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چکیده
بی تردید دگرگونی ،توسعه و رشد در هـر جامعــهای بــر مبنـای الگـو ،معیـار و منبعـی مطـاب بـا مبـانی
اعتقادی آن جامعه رخ می دهد .در تاریخ معاصر ایران همواره توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فـرود زیـادی
همراه بوده است.گاهی بـه توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگـر از آن دور شـده ایـ  .در بـاب توسـعه
نیافتگی سیاسی جامعـه ایـران دو رویکرد وجود دارد .رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه
نیافتگی سیاسی را بـر اساس نظریه استعمار و امپرپالیس  ،توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح مــی دهــد.
رویکـرد دوم معطوف به عامل داخلی است که ریشه توسعه نیافتگی سیاسی را در مشکلات داخلی ،نــاتوانی
و بی کفایتی نظام سیاسی مـی پنـدارد .توسـعه سیاسـی پدیـدهای اسـت کـه نمیتـوان تـايیر

را بــر حیــات

اجتمـاعی  -سیاسی جهان امروز ،به ویژه در جوامـ در حـال توسـعه ،انکـار کـرد .در فراینـد تحقـ توسـعه
سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می کننـد کـه در میـان آنهـا ،دولـت بـه عنـوان بزرگتـری و مهمتـری
نهاد سیاسی جامعه نقـش بـا اهمیتـی بـر عهده دارد .در پژوهش حاضر ایـ سـوال را مطـر نمـودهایـ کـه،
رشد توسعه سیاسی در دوره ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی با چه موان و چالشهـایی روبـرو
بوده است؟ به نظر می رسد که ،علاوه بر فرهنگ عمومی جامعه ایرانی موان و چالش های جـدی در مقابـل
رشد توسعه سیاسی در دوره ی اقای هاشمی رفسنجانی وجود داشته است .نگارنده برای جواب دادن به سوال
و ايبات فرضیه خود ازرو

کیفی با رویکرد توصیفیـ تحلیلی استفاده نموده است.

واژهگان کلیدی :موان توسعه سیاسی ،فرهنگ عمومی ،جامعه مدنی ،طبقه متوسط جدید ،احزاب.

 -7دکتری علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران(نویسنده مسئول)
mohsenmd16@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد ،ایرانmhbwbfatmh@gmail.com .
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مقدمه
مطالعه توسعه سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی ،یکی از دغدغه های فکری اصلی
اندیشمندان سیاسی بوده است .از افلاطون و ارسطو گرفته تا س توماس داک و آکوئیناس،
از ماکیاولی و مونتسکیو و روسو و ماکس وبر تا پوپر و فوکو و مارکوزه ،هر یک در ايار
خود به نوعی به فرهنگ سیاسی توجه داشته اند .با وجود ای  ،از دهه 7391به بعد بود که
متفکرانی چون آلموند ،وربا ،پای ،بیر و اولام در مطالعات تطبیقی خود در سیاست ،بررسی
مستقی و دقی مفهوم فرهنگ سیاسی را سازمان دادند .معروفتری تحقی تجربی در ای
زمینه ،کار آلموند و وربا در کتاب «فرهنگ مدنی» است (عابدی اردکانی.)739 :7333 ،
درایران با وجود حکومتهای متمرکز متعدد و ساختار جامعه پراکنده و نیز نقش ایدئولوژی
به عنوان عامل مشروعیت بخش حکومت های سلطنتی،توسعه سیاسی با تاخیر از حدود صد
سال پیش در اندیشه های متفکران و عالمان سیاست مطر شد .مشروطه با شعارهایی چون
آزادی ،ح تعیی سرنوشت ،هر چند به صورت محدود ،شورا ،قانون و برابری هر چند
توانست تحولی در بافت جامعه ایجاد کند ،اما به دلیل وجود موانعی که از ریشه های عمی
در فرهنگ و ساخت جامعه ایرانی برخوردار بود ،از رسیدن به اهداف خود بازماند و نهایتا،
حکومتی استبدادی با اختیارات مطل در ایران بر سر کار آمد .در ابتدای دوره محمدرضا
شاه پهلوی ،با آزاد شدن نیروهایاجتماعی از زیر کنترل شدید حکومت ،آزادی و دموکراسی
بسیار محدود در کشور حاک شد .اما نبود تجربه دموکراسی ،رفتارهای خشونت بار و تغییر
مکرر کابینه های دولتی رارق زد .در دوره پس از سال های  7331تلا هایی برای انجام
نوسازی اقتصادی در کشور آغاز و با افزایش قیمت نفت در اوایل دهه  7391شدت یافت،
اما هیچ کدام از ای اقدامات نه تنها حوزه سیاسی را متاير نساخت بلکه تمرکز هر چه بیشتر
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قدرت را در پی داشت و نهایت ای فشار بیش از اندازه ،انفجار سیاسی وانقلاب اسلامی را
رق زد (گودرزی و دیگران.)32 :7333 ،
پایان جنگ عراق علیه ایران و پذیر

قطعنامه  ،935رحلت امام خمینی(ره) ،بازنگری

قانون اساسی ،انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری ،خرابی های جنگ،
نابودی مراکز تولید ،محاصره اقتصادی و نابسامانی های اقتصادی در سطح داخلی از یک
سو ،فروپاشی اتحاد شوروی و گشایش ناشی از پایان جنگ سرد در سطح بی المللی
جملگی از مسائلی بودند که توسعهگرایی اقتصاد محور را به عنوان گفتمان مسلط بر سیاست
داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در ای دوران درآورد (ازغندی .)79 :7357 ،سیاست
توسعه گرایی اقتصاد محور آقای هاشمی رفسنجانی که برخی از آن تحت عنوان واق
گرایی ،عمل گرایی و مصلحت اندیشی نام می برند ،می توان در سه سطح تحلیل تشخیص
داد« :عرصه داخلی هدایت اقتصاد بازار آزاد و کاهش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط
دولت ،برقراری يبات سیاسی ،رفاه اجتماعی و انسجام ملی مورد اهتمام قرار گرفت .در
سطح منطقه ای پیدایش کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در پی فروپاشی شوروی موجب
شد ایران درصدد کسب مناف اقتصادی در شمال و ایجاد توازن امنیتی در جنوب برآید
(دهشیری .)353 :7351 ،با انتخاب آیت االله خامنه ای به رهبری و تکیه اکبر هاشمی
رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری که همراه با تغییرات ساختاری در قدرت سیاسی بود،
فضای کشور به سمت تحولات گستردهای رفت که تمایز آنرا از دوره پیشی به خوبی نشان
میدهد .اقتصاد کشور از حالت بسته و دولتی دوران جنگ عبور کرد .در عرصه سیاسی
ماهیت دولت اگرچه همچنان يابت بود ،اما تغییراتی در آن رخ داد و شاهد باز شدن فضای
سیاسی بود که نمود آن در تشکیل احزابی چون کارگزاران مشاهده میشد .در روابط
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خارجی سیاست توسعه روابط با همسایگان و اروپا در دستور کار قرار گرفت و ایران به
سمت عادی سازی مناسباتش با جهان گام برداشت .به طور کلی ظهور ای تغییرات و
تحولات اقتصادی و سیاسی در ای دوره ناشی از سه عامل پایان جنگ و ضرورت بازسازی
اقتصادی ،بازنگری قانون اساسی و به تب آن تغییر ساختار سیاسی کشور بود و در پرتو فه
ای تحولات میتوان تغییرات ای دوره را تشریح کرد (وزیریان و طلوعی.)33 :7333 ،
سیاستهای رفسنجانی برای طبقه متوسط منجر به افزایش تقاضاهای سیاسی ای طبقه و ورود
آنها به عرصه سیاسی برای ایجاد تغییر بود هر چند در ایرن دوره نوسازی اقتصادی حاصل
گردید و موجب روشنگری در طبقه متوسط گردید اما عدم نوسازی سیاسی و توسعه
سیاسی و نبود مشارکت ،رقابت و آزادی سیاسی ،باعث گردید که در مقابل دولت رفسنجانی
از خود واکنش نشان دهند که نتیجه آن به قدرت رسیدن ای طبقه در دوم خرداد 7313
بود (حشمت زاده و دیگران.)757 :7333 ،

رهیافت نظری
نظریه پردازی درباره چگونگی فرآیند توسعه سیاسی بعد از جنـگ جهـانی دوم آغـاز
شـد و تـا امروز ادامه دارد .در ای میان ،سه گروه عمده از نظریات ارائه شده است که از
جمله آخری آنهـا ،نظریه پردازی ساموئل هانتینگتون است .هانتینگتون بر پایه مبانی جهان
شناسی و انـسان شناسـی خود ،با نقد الگوهای رقیب ،در پیِ افکندن طرحی است که توسعه
سیاسـی را در جوامـ مختلـف جهان در بر گیرد .واژه توسعه سیاسی به دلیل مطالعات
فراوانی که از دیدگاه مطالعات میان ای دربـاره رشد ،نوسازی و توسعه دولتهای جدید در
جهـان سـوم صـورت گرفتـه اسـت ،تعریـف دقیـ و مشخصی ندارد .نامهای لوسی پای،
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گابریل آلموند ،جیمز کولم  ،لئونارد باینـدر ،مـایرون وینـر ،دیوید آپتر ،هارولد سول،
ساموئل هانتینگتون و شماری دیگر از صاحبنظران در ای زمینه مطر است که دربارة
نهادهای اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگـی کـشورهای در حـال توسـعه بـه ویـژه ازدیدگاههای
اقتصادی ،اجتماعی ،روانشناختی ،مردم شناختی و سیاسـی مطالعـات تجربـی زیـادی کرده
اند تا روند تغییر در ای کشورها را توضیح دهند .لوسی پـای را بایـد نخـستی پـژوهشگـر
برجسته ای دانست که مفهوم توسعه سیاسی را با ژرف نگری ویژه ای تحلیـل و نظریـه
هـایی را درباره آن مطر کرد .او کار خود را از سال 7333م آغاز کرد و با توجه به
گستر

فرهنگـی ،بـه توسعه سیاسی از نظر پـذیر  ،تلفیـ و اصـلا الگوهـای قـدیمی

زنـدگی بـا نیازهـای جدیـد می اندیشید .پای تأکید می کرد که نخستی گام در راه توسعه
سیاسی ،تکامل یـافت نظـام دولـت ملی است .او توسعهسیاسی را مفهومی اساسی مـیدانـست
کـه بـه تـدریج ،در همـة جامعـه هـا گستر

می یابد و میتوان از آن با عنوان فرهنگ

جهانی یاد کرد (معینی پور.)57 : 7355 ،
هانتینگتون در نقد توسعه گرایی کلاسیک معتقد است در جریان فرآیند توسـعه سیاسـی،
نبایـد آن را متوقف بر توسعه اقتصادی دانست ،آنگونه که در اندیشه امریکایی ،زنجیره
توسعه سیاسـی چنی تصور میشود که یاری اقتصادی ،رشد اقتـصادی را بـه پـیش مـیبـرد و
رشـد اقتـصادی ،استواری سیاسی را تقویت میکند .ای جزم انگاری در قوانی مربوط به
کمـکهـای خـارجی و از آن مهمتر ،در اندیشه کارگزاران دولتی و غیر دولتی برنامه های
کمک رسانی امریکا ریـشه دوانـده است (معینی پور.)53 : 7355 ،
به نظر لوسی پای در توسعه سیاسی هدف شکل گیری قالب فکری جدیدی است کـه
در آن شهروندان با مشارکت سیاسی فعالانه ،داوطلبانه ،آگاهانه و عاقلانه به گونه ای گـام بر
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دارند تا برای کلیه مشکلات مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خود با همـدلی و بـه
طور غیر خشونت آمیز راهکارهایی مدبرانه و پویا فراه سازند .به قول گابریـل آلمونـد از
جمله مبانی شاخص و بارز توسعه سیاسی که به تقریب در تمامی نظریه های نماینـده ایـ
الگوی فکری ارائه شـده اسـت حـاکی از تـوان ذاتـی یـک نظـام جهـت پاسـخگویی بـه
درخواستهای برآمده از آن است .آلموند توسعه سیاسی را به معنی افـزایش تـايیر کـارایی
و افزایش قابلیتهای سیست می داند که بـه حـل مشـکلات و پاسـخگویی موفقیـت آمیـز بـه
مشکلات و تقاضاها توجه دارند .بنابرای لوسی پای و گابریل آلموند بر برابری و مشارکت
سیاسی و فعالانه مردمی و افزایش توان نظام جهت پاسخگویی به تقاضا ها تاکید دارند که
ای نظریه به عنوان مبانی نظری در ای تحقی به کار گرفته می شود .دگرگونیهای
اجتماعی -اقتصادی ،باعث شکل گیری لایه میانی با انتظارات جدیدی میشود ،که وی ای
لایه جدید اجتماعی را متوسط جدید می نامد .اعضای ای طبقه عمدتا تحصیل کرده،
شهرنشی و امروزی هستند ،به تدریج خواهان مشارکت در عرصه های سیاسی و اجتماعی
میشوند اما مشکل از آنجا شروع میشود که بدلیل فقدان توسعه سیاسی مناسب در ایرن
جوام  ،نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقل از حکومت مانند احزاب ،مطبوعات و  ....که
بتوانند انتظارات سیاسی طبقه جدید را پاسخ دهند وجود ندارند در نتیجه مطالباتش
برآورده نمیشود و به تدریج میران آنچه که هانتینگتون «توسعه اقتصادی» از یکسو و «توسعه
سیاسی» از سوی دیگر مینامد ،شکاف عمیقی رخ میدهد که نتیجه عملی آن ظهور انواع بی
يباتی ها مانند انقلاب ،شور  ،کودتا ،جنبش های دانشجویی و بحرانهای فزاینده است
(حشمت زاده و دیگران.)715 :7333 ،
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چالش های توسعه سیاسی در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی:
با وجود آنکه در سیست مردم سالاری دینی و همچنی قانون اساسی جمهوری اسلامی
ظرفیت های زیادی برای توسعه سیاسی وجود دارد ،ولی ای امر از بدو پیروزی انقلاب تا
کنون با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است .آنچه در دولت آقای رفسنجانی قابل
توجه است .پس از جنگ تحمیلی ،با توچه به نیازکشور به بازسازی و توسعه ،دولت
هاشمی رفسنجانی آنچه بیشتر مد نظر

بود،برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بود .در

تمامی ای برنامه ها آنچه دیده می شدلزوم تغییر در ساختار اقتصادی ایران بود ، ،تاکید بر
تعدیل ساختاری اقتصاد و کوچک سازی دولت ،آزادسازی اقتصاد ،کاهش وابستگی به
نفت مه تری بخش های برنامه توسعه اقتصادی بودند .لذا در ای بی توجه چندانی به
پارامترهای توسعه سیاسی نشد(دولت آبادی و ابراهیمی. )733:7339 ،
توسعه از بالا ،یا توسعه از مرکز :توسعه از بالا یا مرکز ،در نظریه اقتصادی
نئوکلاسیک ریشه دارد.تئوری اساسی ای رویکرد آن است که توسعه از تقاضای خارجی
وضربه های رشد ناشی می شود وبه صورت پویا و خود به خودی در سایر بخشهای منطقه
رسوخ خواهد کرد .ای نوع استراتژی علاوه بر جهت گیری خارجی ،ماهیتا شهری-صنعتی
وسرمایه بر بوده ومتکی بر فناوری پیشرفته و پروژه های بزرگ می باشد .به عنوان مثال
هانتیگتون یکی از نظریه پردازان مکتب نوسازی جدید معتقد است برای دست یافت به
توسعه کشورها باید اول به توسعه اقتصادی دست پیدا کنند ،در ای مرحله به منطقه گذار
قدم می گذاردند.که در آن نگهداری وحفظ نهادهای سیاسی سنتی دشوار است(.آلوی
سوی.) 53 :7393 ،
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توسعه از بالابه عبارتی به معنای ایجاد توسعه توسط نخبگان کشور است که با توجه به
وضعیت کشور عموما در شرایطی ایجاد می شود که کشور در شرایط هرج ومرج قرار
گرفته است،مانند دوره رضا شاه .دولت هاشمی در شرایطی به قدرت رسید که جنگ تازه
به پایان رسیده بود .جنگ با پیامدهایی همچون کاهش مستقی تولید ،ویرانیهای سنگی
دربخشهایی از کشور و نابودی نیروی انسانی و مناب محدود ارزی ،هزینه های سنگینی بر
کشور گذارده بوده که سنگینی آن محسوس بود .گذشته از ای  ،جنگ صادرات

دو

نفت را مختل کرد و بخش عظیمی از تأسیسات نفتی کشور را از کار انداخت .در سالهای
جنگ ،بخش هنگفتی از بودجة کشور به هزینه های نظامی اختصاص داده شد .در سالهای
 7331-39به طور میانگی  73/3درصد از هزینه های عمومی برای ادارة جنگ ،خرج شده
است هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ نیز میگوید :در سال  7339یک سوم بودجة کل
کشور به مصرف نیروهای مسلح رسید .در سال  7333علاوه بر بودجة جاری برای نیروهای
مسلح اع از ارتش و سپاه ،هفتاد میلیارد تومان که تقریباً یک چهارم بودجه است به جنگ
اختصاص یافت .همچنی یک سوم امکانات ارزی کشور به جنگ اختصاص داده شد.در
نتیجه ،فعالیتهای اقتصادی در کشور در ای دوران در رکود به سر میبرد(کولایی:7339 ،
.)39
لذا با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی تمام ه وغ دولت به بر طرف کردن
مشکلات اقتصادی کشور بود،که شرایط برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد شود ولی
علارغ ایجاد تحول در بخش اقتصاد ،توجه چندانی به توسعه سیاسی صورت نگرفت،که
در ادامه به توضیح آن می پردازی .
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زمینه اجتماعی چالشی مهم در مقابل توسعه سیاسی :شاید بتوان گفت یکی از
چالش های عمده دردوره هاشمی رفسنجانی زمینه اجتماعی است .در ای دوره دولت
تسهیلات و مواردی از توسعه را درنظر گرفت به عنوان مثال :در خصوص آموز

و

تحصیلات بانوان تسهیلاتی در نظر گرفته شده است ،که میتوان به ای موارد اشاره کرد:
تأسیس دانشگاه زنان در تهران ،ق و روده  ،لغو محدودیت پذیر

دانشجوی دختر برای

کلیه رشته های دانشگاهی ،تأسیس اولی دانشگاه بانوان در مهر  13تحت عنوان «دانشکده
روانشناسی بالینی زنان» زیر نظر معاونت فرهنگی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی در روده .
همچنی اجرای مقررات مربوط به پوشش اسلامی برای مردان در ادارات ،هتلها و سایر
اماک منتفی اعلام شد .در کل ،سیاست های دولت رفسنجانی در زمینه اجتماعی برای طبقه
متوسط جدید پیامدهای دوگانه و متناقضی به دنبال داشت .از یک طرف سیاستهای توسعه
به ویژه گستر

آموز

عالی موجب رشد جمعیت روشنفکری و گستر

طبقه متوسط

جدی د و مرجعیت اجتماعی روشنفکران و اقشار تحصیل کرده شد .از اطراف دیگر نبود
آزادیها و مشارکت سیاسی ،اقشار تحصیلکرده و روشنفکر را از نظام سیاسی و دولت بیگانه
نموددارد(.زیبا کلام ودیگران .)71 : 7353 ،در ای دوران ما شاهد رشد طبقه متوسط تشنه
مشارکت سیاسی هستی  ،در حالی که زمینه برای مشارکت وجود نداشت .در واق می توان
گفت در زمان هاشمی زیر ساخت اقتصادی کشور توسعه خوبی پیدا کرد،اما آن چیزی که
کمبود آن در جامعه بیش از بیش خود

را نشان می داد مسئله آزادیهای سیاسی بود،در

آن زمان آقای هاشمی برخی از آزادیها رابرای خود
.)7337

درد سرمی دید (موسوی تبریزی،
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احزاب :در تعریف حزب می توان گفت حزب سازمان سیاسی است که به دنبال تايیر
گذاری در حکومت است .ای تايیر گذاری معمولا از طری نامزد کردن کسانی با دیدگاه
هایی همسو با حزب برای کسب مسئولیت ها و مناصب سیاسی صورت می پذیرد
) .(Wikipedia.orgوجود احزاب در جامعه نقش مهمی در توسعه سیاسی ایفا می کند،
جوامعی که حزب ندارند ویا اینکه دارای احزاب ضعیف هستند،در واق می توان گفت به
توسعه سیاسی دست نیافتهاند .درواق احزاب یک واسط بی حکومت و مردم است .احزاب
و انجم ها و  NGOنقش مويری در به وجود آمدن جامعه مدنی دارند .در دوره دولت
آقای رفسنجانی تا حدی دوره تثبیت احزاب بعد از یک دوره برآاشفتگی بی نظمی در
دوره جنگ بود ،ولی با وجودی که قوانی زیادی در خصوص احزاب تصویب شد ،قانون
فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجم های سیاسی صنفی در دولت هاشمی چندان اجرا نشد،
به گونه ای که تعهدات مجوزههای صادرشده ازکمیسیون ماده احزاب وزار کشور از 33
مورد تجاوز نکرد ،درحالی که در  73ماه اول دولت خاتمی ای عدد به  29مورد رسید
(اردکانی.)797 : 7332 ،
احزاب جناح راست وچپ :ای احزاب دراوایل انقلاب تقریبا بر تمام بخشهای
مدیریتی و سیاسی کشور ،حاک بودند ،وهیچ گاه نماینده و بیانگر مطالبات طبقة متوسط
جدید نبودند .ای نیروی سیاسی به طور تاریخی در اتحادی راهبردی با بازار فعالیت میکرد
که در طبقه بندیهای جامعه شناسی سیاسی به طبقة متوسط قدی تعل دارد ،شعارهای
سیاسی و اقتصا دی آنها برگرفته از فقه سنتی شیعه بود .اما باپایان جنگ ایران و عراق و
تغییر رهبری ،آنها به حاشیه کشیده شدند .جنا چپ که در اوایل انقلاب با عنوانهایی مثل
حزب اﷲ و پیروان خط امام فعالیت می کرد ،یک نیروی رادیکال بود که بیشتر بیانگر
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مطالبات اقشار پایندست جامعه بود .برنامه های برابری خواهانه و رادیکال آنها در اوایل
انقلاب و در سالهای دهة  31طرفداران بسیاری داشت .بیشترتحت تايیر آراء و اندیشهای
امام خمینی قرار داشت،که با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر رهبری ،آنها به حاشیه رانده
شدند(کولایی.)375 :7339 ،
حزب کارگزارانسازندگی :ای حزب در آسـتانه انتخابات مجلس پنج  ،موجودیت
خود را اعلام کردند ،امـا جامعه روحانیت ،آنهـا را به غرب گرایی ،علمگرایی و مخالفت با
آرمانهای اصلی انقلاب مته کرد .بنا به گفته ی یکی از نمایندگان آن جامعه ،کارگزاران
سازندگی ،مسئله اسـتکبار سـتیزی را به معنای دهه اول انقلاب قبول ندارند و معتقدند باید
در نظام جهانی حل شـوی و موقعیت خودمان را درآن نظام جسـتجو کنی  .به نظر آنها
،کارگزاران معتقد به تهاج فرهنگی و دشم نیستند و آن را صرفاً تبادل فرهنگی میدانند
(گرمیان و قوشچی .)797:7333 ،کارگزاران سازندگی(راست مدرن) در واق بخش ف
سالار و نوگرای کابینة هاشمی و نیز شهرداری تهران را در اختیار داشت ،و نماینده
روشنفکران دیوانسالاران وصنعت گران را به عهده داشت ،که با اعلام موجودیت در سال
 7313که محصول اختلاف نخبگان سیاسی نیز بود ،توانستند به سرعت حمایت بخشهای
وسیعی از نیروهای اجتماعی را به دست بیاورند و به عنوان حامیان مطالبات جدید در صحنة
سیاسی کشور ظاهر شوند .کارگزاران نیروی طبیعی برآمده از درون طبقة متوسط جدید
نبودند ،بلکه کارگزاران و طبقة متوسط انتخابی اجتناب ناپذیر از سوی همدیگر بودند که
به قانون اساسی و حفظ حقوق مردم و توسعة آزادیهای سیاسی«تاکید داشتند (کولایی،
 .)373 :7339درواق مواض اصلی حزب کارگزاران در حوزه اقتصاد تعلی نقش ومداخله
دولت ،خصوصی سازی و افزایش مالیاتها بوده است که ک وبیش در طی دوران  7335تا
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 7313اجرا شد (بشیریه .)717 :7357 ،کارگزاران سازندگی در بیانیه اولیه خود مواض
خویش را در خصوص ضرورت توجه به توسعه اقتصادی ،تخصص گرایی وجذب نیروهای
وفادار به انقلاب به منظور جلوگیری از انحصار قدرت در دست گروه کارگزاران سازندگی
را به غربگرای ،عل گرایی و مخالفت با آرامانهای اصلی انقلاب مته کرد (بشیریه:7357 ،
. )711
درعرصة سیاست داخلی شاید بتوان گفت مه تری موض سیاسی حزب کارگزاران
مخالفت با انحصار قدرت در دست یک گروه خاص است .ای گروه از جامعة مدرن و
عرفی طرفداری میکند و به شدت از جامعة توده وار و افراطی گریزان است .در مرامنامة
حزب نیز بر تشوی مردم به مشارکت گسترده در امور سیاسی به منظور دستیابی به توسعة
سیاسی تأکید شده است (مرامنامة حزب کارگزاران سازندگی) .مهاجرانی عضو ارشد
کارگزاران پس از انتخابات دوم خرداد گفت :عناصر دلسوز حزب اﷲ با ای انتخابات
دریافتند که تندروی نتیجه ی معکوس میدهد .سید حسی مرعشی در ای مورد میگوید :در
مجلس پنج کارگزاران با خط شکنی فضا را باز کرد و اولی قدم های توسعة سیاسی و
تکثرگرایی را برداشت (کولایی .)322 :7339 ،کارگزاران برخلاف جنا راست بر اهمیت
نهادهای دموکراتیک ومحدودیت نهاد ولایت فقیه به قانون اساسی تاکید کرده اندوبا
نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج از حد تعیی ملاکها ومعیارها مخالفت نموده اند،
ولی با اینحال توسعه اقثصادی بیشتر از جنبه های دیگر توسعه مد نظر حزب کارگزاران
بوده است (بشیریه .)712 :7357 ،در نهایت می توان گفت :حزب کارگزان وابسته به کابینه
هاشمی بود.ولذا بیشتر سیاست های ای حزب حداقل در دوره  5ساله دولت هاشمی تحت
تايیر دولت مرکزی بوده است .در واق می توان گفت حزب کارگزاران بیشتر مناف طبقات
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بالا و بازاری را مد نظر داشت .ولذا توجه بیشتری به توسعه اقتصادی داشتند تاتوسعه
سیاسی ،می توان گفت احزاب سیاسی در ایران بعد از انقلاب ،که یکی از مهمتری
نمودهای جامعه مدنی است .تا قبل از دوره ریاست جمهوری خاتمی بی  71تا  79حزب
بیشتر نبودند .که ای احزاب ه تلا

چندانی درجهت ایجاد یک جامعه دموکراتیک

نداشتند .و با وجود اینکه در دوره هاشمی رفسنجانی شرایط اجتماعی از قبل نوسازی برای
مشارکت سیاسی و رشد احزاب سیاسی ایجاد شده بود،ولی فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر
از اینکه نماینده طبقه متوسط باشند ،تحت تايیر حکومت مرکزی بودند.
ویژگی های شخصیتی هاشمی رفسنجانی:
ویژگی شخصیتی نخبگان در هر دوره نقش بسیار زیادی در توسعه سیاسی جوام داشته
است .و ای مسئله در ایران نمود بیشتری داشته است ،و در واق یکی ازموان توسعه سیاسی
به شمار می آید ،به طور نمونه شخصیت اقتدار طلب رضاشاه باعث شد ،ایران در دوره وی
به توسعه اقتصادی دست پیدا کند ولی به توسعه سیاسی نداشته باشد .در ادامه مبحث به
برخی ازخصوصیات شخصیتی هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از موان توسعه می پردازی :
شاید بتوان اولین ومهمتری ویژگی شخصیتی هاشمی را پایبندی شدیدبه اصول اسلامی
دانست.در واق ایشان در اصول دینی بسیار يابت قدم بودند (ملکی .)7333 ،جناب هاشمی
دارای یک شخصیت خودمرکز پندار است .در واق عال هاشمی عال بطلمیوسی است که
زمی (هاشمی)را مرکز عال (انقلاب اسلامی) می داند و د یگران هستند که حول وی باید
بچرخند ...به تعبیر دیگر از منظر تفکر خود مرکز پندار هاشمی ،همه چیز از او شروع می
شود و همه چیز به او خت می شود .وقتی میخواهد انقلاب و تاریخ آن را روا یت کند به
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گونه ای ماجر ا را تعر یف میکند که خود

در مرکز نشسته و همه در ارتباط بااو مسائل

خود را حل میکنند ودیگران در حاشیه او حضور دارند .ای نوع روانشناسی آيار معرفتی
دارد و در حک عینکی است که همه عال و تحولات ازچش آن دیده می شود .ازجمله
ایستارهای مخصو ص هاشمی رفسنجانی میتوانی به ای خصویت وی اشاره کنی ؛ هاشمی
فردی بود که کمتر میترسید .زندگی او نشان می دهد چگونه در برابر شکنجه های ساواک
ایستادگی کرده است .همچنی درجنگ تحمیلی او اکثرا در نزدیکی جبهه ها به فرماندهی
جنگ می پرداخت .هاشمی رفسنجانی از معدود مدیرانی بود که فشارهای امور پرتنش بر
او کمتر تأيیرمی گذاشت .در دوره جنگ ایران و عراق ،مثل دوران زندان قبل از انقلاب،
تلا

داشت تا دیگر فرماندهان را از به دام افتادن در بحران های روان شناختی برهاند

(امینی .)7333 ،ویژگی دوم جناب هاشمی ،روحیه پراگماتیستی ایشان است .ای شخصیت
هاش می از راه مطالعه فکری وفلسفی ایجاد نشده بلکه بیشتر ویژگی شخصیتی ایشان است.
در واق ای روحیه پراگماتیست باعث شده ایشان فردی نتیجه محور وعملگرا باشدآنچه
بیشتر مد نظر ایشان است نتیجه عمل است ،به عبارتی وقتی موضوعی در جلوی ایشان قرار
میگرفت .آنچه بیشتر مورد توجه وی بود نتیجه آن عمل بود (امینی )7333 ،معیار سوم
جناب هاشمی معیار توسعه گرایی اقتصادی است .به طور مثال جناب هاشمی درباره
دموکراسی و آزادی در دوره ریاست جمهوری خود نظر مثبتی نداشت ،چون معتقدبود
موکراسی و آزادی در زمانی که می خواهی به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنی عامل
اختلال است و باز کردن فضای نقد در شرایطی که میخواهی جلو بروی  ،فقط فضای
غُرزدن هایی را ایجاد میکند؛ برای همی هاشمی تلا

کرد در ای دوره مخالفان را

محدود کند( .امینی )7333 ،از دیگر خصوصیتی ایشان که به طور اجمالی به آن اشاره
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میکنی  :آمادگی پر داخت هزینه ،تخصص او در تصمی گیری در میان عدم قطعیت ها،
اولویت دادن به مناف ملی ایران ،تأکید وی بر کوچک تری منفعت ازجمله خامو

کردن

یکی از چاه های نفتی ایران در نزدیکی مرز تا یکی از بزرگ تری مناف ایران ،یعنی
حاکمیت بر اروندرود برای او دارای اهمیت بود (ملکی.)7333 ،
البته آنچه اینجا قابل ذکر است ای مسئله که برخی ازویژگی شخصیتی دوران هشت
سال ریاست جمهوری هاشمی در دورهای بعد دچار تغییر گردید .در واق شرایط شکست
در دو دوره انتخابات باعث شد خیلی از اصول وافکار هاشمی دچار تزلل شود،که در ای
مقاله مجال بحث در خصوص ای تغییرات نیست .ولی به طور کلی ویژگی شخصیتی ایشان
به عنوان یک رئیس جمهور مخالفت با آزادی های سیاسی وبه طور کل توسعه سیاسی می
باشد.
فرهنگ سیاسی عوام مانعی در برابر توسعه سیاسی:
به طور کلی فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از مجموعه باورها ،گرایش ها،
نقش ها  ،ارز

ها و معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته وازنسلی به نسلی بعد

منتقل می گردد .در رقابت آنها نهادها ورفتارها یا ساختارها وکنش هایی برای نیل به هدف
های جامعه شکل می گیرد .در فرهنگ سیاسی مفاهی مهمی چون آزادی ،مردم سالاری،
حاکمیت ،مشروعیت عدالت و برابری دولت ،حکومت انسان سیاسی حقوق اساسی ودیگر
پدیده ها مورد توجه قراردارد (کاظمی.)33 : 7352 ،
به طور کلی در یک جامعه یکی ازمهمتری شاخص های توسعه و فرد گرایی توجه به
فرد و فرهنگ اوست .درواق کوششی که درجهت پرور

استعداد ظرفیت افراد و بالا
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بردن فرهنگ آن ها بکار می رود در نهایت باعث پیشرفت تمدن ها و یا باعث سقوط آنها
می شود.
درایران عناصر فرهنگی جامعه از دو گروه ایجادمی شود.
 .7فعال :آن قسمت از فرهنگ کلان کشور
 .2غیر فعال (ایستا) کمکی در ای خصوص نمیکند
درواق مشکل اصلی جامعه مربوط به بخش منفعل و ایستاست .به طور مثال پدیدههای و
باورهای مثل عدالت ،برابری ،برادری رعایت حقوق دیگران به صورت کامل خوب است،
ولی نه فقط حاکمان دست و نه توسط مردم رعایت نشده در واق بخش منفعل فرهنگ
همی است(کاظمی.)775 :7352 ،
درواق می توان گفت یکی از ملت های عمده توسعه نیافتگی در ایران معضلات فرهنگی
ایران است ای معضلات عبارتند از:
.7فقدان اعتماد بی مردم
.2خودمحوری
.3انطباق پذیر با شرایط
.3عدم صداقت و دوست (سری القل .)7337 ،
شاید بتوان گفت؛یکی ازویژگی های عمده فرهنگ ومذهب درجامعه ایران توجه مردم
به نیروها ماورایی و پنهانی در سرنوشت و فرجام زندگی است و فشاء و منب ای نیروها ه
بستر به میزان گرایش فرد به اعتقادات مذهبی یا عرفی ،برای مثال خداوند ،روزگار ،آسمان،
شانس ،سرنوشت ،طبیعت ،قسمت ،اروا مردگان ......یا به عبارتی همان تقدیراست.
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مسئله دیگر تقلید است تقلید یکی دیگر از ویژگی های فرهنگ مردم ایران است سوای
سنت تقلید درآداب ،احکام وفروع مذهب ازمجتهد خاص تشی واکثریت مردم ایران
است .تقلید به معنای دنباله روی در رفتار و کردار سیاسی ،اجتماعی ،یکی ازآيار بارز
فرهنگی ایرانی است ،ریشه تقلید رامی توان درنوعی آسان جویی و فرار از مسئولیت تفکر
و قبول تعهدات مربوط به یک تصمی آگاهانه و عاقلانه دانست .علاوه برای مواردی که در
بالا ذکر شد عوامل بسیاری دیگر فرهنگ ایران وجود داردکه ذکر آن درای پژوهش خالی
از لطف نمی باشد .در فرهنگ مردم ایران نوعی ناهمدلی و سوء ظ وجود دارد که ای
مسئله موجب گردیده به ندرت شکل های سیاسی در قالب گروه های رسمی فرصت و
زمینه ظهور پیدا کنند .درواق سنت سیاسی ایران ،همواره از یک عنصر اصلی که همان
گروه های رسمی انجم است محروم بوده است ،می توان گفت از آنجا که الگوهای
فرهنگ سنتی جامعه ایرانی همواره متاير از ارز ها وهنجارهای غیر دموکراتیک بوده نهاد
سیاست در مفهوم متعارف آن هیچ گاه نتوانسته ریشه محکمی پیدا کند(.کاظمی:7352 ،
.)721-722
در کشور ما متأسفانه پایبندی به قانون ضعیف است .پایبند به حاکمیت قانون در جامعه،
ه عامل توسعه سیاسی محسوب می شود و ه نتیجه آن .اگر چه نهادینه شدن قانونمندی
و به ویژه تبدیل قانونمندی به فرهنگ عمومی از ویژگی های یک جامعه توسعه یافته است،
اما در روند توسعه سیاسی نیز پایبندی به قانون ضروری است .ترویج قانون مداری وظیفه
نخبگان حاک است و بدون شک ،خود نخبگان ،بیش از همه باید به قانون پایبند باشند.
متأسفانه عواملی مانند پایی بودن هزینه بی اعتنایی به قانون ،ضعف نهادهای نظارتی ،وجود
قوانی موازی و متضاد ،قانون گریزی را تشدید می کند .در حقیقت بی توجهی به قانون
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عاملی در جهت خشونت و عدم تساهل سیاسی است .از ویژگی های دیری و فرهنگ
سیاسی در ایران نبود تساهل سیاسی در بی مردم و گروه های سیاسی و اجتماعی است .به
طور طبیعی زمانی که مطالبات سیاسی مردم انباشته می شود و دولت های حاک پاسخ
مناسبی به آن مطالبات نمی دهند ،مردم از هر فرصتی که پیدا می کنند ،سعی در انجام
واکنش به حاکما ن خود دارند ،و در واق فرهنگ حذفی همراه با خشونت سیاسی همواره
بخشی از فرهنگ سیاسی در میان مردم و حاکمان بوده است .ای نشان دهنده ای مطلب
است که افراد جامعه برای ه نوعان خود حقوق مساوی قائل نیستند و نتیجه آن ه ای می
شود که انتقاد و تضارب افکار به طری م سالمت آمیز انجام نمی شود و ای موضوع ،یعنی
عدم توجه به انتقاد و نبود مشارکت داوطلبانه روند توسعه سیاسی را کند می کند(شهرام نیا
و دیگران.) 33 :7333 ،
در واق می توان گفت ضعف در فرهنگ سیاسی عوام در همه دوره ها در ایران یکی از
موان اصلی توسعه سیاسی به شمار می آید .در ادامه در دو جدول آمار و دلایل موان توسعه
سیاسی در دوره مورد بحث ( ) 7335-7313را آورده ای :
جدول شماره یک :امار مجوز فعالیت احزاب سیاسی در دوره هاشمی و بعد از آن
( قبل از سال  6731و بعد ان تا ( .)6717رحمانی و دیگران.)13 :7339 ،
قبل از سال 6731

بعداز  6731تا 6717

نوع مجوز
پروانه فعالیت تشکل های حزبی و سیاسی

35

753

پروانه فعالیت به دفاتر استانی و شهرستانها ،احزاب و تشکل های

2

232

سیاسی
پروژه فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی

31

753

پروانه فعالیت دفاتر استانها وشهرستانها ،تشکلهای فنی و

1

51

تخصصی
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پروانه فعالیت تشکلهای اقلیت دینی

22

29

پروانه فعالیت تشکلهای زنان

3

71

مجوز برپایی راهپیمایی سیاسی و تجم

-

717

برگزاری اولی دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گامی بلند در فرآیند تحق
توسعه سیاسی و گستر

مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی بود .انتخابات شورای شهر و

روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام پذیرفت و از ای حیث هیچگونه
منازعه و تعارضی در میان نخبگان درون حاکمیت وجود نداشت .برگزاری انتخاب مزبور
نشانه ای از تحق مردم سالاری با رویکردی دینی و اسلامی در جامعه ایران اسلامی بوده و
در عی حال نشانه ای از حرکت به سمت توسعه سیاسی بود .از دیگر نشانگان حرکت در
مسیر توسعه سیاسی ،تشکیل خانه احزاب از سوی وزارت کشور در اواخر سال 7313بود
که منجر به تدوی منشور قواعد رفتاری در رقابت میان احزاب سیاسی تحت عنوان منشور
وفاق شد .از دیگر نشانگان حرکت در مسیر توسعه سیاسی صدور مجوز برای تأسیس و
فعالیت احزاب سیاسی می باشد که طی سالهای 7313تا شهریور 7353حدود 753مجوز
برای فعالیت احزاب ،سازمانها و گروه های سیاسی صادر شد (رحمانی و دیگران: 7339 ،
.)12
جدول شماره  :2موارد عدم اجماع نخبگان دولتی حاکم در خصوص توسعه سیاسی
(رحمانی و دیگران.)19 : 7339 ،
عنوان عدم اجماع

اطراف منازعه

شاخص توسعه سیاسی

اصل توسعه سیاسی

قوه مقننه ،قوه مجریه

اختلال در توسعه سیاسی

جامعه مدنی

قوه مقننه ،مجریه،

اختلال در توسعه سیاسی

عدم اجماع نظر بر سر مردم سالاری

قوه مقننه ،قوه مجریه

اختلال در توسعه سیاسی
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فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

قوه مجریه ،قوه قضائیه

ظرفیت و برابری سیاسی

نظارت استصوابی شورای نگهبان

قوه مجریه ،شورای نگهبان

ظرفیت و برابری سیاسی

قوه مقننه ،شورای نگهبان
اصلاحات

قوه مقننه ،مجریه،

ظرفیت و برابری سیاسی

نتیجه گیری
تاریخ معاصر ایران نشان می دهد همان گونه که تمرکززدایی و توزی قدرت به توسعه
سیاسی میانجامد ،توسعهیافتگی سیاسی ه به تمرکززدایی و توزیـ قـدرت یـاری مـیدهد.
یعنی در توسعه یافتگی سیاسی اولویت با تمرکززدایی اسـت کـه بیشـتر بـه سـاخت قدرت
سیاسی مرتبط میگردد به ای معنا که نخست باید تمرکززدایی در سـاخت قـدرت صورت
بگیرد تا توسعه یافتگی سیاسی روی دهد .هر چه به میزان استبداد و تمرکز قدرت افزوده
شود از میزان توسعه سیاسی کاسته می گردد و از سوی دیگـر مشـارکت سیاسـی و سیاسی
شدن مردم که در قالب نهادهایی همچون انتخابات ،احزاب و مطبوعات جلوه مـی کند ،از
جمله مؤلفه های مهمی تلقی می گردد که می تواند ای اسـتبداد را بـا محـدودیت هایی
مواجه سازد .توسعه سیاسی در ایران معاصر ،روندی هموار و رو بـه رشـد نداشـته ،بلکه با
فراز و فرود و رفت و برگشت همراه بوده است و ای قبض و بسط توسعه سیاسـی ،به سبب
وجود موان و چالش هایی بوده که در ای مدت نسبتاً طولانی ،در برابر پویش و بالندگی
آن وجود داشته است.
در بررسی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی میتوان به ای نتیجه رسید که وی
در سیاست داخلی برای توسعه اقتصادی نسبت به توسعه سیاسی اهمیت بیشتری قائل بود،
چنان که از مت سخنرانی ها و وی نیز پیداست او به طور کلی بیشتر به اقتصاد توجه داشت.
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در واق شاید بتوان گفت شرایط پس از جنگ همانطور که قبلا اشاره شد ایجاب می کرد
که یک دولت مرکزی قوی با چش انداز توسعه اقتصادی ایجاد شود.تا جامعه را از یک
هرج ومرج ناشی از عوارض جنگ خارج نماید .در واق در ایران همیشه ما با ای مسئله
مواجه بوده ای که توسعه اقتصادی پا به پای توسعه سیاسی نبوده است ،اگر به تاریخ ایران
برگردی متوجه میشوی هر زمان در ایران توسعه سیاسی بوده هرج ومرج وآشفتگی
وبحران اقتص ادی ه همراه آن بوده است ،به عنوان مثال دوران پس از مشروطه .وهر زمان
که توسعه اقتصادی وجود داشته توسعه سیاسی همراه آن نبوده است .در واق شاید بتوان
دلیل عمده آن را توسعه از بالا بیان کرد  .در ایران همیشه توسعه اقتصادی توسط یک دولت
مرکزی قوی صورت گرفته است؛ وای دولت مرکزی برای دست یافت به توسعه اقتصادی،
جلوی روند مشارکت سیاسی مردم را گرفته است .و ای مسئله را می توان همچنی نتیجه
فرهنگ حاک بر جامعه ه دانست(استبداد شرقی).
در زمینه توسعه سیاسی آنچه باید مورد توجه قرارداد ،تعدد و تنوع مجلات و نشریات
منتقد دولت ،پاسخگویی مسئولان به منتقدان و مخالفان و کلاً نقش و میزان آزادی مخالفان،
وضعیت احزاب و گروههای مخالف ،وضعیت آزادی بیان و  ....پرداخته شود .همانطور که
در سطور پیشی ملاحظه شد آنچه در ای موارد قابل مشاهده بود ،نشانی از توسعه سیاسی
نداشت.حتی حزب کار گزاران ه که در دوره پنج روی کار آمد،بیشتر نماینده دولت
مرکزی بود ،و انچه بیشتر مد نظر ای حزب بود سیاست های همگام با سیاست های نظام
(سیاست اقتصادی)بود .البته درای بی نباید ویژگی های شخصیتی هاشمی رفسنجانی را
نادیده گرفت به طور کل با توجه به مواردی که بالا ذکر شد،ایشان فردی نبودند که
خواستار مشارکت سیاسی مردم ،فضایی باز سیاسی ،و انتقادپذیر باشند.تا حدی به توسعه
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اقتصادی دست پیدا کردی  ،اقتصاد کشور از یک بحران حاد بعد ازجنگ خارج شد ولیک
توسعه سیاسی را نداشتی .
البته میتوان گفت روند توسعه اقتصادی ،رشد آموز  ،رشد طبقه متوسط روشنفکر
و .....روند توسعه را برای دولت بعدی یعنی دولت خاتمی ایجاد کرد .و شاید بتوان گفت
یکی از علت های اصلی حمایت مردم از خاتمی ورای بالای مردم به ایشان ناشی از توسعه
اقتصادی در دولت رفسنجانی بود .در واق می توان در اینجا به نظریه هانتیگتون اشاره کرد
که ،به وجود آمدن یک دولت قوی و توسعه اقتصادی زمینه را برای توسعه سیاسی فراه
می کند .در واق می توان گفت دولت رفسنجانی دولت گذار بود .ولی انچه متاسفانه در
مورد ایران وجود دارد گسست در توسعه است ،در واق ما در ایران توسعه سیاسی داشته ای
ولی ای توسعه در همه حال با گسست همراه بوده است ،و از یک روند طولانی برخوردار
نبوده است .البته با توجه به اینکه هدف ای پژوهش برسی موان توسعه در دولت هاشمی
رفسنجانی است .لذا به ای موضوع که چرا روند توسعه سیاسی که در دولت خاتمی آغاز
شد به ناکامی کشیده شد پرداخته نمی شود .در نهایت اینکه بنا به موان و دلایلی که در
مقاله ذکر شد ،در دوره هاشمی رفسنجانی ایران توسعه اقتصادی داشت ولیک به توسعه
سیاسی دست نیافت.
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