعدليل به

يند توسعه سياسي تكميل رفت فراچندان ممكن بود. اما با پايان جنگ انتظار ميپيگيري شد و نه 
  نوع رويكرد دولت سازندگي چندان مورد توجه قرار نگرفت. دليل شود كه به

موضوعات متعددي قابل طـرح اسـت يـا     ،اي دو گفتمان امام و سازندگيدر بررسي مقايسه
 ،اما در اين مجال كوتاه نگارنده به چند موضوع كه كمتر مورد توجه بوده است ،طرح شده است

  كند:اشاره مي
واسطه ترس از نتايج منفي احتمالي، در گفتمـان  هستنكاف از توسعه سياسي بعدم ا نكته اول

ها معموالً نگاهي منفي به تقاضاي روزافزون شهروندان بـراي مشـاركت بيشـتر در    امام است. دولت
گويي بـه ايـن   قدرت دارند و به داليلي چون عدم امكانات ساختاري و بوروكراتيك الزم براي پاسخ

 در معمـوالً  ثبـاتي، طلبان با قواعد بازي و در نتيجه احتمال ايجاد بيايي مشاركتعدم آشن تقاضا و
ثباتي مخـرب در راه توسـعه   . ترس از بي)21، ص1370(هانتينگتون،  كنندبرابر اين امر مقاومت مي

دولت سازندگي را به عدم توجه كافي يا تقليـل توسـعه سياسـي بـه برخـي اقـدامات        ،اقتصادي
از ثبـات   ،جـاي توسـعه سياسـي   بـه  بدين ترتيبزايش تعداد نشريات كشاند. كوچك همچون اف

  .)63، ص1381(افتخاري،  كردسياسي حمايت مي
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در شـرايط بحرانـي    ،عنـوان نمونـه  اما در گفتمان امام تصور، برنامـه و هـدف تفـاوت دارد. بـه    
را اتخاذ كنند، امـام از  رود رهبران خود تمامي تصميمات الزم انتظار مي پيروزي انقالب كه معموالً

طلبـد و مـديريت متمركـز و غيـر مشـاركتي را      همان ابتدا مردم را به مشاركت فعال و آگاهانه مي
 ؛گيردبخشي را نيز برعهده ميگري و آگاهيداند. البته در اين راه نقش هدايتمطلوب و موفق نمي

 .)499- 451 و 54- 55، ص6ج ،1383 ،يامام خمينـ (نظام جمهوري اسالمي به مردم انتخاب مانند پيشنهاد 
حساسـيت بسـيار بـااليي    از حتـي در مـواردي كـه    انتخـاب عقـل جمعـي را     ،نمونه ديگر اينكه

مقـام  قـائم  صـدر و مانند انتخاب دولت موقت، بنـي  ؛بر رأي و نظر خود ترجيح داد برخوردار بود،
هضتي خود، انقالب زيـرين  كه در انديشه نهمچنان امام خميني(ره). )331، ص21، جهمان(رهبري 

وسعه سياسي بومي ترسي نداشت و از ت داد، در مديريت نظام سياسي نيزرا بر زبرين اولويت مي
هاي ناشي از آزمون و خطاي مردم در پـيش  يند تربيت سياسي جامعه را با قبول همه هزينهفرا

  هموار نمود.  ها را نيز براي خود و همراهاناي از اين هزينهگرفت و تحمل بخش عمده
د نـ توسـعه سياسـي نهفتـه اسـت. در فراي     - نكته ديگر در درك درست از دوگانه وابستگي

هـاي  المللـي و جهـاني را در حـوزه   ي مجبورند مقتضيات نظـام بـين  هاي ملشدن، دولت جهاني
ديگر به معناي قديم، شهروندان حاكميـت نخواهـد داشـت. نمونـه      روازاين؛ مختلف لحاظ كنند

سـاختاري اسـت كـه بـا ايجـاد تنگناهـاي ناشـي از         حظه در اين امر، سياسـت تعـديل  قابل مال
هـاي ملـي را در اتخـاذ مواضـع متفـاوت بـا آن       توانـايي حكومـت   ،هاي اقتصاد جهانيچارچوب

تبع عامل محدوديت دموكراسي در سطح ملي و كاهش خودكفايي دهد و بهچارچوب كاهش مي
چـون تعـديل اقتصـادي    هايي هم. سياست)216 و 213ص ،1380 (بشيريه، شودسياسي كشورها مي
وان و كاهش استقالل خهم تواند زمينه افزايش وابستگي به نظام جهاني غيردولت سازندگي مي

ايـن در  ساالري مـوانعي را ايجـاد كنـد.    و در فرايند توسعه سياسي و مردم نمودن ملي را فراهم
آميز با جهان، حفظ اسـتقالل  گيري روابط مسالمتبنابه گفتمان امام، در عين پي الي است كهح

گرا نبايد خللي در اعمال حاكميت ملت هاي برونسياست روازاينناپذير است. ملي اصلي خدشه
، همـو  ؛97 و 55، ص19ج ؛324-325، ص20ج ؛205 و 155 و 86، ص21ج ،1383 ،امـام خمينـي  ( ايجاد كند

  .)55، ص1387
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   توسعه فرهنگي و اجتماعي .2- 4- 3
وزير فرهنگ از  عنوان نمونهبهكه چنان زه فرهنگ نيز برنامه معيني نداشت؛دولت سازندگي در حو

ترين جريان در دولت دوم سازندگي منتقل شد. هاشمي ترين جريان در دولت اول به راستچپ
 .)160- 16ص، 1378(سفيري،  كنداعالم مي قابل توجهرفسنجاني جلوگيري از تنش را علت اين تغيير 

هاي متناسب با رفاه و توسعه اقتصادي در كنار اين توجه مناسب به توسعه فرهنگي، برخي نگرش
عنوان بههاي مهمي با گفتمان امام دارد. اي از دولتمردان سازندگي تفاوتدر ادبيات و عملكرد عده

پويايي اقتصاد، داري قائل به اين بودند كه الزمه سرمايهبرخي كارگزارن با رويكردهاي شبه نمونه
بردن  باال موجبهايي چون قناعت، كهنه و مانع پويايي است. اين نگاه مصرف است و ويژگي

انتظارات رفاهي مردم قبل از ايجاد توانمندي اقتصادي الزم در داخل و در نتيجه وابستگي بيشتر به 
تحوالت آن بنيان در گفتمان معيار، فرهنگ و  .)224- 225، ص1390(شمسي،  شودواردات مصرفي مي

توجهي كم روازاينتبع داراي اولويت و اصالت است. هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و بهساير حوزه
  .)151 و 110، ص19ج ؛363، ص17ج ،1383 ،امام خميني( گذاردبه آن نتايج نابساماني برجاي مي

اجتمـاعي توسـعه سـريع    توجه و علم بـه آثـار    عدم دليلبهچنين ايرادي بر حوزه اجتماع نيز 
است. توسعه اقتصادي غيربومي در يك جامعـه   وارد آشنا با جامعه بومي اقتصادي و با الگوهاي غير

ي هـا ناثباتي سياسي، گسـترش خشـونت، اخـتالالت هـويتي، بحـر     آثاري چون بي سنتي معموالً
گرچـه  . )92- 93ص، 1370(هـانتينگتون،   دنبال خواهـد داشـت  اجتماعي و فساد اخالقي و اقتصادي به

امـا   ،سازندگي، توسعه اقتصادي و رفاه، لزوم جامعه پس از جنگ و خواست عمومي جامعـه بـود  
كنـد و سـاختار سـنتي    سياست توسعه با سرعت خود، يكباره تغييرات تند و اساسي ايجـاد مـي  

رد. گـذا جـاي مـي  نـامطلوبي را بر  كه تبعات ناشـناخته و معمـوالً  طوريبه ؛ريزدقبلي را برهم مي
ريـزي  ها بدون مطالعه، درك و برنامـه است كه اين سياست آناساسي  هايايراد ي ازيك روازاين

  .)29-30و  27الف، ص 1384نژاد، (مصلي براي آثار فرهنگي و اجتماعي آن به اجرا درآمد
گردد. اين واقعيـت كـه اسـتمرار حيـات     نظام برمي 1ايراد ديگر به تنزل سرمايه اجتماعي

ايـن  ها را بـه  در گرو سرمايه اجتماعي است، بسياري از استراتژي آنهاسياسي و ثبات  هاينظام

                                                               
1. Social Capital. 
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در عرصـه   انرهنمون داشته است كه نسبت به منابع نرم بازيگران رقيب يا مخالف خودشـ  نكته
المللي حساس باشند، تا از طريـق تضـعيف سـرمايه اجتمـاعي، بـه بـروز       سياست خارجي و بين

هاي رنگي داخلي و در نهايت فروپاشي از درون منتهي شود. وقوع انقالب آميزرفتارهاي اعتراض
توجـه بـه    روازاينچنين رويكردي است كه نتيجه اقداماتي چون ديپلماسي پنهان است. در پي 

ايش كارآمـدي، توسـعه   ويـژه بنيادهـاي ايـدئولوژيك، افـز    منابع قدرت نرم جمهوري اسالمي به
. در ادبيـات  )27-29، ص1388 ،افتخـاري ( يابدمضاعف مي يهميتگرايي اعدالت مشاركت عمومي و

تـر تأكيـد   ويژه در بين اقشار پايين، بارها بر لزوم حفظ سرمايه اجتماعي نظام به(ره)خمينيامام
  داند. را اصل حافظ نظام ميكه ايشان اين موضوع ؛ چنانشده است

 بـر والن ير سـالمت و پـاكي مسـئ   تأكيد بسيار گفتمان امـام بـر تـأث    ،نكته قابل توجه ديگر
تواند پيشرفت يك جامعه است. اگرچه داشتن دارايي و ثروت در اسالم امري مذموم نيست و مي

بخـش مهمـي    ،قابل تأمل است اينكهدر دولت سازندگي چه عه باشد، اما آنمايه تعالي فرد و جام
توانـد در نگـرش،   ايـن مـي  اند كـه  از صاحبان سرمايه و طبقه مديران متمول بوده دولتمرداناز 

د. روح خـدمتگزاري چنـان بايـد باشـد كـه      دولت تأثيرات مهمـي داشـته باشـ   منش و عملكرد 
العاده و ... نداشـته  مسئوالن در قبال خدمت به مردم انتظار تكريم، دريافت پاداش و حقوق فوق

ننـد، در  كباشند. اگر مسئوالن و نمايندگان از طبقاتي باشـند كـه طبقـات ضـعيف را درك مـي     
المـال در  و مديريت بسيار تأثيرگذار است. حساسيت در برابر فسـاد و حفـظ بيـت    گيريتصميم

، 17ج ؛33، ص16ج ؛104، ص15ج ،1383 ،امام خميني( است مؤثرسالمت جامعه تحت مديريت بسيار 

  .)223، ص19ج ؛130، ص18ج ؛217ص
اقتصادي است كه ناشي از جوامع سنتي، فساد  تبعات توسعه سريع و غيربومي اقتصادي در
هاي بنيادين است. فساد اقتصادي محصول تمـايز  فردي شدن منافع اقتصادي با دگرگوني ارزش

 رودشمار ميبهتبعات نوسازي  ازجملهشدن ميان رفاه عمومي و منفعت خصوصي است كه  قائل
از توسعه اقتصادي  در نتيجه تحوالت ناشي نيزرسد كشور ما نظر مي. به)93ص ،1370گتون، (هانتين

  است. از اين آسيب بركنار نمانده
توسـعه متـوازن، بـومي و بـا درك و شـناخت       هـا، در مجموع بايد گفت الزمه توفيق دولت

  حال گذار ايران است. پيامدهاي آن براي جامعه در
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  سياست خارجي انقالبي  .5- 3
وي معتقد است هرچند به تفكيك موضوع سياست حاد از ماليم است.  قائلهاشمي رفسنجاني 

 قائلنيت است، اما بين رابطه سياسي و اقتصادي بايد تمايز آمريكا غير قابل اعتماد و فاقد حسن
ويژه كه در مواردي ناچار به چنين به ؛باشدمعناي لزوم نفي ديگري نميشد و عدم وجود يكي به

 و 18/3/1373، نامه اطالعاتروز( شدن بين دولت و ملت آمريكا قائلمانند تفكيك  تفكيكي هستيم؛

در عين ثبات اصول و استراتژي، تغييراتي در سطح تاكتيك و ديپلماسي در  روازاين .)12/4/1374
توان به دوره جمهوري شيوه تعامل با جهان الزم است. تغيير سياست خارجي اين دوره كه از آن مي

ه در سطوح فردي، حكومتي، ملي و كننددوم  تعبير كرد، معلول تغيير در عوامل و منابع تعيين
گيري منطقي موضع ،ناپذير ساخت. نتيجه چنين تغييريخارجي است كه تغيير رفتاري را اجتناب

در ويژه زدايي بهاروپا، و تنش ، عراق وزي روابط با كشورهاي خليجسادر قبال جنگ كويت، عادي
والن جديد بر اين در واقع تمايل مسئ. )387- 394، ص1388(دهقاني فيروزآبادي،  باشدبا آمريكا مي روابط

ها و امكانات بالقوه ايران تلفيق نموده و در امر استوار بود كه جهات ايدئولوژيك را با توانمندي
  .)126- 130، ص1378(احتشامي،  كار گيرندحكم فرمولي براي انسجام ملي به

بـه ايـن بودنـد كـه الزمـه       ئـل قا ،گراي دولت پا را از اين فراتر نهـاده بخشي از جريان عمل
قـدرت الزم بـراي    گيري از تكنولوژي و سـرمايه جهـاني اسـت و مـا فعـالً     توسعه، تعامل و بهره

گـري  آرمان توسعه و سازندگي در شرايط فعلي با آرمان انقالبـي  روازايناستكبارستيزي نداريم. 
  .)154 و 150-151، ص1390(شمسي،  المللي قابل جمع نيستبين

اي در اين حوزه بين گفتمان امام با گفتمان سازندگي ديـده  تمايزات قابل مالحظه تفاوت و
ستيزي تا زمـان نيـل بـه اهـداف     همواره بر لزوم تداوم آمريكا امام خميني(ره)شود. گفتمان مي

 كـرد انقالبي و بدون توجه به تفاوت قدرت طرفين تأكيد داشته و مصالحه با آمريكا را نفـي مـي  
از  كـرد مـي تـالش   امـام خمينـي(ره)  . )434 و 285-286، 145، 90، 87، ص21، ج1383، امام خمينـي (

ابزارهاي جايگزين براي موازنه قدرت در برابر ابرقدرتي همچون آمريكا استفاده كنـد كـه نمـود    
  گيري از ديپلماسي عمومي بود. بارز آن بهره
اهداف بلندپروازانه خود بهره هاي انقالبي مانند ايران، از ديپلماسي عمومي در خدمت دولت
اي بـر لـزوم احتيـاط در تقويـت ديپلماسـي عمـومي يـا        كه در مقابل، عدهچنان ؛اندمهمي برده
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اند. نمونه تأثيرگذار از ديپلماسي عمـومي از ايـن   گري نظر داشتهديپلماسي عمومي ضد انقالبي
همگرايـي بـراي مـدافعان    به عنوان نماد  (ره)خميني نوع، حكم قتل سلمان رشدي از سوي امام

  .)223 و 209، ص1388(شارپ،  دارانش در خارج از كشور بودانقالب و طرف
گراي دولت سـازندگي  با جريان اسالم امام خميني(ره)رسد بين نگرش و عملكرد نظر ميبه

 ،از تسخير سفارت آمريكـا دفـاع كـرد    امام خميني(ره) اينكه ازجمله ؛هايي وجود داردنيز تفاوت
تر قضيه بوديم، به تبعيت هرچند معتقد به حل سريع« :گويددر مقابل هاشمي رفسنجاني مي اما

امام به اين نتيجه رسيدند كه مسئله بايد حل شـود و   از امام تسخير را تأييد كرديم و البته بعداً
يا ادعاي هاشـمي   . قضيه مك فارلين)53-54، ص1378(سفيري،  »ه را به مجلس محول كردنديقض
 ،در اواخر عمرشان بـر حـذف شـعار مـرگ بـر آمريكـا       امام خميني(ره)سنجاني مبني بر نظر رف

  هاي ديگري از اين تفاوت است. نمونه
 (ره)خميني بندي سياست تهاجمي در رويكرد سياست خارجي امامنوعي سطح ،نكته ديگر

ي چـون  گيري تقـابلي منعطـف در برابـر كشـور متخاصـم     در يك موضع امام خميني(ره)است. 
، اما در فاصله كوتاهي با برقراري 1367عربستان صعودي و قطع رابطه با آن در ارديبهشت سال 

تا اينكـه در فـروردين    ،كندرابطه مجدد با آن كشور و ساير كشورهاي خليج فارس مخالفت نمي
 شـيطان «بـردن اصـطالح    كـار ولي در مقابل آمريكا با بـه  ؛(همان) رابطه مجدد برقرار شد 1370
زدايي يـا  تنش به با تمايل موضوع اين گيرد.پيش مي ناپذيري در، رويكرد تقابلي انعطاف»بزرگ

  گراي دولت سازندگي تفاوت دارد.اعتماد به غرب در ميان جريان عمل

   نتيجه
گيري گفتمان سازندگي را فراهم زمينه شكل ،المللياي و بينمختلف داخلي، منطقه تحوالت

ن جنگ و خواست عمومي جامعه مبني بر توسعه و رفاه بيشتر و رفع مشكالت آورد. پايان يافت
از  يس دولت جديدجتماعي داخلي و جايگاه خاص شخص رئ، همراه با تحوالت اهاناناشي از بحر

 تازيگراي ماركسيستي و تكهاي ساختيك سو و شكست و به حاشيه رفتن تفكرات و سياست
در اتخاذ گفتمان سازندگي  ،داري در سطح جهاني از سوي ديگرهاي ليبراليستي و سرمايهآموزه

گرا، تعديل و توسعه اند. در اين گفتمان عملبا مختصات خاص خود نقش اساسي داشته
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هاي شناوري چون عدالت، آزادي، اقتصادمحور جايگاه دال مركزي را به خود اختصاص داده و دال
بندي شده و ي بر محور اين دال مركزي مفصلفرامل هاي، منافع ملي و مسئوليتاستقالل، امنيت

گرايي سياسي، توسعه هاي مختلف، معنايي متفاوت يافتند. اعتدال و مصلحتبه نسبت
نمودهاي اصلي چنين گفتماني  ،گرايانهزدايي فراملي با رويكرد عملاقتصادمحور تعديلي و تنش

واسطه برخي ههرچند ب ؛اي يافتدهبوده است. بدين صورت اين گفتمان قابليت دسترسي گستر
  دست نياورد.هگاه هژموني كاملي بمخالفان داخلي، هيچ

گفتمان دولت سازندگي ضمن دارا بـودن اشـتراكات بـا گفتمـان كـالن جمهـوري        روازاين
گيـري ايـن   دارد. در فراينـد شـكل   آنهـا هـايي بـا   ي فرعي آن، تفـاوت هانااسالمي و ساير گفتم

اي ويژه الگوهاي توسـعه هب ،سازي نسبت به تمدن مدرن غربز غلظت غيريتگرا، اگفتمان عمل
  شود. تر ميي موجود در جامعه بومي نمايانهاناآن كاسته و از طرف ديگر تغاير با ساير گفتم

گفتمان بـر معيـار    اين ضمن توجه به خدمات قابل توجه دولت سازندگي، در بررسي انتقادي
تـرين  رسـد مهـم  نظـر مـي  توان اشاره كـرد. بـه  نكاتي قابل توجهي مي به (ره)خميني گفتمان امام

سـيس  تقليـل و تأ  كـرد:  اين موارد احصـا  توان درگفتمان سازندگي با گفتمان امام را مي هايتفاوت
و  شناسيمحوري، چالش تكنوكراسي با معرفتمداري و اخالقگرايي با شريعتها، چالش عملغيريت
، فقيـه واليـت  ي چون نسبت دين و نظامات اجتمـاعي و هايفاوت در آموزهشناسي توحيدي، تانسان

، ماننـد كارآمـدي و عـدالت   گرا، نوع نگرش به مقوالتي گرايانه به الگوهاي توسعه غربگرايش عمل
 - توسـعه   دي وآزا - عـدالت، توسـعه    - هـايي چـون توسـعه    نوع نگرش و گرايش به نسبت دوگانه

 استقالل.

  منابع فهرست
، ترجمه ابراهيم متقي و زهره سياست خارجي ايران در دوران سازندگي شامي، انوشيروان،احت -

 . 1378، چي، تهران: مركز اسناد انقالب اسالميپوستين
هاي نسبت منافع ملي و مسئوليت« يد محمدرضا و محمود پروانه،احمدي طباطبايي، س -

فصلنامه علمي پژوهش مطالعات ، »ي(ره)امام خميندر انديشه سياسي  فراملي نظام. جمهوري اسالمي
 . 1390تابستان ،25شماره ،هشتم ال، سانقالب اسالمي

 . 1382، ، ترجمه حسن گلريز، تهران: نشر نيآن مسائلسازي و جهاني، استيگلتيز، جوزف -
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، ، تهران: فرهنگ گفتمانهاي سياسيدرآمدي بر خطوط قرمز در رقابت، افتخاري، اصغر -
1381 . 
ديپلماسي عمومي نوين: كاربرد قدرت  :، در»ديپلماسي نوين؛ رويكردي ايراني«،  ـــــــــــــ -

 .1388تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ژان ميلسن و ديگران،  الملل،نرم در روابط بين
، تغيير اجتماعي و توسعه: مروري بر نظريات نوسازي، وابستگي و نظام جهاني، ، ي. سوالوين -

 . 1380، ظاهري، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبرديترجمه محمود حبيبي م
، امام خميني(ره)مؤسسه تنظيم و نشر آثار : ، تهرانحديث بيدارياهللا، ، سيد روحامام خميني -
1378. 
، امام خميني(ره)مؤسسه تنظيم و نشر آثار : تهران ،نامهوصيتـــــــ ، ـــــــــــــــــ -
1387 .  
، امام خميني(ره)مؤسسه تنظيم و نشر آثار : ، تهرانفقيهواليتــــــــــــ ، ــــــــــــ -
1375.  
امام سسه تنظيم و نشر آثار ؤم: تهران جلد،22 ،صحيفه امامــــ ، ــــــــــــــــــــ -

 .1383خميني(ره)، 
 نگاه: تهران ،)مباني علم سياست تأسيسي( هاي دموكراسي براي همهدرسحسين،  بشيريه، -
 .1380، معاصر
، تهران: نگاه شناسي سياسي ايران، عصر جمهوري اسالميبر جامعهاي ، ديباچه ــــــــــــــ -

 .1381معاصر، 
، تهران: دانشگاه امام خميني(ره)گرايي اسالمي در انديشه سياسي الگوي جهان، پروانه، محمود -

 . 1390(ع)، امام صادق
فركالف در تحليل متون  سودمندي گفتمان انتقادي« ،ديگران ، غالمرضا وهاجمشيدي -
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 :، در»هاي ديپلماسي عموميهاي ياغي و تكنيكهاي انقالبي، رژيمدولت«، شارپ، پائول -

تهران: دانشگاه امام  ديگران،ژان ميلسن و  ،المللديپلماسي عمومي نوين: كاربرد قدرت نرم در روابط بين
 . 1388صادق(ع)، 

 . 1390، هدايت ، قم: زمزمحزب كارگزاران سازندگي، شمسي، عبداهللا -
 . 1376، ، تهران: نشر نينيافتگي در اقتصاد ايرانتوسعه مدارهاي، حسين عظيمي، -
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 . 1364المللي، بين

ده ك، تهران: پژوهشهاي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايرانگفتمان پور زرومي، اصغر،ولي -
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