
و علوم سياسي، دوره  ���- 204 صفحات،1390 زمستان،4، شمارة41فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و عوامل مؤثر بر  ابعاد، روند
 تحوالت سياسي در ايران بعد از انقالب اسالمي

��يحيي فوزي

 بين المللي امام خميني قزوين گروه علوم سياسي دانشگاه دانشيار
)30/11/89: تاريخ تصويب-15/2/89:تاريخ دريافت(

: چكيده

ا يران بعد از انقـالب اسـالمي مـورد در اين مقاله تالش شده است ابعاد تحوالت سياسي در

و به اين سوال پاسخ داده شود كه  تحوالت سياسي در ايران بعد از انقالب متـاثر بررسي قرار گيرد

و  از چه عواملي بوده است؟ براي پاسخ به اين سوال ضمن توصيف ماهيت نظام سياسي در ايـران

ا شناسايي مكانيسم تحول در اين گونه نظام  تحوالت سياسـي ين فرضيه اثبات شد كه هاي سياسي

در سطح دولت بوده است كه اين تحوالت بـا در ايران طي سي سال گذشته عمدتاً شامل تحوالت 

و مردمي جمهوري اسالمي عمدتا متاثر از رقابت بين خرده گفتمان توجه به  هاي ماهيت دمكراتيك

و تغييرات اجت  و اقتصادي بعد از انقالب بوده است مختلف انديشه اسالمي در ايران از يكسو ماعي

و اقشار اجتماعي جديد در ايران منجر شد  هرچند عوامل خـارجي. كه به رشد نيروهاي اجتماعي

. به عنوان عوامل مهم حاشيه اي در اين تحوالت نقشي مهم داشته اند

:واژگان كليدي

 ايران اسالمي،انقالب تحوالت سياسي،

:02818371606:فاكس* yahyafozi@yahoo.com                                                        ٍٍٍEmail 
:از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در اين مجله منتشر شده است

و سوي تحوالت سياسي« .1390، تابستان2، شماره» اجتماعي بعد از انقالب در ايران–سمت
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 مقدمه
سه دهه گذشته راه انقالب اسالمي و نشيب را طي كـرده اسـت كـهي در ايران طي  پرفراز

و نوعي آينده پژوهـي انقـالب ارزيابي دقيق اين روند مي تواند نشان دهنده مسير آينده انقالب

در به بررسي، به اين منظور در اين مقاله تالش شده است تا اوال.باشد ابعاد تحـوالت سياسـي

ا  و ايران بعد از انقالب  به اين سوال پاسـخ داده شـود كـه تحـوالت،ثانيا سالمي پرداخته شود

و و عوامـل داخلـي ؟ چه عواملي بوده است خـارجي سياسي در ايران بعد از انقالب متاثر از

؟  چه نقشي را در اين تحوالت ايفا كرده اند

از انقالب اسالمي. الف  ابعاد تحوالت سياسي در ايران بعد
)Changes(و تغييـرات)Developments( انديـشمندان بـين دو واژه تحـوالت چند برخي هر

)Political Development(اما منظـور از تحـوالت سياسـي)1387:26,گي روشه(ندهستتفاوت قائل

كه در طول يك دوره خاص زمـاني اين مقاله مجموعه  در حـوزه سياسـي اي از تغييرات است

و متفكران اصوال.رخ داده است علـوم اجتمـاعي، تغييـرات را بـه دو دسـته تغييـرات سـاختي

مي  ،( كنند تغييرات تعادلي تقسيم و تغييراتي را كه باعـث دگرگـوني عميـق در)142:.1386 كـوزر

مي شودكل سيستم كه تغيير فقط باعـث جـايگزيني تعـادل.نامند تغيير ساختي ي اما در صورتي

كـه در ايـن نـوع)83: 1377,آلمونـد( نامنـدر تعـادلي مـيد آن را تغييشوجديد بجاي تعادل قبلي

مي  و تعادل سيستم سياسي به صورت يك مجموعه باقي دريماند كه به دنبـال تغييراتـي  جديد

هابعضي از ميي سيستم يا خرده سيستمقسمت د شـو دهد جايگزين تعـادل قبلـي مـي ها رخ

و)82:.1378چيكوت،( دائمـي در حيـات سيـستم سياسـي محـسوب كه اين نوع تغيير امري عادي

.شود مي

و يـا تغييـر در دولـت هـا تحوالت سياسي تعادلي تحوالتي همچـون تغييـر ، تغييـر افـراد

كه تحوالت ساختاري تحـوالتي باشـند كـه بـه حاليدر. گيرندميبر هاي خرد را در سياست

و جهت و تغيير در اهداف و سياستگيري تغيير در ايدئولوژي ي كالن يك نظام حكـومتيهاها

مي.ده باشدشمنجر توان گفت تحـوالت سياسـي در ايـران طـي سـي سـال در اين چارچوب

كه در دو سطح گذشته عمدتاً شامل تحوالت نوع اول يعني تحوالت سياسي تعادلي بوده است 

و دولت انجام گرفته است مي؛ساختار نظام سياسي كه تحوالت در ايربه طوريكه ان توان گفت

و ايجاد بعد از انقالب تالش براي حفظ  هاتعادل بين نظام فكري سياسي ي اسالمي با ارزش

و عمده سي سال گذشته بر حـول ايـن چـالش متمركـزهاتالشمحيطي متغير بوده است  طي

ب اسالمي با ايجاد. شده است هاي جديد مبتني بر ارزش ها انقال ي اسالمي تالش كرد ارزش

وهاارزش تا اين و بـه وسـيله نهادهـا و قواعد خاص  را در قالب هنجارها يعني نظام حقوقي
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و نظـام اداري تبلـور بخـشد امـا ايـن اقـدام همـواره در معـرض نقش ها يعني نظام حكـومتي

و رهبران انقالب طي سـي  و بيرون سيستم بوده است فشارهاي عوامل نامتعادل كننده از درون

تا سال گذشته تالش كرده  و ثانيـاً بـا ايجـاد اين عوامـل نامتعـادل كننـده را مهـار،اوالًاند  كننـد

و ارزش ها هاي قابل قبول انطباق بين سازگاري و محيط را افزايش داده هاي ي جديـديتعادل

مي. را سامان دهند به دوران اصوالً ي تعـادل هـاو عـدم تعادل ها توان دوران بعد از انقالب را

و تغييرات محيطي دانستناشي از چالش بين نظام ).360: 1390فوزي،( ارزشي جامعه

م ور بايد گفت ساختار نظـام سياسـي در ايـران در سـي سـالزبدر چارچوب بحث نظري

و تنها تغيير در ساليگذشته تغييرات  در68 مهم را شاهد نبوده است و با برخـي اصـالحات

كه برخي پيامدها را بدنبال به حذف پست نخـست وزيـري، قانون اساسي انجام شد و داشت

و افزايش اختيار رياست جمهوري، كاهش مديريت )62: 1384، فوزي(دشمنجر... هاي شورايي

و ريـشه ايـنيتوان آن را حركتي براي افزايش كاراكه در نهايت مي ي نظام سياسي تفسير كـرد

و مش تعادل ها تغيير را نيز بايد در وجود برخي عدم كالت اجرايي در كشور دانست در سيستم

را.ي دولت شده بوديكه باعث كاهش كارا  ايـن تغييـرات هرچنـد بـا اهميـت بودنـد امـا آنهـا

و بنيـادي دانـست زيـرا محورهـاي اصـلي نظـام سياسـي يعنـي نمي توان تغييـرات سـاختاري

و واليت فقيه حفظ  .دشدنجمهوريت، اسالميت

م اما مي .ترين تغييرات سياسي بعد از انقـالب دانـستهمتوان تغييرات در عرصه دولت را

سي سال گذشته عرصه بـه طوريكـه. متحـول بـوده اسـت اي اصوالً عرصه دولت در ايران در

و جريان دري سياسي مختلف با انديشه گروه ها ها سي سـال گذشـته در عرصـه هاي متفاوت

رالهـاي اسـالمي در قالـب در سـال اول انقـالب اسـالمي ليب. دولت در ايران حضور داشته اند

ن  و همچنين از؛ رياست جمهوري زمام امور را به دسـت گرفتنـد خستيندولت موقت امـا بعـد

و  به قدرت برسند حدود مدت كوتاهي، چپ گرايان اسالمي موفق شدند با كسب آرائ مردم

و.هشت سال قدرت را در اختيار داشته باشند  و بـا پايـان جنـگ ايـرا در دهـه دوم انقـالب ن

هاي اسالمي به قدرت رسيدند اما آنها نيز بعد از هـشت سـال قـدرت را بـه تكنوكرات عراق،

و در نهايت اصول گرايان در دولت اخير با آراء مـردم بـه اصالح طلبان اسالمي واگذار كردند

و تغييـرات مـستمر در حـوزه سياسـي. قدرت دست يافتند  بررسي اين روند بخوبي پويـايي

را  مي كشور كه بسياري هستيم بطوريكه شاهد نوعي تبادل قدرت بين اين جريانات دهد نشان

و يا اصالحيها از محققان از واژه  و راست و اصولي همچون چپ گرا بـراي نامگـذاري طلب

مي دولت ها اين   نيـز تـا حـد دولـت هـا هاي مهم كاري هر يك از اين كنند كه اولويت استفاده

 بـر توسـعه اقتـصادي دولـت هـا كه برخي مثالً در حالي. اوت بوده است زيادي با يكديگر متف

و دولـت اخيـر بـر تأكيد مي كردند دولت ديگر توسـعه سياسـي را در اولويـت قـرار داده بـود
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و عدالت به اصول انقالب مي بازگشت حال سوال اين است كه عوامـل مـوثر.كند خواهي تأكيد

 بر اين تحوالت چيست؟ 

در ايرانعوامل مؤثر.ب  بر تحوالت سياسي
و خارجي انجام گيـرد مي تواند تحت تاثير عوامل مختلف داخلي  اينكـه؛تحوالت سياسي

به مهمييك از اين دو عامل بتوانند نقش كدام و ويژگي ها تر در تحوالت يك كشور ايفا كنند

و نقـش  تحـوالت ماهيت نظام سياسي مرتبط است در حاليكه در رژيم هاي مردمي نقش مردم

ب و گـروه هـا در رژيم هـاي حزبـي نقـش.خوردار استرداخلي از اولويت بيشتر و احـزاب

و ائـتالف ا اتحادها و.سـت هـا از اهميـت بيـشتر برخـوردار  همچنـين در رژيـم هـاي فـردي

و شخصيت در، از سـوي ديگـر.هـا ايفـا مـي كننـد ديكتاتوري نقش اصلي در تحول را افراد

و با واسـطه در ايجـاد تحـول دارد حاليكه در رژيم هاي  مردمي عامل خارجي نقش حاشيه اي

ميجاما در رژيم هاي ديگر عامل خار در؛ مستقيم تر در تخوالت ايفا كنـديتواند نقشي  زيـرا

هاي مردمي هر گونه عامل خارجي ناچار است از كانال تـاثير گـداري در عرصـه داخلـي رژيم

و  و نگرش بر با تاثير گذاري اعمال نفوذ كند و عالئق ي اكثريت تغييرات سياسـي گرايش ها ها

.مطلوب خود را بوجود آورد

ميي عامل،بر اين اساس كه بـت مهم و زمينـه سـاز تحـوالتيعنـوان عـامله واند  كليـدي

كه منشا قدرت در هـر نظـام.ماهيت نظام سياسي استو ويژگي ها محسوب شود  به اين معنا

مي تواند منشا تحو تكيه نظام سياسـي بـر مثال.الت در حوزه سياسي نيز محسوب شود سياسي

مي  وشوآراء عمومي موجب د تا هر تحولي در حوزه سياسي نيازمند تحول در حوزه اجتماعي

و در غير اين صورت منشا تحول را بايد در عوامل و افكار عمومي باشد  ديگريتحول در آراء

و اين عامل مهم زمينه سـاز تحـول بايـد براي شناخت، بر اين اساس.جستجو كرد  سـاختار

در اين ارتباط بايد گفت جمهوري اسـالمي.ماهيت جمهوري اسالمي را مورد بررسي قرار داد

مييالگو و دمكراسـي ارتبـاطي جديد است كه تالش . مناسـب بوجـود آورديكند بين اسـالم

به عنوان فقيه و اجتهاد در انديشهياصوال بعد از انقالب اسالمي، امام خميني  عقل گرا كه عقل

و با حمايت بود ويژه برخورداريفقهي ايشان از جايگاه به دفاع از دمكراسي ديني پرداخت

و معتقـد بـود مهم از نيروهاي اسالميبخش گرا، الگوي جمهـوري اسـالمي را مطـرح سـاخت

مليابزاربه مثابه توان از دمكراسي مي و جديد براي تحقق اراده ي در فضاي ديني استفاده كرد

ب آن و بر اساس اين الگو،.خدمت گرفته را نظـام سياسـي جمهـوري اسـالمي نظـامي دينـي

به اين معنـا كـه اكثريـت مـردم در انتخابـات آزاد اصـل.نظامي برخاسته از آرائ مردم است 

و قانون اساسي آن در چند مرحله مـورد تاييـد قـر در.ار دادنـد تاسيس نظام جمهوري اسالمي
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و قانون اساسي نيز اركـان نظام جمهوري اسالمي نظامي مبتنـي بـر آراء مـردم توصـيف شـده

دو. مختلف قدرت سياسي با آرائ مردم استقرار مـي يابنـد  يعنـي رهبـري نظـام در انتخابـات

همچنـين رئـيس.د شـو نمايندگان منتخب مردم در خبرگـان انتخـاب مـي يلهوسبمرحله اي 

و نمايندگان مجلس نقش در جمهور  اعضاء قـوه مقننـه مـستقيماً از در نقش رئيس قوه مجريه

مي شود به( جانب مردم انتخاب ا: رجوع شود ا ج .)قانون اساسي

و  در واقع مردم در تعيين همه سطوح حاكميت يعني تعيين رهبـر، تعيـين رئـيس جمهـور

و نمايندگان شـوراهاي منطقـه اي نقـش اصـ و نمايندگان مجلس درلي را دارنـد ركـن مهـم

ب  ميه مشروعيت حكومت  پيروزي انقالب حضوري از همان ابتدا، بر اين اساس.يندآحساب

طي سـي بطوري؛هاي سياسي بسيار پررنگ بوده است مردم در عرصه كه در جمهوري اسالمي

سي انتخابات يعني بطور متوسط ساالنه يك انتخابات برگزار شد  توجهبا.سال گذشته بيش از

س  و ازوكاربه اين و اينكه ساختار سياسي حقوقي بر محوريت انتخاب مردم شـكل دمكراتيك

طي سي سال گذشته نقـش اصـلي گرفته است لذا علي  رغم برخي موانع، آرائ اكثريت مردم

و تغييـر در سـالئق وعالئـق اكثريـتكررا در تحوالت سياسي جمهوري اسالمي ايفا  ده اسـت

و زمينه ساز  هاو اولويتهاگيريتغيير جهت تحول در عرصه سياسي  در عرصه سياسـي بندي

ازهب.بوده است و اقشار اجتماعي در ايران كه تحوالت اليه ها صورت خالصه مي توان گفت

و تحوالت ذهني اكثريت جامعه مهم  در يكسو ترين عوامل داخلي تحول زا در حوزه سياسـت

كه در اد .امه به آنها خواهيم پرداخت ايران بوده اند

 هاي انديشه اي بر تحوالت سياسي در ايراننقش چالش.1
و به ماهيت مردمي انقالب ايران واينكه پايه هاي قدرت مـشروعيت نظـام بـا آراء با توجه

و   نقـش عوامـل داخلـي در ايجـاد، بنا بـر ايـن؛ي مردمي استحكام يافته است حمايت ها مردم

د و مهمير ايران از جايگاه تحوالت سياسي گونه عامـل خـارجي نيـزهر تر برخوردار است

ناچار است براي ايجاد تحول در ايران، از طريق تاثير گذاري بر افكار عمومي در داخـل اقـدام 

ه،بنا بر اين.كند و ذهني در عرصه اجتماعي، محور اصـليم عوامل داخلي چون تحوالت عيني

مي  و انديـشه اي از اهميتـ تحوالت در ايران محسوب كه در اين راسـتا عوامـل فكـري يشود

 خاص برخوردارند

و فرهنگي بود واقع انقالب ايران محصول عمـلدر. اصوالً انقالب ايران يك جنبش فكري

و شرائط بسيار بحراني اقتصادي نبود  و يا گروه سياسي ييبلكه نتيجه رشد تفكر نـوگرا. حزب

شكلاسالمي در ايران در بيش از درشـ فكـرييگيري جنبش سه دهه موجب نهايـت بـاد كـه

به  به پيروزي رسيدي انديشه عنوان چهره رهبري امام خميني و فقهي بنابراين از همان ابتـدا. اي
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دريگرا در اصل تأسيس حكومت رغم اشتراك نظر نيروهاي اسالم علي خصوص جزئيات ديني

ه.اي آن اختالف نظر وجود داشتهتو سياس  هاي مختلف فكـري در بـين مان آغاز گرايش از

ها  آي اسالم گروه ومگرا بوجود كه برخي تحليل گـران از آنهـا تحـت عنـوان چـپ راسـتد

هـا را باعـث رشـدو امام خميني نيز اين اختالف سـليقه)23: 1379 شادلو،( اسالمي ياد مي كردند 

مي   همچون ميزان نقش دولت در اقتصاد، موضوعاتي.)21:87،ج1378امام خميني،( كرد جامعه قلمداد

و حدود آزادي و مـسائلي ديگـر از بحث مالكيت، بحث حد هاي اجتماعي، سياسـت خـارجي

به جريان  كه نيروهاي اسالمي را هاي مختلـف در دهـه اول انقـالب تقـسيم جمله مباحثي بود

وهابندياين تقسيم. كرد و روشنفكران اسالمي طرفدار انق در بين روحانيون ي تشكل هـا الب

ب .)1388:163 فوزي،( خوبي مشهود بوده سياسي اسالمي

و عراق در اواخر دهه از يكـسو؛ ايـن اختالفـات تـشديد شـد90بعد از پايان جنگ ايران

هاي جديد را از سوي جريانات اسالم گـرا در شرائط بازسازي بعد از جنگ زمينه طرح نگرش 

 در شـرائط سياسـي اقتـصادي جديـد هـا گيـري جهـتو مورد لزوم بازنگري در برخي شعارها 

و شكـست و از سـوي ديگـر بـا فـرو پاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي كشور را فراهم آورد

و غلبه ليبراليسم در فضاي گفتماني جهاني، برخي جريانات اسالمي تحت تاثير ايـن  كمونيسم

ي بعـد سال هـادر.)256: 1380،قريشي( فضاي فكري به دفاع از نوعي ليبراليسم اسالمي پرداختند 

و تـالش برخي از شاخه هاي افراطي اين جريان از نوعي سكوالريسم اسالمي حمايـت كـرده

به مبارزه فكري با مباني حكومت ديني بپردازند كر ،(دند در اين مقطع در مقابـل).1388:252فوزي

م  مزبجريانات به انـسجام بيـشتر برخـيو بـادرت كردنـد ور، جريانات سنت گراي اسالمي نيز

و.جريانات افراطي نيز در اين طيف شكل گرفتند   مجموعه اين جريانات در اواخـر دهـه دوم

و شكل كامل تحت دو جريان فكري كـههب در دهه سوم انقالب انسجام جديد پيدا كردند

و اصالح آنها را اصول  مي گرا پ خواندند در عرصه سياسي كشور به نقش طلب . رداختنـد آفريني

ميحاليكه هر دو گروه بر آرمان در شرائط كنوني در از كنند اما اصول هاي انقالب تأكيد گرايـان

و سياست تقويت بيشتر نقش دولت در عرصه  و فرهنگي دفاع كرده را راديكاليهاي اجتماعي تر

مي  و امريكا پيگيري و از لزوم حفظ سنت عليه غرب وهكنند دري اسـال ارزش هـا اي ديني مي

و طلبان خواستار سياست در حاليكه اصالح. كنند جامعه دفاع مي و اجتماعي بـازتر هاي فرهنگي

و تسامح آميز به حاكميت  و نگاهي تساهل هاگفتگو با غرب ي شريعت در جامعه دارندارزش

الزم به ذكر است كه هر يك از اين دو جريان داراي طيفـي از نيروهـاي مختلـف هـوادار

كه رقابت اين دو گرايش را در عرصه سياسي حساس.ندهست مي آنچه  تحـوه ائـتالف؛كننـد تر

ك در جامعه ايـران برخوردارنـد انديكه هرچند از اهميتستا اي ديگر آنها با جريانات حاشيه

 مـثال.افزايـد اما در ائتالف با اين جريانات به حساسيت مواضع هر جريان نزد جريان ديگر مـي
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و گـروه هـا طلبان اسالمي با جريانـاتي همچـون ائتالف اصالح و سـكوالر از يكـسو ي ليبـرال

با ائتالف جريانات اصول گـرا از سـوي ديگـر،ي افراطي راديكال سـنت گروه ها گراي اسالمي

و ايجاد حاشيه موجب راديكاليز شدن فضاي رقابت  و يـا بـه ها  هـاي زيـاد در زمـان انتخابـات

مي قدرت رسيد از، در مجموع.شودن هر جريان رقابت اين جريانـات فكـري در كـشور يكـي

و  سي سال گذشته بـودهيجابجا عوامل مهم در تحوالت سياسي ي قدرت در دولت در ايران در

.است

 تاثير تحوالت اجتماعي بر تحوالت سياسي در ايران.2
و بررسي تحوالت اجتماعي ايران همچون تغييرات در اليه هاي طبقات اجتماعي جمعيتي

مي  تواند در تبيين تحوالت سياسـي بعـد از انقـالب بعنوان خواستگاههاي انديشه هاي جديد

و عميـق در عرصـهياصوالً بعد از انقـالب اسـالمي تحـوالت.ندكرابسيكمك  هـاي اقتـصادي

ب. اجتماعي كشور اتفاق افتاده است  و بودجـه، سازمان برنامه(شدت افزايش يافته شهرنشيني

 درصد قبل از انقـالب بـه40 از حدودو)گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسالمي ايران

از. درصد رسيده است 70 به35ميزان سوادآموزي رجوع شود بـه( درصد رسيده است85 درصد

ب.)سالنامه هاي آماري مركز آمار ايران  و تعداد دانـشجويان كـشه آموزش عالي ور شدت گسترش يافت

وو و ها، مجالت، رسانه همچنين تعداد روزنامه مراكز اموزش عالي افزايش يافت جايگـاه ... ها

به( زنان در كشور ارتقاء يافت  ص20عملكرد:رجوع شود دليـل اجـرايهبـ.)17 ساله آمـوزش عـالي ايـران

و  و الگوي مصرف تغيير يافت و شاخصه هايي همچـون سـطح برنامه هاي توسعه وضع درامد

، شهرنشين و الگـوي مـصرف، رشد بروكراسي، سطح درآمديميزان تحصيالت و شيوه زندگي

ا  مي تـوان.)1376 تيرماه، مركز آمار ايران(ستبعد از انقالب نشاندهنده رشد طبقات جديد در ايران

نيمـهو خصوصي هايدانشگاه گسترشو دولت آموزشي هايسياست بعد از انقالب،گفت كه

از،خـصوصي  و برخــي  افــزايش ميــزان باســوادي، افــزايش شهرنــشيني، تغييــر شــيوه زنــدگي

و شاخصه مو شده جديديظهور قشرها سبب شكل گيري ر بـه زبـو تحـت تـأثير تحـوالت

به( تدريج طبقه متوسط جديد در ايران شكل گرفت رابطه ميان ايـن تبيين.)1376پـور، رفيع:نگاه كنيد

و  جقدرت سياسي طبقات  خاص در درك بهتر تحوالت سياسي در ايران برخـورداريايگاهاز

از.ستا در بين اين طبقه جديد اجتماعي نيز دو گرايش مهم از همان ابتدا موجود بود كه متأثر

ايـن دو گـرايش را مـي تـوان. ميزان تأثير پذيري از فرهنگ ديني در جامعه اير ان بـوده اسـت 

و طبقـه متوسـط جديـد سـكوالر طبقـه بنـدي كـرد تحت عنوان طبقه متوسط جديد دين گر  .ا

و بخشي از نيروهـاي بروكـرات را مـي روشنفكران ديني، شهرنشينان مرتبط با نهادهاي مذهبي

كه نقش اصلي را در پيـروزي انقـالب اسـالمي  توان جزء طبقه متوسط جديد دين گرا دانست
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كه بخش در مهم از آنان نيـز جـزيايران در ائتالف با روحانيون و همچنـين ايـن طبقـه بودنـد

 مهم از طبقه متوسط ستني ايفا كردنديائتالف با بخش

 كـه بخـش عمـده طبقـه متوسـط جديـد بعـد از انقـالب را تـشكيل گروه ها در كنار اين

اي قرار داشت سكوالر طبقه متوسط جديد ليبرال،دهندمي كـه بـه دليـل فقـدان پايگـاه تـوده

ن گسترده موفق به نفوذ   اما طبقـه متوسـط جديـد ديـن گـرا بـا گـسترش پايگـاه؛دشدر دولت

و بعـد از انقـالب به تأثيرگـذاري در عرصـه سياسـي جامعـه بپردازنـد اجتماعي خود توانست

طوريكـههبـ. مهم در اركان قدرت سياسي جمهوري اسالمي ايـران بـه دسـت آورديجايگاه

و نماين  هاي مختلف مجلـس دگان مجلس در دوره بررسي خاستگاه طبقاتي مديران ارشد كشور

كه بتدريج در  مي دهد هاشوراي اسالمي نشان ي بعد از انقالب سهم طبقه متوسط جديـد سال

و سـوم انقـالب شـاهد. ديني در اين جايگاه در حـال افـزايش اسـت همچنـين در دهـه دوم

و تشكل شكل ام كه متأثر از خواسته هستيهايي گيري احزاب كه اين طبقاتستهاي اين طبقه

و اصـول گرايـي محـسوب مـي هبـ. شـوند در واقع پايگاه اجتماعي دو گرايش اصالح طلبـي

و دست كه تحوالت دهه دوم وسوم انقالب را مي توان دوران رقابت طوري هاي شديد سياسي

و اصول گرايي در درون طبقه متوسط  بدست شدن قدرت سياسي بين دو گرايش اصالح طلبي

و يا جديد ناميد  مي كنند در ائتالف با طبقات ي ديگر قدرت خود گرايش ها كه هر يك سعي

و مجريه تـسلط پيـدا كننـد و در اركان اصلي قوه مقننه ايـن. را در عرصه سياسي افزايش داده

 ها يكي ديگر از عوامل موثر بر تحول دولت در ايران در سي سال گذشته بوده است رقابت

و.3  روند جهاني سازي بر تحوالت سياسي در ايرانتأثير عوامل خارجي
و هر به ماهيت مردمي انقالب ايران واينكه پايه هاي قدرت مـشروعيت نظـام چند با توجه

و   نقـش عوامـل داخلـي در ايجـاد،ي مردمـي اسـتحكام يافتـه اسـت حمايت هـا با آراء مردم

عو؛تر برخوردار است تحوالت سياسي در ايران از جايگاه مهم امل خـارجي نيـز بـه عنـوان اما

و تاثير گذاري بر عرصه داخلي  مي توانند با اعمال نفوذ  تحـوالت را بـه،عوامل مهم حاشيه اي

و به پيش ببرند سمت گونه عامل خارجي ناچـار اسـت بـراي ايجـادهر اما.سوي منافع خود

يـرا اصـوال نقـشز؛تحول در ايران از طريق تاثير گذاري بر افكار عمومي در داخل اقدام كنـد 

و  دخالـت مستقيم عوامل خارجي براي ايجاد تحوالت سياسـي از طريـق اشـغال نظامي،كودتـا

ب  و دليل گستردگي سرزميني،ه مستقيم و همچنـين پايگـاه جمعيت زيـاد تـوان بـاالي نظـامي

در اين راستا بايد گفت يكي از عوامل. مردمي واستقالل حكومت در ايران بسيار ضعيف است 

و بـه مهم  حاشيه اي تاثير گذار بر تحوالت سياسي جمهوري اسالمي را بايد عوامـل خـارجي

. صورت خاص برخي كشورهاي بزرگ دانست
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و از اصوال آمريكا و همپيمـان امريكـا در دو سـطح بـا انقـالب دولت ها بخشي ي غربـي

انقـالب سطح تعارض سياسي است زيرا، سطح اول.دهستناسالمي ايران داراي تعارض جدي

يكي از حساس  آن ايران در ترين مناطق ژئوپلتيك جهان يعني قلـب خاورميانـه رخ داد كـه در

و  و خلـيج.ي غربي داراي منافع حياتي بودند دولت ها آمريكا  سلطه بر شاهراه ارتباطي منطقـه

و گاز منطقه را مي و تسلط بر منابع نفت تـرين توان از جمله مهـم فارس، كنترل شوروي سابق

با رخـداد انقـالب اسـالمي ايـران، ايـن.)92: 1380، رمضاني( نافع سياسي غرب در ايران دانستم

و مخالف سلطه غـرب در منطقـه بـه قـدرت  و بجاي آن حكومتي مستقل منافع از دست رفت

رسيد به همين دليل آنها از همان ابتدا از يكسو تالش كردند تـا مجـدداًٌ طرفـداران خـود را در 

ق  به  را در هـا تـالش درت برسانند كه اسناد بدست آمده از سفارت آمريكا در تهـران ايـن ايران

ب سال ها ميهي اوليه انقالب از سـوي.)رجوع شود به اسناد سـفارت آمريكـا در تهـران( داد خوبي نشان

و ايجاد جنگ داخلـي،  و گسترش تروريسم  ديگر با اعمال فشار بر ايران از طريق تحميل جنگ

و به حمله نظامي به تضعيف انقالب ايران كمك كننـد كودتا و تهديد ، ازغنـدي(تحريم اقتصادي

و تكنولوژي ايران از جملـه.)123: 1381 آخرين اقدامات آنها تالش براي ممانعت از رشد علمي

به انرژي هسته  و دستيابي ايران و ايجاد وقفه در برنامه رشد توسعه همه جانبه نظام انقالبـي  اي

ا اسال م.ستمي ايران مي،اما سطح دو و غرب را توان تعارض ايـدئولوژيك تعارض بين ايران

و  كه در مواجهه بين موج جهاني سازي غربي ها ناميد ـ ارزش هي بومي مناطق مختلف جهان ب

و با ب ارزش ها صورت عام و ايران خوبي مـشهودهب صورت خاصهي ديني در جهان اسالم

و گـراي تمـدن مـادي ارزش هـاي مبتنـي بـر تـالش بـراي تـسلط جهـاني سـازي غربـ.است

ها با ارزش ها داري غربي بر جهان است كه اين سرمايه و ارزش دري معنويت گرا ديني شدت

و معتقـد سـت جوهر اديان الهـي نقـد تمـدن ماديگرا اصوال.pinn,2000,p:145)( تعارض است 

ا به دليل عدم شناخت درست و هستند اين تمدن ز ماهيت انـسان قـادر بـه تـأمين خوشـبختي

به بخشي از نيازهاي انسان پاسخ مي و تنها هـاي در حاليكـه آمـوزه؛دهـد سعادت انسان نيست

به شناخت  و جامع كامليديني به دليل دسترسي و خالق انـسان تر كه از طريق وحي تر از انسان

مي  به؛كنند يعني خداوند كسب لـذا اديـان.تر تأمين كند صورت جامع قادرند نيازهاي انسان را

كنار تأكيد بر لزوم تأمين نيازهاي مادي انسان از لزوم تأمين نيازهاي معنوي انسان نيـز الهي در 

و توجه بـه هويـت.گويند سخن مي  و اخالق در عرصه سياست  بنابراين بر لزوم احياء معنويت

آن ترين آموزه ها از جمله مهم اين آموزه.دارند معنوي انسان تأكيد كه هاي انقالب اسالمي بود

مي  به همين دليـل برخـي از متفكـران.داد را از نظر ايدئولوژيك در مقابل ماديگرايان غربي قرار

و تمـدن  (Huntington, 1991:59)گوينـد هـا سـخن مـي غربي همچون هانتيگتون از جنگ تمدن

م اسالمي را مهم .كننديترين تهديد جديد براي تمدن غربي محسوب
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و برخـي كه امريكـا به اين دو سطح تعارض در منافع، بديهي است ي دولـت هـا با توجه

و استمرار و تـالش كننـد از طريـق غربي خواهان بقاء و مستقل در ايران نباشـند دولتي ديني

و تغييـر رسانه و گسترش فرهنگ سكوالر در ايران اين نظام سياسـي را دچـار تحـول  ننـدكها

و تصويب بودجه هـاي.)1375:76،آهني( و هماهنگ كشورهاي غربي عليه ايران اقدامات گسترده

ب  وه ساالنه در به منظور ايجاد تحـول منظور تغيير در داخل ايران تأثير گذاري بر اقشار مختلف

و نرم افزارانه. سياسي در ايران از جمله اين اقدامات است  در اين راستا از ابعاد سخت افزارانه

و رسانه هاي ماهوارهني سازي همچون شبكه جها و نفوذ در گرده اي، اينترنت هاي هاي ديجيتال

مي  به خوبي استفاده مي مختلف اجتماعي در ايران و تالش با كردند كنند سازماندهي برخـي تا

كه  به وجود آورند نيروهاي طرفدار خود تحول سياسي را در جهت منافع غرب در داخل ايران

ا  هااي از اينز متفكران از جمله رهبر جمهوري اسالمي ايران آيت اهللا خامنه بسياري  بـه تالش

و يا انقالبي مخملين ياد مي كنند كه با هدف برانـدازي عنوان تالش براي ايجاد انقالبي رنگين

و سايت جوع شود به سخنرانير( شود نرم دنبال مي يهاسالدر.)ir.khamenei.www هاي آيت اهللا خامنه اي

هاي سياسي در داخل ايران شده اسـت كـه اخير اين گونه اقدامات موجب برخي جريان سازي

هدف آن ايجاد تحوالت سياسي در ايران در راستاي تقويت منافع غرب در ايـن كـشور بـوده 

.است

 نتيجه
مي در جمع طي سـي سـال گذشـته عمـدتاً تحوالت سياسي توان گفت بندي كلي  در ايران

كه اين تحوالت با توجـه بـه شامل تحوالت و در سطح دولت بوده است ماهيـت دمكراتيـك

و تغيير در دولت انجـام گرفتـه اسـت  تـرين مهـم.مردمي جمهوري اسالمي از طريق انتخابات

در رقابـت بـين،اوالً:خالصـه كـرد در دو عامل اصليمي توان عوامل مؤثر بر اين تحوالت را 

و ثانياً گفتمان ها خرده  و اقتـصادي بعـد،ي مختلف انديشه اسالمي در ايران  تغييرات اجتماعي

و اقشار اجتماعي جديد در ايران منجر  در كنـار.دشـ از انقالب كه به رشد نيروهاي اجتماعي

ك ود نـام بـرد باياست غيرمستقيم اما بسيار با اهميتي عاملهاين عوامل اصلي از عامل سومي

و تـاثير آن به عنوان عوامل مهم حاشيه اي مي توانند بـا اعمـال نفـوذ عوامل خارجي است كه

و،گذاري بر عرصه داخلي  به سمت .به پيش ببرندي خارجي دولت ها سوي منافع تحوالت را

از،در اين ارتباط ها بايد بي تالش قـدرت تنهـا،ثبات كـردن جمهـوري اسـالميي غرب براي

و ايدئولوژيك معارض با منافع غرب ياد كـرد سياس آينـده تحـوالت سياسـي در جمهـوري.ي

را.اسالمي ايران نيز در برايند تاثير گذاري اين سـه عامـل شـكل خواهـد گرفـت   ايـن عوامـل

:توان در قالب نمودار زير نشان داد مي
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