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Abstract  
The purpose of the present study is to review the threats to economic security of the society during the 

presidency of Hāshemi Rafsanjāni, based on the economic ideas of Imam Khomeyni. The method of study 

is descriptive-analytic and the results indicated that neglecting the ideas and advice of Imam Khomeyni had 

a basic role in the occurrence of threats to economic security during the second decade of the revolution. In 

the decade under study, some factors such as unbalanced development, tendency to capitalist economy, 

neglecting social justice, oil dependence, social inequality, administrative and managerial corruption, 

increasing import and propagation of consumerism, unemployment, and deviation in privatization were 

threatening economic security of the society but if the ideas of Imam Khomeyni were considered, Islamic 

society would not face such threats.  
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 چکیده

های   هدف پژوهش حاضر بررسی تهدیدات امنیت اقتصادی جامعه در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر اساس اندیشه
های امام  ها و توصیه  تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که غفلت از اندیشه -است. روش پژوهش توصیفیاقتصادی امام خمینی 

گرایش ، نقشی اساسی داشت. در دوره مورد بررسی توسعه نامتوازن، در بروز تهدیدات امنیت اقتصادی در دهه دوم انقالب، خمینی
افزایش واردات و ، فساد اداری و مدیریتی، فاصله طبقاتی، تگی به نفتوابس، غفلت از عدالت اجتماعی، داری  به اقتصاد سرمایه

نمود که در صورت توجه به اندیشه  امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می، سازی  انحراف در خصوصی، بیکاری، گرایی  ترویج مصرف
  شد.  جامعه اسالمی با چنین تهدیداتی مواجه نمی، امام خمینی
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 مقدمه. 0

های اقتصادی در مقایسه با   اخیر توجه به ُبعد اقتصادی امنیت رو به فزونی گذاشته و متغیر های  در دهه
های نظامی را   ادی جای درگیریهای اقتص  اند. همچنین مناقشه  های نظامی اهمیت بیشتری پیدا کرده  متغیر

های  توان یکی از اولویت  (. بر این اساس، تأمین امنیت اقتصادی را می201: ص1203گرفته است )روزکرانس، 
ها ذکر کرد. در ایران نیز خسارات جنگ تحمیلی باعث گردید   ریزی توسعه و پیشرفت در همه دولت برنامه

: 1202، پور زرومی قرار گیرد )ولی دف بنیادی دولت هاشمیه، «توسعه پایدار در عرصه اقتصادی»تا 
 (. 203ص

 های  های اقتصادی دولت هاشمی با شاخصه  در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب سیاست
های امام خمینی در همراه ساختن توده عظیم مردم و   امنیت اقتصادی امام خمینی است. نقش اندیشه

ها را در رصد دائمی   ها و راهبردهای کالن دولت  طلبد که سیاست  می، اسالمی ایرانتأسیس نظام جمهوری 
مورد توجه و بررسی قرار گیرد. اهمیت ، ها با اندیشه ایشان  با اندیشه ایشان قرار داد تا انطباق کامل سیاست

مینت اقتصادی را های کالن ا  چهارچوب سیاست، این پژوهش در ارائه الگویی است که بتوان بر اساس آن
 طراحی نموده و یا آنها را مورد نقد و بررسی قرار داد.، از منظر امام خمینی

های اقتصادی دولت هاشمی، چگونه   همچنین پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که درپی سیاست
های   به اندیشه ها در صورت توجه امنیت اقتصادی جامعه مورد تهدید قرار گرفت؟ و آیا امکان پیشگیری از آن

هایی برای تأمین  امام خمینی وجود داشت؟ فرضیه پژوهش این است که در اندیشه امام خمینی، شاخصه
 افتاد. ها، امنیت اقتصادی در این دوره به خطر نمی امنیت اقتصادی وجود دارد که در صورت رعایت آن

های اقتصادی  عد از انقالب و سیاستهای توسعه ب  تحقیقاتی هستند که یا برنامه، آثار پژوهشی موجود
خمینی تطبیق داده شود و یا آثاری   بدون اینکه با اندیشه امام، اند دولت هاشمی را مورد بررسی قرار داده

، اند  ذیل مفهوم امنیت ملی پرداخته، هستند که صرفًا به دیدگاه امام خمینی در مورد مسأله امنیت اقتصادی
 های  ها در ایران تطبیق داده شود. لذا، تحقیقی که به دنبال بررسی بازتاب سیاست  دولت بدون اینکه با نگرش

 یافت نشد. ، خمینی باشد اقتصادی دولت هاشمی از منظر اندیشه امام

 مفهوم امنیت اقتصادی. 2

 کاالها نیتأم  قیطر  از جامعه کی مردم یزندگ وهیش یارتقا و حفظ زانیامنیت اقتصادی را در م، ماندل
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(. 30: ص1233، داند )ماندل  می یالملل  نیب یبازارها در حضور و  یداخل  عملکرد یمجرا از و خدمات و
منابع مالی و بازارهای الزم برای حفظ سطح ، سرمایه و پول، امنیت اقتصادی را در دسترسی به منابع، بوزان

 (. 20: ص1230، کند )بوزان  تعریف می، قابل قبول از رفاه و قدرت دولت
گروه و ملت از تعرض و تجاوز به ، امنیت اقتصادی به مصونیت یک فرد، در اندیشه سیاسی اسالم

شود  تعریف می، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، همچون ضروریات زیستی، حقوق اقتصادی مشروعش
ام هر آن چیزی که باعث اخالل و افساد در نظام از جمله نظ، (. در فقه شیعه11: ص1200، )جهان بزرگی

 (. 133-133: ص1200، گیرد )علیدوست  در زمره تهدیدات اقتصادی قرار می، اقتصادی گردد
 زیرا، است ملی امنیت چارچوب در بررسی برای تهدید ترین  پیچیده اقتصادی تهدید، به نظر بوزان

در  رکارایی بازا قطعیت گره خورده و عدم و تهاجمی رقابت، ریسک بازیگران اقتصادی با عادی وضعیت
 طوری و در این صورت است که سیستم کند تهدید ورشکستگی به را کارآیی فاقد بازیگران این است که

 عواقب (. اما چنانچه120: ص1211، شود )بوزان  می رفاه و ثروت موثر تولید موجب که کند  می عمل
مسأله امنیت ملی مطرح یابد، آنگاه   گسترش سیاسی و نظامی اقتصاد، امور بخش سه به اقتصادی تهدید

قرار است )همان:   اقتصادی و قدرت نظامی، سیاسی و اجتماعی، پیوند محکمی بر توانایی چراکه بین شود.  می
 (.123-126ص

تعریف ، در همه سطوح امنیت اقتصادی جریان دارد. لذا، پذیری و کارایی تنش بین آسیب، به نظر بوزان
تعریف ، گیرد. در سطح فردی  سطوح متناسب با همان سطح صورت میامنیت اقتصادی در هر کدام از این 

پناهگاه و ، آب، اساسی امنیت اقتصادی از حیث دسترسی به ضروریات رفع نیازهای بنیادین بشری )غذا
توزیع درآمد و رفاه ، گیرد. در اینجا امنیت اقتصادی با طیفی از مسائلی همچون اشتغال  آموزش( صورت می

 ایجاد یا بهتر انطباق، نوآوری طریق از بازار رأس در خود حفظ آنها با، ها  د. در سطح شرکتشو  مرتبط می
نیز  توانند امنیت خود را تأمین نمایند. در سطح طبقه  می، سیاسی حمایت با بازار از سهمی کسب و انحصار

 قرار آنها با مرتبط های  دولت منافع در زیادی حدود تا ها  شرکت و طبقات امنیتی منافع که گفت توان  می
ها در تأمین  شود. دولت  سطح دولت نیز به شرایط اقتصادی ضروری دولت برای بقاء خود توجه می دارد. در

 هستند: اساسی عنصر دو نیازمند توجه به، امنیت اقتصادی
 سریع داشته باشند. ضروری تأمین همه اقالم حیاتی خود دسترسی های  راه به. 1
 المللی مربوط است. بین سیستم در تر  موفق و تر پیشرفته های رویه دولت به بقای حتی و سالمتی. 3
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 افزایش حتی و قدرت مداوم دادن دست از معنی به، انطباق این در نسبی کندی حتی یا انطباق در شکست
 (.303-301است )همان: ص تر  موفق های  طرف مقابل در پذیری آسیب

 اندیشه امام خمینیمبانی امنیت اقتصادی در . 6

 مصالح و نظام از صیانت و حفظ و اسالمی جامعه اداره و حکومت امر، به فقه یدر رویکرد امام خمین
 و اسالمی جامعه بر حاکم عینی شرایط و جامعه اداره اقتضائات و بر کّلیت فقه سایه انداخته، مسلمانان

 تحقق و اجرا فرایند در هم و احکام فهم در هم، مسلمانان مصالح و اسالمی نظام تهدیدکننده های چالش
(. ایشان به نظام اقتصادی در فقه 02: ص1210، تاثیرگذار خواهد بود )واعظی اسالمی احکام به بخشیدن

دانستند. حاکمیت نظام  شیعه معتقد بوده و هدف از آن را نیز نفی فقر و استضعاف در قالب عدالت می
آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی ، (201-221ص، 31ج: 1201، اقتصادی اسالم )امام خمینی

، (031ص، 0؛ ج232ص، 2تعدیل ثروت به طور عادالنه )همان: ج، (201-221ص، 31)همان: ج
توان از  ( را می22ص، 13استقالل اقتصادی )همان: ج، (031ص، 0مقابله با اختالف طبقاتی )همان: ج 

  یت اقتصادی دانست.جمله مبانی فکری امام خمینی در حوزه امن

 های کالن اقتصادی در دولت هاشمی  سیاست. 0

 ترمیم خسارات جنگ تحمیلی. 0-0

 های فعالیت رکود، تحریم گسترده اقتصادی آمریکا، ها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی  خرابی
زایش اف، تورم، بیکاری، افزایش جمعیت، خصوصی و دولتی های  بخش در گذاری سرمایه کاهش، تولیدی
 وابستگی، زندگی سطح رفتن پائین و ارزی تراز کسری، بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی کسری
از جمله مشکالت پیش روی  درآمدها و... این ثبات عدم و تقلیل و نفتی درآمدهای به ملی اقتصاد شدید

: 1231، )آموزگار دولت پنجم و ششم را تشکیل دهد، ها دولت هاشمی بود که توانست با شعار حل آن
 (.130: ص1231، ؛ حمیدی362-361ص

 سیاست تعدیل اقتصادی. 0-2

اما دولت در ، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 1230در بهمن سال ، برنامه اول توسعه کشور
 «تعدیل اقتصادی»راستای اجرایی کردن برنامه توسعه، برنامه جدیدی در سازمان برنامه و بودجه به نام برنامه 
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به مورد اجرا گذاشت و عماًل برنامه اول توسعه اقتصادی تبدیل به برنامه تعدیل  1231تدوین نمود و از سال 
 (. 361ص، 3: ج1200، شد )فوزی

 از یکی شد و  می محسوب اقتصادی رشد برای یافته سازمان تالشی عنوان به اقتصادی تعدیل سیاست
در این راستا،  سوم است. جهان کشورهای در توسعه برای داری  سرمایه المللی  بین نهادهای اصلی های توصیه

 اقتصاد المللی بین نهادهای حمایت نباشند، مورد خود اقتصادی ساختار در تغییر ایجاد به قادر که کشورهایی
 را خود نیازهای تالش کرد تا المللی  بین های  حمایت از گیری  بهره برای گیرند. ایران نیز نمی قرار داری  سرمایه

 المللی بین صندوق و جهانی بانک زمینه این در نماید. تأمین الملل  بین اقتصاد با سازی  هماهنگ طریق از
نژاد،   برخوردار هستند )مصلی ای  ویژه جایگاه از سوم جهان کشورهای داخلی های  ساخت تنظیم در پول

 های  ها و عناصر اصلی سیاست  سازی از مولفه خصوصی(. کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و 36: ص1213
 (. 21-21تعدیل اقتصادی بودند )همان: ص

 های برنامه اجرای مدت طول در کشور اقتصادی اصالح فرآیند یازده عامل را در، انوشیروان احتشامی
در  که ستدان سازی خصوصی ترین آن را  توان مهم  ( که می30: ص1230، کند )احتشامی بیان می توسعه

 امکانات از بهینه اقتصادی و استفاده تعادل ایجاد، دولت گری تصدی حجم کاهش، کارآیی جهت افزایش
 (.113: ص1201، گرفت )بهکیش کشور صورت می

 خمینی  تهدیدات امنیت اقتصادی در دوره هاشمی و اندیشه امام. 5

یب و اجرای برنامه اول و دوم ، در دولت هاشمی های اقتصادی خوبی   پیشرفت، توسعهاگرچه با تصو
های اقتصادی نیز گردید که امنیت اقتصادی جامعه را در معرض   اما موجب بروز ناهنجاری، حاصل شد

پژوهش ، های قابل توجه دولت هاشمی در عرصه اقتصادی  داد. با اقرار و اعتراف به موفقیت  تهدید قرار می
ساخت و در   منیت اقتصادی جامعه را با چالش مواجه میحاضر صرفًا درصدد نقد تهدیداتی است که ا

 شد.  آن تهدیدات عملی نمی، های اقتصادی امام خمینی  صورت توجه به اندیشه

 توسعه نامتوازن. 5-0

ایدئولوژی دولت هاشمی در دوره سازندگی بود. ایشان به محض در اختیار گرفتن ، «توسعه اقتصادی»
مردان   ترین قیودی که برای دولت  خود را یک کابینه کاری اعالم کرد و از مهمکابینه ، مسئولیت اجرایی کشور

 (. 212: ص1202، پور زرومی بود )ولی« کارهای سیاسی»ها از  برحذر داشتن آن، خویش در نظر گرفت
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یک برنامه توسعه غیر متوازن مبتنی بر گفتمان رشد محور بود که توسعه کشور را ، اما توسعه اقتصادی او
در حالی که تحقق آن ، گرفت  سازی ظرفیت تولید در نظر می  گذاری خارجی و حداکثر بر اساس سرمایه

پردازان توسعه   سیاسی و اجتماعی ایران نیز بود. به نظر برخی از نظریه، های فرهنگی  مستلزم توجه به ویژگی
مشکالت ، المللی  بین های  مدل و ها  بر ضرورت مبتنی ای  توسعه الگوهای و متوازن  غیر توسعه، اقتصادی

در بسیاری از  را ساختاری و سیاسی ثباتی بی زمینه کشورهای جهان سوم را در روند توسعه بیشتر کرده و
 (. 10-12: ص1213، نژاد آورد )مصلی  وجود می به، کشورها

 زمینه این در دولت هاشمی عملکرد اما، با اینکه توسعه سیاسی یکی از عناصر مهم در توسعه است
ها معمواًل نگاهی منفی به  دولت، (. به نظر هانتینگتون313-311: ص1213، نژاد نبود )مصلی آمیز موفقیت

چون عدم امکانات ساختاری   دالیلی  و به  تقاضای روزافزون شهروندان برای مشارکت بیشتر در قدرت دارند
با قواعد بازی و در نتیجه   طلبان مشارکت  آشنایی  گویی به این تقاضاها و عدم و بوروکراتیک الزم برای پاسخ

رو  (. از این31: ص1231،  )هانتینگتون کنند می  معمواًل در برابر این امر مقاومت، ثباتی احتمال ایجاد بی
توجه کافی یا تقلیل توسعه   عدم  دولت سازندگی را به، ثباتی مخرب در راه توسعه اقتصادی ترس از بی

از ثبات ، جای توسعه سیاسی  و به  کشاند  نشریات  دامات کوچک همچون افزایش تعدادسیاسی به برخی اق
همچنین زمینه ، تعدیل اقتصادی دولت سازندگی  (. سیاست32: ص1201، سیاسی حمایت کرد )افتخاری

وانعی کرده بود که خود باعث ایجاد م  نیز فراهم  و کاهش استقالل ملی را  جهانی  افزایش وابستگی به نظام
 (.313، 312: ص1201،  شد )بشیریه  ساالری می توسعه سیاسی و مردم  فرایند  در

گرفت که در اندیشه امام   توجه ِصرف دولت هاشمی رفسنجانی به توسعه اقتصادی در حالی صورت می
)امام باشند  سهیم آن در جامعه یک اقشار همه که آید  می بدست صورتی در اقتصادی خمینی، اواًل، توسعه

 برچیده برای ای  وسیله نیست، بلکه هدف خود اقتصادی (، ثانیًا، توسعه300، 03، ص3: ج1201خمینی، 
 تحول یک صرفاً  اقتصادی (، ثالثًا، توسعه231، ص11ها است )همان: ج انسان تحول و تکامل موانع و فقر شدن

، 6است )همان: ج اجتماعی و سیاسی، فرهنگی تحوالت سایر با هماهنگ و همراه نیست، بلکه اقتصادی
، 11داشتند )همان: ج تأکید اسالمی فرهنگ ترویج و فرهنگی توسعه بر تقدم همه از (. ایشان بیش011ص
 (. 263، ص11دانستند )همان: ج  فرهنگ می اصالح اصالحات را در همه ( و رأس63، ص3؛ ج206ص

بر ، داشت و از همان ابتدای انقالب امام خمینی به توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی نیز توجه
، 0دانست )همان: ج  معیار می  را  و آن  کرد  اصالت نقش و منزلت مردم در قدرت و اعمال آن تأکید می
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گاهانه دعوت می  (. ایشان مردم 133ص مشارکتی را قبول   کرد و مدیریت متمرکز و غیر  را به مشارکت فعال و آ
گاهی هدایت و خود نیز تنها به نقش، نداشت   مانند پیشنهاد انتخاب نظام، نمود  بخشی اکتفاء می گری و آ

نظر جمع و مردم را در شرایط حساس ، (؛ حتی061، 60ص ،3به مردم )همان: ج  اسالمی  جمهوری
، مانند عمل به پیشنهاد شورای انقالب در انتخاب دولت موقت، داد  ترجیح می  خود  بر رأی و نظر، سیاسی

الله منتظری که توسط نمایندگان مردم در مجلس  مقامی آیت صدر و قائم ریاست جمهوری بنی تنفیذ حکم
در کنار روابط ، (. به نظر امام خمینی 221ص، 31خبرگان رهبری به این سمت انتخاب شدند )همان: ج

  نباید  گرا برون  های سیاست  رو ناپذیر است. از این اصلی خدشه، حفظ استقالل ملی،  جهان  با  آمیز مسالمت
در حالی که کاهش توجه به توسعه ، (166، ص31اعمال حاکمیت ملت ایجاد کند )همان: ج  در  خللی

 نمود.  سیاسی زمینه تضعیف حاکمیت مردم را فراهم می

 داری و غفلت از اقتصاد اسالمی گرایش به اقتصاد سرمایه. 5-2

 و امپریالیسم منافع چهارچوب ای در  را برنامهاقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی  تعدیل برنامه برخی
 داری سرمایه رشد  در  را  اصلی نقش سوم جهان های دولت آن طی که کنند می تعریف جهانی داری سرمایه
المللی   های اصلی نهادهای بین  (. این سیاست یکی از توصیه131-130: ص1231رزاقی، )گیرند  می برعهده

المللی پول برای توسعه کشورهای جهان سوم بود   ویژه بانک جهانی و صندوق بینداری، به   نظام سرمایه
 بیشتر و المللی بین فرآیندهای به وابسته ماهیتی دارای در آن نیز که روند توسعه (36: ص1213نژاد،  )مصلی

 از نادرست  اقتصادی پیروی تعدیل . سیاست(110-121: ص1201الهی،  سیف)است    ناموزون  صورت به 
فرهنگی و سیاسی در آن  های بود که مؤلفه دیگران از گیری عبرت بدون داری سرمایه نظام شده دیکته  های برنامه

 اقتصادی، رأس آزادسازی های . همچنین سیاست(331-331: ص1201رفیعی، )مورد توجه قرار نگرفت 
 تحوالت شرایطی چنین در. کرد  می  بیشتر  را پایین و باال اجتماعی طبقات میان فاصله و تر فربه  را  اجتماعی  هرم

  (. 66- 63: ص1230احتشامی، )شده بود  جامعه در داری سرمایه روابط تقویت به منجر صرفاً  ایران اقتصادی
 نقطه در، اقتصادی لیبرالیسم با سویی هم دلیل به نیز ایدئولوژیک از لحاظ، اقتصادی تعدیل سیاست

(. اما برخی از سیاستمداران دولت هاشمی 63: ص1210، دارد )جمشیدی قرار اسالمی اقتصاد مقابل
، دارد اقتصادی آرای کردند که اسالم  دیدند و بیان می  ای جز عمل به آن بر سر راه خود نمی  رفسنجانی چاره

 لحا در بشر تجربه و عقل با نظامات متناسب چون نیست؛ هم آن شأن  در و  ندارد ثابت اقتصادی نظام  ولی
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  .(112 - 111: ص1211، نیست )شمسی مردم هدایت مسئول نیز تغییر بوده و دولت
 و بوده فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی خاص های نظام دارای ابتدا از اسالم، در اندیشه امام خمینی

، 6: ج1201، است )امام خمینی ملت و فرد صالح و مصالح راستای در جامعه هدایت نیز سیاست فلسلفه
پیشرفت ، (. به نظر ایشان نظام اقتصادی اسالم بسیار غنی و در صورت توجه و عمل به آن201ص

(. ایشان نظام اقتصادی غرب و شرق را 303ص، 0اقتصادی جهان اسالم را موجب خواهد شد )همان: ج
آنان  ن و گسترش مشارکت عمومییظالمانه و منحط دانسته و اقتصاد اسالمی در راستای حفظ منافع محروم

 (. 201-221ص، 31دهد )همان: ج  و مبارزه با زراندوزان را پیشنهاد می
های غربی و عدم توجه به پیامدهای مخرب   به نظر امام خمینی، اطمینان و حسن نّیت داشتن به برنامه

در  المللی را  های بین  تواند امنیت اقتصادی جوامع اسالمی را به خطر بیاندازد. ایشان سازمان  آن، می
ن معرفی ین و محرومیهای بزرگ و مجری احکام و مقاصد آنان، و نه در خدمت مظلوم خدمت قدرت

( و بر مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی 213، ص13؛ ج00، ص10کند )همان: ج  می
همچنین ایشان بر اساس قاعده نفی سبیل، روابط   (.221، ص31نماید )همان: ج  شرق و غرب تاکید می

 دانست )امام خمینی،  شود را حرام می  اسی کّفار بر مسلمین مییر سیا غیاسی یرا که موجب تسّلط ساقتصادی 
 (. 663-661، ص1: ج1206

 عدالت اجتماعی بر اقتصادی توسعه تقدم. 5-6

 و ها  نیازمندی برآوردن برای حکومت گویی پاسخ قابلیت ارتقای، قتصادیا امنیت ارکان ترین از مهم
امنیت  تأمین موجبات تواند  می مردم رضایت تأمین با قابلیتی چنین. است شهروندان متنوع مطالبات تأمین

های اقتصادی دولت   سیاست، بر اساس آمار (.122: ص1213، )کریمی و بابایی آورد فراهم اقتصادی را
دامن زد و موجب بسیاری از معضالت و ، سازندگی به نابرابری اجتماعی و توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد

درصد  11ای بود که   های اجتماعی گردید. در این دوره وضعیت توزیع درآمد در کشور به گونه  آسیب
درصد را به  6/1د درصد فقیرترین اقشار حدو 11درصد از کل مصرف و  21، ثروتمندترین گروه درآمدی

 و شهری جامعه دو در 1232 سال (. در102-101: ص1200، نژاد دهند )مصلی  خود اختصاص می
 درصد 66 داشتند و قرار فقر خط زیر ششم تا یکم و هفتم تا یکم ای هزینه های  گروه ترتیب به روستایی

 شود  می خاطرنشان البته بودند. فقر دچار معمولی تغذیه نظر از روستایی جامعه درصد 36 و شهری جامعه
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 و تر کم فقر خط به نزدیک خانوارهای، نیستند غذایی فقر دچار اندازه یک به خانوارها این تمام که
 (.133: ص1230، بیشتر هستند )دینی، تر  پایین ای  هزینه های  گروه در گرفته قرار خانوارهای

 عادالنه رشد و همگانی توسعه با که بود  کاران محافظه  انحصارطلبی، سیاست تعدیل پیامدهای ازجمله
اجتماعی بود  و اقتصادی، سیاسی سویی هم و همزمان توسعه، وضعیت این از خروج الزمه. بودند مخالف

 که کردند  می تصریح دولت رسمی مقامات از بعضی (.161-132ص، 1201، دانا رئیس) که پیگیری نشد
 عدالت اجرای. نشود کاسته توسعه قطار شتاب از تا نهیم کنار را عدالت مدتی تا باید برای رسیدن به توسعه

 آنگاه و کرد تولید ثروت باید ابتدا، بنابراین. است فقر توزیع معنی به، نیافته اقتصادی رشد که ای  جامعه در
  (.61: ص1210، آورد )جمشیدی روی عدالت به

، اجرای عدالت اجتماعی است )امام خمینی، فلسفه وجودی حکومت، اما در تفکر امام خمینی
هم استعدادهای انسانی را در این عرصه ، (. به نظر ایشان عمل به احکام اقتصادی اسالم33: ص1200

، 6: ج1201، نماید )همان  برد و هم از فساد اقتصادی جلوگیری می  شکوفا کرده و مشکل فقر را از بین می
اجتماعی صورت  عدالت پرتو در باید هرگونه رشد و پیشرفت (. امام خمینی معتقد است که202-203ص

است )همان:  زمامداران و دولت رفتار و ها  سیاست کارآمدی و مقبولیت سنجش میزان منزله به گیرد و این
جانبه دولت برای بهبود سطح معیشت و  گذاری همه ریزی و سیاست  بر ضرورت برنامه، لذا  (.636ص، 3ج

 . (201ص، 31کردند )همان: ج مردم تاکید می شرایط رفاهی زندگی

بویژه طبقات متوسط به ، جلب رضایت اکثریت شهروندان، از جمله لوازم مهم تأمین امنیت اقتصادی
ترین   بزرگ، دهند. به نظر امام خمینی  پذیر جامعه است که بیشتر جمعیت کشور را پوشش می پایین و آسیب

( و نارضایتی و ناامیدی قشر مستضعف 101ص، 10ت )همان: جتکلیف دولت ایجاد آرامش و رفاه اس
مانند ، (200-203ص، 11ها را فراهم سازد )همان: ج تواند زمینه اعتراض و شورش آن جامعه از دولت می

 در مشهد. 1231خرداد  1شورش 
را به حقوق ایشان معتقد است که جمهوری اسالمی باید بتواند رفاه را برای فقرا فراهم آورد و مستمندان 

از بین رفتن مستکبرین را مقدمه و رفاه مستضعفین ، (. امام خمینی636ص، 3خودشان برساند )همان: ج
باید سازندگی و ، ( و اولویت برنامه دولت نیز621ص، 3داند )همان: ج  را یکی از مقاصد اسالم می

ولی خودشان در فقر و ، وجود داردبه ویژه مناطقی که زیر پای آنها نفت ، زدایی از روستاها باشد محرومیت
 (.006-000ص، 1برند )همان: ج محرومیت به سر می
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 تداوم وابستگی به نفت. 5-0

 طور ای که به  به گونه، وابستگی به نفت در دولت هاشمی رفسنجانی بیش از گذشته تداوم پیدا کرد
 درآمدهای سایر بود. ددرص 61 از بیش عمومی درآمدهای در نفتی درآمدهای سهم 1231دهه در متوسط

 و مرعوبانه نگاه از رهبری نیز معظم مقام (.111: ص1201، )بهکیش بود نفتی درآمدهای از متأثر نیز دولت
 قطع راستای در حرکت عدم به را ها آن و کرده یاد کنایه با سازندگی دولت تکنوکرات مدیران نانهیب  تر کم خود

 (.1/1/1213، معظم رهبریکند )مقام   می متهم نفت از وابستگی
ریزی اقتصادی دقیق برای کشور و همچنین سوء استفاده  نوسانات ناشی از قیمت نفت و سلب برنامه

همچنین  (.321: ص1201، داد )نصری  ضریب امنیت جامعه را کاهش می، دشمن از این وابستگی
نموده و شکاف  تر کم مردم جمله زا دیگر منابع به را آن وابستگی، نفتی سرشار منابع از دولت برخورداری

 (.313-312کرد )همان: ص  بین دولت و مردم را ایجاد می
، ابتنای اقتصاد کشور بر فروش نفت و تبدیل کشور به بازار مصرف غرب، در اندیشه امام خمینی

شان ای، شود. لذا تهدیدی جدی علیه امنیت اقتصادی کشور قلمداد شده و مانع استقالل اقتصادی کشور می
نفت را ، سو (. ایشان از یک230ص، 0: ج1201، کرد )امام خمینی  بر اقتصاد مبتنی بر تولید تاکید می

، 0توان سیاست اقتصادی کشور را بر فروش آن مبتنی ساخت )همان: ج  پذیر دانسته که نمی منبعی پایان
داند   نسته و الزم میاین منبع انرژی خدادادی را مختص نسل حاضر ندا، ( و از سوی دیگر031-031ص

های آینده نیز حفظ نماییم   آن را برای نسل، جویی در مصرف آن و استفاده به قدر ضرورت که با صرفه
بهترین راه مبارزه با ناامنی و کاهش تهدیدهای امنیتی در حوزه ، (. به نظر ایشان110-112ص، 6)همان: ج

ن رابطه توسعه بخش کشاورزی و صنعت را پیشنهاد جانبه است و در ای رسیدن به خوداتکایی همه، اقتصاد
، (. توجه به بخش کشاورزی مانع مهاجرت روستائیان به شهر و آثار منفی آن22ص، 13دهد )همان: ج  می

تواند کشور را در   جدا از اینکه اقتصاد مبتنی بر کشاورزی بیشتر می (.360ص، 10خواهد شد )همان: ج
  تا اقتصاد مبتنی بر نفت. های دشمن حفظ کند  برابر تحریم

توجه به نظام پرداخت مالیاتی است تا وابستگی ، توصیه امام خمینی در رابطه با تأمین بودجه اداره کشور
ها از روی  ای اعتماد مردم را جلب نماید که آن  گونه به فروش نفت. ایشان معتقد است که حکومت باید به

وظیفه اخالقی خود را در ، اگر مردم ببینند که دولتت نمایند. مالیات خویش را پرداخ، میل و رضایت قلبی
انتظامات داخلی را حفظ کرده و کشور را در ، کند در رفع نیازهای مردم تالش می، دهد  قبال مردم انجام می



111  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

کنند   مالیات خویش را به دولت پرداخت می، نماید ... و با میل و رغبت  محافظت می، برابر تجاوز بیگانگان
 (.320، ص0: ج1201امام خمینی، )

 افزایش فاصله طبقاتی. 5-5

 مخدوش را دینی نظام اعتبار و پرستیژ و شهروندان روانی و روحی امنیت تنها نه، پدیده فقر در جامعه
، آورد می پایین را آن امنیت ضریب، جهانی عرصه در کشور جایگاه تضعیف و اعتبار کاهش با و ساخته

انجامد که خود باعث ناامنی اقتصادی   می جامعه اجتماعی و سیاسی نابسامانی، جامعه شدن قطبی به بلکه
  شود.  و کاهش درجه امنیت ملی می

 به، دارد ارجّحیت تقدم و اجتماعی عدالت بر اقتصادی رشد، اقتصادی توسعه لیبرالیستی الگوی در
 دیده درآمدها توزیع، آن در که شود  می سنجیده ملی ناخالص تولید شاخص با یافتگی توسعه که صورتی

 این به و انجامد  می فقر های  دره و ثروت های  قله گیری شکل به عدالت بدون توسعه آنکه حال. شود  نمی
 ده برابری پانزده مندی  بهره نشانگر دولت رسمی های  گزارش. دهد  می افزایش را طبقاتی فاصله، ترتیب
 بود که 1232 سال در کشور سطح در درآمد  کم افراد درصد ده به نسبت، جامعه پردرآمد افراد از درصد
 (.61: ص1210، دارد )جمشیدی دوره آن در درآمدها ناعادالنه توزیع و طبقاتی فاصله بر واضحی داللت
 افزایش 1233 سال به نسبت درصد 3/26 شهرها در فروشی  خرده های  قیمت شاخص 1232 سال در
 سطح، 1232 سال در زمان همین به نسبت، 1230 خرداد پایان در مرکزی بانک آمار برحسب لکن داشت.
بود  کشور در نرخ همین برابر تورم افزایش از حاکی که داشت افزایش درصد 0/63 ها قیمت عمومی
 و تورم کارکرد مقوله، شهری خانوارهای در درآمد و هزینه بین (. شکاف161-101: ص1200، نژاد )مصلی
، ها( قیمت عمومی سطح مداوم )افزایش پدیده این ساخت.  می را آشکار شهروندان خرید قدرت کاهش

ادامه  گردد. پذیر  آسیب، اجتماعی تعادل و فقیر( طبقه و مرّفه )طبقه شود قطبی دو جامعه که شده بود سبب
 به تورم شرایط در درآمدها بازتوزیعی همچنین اثرات شد.  می فقر خط زیر جمعیت روند باعث افزایش این

 شده بود )همان(. طبقاتی نیز فاصله یافته و باعث افزایش کاهش شدت
در اندیشه امام خمینی فاصله طبقاتی در جامعه امری باطل و خالف انصاف و منطق اسالم است )امام 

زا  های محرومیت  کن کردن فقر و اعمال سیاست (. به نظر او وظیفه دولت، ریشه031، ص0: ج1201خمینی، 
، 31در کل جامعه بوده و غفلت از قشر مستضعف، نشانه انحراف از انقالب اسالمی است )همان: ج
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(. ایشان حمایت محرومین و روستائیان از انقالب را علت پیروزی انقالب مطرح کرده و بر دولت الزم 201ص
ر امام خمینی جمهوری اسالمی باید (. به نظ033-036، ص13)همان: جداند تا از این قشر حمایت کند   می

(. لذا، برای از 636، ص3بتواند رفاه را برای فقرا فراهم آورد و مستمندان را به حقوق خودشان برساند )همان: ج
دهد که دولت زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد   بین بردن فاصله طبقاتی در جامعه پیشنهاد می

ده از طبقات محروِم یخصوصی جوش های شرکت ملت و توسعه بخش ن دولت بیرا فراهم آورد. به نظر ایشا
مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد و آزادی بخش خصوصی نیز باید  مردم و همکاری با طبقات 

 (.160، ص11ای باشد که به نفع مردم محروم و مستضعف تمام شود )همان: ج  بگونه

 شیوع فساد مدیریتی. 5-3

 ایران در سازی  خصوصی روند جهت اجرای ای گسترده جهانی، فشارهای بانک و پول المللی بین صندوق
گرفت که  قرار جدیدی های گروه اختیار در دولتی امکانات از ای عمده کردند. در این مرحله، بخش  می اعمال

 از ای  گسترده بنابراین، طیف بودند. آورده دست به خود سیاسی موقعیت و جایگاه طریق از را قدرتشان
 اصلی موضوع عنوان بودند، به گرفته قرار سازی خصوصی و اقتصادی آزادسازی فضای در که کارخانجات

 (.32-33: ص1200نژاد،  شدند )مصلی می تلقی دولتی رانت
 در ای که  بگونه، صورت گرفت دولتی ادارات و بانکی نظام در مالی زیادی های  استفاده سوء همچنین

 در رهبری معظم مقام شد.  گرفت و یا توجیه می  قانونی به خود می شکل، فساد این، موارد از بسیاری
اقتصادی  فساد گیری  های شکل  زمینه فراهم آمدن به نسبت، سازندگی دولت استقرار نخست های  سال

 عالی مدیران اعتنایی بی یا اعتنایی کم با اما، گفتند سخن آورده باد های  ثروت از صراحت با و هشدار داده
 به کالن های پاداش اعطای، ریتبذ و اسراف، خواری رانت، رشوه، اختالس، دولتی مواجه شد. در این دوره

، خصوصی اقتصادی های شرکت در ها آن عضویت، کشور از خارج های مسافرت زیاد حجم، دولتی مدیران
 های  آسیب جمله از ها طلبی آن رفاه خواری و  ویژه بر مّتکی اقتصادی فعالیت برای اطرافیان به دادن جوالن

  نمود.  را تهدید می اقتصادی امنیت که بود ویرانگری
 که دیدند خود مقابل در را فراخی میدان دولتی مدیران، 1230به دنبال خطبه هاشمی رفسنجانی در آبان 

 مقام که تا آنجا، پیشه کنند تبذیر و اسراف، انقالب عّزت و شوکت حفظ عنوان به داد  می اجازه ها آن به
 مدیران با، انذار و توبیخ زبان با تندی و و کرده اعتراض این رویه به، عمومی سخنرانی یک در رهبری معظم
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گیری  ایشان همچنین در این دوره نسبت به شکل (.32/6/1231، گفتند )مقام معظم رهبری سخن دولتی
 (.36/0/33، دادند )مقام معظم رهبری  مسئولین نیز هشدار میدرد در بین   طبقه ممتازان و مرفهان بی

خیانت به کشور محسوب شده ، طلبی مسئولین  گرایی و رفاه  مادی، در حالی که در اندیشه امام خمینی
کشاند و هم ایمان و  ( و خطری است که هم کشور را به فساد می233ص، 31: ج1201، )امام خمینی

سالم و نظام جمهوری اسالمی ایران سست کرده و زمینه نفوذ دشمن را فراهم اعتقاد مردم را نسبت به ا
ر تاکید یو تبذ  (. ایشان بر حرمت اسراف233-233ص، 13ج؛ 213-211ص، 10کند )همان: ج  می

ن یتر  ری تا کوچكیوز تمام ادارات از نخست دهند که  و فرمان می (61ص، 2: ج1233، )امام خمینی کرده 
 . (333ص، 3: ج1201، زند )همانیو کاغذبازی بپره  پرستی و اسراف تجّملاداره از 

چرخانند و وظیفه دولت تنها نظارت بر امور اقتصادی و   چرخ اقتصاد را مردم می، در اندیشه ایشان
سازی را   (. او روند خصوصی26-20ص، 11نه ورود به اقتصاد )همان: ج، دهی صحیح به آنهاست جهت
ده و یت کشیان محرومیاز بازار، کسانی که در امور تجارت واردند ،داند که  و صحیح می ای درست  بگونه

در این امر دخالت نمایند و نتیجه آن ، ده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهدیدرد اسالم و انقالب چش
در حالی که  (.160ص، 11محروم و مستضعف تمام شود )همان: ج به نفع مردم  ای باشد که  نیز باید بگونه
گیری   یکی از عوامل مهم در شکل، سازی در این دوره طلبانه مدیران دولتی در روند خصوصی ورود منفعت

 (.131-130: ص1213، نژاد شد )مصلی  فساد مدیریتی محسوب می

 گرایی  افزایش واردات و ترویج مصرف. 5-7

کننده قدرت داخلی  تضعیف، اقتصادیسیاست مبتنی بر واردات برخالف مسیر خوداتکائی و استقالل 
 و جدید ثروت و تبلیغ کاالهای شود. نمایش و مقوم وابستگی است و خود باعث تضعیف امنیت ملی می

ها  آن خرید قدرت، در حالی که با گسترش تورم، کند  کاالها را در مردم ایجاد می این داشتن به نیاز، مدرن
 برای فرهنگی و اجتماعی - سیاسی خودکشی یک این ود ندارد ونیاز وج ارضای امکان و دیگر کاهش یافته

 قدرت اندازه به همواره آنها کنند. نمی عمل اینگونه مداران سیاست، پیشرفته کشور هیچ در و بوده نظام یک
 (.313-311: ص1233، پور دهند )رفیع را می کشورشان به کاال ورود اجازه و کرده تبلیغ مردم خرید

ای افزایش یافت. رقم واردات که در سال   سابقه  واردات کشور به طور بی 1233تا  1230های  طی سال
(. 0: ص1213نژاد،  میلیارد دالر رسید )مصلی 10به حدود  1231میلیارد دالر بود، در سال  1حدود  1233
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 و وزن نظر از اتوارد میزان نیز با توجه به میل مصرف زیادی که در کشور وجود داشت، تقریباً  1236در سال 
 به باید وارداتی کاالهای که حالی بوده، در مصرفی وارداتی نیز کاالهای متاسفانه اکثر داشت. افزایش ارزش
 نفتی غیر صادرات به و روند کار به اولیه مواد افزوده ارزش ایجاد و تجهیز بدهند، برای شتاب تولیدی عوامل

 (.100دهند )همان: ص ضریب
: 1201، )امام خمینیدانست   رویه را مانع استقالل اقتصادی جامعه و کشور می بی امام خمینی واردات

ها و نجات   راه رهایی از آسیب، ( و با توجه به غنای کشور ایران از نظر منابع گسترده اقتصادی113ص، 10ج
توانست نیاز کشور به   کرد که می  از تهدیدها و تأمین مایحتاج را در اتحاد و تالش برای کار بیشتر بیان می

، گرایی  افزایش واردات و عادت مردم به مصرف، (. به نظر ایشان3ص، 13واردات را مرتفع سازد )همان: ج
در نهایت منجر به وابستگی کشور به غرب خواهد شد و این خالف مقتضای قاعده نفی سبیل است 

است  سیاسی جنبه دارای اصل این که مهم این به اعتقاد ضمن (. امام خمینی662ص، 1: ج1206، )همان
 (. 031: ص1200، شمارد )همان  برمی اسالمی مهم اصول از یکی را آن، (336ص، 3ق: ج1031، همان)

افتد که به توان و نیروی داخلی مّتکی   جانبه یک کشور زمانی اتفاق می به نظر امام خمینی استقالل همه
(. ایشان حتی 113ص، 10: ج1201، ندد )امام خمینیدل نب، بوده و به رشد اقتصادی از طریق واردات

داند که در نهایت باعث رشد و شکوفایی استعدادهای داخلی   ای می  محاصره اقتصادی و تحریم را هدیه
 (.110گردد )همان: ص  می

زیرا زمینه ، ترین عامل تهدید امنیت اقتصادی و در نتیجه استقالل ملی است جدی، وابستگی اقتصادی
نظامی و فرهنگی را نیز به دنبال دارد و شرایط برای اعمال سلطه بیگانگان ، ی در سایر ابعاد سیاسیوابستگ

رکود توان ملی و نابودی قدرت ابتکار و ، آورد. وابستگی کشور به خارج در زمان صلح بر کشور را فراهم می
تهدید و ، ساز اعمال فشار زمینه، آورد و در زمان جنگ و بحران نیز خالقیت نیروی انسانی را فراهم می

لذا وابستگی اقتصادی را زمینه وابستگی سیاسی و حتی ، شود. امام خمینی به این امر توجه داشته تحریم می
وسائل نقلیه و ، (. به نظر ایشان وابستگی کشور در خوراک و پوشاک01ص، 13داند )همان: ج  نظامی می

(. ایشان 212-213ص، 12ت نوعی اسارت است )همان: جدر حقیق، ضروریات زندگی به خارج از کشور
چه رسد به وابستگی به کشورهایی که در طول ، داند  حتی وابستگی به کشورهای مسلمان را هم خوب نمی

 (. 002-003ص، 11تاریخ دشمن ما بودند )همان: ج
داند که  ن راه الزم میبیند و در ای های خودکفایی و استقالل را برای کشور فراهم می  امام خمینی زمینه
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هر کس در هر ، ثانیاً ، (116-110ص، 13و امید ما به خارج از کشور منقطع گردد )همان: ج اواًل نگاه
در جهت خودکفایی تالش و کوشش نماید و در قدم اول نیز ، موقعیتی که هست و به هر مقدار که توان دارد

(. به نظر ایشان 010ص، 11باشد )همان: جالزم است تا کشور در عرصه کشاورزی و دامداری مستقل 
اعتماد به ، (. ثالثاً 033ص، 11آفت خودکفایی و استقالل کشور است )همان: ج، کاری بیکاری و کم

ها تالش کردند تا ما   مان را بازیابیم و احساس ترس و ناتوانی نداشته باشیم. چرا که به نظر ایشان غربی  نفس
ها تکیه  غرب است و باید به آن، تلقین نمایند که هیچی نیستیم و هرچه هست خود کنند و به ما را از خود بی

 (.211-211ص، 1کنیم )همان: ج

 افزایش بیکاری. 5-8

 رشد و رونق اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی است و، کار و نیروی کار یکی از عوامل اصلی تولید
 تضعیف در ای فزاینده آید... و نقش می بشمار اقتصادی جدی های آسیب و بیماری های نشانه بیکاری نیز، از

کند )کریمی و  می تشدید را جوامع نیافتگی توسعه و ماندگی عقب باطل چرخه و داشته ملی اقتصاد های پایه
 (.300: ص1213، بابایی

 گذاری  سرمایه عدم شد. جمعیت افزایش باعث دولت جمعیتی پیروزی انقالب اسالمی، سیاست از پس
 و ملی ناخالص تولید رشد کاهش و سوداگری بخش به نقدینگی شدن سرازیر، صنعت بخش در

 و 1231 تا 1236 های سال در جمعیت سریع زد. رشد دامن بیکاری پدیده به، دولتی غلط های  سیاست
 برای اشتغال ایجاد عدم و بعد به 1236 سال از ویژه به 1231 از سال های پس در کار سن به افراد رسیدن

درصد  2/1بیکاران  تعداد، مرکزی بانک گزارش بنا به 1230سال  در باعث افزایش بیکاری شد.، آنان
 0/11درصد به  6/11از  بیکاری نرخ و میلیون نفر رسیده 1/1میلیون نفر به  3/1 از بیکاران کل، یافته افزایش

به روند رشد جمعیت  ریزان برنامه اعتنایی (. همچنین بی102: ص1233، درصد افزایش یافت )مهاجرانی
، 1230تا  1230های  های توسعه اقتصادی تنظیم شده برای سال  در سیاست 1236تا  1236های   در سال

روی ، در صنایع بزرگ ویژه به صنعتی اشتغال ایجاد نظر از برنامه اهداف به رسیدن در عدم موفقیت دولت
، نژاد از عوامل پیدایش بیکاری در این دوره بود )مصلی، آوردن جوانان به شهرها و تمرکز بیکاری در شهرها

 (.163-166: ص1213

: 1201، تضعیف کار و کارگر باعث وابستگی اقتصادی به خارج شده )امام خمینی، به نظر امام خمینی
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(. ایشان کارگران و 303ص، 10سازد )همان: ج  ( و اقتصاد کشور را با شکست مواجه می11ص، 13ج
ها استقالل و آزادی  کند که با تالش آن  ون فقرات انقالب و اساس استقالل کشور معرفی میکشاورزان را ست
(. 231-230ص، 10گردد )همان: ج  امنیت اقتصادی کشور تأمین می، شود و به بیان دیگر  کشور تأمین می

ی به حساب کاری در محیط کار هم به عنوان یکی از تهدیدات امنیت اقتصاد حتی کمبه نظر امام خمینی 
ترین راه برای افزایش  واضح، نزد اندیشمندان غربی نیز در حوزه اقتصادی (.213ص، 3آید )همان: ج  می

: 1211، سازد )بوزان  پذیر می ها را آسیب های متقابلی است که آن  کاهش میزان وابستگی، امنیت بازیگران
 (.301ص

 سازی انحراف در خصوصی. 5-9

 بخش به دولتی های شرکت واگذاری، پول المللی بین صندوق و جهانی بانک های توصیه دنبال به
 سهام واگذاری مورد در ها تصمیم اولین گرفت. قرار مسئولین کار دستور در 1230 سال پس از، خصوصی

 از درصد 22 واگذاری آن موضوع که شد اتخاذ وزیران هیئت در 1231 سال اردیبهشت در، دولت به متعلق
 شده تصریح مصوبه این در بود. آن کارکنان و کارگران به تولیدی کارخانه یا شرکت هر واگذاری قابل سهام
 روند بودن ُکند دلیل به وزیران هیئت باشد. بهادار اوراق بورس سازمان طریق از واگذاری اولویت که است

 خود 1231 اردیبهشت نامه تصویب 6 و 2 بندهای، 1231 سال اوایل در بورس ضعیف عملکرد و واگذاری
 مذاکره روش و مزایده روش، بورس روش بر عالوه که بود شده بینی پیش اصالحیه متن در کرد. اصالح را

 (.131-130: ص1213، نژاد بود )مصلی فساد شروع واقع در این شود! اعمال هم
 در بود، ولی دیده تدارک واگذاری نحوه سالمت و کار کنترل جهت تمهیداتی وزیران هیئت مصوبه هرچند

، 10/13/1233 تاریخ در اینکه گشت. تا آلوده فساد به مدیران دست و نشد عمل موارد از به بسیاری عمل
 سهام نامه( آیین 0آن )ماده  طبق بر که ای را گذراند  داشت، مصوبه اختیار دولت سوی از که اقتصاد شورای

 قانون با مغایر که مصوبه این شود. واگذار ها شرکت همان مدیران به توانست دولت، می به متعلق واگذاری
 گسترش بود، بر1233 سال مصوب دولتی معامالت در دولت کارکنان و مجلس نمایندگان و وزرا مداخله

 دنبال به اینکه تا ساخت فراهم را فساد اقتصاد، زمینه از شورای نیابت به دولت هیئت حساب این با افزود. فساد
 گردید )همان(. متوقف واگذاری روند ، این1232 سال در هگسترد های  اعتراض

اقتصاد را تسهیل  عرصه در مردم مشارکت داشت وظیفه دولت، این در حالی بود که در نظر امام خمینی
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به  کمونیستی پرهیز نماید. شیوه به دولتی کامالً  اقتصاد استقرار و ساالری دولت، انحصارگرایی از و نموده
 کنار و خصوصی بخش مداخله تحدید مردم و دایره مشارکت تضییق و اقتصادی گرایی دولت، نظر ایشان

: 1201، )امام خمینی دارد اقتصادی و اجتماعی، سیاسی ناگوار پیامدهای، عرصه اقتصاد از آنان نهادن
ای   بگونه، اما متاسفانه در دولت هاشمی رفسنجانی به این مسأله اهمیت چندانی داده نشد (.160ص، 11ج

ها به ناکارآمدی و تعطیلی   کنیم، زیرا بسیاری از کارخانه  که آثار منفی آن را هنوز در عرصه اقتصاد مشاهده می
سازی نیز تاکید داشتند که  ایشان در رابطه با روند خصوصیکشانده شدند و ضربه جدی به تولید وارد آمد. 
ده نماید تا این کار به نفع مردم محروم و مستضعف صورت دولت از بازاریان مومن و متعهد و انقالبی استفا

 که در عمل اتفاق نیفتاد.(، 160، ص11گیرد )همان: ج

 گیری نتیجه. 3

های داخلی و   آشوب، اینکه نظام جمهوری اسالمی بعد از غلبه بر مشکالت بزرگی همچون استبداد
کرد؟ سئوالی است که   را تهدید می اش  چگونه گرفتار مشکالتی شد که امنیت اقتصادی، جنگ تحمیلی

اتکاء بر مردم و ، رو را ایجاد نمود. با توجه به نقش مسّلم سه عامل ایمان به خدا انگیزه نگارش پژوهش پیش
در این پژوهش نشان داده شد که غفلت از ، رهبری امام خمینی در فائق آمدن بر مشکالت دهه اول انقالب

نقشی اساسی ، در بروز تهدیدات امنیت اقتصادی در دهه دوم انقالب، ینیهای امام خم ها و توصیه  اندیشه
، وابستگی به نفت، غفلت از عدالت اجتماعی، داری  گرایش به اقتصاد سرمایه، داشت. توسعه نامتوازن

انحراف در ، بیکاری، گرایی  افزایش واردات و ترویج مصرف، فساد اداری و مدیریتی، فاصله طبقاتی
، نمود که در صورت توجه به اندیشه امام خمینی امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می، سازی  خصوصی

  شد.  جامعه اسالمی با چنین تهدیداتی مواجه نمی
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