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بررسی وجود یا عدم «ترمیدور» در انقالب اسالمی ایران
با تکیه بر دیدگاه رهبر معظم انقالب
حمزه عالمی

چراغعلی

چکيده
اين پژوهش موضوع وجود يا عدم «ترميدور» 1در انقالب اسالمی ايران را با مروري
تاريخی -تحليلی بر حوادث دوران جمهوري اسالمی از آغاز تا چهار دهۀ بعد از آن ،بررسی
میکند .اين بحث در ديدگاه مقام معظم رهبري مبنی بر عدم بازگشت انقالب اسالمی از
آرمانهاي خود ريشه دارد .در اين پژوهش ،ديدگاه مقام معظم رهبري در زمينۀ عدم وقوع
ترميدور در انقالب اسالمی ايران ،در مقام يک نظريه مطرح شده است و بر اين اساس ،اين
سؤال مطرح شده که چگونه آرمانهاي انقالب اسالمی با گذشت چهل سال از وقوع انقالب
به حيات خود ادامه میدهند و دچار ارتجاع نشدهاند؟ براي انجام اين پژوهش ،ابتدا
چيستی آرمانهاي انقالب اسالمی در سه حوزۀ سياست ،اقتصاد و فرهنگ تشريح شده
است و سپس تحقق يا عدم تحقق اين آرمانها در حوزههاي مذکور ،در دوران بعد از
انقالب و در جريان رخدادها و حوادث مهم چهلسالۀ اول مورد بررسی قرار گرفته است.
نتايج اين پژوهش ،ضمن تأييد عدم بازگشت جمهوري اسالمی از آرمانهاي انقالب
اسالمی ،چگونگی اين موضوع را در اين میداند که تثبيت نسبی آرمانها و ارزشها در
ساختار سياسی جمهوري اسالمی مانع از وقوع ارتجاع در انقالب اسالمی ايران شده است.

 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ()hz.alemi@gmail.com
 .1واژۀ ترمیدور يکی از ماههای تقويم فرانسه بعد از انقالب 1789میالدی است و در اصطالح سیاسی به معنای دورۀ
بازگشت انقالب از آرمانهای خود معروف شده است.
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کليدواژهها :آرمانهاي انقالب اسالمی ،حکومت دينی ،ثبات سياسی ،حقوق سياسی مردم ،عدالت.

طرح مسئله
هر انقالبی عالوه بر اينکه از جمع سه عنصر رهبری ،ايدئولوژی و حضور مردمی حاصل
میشود ،نیازمند وحدت و اتفاقنظر نیروها ،افکار و انديشههای مختلف حول يک گفتمان
محوری در مقابل نظام سیاسی موجود است و بنابراين با پیروزی يک انقالب ،مهمترين موضوع
چگونگی تعامل گرايشهای فکری و سیاسی مختلف حول آن گفتمان غالب است ،از اينرو،
منازعه و اختالفنظر پس از هر انقالبی پديدهای طبیعی محسوب میشود؛ اما مسئلۀ مهم تداوم
و يا عدم تداوم حیات آرمانها و ارزشهای يک انقالب در بحبوحۀ تحوالت فکری و منازعات
سیاسی بعد از پیروزی انقالب است که از آن با عنوان وقوع ترمیدور يا عدم وقوع آن نیز میتوان
ياد کرد .اين مسئله ،يکی از موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری است و ايشان تداوم
حیات آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی در دوران بعد از پیروزی و عدم وقوع ارتجاع
(ترمیدور) در انقالب اسالمی را در چند سخنرانی و با نگرشی مقايسهای با دوران بعد از
انقالبهای فرانسه ،آمريکا و روسیه مطرح کردهاند .يکی از سخنرانیهای مفصل معظمله در اين
موضوع ،در ديدار جمعی از دانشجويان در ماه رمضان  1390ابراز شد .معظمله در اين
سخنرانی ،با تشريح وقايع بعد از انقالبهای فرانسه ،روسیه و آمريکا ،تداوم آرمانهای انقالب
اسالمی در دوران بعد از پیروزی را در مقايسه با کشورهای مذکور مورد تأکید قرار دادند
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16912
همچنین بیانیۀ گام دوم انقالب که رهبر معظم انقالب به مناسبت چهل سالگی انقالب
اسالمی آن را صادر کردند ،در واقع زنده بودن آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی را مبنای
بحث قرار میدهد و از همینرو معظمله در ابتدای اين بیانیه میگويند:
انقالب پُرشکوه ملت ايران که بزرگترين و مردمیترين انقالب عصر جديد است ،تنها
انقالبی است که يک چلّۀ پُرافتخار را بدون خيانت به آرمانهايش پشت سر نهاده و در
برابر همۀ وسوسههايی که غير قابل مقاومت به نظر میرسيدند ،از کرامت خود و
اصالت شعارهايش صيانت کرده و اينک وارد دومين مرحلۀ خودسازي و جامعهپردازي
و تمدّنسازي شده است (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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در اين پژوهش ،ديدگاه مقام معظم رهبری در زمینۀ عدم وقوع ترمیدور در انقالب اسالمی
ايران ،در مقام يک نظريه مطرح شده است و بر اين اساس ،اين سؤال مطرح شده که چگونه
آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی با گذشت چهل سال از وقوع انقالب به حیات خود ادامه
میدهند و دچار ارتجاع نشدهاند؟
در نگاه اولیه بهنظر میرسد تثبیت و نهادينهشدن نبسی آرمانهای انقالب اسالمی در
ساختارهای نظام سیاسی بعد از انقالب ،يعنی جمهوری اسالمی ايران ،سبب زنده ماندن
آرمانهای انقالب اسالمی و عدم وقوع ارتجاع در اين انقالب شده است .برای بررسی اين فرضیه با
استفاده از روش تاريخی – تحلیلی ،ابتدا چیستی آرمانهای انقالب اسالمی در سه حوزۀ سیاست،
اقتصاد و فرهنگ را شرح میدهیم و سپس به بررسی تحقق يا عدم تحقق اين آرمانها در
حوزههای مذکور ،در دوران بعد از انقالب و در جريان رخدادها و حوادث مهم چهلسالۀ اول
پرداخته و در پايان جمعبندی و نتیجهگیری ارائه میشود.

 .1چيستی آرمانهاي انقالب اسالمی
از آنجا که در مواجهه با آرمانها و اهداف بسیاری از انقالبها ،برآيندی از شعارها ،ايدئولوژی
غالب و انديشۀ رهبران انقالب را م ّد نظر قرار میدهند ،استخراج آرمانها و اهداف انقالب
اسالمی چندان کار دشواری نیست.
 .1 .1آرمانهاي انقالب از ديدگاه شعارهاي انقالبی
يکی از پژوهشهای مورد استناد ،آرمانها و اهداف انقالب اسالمی را از ديدگاه شعارهای دوران
انقالب که چکیدهای از ايدئولوژی انقالب اسالمی از زبان مردم و نخبگان سیاسی آن روز
هستند ،قابل مطالعه دانسته است (پناهی .)178-7 :1379 ،اين شعارها در جداول ذيل دستهبندی
شده است:
نوع شعار

تعداد

درصد

اهداف و ارزشهای فرهنگی

359

54/5

اهداف و ارزشهای سیاسی

261

39/6

اهداف و ارزشهای اقتصادی

39

5/9
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در زمینۀ ارزشهای فرهنگی ،توزيع شعارها به صورت ذيل است:
نوع اهداف فرهنگی

تعداد

درصد

ارزش شهادت و جانبازی در راه اسالم

148

41/3

دين اسالم و اهمیت و ضرورت آن

111

30/9

اسطورههای اسالمی

61

17

ارزش حجاب اسالمی

23

6/4

ارزشها و هنجارهای اسالمی ديگر

13

3/6

ديگر موارد فرهنگی

3

0/8

توزيع شعارهای سیاسی نیز به صورت ذيل است:
انوع اهداف فرهنگی

تعداد

درصد

آزادی سیاسی و حقوق سیاسی

69

26/4

جمهوری اسالمی

56

21/5

حکومت اسالمی

16

6/1

نهادهای سیاسی خاص

46

17/6

اهداف و ارزشهای سیاسی ديگر

44

16/9

ديگر شعارهای مربوط به اهداف سیاسی

30

11/5

شعارهای اقتصادی  -که کمترين تعداد و فراوانی شعارها را دارند  -در سه شعار علیه فقر و
محرومیت اقتصادی و  32شعار در حمايت از طبقات محروم جامعه خالصه میشوند .به عبارت
ديگر ،حدود  90درصد اين شعارها در حمايت از طبقات محروم و مقابله با فقر و محرومیت در
جامعه بوده است (همان).
نکتۀ مهمی که از اين پژوهش استخراج میشود ،اين است که چون در شعارهای سلبی،
خواسته های سیاسی غالب هستند و در شعارهای ايجابی ،ابتدا آرمان و اهداف فرهنگی قرار
دارند و سپس با فاصلۀ نه چندان زيادی آرمانهای سیاسی قرار داشته و خواستههای اقتصادی
بسیار کمرنگ هستند ،بنابراين میتوان نتیجه گرفت ،میان اهداف فرهنگی و سیاسی در انقالب
اسالمی پیوند وثیقی وجود دارد و در نتیجه آرمانها و اهداف انقالب اسالمی را بايد سیاسی -
فرهنگی دانست و اهداف اقتصادی چنانکه مشخص است ،بیش از همه خود را در رفع فقر و
برقراری عدالت نشان میدهد و اين موضوع نیز ماهیت فرهنگی و سیاسی دارد تا اقتصادی.
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 .2 .1آرمانهاي انقالب در کالم رهبران انقالب اسالمی
اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی ،افزون بر اينکه خود را در شعارهای انقالبیون نشان
میدهد ،در انديشه و گفتار رهبران انقالب نیز تجلی يافته است .در اينجا با استناد به تحقیقی
که در صحیفۀ امام خمینی در اين موضوع صورت گرفته ،اين اهداف بر اساس فراوانی که
اين مفاهیم در بیانات حضرت امام دارند ،به صورت ذيل استنباط میشود:

(شايگان:1381 ،

)95-124
مقوالت

فراوانی

درصد

نظام جمهوری اسالمی
حکومت اسالمی
نهادهای سیاسی
آزادی و مشارکت سیاسی
ديگر ارزشها و ايدهآلهای سیاسی
ديگر موارد مرتبط با امور سیاسی

53
39
15
45
40
94

18/5
13/6
5/2
15/7
14/1
32/9

جمع

286

100/0

حضرت آيتاهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب ،آرمانها و اهداف انقالب اسالمی را روشن و
واضح میدانند و در بیاناتشان بهفراوانی اين موضوع را تشريح کردهاند .ايشان ،در يکی از اين
بیانات در اينباره میگويند:
اهداف ،اهداف روشنی بود .هدف اسالمخواهی ،هدف استکبارستيزي ،هدف حفظ
استقالل کشور ،هدف کرامتبخشی به انسان ،هدف دفاع از مظلوم ،هدف پيشرفت و
اعتالي علمی و فنی و اقتصادي کشور؛ اينها اهداف انقالب بوده .انسان وقتی در
فرمايشات امام و در اسناد اصلی انقالب اينها را نگاه میکند ،میبيند که همۀ اينها
در متون اسالمی هم ريشه دارد .مردمی بودن ،متکی به ايمان مردم ،عقايد مردم و
انگيزههاي مردمی و عواطف مردمی ،جزء پايههاي اصلی انقالب است .اين خط ،ادامه
پيدا کرده؛ اين خط ،انحراف پيدا نکرده ،اين خط ،زاويه نخورده .امروز سی و دو سال از
انقالب میگذرد؛ اين خيلی حادثۀ مهمی است (https://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=16912
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در مجموع ،اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی بهسبب ريشه داشتن در فرهنگ و سنّت
جامعۀ ايران ،موضوعاتی روشن بوده و در جامعه نهادينه شده بود .به صورت کلی ،در حوزۀ
سیاست تأکید بر حکومت دينی و برخورداری افراد از حقوق سیاسی (که در جمهوری اسالمی
در قالب مردمساالری دينی تبلور يافت) ،استقالل و قطع مداخلۀ بیگانگان (استکبارستیزی) ،در
حوزۀ فرهنگ و اجتماع ،اجرای احکام اسالمی در جامعه ،عزت و اعتالی افراد جامعه و
بزرگداشت و اجرای مناسک دينی و در حوزۀ اقتصاد عدالت و رسیدگی به مستضعفین رئوس
آرمانها و اهداف انقالب اسالمی را تشکیل میدهد.

 .2چهلسالۀ بعد از انقالب و چگونگی تداوم آرمانهاي انقالب
آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی ايران نشانۀ بارزی از ممتاز بودن اين انقالب در عرصه
جهانی است و اين مهم به کرّات از سوی رهبر معظم انقالب تشريح شده است .جديدترين
بیانات

ايشان

در

اين

زمینه

در

بیانیۀ

گام

دوم

انقالب

آمده

است

. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
چنانکه رهبر معظم انقالب در بیانیۀ گام دوم میگويند ،بديهی است که وقوع انقالب
اسالمی با ويژگیهايی الهی -مردمی ،دشمنی قدرتهای شرقی و غربی را برمیانگیخت؛ اما
ريشهدار بودن آرمانها و اهداف انقالب اسالمی در تاريخ ،فرهنگ ،سنّت و اعتقادات مردم ايران
و تعهد ايمانی رهبران انقالب به حفظ اين آرمانها و اهداف سبب شد تا انقالب اسالمی دچار
رکود و ارتجاع نشود .مسئلۀ مهم در اين پژوهش ،تشريح چگونگی تداوم اين آرمانها در
حیطههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی و با روندی نسبتاً تاريخی در چهلسالۀ بعد از انقالب
اسالمی است که اين بحث را میتوان در محورهای ذيل بررسی کرد:
 .1 .2برپايی حکومت دينی و استقرار ثبات سياسی
چنانکه گفته شد ،مهمترين آرمان و اهداف انقالب اسالمی برقراری حکومت دينی بود .اين آرمان،
صورتبندی سیاسی خواستههای مردم بود و مردمی بودن همین امر سبب شد ساختار جمهوری
اسالمی با سرعت ،در حالیکه پشتوانۀ آرای اکثريت مردم را به دنبال داشت ،استقرار يابد.
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از زمستان  1357که حکومت پهلوی به پايان خود نزديک میشد ،حضرت امام تدابیری
را برای ايجاد ساختار سیاسی پس از انقالب انديشیدند .تدابیر ايشان مبتنی بر نظريۀ حکومت
اسالمی بود که مباحث مربوط به آن را از سال  1344در حوزۀ علمیۀ نجف مطرح و در سالهای
پايانی دهۀ  ،40بحث واليت فقیه را به صورت رسمی آغاز کردند (روحانی .)180-151 :1364 ،طبق
تدبیر ايشان شورای انقالب در نیمۀ آذر  1357تشکیل شد که وظیفۀ انتقال مسالمتآمیز قدرت
از دولت بختیار به نیروهای انقالبی را برعهده داشت؛ اما حوادث بعدی و بهويژه آتش گشودن بر
روی تظاهرات مردم تهران در  6بهمن  ،1357هرگونه تساهل با دولت بختیار را منتفی کرد (يزدی،

 .)172 :1363با ورود امام خمینی به ايران ،ايشان مهندس بازرگان را به نخستوزيری دولت
موقت منصوب کردند و طی حکمی ،مقدمات همهپرسی تغییر رژيم ،برگزاری مجلس مؤسسان و
انجام انتخابات مجلس را از وی خواستار شدند (برزين.)268-267 :1374 ،
دولت موقت از بهمن  1357تا تقريباً اواسط آبان  ،1358حدود  9ماه سر کار بود و طی
اين مدت با مسائل زيادی مواجه شد .بهصورت کلی ،آنچه به موضوع اين پژوهش مربوط
میشود ،اين است که هر چند دولت موقت که متکی به اعضای نهضت آزادی بود ،با
خواستههای جامعۀ انقالبی فاصله داشت؛ اما اين اقدامات به اصل حرکت انقالبی امام و امت
خدشهای وارد نکرد و مهمتر از همه ،آرمانها و اهداف انقالب اسالمی در سطح جامعه و کلیت
ساختار سیاسی با قوّت زنده بود و دنبال میشد .اين موضوع را با مروری تاريخی  -تحلیلی بر
حوادث اين زمان میتوان دريافت:
 .1 .1 .2ثبات و نهادمندي سياسی با وجود تهديدات داخلی و خارجی
انقالب اسالمی که داعیۀ مردمساالری دينی داشت ،بالفاصله نهادهای سیاسی مردمساالر را مستقر
کرد .دولت موقت تا  28بهمن ،شکل مقدماتی خود را پیدا کرد و اعضای آن به تأيید شورای انقالب
و حضرت امام خمینی رسیدند .طی اين مدت ،اختالفنظرهايی میان دولت بازرگان و نیروهای
انقالبی وجود داشت .از آنجا که نهادهای نظام هنوز استقرار کاملی نیافته بودند ،گروهکهای چپ از
اين وضعیت سوءاستفاده کرده و به تحرکات مختلفی دست میزدند .موضوع چگونگی محاکمۀ
مقامات حکومت پهلوی نیز از ديگر اختالفات میان دولت موقت و نیروهای انقالبی ،مجاهدين و
اعضای دادگاه انقالب بود (علی بابايی ،)159-158 :1384 ،با اينهمه رهبری حضرت امام خمینی،
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مانع بحرانی شدن اوضاع میشد .در اين زمان که حضرت امام قصد مهاجرت از تهران به قم را
داشتند ،پیام  14مادهای را دربارۀ وضعیت کشور خطاب به مردم صادر کردند که جديت ايشان در
نهادسازی و برقراری ساختار سیاسی نوين را در مقابل تحرکات خارج از مرکز نشان میدهد .در اين
پیام ،ايشان خواهان محاکمۀ علنی محکومان رژيم پهلوی شد؛ از کمیتهها خواست به محض مسلط
شدن دولت بر اوضاع شهرها ،فعالیتهای کمیتهها به قوای دولتی تسلیم شود و از دخالت در امور
خودداری کنند؛ به اعضای کمیتهها و زندانبانها حکم کرد که با زندانیان ،هر کس که باشد ،بهطور
انسانی و اسالمی رفتار کنند (امام خمینی ،1368 ،ج.)266-261 :6
در چنین شرايطی نیروهای چپگرای مسلح همچنان به تحرکات خود ادامه میدادند و از
ماه پايانی سال  1357در استانهای مرزی ايران سر به شورش برداشتند .چريکهای فدايی
خلق در گنبد کاووس ،حزب خلق مسلمان در آذربايجان ،خلق عرب در خوزستان و حزب
دموکرات کردستان و کومله در کردستان و ...از جمله اين تحرکات

بود (مهدی عراقی-122 :1392 ،

 .)143همزمان با تحرکات گروهکهای تجزيهطلب ،مجاهدين خلق که هنوز چهرۀ نفاق آنان
آشکار نشده بود ،بهسرعت در بدنۀ جامعه ،بهويژه دانشگاهها و نهادهای سیاسی نفوذ خود را
گسترش دادند و با يارگیری از بدنۀ جوان جامعه ،هواداران خود را مسلح ،و در يک جبههبندی
شديد در مقابل جمهوی اسالمی به خط کردند (سازمان مجاهدين خلق ،1385 ، ،ج.)370-392 :2
عالوه بر اينها ،در اين زمان ،گروهک التقاطی فرقان سر برآورد و با همۀ نهادهای مستقر از
دولت موقت گرفته تا شورای انقالب و نهادهای انقالبی به مخالفت برخاست و در سال  1358به
ترور شخصیتهای مهم دست زد .سپهبد قرنی ،اولین رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسالمی
و آيتاهلل مطهری از اولین افرادی بودند که توسط فرقانیان ترور شدند (کردی.)267-266 :1389 ،
اين بحرانهای امنیتی که گويای آزادشدن نیروهای سیاسی مختلف بهواسطۀ انقالب اسالمی
است ،مانع حرکت جمهوری اسالمی در ريل نهادسازی نشد و با وجود همۀ اين بحرانها ،هیچگاه
صحنۀ سیاست در ايران پس از انقالب به سوی تعطیلی نهادهای دموکراتیک سوق نیافت .در 4
خرداد  1358امام خمینی طی حکمی به نخستوزير ،بازرگان ،از وی خواست:
طرح قانون اساسی را  -که شوراي طرحهاي انقالب ،مشغول تدوين و تکميل آن
هستند -با سرعت تکميل و به تصويب شوراي انقالب رسانده و هر چه زودتر در اختيار
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افکار عمومی بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت  -در مدت محدودي که
تعيين مینماييد  -پيشنهادها و نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمايند (امام خمینی،
 ،1368ج.)482 :6

به دنبال اين ،قانون اساسی جمهوری اسالمی با تشکیل مجلس مؤسسان (که به مجلس
خبرگان تدوين قانون اساسی معروف شد) ،تهیه و تصويب شد .در ادامه ،نمايندگان اين مجلس
از طريق انتخابات عمومی برگزيده شدند و کار بررسی نهايی قانون اساسی از  27مرداد 1358
را آغاز کردند (فوزی ،1387 ،ج.)254-246 :1
اتفاق ديگر در اين زمان ،تسخیر سفارت آمريکا در تهران (کانون توطئه و جاسوسی علیه
انقالب اسالمی) بود که در اعتراض به مداخالت آمريکا در ايران و بهويژه ديدار بازرگان با
برژينسکی در حاشیۀ جشن انقالب الجزاير در آن کشور به وقوع پیوست .اين رخداد که توسط
دانشجويان خط امام صورت گرفت ،مورد حمايت امام خمینی واقع گرديد و ايشان از آن با
عنوان «انقالب دوم» ياد کردند .تسخیر سفارت آمريکا و گروگان گرفتن اعضای آن ،گويای
اعتماد بهنفس و شجاعت نیروهای انقالبی در مقابل ابرقدرتهای آن روز بود و همین شجاعت و
اعتماد بهنفس جوهر اصلی ثبات سیاسی جمهوری اسالمی را تشکیل داده و میدهد .برچیده
شدن سفارت آمريکا از تهران ،همچنین موضع نیروهای انقالبی در مقابل نهضت آزادی و
نیروهای ملیگرا را تقويت کرد و انديشه و خط امام خمینی را در میان ساير جريانات فکری
رقیب تثبیت نمود.
بعد از تسخیر سفارت و استعفای دولت موقّت ،شورای انقالب ،حدود هشت ماه قدرت اجرايی
را در دست داشت و طی اين مدت درگیر حل مسئلۀ گروگانگیری و برگزاری همهپرسی قانون
اساسی بود .در اين زمان ،رقابت فشردهای میان نیروهای سیاسی مختلف بر سر پیروزی در
انتخابات رياستجمهوری و مجلس وجود داشت .در نهايت با برگزاری انتخابات رياستجمهوری،
بنیصدر به قدرت رسید و نیروهای انقالبی و حزباللهی ،کرسیهای مجلس را آن خود کردند .در
دوران رياستجمهوری بنیصدر ،که محمدعلی رجايی نخستوزيری را برعهده داشت ،حوادث
سیاسی مهمی به وقوع پیوست .دو حادثۀ مهم شکست حمله هوايی آمريکا به ايران در صحرای
طبس و کشف و خنثیسازی کودتای نوژه ،از جمله اين حوادث بود که هر دو طی همکاری
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نیروهای ضد انقالب داخلی با دشمن خارجی شکل گرفتند؛ اما در مقابل نصرت الهی شکست
خورده و نتوانستند ضربهای به نظام سیاسی وارد کنند (محمدی .)245-240 :1374 ،حادثۀ مهمتر
آغاز جنگ تحمیلی بود که در  31شهريور  1359با حملۀ هوايی عراق به ايران شروع شد .در
دوران جنگ تحمیلی نیز ثبات و نهادمندی سیاسی در دوران بعد از انقالب همچنان با قوت ادامه
يافت و بدون اينکه ساختار سیاسی به جهت وجود تهديدات داخلی و خارجی دستخوش تغییر
شود ،وظايف خود را بدون هیچ وقفهای انجام میداد.
 .2 .1 .2آزادي و مشارکت سياسی با وجود تهديدات امنيتی
در سالهای اولیه پس از پیروزی انقالب ،ضمن اينکه حاکمیت دينی در قالب نهادهای سیاسی
باثبات تحقق پیدا کرد ،ديگر آرمانهای سیاسی همچون آزادی و مشارکت مردم در قدرت نیز با
وجود تهديدات امنیتی داخلی و خارجی حفظ شد و اين آرمانها به سود حفظ امنیت به
حاشیه رانده نشد .در اين زمان ،افزون بر جنگ تحمیلی بحرانهای ديگری پیشروی جمهوری
اسالمی پديد آمد ،از جمله اينکه منافقین در سايۀ حمايتهای بنیصدر روزبهروز بر قدرت و
جسارت خود افزوده ،آزادانه در خیابانهای تهران رژه میرفتند و با سیاستهای نظام مخالفت
میکردند .خصومت آنان با جمهوری اسالمی تا جايی بود که در  30خرداد  ،1360در بحبوحۀ
جنگ تحمیلی ،از داخل کشور به حکومت اعالم جنگ دادند و به ترور مردم و مسئوالن دولتی
اقدام کردند که مهمترين آن ،حادثۀ هشتم شهريور  ،1360يعنی انفجار دفتر نخستوزيری بود
که سبب شهادت محمدعلی رجايی ،رئیسجمهور و محمدجواد باهنر ،نخستوزير جمهوری
اسالمی ايران و چند نفر ديگر از مسئوالن کشور شد.
در کنار اين وقايع ،اعضای نهضت آزادی نیز با ادامۀ جنگ بعد از فتح خرمشهر مخالف بودند
و به صورت آزادنه مواضع خود را بیان میکردند .هیچ يک از اين اتفاقات به تمرکز قدرت سیاسی
نینجامید؛ هر چند در اين زمان برخی از نیروهای فعال سیاسی ،همچون نهضت آزادی سهمی در
قدرت نداشتند؛ اما در هر حال فضای عمومی جامعه با ايدههای نهضت آزادی و شخص بازرگان
همراهی نداشت و ساختار سیاسی قدرت مبنی بر خواستهها و عاليق اکثريت جامعه بود ،با اين
حال ،اين مسائل سبب محدودسازی نهادهای مردمساالر نشد و آرمان آزادی و مشارکت سیاسی
مردم در قدرت در سايۀ برپايی حکومت دينی ،سرزنده بودن خود را حفظ کرد.
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در ادامۀ تحوالت بعد از انقالب اسالمی ،زمانیکه طرح عدم کفايت سیاسی بنیصدر در
مجلس تصويب و سپس توسط حضرت امام عزل شد ،بالفاصله انتخابات رياستجمهوری
برگزار گرديد .در دومین انتخابات رياستجمهوری محمدعلی رجايی به رياستجمهوری ايران
انتخاب شد و وی حجتاالسالم باهنر را به عنوان نخستوزير معرفی کرد و از مجلس رأی
اعتماد گرفت؛ اما يک ماه بعد با انفجار دفتر نخستوزير به دست عوامل نفوذی هر دو به
شهادت رسیدند .سومین انتخابات رياستجمهوری در دهم مهر  1360انجام شد که در نتیجۀ
آن آيتاهلل خامنهای ،به رياستجمهوری انتخاب شد (مدنی .)23-18 :1383 ،انتخاب ايشان با رأی
قاطع بیش از  16میلیون نفر ،دو معنای مهم داشت :تعمیق مردمساالری دينی در يک نظام
سیاسی نوپا و ديگر نهادينهشدن گرايش به روحانیت انقالبی در جامعه در مقابل نیروهای
نهضت آزادی و ملیگراها.
طی اين زمان با وجود تهديدات ناشی از گروهکهای تروريستی و نوپا بودن نظام جمهوری
اسالمی ،فضای سیاسی کشور صحنه حضور گرايشهای مختلف و متکثر سیاسی بود و دو جناح
عمدۀ راست و چپ در حزب جمهوری اسالمی فعال بودند .جناح راست متمايل به اقتصاد بازار ،و
شالودۀ اصلی آن را حزب مؤتلفه تشکیل میداد و جناح چپ به اقتصاد دولتی و توجه بیشتر به
مستضعفان گرايش داشت و اعضای آن را هواداران سازمان مجاهدين انقالب اسالمی بیشتر
تشکیل میدادند .اين وضعیت سبب شد تا معرفی نخستوزير به مجلس که از وظايف
رئیسجمهور وقت ،آيتاهلل خامنهای بود ،با مسائل جناحی مواجه شود و زمانیکه رئیسجمهور،
علیاکبر واليتی را که به جناح راست نزديک بود ،بهعنوان نخستوزير به مجلس معرفی کرد،
اکثريت مجلس که به چپها تمايل داشت ،به وی رأی اعتماد ندادند تا در نهايت
میرحسینموسوی ،از جناح چپ ،به نخستوزيری انتخاب شد .در ادامۀ اين تحوالت ،طبیعی بود
که وابستگی نخستوزير به جناح چپ و تعلّق رئیسجمهور به جناح راست ،سبب
اختالفنظرهايی شده و بهويژه کمبودهای قانون اساسی و تداخل وظايف رئیسجمهور و
نخستوزير اين اختالفات را تشديد میکرد (مؤسسۀ فرهنگی -هنری قدر واليت)41-100 :1394 ،؛ اما
موضوع هیچگاه بحرانی نشد و دو طرف اختالفنظرهای خود را در سايۀ رهبری معنوی حضرت
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امام خمینی و در فضايی گفتوگويی حل میکردند و البته ضرورت دفاع در مقابل دشمن
بعثی نیز وجود وحدت را ضرورت میبخشید.
 .3 .1 .2اصالح ساختار سياسی در روندي قانونی
با پايان جنگ تحمیلی ،قانون اساسی سال  1358که با توجه به ضرورت تسريع در تصويب
قانون و تجربۀ اول قانوننويسی نیروهای مذهبی ،از حل برخی مشکالت ساختاری ناتوان بود،
در دستور اصالح و بازنگری قرار گرفت .طی اين سالها ساختارهای چهارگانه رهبری ،قوۀ
مقننه ،مجريه و قضائیه ،در مواجهه با تحوالت سیاسی به مشکالتی برخوردند که قانون اساسی
 1358از حل آنها ناتوان بود .مجموعۀ اين مشکالت ضرورت بازنگری در قانون اساسی را سبب
شد؛ اما سازوکار بازنگری در اين قانون پیشبینی نشده بود .در اينجا حضرت امام خمینی،
در حالیکه میتوانست از اختیارات ناشی از واليت فقیه و حکم حکومتی استفاده کند؛ اما زمانی
دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد که دو نامه از سوی نمايندگان مجلس و اعضای
شورای عالی قضايی دربارۀ ضرورت اين موضوع به ايشان ارسال شد .به دنبال اين موضوع،
حضرت امام در ارديبهشت  ،1368طی حکمی به رئیسجمهور وقت ،آيتاهلل خامنهای،
دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند.
ترکیب اعضای هیئت بازنگری متشکل بود از افرادی از مجلس خبرگان ،قوای مقننه،
اجرايیه و قضائیه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام (که تا آن زمان هنوز شکل قانونی به خود
نگرفته بود) و پنج نفر از نمايندگان مجلس .به هر حال ،نتايج بازنگری در قانون اساسی که
حاصل  41جلسۀ اين شورا بود ،بدين صورت ارائه گرديد :اول ،در موضوع رهبری :تعديل توقع
شرايط احراز رهبری به شکل حذف مرجعیت؛ توسعۀ اختیارات رهبری به شکل واليت مطلقۀ
فقیه و حذف شورايی بودن رهبری؛ دوم ،در موضوع قوۀ مجريه :حذف نخستوزيری و دادن
اختیارات وسیعتر به رئیسجمهور از جمله رياست هیئت وزيران و مسائل مربوط به آن؛ سوم،
در موضوع قوۀ مقننه :قانونمند کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ چهارم ،در موضوع قوۀ
قضائیه :اصالح اصول مربوط به قوۀ قضائیه با هدف تمرکز بیشتر ساختار آن و جلوگیری از تعدد
آرا و نظريات قضايی بود و همچنین روشن شدن منشأ نصب رئیس قوه قضائیه با واگذاری اين
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حق به رهبری نظام؛ پنجم ،در موضوع قانون اساسی :درج اصل  177جهت بازنگری قانون
اساسی جديد (فوزی ،1387 ،ج.)235-219 :2
اتفاق مهم ديگری که در اين زمان رخ داد ،رحلت امام خمینی بود که به دنبال آن
حرکت معنوی عظیمی در جامعه ايران شکل گرفت و بار ديگر تحکیم وحدت و هويت ملی
ايرانیان از رهگذر معنويت در مراسم تشییع ايشان که در تاريخ بیسابقه بود ،به اثبات رسید .در
پی رحلت بنیانگذار جمهوری اسالمی ،مجلس خبرگان جلسه تشکیل داد و رهبر بعدی انقالب
اسالمی ،آيتاهلل خامنه ای را با اکثريت قاطع آرا به رهبری انتخاب کرد .پس از انتخاب معظمله،
اصالحات قانون اساسی در همان مسیری که امام راحل در وصیتنامۀ سیاسی -الهی خود
خواسته بودند ،از طرف هیئت  25نفره انجام گرفت و به همراه انتخابات جديد رياستجمهوری
در  6مرداد  1368به همهپرسی گذاشته شد و حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی که سالها
رياست مجلس را عهدهدار بود ،در انتخابات رياستجمهوری پیروز شد (مدنی.)23-18 :1383 ،
تحوالت و رخدادهای سیاسی دهۀ اول انقالب ،يعنی از سال  1357تا  ،1367نظام
جمهوری اسالمی را روياروی بیسابقهترين تهديدات قرار داد؛ اما رهبری دينی ،مردمی و همراه
با قاطعیت امام خمینی مانع تزلزل ساختار سیاسی نظام شد.
 .2 .2قاعدهمندکردن کنش سياسی نيروهاي داخلی
با عبور از دهۀ اول انقالب اسالمی و واردشدن به سالهای میانی دهۀ  ،70برخی از نیروهای
سیاسی داخل که در چارچوب نیروهای وفادار به انقالب اسالمی تعريف میشدند،
خطومشی های سیاسی متفاوتی را در پیش گرفتند ،تا جايیکه کنشهای سیاسی آنان گاه در
تقابل با آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی قرار میگرفت .اساساً شکلگیری نهضت اسالمی
ايران و وقوع انقالب اسالمی سبب شد تا ارزشهای سیاسی ،همچون آزادی عقیده و کالم بیش
از پیش در جامعۀ ايران منتشر شود و گروههای مختلف سیاسی را به کنش وا دارد .اين ارزشها
در حالی که از منظر جمهوری اسالمی پذيرفته هستند؛ اما بايد در چارچوب ساختار ،نهادها و
قوانین کشور حیات خود را ادامه دهند؛ چرا که برای نمونه ،آزادیخواهی خارج از چارچوب
سیاسی موجود ،نوعی شورش تلقی میشود و اين موضوع در هیچ نظام سیاسی پذيرفته شده
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نیست .بنابراين جمهوری اسالمی خواهان محدودسازی آزادی و تحرّک سیاسی و اجتماعی
نیست؛ بلکه خواهان قاعدمندکردن آن در چارچوب قوانین و نهادهای سیاسی کشور است .اين
بحث را رهبر معظم انقالب در بیانیۀ گام دوم با عنوان پذيرش «نظام انقالبی» مطرح کرده و
میگويند:
انقالب اسالمی پس از نظامسازي ،به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و ميان
جوشش انقالبی و نظم سياسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاري نمیبيند؛ بلکه از نظريۀ نظام
انقالبی تا ابد دفاع میکند (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

در دوران پس از انقالب موضوع تقابل آزادی و تحرّکات سیاسی با ساختار جمهوری
اسالمی در چند مقطع بهروشنی رخ داد که آن را در ذيل بررسی میکنیم:
 .1 .2 .2دوران بعد از دوم خرداد 1376
يکی از مقاطع مذکور ،از دوم خرداد  1376و تشکیل دولت اصالحات ،به رياست سیدمحمد
خاتمی آغاز شد .در اين زمان ،گرايشهای فکری اصالحطلبان و بروز تحوالت اجتماعی-
فرهنگی از سنخ دگرانديشی و در مقابل حساسیت و مقاومت نیروهای انقالبی در برابر اين
گرايشها ،به تقابل تحرکات سیاسی با نظام سیاسی منجر شد.
قتلهای زنجیرهای در پايیز و زمستان  ،1377اولین حادثۀ مهم پس از دوم خرداد  76بود
که طی آن تعدادی از نويسندگان و روشنفکران منتقد و مخالف نظام ترور شدند و اين موضوع،
نیروها و نهادهای انقالبی را در معرض اتهام از سوی افکار عمومی قرار میداد؛ اما با تأکیدات
رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت تسريع در شناسايی عوامل اين حادثه و با تالش دولت و
نیروهای انقالبی ،اين چالش خنثی شد و وزارت اطالعات اعالم کرد برخی از نیروهای اين
وزارتخانه در اين حوادث نقش داشتهاند (فوزی .)15-11 :1387 ،در مجموع ،اين حادثه سبب
تخريب وجهه نیروهای انقالبی شد؛ اما ضربهای به نظام سیاسی وارد نکرد.
حادثۀ بعدی ،اعتراضات دانشجويی  18تیر  1378بود که به طور مستقیم نظام سیاسی را
هدف قرار گرفت و جمعی از دانشجويان در اعتراض به توقیف روزنامۀ «سالم» که به سبب طرح
ادعای دست داشتن نیروهای اطالعاتی در شکل دادن به قانون مطبوعات توقیف شده بود ،در
محوطۀ کوی دانشگاه به اعتراض دست زدند و نیروی انتظامی نیز در اقدامی هیجانی با ورود به
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کوی دانشگاه اوضاع را وخیمتر کرد .اين اعتراض بیشتر نوعی واکنش ملتهب سیاسی و
خشونتآمیز بود که در تحلیل نیروهای معترض مبنی بر مانع بودن نهادهای انقالبی پیشروی
توسعه سیاسی ريشه داشت .در اين اعتراضات ،اقدامات خشونتآمیز و بیتدبیریهای شورای
تأمین استان و نیز رفتارهای دوگانۀ برخی از اعضای دولت خاتمی ،از جمله وزير کشور ،سبب
گسترش دامنه و افزايش شدت نا آرامیها شد و جمعی به ساختمانهای دولتی ،بانکها و ديگر
اموال عمومی حملهور شدند و حتی ارادۀ جدی در میان تعدادی از آنها برای گسترش
درگیریها با نیروی انتظامی وجود داشت

(«حادثۀ کوی دانشگاه چگونه شکل گرفت؟» 19 ،تیر ،1392

قابل دستیابی در آدرس .)www.farhangnews.ir

در مقابل اين بحران ،رهبر معظم انقالب طی سخنرانی در  21تیر ماه همان سال ،همۀ
طرف های ماجرا از نیروی انتظامی تا دانشجويان و نیروهای سیاسی را خطاب قرار دادند ،ضمن
دفاع از وجهۀ نیروی انتظامی ،ورود آنان به خوابگاه دانشجويان را نادرست دانستند؛ دانشجويان
را به آرامش و شناخت دشمن و دستهای پشت پردۀ اين ماجرا دعوت کردند ،نسبت به خطر
نفوذ دشمن هشدار دادند و بهويژه خطاب به احزاب و گروههای سیاسی گفتند:
ما اصرار نداريم که همه يک طور فکر کنند؛ اما براي کار سياسی و درگيري سياسی،
حدي قائل شويد و خط قرمزي بگذاريد .بیحساب و کتاب با هم مبارزه نکنيد که آنقدر
مشغول شويد که به دشمن اجازه دهيد اينطور بيايد و داخل اين ميدانها بشود ...براي
من ،آن خط و اين خط و هر خط سياسی و سليقۀ سياسی ديگر ،تفاوت نمیکند .براي
من ،مناط و مالک ،راه خدا و راه امام و راه اسالم و حفظ کشور و رعايت مصالح مردم و
حفظ آيندۀ کشور مطرح است (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2959

بنا بر اين ،معظمله ضمن پذيرش آزادی انديشه ،خواهان قاعدهمند شدن کنش نیروهای
سیاسی ،هوشیاری در مقابل دشمن و احترام به قوانین و ساختار سیاسی کشور شدند .به دنبال
اين بیانات راهپیمايی بزرگ مردم در  23تیر ماه شکل گرفت و اين حضور گستردۀ مردمی،
تحرکات سیاسی تقابلآمیز را خنثی کرد.
حادثۀ کوی دانشگاه در حالی رخ داد که مجلس ششم نیز با اکثريت نیروهای هوادار
خاتمی شکل گرفته بود و همسويی دولت و مجلس و اتفاقنظر آنها بر لزوم ايجاد اصالحات در
ساختار سیاسی ،نظام سیاسی را بیشتر در معرض پرسش قرار میداد .يکی از مهمترين اقدامات
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دولت و مجلس ششم در زمینۀ اصالح يا ايجاد تغییراتی در نظام سیاسی ،لوايح دوقلوی دولت
خاتمی ،يعنی «اليحۀ اصالح قانون انتخابات مجلس» و «اليحۀ تبیین حدود وظايف و اختیارات
رئیسجمهور» بود .اصالحطلبان با آگاهی از اينکه اين لوايح در شورای نگهبان رد خواهد شد،
گام بعدی خود را خروج از حاکمیت و برگزاری همهپرسی میدانستند .لوايح مذکور در آبان
همان سال به سرعت در مجلس ششم که همسو با دولت خاتمی بود ،تصويب شد؛ اما شورای
نگهبان اليحۀ اصالح قانون انتخابات را در  39مورد ،خالف قانون اساسی و در هفت مورد خالف
شرع دانست و اليحۀ اختیارات رياستجمهوری را نیز در  10مورد مغاير قانون اساسی اعالم
کرد .ردّ اين لوايح با واکنش تند نیروهای اصالحطلب مواجه شد .آنان با نوشتن نامهای به رهبر
معظم انقالب خواهان اعمال نظر ايشان در اين لوايح برای تصويب شدند؛ اما اين اقدامات
بهجايی نرسید و در نهايت اصالحطلبان با نزديک شدن به انتخابات بعدی مجلس ،سرگرم
تدارک برای پیروزی در انتخابات شدند و دولت خاتمی نیز اين لوايح را بازپس گرفت

(«گزارش

فارس از رويارويی اصالحطلبان با قانون /بخش نخست» ،قابل دستیابی در آدرس www.farsnews.com).

يکی ديگر از اتفاقات سیاسی مهم در اين زمان ،تحصن نمايندگان اصالحطلب مجلس بود که
در مخالفت با رد صالحیت نامزدهای همسو با آنان در انتخابات مجلس هفتم شکل گرفت .در اين
میان ،برخی از کارگزاران دولت خاتمی نیز در جمع متحصنان حاضر شده و در بدنۀ دولت نیز
حرکتی برای استعفای دستهجمعی صورت گرفت .اين اقدامات به دنبال سخنرانی رهبر معظم
انقالب و توصیۀ آنان به منتقدان و شورای نگهبان راه به جايی نبرد و بیش از هر چیز در
جنجالهای رسانهای و مداخالت لفظی بیگانگان

خالصه شد (.)https:// Javann.ir/001k2Q

در مجموع ،کنشهای سیاسی جريان اصالحطلب در تقابل با ساختار قدرت و فشار بر
نهادهای نظام ،بیش از همه يک کنش گفتمانی و رسانهای بود و اساساً رشد فزايندۀ مطبوعات در
دولت دوم خرداد که اصالحطلبان آن را ابزاری در جهت پیشبرد توسعه سیاسی میدانستند ،سبب
میشد تا کنشهای سیاسی در فضای رسانهای خالصه شود و جز حادثۀ  18تیر  ،1387راه به
خیابان نبرد ،بنابراين ،اين اقدامات سبب تحوالت ساختاری و بیثباتی سیاسی در کشور نشد.
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 .2 .2 .2دوران بعد از انتخابات سال 1388
مقطع مهم ديگر در دوران پس از انقالب که طی آن بار ديگر اعتراضات سیاسی روياروی نظام
جمهوری اسالمی قرار گرفت ،در ماههای پس از انتخابات سال  1388بود .اين اعتراضات ،از سوی
ال جزئی از کارگزاران حکومت محسوب میشدند و در بین مردم نیز
افرادی آغاز شد که خود قب ً
بیش از آنکه به مثابۀ رهبر يک جريان سیاسی شناخته شوند ،بهمنزلۀ نیروی سیاسی درون نظام
شناخته میشدند .بنابراين ،اين اعتراضات حرکتی بود که طی آن نیروهای سیاسی ،بدنۀ اجتماعی
خود را برای دستیابی به اهداف مورد نظر بسیج کردند؛ به همین دلیل رهبر معظم انقالب از اين
اعتراضات با عنوان «فتنه» ياد کردند .البته معظمله در خطبههای  29خرداد  1388با دفاع از
همه نامزدهای انتخابات ،همگان را به پذيرش قانون و نتیجه انتخابات و آرامش دعوت کردند؛ اما
نپذيرفتن قانون و اصرار رهبران اين اعتراضات ،موسوی و کروبی ،بر مواضع خود سبب شد تا رهبر
معظم انقالب با زبان صريحتری سخن بگويند و اين غائله را فتنهای بدانند که عناصر داخلی
طراحی و خارجیها از آن حمايت کردهاند

(بیانات رهبر معظم انقالب در  2مهر 29 ،دی 4 ،آذر و  22آذر

.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8094 ،1388

ۀ

ۀ

مجموع اين عوامل سبب تداوم اعتراضات شد؛ از اعتراضات خشونتآمیز ،حمله به اموال
عمومی ،آتش زدن خودروها و بانکها ،حمله به نیروهای انتظامی و پايگاه بسیج گرفته تا
اعتراضات مسالمت آمیز و راهپیمايی سکوت .با اين همه ،سخنرانی رهبر معظم انقالب در 29
خرداد  ،1388پاياندهندۀ اعتراضات خیابانی بود و بدنۀ اجتماعی معترضان دچار ريزش زيادی
شد .پس از اين سخنرانی ،مجمع روحانیون مبارز که يکی از گروههای مرجع معترضان بود،
بیانیه ای صادر کرد و فراخوان قبلی خود برای راهپیمايی را با ادبیاتی از سر ناچاری لغو کرد.
اين اعتراضات و فتنهگریها زمانی پايان يافت که حاکمیت توانست بدنۀ اجتماعی گستردۀ خود
را در مقابل شورش سیاسی موجود بسیج کند .البته بسیج عمومی مردم بیشتر يک جوشش
درونی در کشور بود و برای نمونه در برخی شهرها همچون رشت ،يک روز قبل از اينکه اجتماع
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تاريخی  9دی صورت گیرد ،مردم به صورت گروههای خودجوش علیه جريان فتنه تظاهرات
کردند .بنابراين يک ارتباط و همپیوندی زيادی میان خواستههای اکثريت مردم با حاکمیت
برای مقابله با فتنهگران وجود داشت و همین موضوع اجازه نمیداد تحرکات سیاسی
ساختارشکن به موفقیت برسند.
مجموعۀ اين چالشها بیش از هر چیز سبب شد تا نیروهای سیاسی منتقد و حتی مخالف
جمهوری اسالمی تنها راه تداوم حیات سیاسی خود را محدودسازی کنشها و تحرکات سیاسی
خود در چارچوب نظام سیاسی بدانند و اگر زمانی جريان اصالحطلب گزينۀ خروج از حاکمیت و
برگزاری همهپرسی را به منزلۀ ابزار فشاری پیشروی نظام مطرح میکرد ،امروزه تنها راه خود
را در مشارکت در قدرت می داند و اين همه به سبب اين است که جريان اصالحطلب میان عبور
مبنايی از جمهوری اسالمی با عقايد دينی و سیاسی خود نوعی تضاد احساس میکنند و
هرچند اقدامات آنان نظام سیاسی را تحت فشار قرار داده؛ اما نمیتواند سبب تغییرات مبنايی
شود و نظام سیاسی را بیثبات کند.
در نهايت اينکه آرمان برپايی حکومت دينی ،در سالهای پس از انقالب با وجود مواجهه با
چالشهای سیاسی با گذشت  40سال از انقالب اسالمی نهادينه شده است و البته اين وضعیت
به معنای نبود تهديدات ،بهويژه در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی نیست؛ اما نکتۀ
مه م ثبات ساختار سیاسی است که هدف و آرمان بسیاری از رهبران و نوانديشان دينی از دوران
مشروطه تا پیروزی انقالب اسالمی بوده است.
 .3 .2دفاع از حقوق سياسی مردم
برخورداری مردم از حقوق سیاسی يکی از مهمترين آرمانها و اهداف انقالب اسالمی بود .با
توجه به مطالعهای که در رخدادهای دولت موقت و سالهای دفاع مقدس صورت گرفت،
میتوان گفت با وجود بحرانهای امنیتی ،ترورها و حمله دشمن خارجی ،جمهوری اسالمی
هیچگاه حقوق سیاسی مردم را زير پا نگذاشته و ظرفیتهای مردمساالر نظام را که در واقع
مجرای تبلور اين حقوق سیاسی هستند ،تعطیل نکرده است .با گذشت چهل سال از انقالب
اسالمی و با وجود مواجهه با بحرانهای مهم داخلی و خارجی ،مسئوالن و مقامات قوای اجرائیه،
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مقننه ،اعضای شوراهای اسالمی با رأی مستقیم و رهبری نظام با رأی غیر مستقیم مردم
انتخاب شدهاند .نگاهی به تعداد انتخاباتهايی که از ابتدای تأسیس جمهوری اسالمی ايران
انجام شده است و میزان مشارکت و تعداد آرا بهوضوح اين موضوع را نشان میدهد («انتخاباتهای

برگزار شده در جمهوری اسالمی» ،قابل دستیابی در آدرس  .)https://moi.ir/portal/homeمروری بر اين
آمار و ارقام گويای اين است که مشارکت سیاسی مردم در دوران بعد از انقالب اسالمی از
میانگین قابل توجهی برخوردار است .بهعنوان مثال طی  10دورۀ انتخابات مجلس از سال
 1358تا  ،1390اين رقم میانگین حدود  60/30درصد بوده است

(«میانگین مشارکت مردم در 10

دوره انتخابات مجلس» ،خبرگزاری آنا ،قابل دستیابی در آدرس .)https://ana.ir/fa :همچنین میانگین
شرکت در  12دوره انتخابات رياست جمهوری بیش از  65درصد بوده است

(خواجه سروی و

جعفرپور کلوری .)70 :1393 ،به طور کلی ،در چهل سال گذشته ،مردم  36بار برای تعیین
سرنوشت خود پای صندوقهای رأی آمدهاند .سه همهپرسی ،يک انتخابات مجلس خبرگان
قانون اساسی ،ده دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ،پنج دوره انتخابات مجلس خبرگان
رهبری ،پنج دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و دوازده دوره انتخابات
رياستجمهوری برگزار شده و حدود  850میلیون برگه رأی توسط مردم به داخل صندوقهای
رأی ريخته شده است (اين آمار بدون در نظر گرفتن دور دوم انتخابات يا انتخابات میاندورهای
است) (.)https://www.isna.ir/news/97110804275
بنابراين آرمان مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود ،با فراز و فرودهايی در طول چهل
سال از انقالب اسالمی ادامه داشته و جمهوری اسالمی از نظر ساختاری توانسته است نهادهای
مردم ساالر را حفظ کند .با اين همه ،اين موضوع نیازمند تعمیق بیشتر است و محتوای اصلی
آرمانها و اهداف انقالب اسالمی که بر آزادی و حق تعیین سرنوشت از سوی مردم متکی است،
نیازمند بازتعريف سازوکارهای موجود است تا مردمساالری تنها وجهۀ نهادی و ساختاری به
خود نگیرد؛ بلکه در حوزۀ عمومی جامعه نیز اين آرمان تحقق بیشتری يابد و احساس مشارکت
مردم در قدرت بیشتر در آنها پديد آيد.
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 .4 .2استقالل سياسی و جلوگيري از مداخالت بيگانگان
استقالل سیاسی به معنای دخالت نکردن قدرتهای بیگانه در اموری است که به آن کشور
مربوط میشود .استقالل ،که تأمینکنندۀ امنیت يک کشور است ،اصل بنیادين موجوديت و
شرط الزم در شکوفايی و پیشرفت يک جامعه محسوب میشود .يکی از ابعاد مهم استقالل
سیاسی توانايی مقاومت در مقابل مداخالت قدرتهای بیگانه است که يکی از آرمانها و
آرزوهای تاريخی ملت ايران محسوب میشود.
در دوران جمهوری اسالمی ايران ،اقدامات مختلف دشمنان ،از آمريکا ،رژيم صهیونیستی و
برخی کشورهای اروپايی تا گروهکهای تروريستی اطراف مرزها ،در قالب حملۀ نظامی ،تحريم
اقتصادی ،ترور و ...هیچگاه سبب نشده است ارادۀ قدرتهای بیگانه تعیینکنندۀ سیاستها و
تصمیمات دولت ايران باشد .طی اين سالها تعامالت ديپلماتیک ايران با جهان خارج آمیخته با
سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت بوده است و اين نوع تعامالت ،نهادينه شدن استقالل ايران در
حوزۀ بینالملل را در پی داشته است .جمهوری اسالمی ايران با رويکردی عقالنی و نه هیجانی و
بیبرنامه ،سیاست خارجیاش را بهصورت مستقل و از طريق دولت ،مجلس و نهادهای عالی
نظام تعیین کرده و اين سیاستها که در آموزههای انقالب اسالمی ريشه دارد ،شايد در برخی
مواقع ،با سرعت کمتر يا بیشتر ادامه يافته؛ اما جهتگیری آنها تغییر نکرده است .اصول
سیاست خارجی جمهوری اسالمی همچون نفی سلطهگری و سلطهپذيری ،استکبارزدايی،
ظلمستیزی و عدالت خواهی ،حمايت از مستضعفان و محرومان ،حمايت و دفاع از حقوق
مسلمانان ،همزيستی مسالمتآمیز و صلحطلبی ،مداخله نکردن در امور داخلی کشورها و احترام
متقابل ،تعهد به قراردادها ،معاهدات و قوانین بینالمللی و ...در همۀ شرايط دنبال شده است.
افزون بر اين ،استقالل سیاست خارجی ايران چندين سال است که با اقتدار و برتری در حوزۀ
بازدارندگی نظامی همراه شده و اکنون قدرتهای جهانی با کشوری مواجه هستند که
سیاستهای مستقل خود را در حوزۀ بینالملل دنبال میکند و اقدام سختی نمیتوانند علیه آن
انجام دهند و از همینرو ،انواعی از روشهای نیمهسخت و نرم را به کار گرفته تا ايران را به
عقبنشینی مجبور کنند .به عبارت ديگر ،افزايش تحريمها و جنگ رسانهای آمريکا و همپیمانانش
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علیه جمهوری اسالمی ايران ،واقعیت استقالل سیاسی ايران در حوزههای داخلی و خارجی را
نشان میدهد.
نکتۀ مهم اينکه اگر بسیاری از کشورها استقالل سیاسی خود در حوزۀ خارجی را مبتنی
بر قدرت نظامی يا نفوذ در نهادهای بینالمللی پیش میبرند ،جمهوری اسالمی اين استقالل را
بیشتر به پشتوانۀ قدرت مردمی خود و نفوذ فرهنگی در میان ملتهای جهان ،بهويژه ملل
مسلمان و مستضعف جهان دارد و اين موضوعی کمسابقه در حوزۀ سیاست بینالملل است.
همین وضعیت سبب شده است امروزه روحیۀ استقاللخواهی و استکبارستیزی در میان
ملتهای منطقه در مقابل نظام سلطه افزايش يابد .در واقع جمهوری اسالمی ارزش
استقاللخواهی را به ملت های منطقه صادر کرده است .اين مهم را با مروری بر تحوالت
سالهای اخیر در منطقه میتوان يافت.
بنا بر اين ،آرمان استقالل و رفع مداخلۀ بیگانگان که در طول تاريخ معاصر ايران جزء
آرزوهای بزرگ ملت ايران بوده ا ست ،طی چهار دهه بعد از انقالب اسالمی با قدرت اجرايی
شده و البته حفظ اين آرمان بدون تحمل فشارهای سیاسی و اقتصادی ممکن نیست.
 .5 .2رشد دينی و سطح آگاهی جامعه
چنانکه گذشت ،آرمانها و اهداف فرهنگی ،در همتنیده با آرمانهای سیاسی در انقالب
اسالمی بوده و اهمیت زيادی برای مردم ايران داشت .در اين میان ،نقطۀ مرکزی اهداف
فرهنگی ،اجرای دستورات و تعالیم اسالمی بود .اين آرمان و اهداف با استقرار جمهوری اسالمی
بايد عملیاتی شود و در اينجا اقدام اساسی ،برقراری موازنه میان دستورات و احکام دينی با
خواستهها و عاليق دنیايی و مظاهر پیشرفت و تمدن بود .حضرت امام خمینی به هیچوجه
به اسالم منهای دنیا و پیشرفت قائل نبود و آن را اسالم ارتجاعی میدانست .ايشان معتقد
بودند« :همۀ مظاهر تمدن را انبیا قبول دارند؛ لکن مهارشده؛ نه مطلق و رها شده»

(امام

خمینی ،1368 ،ج.)517 :8
بر اين اساس ،نخبگان و خبرگان سیاسی در ماههای پس از پیروزی انقالب ،پیوند میان
اجرای دستورات اسالمی با پیشرفت مادی و دستیابی به تمدن اين جهانی را از طريق تدوين
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قانون اساسی دنبال کردند .در اين جهت ،اصول سوم و سیام قانون اساسی ،دولت را به «تأمین
خودکفايی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اينها» موظف کرد و
ضمن تأکید بر گسترش نظام و ابزارهای جديد آموزشی ،در اصل دوم ،لزوم «استفاده از علوم و
فنون و تجارت پیشرفته بشری» را مطرح کرد .اصل بیستويکم دولت را موظف کرد زمینههای
مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا ی حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند و آزادی نشريات
و مطبوعات ،تشکیل اجتماعات و راه پیمايی (مشروط به مخل نبودن به مبانی اسالم) ،در اصل
بیستوچهارم تأيید شده است .دستیابی به هدف مهم پیوند میان دين و دنیا (سنّت و مدرنیته)
نیازمند ايجاد ساختارهای آموزشی مناسب بود و انقالب فرهنگی در سال  1359نیز در
چارچوب کلی اين هدف صورت گرفت .انقالب فرهنگی در دانشگاهها سبب شد تا اين نهاد در
مسیر وظیفۀ اولیه اش که کسب و توسعه علم و دانش بود ،قرار گیرد و جوالن گروههای سیاسی
و گروهکهای مسلح در آن پايان يابد (فوزی ،1387 ،ج .)622-597 :1
ايجاد تحول در نظام آموزشی کشور در حالی بود که با وقوع جنگ تحمیلی ،جبهههای
دفاع مقدس نیز خود به مدرسه و دانشگاه بزرگی از تعلیم و تربیت دينی ،رشد خودباوری و
خالقیت و ابتکار جوانان کشور تبديل شده بود و افزون بر اينکه سبب تولید فرهنگ معنوی
شد و هويت ملی ايرانیان را با هويت دينی آنان در میدان عمل پیوند داد .سالهای دفاع
مقدس ،محیط مناسبی برای عملی شدن آرمانهای فرهنگی انقالب اسالمی بود که به تولید و
تکثیر فرهنگ مقاومت اسالمی انجامید و در سالهای بعد منبع اعتماد بهنفس و شجاعت مردم
ايران و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در مقابل تهديدات واقع شد.
از نظر گسترش ارزشهای دينی که همانا محتوای اصلی آرمانها و اهداف فرهنگی انقالب
اسالمی است ،وضعیتی که در حال حاضر مشاهده میشود ،گويای اين است که جمهوری اسالمی
زمینههای زيادی را در جهت تحقق اين هدف و خواست مردم فراهم کرده و البته هرچند در
وضعیت کنونی گرايشهای مادی و منفعتطلبانه افزايش يافته و خطر دينگريزی در میان
بخشهايی از جامعه جدی شده است؛ اما در وقوع اين پديده نبايد اثرگذاری تهاجم فرهنگی را از
نظر دور داشت .جمهوری اسالمی مبتنی بر آرمانها و اهداف انقالب اسالمی ،فرصتهايی را برای
رشد و تعالی معنوی انسان ايجاد کرده است که در يک نظام غیر دينی دستیابی به آنها ممکن
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نیست؛ آموزش و پرورش اسالمی و آشناسازی فرد ايرانی از همان آغاز کودکی با فضايل دينی،
تبلیغات اسالمی ،برنامههای دينی و تربیتی در رسانهها و بهويژه در صدا و سیما ،برگزاری
مراسمهای مذهبی همچون اعتکاف ،راهپیمايی اربعین ،نماز جمعه و جماعات و ...از جمله اين
فرصتهاست.
مقام معظم رهبری رشد معنوی در جامعۀ ايران و بهويژه در میان جوانان را «رو به جلو»
دانسته و دراينباره میفرمايند:
بنده بهخصوص در ماه رمضانها و همچنين محرم و صفر از اين معنا استفسار میکنم و
از کسانی سؤال میکنم که بروند تحقيق کنند ،کار کنند و ببينند نسبت جلسات امسال
ماه رمضان به سال گذشته چيست؛ میروند گزارش میآورند؛ انسان واقعاً حيرت میکند
از اين پيشرفت ،از اين حرکت رو به جلو (https://farsi.khamenei.ir/speech-

.)content?id=40421

از نظر رشد آگاهی و شناخت در جامعه نیز که هم هدفی دينی است و هم جايگاه مهمی
در ديدگاههای رهبران و نظريهپردازان انقالب اسالمی دارد ،وضعیتی که اکنون در جامعۀ ايران
مشاهده میشود ،افزون بر پیشرفت در حیطۀ علوم کمّی و طبیعی ،پیشرفت بصیرت و شناخت
دينی و سیاسی را که غايت علوم انسانی است ،نشان میدهد .اولین نشانه در اين زمینه رشد
علم در دوران پس از انقالب اسالمی در مقايسه با دوران پیش از انقالب است .البته آرمان
آگاهی و شناخت با افزايش سطح علم ،چندان قابل فهم نیست؛ اما در هر حال علم از لوازم
اصلی اين هدف است .در خصوص اين موضوع ،مقاالت و کتب زيادی نوشته شده؛ اما در اينجا
از باب نمونه میتوان برخورداری ايران از سريعترين نرخ رشد علمی جهان که  11برابر نرخ
رشد میانگین جهانی است

(دستاوردهای انقالب اسالمی در طول  40سال گذشته در حوزۀ «علم و نخبگان»،

قابل دستیابی در آدرس  )www.farsnews.comرا مورد توجه قرار داد.
نشانۀ مهم تر از کسب سواد و تحصیالت عالی ،شناخت و بصیرت انسان نسبت به وضعیت
خويش و تالش در جهت حرکت به سوی فضائل و آرمانهای واالست که اين موضوع در جامعۀ
کنونی ايران وضعیتی به مراتب بسیار بهتر از جوامع اطراف يا دنیای غرب دارد .البته اثبات اين
ادعا نیازمند بحث و بررسی زيادی است؛ اما اگر در يک مورد بسیار مهم تأمل کنیم ،اين ادعا را
معتبر خواهیم ديد و آن موضوع «معانی برآمده از حضور تودهای» افراد در جامعۀ ايران و جوامع
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غربی است .اگر در جامعۀ ايران اجتماعات تودهای برقرار میشود ،يا آرمانها و فضايل دينی و
انقالب اسالمی مطرح میشود ،يا فضايل سیاسی به معنای عام آن همچون آزادی عقیده و بیان
و يا مطالبات معیشتی و اقتصادی طرح میشود؛ اما هیچگاه اجتماعی در جامعۀ ايران با هدف
دينگريزی ،همجنسبازی ،آزادی سقط جنین و ...شکل نگرفته است ،حال آنکه اجتماعات در
جوامع غربی در بهترين حالت ،ايدههای ملیگرايانه و نژادپرستانه را دنبال میکنند ،چنانکه
امروزه ظهور جريانهای ملی گرا در غرب و از جمله در آلمان با عنوان نئونازیها ،به يک چالش
اساسی در کشورهای غربی تبديل شده

(https://per.euronews.com/2013/05/14/neo-nazi-trial-

 )makes-mockery-of-security-authoritiesو انتخاب ترامپ به رياستجمهوری آمريکا ،اين
گرايشها را تقويت کرده و روحیۀ آنها را باال برده است .از اينجهت میتوان ادعا کرد ،بینش و
بصیرت مردم جامعۀ ايران که آنان را به آرمانگرايی واقعبینانه سوق میدهد ،امروزه از وضعیت
کم نظیری در مقايسه با ديگر جوامع برخوردار است و اين وضعیت به معنای تحقق نسبی
آرمانها و اهداف فرهنگی انقالب اسالمی است.
 .6 .2عدالت اقتصادي و رسيدگی به مستضعفان
چنانچه در بحث آرمانهای انقالب اسالمی گفته شد ،مهمترين آرمان در حوزۀ اقتصاد،
برقراری عدالت ،کاهش فاصلۀ فقیر و غنی و حمايت از مستضعفان بود .توجه اساسی بنیانگذار
جمهوری اسالمی به ضرورت رسیدگی به مستضعفان که آنان را صاحبان اصلی انقالب
میدانستند ،در همان هفته های نخست پس از پیروزی انقالب صورت عملی به خود گرفت و
طی آن کمیتۀ امداد امام خمینی در  14اسفند  1357با هدف ساماندهی و رسیدگی به
وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شد .اين نهاد از آغاز تأسیس تاکنون
توانسته است نقش مهمی در عملی شدن آرمان رسیدگی به مستضعفان ايفا کند .فعالیتهای
کمیتۀ امداد امام در جهت امدادرسانی و حمايت از افراد و خانوادههای نیازمند با رعايت
کرامت انسانی و عزت نفس آنان ،حمايت هدفمند از ايشان و ترويج فرهنگ کار میان افراد و
خانوادههای تحت پوشش ،تالش برای پیشگیری از تولید نظاميافته فقر در کشور ،کمک به
بهبود فضای کسب و کار و اشتغال پايدار اقشار نیازمند ،ارائۀ خدمات اجتماعی و حمايتی در
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جهت توانمندسازی نیازمندان شامل توسعۀ پوشش بیمه اجتماعی ،فراگیر کردن بیمه درمان و
ارتقای کمّی و کیفی خدمات حمايتی پايه اعم از مسکن ،آموزش و معیشت نیازمندان ،ترويج
فرهنگ انفاق و ايثار و نیکوکاری و نشر سنتهای حسنه اسالمی و در نهايت تالش مستمر برای
مردمی شدن حمايت از محرومان

صورت گرفته است (صادقی.)https://moqavemati.net/56351،

ديگر سازمانی که در همان روزهای نخست پیروزی انقالب اسالمی با هدف برقراری عدالت
و کاستن از فاصلۀ طبقاتی در جمهوری اسالمی ايران شکل گرفت ،بنیاد مستضعفان و جانبازان
بود .اين بنیاد در نهم اسفند ماه سال  1357در پی صدور فرمان امام خمینی خطاب به
شورای انقالب تأسیس شد .به موجب فرمان حضرت امام ،شورای انقالب مأموريت يافت
همۀ اموال منقول و غیر منقول سلسلۀ پهلوی و کارگردانان اصلی اين رژيم را که از بیتالمال
اختالس کردهاند ،به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.
بنیاد مستضعفان که در سال  ،1367طبق فرمان امام ،رسیدگی به امور جانبازان را نیز
در دستور کار قرار داد ،س هم مهمی در رسیدگی به محرومان و مستضعفان و همچنین
خانوادههای شهدا و جانبازان داشته است .اين بنیاد در مجموع حدود  150شرکت و بنگاه
وابسته به خود دارد و اين شرکتهای عظیم سبب شده تا سهم بنیاد در فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور قابل توجه باشد .نکتۀ مهم سهم فعالیتهای اين بنیاد در
محرومیتزدايی و رسیدگی به مستضعفان و همچنین خانوادههای جانبازان است .در اين زمینه
طبق آنچه سعیدیکیا ،رئیس پیشین بنیاد گفته است ،کلیۀ فعالیتهای محرومیتزدايی بنیاد
مستضعفان در بنیاد علوی انجام میشود و  43درصد از سود شرکتهای بنیاد مستضعفان به
آن واريز میشود و اين مبالغ در بخشهايی چون خدمات حمايتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت،
توانمندسازی و اشتغال هزينه می شود (.)https://moqavemati.net/27093/25
مبارزه با فقر و رسیدگی به محرومان ،فارغ از اينکه تاکنون چه میزان موفق بوده يا خیر،
از همان روزهای اول انقالب يک موضوع شعاری نبود و رهبران جمهوری اسالمی توجه عملی
نسبت به اين موضوع داشته اند .طبق مطالعات آماری ،وضعیت بسیار بهتری نسبت به دوران
پیش از انقالب دارد .مقايسۀ استانداردهای زندگی در دوران پیش و پس از انقالب نشان
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میدهد ،حتی بدون اينکه سرانۀ تولید ناخالص داخلی کشور افزايش قابل توجهی داشته باشد،
میزان فقر کاهش يافته و اين يعنی وضعیت نسبی فقرا در جامعۀ ايران بهبود يافته است.
آمارها و تحقیقات ارائه شده بر اساس مستندات نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی
نشان میدهد ،پیش از انقالب ،ضريب جینی ايران حتی از عدد  50نیز فراتر رفته است؛ اما با
پیروزی انقالب اسالمی وضعیت شکاف طبقاتی در جامعۀ ايران بسیار بهتر از پیش از انقالب
شد ،بهگونهای که بر اساس مستندات آمار بانک جهانی است ،ضريب جینی در سال  2013به
 37.3واحد میرسد که کمترين رقم در طول تاريخ پیش از انقالب و پس از انقالب بوده است.
بر اساس اين ،شاخص برابری و عدالت در توزيع درآمد طی  40سال حدود  26درصد رشد
داشته است (.)https://www.tasnimnews.com/fa/news/137/01/20/1693683
آنچه گذشت البته به معنای از حساسیت خارج شدن مشکل نابرابری و فاصلۀ طبقاتی
نیست و اين موضوع همچنان يکی از معضالت کالن جمهوری اسالمی است؛ اما همۀ بحث بر سر
اين است که جمهوری اسالمی مبانی و ساختار تولید بیعدالتی و نابرابری را از بین برده است و
وضع موجود عدالت بسیار بهتر از پیش از انقالب است؛ اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصلۀ
بسیاری وجود دارد.

نتيجهگيري
بررسی تاريخی  -تحلیلی دوران بعد از انقالب اسالمی ،پاسخ به سؤال ابتدايی اين مقاله را
میدهد .از آنچه گذشت میتوان گفت نظام جمهوری اسالمی بهعنوان نظام سیاسی برآمده از
انقالب اسالمی در چهلسالۀ اولیه خود با رخدادها ،حوادث ،فرصتها و تهديدات متنوعی رويارو
شده است و اين حجم از مسائل مختلف که بخش قابل توجهی از آنها شامل تهديداتی
برنامه ريزی شده از جانب دشمنان انقالب و جمهوری اسالمی ،يعنی آمريکا و وابستگانش ،بوده
و هست ،توانايی متوقف کردن جمهوری اسالمی و يا دورشدن از آرمانهای انقالب اسالمی را
داشت؛ اما در دوران بعد از انقالب نهتنها آرمانهای انقالب اسالمی متوقف نگرديد و يا نظام
جمهوری اسالمی از آنها رويگردان نشد؛ بلکه اين آرمانها درون ساختار و نهادهای جمهوری
اسالمی به صورت نسبی تثبیت و نهادينه گرديد و از آنجا که «درهمتنیدگی آرمان با نهاد»
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عامل اصلی تداوم حیات يک آرمان و انديشه است ،بنابراين وجود چنین وضعیتی در دوران بعد
از انقالب اسالمی عامل اصلی تداوم آرمانهای انقالب اسالمی محسوب میشود و به سؤال اولیه
تحقیق پاسخ می دهد .در دوران بعد از انقالب اسالمی با برپايی حکومت دينی و حفظ آن در
مقابل انواع تهديدات داخلی و خارجی ،ايجاد سازوکار مشارکت مردم در قدرت و دفاع از
آزادیهای سیاسی مشروع ،آرمانهای انقالب اسالمی در حوزۀ سیاست بهصورت نسبی محقق
شد؛ در حوزۀ فرهنگ نیز قانون اساسی از سازگاری میان اجرای دستورات اسالمی با پیشرفت
مادی دفاع و حمايت کرد ،انقالب فرهنگی زمینۀ تحول در نظام آموزشی کشور ،اسالمی کردن
محتواهای آموزشی و رشد علم و دانش را فراهم نمود و نهادهای دينی خودجوش در جامعه نیز
ايجاد گردده و زمینۀ گسترش ارزشهای دينی در جامعه فراهم گرديد و بدين ترتیب آرمانهای
فرهنگی انقالب اسالمی در مسیر تحقق قرار گرفت .در حوزۀ اقتصادی نیز نهادهای مشخصی با
هدف تحقق آرمان عدالت و رسیدگی به محرومین که مهمترين آرمان انقالب اسالمی در حوزۀ
اقتصاد بوده و هست ،ايجاد شدند و مجموعه اقدامات آنان سبب شد تا آرمان عدالت نسبت به
دوران قبل از انقالب بهمیزان بسیار چشمگیر و بیسابقهای نهادينه و عملیاتی گردد؛ هرچند تا
رسیدن به نقطۀ مطلوب فاصله وجود دارد.
نکتۀ مهم اينکه چون نظام و ساختار جمهوری اسالمی ايران در همتنیده با مشارکت
سیاسی مردم بوده و از اين طريق حیات خود را ادامه میدهد ،بنابراين حضور و تثبیت نسبی
آرمانها در نهادها و ساختارهای جمهوری اسالمی ،بهمعنای سرزنده بودن اين آرمانها و
ارزشها در جامعه و حیات ملت ايران است و ايندو رابطۀ متقابل با يکديگر دارند.
شکلگیری و تثبیت اين وضعیت ،دستاورد بسیار مهمی را به دنبال میآورد و آن فراهم
کردن مبانی و زمینههای پايدار رشد و تعالی سرزمین و ملت ايران است .يک ملت زمانیکه در
رويارويی با انوع مشکالت داخلی و تهديدات خارجی بتواند حیات سیاسی خود را در پیوند با
ارزشها و آرمانهای برآمده از فرهنگ و سنت خويش ادامه دهد ،مبانی و زمینههای رشد و
تعالی آن استوار شده و میتواند گامهای بعدی را بهسوی جامعهسازی و تمدنسازی بردارد و
اساساً صدور بیانیۀ گام دوم انقالب توسط مقام معظم رهبری ،بیانگر همین موضوع است .بدون
استوار کردن اين زمینه و نهادينهسازی اين مبانی در نسلهای جديد ،حیات سیاسی يک ملت
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دستخوش تحوالت زودهنگام میشود و حرکت و رشد آن به بنبست میرسد .اين موضوع برای
جامعه و ملت ايران که همواره بهجهت موقعیت ژئوپلیتیکی ويژۀ خود در معرض تهاجمات
بیگانه قرار داشته و از سوی ديگر بهجهت برخورداری از سنت دينی و مذهبی قوی ،در
رويارويی با مدرنیته ،درگیر با مسائل و تحوالت جديدی شده است ،از ضرورت بسیار بیشتری
برخوردار است.
پايداری مبانی و زمینههای رشد و تعالی ملت ايران که اولین دستاورد تداوم حیات آرمانها
و ارزشهای انقالب اسالمی و عدم بازگشت از آنهاست ،را میتوان در نشانههايی همچون ثبات
سیاسی ،وحدت سرزمینی ،استقالل ،آزادی و دستیابی مردم به حق تعیین سرنوشت سیاسی
مشاهده کرد؛ پديدههايی که قبل از انقالب اسالمی اثری از آنها وجود نداشت .نکتۀ مهم اينکه
اين نتايج پديدههايی درون زا ،متکی بر حضور و مشارکت مردم و همبستگی ملی و ايمانی
جامعۀ ايران است؛ نه اينکه محصول حاکمیت يک نظام استبدادی يا وابستگی به قدرتهای
بیگانه باشد .به اينترتیب ،حرکت جمهوری اسالمی در مسیر آرمانها و اهداف تعريف شده
مبتنی بر عقايد و باورهای دينی مردم ،زمینۀ ذخیره سرمايههای مادی و معنوی و ثبات و
آرامش سیاسی شده است.
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علیبابايی ،داود (25 ،)1384سال در ايران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی)؛ تهران :امید فردا.



فوزی ،يحیی ( ،)1387تحوالت سیاسی بعد از انقالب اسالمی در ايران (1357ـ ،)1380جلد
اول و دوم ،تهران :چاپ و نشر عروج.



کردی ،علی (« ،)1389التقاط در کژراهه ترور»؛ در کتاب ماه فرهنگی تاريخی يادآور،
شمارههای  7 ،6و .8



محمدی ،منوچهر ( ،)1374انقالب اسالمی در مقايسه با انقالبهای فرانسه و روسیه ،چاپ
دوم ،تهران :مؤلف.



مدنی ،سیدجالل (« ،)1383آسیبهای ناخواسته؛ مروری گذرا بر مهمترين تحوالت ايران
پس از پیروزی انقالب اسالمی»؛ فصلنامۀ زمانه ،شمارۀ .20



مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر واليت ( ،)1394تاريخ انقالب اسالمی ،رياستجمهوری()1
دورههای اول تا چهارم؛ تهران :انتشارات مؤسسه.



مهدی عراقی ،مهناز (« ،)1392واکاوی جريانات و غائلههای سالهای  1357تا »1360؛
فصلنامۀ فرهنگ انقالب اسالمی ،شمارۀ .7



يزدی ،ابراهیم ( ،)1363آخرين تالشها در آخرين روزها (مطالبی ناگفته پیرامون انقالب
اسالمی ايران)؛ تهران :قلم.

پايگاههاي اينترنتی


«انتخاباتهای برگزار شده در جمهوری اسالمی»؛ پورتال ستاد انتخابات کشور،
.https://moi.ir/portal/home



« آمار مستند به بانک جهانی از ضريب جینی باالی  50ايران قبل از انقالب»؛ خبرگزاری
تسنیم.www.tasnimnews.com ،



بیانات رهبر معظم انقالب در تاريخهای ،1388/10/29 ،1388/7/2 ،1378/4/21
 1390/5/19 ،1388/9/22 ،1388/9/4و .http://farsi.khamenei.ir :1397/6/15
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پايگاه خبری فرهنگ انقالب اسالمی؛ «حادثۀ کوی دانشگاه چگونه شکل گرفت؟» 19 ،تیر
.www.farhangnews.ir ،1392



«رشد نگرانکنندۀ آمار نئونازیها در آلمان».https://fa.euronews.com ،



صادقی ،احمد؛ «مرور کمیته امداد از شکلگیری تا دستاوردها» ،منتشر شده در پايگاه
خبری ـ تحلیلی اقتصاد مقاومتی.www.moqavemati.net ،



«گزارش فارس از رويارويی اصالحطلبان با قانون؛ بخش نخست»؛ .www.farsnews.com



دستاوردهای انقالب اسالمی در طول  40سال گذشته در حوزۀ «علم و نخبگان»،
.www.farsnews.com



«میانگین مشارکت مردم در  10دورۀ انتخابات مجلس» ،خبرگزاری آنا.https://ana.ir/fa ،



« 850میلیون برگه رأی در چهل سال برگزاری انتخابات» ،خبرگزاری ايسنا،
.https://www.isna.ir



« 25نکتۀ مهم دربارۀ فعالیتهای اقتصادی بنیاد مستضعفان» ،برگرفته از مصاحبههای
مهندس سعیدیکیا ،پايگاه خبری ـ تحلیلی اقتصاد مقاومتی.www.moqavemati.net ،

