
اسالمی و  انون اساسی جمھوریو مبانی ایدئولوژیک ق ی تاریخیزمینھ ھا

 اجتماعی و فرھنگی آن -محتوای حقوقی، سیاسی، اقتصادی

 1393 بھمن –بھزاد مالکی 

 :گفتارپیش

قواعد  ۀعنوان قوانین پایھ ای و یا مجموعھ برا » la constitution«، قانون اساسی فرھنگ الروس

 .دنرا تنظیم می کن کھ روابط بین حاکمان و شھروندان یک کشور دمی کنتعریف  ای قضائی

 :مجموع قواعد و ضوابطی را می فھمد کھ حاکم بر نظام اجتماع است فریدون آدمیت از حکومت قانون،

حقوق  خود دستگاه دولت، روابط افراد با دولت و حاکم بر حاکم بر یعنی حاکم برروابط افراد با یکدیگر،«

جملگی مشمول آن مفھوم کلی   -الخره حقوق اساسیحقوق شخصی و سیاسی و با -یو عمومخصوصی 

ھم ھ جامعھ را با دولت ب رشتھ ای است کھ روابط افراد«نظر او ھ قانون اساسی ب ،از این زاویھ ».ھستند

 منشاً  سیاسی جدید،ۀ در فلسف«: او اضافھ می کند ».دمی کنمشخص  و حقوق و حدود ھرکدام را می پیوندد

 ،حکومت قانون اندیشھ ترقی و ،فریدون آدمیت( ».مردم شناختھ گردیده است ۀوابط ارادآن قواعد و ض
 )190-171ص ،عصر سپھساالر

از آنجا . ندھست اجتماعی و سیاسی –یعنی روابط اقتصادی  جامعھ، حقوقی مناسبات عینی دربیان قوانین 

اجتماعی دچار  –تحوالت سیاسیو  یروھای مولدو در جریان رشد ن ثابت نیستند کھ این مناسبات عینی

بالطبع قوانین اساسی ھم از شمول  .ابدی باقی نمی مانند قوانین ھم ثابت و ،شوندکمی و کیفی می  تغییرات

توازن  ی ازعکشور و تغییرات آتی آن تاب البتھ اصول مندرج در قانون اساسی ھر .این امر خارج نیستند

 ۀمبارزبھ ویژه طبقاتی  ۀتغییراتی است کھ این توازن در جریان مبارز و مذکور ۀنیروھای سیاسی جامع
کھ  تا زمانی دنند پیش بیاینرو بازنگری ھا و متمم ھای زیادی می توا از این .دمی شودچار آن  یسیاس

ت بارز آن تغییراتی اس ۀنمون .قانون اساسی نوینی جای قدیمی را بگیرد و یک جابجائی انقالبی انجام پذیرد

ارھا و بارھا با تغییر کھ ب ،سھاساسی فرانیا قانون  کھ قانون اساسی ایران در صد سال اخیر دچار آن شده و

 .بازنگری شده است دچار تغییر و ،جمھوری ھا

و بھ اجرا  تدوین گردید 1787یاالت متحده در اولین بار در ا شکل مدون و امروزی آن،ھ ب ،قانون اساسی

و سرنگونی سلطنت مطلقھ  1789دنبال انقالب بورژوائی ھ ب 1791در  ساسی فرانسھاولین قانون ا. آمددر

و مناسبات  جدیدۀ نیازھای طبقاول پاسخی بھ  ۀتدوین قانون اساسی در این کشورھا در درج .آمد بھ وجود

آزادی  صوصی سرمایھ،خھای حقوقی جدید برای مالکیت  کھ در صدد تثبیت قالب نوین بورژوائی بود

 .غیره بودند و و رقابت آزاد ستد و تاًمین آزادی داد تاًمین حدود و ثغور بازار، ی کار،نیرو
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ین را از آسمان بھ زمین گام بلندی است کھ قوان ،عنوان منشاً قانونھ مردم ب ۀقرار دادن اراد با وجود این،

 .را نفی می کند »مستبد یا عادل«بھ اراده یک حاکم بودن قوانین یا متکی و منشاً الھی  می کشاند

بسنده  »ارادۀ مردم است ،قانونمنشأ «کھ  حکم نادقیق بھ این» فلسفۀ سیاسی جدید«اما اندیبشۀ سیاسی و یا  

بیانگرمجموعھ ای از طبقات، الیھ ھا و گروه ھای » مردم« بھ این علت کھ ،»نادقیق« می گوئیم. نمی کند

دی دارند و دست کم در مورد مجموعۀ کامل و کھ منافع و خواست ھای متفاوت و متضا نداجتماعی ا

از خود نشان » ارادۀ واحدی«پیچیده ای از روابط، قواعد و نھادھا کھ در قانون اساسی متجلی می شود 

منشأ قانون ارادۀ مردم «عصر روشنگری کھ  از این حکم مدرن علمی ِبدین سان اندیشۀ سیاسی ِ .نمی دھند

را تظاھر  و حقوقی بھ طور کلی روبنای سیاسیز جملھ قانون اساسی و اقانون و  تر می رود و، فرا»است

 بھ وجود می آورد،آن را در یک روند طوالنی مبارزۀ طبقاتی  می داند کھمعین ارادۀ یک طبقۀ اجتماعی 

اعالم قانون بھ نام اراده و خواست این . اعالم می نمایدمردم ھمۀ بھ نام اراده و خواست تدوین می کند و 

در لحظاتی ممکن است واقعا  را دارد،از سوی طبقھ ای کھ ابتکار و رھبری تغییر اجتماعی  مردم ھمۀ

طبقات و الیھ ھای دیگر یا بھ خاطر اھی ھم ممکن است اده و خواست اکثریت مردم باشد و گبیانگر ار

معین، تجلی ارادۀ شوند کھ قانون آن طبقۀ  بدان تن دھند و یا دچار این توھم ی از خودنداشتن بدیل دیگر

ھمواره  ،روبنای حقوقی و سیاسی، و بھ طور کلی )جملھ قانون اساسیو از(قانون  اما .خود آنھا ھم ھست

منافع اقتصادی و سیاسی و فرھنگی طبقۀ معینی است و بیانگر اجتماعی معین و  –مدافع روابط اقتصادی 

کھ قانون بھ تدریج این توھم این موضوع  با آشکار شدن .»منافع ھمۀ جامعھ«یا  »منافع ھمۀ مردم«نھ 

بحث طبقات  قانون موضوع مجادلھ و .ضعیف می شودمردم است ھمۀ بیانگر ارادۀ  ،رسمیت یافتھ اساسیِ 

را بھ میدان مبارزه می  طبقات اجتماعی ھا و و از آنجا کھ انقالب با خود اکثر گروه اجتماعی می گردد

امکان ارائۀ بدیل ھای دیگر فراھم می گردد کھ  و می آید بھ وجودھا و نظرات گوناگونی  دیدگاه، کشاند

آلترناتیو تحقق عملی آنھا بھ مبارزۀ طبقاتی و بھ توانائی سیاسی و رھبری طبقات یا گروه ھائی است کھ 

 .جدیدی پیشنھاد می کنند

طور عام و قانون ھ بھا و تعاریف خودشان را نسبت بھ قوانین  از این زاویھ طبقات جدید می توانند دیدگاه

بھ صورت مستقل و قائم بھ ذات ھرچند کھ قوانین و از جملھ قانون اساسی  .طور ویژه بیان کنندھ اساسی ب

 –تاریخی ۀ کھ در ھر وضعیت و مرحلتند ھس در نھایت این طبقات حاکم و حکمرانان جدید .عمل نمی کنند

ای آن را بر طبق منافع خود شکل می دھند یا و یا اجر بر این قوانین می زنند ھر خود رااجتماعی مُ 

 .)در جاھائی کھ این قوانین با منافع آنھا سازگار نباشد(مسکوت می گذارند 

بلکھ بھ ، بندی حاکمیت و رژیم حاکم را تبیین می کند نھ تنھا صورت ھرکشور،قانون اساسی  این،بنابر 

بھ شناخت ھر چھ بھتر رژیم  را است کھ ماای تحلیل آن دریچھ  ،از این بابت .ماھیت آن نیز می پردازد

 .ھنمون می سازدر ،حاکم
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ھنوزھم  مورد نقد قرارگرفتھ ومختلف  از جوانب و بارھا بدو تدوینش، از ،قانون اساسی جمھوری اسالمی

تناقضات  پاالیش آن از و یا »اجرای کامل و بی تنازل آن«یا عدم اجرای این یا آن ماده و یا  اجرا سر بر

موضوع مجادلھ و بحث  ،انھ تنھا در میان باالئی ھ ،»حکومت اسالمی«جھت یکدست کردن  ی اش درعرف

زحمتکشان نسبت  کارگران و ھای مخالف از جملھ بلکھ شاھد کج فھمی ھای زیادی در میان گروه ،است

 .بھ مفاد این قانون ھستیم

ضرورت خود  ،زمینھ ھا ۀجاعی آن در ھمغایت ارتھ ماھیت باین قانون و نشان دادن  خوانیرو باز این از

تدوین  بھ مسیر یک نگرش تاریخی، با حاضر ۀنوشتبخش نخست  درکوشم  میمن  .را از دست نداده است

و روحانیت معتقد بھ  طور عامھ روحانیت شیعھ باول نشان دھم  ۀدرج و در ایران بپردازم نون اساسی درقا

گام تدوین قانون اساسی را از مسیر دموکراتیکی کھ ھ گام ب ،هدر تمام این را طور ویژهھ ب ،والیت فقیھ

را یکسره بھ ابزاری  آن و منحرف کرده اند، پیشروان جنبش دموکراتیک در ایران بوده است مورد نظر

ندای آزادی طلبانھ و عدالت خواھی  نیروھای مخالف و ھر ۀزحمتکشان و ھم برای سرکوب کارگران و

 شورا، انتخابات، عدالت اجتماعی، برابری، دموکراسی، آزادی، ی چون جمھوری،مفاھیم .تبدیل کرده اند

گونھ ارزش واقعی و عملی در  بھ لفاظی ھای بی محتوائی بدل گشتھ اند کھ ھیچ ... و تقالل قواتفکیک و اس

در عین حال سعی  .قدرت والیت و فقاھت و ارزش ھای اسالمی و ضوابط و قواعد شرعی ندارند مقابل

ھای سیاسی و روشنفکران و نیروھای دموکرات و چپ در این  جا بھ نقش شخصیتیا آن جااینھم کرد خوا

ھا در برخورد بھ نقش بھ کمبود و نقصان بزرگی کھ این اشخاص و نیرو بھ ویژه. راستا اشاره کنم

ھ نقش محافظھ کاریشان باعث شده ک مصلحت طلبی و و سیاسی روحانیت و مذھب داشتھ اند -ایدئولوژیک

مھمی ھای تاریخی  بزنگاه دن جنبش دموکراتیک مردم ایران دربھ انحراف کشان رد وحانیت رارمخرب 

نبینند و یا بھ آن کم بھا  56-57ی ھا سالو جنبش مردمی  نھضت ملی شدن نفت ،چون انقالب مشروطیت

ن در زمینھ ھای وارد خود متن قانون اساسی می شوم و مھم ترین مواد آنوشتھ، دوم  بخشدر  .دھند

و نشان می دھم کھ در تمام این موارد قانون  بررسی می کنمرا اقتصادی و فرھنگی  ی،سیاسی، حقوق

افتصادی و سیاسی و فرھنگی توده  -اساسی جمھوری اسالمی ھمچون سدی در مقابل پیشرفت اجتماعی

طبقات و گروه ھای حاکم است ھای مردم بھ ویژه طبقۀ کارگر عمل می کند و پشتیبان منافع استثمارگرانۀ 

کھ روحانیت حاکم و نھادھای رسمی و غیر رسمی وابستھ بدان بخش مھمی از این اقلیت استثمارگر حاکم 

 .دھند را تشکیل می

 :کنم را از قانون اساسی در چھار زمینھ دنبال می بررسی خود

 جمھوری اسالمیدر  جایگاه دموکراسی حکومت و یا، اجزبررسی سیاسی و ماھیت قدرت سیاسی) 1 

و و حقوق مدنی ھا و احزاب  آزادی مطبوعات و جمعیت بھ ویژهو آزادی ھا  ۀمساًل ،بررسی اجتماعی )2 

 .ھای قومی و ملی حقوق کارگران و زنان و حقوق اقلیت
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تعاونی و  ،اقتصاد دولتی ،رویکردھای قانون اساسی بھ مسائلی چون مالکیت بررسی اقتصادی و) 3 

 ...خصوصی و 

 .سیاست خارجی جمھوری اسالمی )4

قانون اساسی جمھوری اسالمی، حکومت و ساختار قدرت  رمحوری د ۀمساًل سی سیاست داخلی،در برر

بحث نظری والیت  .فقیھ از ویژگی و اھمیت اساسی برخوردار استۀ والیت مطلق ،در این راستا .است

الزم می دانم  ،این نقطھ نظراز  .جا می گیردفقیھ در مبحث عامی از رویکرد اسالم بھ سیاست و حکومت 

 .نگاھی تاریخی و مفصل بیندازیم ،مسألۀکھ بھ این 

************************** 

 بخش اول

 بررسی برخی زمینھ ھای ایدئولوژیک و تاریخی قانون اساسی جمھوری اسالمی

   :والیت فقیھ در بستری تاریخی

ھمانند آبشخورھای ابراھیمی و غیر ابراھیمی اش بھ این  ،بستانعر ۀسیسش در شبھ جزیرأاسالم از بدو ت

بھ قدرت سیاسی و  شان بھ سیاست نیاز دارند وقدرت کھ مسلمانان برای بسط نفوذ ونتیجھ رسیده بود 

 نظامی و -با وارد شدن در یک کشاکش سیاسی قریش،ۀ محمد و یارانش با تکیھ بر قبیل. حکومت رو آورد

 .برقبایل رقیبش پیروز گردید) ... خند ق و احد و( موسوم بھ غزوات محمد ھا، گسری جن یکاز طریق 

ھمدست نیرومندی برای حفظ و بسط قدرت خویش  ،در کیش جدید ،رقبای قدرتمند محمد و نومسلمانان

از مرگ  بالفاصلھ بعد .نیرومندی برای وحدت قبایل عرب گردیدۀ اسالم حرب .یافتند و بھ آن گرویدند

 عثمان و ،عمر ،ابوبکر(خلفای راشدین  .عربستان برقرار گردید ۀفا در شبھ جزیرحکومت خل محمد،

 امیران کھ بود محمد خشک نشده  ۀھنوز مرکب وصیت نام .اولین حکومت اسالمی را تشکیل دادند ،)علی

 جملی جنگ ھا .روی ھم شمشیر کشیدندھ ب دست یابی بھ قدرت، و برای جانشینی او ،سردمداران عرب و

جنگ  ،)بین علی و معاویھ با شکست علی(صفین ، )زبیر با علی بن ابی طالب طلحھ و بین عایشھ و(

در  ،)بین یزید بن معاویھ و حسین بن علی(و جنگ کربال  ،)خوارج با علی و شکست خوارج(نھروان 

بزرگ جھان  نشعاباتا و وقوع پیوستھ بکوتاھی برای تقسیم مجدد قدرت بین قبایل مختلف عرب  ۀفاصل

) سوریھ و لبنان(تشکیل حکومت در شامات  خروج اعراب از زادگاھشان و .اسالم را برای ھمیشھ رقم زد

با یورش اعراب  .و عراق و بصره آنھا را بھ مرزھای دو امپراتوری قدیم ساسانی و روم نزدیک ساخت

وجود ھ ایجاد امپراتوری اسالمی ب ۀزمین گسترش نفوذ و قدرتشلن در شمال آفریقا، بھ امپراتوری ساسانی و

در ) میالدی 750-661(سال  90مدت ھ آوردند و ب وجود ھخلفای اسالمی را بۀ بنی امیھ اولین سلسل .دمآ
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عموی  ،ھاشمیان ۀاز قبیل(بعد از آنان بنی عباس  .دندکرعی حاکمیت مسلمانان را برقرار قلمرو وسی

 .تا مرزھای اندلس گسترش دادند) یمیالد1258-750( سال 508 مدتھ عباسیان را ب ۀسلسل ،)محمد

تا  .وجود ندارد یا امام برای حکومت شرط معصوم بودن سلطان یا خلیفھ و سنت، سیاسی اھلۀ در اندیش«

حکومت  در نوشتھ ھای خود،» ابن تیمیھ«و » امام محمد غزالی« کھ برخی ازعلمای سنی از جملھ جائی

 .یرش واقعیت توجیھ کرده اندیا پذ ن جابر را براساس ضرورتاسلط

در  ،سیاسی حاکمیت، در نزد علمای اھل سنت می توان نشان داد ۀجدا از تناقض ھائی کھ در اندیش«

ص ، ایرانیۀ مشروط(» سلطان ولی امر محسوب می شد .شد واقعیت، دین و دولت جدائی ناپذیر تلقی می

 .)نشر اختران، ماشاء هللا آجودانی ، 171

خنجی اصفھانی کھ در آرزوی برپائی حکومت  فضل هللا بن روزبھان، ،اھل سنتۀ برجستیکی از علمای 

ن اسلط«: نوشت اً پا را تا بدانجا پیش نھاد کھ صریح کتاب سلوک الملوک را بھ تحریر در آورده، ،اسالمی

 :و علما گفتھ اند ر،کقوت لش بھ حکم شوکت و در عرف شرع کسی است کھ بر مسلمانان مستولی باشد،

 خواه عادل باشد، .مادام کھ مخالف شرع نباشد نھی کند، واجب است طاعت امام و سلطان در ھرچھ امر و

 .)171ص ،ھمان جا( .»خواه جابر

و از  مقام مذھبی کشور را دارد و باالترینا. منین لقب داردؤامیر الم پادشاه کشور مراکش، ،ون نیزھم اکن

قدرت مذھبی  بین قدرت سلطنت وتمایزی  ل بتوانکمش ی،در کشوری مثل عربستان سعود آن باالتر

مذھبی متکی بھ قوانین شرعی را در آنجا جاری استبداد  تواماً  ،اقتدار مذھبی و اقتدار سیاسی .یافتوھابیان 

 .ساختھ اند

قدرت از  فرزندش در کربال در زمان یزید، کست علی در جنگ صفین با معاویھ و کشتھ شدن حسین،با ش

مبداً  امامت و ۀنظری ،سر آن د کھ برمی شوگاھی رھگ این جدائی، .دمی شووان علی خارج دست پیر

را بر مبارزات نظری و عملی  خودۀ سای قرن، 14و بھ مدت  شکل می گیرد، فقاھت و حکومت فقاھتی

م آن اما ست کھ حکومت در اصل ازا شیعیان بر آنۀ نظری اولیۀ ھست. انواع فرقھ ھای شیعھ می گستراند

بیش از ھمھ  ،جعفر صادق ،امام ششم ،در میان امامان شیعھ .سلطنت امری غصبی است معصوم بوده و

 ۀریاست دنیائی مردم برعھد پیامبر، بعد از ،کالم سنت در .در تکوین نظری حکومت اسالمی کوشیده است

امام و  ،در کالم شیعھ ولی .ریاست دنیائی دارد) منینؤامیر الم(مسلمانان  ۀخلیف و است )1( اھل حل وعقد

والیت ذاتی ناظر بر ( ریتعالی دارای والیتی تکوینی استدر این دیدگاه ذات با. مبرندراه پیا ۀولی ادام

امامان  ،نظر شیعھاز .)1( والیت تشریعی بھ پیامبر و ائمھ تفویض شده است با اذن شارع، و) و کون وجود

اما از  .بابت بھ طریق غیب و معجزه دست یابی دارندو از این  حب مرتبھ ای از والیت تکوینی اندصا

 ولی شیعیان بر. چرا کھ یک شرط آن معصومیت است. والیت در حد امامت قطع می شود ،نقطھ نظر کالم

امام » غیبت«و ) ریکامام حسن عس(از مرگ امام یازدھم بعد  بھ ویژه ،مانراه اما ۀادام سر چگونگی
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دچار  عھده دارندھ فقھا و علمای دین تا زمان بازگشت مھدی، در دنیا ب و نقشی کھ) امام مھدی(دوازدھم 

کھ در ابتدا توسط  .است "نیابت"نھاد  شیعھ گردیده، ۀاما آنچھ مانع از فروپاشی فرق«. چند پارگی می شوند

 زکات را امام ھفتم شیعیان بنیان گذاری شد و برای اولین بار جمع آوری خمس و ،امام موسی کاظم

در ) نیابت خاص امام(توسط چھار نایب امام غایب  ،این امر در پی مرگ امام حسن عسگری .ان دادسازم

امکان داد کھ اقتدار روحانیون  )نیابت عام امام( عنوانھ ب فقاھت با ایجاد نھاد و یافتطی چند دھھ ادامھ 

مھدی خلجی ، ایران نظم نوین روحانیت درکتاب نقل از (» .شیعھ تا زمان ظھور امام زمان حفظ شود

1389( 

 در این  ،ساسانی و روم و عقب راندن اعراب ترک در قلمرو سابق ھای ایرانی و استقرار حکومت با

 با دست اندازی بر زمین ،شیوخ سنی و شیعھ فقھا و وروحانیان . ترکیب قدرت تغییر چندانی حاصل نشد

کسبھ و پیشھ وران اً ان و دھقانان مرفھ و بعضھا و موقوفات و اخذ مالیات ھای مذھبی و تکیھ بر زمیندار

ایلیاتی را در  -بخشی از وظایف دولت ھای فئودالی ،بھ آن یند کھ با اتکامی دادتشکیل  قدرتی را ،مرفھ

 رب ،و حل و فصل معامالت...)  تولد و مرگ و ،طالق، ازدواج( قضاوت و تمشیت امور خصوصی ۀزمین

دوران قدرت گیری . رًوسای قبایل تواًم با کشمکش و رقابت بود سالطین واین تقسیم قدرت با  .عھده داشتند

برای اولین بار  .دانستو قدرت سیاسی  روحانیان ۀصفویھ را می توان از این نظر چرخشی در رابط

 ،من اصطالح فئودالیسم( آمد بھ وجودصوفی مشرب  ۀفئودالی در ایران در قالب شیع -حکومت مذھبی

ایلخانی در ایران  سیستم خانخانی و زمینداری و در مورد مناسباتمعنای عام آن  در را فئودالی فئودال و

وارد مباحث  یا ایران را نفی کنم و ویژگی ھای مناسبات زمینداری در شرق وبرده ام بدون آنکھ  بکار

و  شیرشم بھ زورشاه اسماعیل و شاه عباس و شاه طھماسب  .)شیوۀ تولید آسیائی و استبداد شرقی شوم

خود را در قلمرو وسیعی  پادشاھی -حکومت مذھبی -سنیان بھ ویژه -کشتار وسیع دگراندیشان مذھبی 

 اتکابھ ...)  تعزیھ و ،قمھ زنی ،سینھ زنی(قانون شریعت و خرافات و تظاھرات مذھبی  .برقرار کردند

طی ھفت  ،حانیانروی نظری و عملی تالش ھا ۀاین چرخش بر پای. قدرت دولتی در ھمھ جا جاری شد

 والیت در زمان ۀروی نظری کالمی و فقھی بر )2( عرفانی ،ھای مختلف ظھور اسالم در جنبھ قرن پس از

اشتراک ۀنقط ۀنشان ،کانون قدرت صفویان رشیوخ د حضور فقھا و .تزمان صورت گرف غیبت امام

 .والیت بود اجع بھبر کالم شیعی و عرفانی ر

بھ شرط عصمت امام مسلمین ) الفقھا ةتذکر(در بحث جھاد کتاب  ،شتمحلی فقیھ بزرگ قرن ھۀ عالم«

مکانی برای پذیرش امام عادل غیرمعصوم را با  -ولی ھم او ایجاد شرایط الزم زمانی. تصریح می کند

 بھ این تفکیک و ثنویت معتقد بود عالمھ مجلسی ھم کھ .)جاھمان( ».صفویان حاصل می داند استقرار

» اناالحق«والیت عرفانی کھ با ندای  ،با این چرخش. کانون سیاست صفوی پیدا کرد جایگاه واالیی در
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ت تا بھ حکوم. بھ والیت فقھی در عالم سفلی سقوط کرد ،بھ عالم علیا نظر افکنده بود ،سر دار حالج بر

 .مشروعیت بخشد ،فقھا و شیوخ و سالطین

از ن اروحانی ،ی نادر و کریم خانحکومت ھا ھا و برچیده شدن بساط صفویان و استقرار ھجوم افغان با

از رویًای کسب مجدد قدرت سیاسی و برقراری حکومت شرع  ھیچ گاهولی  .قدرت سیاسی عقب نشستند

پایھ  ،قلمرو پادشاھان ایرانی و رشد دستگاه آخوندیۀ با استقرار مذھب شیعھ در بخش عمد .باز نیایستادند

و والیت عرفانی و کالمی بھ حاشیھ  قھای بزرگ شیعھ ریختھ شدف نزد این بار ،ھای نظری والیت فقیھ

 .رانده شدند

نفع اقتدار اجتماعی ھ ب ،قدرت سالطین و علمای روحانی ۀخوردن موازنھم ھ ، ما با بدر دوران قاجاریھ

 .طلب می کردند» اذن سلطنت«این سالطین بودند کھ از فقھا اذن جھاد و .فقیھان روبرو ھستیم

 منقول از امام جعفر صادق است، )مقبولھ(روایت عمر بن حنظلھ ، والیت فقیھ ۀتند مساًلین مسمھم تر

کھ بھ استناد روایات دیگری از پیامبر  ).من او را حاكم بر شما قرار دادم (» كم حاكمایقد جعلتھ عل یفان«

برای . ھ می سازندیعشرعی دیدگاه والیت فقیھ را برای بسیاری از علمای ش ۀپای )3( اسالم و امامان شیعھ

مال احمد  ،)در اصول کافی(االسالم کلینی  ةثق ،)خاتم المجتھدین( ق. ه  940، فقھائی چون محقق کرکی

خمینی  و ،میرزای نائینی ،)در القضاء(شیخ انصاری  ،)در جواھر(ین نجفی شیخ محمد حس ،محقق نراقی

فقیھ، مورد استناد ۀ ثبات والیت انتصابی مطلقعمر بن حنظلھ در ا ۀمقبول ،)والیت فقیھدر کتاب البیع و (

نماز  ۀدر رسال )لمای جبل عامل در لبنان از ع( محقق کرکی فقیھ بزرگ عصر صفوی. قرار گرفتھ است

  ،قول کدیور در حکومت والییھ ب. فقھا در عصر غیبت می شودقلمرو اختیارات  ۀقائل بھ توسع ،جمعھ

و مجتھد از نظر ا. ت کھ اصطالح والیت فقیھ را بکار برده استاولین کسی اس )4( شھید ثانی« ،103ص 

نقل ھ ب.(السالم می باشد منائب ائمھ علیھ ،آنچھ نیابت در آن دخیل استۀ در ھم ،و فقیھ عادل در حال غیبت

 .»)شھید ثانی از کتاب القضاء ،مسالک االفھام فی شرح شرایع االسالم از

 بین ۀ طور روشن رابطھ برای اولین ب ،قاجاریھ دورۀدر ) .ق .ه 1185-1245 ( ھمال احمد نراقی فقیھ شیع

امامت فراتر نھاده و  ۀرا از دایر پا و مطرح کرد» عواید االیام«فقیھ عادل و مجتھد و والیت را در کتاب 

والیت «و » انتظام امور دنیای مردم «( .را مطرح کرد» والیت فقیھ«از آن فقیھ اعلم دانستھ و  حکومت را

 ).106ص ،ومت والییحک) (.در کالم نراقی جاری است» یاسی فقھا بر مردمس

این وظیفھ ) ق. ه 1355،یمیرزا محمد حسین غروی نائین(پس از وی میرزای نائینی از فقھای مشروطھ 

بھ ، عبارتی دیگر زعامت سیاسی فقیھھ یا ب و فقیھۀ والیت عام ۀفقھای شیعھ در باب نظری .دمی کن را دنبال

آیت هللا سید محمد  ،)صاحب جواھر(حسین نجفی عده ای ھمچون شیخ محمد «. تقسیم می شوند ستھدو د

شیخ و برخی مانند  ،ین قائالن آنندمھم ترآیت هللا گلپایگانی و آیت هللا خمینی از  ،حسین بروجردی

و  ،بوالقاسم خوئیآیت هللا سید ا ،آیت هللا سید احمد خوانساری ،سید محسن حکیم ،آخوند خراسانی، انصاری
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ندگان و مخالفان این نظریھ مناقشھ کن ۀدر رد) صاحب المکاسب المحرمھ( مرحوم شیخ الفقھا آیت هللا اراکی

در باب اعتقادی و کالمی بودن این  ،ھ مابین فقھای طرفدار والیت فقیھصرف نظر از اختالفاتی ک .»ھستند

والیت «: این اتفاق نظر وجود دارد کھ حد و حدود آن، تعییننظریھ و یا اینکھ از فروع فقھی است یا نھ و 

محجورین ھمچون ) عوام(و مردم  شارع مقدس ناشی می شود) قرار دادن(انتخابی نیست و از جعل 

] فرھنگ لغات معین –آنکھ بھ سبب بی خردی و ابلھی از تصرف در اموال خویش ممنوع باشد : محجور[

تمام اموری کھ در [در امور عام  قرار می گیرند؛ ور شخصیو صغیران کھ تحت والیت یا قیم در ام

. قادر بھ تشخیص منافع خود نیستند.] جامعھ بر می گردد ادارۀمسائل اجتماعی و  عرف بھ شئون سیاسی و

بھ استثنای  ھا تمام شئون انسان. قرار می گیرند امور اشراف دارد، ۀو تحت قیمومت ولی عادل کھ بر ھم

 ).113ص، حکومت والیی( ».تحت والیت شرعی فقھاست سپھر زندگی خصوصی

تصریح کرده است؛ ) ش 1348نجف در سال ۀ ھای خارج فقھ در حوز درس( خمینی در کتاب والیت فقیھ

جعل قیم مانند . ندارد] قرار دادن و تعیین[و واقعیتی جز جعل  فقیھ از امور اعتباری عقالیی استوالیت «

 ).41ص ،والیت فقیھ( ».غار از لحاظ وظیفھ و موقعیت ھیچ فرقی ندارندقیم ملت با قیم ص -برای صغار

لب  ،این لحاظ از .والیت عالج قصور و نقص مردم است ،در تمام نظریات فقھای طرفدار والیت فقیھ

چون معیار «: گفتھ 159در ص » پیرامون وحی و رھبری«مطلب را آیت هللا جوادی آملی در کتاب 

تحدید  تشخیص موکل و و میزان تصمیم گیری در وکالت، است تشخیص ولیتصمیم گیری در والیت 

چھ اینکھ ممکن نیست شخص مختاری  .پس جمع والیت و وکالت ممکن نیست .حدود از طرف اوست

آشکاری از منطق  ۀما با نمون). 119ص ،حکومت والیی( »...برای خودش قیم و ولی نصب نماید

 ،فقیھمی خواھد بگوید کھ  روشن تر زبانھ کھ ب.رت روبرو ھستیمفلسفی در این عبا ۀارسطوئی و سفسط

جامعھ رعایت  ۀرا در ادار لذا موظف نیست ھمچون وکیل نظر موکلین خود .ولی مردم است نھ وکیل آنھا

نظر ولی فقیھ سازگار و ھماھنگ  را با اعمال خود ،قاصرانو محجوران این مردمند کھ باید ھمچون . کند

  .نمایند

 از یک ،بعد از نھضت مشروطھ پیش و ۀر دورد ،یید والیت فقیھدر تاً  یت شیعھ با این انبان نظریروحان

را از طریق نفوذ در دربار  خود قدرت ،ت قاجار کنار آمدهبا قدرت موجود یعنی سلطن طرف سعی می کرد

حمایت  وو از سوی دیگر با ھمراھی با جنبش توده ای  سردمداران حکومت گسترش دھد پیوند با و

  .را بھ سیاق خویش در آورد سعی می کرد کھ آن ،آن زا مشروط

 ۀعلیرغم آنکھ با تاًیید نظری ،هشا میرزای قمی و شیخ جعفر کاشف الغطا از بزرگترین فقھای عصر فتحعلی

 ولی سلطنت فتحعلی از آن مجتھد فقیھ می دانستند ،در عصر غیبت امام اصل حکومت را ،نیابت عام فقھا

و ھمین شیخ جعفر بود کھ در  و شاه ناگزیر بود مشروعیت خود را از آنان طلب کند ا تاًئید می کردندشاه ر

عھده ھ بھ فتحعلی شاه اجازه داد کھ رھبری جھاد با کفار روس را ب اعالم جھاد داده و جنگ با روسیھ،
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 ۀمشروط(.کرد یاد» ردبندگی خود اعتراف دا ما کھ بر ۀبند«ھمان اجازه نامھ از شاه بھ و در  بگیرد
 ).74ص  ،ماشاء هللا آجودانی ،ایرانی

بر مشروعیت شاه در برخی از نوشتھ ھایش صحھ ، ھم چنین است کھ مال احمد نراقی مجتھد معروف

 .روایت مدون کرد 19والیت فقیھ را با استناد بھ  ۀکھ او کسی است کھ نظریعلیرغم آن ،گذاشت

روئی ولحت آمیز و دکھ دروغ مص، دارد» تقیھ«ریشھ در سنت  ،فقھای اعظم شیعھ ۀاین رفتار دوگان

 بررسی آرای خمینی راجع بھ والیت فقیھ، سطور آینده در من در .دھد پوشش شرعی می سیاسی آنان را

مشروطھ بھ پیش زمینھ ھای نھضت  بررسی تاریخی، را در سیر خود فعالً  .خواھم گشتباز مسألۀبھ این 

 .ادامھ می دھیم

 وطیت و نقش روحانیترنھ ھای انقالب مشپیش زمی

تغییرات  با تالطمات و ناصرالدین شاه، دوران سلطنت فتحعلی شاه و بھ ویژه در طی سلطنت قاجاریھ،

گلستان  ی ایران و روس و شکست ایران و تحمیل دو قراردادجنگ ھا .ی زیادی روبرو ھستیماجتماع

کھ منجر بھ از دست دادن مناطق وسیعی ) م1828 - ش .ه 1206(ترکمن چای  و) م 1813- ش .ه 1192(

دنبال گسترش مناطق ھ استقرار انگلستان در جنوب ایران ب .از و پرداخت غرامات زیادی گردیداز قفق

ی عو جدائی قط) خورشیدی۱۲۳۶میالدی و  ۱۸۵۷( ر ھند و عدم موفقیت ایران در جنگ ھراتنفوذش د

گسترش روابط تجاری و دیپلماتیک با کشورھای غربی و رفت و آمد سیاحان و مستشاران ، آن از ایران

جی و تاًسیس بانک اض خاررمتعدد و استق -بانکی -گمرکی -دادھای تجاریعقد قرار خارجی بھ ایران،

روسیھ و انگلیس  بھ ویژهھای خارجی  گی ھرچھ بیشتر ایران را بھ قدرترایط وابستش ...شاھنشاھی و 

حیات سیاسی  ، برنگ اولروسیھ و پایان ج 1917تضاد روسیھ و انگستان حداقل تا انقالب  .فراھم آورد

 .ایران سایھ افکنده بود

مترقی و سکوالر در ایران  رشد اندیشھ ھای ،گسترش روابط با خارج یکی از نتایج مثبت باز شدن درھا و

بھ  یا در آنجا اقامت داشتند، آمد می کردند و از طریق روشنفکرانی کھ بھ خارج رفت و کھ عمدتاً  بود

بعد مبارزات مردم بھ ضد استبداد و فساد دربار و ھ از این ب .شد ساحت فکری ایرانیان وارد می

در دو محور  والیات ۀوان انصار آنھا در ھماع ستم خوانین و مباشران و کالن و ظلم و شاھزادگان خرد و

و ضرورت تغییر و اصالحات را بیش از پیش موضوع  ری و ضد استبدادی جریان پیدا کردضد استعما

 . روز ساخت

و ھنوز ھم (روز از آنھا وجود داشتھ  ھای ناقصی کھ آن درک ۀقانون و آزادی با ھم ،خواست استقالل

بازرگانانی کھ از رقابت  .روز ایران تبدیل می شد طبقات پیشروی آنر و بھ شعار روز اقشا) وجود دارد

خفقان و  روشنفکرانی کھ از سانسور و ،آز حکمرانان داخلی در رنج بودند خارجی و حرص و ناسالم

کار مشغولیت روزانھ  زحمتکشان شھری و روستائی کھ غم نان و ،بداد و فساد دربار در عذاب بودنداست
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ھای زیادی از شھرھای  جنبش بابی در بخش .مبارزه کشانده می شدند ۀر از پیش بھ صحنبیشت شان بود

و در  ش .ه 13قرن ۀ در نیم شیراز و بوشھر، ی شھری در اصفھانشورش ھامرکزی و شمالی ایران و 

 .نمونھ ھای بارز این رشد مبارزاتی بودند -جنبش سراسری تنباکو ،ی متاًخرترسال ھا

چپ گرا و اسالم گرا حول دو محور ضد  -)مذھبی و عرفی ( یاسی ملی گراس -سھ جریان فکری

اخیر با حضورشان حیات سیاسی  ۀسال 150کھ در سرتاسرتاریخ  ضد استعماری شکل گرفتند -استبدادی

 .خصوص در مبحث ما راجع بھ قانون اساسی اھمیت داردھ جای پای آنھا ب. ایرانی را رقم زده اندۀ جامع

م ھای پاسخگوئی بھ آنھا بھ ظھور اصالح طلبانی در میان طبقات حاک ش ھا و ضرورتاین جنب و جو

شاھزاده عباس میرزا و مشاور  .بھ این ضرورتھا پاسخ دھند واقع بینانھ ترمی خواستند منجر شد کھ 

رگ با م. کھ قدم در اصالح امور گذاشتند اولین کسانی بودند قائم مقام فراھانی از اصالح طلب و ادیبش،

کھ قتل او مجال پیش ، اصالحاتی را دنبال کرد، قائم مقام در وزارت محمد شاه، زودرس عباس میرزا

 .بعد بودند ۀمردان اصالحات دور الدولھران امیر کبیر و سپھساالر و مستشامیرزا تقی خ .بردش را نداد

 ،ایجاد آموزش مدرن ،ریقانون مدا، تمرکز و امنیت روز، آنایلیاتی –فئودالی  ۀتی کھ در جامعاصالحا

بدون آنکھ از مرزھای مناسبات حاکم ؛ در مد نظر داشتھای درباری را  خت و پاشتحدید فساد و ری

اما  .ی حیاتی بودسرمایھ ضرورتِ◌  نخستین و انباشتِ  فراھم می آورد کھ برای رشدشرایطی را  بگذرد

و  بار وسیع قاجار و چماق تحریمدر شاه و خاندانبا سد استبداد و منافع مواجھھ  در ،این مردان اصالحات

از  -ربار و حتی خارج از کادر حکومتی کھ در تغییر و گام اصالحیمرتجع نزدیک بھ دروحانیان تکفیر 

و یا  جان بر سر آن نھادند مثل قائم مقام و امیر کبیر یا .دست دادن نفوذ ارتجاعی و منافعشان را می دیدند

قانون  گرتھ ھائی از تدوین قانون و در ندی کھ سپھساالرن اصالحات و رودر این میا .خانھ نشین شدند

 .واھم پرداختبھ آن خ نقطھ نظر بحث ما اھمیت دارد کھ پیش گرفت از اساسی در

کربال و  ۀروحانیت شیعھ در وجود این شرایط فرصت تازه ای یافت تا با بازسازی واقع، از سوی دیگر

 ۀو مبارزه با مدرن گرائی و عرف گرائی زیر بھانظلومیت شیعھ حماسھ سازی از آن و علم کردن م

 ،آزادی خواھی و مبارزه با استبداداجانب و کفار و با بلند کردن پرچم دروغین ۀ مبارزه با استعمار و سلط

اعالم جھاد روحانیون بھ ضد روسھا و شرکتشان در  .ی کندری اسالم سیاسی جاھا خون تازه ای در رگ

تحریم تنباکو توسط میرزای  و رژی ۀبرای جھاد با کفار روسیھ و واقع) روستائیان بھ ویژه( بسیج توده ھا

 .ندن گردیداکھ باعث قوت و نفوذ بیشتر روحانیاند مھمی  ۀدو واقع ،شیرازی

و ) سید شفتی( سید محمد باقر اصفھانی. والیت فقیھ را تدوین کرد ۀنظری ،م نظراگر مال احمد نراقی در مقا

این ۀ در مقام عمل در اصفھان داعی بود امام جمعھ مسجد شاه اصفھانکھ  پسرش ،)آقا نجفی(قی حمد تسید م

 .حکومت را در سر می پروراندند
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در حضور آشکار خارجیان شاھد رشد وسیع تجارت و نفوذ خارجی بود و این را  ،اصفھان در این دوره

 .بودجنبش سیاسی در اصفھان را شکل داده  ،ماد مھار رخدھچ ش. ه 1270- م 1890 ۀدر دھ. شد دید می

دنبال آن شرکتی مستقل از ھ ب ،دوم. لغو گردید دنبال اعتراضات مردم،ھ ب 1891نخست امتیاز تنباکو در 

ھا و چھارم تاًسیس بانک باالرفتن قیمت کاال ،سوم .)1894( ای آن در اصفھان تشکیل شدبازرگانان بر

 .م1890 ۀصفھان مانند ھمھ جای دیگر از دھا. ر اصفھان تاًسیس گردیدھم د کھ شعبھ ای از آن شاھنشاھی

 اصفھان در). 142ص ،ونسا مارتین ،دوران قاجار( .از تورم ناشی از سقوط ارزش نقره دچار زحمت شد

خاص  ۀخشونت و شیو ۀواسطھ ب .بود) شاھزاده مسعود میرزا(دوره در زیر تسلط ظل السلطان  این

اجتماعی در اصفھان از گسترش و عمق بیشتری نسبت بھ جاھای دیگر ھای  شورش -حکومت او

اصفھان در  کمی کمتر از سی سال قبل از انقالب مشروطیت، م1879 - ش .ه 1257در  .برخوردار بود

شورش را امام  ظل السلطان ۀگفتھ ب .بھ سبب باال رفتن قیمت نان بود، اتفاق افتاد کھ ظاھراً  زرگیشورش ب

مردم دستھ دستھ در . ھا بستھ شدان از پخت نان سرباز زده و بازارنانوای. بودرانگیختھ اصفھان بۀ جمع

آنان از برپائی نماز  .در راًس بودندشھر ۀ برجستشیخ باقر دو تن از علمای  امام جمعھ و .مساجد گرد آمدند

م و ی مردشرکت وسیع توده ھا .کھ این عمل بھ معنای عدم مشروعیت حکومت بود جمعھ سرباز زدند

و لوطی ھا با شعارھائی  مردم. از نارضایتی عمیق مردم حکایت داشت ،لوطی ھای شھر در این تطاھرات

نارضایتی ھا و گرایش  آقا نجفی برای بیان این .او از اصفھان بودندخواستار خلع ظل السلطان و رفتن 

مسیحیان تحریک  یھودیان و ،او آنھا را بر ضد بابیان« .خودش را داشت ۀزبان و وسیل ،ضد خارجیان

ن جنگی مذھبی را رھبری کرده و بر ضد بابیا .م 1889او در . کرده و بھ آزار و اذیت آنان وادار می کرد

ھشت ممنوعیت برای یھودیان  او -.آنان را وادار کرد کھ بھ اصطبل ظل السلطان پناه برندھا تن از صد

مرتدان . کاالھای اروپائیان را نجس اعالم کرد. ام نموددر خواست اعد 1892برای بابیان در . برقرار کرد

. را مجبور بھ فرار از اصفھان کرد) ودندمسلمانانی کھ در بغداد مسیحی شده و در اصفھان سکنی گزیده ب(

، قمار شده اند اینکھ مراکز نوشخواری و ۀبھ بھان ن،آنا ۀبھ تعطیلی قھوه خانھ ھا و شکستن در و پنجر

ھم فراتر نھاده ، دیدگاه خود را نسبت بھ حکومت اسالمی و نقش فقیھ  از این را نجفی پاآقا . ھمت گماشت

و کوشش برای  توسط ایرانیان با طرح نپرداختن قروض اروپائیان او. صورت یک نظریھ گسترش دادھ ب

جفی آقا ن .فراھم آورد بسط قدرت قانونی شرع و علما را ۀزمین ،ن برداشتن حقوق قانونی اروپائیاناز میا

ھر دستوری کھ  -بھ موجب قانون حکومت اسالمی«. خود پرداخت ۀنظری ۀبھ ارائ ،بر بستر این تجربھ

 ... بین آنھا تفاوتی نیست دین و حکومت تواًمانند و .الزم االجراء است -حاکم دینی و ملی صادر می کند

ھیچ چیز ورای آن  ا کند وھرگاه قاضی شرع تصمیماتی گرفت حکومت باید آنھا را اجر ،در ھر مورد

این آخری  ،انگلیسی ۀدر دعوای یک تاجر ایرانی با یک تبع ،آقا نجفی اساس این فتوا،بر» ...وجود ندارد

نگرش ملی گرائی مذھبی و «را مجبور کرد کھ از قانون شرع اسالم تبعیت کند کھ مصداق عملی ای از 
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  »را می توان دید تواًمان حکومت اسالمی ھستندنیز نگرش سنتی مبنی بر اینکھ دین و دولت پایھ ھای 

کھ روشن است کھ خارجی ستیزی روحانیانی چون آقا نجفی با ملی گرائی ای ( .)146ص  ،دوران قاجار(

وجود آمد را نمی ھ ب ،ای ضد استعماری و ضد امپریالیستیبعد ھا در جریان انقالب مشروطھ و نھضت ھ

  .)توان یکسان گرفت

 برای توضیح بحث ما و نشان دادن اھمیت و 13کز دیگر مبارزه در اواسط قرن دو مرشیراز و بوشھر 

 ،زمان مثل اصفھان شیراز در آن .جالب توجھ ھستند ،والیت فقیھعملی  ن و بسط نظری واوزن روحانی

 ندر میا«:در این باره می نویسد  دوران قاجارونسا مارتین مًولف کتاب تحقیقی . مرکز بزرگ تجاری بود

گشایش  در رابطھ با تجارت از طریق خلیج فارس و ]ش .ه1259-1279[میالدی 1870-1900ھای  سال

حتی آنان در این دوره از این نکتھ آگاه  .طور اساسی ثروتمند شدندھ تجار ایرانی ب ،1880راه کارون در 

بھ  با ھیاھو بود وکھ این خود منبع ناخوشنودی آنان . کھ تجار خارجی سودھای کالن تری می برند شدند

التی کھ تجار ایرانی در رقابت با بیگانگان با آن روبرو بودند و از فقدان حقوق قانونی در کحکومت از مش

در اینجا ھم مانند اصفھان جنبش توده ای بھ سر کردگی ). 105ص(» .مقایسھ با آنان شکایت می بردند

 ،سو از یک و حاج میرزا ابراھیم مجتھد، )ازیمیرزای شیرداماد (تجار و روحانیونی چون سید علی اکبر 

بھ تعرض بھ منافع خارجیان  را تحت فشار قرار می داد و از سوی دیگر، ،حکمران شیراز ،قوامۀ خانواد

 فارس ۀخان تشکیل مجلسی بنام عدالت. می پرداختند ،بانک شاھنشاھی ،و مخالفت با نمودھای آن از جملھ

قول حبل المتین از عرف اروپائی ملھم شده بود و یکی ھ و اشراف محلی کھ ببازاریان  ،علما ،نمایندگاناز 

قدرت یابی  ۀنشان از نمایندگان آن حاج میرزا محمود معین التجار از چھره ھای سرشناس مشروطیت بود

پخش و خواندن روزنامھ . آن در جھت محدود کردن قدرت استبداد بود ۀجنبش و جھت گیری اصالح طلبان

نشانھ ھای دیگر این گرایش عرفی و ترقی  ،جنبش ۀحضور زنان در میان -اختر و قانون ھائی چون

 نجا ھم مثل جاھای دیگر خود را درسوی دیگر گرایش اسالم گرا و حمایت از شریعت ای از. اندخواھانھ 

اه و خانھ و انبارھای یھودیان و ارمنیان و گ بھ مجالس موسیقی شرب خمر گرنھ و ویراناححمالت مسل

 .می دادپیوند با بیگانگان نشان  رعنوان حلقھ ھای دھ حتی در تعرض بھ خارجیان و زنان آنان ب

در شھرھای بزرگ  بھ ویژهنھضت مشروطیت با این پیش زمینھ ھای فکری و عملی در اقصی نقاط ایران 

و  ان کھ تاریخاً بورژوازی نوپای ایر در این میان، .)5( و جنوب گام بھ گام شکل می گرفت شمال و مرکز

ھای بیگانگان از  و محدود کردن دست امنیت با شعارھای قانون و در راًس این جنبش قرار داشت عمالً 

ولی از ھمان ابتدا با دو پای  ،پا بھ میدان گذاشتھ بود ،مقید کردن استبداد شاھی و دربار منابع ثروت و

حبان سرمایھ ھای تجاری و سوداگران بازار از صا اول آنکھ این بورژوازی عمدتاً  .چوبی حرکت می کرد

ھای مذھبی کھ بازار را مقر اصلی خود  تو با روحانیت و سازمان در شد و در رشتھ ای تو تشکیل می
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کسب مشروعیت بازاریان از متقابل مالی روحانیت بھ بازار و  یاتکا .در ھم آمیختھ بود، کرده بودند

ھ بخشی از بنکداران و تجار بزرگ از برکت مشارکت با سرمایھ دوم آنک. این امتزاج بودۀ پای ،روحانیت

این بورژوازی ھای زیادی شده و از صفوف  ھای خارجی صاحب ثروت ھای خارجی و فعالیت با شرکت

 ،این افزون بر. ل و دودستگی می کردنوپا را دچار اخال ۀاین طبق ۀیکپارچ ۀگرا خارج شده و مبارز ملی

یف عھم فاکتور مھمی در تض) مالکان -ابورژو(ی از این بورژوازی با زمین بخش یپیوند ھنوز پابرجا

 ،ھدر جنبش مشروط تروحانیشرکت  .متحدان آن می بود ضد استبداد فئودالی و ھدموکراتیک ب مبارزۀ

بھ خاطر منافع طبقاتی معین و نیز منافع ویژۀ  ،دھند شھادت می 13قرنۀ ھای میان چنانکھ اکثر شورش

توان بسیج وسیع توده  و نفوذ و قدرتروحانیان بھ واسطۀ . ھ خواھان قدرت سیاسی است، بودروحانیتی ک

را جنبش توده ای و اعتراضی از طریق شبکھ ھای مذھبی در اختیار داشتند رھبری بخش مھمی از  کھ ای

آنان، بھ حال آنکھ . را در جھت اھداف ارتجاعی خویش گسترش داده، ھدایت نمایند تا آندر دست گرفتند 

رنگ شدن نقش عناصر  پرو مانع  مانع مھمی در انکشاف مبارزۀ طبقاتیویژه روحانیان پان اسالمیست، 

 .سال اخیر در ھر بزنگاه تاریخی تکرار شده است 150در  این مسألھ .مترقی و دموکرات در آن می باشند

بارزات اجتماعی و حّدت یابی گفتم کھ انعکاس م. ش.برگردیم بھ دورۀ مورد بحث، میانۀ قرن سیزدھم ه

گذشتھ از نقشی . عناصر دوراندیش و روشن تر حاکمیت را بھ فکر اصالحات می انداخت تضادھا، الزاماً 

میرزا حسین خان  .کھ قائم مقام و امیر کبیر در دورۀ محمد شاھی و اوایل سلطنت ناصرالدین شاه داشتند

رداختن بھ مساًلۀ قانون بھ طور کلی و قانون اساسی بھ طور در دورۀ متاًخرتر، با پ) سپھساالر(مشیرالدولھ 

او پس از رسیدن بھ «. ین گفتمان در ایران داشتھ استو رشد ا خاص، نقش مھمی در بیداری افکار

قبل از آن طرحی ) ه ق1288.(را نوشت و تقدیم شاه نمود )6(اولین طرح رسمی قانون اساسی  صدارت،

 و مصلحت خانۀ ن تشکیل شورای دولتیآکھ در  ده بودششاه عرضھ  نوشتھ و بھ-1276غیر رسمی در 

حکومت  مترقی و اندیشۀ(» .مجمع فراموشخانھ تاًسیس یافت ،پیش بینی شده و انجمن سیاسی بنام ،عامھ
 ۀنویسند میرزا یوسف خان مستشار الدولھ مزبوراصلی در تدوین طرح  .)17ص ،فریدون آدمیت ،قانون

داند و  منطق قانون اساسی را روزگار متحول می ،طرح مذکور .مھمی داشت نقش »یک کلمھ«رسالھ 

و منع ھر  قانون افراد در مقابلین طرح با قراردادن حق تساوی ھمۀ ، در اتغییر سیاست در جھت ترقی

آنھائی کھ «: و پرستش را چنین توضیح می دھداصل آزادی مذھب  ،ی از دخالت در امر قضائیمقام اجرائ

خواه گبرھا و سایر مذاھب مختلفھ  ،یھودیان، از قبیل مسیحیان دین اسالم ھستند، خارج از در ایران

حال باید آسوده و  و یا آنھائی کھ برای کسب و تجارت بھ ایران آمده اند،علی ایرعایای خود ایران باشند 

ین خود زندگانی کھ بھ آزادی تمام دراجرای آئاحدی بھ آنھا نباید برسد  محترم باشند و دست مزاحمت

 از قوۀ قانون گذاریتفکیک اختیار  اصل بسیار مھم دیگر لزوم ).198ص -ھمان جا ،آدمیت(  ».کنند

کھ سپھساالر برای عرفی کردن قانون اساسی دارد و در آن از جدائی سیاست از تصریحی  .اجرائی است
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باید از کارھائی کھ  ،تعلق داردھ امور معاش و زندگانی کارھائی کھ ب«. جالب است دیانت صحبت می کند،

ھا  فارسی، فقره فقره قانونیافتھ و برای امور دنیوی بھ زبان  انفکاک بھ امور معاد و آخرت متعلق است،

زراعت  علوم، خارجھ و داخلھ، مالیھ،قبیل عدلیھ، نظام، و مال ھر اداره از نوشتھ شود و عدد گذاشتھ شود 

دستورالعمل خواھد شد  ،برای آن اداره. ھا و غیره و غیره گلجن معادن و پست و تلگراف، و تجارت،

مانع از  –ن و درباریان با آن مخالفت روحانیا. طرف شاه تصویب شداین طرح از . )198ص، ھمان جا(

دستگاه شرع و تفکیک ھای  تصریح محدودیت ،حقوق اجتماعی افرادبھ رسمیت شناختن  .اجرای آن گردید

حاج مال علی کنی  «.د کھ مورد مخالفت قرار گرفتمواردی بو اجرائی از زمرۀکامل قوۀ قانونگزاری و 

ظاھر خوش نماست و خوب و در باطن ھ کھ ب» زادیآ یحۀقب کلمۀ«آزادی در متن بھ نام  از کلمۀ ،مجتھد

نام ....م و حکام واالمقامء و سالطین عظاخالف جمیع احکام رسل و اوصیااپا نقص است وعیوب و برسر

 1289و در دوم شوال  بھ توشیح شاه رسید -ه ق 1289شعبان  20طرح دومی با اصالحاتی در . »می برد

جدید اصولی و تحول  داً برا باید م 1289قانون اساسی «قول آدمیت ھ ب. مجلس مشورتی وزراء افتتاح شد

نھا تردیدی آکاستی  در. کاری مھم و مترقی بود -امکان زمانی آن قانون در دایرۀ. سیاست ایران شناخت

 ).209ص ،جاھمان( ».د چیزی در آن گنجانده نشده بوداینکھ از حقوق اجتماعی افرا مھم تراز ھمھ  .نیست

 دربار و حرم دربار رجال و در مقابل توطئۀ او ق .ه 1290و در. عجل بودتمس یدولت سپھساالر دولت

لح عرب در راه بازگشت از سفر چون حاج مال علی کنی و سید صا ،ن مرتجعیاو روحانی) انیس الدولھ(

 چرا .تزاری و انگلیس بی تاًثیر نبود ۀرقابت روسی ،در این امر. چار بھ استعفا گردیدنا ،بھ ھمراه شاه اروپا

  او .راضی نبودند مسألۀھا از این  و روس ھا بود با انگلیسی )7(قرارداد رویتر ۀامضاء کنندسپھساالر  کھ

قول آدمیت ھ ب .گذشتدر ق .ه 1298ۀدر ذی الحج -یت آستان رضویتولتصدی بعد از چندی وزارت و 

مرگ سیاسی مرموزی  را ھمان ابتدا آن از و نگردیدورت امری طبیعی تلقی صبھ  ھیچ گاهمرگش «

 :گوید می این دوره بارۀآدمیت در ).469ص ، ھمان جا. (شناختند

در راه تعییرحکومت استبدادی و  ،ربھنخستین تج .اھمیت تاریخی زیادی دارد میرزا حسین خانی، دورۀ«

اصول  ،حکمرانی مطلق ۀغیر از سنت کھن این دوره داشتیم و دانستند کھ ایجاد دولت منتظم غربی را در

 تحول افکار اجتماعی و. قانون گذاری جدید ھمین دوره است أمبد .سیاست دیگری ھم در دنیا متصور است

ترفی روزنامھ  .مایھ داشتدرخششی شگرف و پر) ی اروپائیفکر ھای تحت تاًثیر مستقیم جریان( سیاسی

ھمھ  از .دوره است ھای اینبرازنده ترین جنبھ  از ارزشمندترین و انتقاد اجتماعی، بحث و و آغاز گارین

نسبت بھ مفھوم ملت و دولت،  اندیشمندی است ۀنظر طبق ھۀنگرش اجتماعی و وج تحول عنی تر،م با

 جدید نیز» ومیمافکار ع«پیدایش  ۀمقدم .لت و منشاً قدرت حکومتم متقابل دوالزا شناسائی حقوق افراد،

 )473ص ،جا ھمان(» .بھ این دوره است
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در جھت  ،فئودالیاستبداد تعدیل رژیم و تالش برخی از رجال حکومتی برای  از باال طرح اصالحات 

و تحول نگرش  ،شکست آن و ھت اولیھ سرمایشنبارشد بورژوازی و احقوقی برای  سیاسی وایجاد شرایط 

 ۀوعرف گرای تحصیل کرد از طریق روشنفکران نوگرا کھ عمدتاً  –ھمراه گسترش افکار نو ھ ب اجتماعی،

کھ منادی نوگرائی در  ج جدیدی در جامعھ ایجاد کردمو .وارد ایران می شد یا خارج رفتھ، مقیم خارج و

 -حکومت قانونمطالباتی چون  .نت مطلقھ بودقضائی جامعھ و محدود کردن قدرت سلط ساختار سیاسی و

بر بستر یک جنبش . بود خانھ و آزادی کھ در صدر خواستھ ھای بورژوازی نوپای ایران برپائی عدالت

بھ  ،استعمارگران روس و انگلیس و گرچپاولعمومی و توده ای بھ ضد مالکان و حکمرانان جبار و 

 .ئی ھمگانی تبدیل شدخواست ھا

در کنار  .اجتماعی ایران رو بھ وخامت گذاشتھ بود –اوضاع اقتصادی  انی حکومت قاجار،پایۀ در سھ دھ

از دست  شرق مملکت و جنوب و خارجی و حضور تھاجمی روس و انگلیس در شمال و گسترش نفوذ

 .می زدنا آرامی ھای اجتماعی را دامن  ،یکسری مسائل دیگر ھم دادن مناطق وسیعی از خاک ایران،

کاھش  ،آورده بود بھ وجودھا را  ھای خارجی کھ انباشت کسری پرداختو امتیاز م ھای خارجیانباشت وا

کھ گران  -ارزی ۀعدم انباشت سرمایھ و ذخیر شدن ظرفیت تولیدی داخلی، سریع ارزش پول و محدود

ایاالت و  مرکز بر اگر سست شدن کنترل سیاسی .کمیابی را موجب گردیده بود شدن کاالھای ضروری و

جامعھ فراھم گردیده  فت کھ شرایط یک بحران انقالبی درخواھیم یادر ،فزائیمااین شرایط بی بر ناامنی را

 .بود

دست میرزا رضا ھ مظفرالدین شاه کھ با قتل پدرش ناصرالدین شاه ب دورۀتظاھرات وسیع مردم در 

 ۀبعد از واقع .ارج سازدرا از دست حاکمان خ رفت کھ شیرازهء امور می، کرمانی، بھ سلطنت رسیده بود

و پریم  -بلژیکی در راًس کل گمرک ایران) نائوس(گمرکات با انتصاب نوز  ألۀمس )8( وتنباک ۀقضی -رژی

با تقاضای  ،منجر بھ برپائی تظاھرات وسیع بر ضد عمال امپریالیستی ،بلژیکی در گمرک آذربایجان

وجوه  -ی ایرانن و تقاضای ایجاد بانک ملمبارزه با بانک شاھنشاھی و بایکوت آ .اخراج آنھا گردید

بست نشینی و مویھ گرائی آخوندھا  در کنار. ی دھدرا نشان متیز ضد استعماری جنبش  ۀدیگری از این لب

فدائی توسط  ھ ھایانجمن ھای مخفی و گردانھای مجاھد و دست ،نی کھ میدان دار شده بودنداو روحانی

بدین ترتیب  دو جریان اسالم گرا و عرفی گرا، .شکل می گرفت ھای مشروطھ طلب، انقالبیون و رادیکال

سازش او با  عقب نشینی مظفرالدین شاه و اول با ۀدر مرحل .ماندھی نیروھای خود می پرداختندبھ ساز

 فرمانی برای تشکیل مجلس شورا و نوشتن قانون اساسی صادرشد ن و عناصر لیبرال اشرافیت،اروحانی

بھ  .سال تشکیل شد 2مدت ھ نفر و ب 162مجلس شورای ملی با  .)ق. ه1324مطابق  1285دی ماه  8(

مجلس  اید داریبا یمل یران عالوه بر مجلس شورایمت اق حكو. ه1324مورخ  یموجب قانون اساس

درباره  یان سلطنت رضاشاه پھلویتا پا مخالفت ھااز  یبھ علت بعض یباشد ول“ مجلس سنا”بھ نام  یگرید
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د ین و تبعیران توسط متفقیبا اشغال ا 1320ور یپس از شھر. دیاتخاذ نگرد یمیننھ تصمقوه مق ۀن شاخیا

وقت  یدولت ھاشد و از  یمطبوعات نوشتھ مدر  تی، مقاالیسلطت پھلو یھا ھیاه و سست شدن پارضاش

 نكھ دریمند بود، تا ا س آن عالقھیز نسبت بھ تأسین یشد و محمدرضا پھلو ین مجلس میل ایتشك یتقاضا

م داشت كھ با اعتراضات یل مجلس سنا را تقدیحھ تشكیال یمیش دولت حك.ه 1327بھشت یارد 19روز 

از دولتمردان  یا باالخره با تالش عده یرو شد ول ندگان مجلس شورا روبھیاز نمای برخ یاز سوی ادیز

آن طبق اصول ارات یل مجلس و اختیتشك. دیب مجلس شورا و صحھ شاه رسین و بھ تصویاساسنامھ آن تدو

بھ . د شداز آنان اشاره خواھ یتنھا بھ برخشده بود كھ  ینیب شیپ یمتمم قانون اساس 46و  45، 44، 43

نفر از طرف مردم  یندگان مجلس سنا شصت نفر بوده كھ سیتعداد نما یقانون اساس 43موجب اصل 

پانزده نفر از تھران و پانزده (ه شا یگر از سوید یمیو ن) و پانزده نفر از شھرستان پانزده نفر از تھران(

 یانتصاب یو دستھ دوم بھ سناتورھا یانتخاب یشدند كھ گروه اول سناتورھا یانتخاب م) از شھرستان نفر

شروع و  یملی ھ ھمزمان با انتخابات مجلس شوراینیانتخابات مجلس سنا در ھر دوره تقن. معروف بودند

لس سنا داشتھ در مج تیعضو یرا برا یط خاصید شرایباسناتورھا . شد یك روز انجام میدر ی اخذ رأ

بازنشستھ ارتش، استادان دانشگاه و  ین، استانداران، امرایران، وزرا، معاونیوز ن نخستیب آنھا از .باشند

مجلس شورا را داشتند  یندگیدوره نما 3كھ حداقل  یسال سابقھ و اشخاص 20تا  15اشتن قضات با د

  .شدند یانتخاب م

 .کردند اصل تصویب  51در  می گفتند؛» نظامنامھ«را کھ بھ آن  مجلس قانون اساسی مشروطھ دولت و

ناقص  از آنجا کھ قانون اساسی توشیح شده، .قانون اساسی درگذشت یاز امضا مظفرالدین شاه ده روز بعد

دی بعد با چن ،متمم قانون اساسی -آن با ملت رابطۀو فاقد حقوق مدنی و حقوق مربوط بھ دولت و  بود

 107 ،کھ مفصل تر بود تصویب شد) 1325شعبان  29( ش .ه 1286مھر  14توشیح محمد علی شاه در 

 .ر خصوص تجدید نظر در قانون اساسییک اصل د اصل و

 :مذھب و حکومت ۀسر رابط جدال نظری و عملی بر

شھروندان بدون  ۀماصل برابری حقوقی ھ .قلنون اساسی مشروطھ در ابتدا ناقص و نافی حقوق ھمھ بود

رنگ و مذھب و دارائی در آن رعایت نشده و حقوق ویژه ای برای پولدارھا و شاھزادگان قاجار ، جنس

با تشکیل  .آن محدود بود ھای مذھبی در و حقوق اقلیت زنان در آن حق راًی نداشتند مھم تراز ھمھ  .داشت

در تمام  .ساسی اول آغاز گردیدقانون انواقص سیاسی حول تکمیل  -نبرد واقعی ایدئولوژیک مجلس اول

عرف گرا و  ما شاھد درگیری نیروھای و بعد آن، )کودتای محمد علی شاه(بداد صغیر دوران قبل از است

سر والیت فقیھ و  نظری بر ۀروحانیت با وجود مناقش .دولت و جامعھ ھستیم ،شرع گرا در درون مجلس

ھیچ وجھ حاضر نبودند؛ ھ ب ،شروطھ خواه و مشروعھ طلبنان بھ منقش فقھا در قدرت سیاسی و تقسیم آ

و تمام تالش مشترکشان بر آن بود کھ مھر اسالم و شرع  میدان را یکسره بھ نیروھای عرف گرا واگذارند
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 ،تصویب قوانین و اجرای آنھا تضمین نموده حضور فقھا و نظارت آنان را بر ،قانون اساسی زده را بر

 .و گسترش دھندکنند ا حفظ روحانیت ر ویژۀامتیازات 

زیادی نسبت بھ  یاھ روشنفکران تجدد طلب نیز با کج فھمی بھ ویژهیان نیروھای عرفی جامعھ و در م

ز بخشی از آنان برآن بودند کھ می شود ا .روبرو ھستیم ،وحانیت و نقش آنان در بازی سیاسیمذھب و ر

د استفاده کر ادی و مبارزه با استعمار و استبداد،نفع دموکراسی و آزھ ب ،نفوذ و قدرت آنان در میان مردم

بی آنکھ بھ عواقب آن  ندمی دادھر نوع امتیازی را بھ آنان  این راه بدون توجھ بھ توازن نیروھا، در و )9(

کھ برای فھم این  می دھدنمونھ ھائی از این دست را ارائھ  ،ایرانی مشروطۀءهللا آجودانی در ماشا .بیندیشند

آقاخان  جمعی از تجار و روشنفکران از جملھ میرزا -تحریم تنباکو -رژی ۀدر واقع. ستمطلب مھم ا

بھ  و از او می خواھند کھ صرفاً  نامھ ای بھ آیت هللا شیرازی می نویسند ،کرمانی و میرزا ملکم خان

نی بھ کار یع .بسنده نکند و امور را تا آخر اصالح کند، پیروزی کھ در لغو امتیاز تنباکو نصیب ملت شده

 معاونت ظلم و دستگاه ظلم و«از پیشوایان دینی می خواھند کھ آنھا نوشتند کھ  .ناصرالدین شاه خاتمھ دھد

امام «ر عرفی ما از ما باز می بینیم کھ روشنفک 1357سال بعد در  110 .»اطاعت ظالم را تکفیر کنند

 :خواست را داردھمین در »خمینی

با ھوشیاری آن حضرت، و فروتنی توأم با بردباری، کھ در برابر خرد عظیم سیاسی و شجاعت توام «

ونیسم جھانی از خود یظالم خیره سری چون شاه و اشرار سرمایھ پرست و سرمایھ دار در آمریکا و صھ

کنون در سراسر جھان، بھ ویژه ایران، ده است فرا راه تمام کسانی کھ تامتجلی ساختھ اند، چراغ روشنی بو

سروش آزادی را از زبان آن حضرت شنیده اند و با افشاندن خون . انقالبی گذاشتھ اند ۀارزقدم در راه مب

نقل  - رضا براھنی بھ خمینی  ۀاز نام( ».ھای عزیز خود بدان سروش پاسخ مثبت داده اند خود و نثار جان

 )از کتاب خاطرات  ابراھیم یزدی 

ن و خواه از اروحانی خواه از جانب ،از شده بودتالش بزرگی کھ برای اقناع مردم بھ قبول مشروطیت آغ

نھ تنھا با اصول رح است بھ این کج فھمی منجر شد کھ نشان دھد آنچھ در مشروطیت مط ،عرفی گرایان

قواعد و ضوابط آن  بلکھ اساس مشروطیت از درون اسالم و شرع و با روح اسالم مخالفتی ندارد،

مالحظات سیاسی و اجتماعی خود  قانون، ۀدر روزنام م خانکھ وقتی میرزا ملک تا جائی. سرکشیده است

ھ ب ،اصول این قانون«فتار آمد کھ دام این استدالل گرھ را در مورد قانون اساسی مشروطیت می نوشت؛ ب

ول اسالم اخذ را از اص ، قانون اعظم خودسایر دول ،کھ می توان گفتم است طوری مطابق اصول اسال

رئیس « :ستیز می شود کھعرف ۀ بلغ این اندیشاو در ادامھ، مُ ) 33ص ، نیایرا ۀمشروط(» .کرده اند

 عرفیی جمیع امرا از آن فائق بر و مھم تر» باالتر از شاه«باید » امام شرعی امت«و  روحانی ملت

آیت  ،»تنزیھ الملھ تنبیھ االمھ و«ۀ رسال ۀاین سخنان ملکم را با نویسند). 342ص، ایرانی ۀمشروط( »باشد

و سبب  قوانین مشروطیت مطابق موازین و فقھ شیعی و اسالمی است«.مقایسھ کنید کھ نوشت ،نائینی هللا
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را تقلید آنھا از شریعت اسالمی و اخذ اصول تمدن و سیاسات اسالمیھ را از کتاب مقدس پیشرفت اروپائیان 

روحانی ۀ نمون االسالم تبریزی، ةثق .»...سنت و فرامین صادره از حضرت شاه والیت می دانست و

  مخالف مشروعھ طلبان، او مخالف حکومت شرعی و عدالت حقیقی شجاعی است کھ مشروطھ خواه بود و

بیان در قانون مشروطیت صحبت می  ادی عقیده وزآولی ھمو وقتی از قواعد  .در غیاب امام زمان بود

 .سالم می دانستبیان در ا را مصداق آزادی عقیده و» امر بھ معروف و نھی از منکر «  کرد

نقد آخوندزاده  .کھ ما جدائی واقعی بین دین و حکومت را مشاھده می کنیم در نگرش آخوندزاده است تنھا

وضوح این ھ ب میرزا یوسف خان مستشارالدولھ، ]قانون است منظور از یک کلمھ،[» یک کلمھ« ۀبر رسال

شان را ھای التقاطی  و دیدگاه حکومت و را نسبت بھ مذھب ضعف عمومی روشنگران آن عصر نظرات و

 صریحاً  او .چگونگی اخذ و طرح مسائل است نقد آخوندزاده در اصل متوجھ« .کنداز مشروطھ وصف می 

قوانین اساسی ماًخوذ [ اخذ آن قوانین ،بھ زعم او .بسیار مھمی با مستشارالدولھ اختالف نظر دارد ۀدر نکت

در  مدد شرع،با آیات و احادیث و طرح و بحث آنھا بھ  و تطبیق آنھا] از قانون اساسی فرانسھ و غرب

کاری بیھوده ، اساس شرع مخالف است با آنھاست حالی کھ روح آن قوانین و اندیشھ ھائی کھ در پس پشت

کار این  ).411مشروطۀ ایرانی، ص( ».انجامد بھ تقلیل آن مفاھیم می ما گمراه کننده است کھ بھ تعبیر و

 .ین متمم قانون اساسی باال گرفتتدو،ھنگام اختالف نظر

شھروندان صرف نظر از  ھمۀتساوی حقوقی را برای  ۀلأروشنی مسھ ب اصل ھشتم متمم قانون اساسی،

 رھبری شیخ فضل هللا نوری عنوان می کردندھ مخالفان مشروطھ ب .مذھب و نژاد نفی می کند جنسیت و

ین با مسلمانان در برابر قانون از حقوق مسیحی و مردم بی د ،کلیمی ،چگونھ ممکن است زرتشتی کھ

 .مساوی و برابر برخوردار باشند

الحقوق خواھند  متساوی) تاًکید از من( دولتیاھالی مملکت ایران در مقابل قانون « :این اصل می گوید

د از آن قوانین شرعی و مضمون روشن این اصل اینست کھ مردم در مقابل قوانین ملی کھ مرا» .بود

عدم تساوی ۀ پای متشرعین، قواعد شرع را کھ بر ،بدین ترتیب .متساوی الحقوق نیستند ،تمذھبی اس

 .عرفی تحمیل کردند قانون گذاریبھ  مسلمان بنا شده،نا و بین مسلمان ون و مرد حقوقی بین ز

 ابتدا طرحی توسط شیخ فضل هللا نوری ارائھ –ھمین ترتیب ھ ب در مورد اصل دوم متمم قانون اساسی ھم

و در آن خواستار تشکیل  شد کھ با موافقت بھبھانی و طباطبائی دو مجتھد طرفدار مشروطھ ھم روبرو شد

در آن انجمن را قبل از تاًسیس  کھ قوانین موضوعھ مجلس شدنداول و متدینین  ترازانجمنی از مجتھدین 

عنوان قانونیت  شرعیھ باشدمخالف با احکام  ،مالحظھ و مذاکره نمایند و اگر آنچھ وضع شده علمی بھ دقت

 .تغییرپذیر نخواھد بود این ماده ابداً  مطاع و متبع است و ،باب این امر انجمن علمی در و پیدا نخواھد کرد
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کوشش عرفی گرایان مجلس بھ آنجا کشید کھ انجمن  .تصویب کرد مجلس با اندک تغییراتی این اصل را

 کاندیدای معرفی شده توسط علمامیان بیست  مجتھد از پنج انتخاب و اختیار اخل مجلس کشاندنددھ فوق را ب

 .امری کھ بھ مزاج شیخ فضل هللا خوش نیامد .بھ مجلسیان دادند را

 .اثنی عشری بود ۀرسمی شدن مذھب شیع از عقب نشینی ھای دیگری کھ در متمم قانون اساسی وارد شد

دینی و  ۀنبودن بھ فتن م و قید مخلدین مبین اسالھ با ممنوعیت کتب ضالل و مضره ب 21و 20ل واص

قرار دادن شرط عدم مخالفت با موازین شرعیھ برای  با 27اصل و احزابو دنیوی برای آزادی جمعیت ھا 

 .ھای بیشتری برای شرعی کردن قانون اساسی بود گام –استقرار قوانین 

عنوان مذھب رسمی ھ اسالم ب ،پیش بینی تغییرات احتمالی در قانون اساسی الحاقی برای ۀماد سرانجام در

 .غیر قابل تغییر تلقی شدند ۀپای دو ،و سلطنت

اسالم گرایان داده شد علیرغم پیروزی مشروطھ  امتیازاتی کھ در متمم قانون اساسی بھ مشروعھ خواھان و

کھ نیروھای عرف گرا در مقامی نبودند کھ  می دھدنشان  ،ر نیروھای استبداد و ارتجاع مطلقطلبان ب

 عقب نشینی آنان نشان از ضعف و .ن و مشروعھ خواھان در امان بماننداوحانیوانند از تعرض ھای ربت

تردید و  حمایت می کردند، آنھا ن مشروطھ طلب و آیت هللا ھایی کھ ازاوزن روحانی .تردیدھای آنان بود

ف نظری و عملی مانع از انکشا ...ن و مذھب اسبت بھ قدرت روحانینیروھای دموکرات ن ۀعمدالتقاط 

 .مدرن و سکوالر بوددر جھت تشکیل یک دولت دگرگونی طلب نیروھای 

 .رای ملی ناراضی بودنداز روند مشروطھ خواھی و تشکیل مجلس شو ،مرتجع ناروحانی محمد علی شاه و

دست اندرکاران  ۀھم. را می دیدند تضعیف نفوذ خوددست انگلیسھا و  پیروزی مشروطھ، درھا  روس

 .بھ وحشت افتاده بودندھم از روند رادیکالیزه شدن جنبش استعمارگران انگلیسی قدرت و 

 با تشویق نیکالی دوم ،1نفوذ ایران بین روسیھ و انگلیس ۀو تقسیم منطق )10( 1907قرارداد ۀ با پیش زمین

در  را مجلس -ناھای قزاق در تھر قزاق و ستون فرمانده ،محمد علی شاه بھ کمک لیاخوف تزار روسیھ،

کھ معروف بھ را و استبدادی  بھ توپ بست) ق .ه 1326 جمادی االول 23(  ش .ه 1287تیر ماه  2تاریخ 

سید جمال  ،ملک المتکلمین ،اسرافیلصور با کشتھ شدن مبارزینی چون .برقرار کرد ،استبداد صغیر است

تعطیل رقرار شده بود ناقصی ھم کھ بھ طور نسبی بآزادی و دموکراسی  ،بستھ شدن مجلس و ... ظ وواع

در آذربایجان دستھ ھای دموکرات و انجمن ھائی  .ھا باال گرفت شھرستان برخی این بار شورش در. شد

رھبری کربالئی ھ عامیون و مرکز غیبی آن ب-حزب اجتماعین -تمایالت سوسیال دموکراسی مثل حقیقت با

با کمک انجمن  .تشکیل شدند وافروشحاج علی د ،رکت انقالبیونی چون رسول صدقیانیبا ش ،علی مسیو

با بسیج مردمی و ھمت  .رض مسلحانھ دست یازیدنددفاع و تعھ دستھ ھای فدائی و مجاھد ب ھمت در قفقاز،

قیام مردم آذربایجان بھ نتیجھ رسید و ، ستارخان و باقرخان غلی ووخان عمو احیدر مردانی چون

اصفھان و مشھد را ، بوشھر ،موج اعتراضات گیالن .آذربایجان از دست صمدخان شجاع الدولھ خارج شد
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مجاھدین  و) سردار اسعد بختیاری( علی قلی خان ،سرکردگیھ با ورود فوج بختیاری ب .نیز دربر گرفت

و  نیروھای یفرم خان ارمنی بھ تھران تنکابنی و میرزا کریم خان رشتی و سپھدار اعظم رھبریھ گیالنی ب

 و او .کودتای محمد علی شاه شکست خورد) 1909ژوئیھ  16 -1288یر ت 25جمعھ ( فتح پایتخت

مجلس رًوسای  از مرکب، تشکیل مجلس عالی قدرت جدید با .ھمراھانش بھ سفارت روسیھ پناھنده شدند

وب کرده و صسردار اسعد را بھ وزارت داخلھ من ،تجار و شاھزادگان قاجار ،نظامی اول و سرداران

وزرای اولین  از) شوھر خواھرھای محمد علی شاه( فرما و صنیع الدولھمانفر. سپھدار وزیر جنگ گردید

علیرغم اعدام شیخ  قدرت جدید،. پس از چند ماه سپھدار بھ ریاست الوزرائی رسید .بودند» انقالبی« کابینۀ

 از دو فاتح بزرگ تھران، .خواھان باقی ماند ھدر دست محافظھ کارترین بخش مشروط فضل هللا نوری،

خود او و برادران و عموزادگان اش حاکمان  .رئیس ایل بزرگ عشایر بختیاری بود ،سعد بختیاریسردار ا

ایلخانی  .لقب سردار اسعد را مظفر الدین شاه بھ او اعطاء کرده بود .بودند بال منازع اصفھان و چھارمحال

ن بوی نفت در لند شدبا ب .با مظاھر تمدن جدید آشنا شده بود ،کھ با سفرھای متعدد بھ اروپا» شنرو«

با شیخ خزعل در  انگلیس، روابط دولت فخیمھ نفوذ بختیاری ھا مناطق جنوبی و سرزمین ھای زیر

طوریکھ سردار اسعد قبل از عزیمتش بھ ایران برای ھ ب .بختیاری فشرده تر گردیدخوزستان و سران ایل 

ھای انگلیسی از  با دیپلمات تای محمد علی شاه در لندن با مالقاتدضد کوبھ شرکت در جنبش ملی 

ی با شیخ خزعل و سران دادبا عقد قرار ،در اولین اقدام ،در بازگشت بھ ایران .گردید پشتیبانی آنھا مطمئن

ماه مھ  26(1287خرداد  5در  ،در زمان قدرت او. وجود آوردھ مطمئنی ب و آرام جبھۀپشت  ،ایل قشقائی

و شرکت نفت  اولین چاه نفتی ایران بھ نفت رسید سلیمان،جد ون مستفتتری میدان م 360در عمق ) 1908

محمد ولی خان  فاتح دیگر تھران،. تاًسیس شد 1909آوریل  در )11( انگلیس با مدیریت دارسی ایران و

در  .استراباد بود کجور و و) شھسوار( تنکابن ۀحاکم منطق فرزند حبیب هللا خان،) سپھدار اعظم(تنکابنی 

ر و بھ لقب سپھدا کھ بعداً (روابط نزدیک محمد ولی خان  واسطۀھ ب ،رالدین شاهو مظفری ناصدوران 

بھ را  وزارت گمرکات و مسئولیت ضرابخانھ و حکومت گیالن ،با دربار )گردید» مفتخر«سپھساالر اعظم 

پس از توپ بستن  .مالکین ایران بود او یکی از بزرگترین تجار و ،مشروطیت آستانۀدر  .آورد دست

رئیس اردوی آذربایجان و ماًمور متفرق نمودن  ،سپھدار از طرف محمدعلیشاه 1326الدرسمجلس 

عدم موفقیت در این ماموریت و اختالف با عین الدولھ دلیل ھ و ب. در تبریز گردیدمشروطھ خواھان 

اردوی  از ،درک این موضوع کھ آفتاب عمر دولت قاجار بھ لب بام رسیده فرمانفرمای آذربایجان و احتماالً 

محمد علیشاھی رو برتافت و بھ گیالن رفت و بھ دعوت مجاھدین گیالنی رھبری قشون آنھا را در استبداد 

لوزرائی کشور مشروطھ بھ رئیس ا 1327پس از فتح تھران در رمضان  .عھده گرفتھ حملھ بھ پایتخت ب

 .منصوب گردید
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با  .حول دو جریان متشکل شدند ،طلبدو گرایش مشروطھ ) ق .ه1327ده ذی القع(با تشکیل مجلس دوم 

 1327رجب ( اعیون اعتدالیون حول او تشکیل شد، حزب اجتمبازگشت آیت هللا بھبھانی از نجف بھ تھران

رئیس فراکسیون  ،برادر یحیی دولت آبادی، حاج میرزا علی محمد دولت آبادی .)سال اول فتح تھران

، دھخدا ،انیس السلطنھ ،سردار اسعد بختیاری ،سردار محیی، سپھدار اعظم. اعتدالی در مجلس بود

بازاریان و امرای درجھ دوم از اعضای حزب  و از اعیانعده ای مستشارالدولھ و  ،معاضدالسلطنھ

 .بودنداعتدالیون 

گرایش . تن بودند 36در تاریخ احزاب سیاسی، نمایندگان این حزب در مجلس  محمد تقی بھار ۀطبق گفت

شیخ  ،محمد امین رسول زاده ،تقی زادهسید حسن  .متشکل شدنددموکرات عامیون حزب حول  ،تر رادیکال

سید محمد  ،سید جلیل اردبیلی، سلیمان میرزا اسکندری ،ابراھیم حکیمی ،بھارمحمد تقی  ،محمد خیابانی

فراکسیون اقلیت در مجلس  ،می شد نفر 28عده شان  ،کھ از اعضای فعال این حزب بودند ،رضا مساوات

 ۀسیاسی از قو ۀانفکاک قو«رای اولین بار خواست ب ،دموکرات ھا با تدوین مرامنامھ ای مترقی .بودند دوم

 ،ایجاد نظام اجباری«ھای دیگری در بند .مطرح کردند صورت برنامھ و شعاری سیاسی،ھ را ب» روحانی

 مخالفت با مجلس اعیان و، ایجاد بانک فالحتی ،تعلیم اجباری ،قانون منع احتکار ،تقسیم امالک بین رعایا

ارگان این  ،ایران نو روزنامۀ .)تاریخ احزاب سیاسی بھار 9-8ص( را ارائھ دادند »غیره غیره و و )ناس(

. می نوشت ،را ارتجاعی می نامید حزب بود و رسول زاده در آن مقاالت تندی علیھ اعتدالیون کھ او آنھا

زنجانی است کھ مدعی العموم دادگاه شیخ فضل ھای معروف این حزب، شیخ ابراھیم  از دیگر شخصیت

روحانی معتدلی کھ مخالف سرسخت دستگاه  ،شیخ ابراھبم .هللا نوری بود کھ او را بھ اعدام محکوم کردند

شمھ  این مقالھ، ۀمن در ضمیم( است ھرا نوشت کتاب خاطرات خود ،ی این سیستمروحانیت بوده و در افشا

مھم  ،آخوند ساالری و والیت فقیھ بارۀبحث ما در کھ از نقطھ نظرم آورده ا رازنجانی  نظرات ای از

 ).است

ترقی خواھی و گسترش  سدی در برابر ،با تکیھ بر قانون اساسی ناقص قدرت جدید در تھران،

با نشستن احمد شاه  .دموکراسی واقعی بود دستاوردھای انقالب مشروطیت برای نیل بھ خواست آزادی و

و بھ تحدید  زاده ھا دوباره مصدر امور شدند خان ، رجال سابق و خان ھا وپدرش بجایبھ تخت سلطنت 

کودتای ، 1299سال از تشکیل مجلس دوم تا کودتای سوم اسفند  11 ۀدر فاصل .انقالبیون پرداختند

سیاسی و اجتماعی  ۀکوشندگان راه آزادی و عدالت جویان بھ اشکال مختلف بھ مبارز ،رضاخان میر پنج

ھا در  بی امان دموکرات ۀروحانی مشروطھ طلب و مبارز ،قتل سید عبدهللا بھبھانی .امھ دادندخود اد

قدرت مجلسیان و دولت، کار مجلس را بھ بن  ۀن بھ حیطادست اندازی ھای روحانیضد بھ مجلس دوم 

محمد تربیت و تکفیر او و فتل علی  )12(فتوای آخوند مال محمد کاظم خراسانی علیھ تقی زاده  .بست کشاند

خیابانی از اعضای  .فرار و تبعید نمود یار تقی زاده بھ جرم مشارکت در قتل بھبھانی او را مجبور بھ
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 وثوق الدولھ 1919 پس از عقد قرار داد وثوق الدولھ بھ تبریز رفتھ بود وحزب دموکرات کھ از ترس 

 .وجود آوردھ حزب دموکرات آذربایجان را ب 1295اسفند  17در  )13(

برنامھ و شعارھای  ھای آن با نھضت مشروطھ و احیای آرمان ۀو قیام خیابانی در راستای ادام ھضتن

اق ھا و ارتش ارتجاعی زارتجاع  کھ بھ کمک ق ۀتوطئمتاًسفانھ جنبش خیابانی در مقابل . دموکراتیک بود

 و ایت سرکوب شدمخبرالسلطنھ ھد ،دست حکمران آذریایجانھ و ب دوام نیاورد، متکی بود سفید ۀروسی

 .قتل رسیدھ خیابانی ب

و از شده بود غکھ پیش از آن آجنگل  جنبش بایجان و شکست خیابانی، درپرچم آزادی خواھی پس از آذر

 .گسترش دستاوردھای نھضت مشروطھ ادامھ داد برای دفاع و راه خود را ،نھضت کلنل تقی خان پسیان

 ازاین جنبش  بھ ویژهو بود میت بیشتری برخوردار از اھ ،وسعت برنامھ و جنبش جنگل از نقطھ نظر

بر  .سرانجام رسیدھ یاء و رضاخان بدورانی است کھ با کودتای سید ض در مقاومت ھای آخرین کانون

 .کمی مکث کنیم روی آن

ل و اشغال ایران توسط قوای در بطن جنگ جھانی او) 1914اوت (1293جنبش جنگل در شھریور 

گیالن بلکھ در اکثر نقاط  در مدت کوتاھی نھ تنھا در. ھا شکل گرفت و عثمانی انگلیسی تزاری و ۀروسی

با کمک حاج احمد کوچک خان میرزا اول  ۀدر مرحل .شد روھ ب استقبال و حمایت مردم رو باایران 

ۀ انگلیسی ھا بھ محاصر در تالش 1918در دسامبر  .وجود آوردندھ ب اتحاد اسالم راۀ کمیت کسمائی،

در منجیل بھ  ،بھ فرماندھی ژنرال دانسترویلنیروھای انگلیسی  ھای سفید، و کمک بھ روس بلشویکھا

رشت بھ دست انگلیسی ھا افتاد و با خیانت و تسلیم شدن حاج احمد کسمائی و عده . قوای جنگل حملھ کردند

ھا  قزاقاز علیرغم امان نامھ ای کھ  و اعدام دکتر حشمت در رشتکوچک خان میرزا  ای از نیروھای

 .وجود آمدھ پراکندگی ب در جنبش جنگل انشقاق وگرفتھ بود 

 ،فقاز از نیروھای ارتجاعی و خارجیق ۀدوم با پیروزی بلشویکھا در باکو و پاک شدن صحن ۀدر مرحل

ھواداران حزب  واعضا  ی ایرانی کھ ازکمونیست ھااتحاد نیروھای مذھبی و ملی گرای جنگل با 

میرزا کوچک  .وجود آوردھ چشم انداز جدیدی برای جنبش جنگل ب. دالت بودندکمونیست ایران و حزب ع

اولین جمھوری ، ھیاًت دولت انقالب وۀ با تاًسیس کمیت )1920ژوئن  5(1299خرداد  16خان جنگلی در 

پیشھ ( هسید جعفر جواد زاد ،حیدر خان عمو اغلی ،احسان هللا خان .سوسیالیستی را در گیالن اعالم کرد

برنامھ و . از فعالین حکومت گیالن بودند خالو قربان از رھبران جناح چپ سوسیال دموکرات و، )وری

را  کھ اصالحات ارضی و آزادی زنان و قطع نفوذ آخوندھا و مرتجعین مذھبی، عمل رادیکال این اتحاد

لیس گر انموجب وحشت ارتجاع مرکزی و زمینداران و مرتجعین مذھبی محلی و استعما ،نشانھ کرده بود

دیری نپائید کھ  .ندرا در شمال غیر قابل تحمل می دانست حضور بلشویکھا و متحدین ایرانی آنھاآنان  .گردید

جنبش و  حکومت انقالبی را ترک کردکوچک خان میرزا . کرددر رھبری جنبش جنگل اختالف بروز 
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میرزا  ۀمحافظھ کارانیش ھای گراھا و   کھ با تند روی ھای چپ ھا و تناقضاتیضادخم ت جنگل در پیچ و

ان و قتل حیدرخان چون تسلیم وھمکاری خالو قرب ھای چند جانبھ خورده بود و خیانت محک و طرفدارانش

ده رھبری سردار سپھ کھ با کودتای سوم اسفند روی کار آمھ ارتجاع ب نھائی ۀحمل با .دچار ضعف گردید

در راه ) ھوشنگ( ھمراه گائوک آلمانیھ خان بوچک میرزا ک .ھم پاشید زا اھکمک مًوثر انگلیسی بود و

 .)14( از پای درآمدند در اثر سرمافرار بھ سمت خلخال 

اتیک و عدالت دموکرگرایش ھای  ھا و خود سند مھم دیگری است از خواست ۀوبنھ جنگل ب ۀمرامنام

راتیک پیشرو و نیز بر خواست ھای بورژوا دموک  ،اجتماعیون-حزب دموکرات ۀبرنام ۀجویانھ کھ در ادام

 .پای می فشرد ،نوپای ایران ۀاین طبق ،و کارگران) بھ ویژه دھقانان(زحمتکشان  برخی خواست ھای

آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر بھ تحصیل : این مرامنامھ می خوانیم ۀدر مقدم

ندگانی و حاکمیت اکثریت بھ زآزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق نژاد و مذھب در اصول 

ن از امور ار روشن خواست انفکاک قدرت روحانیطوھ این مرامنامھ ب 18ۀ در ماد .منتخبین ملتۀ واسط

مردم و  ۀکل اوقاف در دست عام ۀآن خواستار ضبط و ادار 20 ۀتصریح شده و در ماد معاشی سیاسی و

 .سیس کتابخانھ ھای عمومی شده بودأت ھ ومصارف عمومی و امور خیریھ و صحی تخصیص عواید آن بھ

کالم و تعطیل  ،-کار ،مطبوعات ،اجتماعات ،عقیده،دادن حق آزادی فکرجنگل با قرار ۀمرامنام

برای اولین بار گام  ،عیاجتما دوم حقوق مدنی و تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و ۀماد در] اعتصاب[

 41تا 38جنگل از صفحات ۀ مواد برنام( برداشتدموکراتیک و سکوالر  برنامۀیک  ۀبلندی برای ارائ

 .)گرفتھ شده است، 1368تھران  ،لنگرودی ۀمحمود پایند نوشتۀ ،یادی از دکتر حشمت جنگلیکتاب 

توسط کلنل محمد  ،رچم نھضت مشروطھآزادی و حفظ پ آخرین حلقھ در مقاومت و مبارزه برای استقالل و

تشکیل  او با .گردید زمان حکومت کودتای سید ضیاء برپا آزاده در خراسان در افسر -تقی خان پسیان

 .یدبھ حکومتی مستقل دست یاز حزب ملی در خراسان عمالً 

بھ ایران بازگشت  1297در  .احساسات ضد انگلیسی داشت از جنگ اول بھ آلمان رفتھ بود شدیداً  او کھ بعد

 ،قوام السلطنھ بازداشت والی خراسان، و باا .کلنلی رسید درجۀھ دنبال سقوط دولت وثوق الدولھ بھ و ب

 ۀخیابانی و جنبش جنگل با توطئجنبش نھضت کلنل پسیان مانند  .حکومت مرکزی را بھ چالش کشید عمالً 

ماه ھمان  تا مھر 1300فروردین  12کھ ازپسیان، نھضت کلنل  .پاشیدند ھم  داخلی و سرکوب خشن از

 ۀآخرین حلق ،اکراد قوچانی بھ تحریک سردار معززدست ھ باو  شدن با کشتھ ،سال طول کشیده بود

 .ھم شکستصعود دیکتاتور بھ قدرت درمقاومت در برابر 

 :خانکودتای رضا

طباطبائی مدیر و ھمدستی سید ضیاء الدین پنج با نظارت رضاخان میر توسط 1299کودتای سوم اسفند ماه 

قانون اساسی . بھ نھضت مشروطیت پایان داد ،آیرون ساید ،رعد و با برنامھ ریزی افسر انگلیسی ۀروزنام
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رضاخان و  .امنیت و اقتدار مرکزی قربانی شدبھانۀ ھ ب ،دموکراسی و آزادی .تعطیل شد مشروطیت عمالً 

، اصالح نظام قضائیحقوق نظامیان،  تاًمین ،چپاولگران سرکوب دزدان و امنیت و ۀبا وعد سید ضیاء

لغو  ،راه اندازی وسایل حمل و نقل ،تاًسیس مدارس ،اپیتوالسیونلغو ک ،تقسیم اراضی دولتی بین دھقانان

 ،خانرضا، سید ضیاء(طراحان کودتا  .را باز کردند» مصلح«راه حکومت دیکتاتور  ... و 1919قرارداد 

 معروف )کاظم خان سیاح) سرھنگ(سروان ، امیر احمدی) سپھبد(سرھنگ  ،یھانسرھنگ مسعودخان ک

حمایت آنان و ھم راًیی جاسوسانی چون  با بسیج قزاقان و انگلیسی و ظر افسرانزیر ن» زرگنده ۀکمیت«بھ 

 ،طرح کودتا را ریختھ ،مخفی اطالعات بریتانیا در ایران رئیس سازمان )اردشیر جی( اردشیر ریپورتر

صدھا تن از رجال سیاسی و  .ادارات را اشغال کردند قوای قزاق وارد تھران شده و 1299سوم اسفند 

ار رشتی و سپھد ندولیعھد او بھ کاخ فرح آباد ھزیمت کرد احمد شاه و .احتمالی بازداشت شدندفان مخال

 .شدند سید ضیاء رئیس الوزرا و رضاخان وزیر جنگ .پناھنده گردید !؟صدراعظم بھ سفارت انگلیس

ت خود افزود و خان بھ تدریج زمینۀ حذف سید ضیا و دیگر مخالفان را فراھم آورد و بر دامنۀ اختیارارضا

بخش مھمی از بازیگران مھم سیاسی را با خود ھمراه سازد و یا  ،توانست با تھدید، تطمیع و یا فریب

با تغییر قانون سال کھ عمال تمام قدرت در دست او و نزدیکانش متمرکز شده بود،  4ساکت کند و پس از 

 .پھلوی منتقل شد و رضاخان شاه شد خانوادۀسلطنت بھ  ،اساسی

ال کشور توسط نیروھای غاش، میر ھزاران نفر مرگ و وقحطی ، گ اول و مصائب ناشی از آنجن

خارجی و سرانجام شکست  سال مبارزه بین نیروھای دموکرات و انقالبی با ارتجاع داخلی و 15 ،متخاصم

ب کھ انقالبالد ایران  ھمۀحکومت خانخانی و ملوک الطوایفی در و نیز  پراکندگی نیروھای مترقی و

کھ راه  آورده بود بھ وجودشرایطی را  و نا امنی و اغتشاش ناشی از آن،مشروطھ تغییری در آن نداده بود 

 ،مالک -حاکم بورژواۀ نھ تنھا طبق .مطلوب نمود حاکم و استعمار انگلیس ۀحل رضاخانی را برای طبق

 ناامید شده بودند، خستھ و عظیمی از مردم کھ از شرایط موجود ۀتود بلکھ بخشی از نیروھای دموکرات و

 .بھ این راه حل تن دادند

ی گراھائی مشروطھ طلبان و مل کھ در شروع کودتا و صعود رضا خان بھ قدرت،توجھ کنیم  ست کافی

 -کاوه ۀتقی زاده در مجل -ھنر علم و ۀمحمد علی جمال زاده در مجل -ایرانشھر ۀچون کاظم زاده در مجل

و مصدق  ،ور و تیمورتاشدا ،بھرامی سلیمان میرزا و ،بھار و یرزاحتی عارف و ایرج م ،دشتیعلی 

بھ نوعی ھمگرائی ، روحانیت و آیت هللا کاشانی و بخش مھمی از )تغییر سلطنت تا قبل از این دو( مدرس

 .تعریف از حکومت نوپا کشیده شدند و

 :روحانیت و رضا شاه

و چپ با تغییراتی کم و  روحانیت ،ی ملییعنی حضور سھ نیرو صورتبندی موجود در دوران مشروطیت،

 و کرد ادامھ پیدا 57قیام  ۀه و پسرش محمد رضا شاه تا آستانشا کیفی در طول سلطنت رضا بیش کمی و
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 رضا شاه وۀ رابط. دوره دریافت شناخت این پیروزی نھائی روحانیت را نمی توان بدون درک و

 ۀدور ،در موقع ریاست وزارت جنگ و صدارتاول  ۀدور. توان بھ سھ دوره تقسیم کردروحانیت را می 

 ،دوم دورۀ - او زآنان ا زحمایت بخش عمده ای ا خان از روحانیت و متقابالً مماشات و دلبری رضا

 ،سوم دورۀام شروع جدائی و سرانج رضاشاه و آخوندھا و عقب نشینی روحانیت و رابطۀشکرآب شدن 

                                                                 .                    سرکوب و طالق مرحلۀ

 .پشتیبانی روحانیت برآمدبا ریاکاری و عوام فریبی در صدد جلب قلوب مًومنان و  او ،نخست دورۀدر 

مذھب  و اطھار ۀارادت بھ ائم مشحون از -ه ش 1302ماه  آبان او در موقع صعود بھ صدارت در بیانیۀ

ر بزرگی برای چاد، شمسی 1300پائیز اواسط  قمری 1341در محرم «. عت مداری استشیعھ و شری

 ۀنھ زنی بھ این تکیھ آمدند و دستھا برای سی سردار سپھ و قزاق .شد دولت برپا ۀروضھ خوانی در تکی

ص  ،حسین مکی ،سالھ 20تاریخ (» .سینھ زنی در شھر راه افتادند ھ ھایھا با افسران مثل سایر دست قزاق

سردار سپھ و « شرکت) قاجار دورۀاز قول مستوفی جلد دوم تاریخ اجتماعی و اداری  2جلد  99

گلمیشخ ای « ۀکھ نوح در حالی ،شمع در دستبرھنھ  و سر ران ارتش در مراسم شام غریبان با پاکسرلش

اھدائی مشیرعوامل او ش .می دھداوج عوامفریبی رضاخان را نشان ) ھمان جا( »را می خواندند» لر شیعۀ

را از عتبات عالیات برای او فرستادند کھ با تشریفات و ھمراه خلعتی در منزل سردار  »حضرت عباس«

خوبی واقف ھ ب انرضا خان از قدرت و نفوذ روحانی. سپھ با حضور علما و تجار و بازاریان بھ او اھدا شد

روحانیت شیعھ از طرف دیگر . بردزمان می خواست کھ از آن برای تحکیم قدرتش استفاده  در آن و بود

کھ شاید بتواند قدرتی را کھ در گذشتھ در  می کردخان متحدی را جستجو رضا دچار تشتت بود و در وجود

 –جمع شیعیان و حوزه ھای نجف ھجوم دولت عثمانی بھ مراکز ت. ر شاھان قاجار داشت بازسازی نمایدکنا

در متصرفات سابق  این وضعیت ادامۀ مزار ائمھ وتخریب  و تضییقات حکومت وھابی علیھ شیعیان و

بار  و فرصتی فراھم آورد کھ یک باعث مھاجرت وسیع علمای حوزه بھ ایران شد ،عثمانی بعد از جنگ

 .ن از قدرت جدید گردداسبب دلگرمی روحانی ،آنھا دیگر رضاخان با استقبال و دلجوئی از

یعھ کھ در این ھنگام از نجف بھ ایران آمده بود و شیخ عبدالکریم حائری یزدی از مراجع بزرگ شحاج 

اتفاق میرزا حسین غروی نائینی مجتھد اعلم دیگر و آیت هللا ھ ب، قم را پایھ گذاری کرده بود ۀعلمی حوزۀ

از او می خواھند کھ  .داشتند) 1303فروردین  6(در مالقاتی کھ با سردار سپھ  ،سید ابوالحسن اصفھانی

از نظر  .آنھا او را در راه کسب سلطنت دلگرم نمودند ،آن یو بھ ازا ندھا کرا رپروژه جمھوری خواھی 

کھ با تغییر رژیم  آنھا می ترسیدند. تحفھ ای غربی بود ،جمھوری ھمانند دموکراسی و آزادی ،ناروحانی

طرح جمھوری  ،از نظر رضاخان .سلطنتی قدرت و نفوذ آنان کھ قرنھا با سلطنت عجین شده بود کم شود

تورک در او در این راه بھ اصالحات آتا .ودقاجار ب سلسلۀ ترفندی برای حذف احمد شاه و خواھی اساساً 

جالب است بدانیم کھ  .سلطنت را تصاحب کندبھ سادگی ر داشت و ھنوز فکر نمی کرد کھ بتواند  ظترکیھ ن
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ھ کنندگان متمم قانون اساسی بآخوند خراسانی در ایران بود و از تدوین  نمایندۀآیت هللا غروی نائینی کھ 

 ۀدر نظر و عمل طرفدار والیت مطلق او کھ .خان نزدیک می شوددر این دوران بھ رضا ،شمار می رفت

 با فساد) بدتر ( در نظر او پذیرش مشروطھ دفع افسد .مشروطھ را از روی اضطرار می پذیرد. فقیھ بود

می » خودسری وھرزگی و بی بند و باری غربی«وگرنھ او کھ آزادی را در مشروطھ مترادف  .است) بد(

 رابطۀرا فقط در چھارچوب  و وجوب آن متجلی می دانست »عبودیت الھی «دانست و آزادی واقعی را در

دموکراسی و آزادی  دغدغۀروحانیت نھ در  .با ھرگونھ حکومت عرفی مخالف بود ،شریعت می پذیرفت

در  و شان بودنت و شرع و اقتدار مذھبی و مالی حفظ دیا بود و نھ در پی جمھوری ، مشغولیت اصلی آنان

 ،با مشت آھنی »مصلحی« ۀکھ گزین نظر می آمدھ بنبود شرایطی مساعد برای کسب قدرت سیاسی، 

دین و سیاست کھ آشکارا بھ ادغام  حانیت رودیگر  ۀچھرۀ برجست )15( مدرس. انتخابی برتر برای آن بود

دیانت  .سیاست ما دیانت است أمنش«انست از استبداد را در این ادغام می د و تنھا راه رھائی اعتقاد داشت

انتقالی چندین بار  دورۀدر  ،)292ص  ،ھمان جا(» ...سیاست ما عین دیانت ما ما عین سیاست ماست و

سالھ از قول مستوفی از تمایل قلبی مدرس بھ  20مکی در تاریخ  .روحانیت را بیان کرده است ۀاین خواست

 مستوفی الممالک کابینۀعلت مخالفت مدرس با « .م السلطنھ در مقابل مستوفی الممالک حرف می زندقوا

خودش می خواست شمشیر جواھر نشانی را کھ برای مواقع تشریفات بکار است  بھ قولاین بود کھ 

سلیمان و بود کھ ھمصدا با ا و ھم )322ص ،ھمان جا( .تبدیل کند] قوام[تری  با شمشیر برا] مستوفی[

من وضعیت بعضی نواحی را « .میرزا بھ تعریف و تمجید از سردار سپھ در ایجاد نظم و امنیت پرداخت

 ) 292ص، جاھمان(» .می شدنظامی نبود زحمات ما خیلی زیاد  قوۀ این دم کھ اگراین دو ماھھ طوری دی در

 12ر نطقی در مجلس در مدرس د  )337ص( »جوھردار و با کفایتی است سردار سپھ مرد کاری و«یا  و

می کھ او از آن حمایت  ،قوام کابینۀدر ) سردار سپھ(بھ مناسبت طرح استیضاح وزیر جنگ  1301میزان 

من در باب وزیر ۀ با وجود این عقید«: پس از سخنانی در مورد قدرت و اختیارات مجلس می افزاید ،کرد

ستی سعی کرد کھ مضارش رفع شود تا بای ... جنگ این است کھ منافعش اساسی و مضارش فرعی است

 )147ص، جاھمان(» .منافعش عاید مملکت گردد

رضایت جلب  بعد از .قدرت را فراھم می کرد ۀزمینھ ھای صعود بھ قل ،و دسیسھرضا خان با تمھید 

نام در ابتدای ریاست جال معروف و خوشمشورتی از ر ۀنثی کردن آنھا با تشکیل کمیتیا خ ن وانیروحا

مستوفی «. مایت می کنندنشان دھد کھ رجال کشور از او ح سعی کرد بھ دربار و مخالفینش ،ی اشالوزرائ

ید حسن تقی س و حاج میرزا یحیی دولت آبادی ،میرزا حسنخان عال ،محمد مصدق ،مشیرالدولھ ،الممالک

یز از وزرای محمد علی فروغی و ھدایت مخبرالسلطنھ ن. مشورتی بودند ۀاین رجال در کمیت ۀزاده از زمر

کاریھا و دست  کھ در اثر خرابھمین بس کھ بدانیم  )430ص ،مکی( ».او در این کمیتھ حضور داشتند

آخر  سر .یکی پس از دیگری سقوط می کردندکابینھ ھا  ،مجلس و اکار وزر اندازی ھای او و عمالش در
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ر مشیرالدولھ زی .زده شد ید اوسلطنھ و تبعلنھائی با دستگیری قوام ا ۀضرب ،آخر مشیرالدولھ کابینۀدر 

فرمان ریاست  ناچاری بھ صدور شاه از سر ضعف و می شود و احمد فشار سردارسپھ مجبور بھ استعفا

صدور  اولین اقدام او در این پست،) 1923اکتبر  27مطابق  ش .ه1302( .الوزرائی رضاخان تن می دھد

ج تظلمات مردم و شکایات از مقامات دولتی تصویب نامھ ای برای محدود کردن مطبوعات و ممنوعیت در

سوئدی و » وستداھل« دومین اقدام مھم او قبضھ کردن شھربانی و خارج کردن آن از دست. در آنھا بود

شھربانی دژ محکمی  .آیرم و سرتیپ مختاری بود ،ن درگاھیدست افسران شروری چوھ سپردن آن ب

با تشکیل مجلس پنجم کھ اکثریت آن با تمھیدات  .بود برای سردار سپھ در سرکوب و خنثی کردن مخالفینش

 نقشھ ھای او کھ خاتمھ دادن بھ سلطنت قاجار بود،راه برای  ،ایادی او دستچین شده بودند رضاخان و

رد مخالفت اکثر مورئیس الوزرا در این راه کھ اولین ترفند  ،ح جمھوریطرشکست  با .ھموار شد

رضاخان  ،پاره ای از روشنفکران مثل عشقی و فرخی بودبازار و س آنان مدرس و أن و در رااروحانی

 .احمد شاه ھم از فرصت استفاده کرده فرمان عزل او را صادر کرد )16( بور بھ استعفاء گردیدمج

شرق از  ر غرب وکتھدیدات سران لش با فشار و .قھر کرده بھ رودھن رفت ،ھ سازیخان با صحنرضا

و  تدینبھ رھبری  تجدد فراکسیون( مجلس واداران سردار سپھ درتبلیغات ھ و جملھ امیر احمدی

علی  -شفق سرخ روزنامۀو مطبوعاتی چون ..) . و بھ رھبری سلیمان میرزا اسکندری سوسیالیست ھا

مقالھ ای سرشار از تملق و چاپلوسی از رفتن سردار سپھ اظھار  در» پدر وطن رفت«کھ با تیتر ( دشتی

 مستوفی الممالک و مصدق السلطنھ کمیسیونی مرکب از و مالت رضاخان برآمدمجلس بھ است) تاًسف کرد

مصدق  .یندیرزا را بھ رودھن فرستادند کھ رضاخان را دعوت بھ بازگشت نمان مسلیما و) مصدق(

راًی دوباره  90 ریتمجلس با اکث .تسپھ و محمد حسن میرزا ولیعھد گشآشتی بین سردار  واسطۀھمچنین 

محمد تقی بھار  .را منصوب کرد احمدشاه دوباره او و تمایل کرد زرائی بھ رضاخان ابرازریاست الو برای

 :  مورد نوشت در این

 وحشت پریدند زجای خویش از    یدند نوکیالن این تشرھا چون ش                         

 آفریدندنود راًی موافق ریدند      ھای خود از ترس بھ تنبان                         

انتقالش بھ خود مقدمات تغییر قانون اساسی را در جھت  ھی کل قوا از شاه ورضاخان با انتزاع فرماند

 مردم در بطن نارضایتی عمومی در نبود یک جنبش توده ای علیھ سردار سپھ، .تغییر سلطنت فراھم آورد

ند، فعالیت معدود ی شدماز خاندان قاجار کھ در موارد متعدد از طرف عامالن رضاخان ھم تحریک 

بھ احمد شاه و ولیعھد و تشویق  در داخل مجلسای مخالفان تغییر سلطنت محدود بھ اقداماتی نظامنامھ 

آشوب بر سر کمبود نان  ا وبا ایجاد بلوبھ کمک ایادی اش رضاخان  .)17( مقاومت و بازگشت بھ ایران بود

ھم احمد شاه را  ،با یک تیر دو نشان زد ،اھراته کردن مجلسیان در سرکوب تظھمرا قحطی آن و ۀو شایع

او در این راه حتی از . انقالب ترسانداز بازگشت منصرف کرد و ھم نمایندگان مردد را از یک آشوب و 
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بھار کھ از مخالفان طرح تغییر سلطنت بود و  یطرح ترور ملک الشعرا .ترور مخالفین ھم ابائی نداشت

نصیحت قزوین کھ  روزنامۀبھ ترور واعظ قزوینی مدیر  اشتباھاً  ،ل کردهرا نق سالھ آن 20مکی در تاریخ 

و این ھمھ برای ارعاب مخالفان و آماده کردن اذھان ) 3 ج، 419-420ص ( بھ او شباھت داشت منجر شد

ھ ھای ب ژست .تمھیدات سردار سپھ فقط بھ شرایط داخلی محدود نمی شد. سیدن بھ مقصودش بودربرای 

 ،و در جھت جلب دولت نوبنیاد شورویو حتی ضد انگلیسی ا »ملی گرایانھ«اظھارات ظاھر مترقی و 

ھمراھی ھ میرزا کریم خان رشتی ب« .او شد ۀبارھا در بینانھ شورویھای خوش نظر ۀبھ ارائمنجر 

ھای حساسی در سفارت  رل ،ھنگام تغییر سلطنت. مشار سفارت شوروی بود مشیر و، سوسیالیست ھا

ھای  شوروی نسبت بھ سردار سپھ فعالیت ت مدارانو برای موافق ساختن سیاس ودشوروی بازی نم

تمام امید خود را  روی  1919سیاسیون انگلیسی نیز پس از رد قرارداد ) 387ص ،مکی(» .بیشماری کرد

لیس بھ لرد کرزن وزیر این از نامھ ای کھ سر پرسی لرن وزیر مختار انگ. سردار سپھ متمرکز کرده بودند

مانند ھ و ب ست وزیر شده و مجلس را تعطیل کندرضاخان قادر است کھ نخ« .روشن است ،رجھ نوشتخا

 مبادرت می کارھائی کھ بھ انجام آن«و » .قاجار را براندازد سلسلۀیک دیکتاتور فرمانروائی نماید و حتی 

 ».ظر گرفتھ شده بوددر ن) 1919قرار داد (ایران و انگلیس  ۀھائی است کھ در معاھد گردد کمابیش ھمان

در « .طرح قانونی سقوط قاجار با تھدید نمایندگان بھ امضای آن با نقض آشکار قانون اساسی، انجام شد

 ... تیمورتاش داور و ،خان درگاھیسرھنگ محمد  ،سرتیپ یزدان پناه ،منزل سردار سپھ رئیس الوزرا

ص  -مکیحسین ( ».را می گرفتند مضای آنھااجتماع کرده و نمایندگان مجلس را بھ آنجا برده با تھدید ا

احمد شاه از سلطنت  1304 آبان ماهنھم در  .نفر بھ انقراض قاجار راًی دادند 80 نفر نماینده 112از ) 430

در معیت نظامیان  ،ولیعھد میرزا حسن .جای او نشستھ نخست وزیر ب سردار سپھ و و رضاخان خلع شد

سالگی در پاریس در اثر بیماری ورم کلیھ  34احمد شاه در سن  .دبھ مرز عراق برده شد و اخراج گردی

 .درگذشت

با طرح و تقی زاده مدرس . مجلس را ترک کردند ،مخالفان تغییر سلطنت پس از نطق مخالفت عمدۀ

جلسھ را  ،مسألۀدر طرح این واحده با قانون اساسی مبنی بر عدم اختیار مجلس شورای ملی  ۀمغایرت ماد

ول بودن شاه در بحث مفصلی با تکیھ بر غیر مسئ محمد مصدق در .تراض ترک کردندبھ عنوان اع

 و تاًکید کرد کھ  )18( تمجید از سردار سپھ پرداخت بھ تعریف و ،با انتقاد از شاه قاجار حکومت مشروطھ و

سھ را و سپس جل حال مملکت مفیدتر است تا مقام شاھیھ وجود او در مقام مسئولی چون رئیس الوزرائی ب

 .ترک کرد

ایتالیا و  آلمان و. رسمیت شناختندھ ماه قدرت جددید را ب آبان 13و  12در ی انگلیس و شوروی دولت ھا

 .کردند کار را ھم روزھای بعد این ...
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با تغییر اصول  ،نمایندگان دست چین شده انتخابات مجلس مًوسسان در شرایط تقلب و دستکاری انجام شد و

  .را تثبیت کردند رضا شاه و والیتعھدی اوالد ذکور اوسلطنت  ،ون اساسی مشروطھمتمم قان 36-37-38

سال  ن ازاا روحانیماه عسل روابط او ب .شروع بھ لگد پرانی کرد ،مراد سوار شد خر رضا شاه وقتی بر

صدد بود کھ بعد از  رضاشاه در .ب نشینی روحانیت گردیدعق گیری وبھ درمنجر  و ھم خوردھ ب 1306

طبق  1307در مراسم نوروزی . دست روحانیت را از قدرت کوتاه کند -صی از شر خان ھای یاغیخال

 پھلوی و تنی چند از خانمھای درباری در حرم حضرت معصومھ برای زیارت ۀملک یک سنت مذھبی،

ات نھی از منکر و تذکر بنام سید ناظم و دعوت او بھ امر معروف و انتقاد واعظی .رساندند بھ ھمحضور 

 رضاشاه خوش نیامد و باگوش ھ ب ،مرجع تقلید بھ ملکھ در باب حجاب مباشرحاج شیخ محمد تقی بافقی 

روند تیرگی روابط او با  ،بافقی شتم واعظ و طلبھ ھا و تبعید حاج شیخ محمد حضور در قم و ضرب و

ق روحانیت خوش نمی مذاھ قوانین کھ بیک رشتھ با دستگیری و تبعید مدرس و تدوین  .ن آغاز شداروحانی

 .این دوره ادامھ پیدا کرد، آمد

کھ کنترل  ،اجباری و قرار دادن آزمون برای طالب و علما جھت معافیت و تدریسوظیفۀ قانون نظام  -

کھ سبب تضییقات  ،1307قانون تغییر لباس در دی ماه  و می دادبر تشکیالت حوزوی افزایش دولت را 

سرکوب این . قم گردید و منجر بھ تظاھراتی در تبریز ،ھم آوردب و آخوندھا فرازیادی برای طال

نتیجھ ای  ،شیخ ابوالحسن انگجی و میرزا صادق و اقدامات بعدی ،دو مجتھد تبریزی تظاھرات و نفی بلد

 .تضعیف آنھا نداشت جز محدود کردن حوزه ھا و

اقشار متوسط شھری و  علیرغم استقبالی کھ در میان برخی 1314اسفند  17قانون کشف حجاب در  -

 ،مقامات مذھبیعکس العمل خوبی نداشت و با تحریک  در میان مردم عوام و توده ھا ،تحصیلکرده داشت

سرکوب و کشتار  سرانجام با ورود نظامیان بھ مسجد و .تحصن در مسجد گوھرشاد انجامید بھ شورش و

طرز ھ ن محرکین این حادثھ، غائلھ بعنواھ حاج آقا حسین قمی ب دستگیری و تبعید بھلول ومتحصنین و 

 و محافل زنان مترقیاز جانب  ،1314در رح این امر قبل از اجباری شدنش ط .بدی خاتمھ پیدا کرد

بحثی در دفاع از بی حجابی باز  1310عالم نسوان در  نشریۀ دراز جملھ  .روشنفکران انجام شده بود

 انحطاط  ھای موافق و مخالفی داده شد کھ در آنھا از گردید و در آن فراخوانی برای بحث داده شد و پاسخ

رضا شاه بعد از سفر ترکیھ بھ روش خودش  .سرکوب زنان توسط مردان صحبت شده بود نتیجۀجامعھ در 

 .با قانون و اجبار و گاھی با توسری این امر را بھ پیش برد

موجب ھ ب .ن انجام شداروحانیی بود کھ برای تحدید قدرت قدمی دیگر از سری اقدامات تصرف اوقاف -

مصادره و در اختیار  موقوفاتی کھ صاحب آن شناختھ نبود و یا متولی نداشت، 1313قانونی در دی ماه 

ھ درآمد آن بھ امور خیریھ و صحی قانون فروش موقوفات و صرف بعداً  .وزرات معارف قرار گرفت

 .ن زدای قطعی بھ این منبع درآمد روحانیضربھ ا
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 نی و قمھ زنیزمراسم عزاداری و سینھ ممنوعیت  -

مذھبی مثل  از بسیاری امور شخصی و ن راادست روحانی -فی و دادگستریجاری شدن قوانین عر -

 .قانون سجل احوال در ھمین راستا بھ تصویب رسید .کوتاه کرد و فصل دعاوی لازدواج و طالق و ح

 ھا قبل نفوذ و از مدت. از رضاشاه بود روحانیت بھ این ترتیب دوران آخر رضا خانی دوران جدائی

 8 -7 ،1311در  .طور محسوسی در نھادھای حکومتی از جملھ مجلس کم شده بودھ ن باحضور روحانی

 .ظھیر االسالم و حاج محمد خویی ،از جملھ امام جمعھ خویی .نفر از این آقایان بیشتر در مجلس نبودند

نھضت با خودی کردن بخشی از مطالبات  مثل ھمیشھ ، ،بکودتاگران پیروز در ھیاًت ضد انقالسردستۀ 

سرکوب  بامشروطھ کھ با حیات رشد سرمایھ داری وابستھ و زمین داران بزرگ منافات اساسی نداشت و 

پایھ ھای قدرتش را تحکیم ، قدرتش توانست پس از چند سال موش و گربھ بازی انو تحدید رقبا و مخالف

زیر ھ سیاست چماق و حلوا ب با چھ غیر روحانی، چھ روحانی و الف راھائی از نیروھای مخ بخش. کند

و تصویب قانون ) 1303( با قتل امثال عشقی. و راه قدرت دیکتاتوری را ھموار کند دامن قدرت بکشاند

ندانی کردن رھبران حزب کمونیست ایران زدستگیری و  )ھای کمونیستیت منع و مجازات فعالی( 1310

، عر مبارز و چپ گرا در زندانو قتل ارانی و فرخی یزدی شا) نفر 53روف بھ مع( ل ارانیفو مح

رضاشاه دوستان و سیاستمداران  ،این سیاست ادامۀو در . سیاست آزادی کشی رضاشاه بھ اوج خود رسید

خودکشی داور پس از طرد از قدرت و قتل عبدالحسین تیمورتاش  .حامی خودش را نیز در امان نگذاشت

قدرت رساندن رضاشاه ھ مشروطھ و از کوشندگان بنام در ب دورۀکھ از رجال مشھور ) 1312( در زندان

 .جملھ اند بود از آن

 –اقداماتی چون رفع حجاب  پشت درھای ایجاد تمرکز و امنیت پادگانی، پس از رضاخانی» ۀمدرنیت«

و زیر بناھائی جھت رشد  -تاًسیس راه آھن و جاده و دانشگاه -لباس متحد الشکل -اندید قدرت روحانیتح

عقاید و تاًسیس  آزاد افکار و حیات سیاسی و اجتماعی مدرن کھ در گروی نشر .باقی ماند سرمایھ داری،

و بھ رشد نطفھ ھائی کھ در نھضت  رضاخانی تعطیل شد دورۀحقوق مدنی و شھروندی است در 

 تاریک اندیشی و .قلدر منشی شد زندانیحقوق مدنی و شھروندی  .ندادمجال  ندمشروطھ جان گرفتھ بود

   .جھالت دوباره بر این حیات سایھ افکند و آزادی و دموکراسی فدای امنیت و تمرکز گردید

اولین قربانی خود  ،و درھم ریختن ارتش پوشالی ،1320شھریور  ،دومجھانی اشغال مجدد ایران در جنگ 

انگلیسی ھا شاه را  .آلمان ھیتلری پس دادھ بکھ تاوان چشمک زدن ھایش را ، عزل شاه قلدر گرفت را در

 .جای او نشاندندھ را بپسرش بردند و 

 :آخرین پرده 
نھضت دموکراتیک  ،تضعیف قدرت مرکزی خفقان و شکست جو با 1332مرداد 28تا  1320از شھریور 

ره ھای نو چھ ھم سھ نیروی درگیر در این نھضت با آرایشی جدید و این بار .و توده ای دوباره جان گرفت
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حزب  ،)پزشکپور(پان ایرانیست  ،ایران ،با احزابی چون ،)مذھبی و سکوالر( ملی گراھا. بھ میدان آمدند

در  ... ی خنجی وسوسیالیست ھا و ،)محمد نخشب( پرستان سوسیالیستنھضت خدا ،)فروھر( ملت ایران

مظفر  ،حسین فاطمی ،یارسالن خلعتبر ،حسین مکی .محمد مصدق گرد ھم آمدند رھبریھ ملی ب ۀجبھ

اسالم گراھا با دو گرایش مسلحانھ و غیر مسلحانھ در اطراف . ملی بودند ۀبقائی از اعضای مًوسس جبھ

گرد حزب توده  در این دوره عمدتاً چپ گراھا . بودند ت هللا کاشانی جمعو آی) فدائیان اسالم(نواب صفوی 

 انور خامھ ای و جالل آل احمد و -خلیل ملکی( شدند دچار انشعاباتی 30ھای  و در اواخر سال قرار داشتند

 .)ھا و افراد انشعابی بودند از جریان ...

حضور وسیع کارگران و زحمتکشان شھری و  تفاوت اساسی کھ در این مرحلھ می توان مشاھده کرد،

حضوری کھ بار و وزن  .دانشجویان و زنان و اقشار تحصیل کرده در جنبش است دانش آموزان و

حزب توده . می دادروھای عرفی گرا را بھ نسبت باالئی در برابر نیروھای واپس گری  مذھبی افرایش نی

بھ یمن حضور آنان شعارھا  .این اقشار و طبقات اجتماعی را نمایندگی می کردند ،ملی جبھۀ ۀبخش عمد و

الیسم و سکوالریسم چھ رادیک حزب توده اگر .پخش گردید و خواستھ ھای دموکراتیک در ابعادی توده ای

بورژوائی  واسطھ سیاست و ترکیب خرده بورژوائی و بعضاً ھ ولی برا در این جنبش نمایندگی می کرد 

 فعالیت سیاسی، نسبتاً را در دورانی کھ  پرولتری جای پای خود ۀیک حزب رزمند ۀمثابھ اش نتوانست ب

وستائی ضعیف تر از آن بود کھ بتواند رویکرد این حزب بھ دھقانان و زحمتکشان ر .محکم کند ،آزاد بود

سیاست دنبالھ روانھ اش از شوروی عالوه ھ ب .را سازمان دھدجنبشی توده ای از اتحاد کارگران و دھقانان 

طرح (ملی کردن نفت  مسألۀدر مورد جملھ  ملی از ترجیح دادن منافع برادر بزرگ بھ منافع بعضاً  و

رھبری در بسیج توده ھا و کسب را  آن ظرفیت ،آذربایجان مسألۀو ) واگذاری امتیاز نفت شمال بھ شوروی

و تردیدھا و  1327 از بعد بھ ویژهھای رژیم پیگرد انشعاب و انشقاق و .طور اساسی تقلیل دادھ جنبش ب

ایران و کودتای  زدر بزنگاه مھمی چون خروج شاه ا ،توده حزب مانع از ابتکار عمل ،زیگزاگ ھای آن

یروھای ن ھمۀق با طرح ملی کردن نفت کھ ھمراھی و ھمگرائی وسیعی را بین مصد .مرداد شد 28

تا آنجا کھ با ملی شدن  .ملی را بر جنبش تثبیت نماید ۀتوانست رھبری جبھ ،دموکرات و مردم ایجاد کرد

متاًسفانھ  .داشتشاه را بھ عقب نشینی وا 1331رتی 30حوادث رچنان باال برد کھ دظرفیت جنبش را آن ،نفت

از جملھ  ،و ارتجاع مھمی از آن بھ دربار نزدیکی عناصر جدائی و  ملی و جبھۀھمگون غایت ناھ ب ترکیب

) نیز دست داشتند 1332مرداد  28کھ درکودتای(مظفر بقائی و حزب زحمتکشان ملت ایران و حسن آیت 

مقابلھ  و )یان اسالماز جملھ فدائ( ھای مذھبیآیت هللا کاشانی و بخش مھمی از نیرو و خیانت و عقب گرد

پیروزی و پیشرفتی کھ در بدین ترتیب . با مصدق و نزدیکی آنھا با شاه، جنبش ملی را تضعیف کرد شان

ملی و شخص  جبھۀھای با بی عملی و تردید 1332مرداد  28در ، توده ای شده بود تیر نصیب ابتکار 30

مستوفی لیبرال او کھ یک  .شکست رسید توسط کودتا بھ ،)رغم امکانات و اطالعاتی کھ داشتعلی(مصدق 
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خاستگاه طبقاتی اش مانعی برای . گسترش یک جنبش توده ای و عمیق شدن آن در ھراس بود از بود،

ۀ رعیتی مسأل –مسألۀ زمین و روابط ارباب . بود اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روزطرح وسیع مسائل 

با طرح این موضوع کھ ) و نیز حزب توده(ملی ھا . از طرح آن ھراس داشت مھمی بود کھ مصدق ربسیا

قرار داد، ) آن ھم صرفا یا اساسا در مسألۀ نفت(باید ھمۀ موضوعات را تحت الشعاع مبارزه با امپریالیسم 

مبارزۀ ضد فئودالی و ھم  وسیع ترین بخش و اکثریت مطلق مردم یعنی دھقانان را کھ می توانستند ھم در

تجربۀ کشورھائی مانند چین، ویتنام، کوبا . می داشتھ باشند بھ فراموشی سپردندضد امپریالیستی نقش عظی

جا این دو جنبش ھای دھقانی و ضد امپریالیستی با ھم ترکیب شدند پیروزی  و غیره نشان می دھد کھ ھر

کودتائی کھ با سازماندھی و ھمگرائی آمریکا و  .است هھای مھمی در مبارزات توده ای بھ دست آمد

قوادان و فواحش  وزاھدی و ھمیاری اوباش و اراذل هللا  فضلرھبری ھ توسط ارتش شاھی ب –لیس انگ

  .بھ سلطنت باز گرداند شاه را وکرد مصدق را برکنار ، انجام شد مزدور

کافی مورد  اوان و در طی کودتا بھ اندارهءدر و چون کودتا و موضع گیری ھای مصدق و حزب توده  چند

من در اینجا قبل از سرگیری بحث . بھ آنھا مراجعھ کند عالقمند می تواند ۀتھ و خوانندکنکاش قرار گرف

منازعات سیاسی از  ۀدر این آخرین پرد ت و سیر صعودی اش در تدارک کسب قدرت،نیراجع بھ روحا

ھم  بورژوازی کنم کھ قبالً  طبقۀالزم میدانم اشاره ای کلی بھ موقعیت  ،1357انقالب مرداد تا  28کودتای 

ھ آن بخشی کھ از آن ب بھ ویژهگفتم کھ بورژوازی . کردمدر بحث راجع بھ انقالب مشروطھ از آن صحبت 

بورژوازی تجاری و (تکیھ اش بر بازار  .دو پای چوبی حرکت می کردبا  از ابتدا، عنوان ملی نام می برند

را با  او مبارزۀ ،ه نشدنش از زمینا لنگ کرده و کندر تو با سیستم آخوندی او در و ارتباطات تو) سوداگر

وجود ھ نتوانست حزبی قوی و پایھ دار ب ھیچ گاهاین بورژوازی  رو از این .می کردارتجاع فئودالی کند 

نھ در  این نقطھ ضعف اساسی نتوانست با ملی نیز ھمانند ھمگنانش در دوران مشروطیت  ۀجبھ .آورد

 جبھۀ ،بعد از کودتا .ی بلندی برداردگام ھادی و اجتماعی اصالحات اقتصا زمینۀ درساختن تشکیالت و نھ 

ملی دوم و  جبھۀو  .).. و نخشب و شاپور بختیار( نھضت مقاومت برای مقابلھ با کودتا. ملی از ھم پاشید

 ھمان ضعف عالوه بر .نیز آفتاب سر بام بودند 57و چھارم در دوران انقالب  42-39ی سال ھاسوم در 

ھ و ب ، سر بھ آستان روحانیت مرتجع و شخص خمینی سائیدندتوجھ بھ تجارب گذشتھبدون  ،ھای تاریخی

با گسترش و تحکیم دیکتاتوری محمد رضا شاھی از  ،ایجاد شده از این وضعیت خأل .سرعت محو شدند

ی در سراسر ایران با ایجاد با نظارت و ھماھنگی امپریالیسم آمریکا و پھن کردن تور امنیت 1332سال 

آخوندی کھ تا  شبکۀ روحانیت و سیستم و، چنانکھ در صفحات بعد خواھیم دید .پر نشد ھیچ گاه ،ساواک

جغرافیای  موقعیت استراتژیک و .را پر کنند خألتوانستند این ، حدی از گزند این آفت در امان مانده بودند

بطن جنگ سرد و در  ،کشورسیاسی ایران در منطقھ و حضور اتحاد جماھیر شوروی در مرزھای شمالی 
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 بھ این سیاست سازش با نیروھای مذھبی  کھ بعداً  ،سرکردگی آمریکا با شورویھ تضاد امپریالیسم جھانی ب

 .دامن زد ،گرفت» کمربند سبز«نام 

شاخص روحانیت در این  چھرۀ ،مصدق و موضع آیت هللا کاشانیدوران ھ د را با بازگشت بخو بررسی

کاشانی در  .ادامھ می دھم ،دارند جای خاصی فقاھتی جمھوری اسالمی  سلسلۀدوره کھ خود و اعقابش در 

در روی مدرس و مصدق  اول با جمھوری خواھی او موافقت کرده و رو ،مقطع روی کار آمدن رضاخان

بعد  .نفع رضا شاه شدھ در مجلس مًوسسان از طرفداران پروپاقرص تعویض سلطنت ب و بعداً قرار گرفت 

مرجع دیگر شیعھ  و در رقابت با آیت هللا بروجردیدوباره بھ میدان آمد  ،اد شدن جوبا آز 20از شھریور 

عتقد بھ حکومت کھ م ،رھبر آنان )19(کاشانی با نزدیک شدن بھ فدائیان اسالم و نواب صفوی . قرار گرفت

ار قرار و از این زاویھ مورد بی مھری دربا .از محرکان قتل رزم آرا بھ حساب  می آید، اسالمی بودند

 ولی پس از. گرفت کنار مصدق قرار ،اگر چھ در نھضت ملی شدن نفت و خرید اوراق قرضھ .داشت

او  .بھ دربار و شاه نزدیک شد واو با مصدق تیره گردید و از نھضت کناره گرفت  رابطۀ ،تیر 30وقایع 

بر کار را عرصۀ یش و با توصیھ ھا و کارشکنی ھاا .عھده گرفتھ را ب در مجلس ھفدھم مدتی ریاست آن

او را بھ دیکتاتوری و نقض قانون  ،تفویض اختیارات شاه بھ مصدق مسألۀدر  .گ می کرددولت مصدق تن

عامل (ن و پناھندگی سرلشگر زاھدی حصاز ت .تربیت شده خواند و شاه را مردی عاقل و اساسی متھم کرد

دست در دست کودتاچیان  ،مرداد 28تا کودتای بعد ھ از این ب و را پناه داد او ،در مجلس دفاع کرده) کودتا

و حسین مھدی ) میدان دار معروف(و طیب حاج رضائی ) شعبان بی مخ( پیوند او با شعبان جعفری .داشت

مرداد را  28اکبر خراط کھ از سردمداران بلواھائی ھستند کھ زمینھ چینی کودتای  علی سید قصاب و

راه مدارا و تحبیب را با  شاه جوان برخالف پدرش، ،مرداد 28دتای با کو .پذیر استناانکار ،دندفراھم آور

رفت ھنگامی کھ کاشانی در بستر مرگ بود بھ عیادتش  .روحانیت شیعھ و مراجع آن در پیش گرفت

ورق  1342 خرداد 15وقایع در  .دادشاه ھمین رویھ را در مورد آیت هللا بروجردی ادامھ  .)1340(

  .برگشت

با سرکوب و اعدام افسران توده ای و دستگیری ھای وسیع مخالفان و اعدام حسین  ،کودتاھای بعد از  سال

اعضای دیگر فدائیان تاًسیس ساواک و دستگیری و اعدام نواب صفوی و  -مصدق ۀفاطمی وزیر خارج

 .ابعاد آن فروکش کرد ھمۀجنبش در  )19( اسالم

و با  وجود آمده بودھ در آمریکا ب دموکرات ھادن تحت شرایط جدیدی کھ با روی کار آم ،پیروز انکودتاگر

این  .کھ در راستای ھمان اصالحات رضاشاه بود ندفشار آنھا اصالحاتی را در دستور کار خود گذاشت

 .اول تخفیف بحران سیاسی و تقویت پایھ ھای اجتماعی رژیم شاه را در مد نظر داشت درجۀدر  اصالحات

ھمزمان با رشد  ،ن حال گرانیط فئودالی و رکود اقتصادی و درعیبحرانی کھ ناشی از پوسیدگی رواب

گسترش مناسبات سرمایھ ، اصالحات از نظر اقتصادی و اجتماعی .بود 1320وازی پس از نسبی بورژ
33 
 



فئودالی در  پوسیدۀآزاد کردن بخشی از دھقانان از زمین و پایان دادن بھ مناسبات داری در روستاھا و 

آمریکا با  .داری وابستھ و تشدید استثمار و انباشت سرمایھ را دنبال می کرد ایھجھت رشد و گسترش سرم

از طرفی زیر  .بال می کرددر عین حال دو ھدف سیاسی را نیز دن ،تشویق شاه بھ انجام اصالحات ارضی

ھ امپریالیسم جھانی ب ،خالی می کرد و از طرف دیگرانگلیس را در ایران  ،خود ۀفرسود پای رقیب

بھ ایرانی با  ،و تمایالت توسعھ طلبانھ اش» کمونیستی«دگی آمریکا در تضاد خویش با شوروی سرکر

 سپاه دانش وتاًسیس  -زنانھ ی بأاعطای حق ر .ثبات و امن در مرزھای جنوبی این کشور احتیاج داشت

 .جزئی از این سیاست عمومی بود ،رویج و باز شدن نسبی فضای سیاسیبھداشت و سپاه ت

امپریالیستی در خاورمیانھ  حلقۀایران و قدرت گرفتن رژیم شاه و اھمیتی کھ در  جامعۀساختاری  تحوالت

تبدیل کرد کھ  خود بزرگ بین دیکتاتوری او را بھاقتصادی و نظامی پیدا کرده بود  –از نقطھ نظر سیاسی 

مت حرکتھای نیروھای سیاسی را بھ س سرکوب و خفقان، ادامۀروند  .زبانی جز سرکوب نمی شناخت

 .خود دست یازیدندۀ اسالم گرا و چپ ھا بھ آرایش دوبار –سھ نیروی ملی گرا  .می دادرادیکال تر سوق 

 1342خرداد  15
 خمینی وۀ و نقش برجست ند،شد 1342 خرداد 15در بحث ما حوادثی کھ منجر بھ شورش و اغتشاشات 

بھ فھم  ،این حوادث مجموعۀبررسی  نچو. نداز اھمیت زیادی برخوردار ھا،گروه ھای مذھبی در آن

بورژوازی ، بخش ھای مھمی از )روحانیت پان اسالمیست(حرکت روحانیت خواھان قدرت سیاسی 

روحانیت شدند، این دنبالھ رو  1356-1357کھ در سال ھای مذھبی  -بورژوازی ملیو تجاری و سوداگر 

این جریان و پایگاه اجتماعی نی برای تمری 1342حرکت روحانیت پان اسالمیست در سال . کمک می کند

، و بھ صورتی وسیع تر و 1342این جریان توانست مانند سال  .گردید 56-57وقایع سال ھای آن در 

 پیشھ وران و خرده پاھای شھری و لومپن پرولتاریای شھرینیرومندتر از گذشتھ، بخش ھای وسیعی از 

 . کندبسیج  بھ نفع خود را نیز

این جنبش در . بیشتر زیر نفوذ جبھۀ ملی بود و نھ جریان خمینی 42تا  39سال ھای  جنبش دانشجوئی در

و پس از آن  57تا  43در فاصلۀ سال ھای . نتوانست حرکت مستقلی از خود نشان دھد 42حوادث سال 

ھمچنین تا حدی  بود،) بھ ویژه جریان ھائی کھ بعدھا منشأ جنبش چریکی شدند(متأثر از جریان ھای چپ 

تنھا سنگر  1356تا سال جنبش دانشجوئی، بھ رغم آنکھ . م از جریان مذھبی غیر آخوندی تأثیر پذیرفتھ

سازمان  فاقد انسجام و 56-57، در سال ھای باقی ماند رژیم شاهۀ مقاومت در مقابل یورش ھمھ جانب

دیت ھایش ولی حتی اگر سازمان متشکل و منسجمی می داشت بھ خاطر ویژگی ھا و محدو ،متشکل بود

بدین سان جنبش . جنبش توده ای بھ ضد رژیم پھلوی بگذارددر نمی توانست تأثیر تعیین کننده ای 

 .مستحیل شد 56-57در امواج وسیع جنبش توده ای سال ھای دانشجوئی 
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و نھ  42تا  39مھم تر از ھمھ ضعف تشکل جنبش کارگری و آگاھی طبقۀ کارگر بود کھ نھ در سال ھای 

نتوانست نقش مستقلی ایفا کند و این عدم تشکل و ضعف آگاھی جنبش کارگری و  56-57 در سال ھای

سازمان ھای سیاسی مدافع طبقۀ کارگر مھم ترین زمینھ را برای پیشروی روحانیت پان اسالمیست و 

 .جریان ھای بورژوائی و خرده بورژوائی دنبالھ رو آن و در نتیجھ سلطۀ مجدد ارتجاع گشود

 .قانون اساسی بھ آن اشاره کرده اند مقدمۀدر  ان جمھوری اسالمی بھ این امر واقف ھستند وسردمدار خود

کھ گامی در جھت تثبیت پایھ ھای » انقالب سفید«آمریکائی  ۀامام خمینی بھ توطئ ۀکوبند اعتراض درھم«

 ھانی بود،فرھنگی و اقتصادی ایران بھ امپریالیسم ج -حکومت استبداد و تحکیم وابستکی ھای سیاسی

 کھ در 42خونبار امت اسالمی در خرداد  و متعاقب آن انقالب عظیم و عامل حرکت یکپارچھ ملت گشت

عنوان رھبری اسالمی ھ مرکزیت امام را ب ،گسترده بود شکوفائی این قیام شکوھمند و آغاز نقطۀحقیقت 

 ».تثبیت و مستحکم نمود

در آن برای  ھک ،تی و والیتی را بھ مجلس ارائھ دادانجمن ھای ایال ۀدولت طرح الیح، 1341مھر 16در 

و جنایتکاران و ورشکستگان بھ تقصیر جورین حآنان از ردیف م .اولین بار بھ زنان حق راًی داده شد

ای کھ در این طرح آمده بود حذف قید مسلمانی از شرایط انتخاب کنندگان و  مسألۀدومین  ...شدند  خارج 

 . منتخبین را عوض قران بھ کتاب آسمانی بدل کردند نامۀو سوگند . .. انتخاب شوندگان بود

آقایان آیت هللا ، هللا شیخ عبدالکریم حائری یزدیدر جلسھ ای در منزل آیت  در واکنش بھ این طرح،

 تصویب نامھ ای را تاًئید کردند کھ خمینی ارائھ داده بود ،شریعتمداری و حجت االسالم خمینی -گلپایگانی

سالھ  18خالف شرع و موجب ھتک حرمت و نوامیس زنان و دختران  ،دولت نامۀتصویب  ،و در آن

نامھ املین و محرکین طرح این چنین قطعع» ضالھۀ فرق«اسرائیل و  فریاد وا اسالما بلند شد و .دانستھ شد

تری نددهللا اعلم نخست وزیر با لحن تھمین آقایان تلگرافی بھ اس ،مھرماه 28 .ھائی قلمداد گردیدند

استناد  .بھ شاه و اعلم پیام فرستاد شخصاً  وگرفت دست ھ خمینی ابتکار عمل را ب ،آبان ماه 15. فرستادند

شاه و کھ تا آن ھنگام توسط رضا ن قانون بودیدوم متمم ا ۀمجتھدین شیعھ در باال بھ نقض قانون اساسی، ماد

ا شریعت از وظایف و حقوق علمای دین آنھا انطباق قوانین مجلس را ب .پسرش مسکوت گذاشتھ شده بود

علم و احتمال شورش در تھران و  با نطق شدیداللحن فلسفی واعظ در مسجد ارک خطاب بھ .می دانستند

خمینی کھ در  .آذر اعالمیھ ای در مسکوت گذاشتن تصویب نامھ داد 7و ت سدولت عقب نش شھرستان ھا

دی  17خواھان لغو مراسم  را قراتر گذاشتھ و تھدین پابرخالف سایر مج اولین اقدام خود پیروز گشتھ بود

 .روز کشف حجاب گردید

انقالب شاه و مردم و انجام رفراندوم برای تصویب آن بھ  ۀشاه با اعالم اصول شش گان ،دی 19روز 

ملی  -با اصول اصالحات ارضی ،انقالب سفید شاه. دست گرفتھ استناد قانون اساسی ابتکار عمل را ب

 -سھیم کردن کارگران در سود کارخانھ ھا -دولتی بھ بخش خصوصی فروش کارخانھ ھای -لھاکردن جنگ
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دنبال خروج از بن بستی بود کھ اقتصاد متکی بھ ھ ، براًی بھ زنان و ایجاد سپاه دانش اعطای حق

منوط بھ ) کندی -اف-جان(ی دولت آمریکا کمک ھااعطای  .وجود آورده بودھ کشاورزی در ایران ب

 ،شمالی ۀرابطھ با ھمسای در منافع سیاسی -ه بر منافع اقتصادیحاتی شد کھ برای آمریکا عالواصال

می بایستی ایران را از خطرافتادن  دموکرات ھا سیاسی مورد نظر -اصالحات اقتصادی .داشت ،شوروی

 ۀمحاصر، و بغداد و عقد پیمانھای ناتواین دیدگاه کھ در بطن جنگ سرد  .بھ دامن کمونیسم دور کند

غایت ارتجاعی ھ خویش بھ سیاست ب ادامۀشوروی را توسط نیروھای وفادار بھ غرب در نظر داشت در 

نیروھای قدرت گرفتن در اطراف شوروی با کمک بھ » کمربند سبز«ای منجر شد کھ معروف بھ ایجاد 

بھ این مطلب باز  .ھم شاه و ھم آمریکا را غافلگیر کرد ،سیاستی کھ چون شمشیر دو لبھ .بود رااسالم گ

 ،ولی شاه بعد از سقوط او .برای اجرا بھ دولت امینی سپرده شدسرنوشت اصالحات یاد شده . خواھم گشت

ا اضافھ کردن چند اصل و ب ،وزیر کشاورزی امینی ،در حقیقت با اخذ اصالحات پیشنھادی ارسنجانی

خالف و موافق ھمھ پرسی برای م نیروھای .عرضھ کرد را» انقالب سفیدش«نام خودش ھ ب ،دیگر بھ آن

 .اصول پیشنھادی شاه بھ میدان آمدند

اسالم  نبردی  ۀبیضفلسفی واعظ و حجت االسالم خمینی با شعارھای دفاع از  -بھبھانی -آیت هللا خوانساری

اعطای  -اصول اصالحات ارضی و تقسیم زمین بھ ویژه .آغاز کردند »انقالب سفید« ۀعلیھ مفاد شش گانرا

ر از ھمھ مورد ھجوم آنھا قرار تبیش ،می گرفتبر و سپاه دانش کھ دختران را ھم در زنانھ ی بحق راً 

و خواھان آن شد کھ  غیر شرعی نامید آن را و داد خمینی فتوائی علیھ ھمھ پرسی 41ن ھمباول  .گرفت

 . اسالم شود برنامۀدست کارشناسان اسالمی و تابع ھ امور قانونی و قضائی ب

 جنبش ،نھمب 2ن بازارھا و مغازه ھا در قم و اجتماع آنھا در منزل خمینی و سخنرانی اش در با بستھ شد

شاه ھم برای مقابلھ با آنھا کشاورزان را برای تظاھراتی در تھران فرا  .اعتراضی وارد فاز جدیدی شد

تھران کھ از  با وجود تظاھرات وسیع در .خواند و آموزگاران زن را بھ دفاع از حق راًی زنان واداشت

 -ما تابع قرانیم«فیضیھ قم کھ با شعار  مدرسۀو زد و خورد در  بازار شروع شد و بھ دانشگاه ختم گردید

بنا بر آمار دولتی . ن اجرا کردھمب 6شاه ھمھ پرسی خود را در . بھ میدان آمده بودند» رفراندم نمی خواھیم

ھالی مملکت را در تناد بھ اصل ھشتم قانون اساسی کھ اشاه با اس .میلیون نفر بھ آن راًی دادند 5.5بیش از 

 با تصویب مجالس شورا و .حق راًی زنان را قانونی خواند .مقابل قوانین دولتی متساوی الحقوق می خواند

 .شرکت زنان در انتخابات قانونی شد ،سنا

ع از موقعیت ن با اصالحات ارضی و تقسیم اراضی از موضعی ارتجاعی در جھت دفاامخالفت روحانی

کھ بھ » علما« اعالمیھ ای از طرف.ی موقوفی بودزمین ھا ممتاز خودشان در رابطھ با مالکین زمین و

مد رضا چون مح ھائییب نامھ صادر شد کھ توسط آخوندعلیھ این تصوور است نفری مشھ 9 اعالمیۀ

شده  امضا ... حائری و مرتضی، ھاشم آملی ،روح هللا موسوی خمینی ،سید کاطم شریعتمداری ،گلپایگانی
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کھ بھ تظاھراتی  ،قم فیضیۀ مدرسۀاجتماع روضھ خوانی در  سرکوب تظاھرات و 42فروردین  2در  .بود

بھ بھترین وجھی توسط خمینی مورداستفاده ، بھ خاک و خون کشیده شد ،ضد شاه و دولت  تبدیل شده بودھ ب

ربانی  ،محمد جواد باھنر ،نی چون خامنھ ایواعظا ،عزاداری ودر پیش بودن ماه محرم  با .قرار گرفت

 و مردم را اقصی نقاط کشور شدند تا پیام خمینی و ندای وا اسالم او را بھ گوش ھمھ برسانند ۀروان املشی

خرداد خمینی نطقی  13تظاھرات در  ادامۀدنبال حوادث فروردین و ھ ب. غیب کنندرضد شاه و دولت تبھ 

و با لحن تندی شاه را مورد  فیضیھ را با وقایع کربال مشابھ دانست مدرسۀث در آن حواد در قم ایراد کرد و

خود ھ شکل سیاسی ب خرداد مصادف با عاشورا بود و تظاھرات دینی بھ سرعت 13. خطاب قرار داد

و شعارھائی  ر و دانشگاه تھران کشیده شده بودی تھران تا جلوی کاخ مرمخیابان ھاتظاھرات در  .گرفت

 سرعت توسط انبوھی از دانشجویان بھ شعار مرگ برھ کھ ب ی زنان و انقالب سفید داده می شدعلیھ حق راً 

 خرداد 15 .خرداد بازداشت شدند 14ن این روز در ناباھنر و مرتضی مطھری از سخنرا. شاه تبدیل شد

خرداد  15تمام این مقدمات بھ شورشی ھمگانی در . را بازداشت کردند اغ خمینی رفتھ اورماًموران س

 روش شعارھا و ،رھبری و چھره ھای فعالش ،شرکت کنندگانش ترکیب واسطۀھ شورشی کھ ب .شد منجر

 15تظاھرات  .یاد می آوردھ را ب 56-57ھای  مبارزات سال ، بخشی ازھایش ھای مبارزاتی و تاکتیک

جویان خواستار آزادی دانش .دانشگاه تھران و میدان بار فروشان شروع شد بھ ویژهو  دانشگاه ھاخرداد از 

س أبرادرش اسماعیل حاج رضائی در ر و قمھ کشان معروفی چون طیب حاج رضائی .خمینی بودند

مشروب فروشی ھا و  ،بانک ھا ھا، ریختھ کلوب خیابان ھااھالی جنوب شھر و میدانی ھا بھ  پابرھنھ ھا و

یز در اطراف ارک و پاچنار تظاھرات شاگرد بازاری ھا ن و بازار بستھ شد .مغازه ھا را بھ آتش کشاندند

با حملھ بھ  .مرکز رادیو چند بار مورد ھجوم قرار گرفت .میدان ارک یکی از مراکز تجمع بود .می کردند

 .ارتش وارد عمل شد ،دستور دولتھ ب یابی بھ سالح توسط تظاھر کنندگانکوشش برای دست و کالنتری ھا

اشگاه ب ،کاخ دادگستری، بانک ھا پپسی کوال، ۀکارخان .آمدحرکت درھ ی تھران بخیابان ھاھا در  تانک

توسط حکومت نظامی  با اعالم .مراکز بھ آتش کشیده شدبعضی از این  جعفری آماج سنگ پرانی شد و

طیب و  .دستگیری فروکش کرد زخمی و جا گذاشتن تعداد زیادی کشتھ وھ تظاھرات با ب ،دولت اسدهللا اعلم

کار ھ بعد از ب .دار سپرده شدند ۀطیب و برادرش بھ چوب .اھرات دستگیر شدندسران دیگر تظ وبرادرش 

بھ  .شتسعی در آرام کردن مردم دا ،خلخالی مثل فلسفی و مالیان رژیم با آزاد کردن تنی از ،چماق گیری

شھاب  یعتمداری وشر ،میالنیآیات عظام ھادی  ،ب زحمتکشان ملت ایرانحز ابتکار مظفر بقائی رھبر

 تفسیرھ نوعی بنا بھ کھ ب. دادند بھ مقام مرجعیت ارتقا برای نجات جان خمینی او را ،ن مرعشی نجفیالدی

نظر  خمینی صرف ۀشاه مجبور شد ازمحاکم .مصونیت ایجاد کنند اصل دوم متمم قانون اساسی برای او

تی را آزاد قمی و محال و رفتھ اوبھ مالقات خمینی  ت ساواک شخصاً قر پاکروان رئیس وکسرلش .کند

  .بھ حسنعلی منصور داد اسدهللا اعلم جایش را 42اسفند  17.کرد

37 
 



کاپیتوالسیون کھ موضوع تصویب نامھ ای در مجلس برای مصونیت  قضیۀدر  اما خمینی ساکت نماند و

بار دولت او را  این. و حمالتش را بھ رژیم شاه از سر گرفت مستشاران آمریکائی بود دوباره بھ میدان آمد

و تا اوایل انقالب در آنجا  خمینی از آنجا بھ نجف رفت .ترکیھ  کرد روانۀدستگیر و  مجدداً  آبان ماه 13ر د

ا دستگیری خرداد انجام شد ب 15تالفی حوادث ھ ترور حسنعلی منصور توسط فدائیان اسالم کھ ب .باقی ماند

باز شدن نسبی  ۀدر آستان ملی دوم کھ جبھۀ .خرداد را بست 15ورق شورش عامالن آن و اعدامشان 

شاپور  ،بازرگانچون  1339فضای سیاسی با تاًئید مصدق توسط اعضای نھضت مقاومت ایران در 

 ریاست اللھیارھ ب 1341اولین کنگره اش را در  ،تشکیل شده بود. .. و سید رضا زنجانیآیت هللا  ،بختیار

ھ استقبال اصالحات شاه و اصول معروف ب» اصالحات آری دیکتاتوری نھ«و با شعار  صالح برگزار کرد

جبھھ منحل  اعضای آن دستگیر و ،نھمب 6دلیل مخالفتش با رفراندم ھ ولی ب .رفت» انقالب سفید« بھ

شاه با  .کریم سنجابی بودند و قانیآیت هللا طال ،داریوش فروھر این جبھھ، از اعضای اصلی دیگر .گردید

سیاسی و  مبارزۀ ربن بستی کھ د .ی باز را نیز بستپیروزی اش در این واقعھ آخرین پنجره ھا

 .ھا کشاند سازی مجدد و تغییر تاکتیکبازبھ  ی سیاسی مذھبی و چپ راگروه ھادموکراتیک ایجاد شده بود 

کم و بیش  یگرایش ھابا  خرداد فعال بوده و با خمینی ھمراھی می کردند 15ئی کھ در حوادث جریان ھا

ری مھدی رھبھ مذھبی ھای مصدقی در نھضت آزادی ب -لیبرال. شدند متفاوت در تشکلھائی متشکل

ترھا و تندروترھا در  و جوان )20( ت ھای مًوتلفھھیأھای نزدیک بھ آنان در  بازاریان و جناح ،بازرگان

 بعداً  آزادی بودند و الخره مجاھدین خلق کھ رھبران اصلی اش ابتدا با نھضتو با )21( حزب ملل اسالمی

گرایشی مترقی را در میان نیروھای مذھبی  1354تا  ،آوردندروسیاسی  -مشی نظامی بھ وا شده آن جد از

سًواالت و بن بست ھائی کھ نسبت بھ مشی چریکی پیش آمده بود  التقاط ایدئولوژیک و .نمایندگی می کردند

 ،رد مشی چریکی با بعداً آن بخش مارکسیستی  .کردسازمان مجاھدین را دچار انشقاق و انشعابی دردناک 

ۀ کارگر ، نبرد در راه آزادی طبقکارگر طبقۀسازمان پیکار در راه آزادی تبدیل شدند کھ  .ل. بھ مجاھدین م

برای اطالعات بیشتر و ( .پیوستند »خط سھ«موسوم بھ جریان وجود آوردند کھ بھ ھ را ب و گروه آرمان

مقاالت و اسناد منتشر شده در این خلق بھ در مورد تغییر مشی ایدئولوژیک سازمان مجاھدین دقیق تر 

 مذھبیبخش .) رجوع کنید ،اندیشھ و پیکار ،» http://www.peykarandeesh.org «زمینھ در سایت 

و کردند سازمان مجاھدین خلق با آزاد شدن کادرھا و اعضای این سازمان از زندان، سازمان را بازسازی 

بھ رژیم جمھوری اسالمی در ابتدا  برخورد این سازمان. بھ گسترش فعالیت سیاسی خود روی آوردند

و تالش برای داشتن سھمی از قدرت برای  ، برخورد دوگانھ بھ آنبرخورد حمایت انتقاد آمیز از رژیم

بھ ویژه خمینی و (اما بھ تدریج با عدم پذیرش این سازمان از سوی رژیم  .بودپیشبرد برنامۀ سیاسی خود 

 و مجاھدین و طرد و تصفیۀ عناصر آن از نھادھای مختلف بارژیم خشن برخورد  ،)روحانیت حاکم
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ھ مبارزۀ و ب فعال ضد خمینی پیوستمخالفان  ۀبھ جرگ این سازمان ،ممانعت از فعالیت سیاسی آزادشان

 .روی آورد مسلحانھ با رژیم

پیوند دو  زا ،مسلحانھ کھ با مشیاست ی فدائی خلق معروف ترین سازمان چپ در این دوره چریک ھا

 -فعالیت سیاسی عرصۀھ سیاھکل پا ب ۀبعد از واقع 1350 گروه موسوم بھ جزنی و احمدزاده در سال

 بھ ویژه ،ایران جامعۀحیات سیاسی  1354سال تا  5-6ان مجاھدین بھ مدت و ھمراه سازم. نظامی گذاشتند

ربات سنگینی کھ این دو ا ضب .و دانشگاھی و روشنفکری آن را تحت تاًثیر خود قرار دادندمحیط شھری 

بیگوند با موسوم بھ انشعاب ( ائیسازمان فد با انشعاب در شاه متحمل شدند و سازمان در برخورد بھ رژیم

ۀ ندر میا عمالً  -در سازمان مجاھدین و تغییر مشی و انشعاب )55-56در سال سمت و سو بھ حزب توده 

از این دو سازمان خبری ، ن شکل و گسترش می یافتتوده ای در ایرا مبارزۀکھ  57و تمام سال  56سال 

 .نبود

دو گروه از در رابطھ  با انشقاق جھانی جنبش کمونیستی  و 50 دھۀی اول سال ھاخارج از ایران در در  

با طرفداری از انقالب ( وجود آوردندھ ب ازمان طوفان و سازمان انقالبی راکھ س. حزب توده جدا شدند

در خارج بود کھ اغلب طرفداران فعالترین گروه  راسیون دانشجویان ایرانی،دکنف 60 دھۀدر  .)چین

 در داخل ایران نیز بھ موازات انشعابات در حزب توده. می گرفت برملی را در جبھۀی چپ و سازمان ھا

و محافلی  گروه ھا ،ی و مبارزات مسلحانھ جدا از تودهو گرایشھای آنارشیست و در مخالفت با این حزب

 خطوط سیاسی کم و .ندمی دادرفتند کھ کار سیاسی در میان توده ھا را بر عملیات مسلحانھ ترجیح شکل گ

نیز از ضربات   )22( ھا موسوم بھ خط سھ گردیدکھ بعد از اینھا یا جریانی زدیک بھ چین یا آلبانی وبیش ن

 .رژیم در امان نماندند

در جنبش کرات الئیک ونیروھای چپ و دم شرکت ،مردمیاوج مبارزات و شروع  آستانۀدر نتیجھ در 

میدان برای قدرت نمائی شبکھ ھای مذھبی و روحانیتی کھ در اما . پراکنده و غیر متشکل بود ،توده ای

 و  شھرستان ھاارتباطی در تمام  حلقۀو صدھا  طور سنتی متشکل بودندھ مساجد و تکیھ ھا ب ه ھا وزحو

 .فراھم بودو محالت داشتند  روستاھا

 :صدا در آمدھ ل انقالب بطب
ایران شاھد توسعھ ای اقتصادی و اجتماعی بود کھ در  ،و افزایش درآمد نفت 50 ھدھدنبال رونق  اوایل ھ ب

توسعھ در بخش  ،آن عالوه بر شمار کارخانھ ھا و گسترش صنایع مادر و افزایش کمی و کیفی پرولتایا

ن دنبال آھ ب و دانشگاه ھا -بیمارستانھا -مدارس .نیز چشمگیر بود صنایع انسانی و بخش ھای خدماتی

 .بود دان و بخش متوسط شھری نیز چشم گیرکارمن پرستاران و -انکپزش -افزایش کمی و کیفی معلمان

ی اربابی بین دھقانان بخش زیادی از روستائیان کھ از زمین ھادر اثر اصالحات ارضی و تقسیم بخشی از 

ھ ب، زرع بیکار شده بودند رشد صنایع کشاورزی و مکانیزه شدن کشت و زمین محروم مانده و یا باداشتن 
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لتاریای فقیر و تدریج پروھ و ده در رفت و آمد بوده و ب ، بین شھرصورت قشر وسیعی از خوش نشینان

ونک نشینی و لکار دائم بھ گسترش آ کھ در نبود مسکن و ،وجود آوردندھ حاشیھ نشین شھرھای بزرگ را ب

کھ  وجود آوردھ ی آخرین رژیم پھلوی بسال ھادی را در ی متعدشورش ھامنجر گردید و  ادھاحلبی آب

 .جرقھ ھائی برای شعلھ ور شدن مبارزات شھری بعدی گردیدند

توزیع نابرابر درآمد نفت و دست  -افزایش قدرت خرید بخش متوسط شھری و باال رفتن توقعات آنھا

نزدیک بھ  و وابستھسرمایھ داران  ی بوروکراسی دولتی وی و بخش باالدربار اندازی و چپاول عناصر

ورم رشد ت -سطوح اداری ھمۀدر خواری رشوه  افزایش فساد و، دربار ھای شاه و ریخت و پاش، ربارد

متوسط شھری و  پائین و اراقش و زحمتکشان بین کارگران و طبقاتی را اختالف ،رژیم ی آخرسال ھادر 

نارضایتی رفتھ رفتھ دامنھ ای  .می زددامن  ،دارزمین بوروکرات و و داریھ روستائی با طبقات باالی سرما

 .خود می گرفتھ ھمگانی و توده ای ب

 گسترش فشار سیاسی و خرداد و 15سیاسی و سرکوب جنبش  توسعۀکھ شاه با عدم ای بن بست سیاسی 

با ، آورده بود وجودبھ  1350 دھۀروشنفکران در  دانشجویان و بھ ویژهمخالفان  ۀسرکوب بی رحمان

کامل  ،واحد رستاخیز و ایجاد حزب ،ایران نوینو  مردمانحصاری کردن قدرت با حذف احزاب حکومتی 

 .بحران سیاسی را دامن زد -بحران اقتصادی و اجتماعی زمینۀ در .شد

و ایجاد  عوض کردن تقویم قدیم ھجری، ن مخالفاافزایش فشار بر روحانی با زتشکیل حزب رستاخی

باالبردن سن ازدواج دختران در اجرای قانون حمایت  ،سالھ 2500جشن ھای  ،ھشمار شاھنشاھیگا

ن و اقشار ااقداماتی کھ خشم روحانی. راه بودھم ،کوشش برای دولتی کردن دین ایجاد سپاه دین و ،خانواده

در ضدیت با  ی راطبقات مختلف اجتماع طیف وسیعی از اقشار و ،اینھا ھمۀبھ آنان را دامن زد و وابستھ 

پرولتاریای صنعتی و حاشیھ نشینان شھری  ،روحانی و چپ گرا ،دانشجو بازاری و. رژیم شاه ھمسو کرد

و شعارھای مختلف  خواست ھابا  ،دانشگاھیان و وکال کارکنان اداری معلمان و ،و لمپن ھای پائین شھری

 .بھ میدان آمدند

آمریکا از جانب حامی اصلی  ۀدر ایاالت متحد موکرات ھادفشار بر رژیم شاه با روی کارآمدن کارتر و 

بین الملل و کمیسیون بین المللی قضات  سازمان عفو محکومیت شاه بھ نقض حقوق بشر در .اش آغاز شد

افشای شکنجھ ھا و جنایات ساواک در  ،کنفدراسیون دانشجوئی افشاگری ھای دانشجویان و در ژنو و

و او را وادارکرد کھ داد این فشارھا را افزایش  ،لندن »ساندی تایمز«لھ روزنامھ ھای بزرگ اروپا از جم

نمایندگان صلیب سرخ جھانی را وادار شد کھ  او. اندکی از فشارھا بکاھد و بھ مخالفانش امتیازاتی بدھد

 .ھای سیاسی بپذیرد برای بازدید از زندان

ھ ب فوران خشمی توده ای را باعث شد کھ، وجود آمده بودھ سوراخی کھ در دیوار بتونی فشار سیاسی ب

ابتدا  .را بگیرد و شاه دیگر نتوانست جلوی فوران آن ظرفیت باالیش دیوار بتونی را شکست واسطۀ
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با نوشتن نامھ و جمع آوری  روشنفکران و وکال و نویسندگانی کھ در کانون نویسندگان جمع شده بودند،

شب ھای شعر در انجمن فرھنگی ایران و . طلب کردند رابھ اعتراض پرداختھ و مطالباتی سیاسی  امضا

زیادی از دانشجویان و روشنفکران چپ و کمونیست و  عدۀمحل اجتماع  ،و دانشگاه آریامھر) گوتھ(آلمان 

اھرات ظت، شدن تجمع آریامھر ھبا بست .آنھا و حتی پاره ای از طرفداران مجاھدین گردید ھواداران

برای اولین بار  .رژیم شاه را بھ آزمایشی خطرناک کشاند ،خیابان ھار ضد این عمل د ھجویان بدانش

. محاکمھ و اغلب آنھا آزاد شدند مینظادادگاه بھ جای  ،ی عادیدادگاه ھادانشجویان دستگیر شده، در 

 .درھای اعتراض ھمگانی و توده ای گشوده شد

وعاتی ھویدا کھ در آن ھنگام وزیر اسم مستعار فرھاد نیکوخواه، معاون مطب[مطلق احمد رشیدی  مقالۀ

علیھ 1356دی  19 اطالعات در روزنامۀدر ] دربار بود و بھ دستور شاه یا ھویدا آن مقالھ را نوشت

طرفداران خمینی را بھ میدان  بھ ویژهآن نیروھای مذھبی و  بھانۀآغاز دیگری شد کھ بھ  نقطۀخمینی 

تظاھراتی را در شھرھای دیگر دامن زد کھ آھنگ  توسط رژیم، سلسلھ تظاھرات قم و سرکوب آن .آورد

ھفتم  سوم ھا و .را عزاداری ھای مرسوم شیعیان در ماه محرم و بھ مناسبت وقایع کربال تعیین می کرد آنھا

با برگزاری تظاھرات برپا می گردید و رژیم شاه را بھ . .. در تبریز و تھران و) اربعین(ھا و چلھ ھا 

 و ھمچنان بازار و حوزه ھا کشیده شد و خیابان ھابھ  دانشگاه ھاز ثقل جنبش از مرک .چالش جدیدی کشاند

بازاریان و پیشھ وران ، لمپن پرولتاریا و حاشیھ نشینان ،تھیدستان شھری خرداد دیدیم، 15کھ در وقایع 

و اعضا یان و دانشگاھ ،معلمان ،دانشجویان ،دانش آموزان .ندمی داداین جنبش را شکل  عمدۀنیروی 

رنگارنگ تری بھ  چھرۀ، ده ولی فعال خویش در این تظاھراتبا شرکت پراکن ،ی چپگروه ھاھواداران 

و فریادھای مرگ بر شاه و زنده باد آزادی کھ می کوشید حضور دختران و زنان بی حجاب  .ندمی دادآن 

شاید تنھا نمودھای  دھد،را تحت الشعاع خویش قرار گاه طنین دائم هللا اکبر و واحسینا و واخمینی ھ گاه ب

می ھرکس از نسل قدیم کھ در آن تظاھرات بوده . گرایش سکوالر و چپ در این تظاھرات توده ای بود

شدت  شھر دیگر 50در تبریز و  1357اھرات دھم فروردین ظت. یاد بیاوردھ ب ھا راتواند خاطره ای از آن

 .خود گرفتھ بیشتری بعمل 

کھ نماد غربی ...  بانک ھا ،ھتل ھای لوکس ،کاباره ھا، سینماھا ،ھامشروب فروشی شکستن و آتش زدن 

 28اقدام در اوج این . بھ امضای خمینی چی ھا بدل گردید تقریباً  .ی و ضدیت با اسالم شمرده می شدندگرائ

 .نشان داده شد اثر مسعود کیمیاییھا  موقع نمایش فیلم گوزن ،س آبادانبا آتش زدن سینما رک 1357مرداد 

ھ را ب زشتی عمل بیش از آن بود کھ کسی مسئولیت آن .نفر منجر شد 600عملی کھ بھ کشتھ شدن بیش از 

و از آن در جھت شدت بخشیدن بھ  را بھ شاه و ساواکش نسبت دادند خمینی و طرفدارانش آن .عھده بگیرد

قبل از  .دست داشتھ اندمعلوم شد کھ عناصر افراطی مذھبی در آن  اما بعداً . گسترش جنبش استفاده کردند

شاه سعی کرد جنبش را  ،ناری نعمت هللا نصیری رئیس ساواکروی کار آمدن جمشید آموزگار و برک آن با
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 تظاھرات عید فطر کھ .در ماه رمضان دوباره جنبش اوج گرفت 1357مرداد  6تیر و  30اما در  .آرام کند

و برای اولین بار شعار  کشاند خیابان ھارا بھ  نزدیک بھ یک میلیون نفر ،بھ آرامی برگزار شد نسبتاً 

ور تازه د ،سیاه معروف شد جمعۀشھریور کھ بھ  17با حادثھ . جمھوری اسالمی داده شد ،دیاآز ،استقالل

وزن و عمق آن  ،ن بھ تظاھراتبا اعتصاب و ورود کارمندان و کارگرا ،بعدھ از اینجا ب .ای آغاز گردید

ی خواست ھاکارگران کھ ابتدا با  .اعتصاب کارگران نفت با بھ ویژه .افزایش قابل مالحظھ ای یافت

تحت تاًثیر جو عمومی و فعالیت عناصر پیشرو کھ کم و سرعت ھ ب ،اقتصادی دست بھ اعتصاب می زدند

گزارشات . ندمی دادو عناصر سیاسی در ارتباط بودند بھ حرکات خود رنگ سیاسی  گروه ھا بیش با

 .داشت جویان مبارز در میان دانش آموزان و کارگران فعالیت دانش از حضور وسیاسی حکایت فعاالن 

سیاسی و حضور معدود ھستھ  یگرایش ھا ھمۀیا متمایل بھ چپ متعلق بھ  چپ و حضور فعال عناصر

ماشین سازی  در صنایع بزرگ چون نفت و بھ ویژهروشنفکری در کارخانھ ھا   - ھای کمونیستی کارگری

 .سیاسی بود عرصۀعاملی برجستھ در برپائی این اعتصابات و کشاندن آنھا بھ  ... و ذوب آھن و

رادیو و  ،ادارات ،کارخانھ ھا ۀھم ۀبھ تصفی 57از اسفند  ،رژیم خمینی ھنوز مستقر نشده بی جھت نبود کھ

 ۀعلمی از عناصر شناحتھ شد مدارس و مراکز آموزشی و فرھنگی و ،دانشگاه ھا ،مطبوعات ،تلویزیون

چھره ھای شناختھ شده ، دو سال فعالیت علنی واسطۀھ عناصری کھ ب .اقدام کرد ،طرفداران آنھا یا چپ و

بود کھ در آن دیگر آمده  وجودھ شرایطی ب 57دوم سال  ۀنیمدر  .ھی ھای خمینی بودندلای برای حزب ال

انحالل  ،و کابینھ ھا رات پی در پی وزیرانتغیی .ت کنندروال سابق حکومھ حکومتگران نمی توانستند ب

 ،تصاب شاپور بختیار بھ نخست وزیریحتی ان ،ھویدا و عامالن سرکوب دستگیری نصیری و ،ساواک

بحران  .مردم دیگر نمی توانستند مثل سابق حکومت را تحمل کنند. آتش قیام را خاموش کندنتوانست 

راًس آن آمریکا بھ این نتیجھ رسیدند  ی امپریالیستی و درقدرت ھادر این شرایط  .راگیر شده بودفانقالبی 

خمینی در آن شرایط تنھا کسی بود کھ توان و سازماندھی  .کھ باید بھ آلترناتیو دیگری جز شاه روی آورند

ھم با  و ی ملی و مذھبیشخصیت ھان با ھمب 22غرب از مدتھا پیش از قیام  .الزم را برای این گذار داشت

ریچارد ھای شخصیت ھائی چون فت و آمدر .ده بودماس ھائی برقرار کرت )بویژه بھشتی( اطرافیان خمینی

 1950کھ در دھۀ » ناسیونالیسم در ایران«بورگ و نویسندۀ کتاب استاد روابط بین الملل دانشگاه پیتس کاتم

 یچارد فالکریا سفرھای  بوده بھ ایران و )سیا(میالدی ماًمور مخفی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 

گواه ھ و مالقاتھای آنھا با بھشتی و بازرگان و امیر انتظام و حتی خود خمینی ب جنگ آمریکائی فعال ضد

در آنھا  .) 1393بھمن  18 - 2015فوریھ  BBC، 7سایت  فارسی ( جملھ اند از آن ،شده اسناد منتشر

جدید  سراندر مذاکره با  تصمیم نھائی خود را ،1357دی ماه  1979انویھ ژ )23( لوپاکنفرانس گواد

کھ این تصمیم در راستای سیاست عمومی آنھا در ایجاد کمربند سبز  بھ ویژه .قئرت در ایران رسمیت دادند

ژنرال برای این منظور  .پذیرد غرب سعی کرد با کمترین ضرر این انتقال انجام .حول شوروی می گنجید

42 
 



ارتش  را بھ تفاھم با »ان انقالبسر« رد کھ ارتش را با خود ھمراه ساختھ وایران ک روانۀرا  یزرھا

ساختار ، قدرت ۀعناصر غیر قابل کنترل در معادل ن بعد از رفتن شاه و ورودھمب 22حوادث  .وادارد

ی سازمان ھامردم و  ،غرب و آمریکا ،خمینی امری کھ .ریخت بھ ھمرا  قدرت اداری و نظامی رژیم شاه

 .د شدن غولی بود کھ مھار آن دیگر امری ساده نبودآزاآن  نتیجۀ. را نکرده بودند سیاسی پیش بینی آن

 :تدوین قانون اساسی رژیم جدید
گام  ،مذھبی ھای نھضت آزادی و اکثریت روحانیون طرفدار خمینی -ملیتشکیل شورای انقالب توسط 

 ھب .تدوین قانون اساسی برای آن بود ،برای پیشواز قدرت جدید گام ھااولین  .اساسی برای کسب قدرت بود

و در اختیار شورای  پیش نویسی توسط حسن حبیبی تھیھ شد، کھ در پاریس بود فرمان خمینی زمانی

در تھران مبنای کار چھار نفر  ،کھ بھ تصویب خمینی ھم رسیده بود ،این پیش نویس .انقالب قرار گرفت

جعفر لنگرودی  محمد حسن حبیبی و یھیچعبدالکریم ال ،ناصر کاتوزیان ی آقایاننام ھااز حقوقدانان ب

و شوروی و  الجزایر ،بھ قوانین اساسی کشورھائی چون فرانسھ رظاین پیش نویس با ن .قرار گرفت

پیش نویس  .و در آن ھیچگونھ حرفی از والیت فقیھ زده نشده بود جھانی حقوق بشر تھیھ شده بود اعالمیۀ

باز نویسی شد و  ی و بھشتیمطھر ،سحابی ،ت بنی صدرپاریس در شورای انقالب در کمیسیونی با شرک

تشکیل مجلس خمینی در حکم نخست وزیری مھدی بازرگان فرمان  .بھ تصویب شورای انقالب رسید

فصل  12این پیش نویس در  .عضو را برای تصویب قانون اساسی جمھوری اسالمی داد 700مًوسسان با 

آرای عمومی  ین پیش نویس،موجب اصل سوم و پانزده اھ ب .منتشرشد 1358خرداد  24اصل در  151و 

اسالمیت رژیم از طریق نظارت شورای  .مردم است ھمۀمبنای حکومت است و حکومت ملی از آن 

 با انتخاب مجلس شورای ملی و مجتھد بھ پیشنھاد مراجع معروف تقلید و 5نگھبان قانون اساسی مرکب از 

این پیش نویس آیت برخورد بھ  رد .)147تا  142اصول ( قدانان با انتخاب مجلس خواھد بودنفر از حقو 6

والیت فقیھ و نقصان آن در این پیش نویس  مسألۀی بھ رو آیت هللا منتظ آیت هللا مرعشی ،هللا گلپایگانی

 .دندراشاره ک

با این عقب  .کناری نھاده شدھ نفع طرفداران خمینی، طرح مجلس مًوسسان بھ قدرت ب موازنۀبا تغییر 

مجلس بررسی  ،شورای انقالب بجای مجلس مًوسسان. ین قانون اساسی شروع شدنشینی سیر قھقرائی تدو

نفر  75با  آن ھم .سھ در آمداز کی» مجلس خبرگان« و بعداً  طرح نھائی قانون اساسی را پیشنھاد کرد

ریاست آیت هللا منتظری و معاونت ھ مجلس خبرگان ب .و یک زن )نفر 58 (در صد معمم  80 ،عضو

کھ امضای خمینی و  پیش نویس کذائی را ،از ھمان اول و .ی قانون اساسی را شروع کردبھشتی کار بررس

تازه نوع  زم بھ تذکر است کھ قبل از تدوین این قانون، رژیمال .کناری نھادھ ی انقالب را داشت بشورا

رسی در یک ھمھ پ -» نھ یک کلمھ زیاد نھ یک کلمھ کم« -» جمھوری اسالمی«نام ھ حکومت ایران را ب

 .صد بھ تصویب رسانده بوددر 98.2با اکثریت  1358فروردین  در دھم و یازدھم
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مذھب تشیع  112ابتدا در اصل ، خوردار بودین مجلس از قدرت زیادی برمنتظری کھ در منصب ریاست ا

ام داشتن مذھب تشیع را برای زال ،با تغییر پیش نویس .عنوان مذھب رسمی بھ تصویب رساندھ را ب

دگان اھل سنت و نماین زامری کھ مورد مخالفت عده ای ا .رسمی کرد 115مھوری در اصل ریاست ج

گلپایگانی و  نظر آیات عظام ولی منتطری با تکیھ بر .بھشتی قرار گرفت نبرخی از رجال چو

 . میلیون سنی و آحاد سایر مذاھب را از این حق محروم ساخت 6 طرح خویش را پیش برد و ،شریعتمداری

قدرت اصلی در دست رئیس جمھور  .نشده بودجا در پیش نویس ارائھ شده صحبتی از والیت فقیھ تا این

تنھا  .انفکاک سھ قوه تضمین گردیده بود ی دادگستری بود ودادگاه ھاقضائیھ متکی بھ  قوۀ قرار داده شده و

 مصوبۀنین با انتخاب شورای نگھبان بر طبق الگوی متمم قانون اساسی مشروطھ ضمانت تطابق قوا

طرح  ،در مجلس خبرگاندینی » مصلح«از شاھکارھای این . مجلس با موازین اسالمی تضمین شده بود

با استناد » دو پیام مجموعۀ«وه ای بھ عنوان نوشتن جز با 1/4/1358ری در تاریخ ظمنت .والیت فقیھ بود

ر کردن بھشتی و ظاو با ھم ن .داصل والیت فقیھ را در قانون اساسی متذکر ش والیت فقیھ خمینی، جزوۀبھ 

حسن آیت . بھ این اصل راًی منفی دادندطالقانی و بنی صدر  .سایرین، این اصل را وارد قانون اساسی کرد

این  ھمۀخود منتظری در خاطراتش بھ . ان نقش مھمی داشتدر ارائھ و پیش برد این امر در مجلس خبرگ

فقیھ تغییر پیدا  مطلقۀاساسی اصل والیت فقیھ بھ والیت  ری قانونطرح بازنگ در .مطالب اذعان کرده است

 .کرد کھ بدان در بررسی ساختار سیاسی حکومت اسالمی در قانون اساسی باز خواھم گشت

 :والیت فقیھ در نزد خمینی اندیشۀ
 نخستین اثری. بنا بھ شرایط مختلف در اینجا جالب است ،مینی و یا در حقیقت مسیر بیان آنخ اندیشۀسیر 

اسرار « کشف االسرار است کھ در پاسخ بھ دمی کنارت فقیھ صحبت نظکھ در آن خمینی از حکومت و 

ھ زدائی خواستار خراف ،حکمی زاده در این رسالھ .)1332(است  علی اکبر حکمی زاده نوشتھ» ھزار سالھ

مھدی ( سًوال می برد آنان را زیر ویژۀامتیازات  روحانیت و شبکۀو منافع مالی  از اسالم و اصالح آن بود

طور صریح ھ حکمی زاده ب) نگاھی بھ میراث روح هللا خمینی ،فراسوی اشتیاق و بیزاری ،استعدادی شاد

ھم قانون و مجلس و دولت  ،با بودن فقیھ«: کشیده و می گوید والیت فقیھ را بھ نقد نظریۀ ،در این نوشتھ

 .»معنا ندارد

 -فقیھ را در جزوه ھای الرسائل ۀصابی عاموالیت انت نظریۀ تکوینی فقھ استداللی، مرحلۀخمینی در 

ن ھمببحث والیت فقیھ در کتاب البیع در «. تحریر در آورده است رشتۀ بھیع و کتاب الب -تحریرالوسیلھ

کتاب  نجف تدریس شده و پس از آن توسط خود ایشان بھ زبان عربی نگاشتھ شده ۀعلمی حوزۀدر  1341

پس از ویرایش و تاًئید  1349کھ در پائیز  بحث فوق الذکر است ۀسیزده جلس ۀه شدوالیت فقیھ فارسی پیاد

نامھ ای از امام موسوی کاشف «با عنوان  1356این کتاب در ایران در  .امام در بیروت منتشر شد

 )168ص -حکومت والئیکتاب (» .جھاد اکبر چاپ و پخش شد ضمیمۀ »الغطاء
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طور ھ در سر داشت و ب حکومت اسالمی و والیت فقیھ را ایدۀ ،وانیی جسال ھاوجود آنکھ خمینی از با 

در اوایل جنبش کھ خط و رسم اسالمی اش ھنوز روشن نبود  .تدریس می کرد 1348را از سال  رسمی آن

مشاوران  توصیۀو بھ ا. از این مقولھ سخنی بمیان نمی آورد و وضعیت طرفدارانش ھنوز تثبیت نشده بود

دموکراسی متکی بھ  آزادی و از جمھوری و در پاریس ،صدر و یزدی و قطب زادهلیبرالش چون بنی 

جمھوری  ھمۀجمھوری مثل  -یافتنام حکومت اسالمی بھ جمھوری اسالمی تغییر  .زد دم می آرای مردم 

ن بھ نظارت بر قوانین و نقش خود او بھ عدم دخالت در امورسیاسی و ھدایت و ارشاد او نقش روحانی -ھا

دولت ن ارشاد اروحانیوظیفۀ ن پستی را اشغال نمی کنیم، امن و سایر روحانی« .می شدالصھ خلق خ

آغشتھ بھ  ،سخنرانی ھای او در این دوره است مجموعۀنور کھ  صحیفۀ) 215ص  ،نور صحیفۀ( »ستھا

 چھ می توان از البالی سطور بھ اگر .او حتی یکبار از والیت فقیھ صحبت نکرد .تناقض و دروغ است

 .کسی را ھمت این کنکاش نبود ،ولی در گرماگرم انقالب و جوشش. کنھ نظریاتش پی برد

ن ھمب 15ابراز بیرونی خمینی راجع بھ والیت فقیھ در حکم نخست وزیری بازرگان در  طلیعۀ اولین

 ازوالیتی کھ  ۀواسطھ آدمی ھستم کھ ب یک نفر ،حاکم کرده ام را من کھ ایشان« :کھ می گوید ،است 1357

دی ماه  18و  17در او  )179ص  ،حکومت والئی( ».ایشان را قرار دادم طرف شارع مقدس دارم،

، »ما نخست وزیر تعیین کردیم بھ والیت شرعی و والیت عام« .دوباره بر این امر تاًکید می ورزد 1357

ما  حق داریم،یین کردیم برحسب آنچھ ھم بھ حسب قانونی حق داریم و ھم بھ حسب شرع عما دولت را ت«

آقای بازرگان را ماًمور  ،ل کرده استرا قبو بھ حسب آرای ملت کھ ما بھ حسب والیت شرعی کھ داریم و

 )ھمان جا( ».کردیم کھ دولت تشکیل بدھد

ن این پیش نویس و والیتی کردن تگام اساسی برای کنار گذاش ،با تبدیل مجلس مًوسسان بھ مجلس خبرگان

 .شدجمھوری اسالمی برداشتھ 

جانب راجع بھ قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم  این«: تشکیل مجلس خبرگان، خمینی گفت آستانۀدر 

ۀ امین جلس 15در  ،1358شھریور  21در تاریخ  )187ص-ھمان جا( »بیان می کنم کھ انشاء هللا بعداً 

مخالف  8ممتنع و  4 ،فر موافقن 53 ،با اکثریت آراء ،یک موافق پس از اظھار نظر یک مخالف و ،مجلس

 . قانون اساسی راجع بھ والیت فقیھ تصویب شد 5مجلس خبرگان اصل  نمایندۀنفر  73از 

کھ اکثریت مردم او را ، گذاشتھ شد ...با تقوی  فقیھ عادل و عھدۀامامت امت بر والیت امر و ،در این اصل

مرکب از فقھای واجد شرایط باال  شورائی ،شخصیچنین  در غیاب این .پذیرفتھ باشند بھ رھبری شناختھ و

و از ھر  عوض شد ماھیتاً یکباره محتوای آن پیش نویس کذائی ھ با این اصل ب. عھده دار این امر می شوند

 .دموکراتیکی خالی گشت ۀبارق

پیش نویس کھ از حق حاکمیت ملی صحبت می کرد و با اصل والیت فقیھ در تناقض قرار داشت  56اصل 

 .فع حکومت والئی تصویب شدنھ بھ صورت زیر ب
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 .انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساختھ است و ھم او .جھان و انسان از آن خداست حاکمیت مطلق بر«

 .یا در خدمت منافع فرد یا گروھی خاص قرار دھد از انسان سلب کند ھیچکس نمی تواند این حق الھی را

مجلس بررسی نھائی قانون » .د اعمال می کندملت این حق خداداد را از طرقی کھ در اصول بعد می آی

را تصویب  آن با رفراندم 1358آذر  12و  11تمام شد و  -58 آبان ماه 24اساسی یا مجلس خبرگان در 

. در صد بھ آن راًی مثبت دادند 99.5میلیون نفر شرکت داشتند کھ  16در این رفراندم نزدیک بھ . کردند

 .نفر شرکت کرده بودند 20.439908ردین در ھمھ پرسی جمھوری اسالمی در فرو

سکوت خمینی  .فقیھ تبدیل شد مطلقۀسال بھ اصل والیت  7از  بعد 1366فقیھ در اواخر پائیز اصل والیت 

و شروع بھ توضیح ابعاد  روز بعد از تصویب آن در مجلس خبرگان شکست 100در مورد والیت فقیھ 

سخنرانی ھای او کھ در  .فقیھ فراھم آورد مطلقۀبھ والیت  و زمینھ چینی ھا را برای گذرا .مختلف آن کرد

کھ  ،فقیھ وجود داشتھ پیامبر و ولیفقیھ و اینکھ از روز اول زمان  الھی بودن والیت آمده، بر صحیفۀ نور

کھ نفی والیت  ،حکومت طاغوتی است ،کھ در نبود آن، و امری واجب استوالیت فقیھ ھدیھ ای الھی 

ری و ستم و دزدی جلوی غارتگ ،ن در سیاستاکھ دخالت روحانی ،است» کفر«و » دادارت« ۀاز جمل فقیھ،

 .کھ چرا والیت مطلقھ نشده است ھ فقیھ پرداختبھ نقد والیت عام او از ھمان ابتدا تلویحاً  ... و را می گیرد

ز این روحانیت بیشتر ا .، یک مطلبی ولو بھ نظر من یک قدری ناقص استاساسیاین قانون  اینکھ در«

خیلی این روشنفکرھا  ،خوب دیگر ،آقایان برای اینکھ و -)است تاًکید از من( دارد اختیاراتدر اسالم 

این بعضی از شئون والیت فقیھ  اینکھ در قانون اساسی ھست؛. یک مقداری کوتاه آمدند مخالفت نکنند

بھ نقل از  -519ص-6ج -مصاحبھ با حامد الگار، صحیفۀ نور( »...شئون والیت فقیھ ھمۀنھ  .است

 .)119ص  ،حکومت والئی

 ،ان و تا تصویب قانون اساسی و بازنگری آنتا تھر جمھوری اسالمی و نظر خمینی از پاریس ،خالصھ

 ھمۀمثل  ؛جمھوری« ،ندارند نقش ویژه این ان روحانیاز یک جمھوری کھ در آ .کرد چھار حالت پیدا

در پیش نویس قانون ( شروطھیعنی جمھوری م ،ھدینارت فقھا و مجتظبھ جمھوری تحت ن» جمھوری ھا

 ازبھ جمھوری تحت رھبری والیت فقیھ غیر انتخابی و منصوب  و پس از تصویب قانون اساسی، )اساسی

ابعاد یک قدرت  ھمۀفقیھ با  مطلقۀجمھوری تحت رھبری والیت  ،و سرانجام )یت فقیھ مقیدهوال(جانب خدا 

 .یر انتخابی تبدیل شدغھ تمرکز آن در دست فقی و توتالیتر

شیعھ » تقیھ«بلکھ از منطق  تابع تغییر شرایط نبود، تحول دیدگاھی رھبران جمھوری اسالمی تصادفی و

 ،قول سردمداران آنھ یا ب و، حکومت آن اسالم و ۀمصلحت حفظ بیض ،دروغ مصلحت آمیز .برمی آید

 !مصلحت برای جلوگیری از تفرقھ در جنبش؟

آیت هللا شیخ  رھبری از در کتاب پیرامون وحی و امامت و والیت مقالۀنقل قولی از  ،در پایان این بخش

 .می آورم کھ این دیدگاه و ھدف نھائی اش را خالصھ کرده است 171-179 ص ،عبدهللا جوادی آملی
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معنای جمھوری اسالمی ھم جز این نیست کھ اصل مکتب اسالم توسط وحی الھی تثبیت شده است و «

مردم  ۀری برای بیعت جمھور و میثاق تودھیچ تاًثی و .نمی شود کاستھاز آن یا  و افزوده وچیزی بر ا

زیرا  .نیز جمھوری است) ص( ھمین معنا رسالت رسول اکرمھ و ب ،گردن نھادن تعھد و مگر انشا .نیست

قانیت آن می ، اعتراف بھ حبعد از معرفت وی را می شناسند و آن از ارزیابی، ی متفکر بعدانسان ھا تودۀ

ھای قابل  سمت .ھم جمھوری است )ص(خالفت و امامت امام معصوم  - تین معنا والیبھ ھمو  .نمایند

مانند فقیھان جامع الشرایط از قبیل منصب افتاء و پست قضاء و مقام والیت  غیر معصومین، ۀبارجعل در

و  می شودسط معصومین حاصل و تو نصب الھی است یعنی ثبوت آنھا فقط با نص و .آن جمھوری اند ھمۀ

 ».جمھور متحقق می گردد یبا آرا اعتراف تنفیذ و اثبات و

از خمینی در  نقل. (است» حکومت اسالمی«گذار بھ تحقق  حکومت ،از این زاویھ جمھوری اسالمی

 )1376فروردین  21جمعیت مًوتلفھ  ۀنشری ،ھفتھ نامھ شما ،پاریس

 .می کند ینقانون اساسی کنونی این گذار را تضم

 

 :توضیحات بخش اول

تصرف در موجودات و امور « والیت تکوینی منظور از .ریدن و خلقت معنا کرده استتکوین را بھ آف ،فرھنگ معین --1

اما خداوند بھ برخی از بندگان  تحت اراده و قدرتش قرار دارند؛ موجودات،ۀ چنین والیتی از آن خداست و ھم .تکوینی است

معجزات و کرامات پیامبران و اولیای دین از آثار ھمین والیت  لذا، .ای از این والیت را اضافھ می کندمرتبھ  خاّص خود،

و امر و نھی و قانون گذاری  ]ی در امور دینیآئین نھادن و قانونگذار[یعنی این کھ تشریع  والیت تشریعی  - تکوینی است

اما  اوست کھ فرمان می دھد چھ کنید و چھ نکنید؛ ا می باشد،ست کھ تشریع از آن خدپیدا .در اختیار صاحب والیت باشد

  .                        باشند حق تشریع و قانون گذاری داشتھ پیامبر و امام ھم می تواند بھ اذن خدا،

 ۀالبتھ پای یز بود؛بلکھ مشّرع ن تنھا مبلّغ نبود، ھمان گونھ کھ مشاھده شد،) ھ وآلھ وسلمیهللا عل یصل(پس پیامبر گرامی اسالم 

و ھرگز خواستھ ھای شخصی در کار  وند الھام گرفتھ بودو پایھ ی تشریع بینشی بود کھ از جانب خدا تبلیغ صرفاً وحی،

 .بودن

و بسیاری از مسایل  برای امامان معصوم نیز بوده است،) ھ وآلھ وسلمیهللا عل یصل(این والیت در تشریع بعد از پیامبر 

 .     .                                                         است تشریع شده ایشان ستد بر یت،فرعی شرع

بر عالم کون و جھان ھستی می والیت تکوینی از مراحل کمال روحی و وجودی است کھ اثر آن سلطھ : با آن چھ بیان شد

اوند بھ فردی از افراد بھ عنوان مقام رسمی و والیت تشریعی یک مقام و منصب وضعی و قانونی است کھ از طرف خد باشد

    ..                                   نمایدتا بھ امور اجتماعی مسلمین رسیدگی  داده می شود،

زمینھ ای برای اعطای مناصب  نیز تعبیر می شود،) تصرف در جھان ھستی(والیت تکوینی کھ از آن بھ والیت تصرف 

بدون فلسفھ و مالک  زیرا والیت تشریعی کھ بھ معنای سلطھ بر اموال و نفوس مردم است، د؛والیت تشریعی نیز می باش

 از این روی در مکتب شیعھ، .ھای معنوی و اجتماعی نخواھد بود و بھ ھر کسی چنین منصب مھّمی داده نخواھد شد

می بایست بر نفس خویش مسلط  در نایب امام یکی از کمترین شرایط اساسی است کھ ولیّ ) عدالت(در امام و ) عصمت(
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وگرنھ ھیچ گاه والیت تشریعی و حتی والیت فتوا و یا قضا کھ کمترین مرحلھ از مراحل والیت فقیھ است بھ او داده  باشد،

 )دینی بر گرفتھ از سایت گفتگوی(  ---. skdin.com/thread275.htmlhttp://www.a».نخواھد شد

کسانی کھ زمام کار . کسانی کھ سررشتھ ٴ کاری را در دست دارند. معتمد مردمان: ھنگ دھخدامی نویسدفر - اھل حل و عقد

  .فالن کس اھل حل و عقد است: دست آنھاستھ ب

سھ  یاست كھ دارا یافراد ۀمشھور است، مجموع» اریاالختاھل«وان كھ در فقھ اھل سنت با عن اھل حل و عقد«منظور از

. ت داردیرا مسقر سازند آن حكومت مشروع یحكومت ین افرادیاگر چن. ر باشندیو تدب یو رأ یشرط عدالت، دانش كاف

ھم  ب امام گردانتخا یكھ اھل حل و عقد برا یزمان«: دیگو یباره م  نیو معروف اھل سنت در ا یاسیس یاز فقھا یماورد

ن فرد را كھ مردم بھ اطاعت او یترن و كاملیترط امامت را جستجو كنند و سپس فاضلیان خود واجدان شراید در میآمدند با

رند و امامت را بھ او عرضھ كنند كھ اگر موافقت نمود با او یامامت در نظر بگ یكنند برا یعت او درنگ نمیشتابند و در ب یم

پرسمان  سایت-)http://www.siasi.porsemani.ir/content-(» سازد یاو منعقد م یعت، امامت را براین بیا. عت كنندیب

 دانشجوئی

نھ  دارد وست کھ بھ اشخاص خاصی تعلق ا این و مراد از آن، خاصھ تعبیر می شودۀ کھ بھ والیت بشری والیت عرفانی  -2

 می رسد» فنای در حق «بھ مقام رفیع ) یعنی سفراز خلق بھ حق(عارف در سلوک معنوی خود پس از سفر اول « .بھ عوام

متخلق بھ صفات ربوبی  فنای سالک در حق موجب می گردد کھ حق تعالی در او تجلی کند و عارف،«و ازاین طریق ... 

 .»...حق متحد شود گردد و با

الھیھ  ۀوالیت بشری و از نوع والیت مطلق ۀرفیع ترین مرتب ت کھ در آن پایانی نیست و والیتی است مطلقھ،این نوع والی«

 ولی بھ میزان تقرب بھ حق،. با اشراق بھ علم حضوری و ادراک شھودی میسر می شود در عرفان این نوع والیت، .».است

با سمع هللا می شنود و زبان  او با عین هللا می بیند و«حق، در فنای عارف با ذات  .می گردد» غیب و کرامات«دارای علم 

 » ...او زبان خداست و دست او دست الھی است و فعل او فعل هللا است

بی توجھ نبوده ناسوت نیز  ۀبرخی از عارفان در عین توجھ بھ الھوت بھ ادار. .. عالوه بر سلوک معنوی و تھذیب نفس و

دست اولیاء و عارفان و صوفیان ھ و آنگاه کھ سیاست ب مقام ولی است ۀر عصر برازندتصدی سیاست ھ«از این منظر. اند

و ولی هللا عالوه  عارفان بر اھل عالم مستولی می شوند اگر اسباب خارجی مساعدت کند،«" ثانیا» .ی استزمان نوران باشد،

فحات صھا از  تمام نقل قول(» .ز می گرددصاحب تدبیر دولت ظاھری و دنیای مردم نی باطنی و معنوی، -والیت تکوینی بر

  ).است شده ، انجامنشر نی ،محسن کدیور ،حکومت والیی 28-29-30-31

العلما حکام علی « - -نقل از حضرت محمدھ ب» اللھم ارحم خلفائی« .بھ این سھ روایت استناد کرده اند علمای شیعھ -3

-کدیور -حکومت والیی( -نقل از امام حسینھ ب -»ایدی العلمامجاری االمور و االحکام علی « -از حضرت علی -»الناس

  ).287ص

 
 ه 911متولد  -ق -از بزرگترین فقھای شیعھ قرن دھم ھجری  شھید ثانی،زین الدین بن علی بن احمد عاملی معروف بھ  - 4

 .عثمانی شھید می شوددستور سلطان ھ سالھ بود کھ ب 55 .شرح لمعھ و مسالک او در فقھ مشھورند -در جنوب لبنان -ق

 ).hawzah.net -پایگاه اطالع رسانی حوزه(

 

  در مقام  -57کیفی طبقات درگیر در انقالب مشروطھ و نھضت ھای بعد آن تا انقالب  تر وضعیت کمی و تحلیل دقیق -5
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 پایھ ھای نظری و جھت روشن تر کردن زمینھ ھائی است کھ در آن روحانیت شیعھ ،اشاره ھای من بھ آنھا. وشتھ نیستاین ن

 .   رت و حکومت بعدی اش را ساختھ استساختارھای مادی قد

کار می برم و متوجھ ھ قانونی سپھساالر ب ھایپیشنھاد ۀرا در اینجا در اطالق قانون اساسی بھ مجموع آدمیت ۀمن گفت -6

  .کار بردن این مفھوم با درک امروزی مان از قانون اساسی متفاوت استھ ھستم کھ ب

دولت قاجار در زمان ناصرالدین شاه در  و میان بارون جولیوس رویتر) میالدی -1872(قراردادی  -امتیاز رویتر -7

خزر تا خلیج  موجب آن امتیاز خط راه آھن از بحرھ و ب بستھ شد –) سپھساالر(دوران وزارت میرزا حسین خان مشیرالدولھ 

بھره  -ایجاد بانک -قنات و راه آبھای کشتیرانی ایجاد مجاری آب و -)بجز طال و نقره(بھره برداری از معادن  -فارس

بھ انگلیسی ھا —انگلیسیۀ ھزار لیر 200در ازای پرداخت  –سال  25بھ مدت –برداری از جنگلھا و استفاده از گمرکات 

سپھساالر برسر آن از . را خطری برای بنیان اسالم می دیدند و علما آن روسھا از در مخالفت با آن برآمدند. واگذار گردید

  .کار برکنار شد

کمپانی رژی را –ای از سرمایھ داران انگلیسی  قراردادی بین ایران و تالبوت کھ برای اینکار با کمک عده -امتیاز تنباکو -8

امتیاز انحصاری خرید و  -سال 5مدت ھ ھزار لیره ب 650با سرمایھ ای حدود  )ه ق 1307-م-1890.(تاًسیس کرده بودند

بھ  ،ارم سود خالص بھ شاهھزار پوند استرلینگ و یک چھ 15فروش توتون و تنباکوی ایران را بھ ازای پرداخت ساالنھ 

ن آقرار کرده و از نی رژی رابطھ برمجبور می کرد کھ با کمپا فروشندکان و خریداران داخلی را داد،این قرار .ا رسیدضام

 اعتراضات زیادی، شت و تولید و تجارت توتون و تنباکو دست داشتند،ھزار تن در ک 200کھ  از آنجا. اجازه بگیرند

 .دامتیاز لغو ش انجام با تحریم تنباکو بنا بر فتوای آیت هللا شیرازی،و سر بخصوص از طرف بازرگانان داخلی انجام شد

ر تمام دوران معاصر د کھ ھمیشھ با مالحظات سیاسی و مصلحت اندیشی ھای تاکتیکی ھمراه بوده، التقاط نظریاین  -9

از اغتشاشات نظری و عملی حزب توده در تمام حیات سیاسی اش و بھ ویژه  .خود را بھ اشکال گوناگون نشان داده است

 این نوشتھ ۀدر ضمیم(بھ سوسیالیسم کھ بگذریم  ارتقاھای انقالبی اسالم در جھت  مواضع متاًخرش در مورد ظرفیت

مارکسیست و انقالبی ھای چپ ). می توانید مالحظھ نمائید ون اساسی جمھوری اسالمی،حزب توده را در مورد قانۀ اعالمی

قیام امام حسین و عدل  انقالبی و ۀاستنادات پاره ای از این مبارزان بھ شیع. نداز این لغزش در امان نبود -50-60دھھ ھای 

بھ مدد  می تواند بدون خدشھ، ابوذر غفاری، و سرعمار یا –گویا اسالم سلمان پارسی  در نظر اینان، .آن جملھ اند زعلی ا

دفاعیات گلسرخی در بیدادگاه نظامی شاه و یا ارجاعاتی کھ گروه بھروز راد ( .ادی و سوسیالیسم بیایدزانقالبی برای آ ۀمبارز

 ).از این نمونھ ھای کج فھمی ھا و بد آموزی ھا است انقالبی می داد ۀبھ شیع

نفوذ در شمال  ۀایران بھ دو منطق میان کشورھای بریتانیا و روسیھ تزاری در سن پطرزبورگ، 1907قرار داد  برپایۀ -10

در جنگ اول با اشغال ایران توسط  .حائل بی طرف در مرکز تقسیم شد ۀبھ روسیھ و در جنوب بھ انگلستان و یک منطق

 .این قرارداد بھ انجام رسید عمالً —ھجوم عثمانی ھا در شمال غربی روسھا در شمال و انگلیسی ھا در جنوب و

ھ کھ ب ه ش با دولت ایران قراردادی امضاء کرد 1901/1280ویلیام ناکس دارسی و شرکایش در : داد دارسیقرار -11

میرزا  ،امین لسلطان ،مظفرالدین شاه از طرف ایران، .موجب آن بھ اکتشاف و استخراج و تولید نفت در ایران بپردازد

اولین چاه ) 1287خرداد ( 1908در . داد را امضاء کردندقرار) نظام الدین غفاری( مھندس الممالک نصرهللا مشیرالدولھ و

 .نفت در مسجد سلیمان بھ نفت رسید
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با سعدالدولھ و میرزا حسن خان مشیر  .اصناف تبریز در مجلس اول بود ۀنمایند، ه ش 1257متولد  تقی زادهحسن --12

 اتفاق دھخدا بھ سفارت انگلیس پناھنده شدھ در دوران استبداد صغیر از بیم جان ب .اساسی شدالدولھ ماًمور نوشتن متمم قانون 

پس از فتح تھران عضو ھیاًت  .ایران را برای کمک بھ مشروطھ طلبان ایجاد کردۀ کمیت کمک ادوارد براون،ھ لندن ب در و

کاظم  توسط آخوند مالھای روحانیون،  خالتنطق ھای آتشین اش علیھ دۀ واسطھ و با .جای دولت بودھ موقت ب ۀمدیر

ناچار بھ تبعید بھ  .ایران شدند زشمرده شد و خواھان اخراجش ا» کافر«و نھ » فاسق«گردید، یعنی » تفسیق«خراسانی 

ھای ضد  کاوه را با گرایش ۀبھ آلمان رفت و مجل 1915در دوران جنگ  .سر بردھ سال در تبعید ب 14. استانبول رفت

خود تقی زاده در خاطراتش . در مجلس پنجم در کنار مصدق و مدرس با تغییر سلطنت مخالفت کرد .نتشر می کردانگلیسی م

منحصر بھ پنج شش نفر شده ] جار بھ پھلویاتغییر سلطنت از ق[مخالفین جدی این كار «: می نویسدزندگی طوفانی بھ نام 

دولت . و مصدق السلطنھ و من و مدرس حسین خان عال میرزامشیرالدولھ و  بود كھ عبارت بودند از مستوفی الممالك و

قدرت  ۀبھ عرص ولی در دوران رضا شاه، پس از مدتی کناره گیری،  .»آبادی ھم كم و بیش ظاھراً با ما ھمراھی می كرد

انعقاد  از جملھ(در خدمت سیاست رضاشاه  در مصدر وزارت و مخبرالسلطنھ، و داور ،بازگشت و این بار با  افرادی چون

، برای تبرئۀ خود کوشید با گفتن اینکھ 1320کھ پس از شھریور  قرار گرفت) با شرکت نفت انگلیس 1933قرارداد نفت 

رضاشاه ھم تقش  اعتراف مانع از آن نشد کھ در دورۀ محمد البتھ این. یت را از خودش رفع کندبوده مسئول» آلت فعل«صرفا 

 .او را بازی کند» آلت فعل«

 دست انگلستان تزاری توسط لنین، ۀقراردادھای استعماری روسی ۀو لغو ھم 1917انقالب اکتبر  پس از .1919داد قرار -13

برادر بزرگ احمد قوام و ) صدراعظم(میرزا حسن خان وثوق الدولھ  .شدباز در ایران برای پر کردن جای خالی روسیھ 

 در .آغازکرد ،ر مختار موقت انگلیس جھت عقد یک قراردادمذاکرات محرمانھ ای با سرپرسی کاکس وزی) قوام السلطنھ(

قرارداد در اوت  .صارم الدولھ نیز شرکت داشتند نصرت الدولھ فیروز و ،این مذاکرات دو تن از وزرای کابینۀ وثوق الدولھ

ان و مستشاران امور مالی ایر ۀمستشاران انگلیسی برای ادار ،موجب این قراردادھ ب .امضاء شد) 1297اسفند  17( 1919

می یک انگلیسی باید مدیر کل امور مالی  ومی شدند الشکل بھ ایران وارد ای ایجاد یک ارتش یکپارچھ و متحدنظامی بر

 تحت نظارت انگلستان  ... و ،سازمان گمرک، راه آھن ومی شد میلیون لیره بھ ایران وام داده  2کار مبلغ  برای این .بود

دو . آنھا منتظر تصویب این قرارداد نشدند .لرد کرزن وزیر خارجھ انگلستان بود راردادطراح اصلی این ق .درمی آمد

ۀ شار افکار عمومی و مبارزاما با ف .ریاست دیکسون و آرمیتاژ اسمیت تشکیل دادندھ کمیسیون نظامی و مالی ب

 و فتررد و مشیرالدولھ جای او را گوثوق الدولھ سقوط ک ۀکابین .قرارداد خودداری کرد یاحمد شاه از امضا آزادیخواھان،

مقدمھ ای شد کھ انگلیسی ھا بھ آلترناتیو دیکتاتوری نظامی رضا خانی رو  1919لغو قرارداد . عذر مستشاران را خواست

 .آورند

و سیر حوادثی کھ منجر بھ درھم پاشیده شدن این  جنبش جنگلتر موقعیت و نظرات نیروھای درگیر در  تحلیل دقیق 14. 

 ھستند  تری ھای مفصل در خور بحث شد و نقش نیروھای ارتجاع داخلی و استعمار انگلیس و دولت نو بنیاد شوروی، جنبش

را راجع  تحوالت نظری  تا آنجا پرداختھ ام کھ بتواند بحث ما من بھ حوادث تاریخی، .نپرداختھ ام ھاکھ من در اینجا بھ آن

 .روشن نماید روحانیت  بھ قدرت شد،  بھ صعود کھ  منجر والیت فقیھ و مقدماتی  را

در مجلس چھارم لیدر  ،کھ در عرصۀ سیاست و در صحن مجلس از سخنوران و افراد با نفوذ این دوره بود مدرس -15

او تنھا راه نجات را در اعتقاد نظری و عملی  بھ ادغام و  .و در مجلس پنجم فراکسیون اقلیت را رھبری می کردبود اکثریت 

 شدیداً  ،او کھ شاگرد میرزای شیرازی بود .سیاسی می دانستۀ و سیاست و حضور فقھا و علمای دینی در صحن عینیت دین
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کھ قائل بھ  از نظر او .یعنی نظارت پنج فقیھ عادل بر مصوبات مجلس بود خواستار اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی،

در ید قدرت فقھا و  قضائیھ انحصاراً  ید تحت نظارت فقھا و قوۀمقننھ با، قوۀ قضائیھ بود اجرائیھ و ،مفننھ تفکیک سھ قوۀ

منجر بھ این  این رویھ در دوران بعدی، تغییر سلطنت و ادامۀ بعداً  مخالفت او با جمھوری خواھی رضاخان و. مجتھدین باشد

ھ ب) کاشمر(و در آنجا  شد او دستگیر و بھ تبعید فرستاده .شد کھ از اولین قربانیان تیرگی روابط رضا شاه با روحانیت شد

 )خورشیدی 1316( قتل رسید

سردار سپھ دستور داد بھ تظاھر کنندگان مخالف جمھوری در جلوی  در مجلس،جمھوری در موفع بحث راجع بھ  -16

ی لفظی سختی ربین سردارسپھ و موتمن الملک رئیس مجلس در گی. تعدادی از مردم کشتھ و زخمی شدند .مجلس حملھ کنند

مردم . الدولھ و عذر خواھی رضا خان از موتمن الدولھ و علمای حاضر در مجلس غائلھ خوابیدبا وساطت مشیر .گیردمی در

و رضاخان با اعالمیھ )  503ص  -مکی(» جمھوری نمی خواھیم  -ما دین نبی خواھیم « در بیرون مجلس شعار می دادند

 .ای از جمھوری خواھی صرفنظر کرد

ولی خیلی  .خودی خود نزد نیروھای مترقی از جملھ عشقی، طرفداران زیادی داشتھ جمھوری ب ۀایدتذکر است کھ ھ الزم ب

را از طرف رضا خان توطئھ ای انگلیسی و مقدمھ ای برای برقراری دیکتاتوری می  درستی طرح آنھ موقع ب از آنھا در آن

اگر « .ضاخان و توطئۀ انگلیسی ھا می دانستحتی مدرس علت مخالفت خود را با جمھوری دست نشانده بودن ر .دانستند

او موافقت می کردم و از ھیچ کمک و مساعدتی از او  با حتماً . ملی بود نامزد و کاندیدای جمھوری فردی آزادیخواه و وافعاً 

 ) 500ص  ،مکی(» دریغ نمی نمودم

فین سردار سپھ بھ پاریس رفتھ بود تا مخالۀ عنوان نمایندھ آسیای وسطی کھ ب مدیر روزنامۀ رحیم زاده صفویسخنان  -17

شاید احمد شاه را قانع کند کھ بھ ایران باز گردد و جلوی صعود رضاخان را بگیرد، در مقابل خام خیالی شاه کھ فکر می 

بینی و واقع  کرد می شود با تکیھ بھ حقوق بین الملل و حق تاریخی از این عمل جلوگیری کرد، جالب است و حاوی روشن

 باشد کھ آن در تاریخ عالم تنھا قسمتی کھ از غلبۀ حقانیت حکایت می نماید، عبارت از تاریخ انبیا می«. بارزی استگرائی 

بان حمی بینیم زور و سرنیزه بھ مقصود رسیده و صا وگرنھ ھمھ جا. را ھم اھل زمان ما میگویند اساطیر و افسانھ است

مردمی زنده و ھشیار بوده اند، توانستھ اند حتی حقایق تاریخی را ھم بھ نفع سرنیزه سالیان دراز کامیاب زیستھ اند و ھرگاه 

ریا و تزویر با  ۀھا گذشتھ است تا پرد قرن. عدالت جلوه دھند ناحق خود را در زبان قلم وقایع نگار حق و. خود برگردانند

رضاخان سردار سپھ  !علیحضرتاا. حق و حقیقت بر کرسی نشستھ است. تتبع و تحقیقات مورخین درھم دریده شد ۀخام

امروز وسایل گوناگون در دست دارد و تمامی آن وسایل را ھم علیھ تاج و تخت بھ کار انداختھ و ھر لحظھ قدمی بھ جانب 

. سفرۀ او در مجامع اھل شکم گسترده می گردد. پول او در محافل پول پرستان پراکنده می شود. مقصود خود پیش می رود

ھمان  ۀمنزلبھ  و تشکیالت وسیع شھربانی کھ در قبضۀ قدرت اوست، درست  منتقدین و مخالفین را می بردبان سرنیزۀ او ز

افتاده، مرگ او بر  پادشاه برو. موریانھ است کھ درون عصای حضرت سلیمان را تھی ساخت تا ناگھان درھم شکست

 )3ج، 308ص ،مکی ،سالھ 20تاریخ (» .جھانیان آشکار گشت

 وضعیت این مملکت وضعیتی بود .گمان نمی کنم بر احدی پوشیده باشد .شان یک خدماتی بھ مملکت کرده انداینکھ ای« -18

کسی مالک بود امنیت نداشت و اگر یک دھی  اطمینان نداشت یا اگر اگرکسی می خواست مسافرت کند، .دانیم کھ ھمھ می

مملکت  وقتی کھ زمام امور ولی ایشان از .حفظ کند را تفنگچی داشتھ باشد تا بتواند محصول خودش نفر داشت بایستی چند

البتھ بنده برای حفظ خودم  و خانھ و  .کسی مستور نیست یک خدماتی بھ امنیت مملکت کرده اند کھ بر را در دست گرفتھ اند

 خواھید کھحال اگر شما می ...  باشد تمشتاق ھستم شخص رضاخان پھلوی نام در این مملک کسان و خویشان خودم مایل و
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در دنیا ھیچ سابقھ ندارد کھ در مملکت مشروطھ پادشاه مسئول  و ،این ارتجاع است ،شاه بشود با مسئولیت رئیس الوزرا

برای اینکھ یک شخص محترم و یک وجود مًوثری کھ . مملکت استھ اگر شاه بشود بدون مسئولیت این خیانت ب. باشد

ھیچ ، شود برود و بی اثر ،کرده و این صورت را بھ امروز مملکت داده است امروز این امنیت و آسایش را برای ما درست

 .دانم کھ شما یک وجود مًوثری را بال اثر کنید خودم خیانت صرف میۀ عقیدھ بنده ب ...ید؟ آ جای او میھ معلوم نیست کی ب

اول چاه را بکنید بعد منار را . نیدو بعد این کار را بک پس خوب است یک کسی کھ بتواند قائم مقام او بشود معلوم کنید

 )3ج  ،448ص ،سالھ 20تاریخ  ، حسین مکی،در مجلس ششم برای تغییر سلطنتمصدق از نطق (» .بدزدید

 

 .اعالم موجودیت کردند 1324در  وجود آمده بودندھ ب 1320بعد از شھریور نخست ھای  کھ در سال فدائیان اسالم -19

واب صفوی را برای خود انتخاب کرد از رھبران و مًوسسین این جمعیت اسالم گرا و اسم ن مجتبی میر لوحی کھ بعداً 

دست برادران امامی از اولین ترورھای ھ قتل احمد کسروی و منشی اش حداد پور در دادگستری تھران ب .تروریست بود

دست حسین امامی  و ھ ب 1328ن آبا 13در ) وزیر دربار(عبدالحسین ھژیر  28-32در فاصلۀ سالھای  .سیاسی این گروه بود

ترور نافرجام  ،دست خلیل طھماسبیھ ب) نخست وزیر(ترور حاج علی رزم آرا  )وزیر آموزش و پرورش(عبدالمجید زنگنھ 

 دست مظفر ذوالقدرھ و سوء قصد ناکام بھ حسین عالء ب، 1330بھمن  25دست محمد مھدی عبد خدائی در ھ حسین فاطمی ب

 ،در ابتدا دولت در رابطھ با  فشار آخوندھا و آیات عظام و شخص آیت هللا کاشانی .آنان می باشد از سری ترورھای سیاسی

از این ) راھنمای حقایق( کتاب 1329در ...رفت نوعی طفره میھ از مجازات قاتالن کسروی و حدادپور و حتی رزم آرا ب

در  کھ طرح حکومت اسالمی نھ تنھا .نان منتشر شدعنوان چکیده ای از مرامنامھ و اصول سیاسی آھ گروه و نواب صفوی ب

بارھا مورد استناد رھبران جمھوری اسالمی و شخص  کھ بعداً  آن قرار داشت ۀسرلوح بلکھ گسترش آن در تمام دنیا، ،ایران

محمد  ،قصد بھ حسین عال فدائیان اسالم دستگیر و نواب صفوی دنبال سوءھ ب 1334در  .خمینی ھم قرار گرفتھ است

 در این زمان رابطۀ .دوباره جمع شدند 1340از سال  بقایای فدائیان اسالم بعد .ذوالقدر و خلیل طھماسبی اعدام شدند، وحدیا

اجرای قتل  مبادرت بھ طرح و و گروه با رھبری حاج صادق امانی، نزدیکی بین این گروه و ھیاًت مًوتلفھ برقرار شده بود

 15دنبال حوادث ھ قتل منصور ب .کردند مجلس،دِر در جلوی  1342در اول بھمن دست محمد بخارائی ھ ب حسنعلی منصور،

حاج مھدی . این قتل ھای سیاسی قرار داشت فتاوی مجتھدین اسالمی در پشت ھمۀ .و تبعید خمینی انجام گرفت 1342خرداد 

تمام  .ھستۀ ترور بودندمرتضی نیک نژاد و رضا صفار ھرندی از اعضای  .عراقی مغز متفکر طرح و ترور منصور بود

 بفیھ بھ حبس ھای طوالنی نفر از ھستۀ ترور پس از دستکیری اعدام و 4.این افراد از شاگردھا و مغازه داران بازار بودند

تعداد زیاد مشروب فروشی ھا در مقابل مساجد و کتابخانھ ھا را کھ عامل فساد « محمد بخارائی در دادگاه شاه، .محکوم شدند

 .)hawzah .netپایگاه اطالع رسانی حوزه ( اعالم کرد ترور،دالیل عنوان یکی از ھ ب» ھستند

ھیاًت (سیاسی کھ در رابطھ با خمینی و طرفداری از او از تجمع ھیاًت ھای مذھبی  -کلی مذھبیتش ھیاًت ھای مًوتلفھ -20

بقایای فدائیان اسالم  و در ارتباط با مدندوجود آھ ب 1340در اوایل دھۀ  ) بدؤھیاًت اصفھانی ھا و ھیاًت م -مسجد شیخ علی

مذھبی  ادامھ کار دادند  -با دستگیری سران آن، بقایای گروه در پوشش فعالیت ھای فرھنگی .ترور منصور را سازمان دادند

 و] یمطھر[ سران این جریان از اول قیام با شرکت در شورای انقالب. و از سازمان دھندگان ستاد استقبال از خمینی ھستند

اسالمی بھ حضور  ۀبا تشکیل حزب مًوتلف 1382در سال  .ایران گردیدند ۀجزئی از ھیاًت حاکم حزب جمھوری اسالمی،

عراقی و الجوردی وعسگر اوالدی از رھبران پیشین و اسدهللا ، باھنر، رجائی .سیاسی ادامھ داده اند ۀفعال خود در عرص

فعالیت ھای این حزب  .از رھبران فعلی آن ھستند و مرتضی نبوی )رسالت ۀسردبیر روزنام(بادامچیان و کاظم انبارلوئی 

  .از حضور مًوثر سیاسی و اقتصادی این جمعیت حکایت می کند بازار، ۀنام مًوتلفھ بازار آن ب ۀدر امور تجاری و شاخ
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  نظامی، -رزۀ سیاسیرھبری سید کاظم موسوی بجنوردی با ھدف رسیدن بھ مباھ ب 1341در سال  حزب ملل اسالمی -21

سھ  -نام خلقھ با انتشار ماھنامھ ای داخلی ب .و شروع بھ عضوگیری در میان جوانان محصل و بازاریان کرد تشکیل شد

بھ  نفر از رھبران و اعضای آن دستگیر و 55 ،1344در  .و ظھور را در دستور کارشان گذاشتند آمادگی -مرحلۀ آموزش

 1346مانده در  از اعضای باقی... و جواد منصوری و) ابو شریف( باس آقا زمانیع .ھای طوالنی محکوم شدند حبس

 و اداری جمھوری اسالمی را اشغال کردند پایۀ سپاه و مقامات بلند انقالب، ھمگی بعد از را ساختند و» حزب هللا«سازمان 

 .جملھ اند از آن، عباس دوزدوزانی،یحجتی کرمان ،ابوالقاسم سرحدی زاده .بوروکراتیک رژیم حل شدند -سیاسیۀ در پیکر

 

این گروه ھا و سازمان ھا را می توان در اغلب سایت ھای اینترنتی خود اینھا و طرفدارانشان و یا  تاریخچھ و نظریات --22

عالوه ضعف و پراکندگی ای کھ در ھ ب .من از تکرار آن در این نوشتھ خودداری کرده ام .سایت ھای تخصصی پیدا کرد

بر گرفتھ بود گذشتھ از سرکوب شدید و وحشیانۀ رژیم شاه در جنبش چپ را در 56-57ی در سالھای مبارزات مردم آستانۀ

و خود موضوع بحث درون این جنبش را سست نموده بود پیگرد و نابودی فعالین آن، ریشھ در انحرافاتی عمیق داشتھ کھ از 

  .را توضیح داد و فرصتی دیگر برای این کار الزم استمفصل و جداگانھ ای است کھ در اینجا نمی توان علل آن

 

  ،در جزیره ای بھ ھمین نام متعلق بھ فرانسھ با شرکت سران چھار کشور آمریکا 1979در ژانویھ  کنفرانس گوادلوپ -23

جیمز  ،دستنوالری ژیسکار ،جیمی کارتر. انگلستان و آلمان تشکیل شد کھ در آن بھ بررسی اوضاع ایران پرداختند ،فرانسھ

تغییر رژیم شاه را اجتناب ناپذیر ارزیابی کردند و  رًوسای جمھور و نخست وزیران این کشورھا، کاالھان و ھلموت اشمیت

اطمینان داد  ،کھ توسط قطب زاده داده شد ،خمینی در نامھ ای بھ این سران. تصمیم بھ قطع حمایت خود از رژیم شاه گرفتند

ت ھمزمان آمریکا با فرستادن ژنرال ھایزر و ژنرال گاس .ثبات و امنیت ایران تضمین می گردد نفت و از رفتن شاه، کھ بعد

طرفی ارتش را  سعی کرد کھ بی، سران ارتش ،حبیب اللھیو  ربیعی ،طوفانیان ،بدره ای ،بھ ایران و مذاکره با قره باغی

سعی ، زرگان با کمک سولیوان سفیر آمریکا در ایرانھمچنین با مذاکره با بھشتی و با ھایزر .ست آوردھ ددر این انتقال ب

 .برای این انتقال فراھم آوردرا داشت  کھ تفاھم الزم 
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2بخش   

قانون اساسی اجتماعی و فرھنگی -محتوای حقوقی، سیاسی، اقتصادی  

:سیاسی ساختار - اول فصل  

و رژیمی کھ در پی آن بنا  57ھیت انقالب بر این  پا می فشارد کھ ماھمان ابتدا  قانون اساسی از ۀمقدم

و اصول آن ملھم  اسالمی و مکتبی است، ست،ا ناساسی آ ۀپای آن و عملکرد این قانون ناظر بر و هگردید

مربوط بھ  167ل اص مبحث قضا در درکھ  ھمچنان. الھی است از اصول و ضوابط اسالمی و احکام 

فتاوی  منابع معتبر اسالمی و ۀپای احکام خود را بر کھ سازد قاضی را ملزم می ،صدور احکام قضایی

                                                                                                                                 )1( .صادر نماید

برپایھ ی والیت فقیھ کھ در  طرح حکومت اسالمی«قانون اساسی بر این امر تاکید می ورزد کھ  ۀمقدم

انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در  شد، اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارایھ

کھ تالش مبارزان مسلمان و متعھد را  مکتبی اسالم را گشود، ۀمردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارز

برای اولین بار  ،خمینی حکومت اسالمی یا والیت فقیھ کتاب. »فشرده تر ساخت در داخل و خارج کشور

در  بعداً  .زبان عربی منتشرشدھ ب وتنظیم  1349ھای خمینی در نجف عراق در پاییز  بر مبنای درس

زیر عنوان نامھ ای از امام  1356ایید خمینی رسید و در سال تبھ  گردانده شد ورسی برابیروت بھ زبان ف

                                                                                                                                       . ی جھاد اکبر در ایران پخش گردیدضمیمھ  طاغموسوی کاشف ال

اران سردمد اصوالً  .جنبش علنی و شناختھ نگردیدگاه در سطح  ھیچ ولی نظریات ارایھ شده در این کتاب، 

سعی در مکتوم  ،1358و در تھران تا اوایل سال خمینی در پاریس  بھ ویژهآن روزی روحانیت و جنبش و 

گاه چ این امر ھی قانون اساسی می گوید، مقدمۀاین رو برخالف آنچھ  از .)2( نگاه داشتن این نظرھا داشتند

-56ی سال ھابش مردم در مضمون اصلی جن .جنبش مردم باشد نمی توانست انگیزه ی مشخص و منسجم

قالل و بر شعار است 57ھم از اواسط سال  اگر الیسم بود ویسلطھ امپر متوجھ دیکتاتوری شاه و مستقیماً  57

                                                                          .دبو جمھوری ھا ھمۀی این جمھوری مثل قول خمینھ اضافھ شد، باسالمی جمھوری  ،آزادی

مایھ داران داخلی و استثمار شدید سر ، ستم وفیان شاهھای تجملی دربار و اطرا فساد و ریخت و پاش

ی بارز آن گسترش آلونک ھا شانۀفقر توده ھای شھری و ن ،مسکن تورم و کمبود شان،شرکای خارجی 

ان، سانسور و شکنجھ و مندراجتماعی و سیاسی بر کارگران و کافشارھای اقتصادی و  ھا،اطراف شھر

ی خواست ھارشد  بھ بعد و 46ی سال ھاگسترش جنبش ھای دانشجوئی از  فشار جھنمی ساواک،

بازتاب مبارزات مسلحانھ فدائیان و مجاھدین خلق در میان  دموکراتیک و برابری طلبانھ در میان آنھا،
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انگیزه ھای مشخص ... و  ه،حمایت آشکار غرب از شا و حضور مستشاران آمریکائی اقشار مردم شھری،

منتظر جرقھ ای برای انفجار  و ت انبار باروتی متراکم شده بودندصورھ و منسجمی بودند کھ در مردم ب

چھ رفتھ رفتھ  با حضور فعال و  اگر .آشنای حکومت اسالمی و والیت فقیھو نا  ھمبنھ خواست م .بود

ای مردم رنگ و بوی مذھبی و جانبدارانھ از روحانیون، شعارھ شبکۀنیروھای مذھبی و  ۀیافت مانساز

صورت خواستی ھ والئی ب کومت اسالمی وح ھیچ گاه 57قیام  آستانۀولی تا  ،می گرفتخود ھ ب خمینی

در  قانون اساسی تعریف کرده، مقدمۀنی ای کھ ماھیت رژیم جمھوری اسالمی را در مبا .نیامدمنسجم در

 - 2اصل  اسالمی بودن جمھوری پا می فشارد و بر 1اصل .گردیده است تأیید و تکرار 2و  1ل واص

اصل «اساسی با  الھی در قانون پایۀاین .می شمردسی را اصول دین و مذھب برمبانی الھام بخش قانون اسا

ی کلی ھدف ھااصل سوم بھ . تکمیل شده است »اجتھاد مستمر فقھای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت

 ،وری اسالمی را ضامن رشد و پیشرفتجمھ لفاطی ھائی کھ در آنھا ست،جمھوری اسالمی پرداختھ ا

طرد کامل  پرورش ھمگانی و تربیت بدنی رایگان برای ھمھ، و آموزش گاھی و آزادی عموم مردم،آ

 اجتماعی و-اقتصادی-مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ۀمشارکت عام انحصار، استعمار و استبداد و

تنظیم سیاست  دفاعی و پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسالمی،تقویت بنیھ  فرھنگی خویش،

ظاھر ھ ما در ادامھ خواھیم دید کھ چگونھ این اھداف ب .می داند...  جی بر اساس معیارھای اسالمی وخار

 قوانین بر تنظیم و اجرای رفقھی ناظ ضوابط شرعی و رھبری و مطلقۀقدرت انحصاری و  چنبرۀدر  ،زیبا

تدریج ھ بازنگری شده اش ب قانون اساسی اولیھ و .بھ طبلی تو خالی تبدیل می شوند ،اسالمی در جمھوری

بلکھ جمھوریت  نھ تنھا آنھا را نھادھای انتخابی را از محتوای دموکراتیکش خالی کرد و ھمۀبند بھ بند  و

                                                      .                            رده استرا ھم بھ زائده ای از حکومت اسالمی بدل ک

 ،جزائی ،مقررات مدنی انین وقو کلیۀ« در جمھوری اسالمی می پردازد،قانون گذاری بھ بحث  4 اصل

این اصل .سیاسی و غیر آن باید بر اساس موازین اسالمی باشد ،نظامی، فرھنگی ،اداری ،دیاقتصا ،مالی

صول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر ا ھمۀبر اطالق یا عموم 

اصل محوری جمھوری اسالمی یعنی والیت  -5بالفاصلھ در اصل» .فقھای شورای نگھبان است عھدۀبر

این اصل بازنگری شده در . گذاشتھ شده است ...فقیھ عادل و با تقوا و  عھدۀامر و امامت است کھ بر 

و پذیرفتن اکثریت مردم  لی گردیده کھ در آن انتخاب ولی فقیھ را منوط بھ شناختجایگزین اص 1368

در جھت مطلق کردن  قانون اساسی را 1368و اصول بعدی بازنگری شده در کرده بود این اصل 

من در ذیل این مطلب، شمائی از ساختارھای  .استانحصاری کردن آن پیش برده  اختیارات رھبر و

 ،اساسی تعریف شده ترسیم می کنمکھ در قانون  چنان قدرت در جمھوری اسالمی آن رسمی وغیر رسمی

 . را در ھرم قدرت بررسی می کنم شرح آنھا و جایگاه و
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ر      رھبری والئی با ایجاد نھادھای موازی دامنۀ قدرت خویش را گسترده ت -)اراولنمود( ساختار رسمی در کنار  

                                                  .داصلی ترین این نھاد ھا را بھ نمایش می گذاردوم نمودار  .کرده است

بنیاد مستضعفان 
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 انقالب فرھنگی

ستاد اجرائی 
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 : شورای نگھبان 

اصل دوم متمم  ،دمی کناری صحبت ذامر قانونگون در دخالت مستقیم روحانی ترین سندی کھ ازقدیمی 

خواه و مشروطھ طلبان عرف گرا  ھحاصل سازش روحانیت مشروطکھ  است )3( قانون اساسی مشروطیت

ابتدا طرحی توسط شیخ فضل هللا نوری داده شد کھ با موافقت بھبھانی و طباطبائی  2در تدوین اصل  .بود

کھ قوانین  انجمنی از مجتھدین و فقھای تراز اول شده بود، در آن خواستار تشکیل و ھم روبرو گردید،

اگر آنچھ وضع  .مذاکره نمایند ظھ وحبھ دقت مال» علمی«سیس در آن انجمن مجلس را قبل از تا موضوعھ

مطاع و متبع  و امر انجمن در این باب عنوان قانونیت پیدا نخواھد کرد ،مخالف با احکام شرعیھ باشد ،شده

 .تصویب کرد ک تغییری این اصل رادمجلس با ان .دخواھد بوتغییرپذیر ن اه ابداست و این ماد

مجتھد از انتخاب  اختیار و داخل مجلس کشانده شدھ ب انجمن فوق الذکر بھ کوشش عرفی گرایان مجلس،

فضل هللا اما این تغییر بھ مزاج شیخ  .بھ مجلس واگذار گردید ند،می کننفری کھ علما معرفی  20میان 

خاطر ھمکاری با محمدعلی شاه و تأیید و کمک بھ  بھ وبھ مخالفت برخاست  ،چنانکھ دیدیم .ش نیامدخو

در دوران پھلوی  بھ ویژه این اصل. سر بر سر آن نھاد کشتار و غارت و سرکوب بھ اعدام محکوم شد و

گوش  ،1320-1332ی سال ھا چند مورد بینمجالس فرمایشی این دوره بھ جز  .بھ کناری نھاده شد عمالً 

                    . وذ مستقیم فقھا و مجتھدیننھ بھ معنای واقعی مردمی بودند و نھ زیر نف دربار بودند و فرمان شاه وھ ب

بھ تائید خمینی ھم  پاریس توسط حبیبی تھیھ شده بود و پیش نویس قانون اساسی جمھوری اسالمی کھ در

بعد از  1358خرداد  24در اصل  151فصل و 12در  و ار گرفتاختیار شورای انقالب قر در رسیده بود،

 بھ موجب .ما دوباره شاھد پدیدار شدن اصل نظارت فقھا در این پیش نویس ھستیم .منتشر گردید ،تصویب

مردم  ھمۀحکومت ملی از آن  پانزده این پیش نویس آرای عمومی مبنای حکومت است و اصل سوم و

 عمجتھد بھ پیشنھاد مراج 5رکب از م ،اساسی ظارت شورای نگھبان قانونطریق ن اسالمیت نظام از .است

از میان اساتید و ( نفر از حقوقدانان بھ انتخاب مجلس 6با انتخاب مجلس شورای ملی و  و معروف تقلید

آیت هللا  ،در برخورد بھ این پیش نویس ).147تا  142اصول ( خواھد بود) صاحب نظران حقوقی

نقصان آن  والیت فقیھ و ۀلأآیت هللا منتظری بھ مس مشروح تر بھ طور مرعشی نجفی و آیت هللا ،گلپایگانی

   .در این پیش نویس اشاره کردند

 تصویب اصل والیت فقیھ،بھ مجلس خبرگان و  مؤسسانبا کنار گذاشتن این پیش نویس، و تبدیل مجلس 

در  ی وظایف این شورا تعیین شد وکلبھ طور 4در اصل  .شورای نگھبان نیز تغییر کردشکل و مضمون 

بھ « .بھ ترکیب آن پرداختھ شده است مشروح تر 91در اصل  .گردیده است تأکیدھم دوباره برآن  72اصل 

شورایی –منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنھا 

 مقتضیات زمان وآگاه بھ  نفر از فقھای عادل و 6 :بنام شورای نگھبان با ترکیب زیر تشکیل می شود

قضائیھ بھ مجلس  قوۀ رئیس بھ وسیلۀنفر از حقودانان مسلمان کھ  6 مسائل روز بھ انتحاب مقام رھبری،
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می ھبر انتخاب رقضائیھ از طرف  قوۀ با توجھ بھ اینکھ رئیس» .معرفی و توسط آنھا انتحاب می شود

 در .ید باشنداز منصوبین و نزدیکان رھبری با عضو این مجلس عمدتاً  12توان تصور کرد کھ  می ،دشو

قدرت در انتصاب این  ھمۀ ،با حذف شورای رھبری و شورای عالی قضائی، این اصل بازنگری شده

 .شورا در ید رھبری قرارگرفتھ است

 عھدۀرب اآن رکید بر اختیارات شورای نگھبان در رد یا قبول مصوبات مجلس أدوباره با ت، 96اصل 

می با ر دست رھب بھ ترکیب فوق یکسره در اکثریتی کھ با نگاه نگھبان می گذارد ریت فقھای شورایاکث

 شورای نگھبان با تصویب سھ چھارم آنان قرار عھدۀھ ر تفسیر قانون اساسی را ھم باختیا 98اصل . شند

حدود  عمالً ، تصویب قوانینحضور قانونی اعضای شورای نگھبان در مجلس در ھنگام بحث و  .داده است

بدون شورای نگھبان وجود قانونی  قانون گذاریمجلس  .این نظارت را بھ دخالت مستقیم گسترش داده است

وظیفۀ ین شورا ھم چنین ا ،حدود مصوبات مجلس ھم گذشتھ استقدرت شورای نگھبان از  دامنۀ .ندارد

 .دارد بھ عھدهدولت گذاشتھ را نیز  عھدۀتصویب و یا رد و بازنگری لوایح و مصوباتی کھ مجلس بھ 

 کھ در قانون( نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی بھ شورای نگھبان ھم چنین اختیار 99اصل «

نمایندگان و ریاست جمھوری و شوراھا و مجلس خبرگان  ،)تھ شدبازنگری شده بھ جای شورای ملی گذاش

آنھا این نظارت را ، این شورا است عھدۀرون اساسی ھم بچون تفسیر قان. رھبری و ھمھ پرسی را می دھد

بارت دیگر صحت عبھ » عمل مورد نظارت نیاز بھ تصویب ناظر دارد«یعنی  کردند »استصوابی«

و این نظارت شامل تمام مراحل  تائید نمی شود شورای نگھبان نرسد،مادام کھ بھ تصویب  یانتخابات

تصویب صالحیت داوطلبان  -گانشد تا اعالم قطعی نام انتخابات از مقدمات آن گرفتھ. انتخابات می شود

نظام حکومتی ( ».تزین این مراحل ھستند مھم از. ظارت برصحت انتخابات و شمارش آراانتخابات و ن

 ) 78ص ، اصغر شیرازیجمھوری اسالمی ایران، 

 وکالئی کھ  از بدل می شود،و بھ یک امتیاین انتخابات دیگر از یک حق در می آید  :سالم روزنامۀ بھ قول

و بازرسی در  تشکیل دفاتر ثابت نظارت .)78ص  ھمان جا( ھستند» وکیل تسخیری«اب می شوند، انتخ

دائمی و راه را برای  ،ھبان را در تمام فازھای احتمالیامکان جاسوسی و نظارت شورای نگ، شھرستان ھا

ی ارگان ھاین و مصوبات مجلس و دولت و تمام قدرت شورای نگھبان در رد قوان .تقلب ھم باز کرده است

 ،علیرغم آن .است بھ فلج کردن آنھا منجر شده س دولت ایجاد کرده و عمالً راً نزاعی دائمی در  ،اجرائی

خامنھ ای .دانند حفظ قدرت شورای نگھبان را از اصول مسلم جمھوری اسالمی می ،سردمداران رژیم ھمۀ

بھ د کھ وجود یا عدم وجود این نھاد اعالم کر می باشد و ر نظامظنھویت مورد ، شورای نگھبان« :ھگفت

 ص، 12/7/80ایران  روزنامۀبھ نقل از (» -نظام جمھوری اسالمی ایران است معنای وجود با عدم وجود

 ).نظام حکومتی  87
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 ارگان ھمۀقلب سیستم حکومتی اش برای کنترل کامل  جمھوری اسالمی با قراردادن شورای نگھبان در

عدم انطباق قوانین شرعی و فقھی اش با باز ھم نتوانست از تناقض ذاتی اش کھ  ،خابی اشی انتھا

عی دیگری کاله شر ،رفت از این تناقض برای برون. نجات یابداست  امروزی جامعۀیک  ادارۀمقتضیات 

 .مصلحت نظام و حکم حکومتی بود ۀو آن قضی را علم کردند

 والیت فقیھ را در طول والیت پیامبر و«خمینی  .ھای خمینی وجود داشت قضیھ در نوشتھنظری این  ریشۀ

بیان نمی  آنھا را ھمۀ ،قدر وسیع می دانست کھ بھ مصلحت و اختیارات او را آن اطھار می دانست، ائمۀ

  ص، روح هللا خمینی صحیفۀ نور.(»باالتر از آن ھم مسائلی است کھ مزاحمت نمی کنم« :کرد و می نوشت

 و اسالم است اولیۀیکی از احکام  است،) ص(رسول هللا  مطلقۀحکومت کھ شعبھ ای از والیت « )46-45

، م نوین روحانیتظنقل از کتاب ن، ھمان جا(» .حج است روزه و حتی نماز و ،مقدم بر تمام احکام فرعیھ

توضیح بر خالف نوشتھ ھای قبلی اش در  اساس مصلحت اندیشی،چنین بود کھ خمینی بر )مھدی خلجی

یا در نظام بانکی و  صادر کرد. ..وشرکت زنان در فیلم  شطرنج، المسائلش، فتاوی ای در آزادی موسیقی،

مالیات دوباره  ،سلبا حکم حکومتی و تصویب آن در مج مالیات عرفی کھ کالف سر در گمی شده بود

و یا سود و سود قطعی  زدبا لغت کارم از قانون بودجھ حذف شده بود، 1358ربا کھ در  ۀواژ .برقرار شد

آیت هللا مصباح یزدی جمھوری  بھ قولو  برگشتمورد انتظار،علی الحساب دوباره بھ سیستم بانکی 

سیاست مصلحت اندیشی نظام را  .)239ص، نظام حکومتی( ساخت »رباخوارترین نظام عالم«را  اسالمی

 20 تا 14(سالت ر روزنامۀھ در در سلسلھ مقاالتی ک او .ن آذری قمی بھتر می توان دریافتاز زبا

، »ھا مصلحت نظام و عزل و نصب« ،»مصلحت نظام«ھائی چون  با عنوان نوشت،) 68فروردین 

اساس مصلحت اندیشی را در سنت پیامبر و امیر المومنین تصمیم گیری بر، »مصلحت نظام و انتقادھا«

باید با توجھ بھ ھمین مصلحت  ی،حتی مقام رھبر ی آن،مسئولیت ھامسائل نظام و  ھمۀ« .قلمداد کرد

در نظر او اھمیت وجود ) 240 ص، نظام حکومتی(» باشد د،می گیرنگری کھ از سوی ولی فقیھ انجام  

مومنان موظف بھ  می گرفت، حتی اگر در راس آن یک کافر فاسق ھم قرار«کھ  بود چنان آن ،حکومت

د از مرگ خمینی بنا بر مصلحت رژیم اصل چنین بود کھ بع و) 24/1/68،رسالت(» .اطاعت از او بودند

تغییر داد و با حذف این  ،دید قانون اساسی کھ شرط مرجعیت را برای احراز مقام رھبری الزم می 109

 .ممکن ساختند ،ای را بھ مقام والیت مطلقھ فقیھانتصاب علی خامنھ  ،نظریات فقھا ھمۀف خالبر، شرط

 :مجمع تشخیص مصلحت نظام

نامھ ای بھ علی خامنھ  1366کھ خمینی در  ص مصلحت بدین صورت تحقق پیدا کردشخیسناریوی مجمع ت

تا بھ اصطالح داوری بین  .و حکم بر تشکیل این مجمع داد نوشت) وپیشنماز نماز جمعھرئیس جمھور (ای 

آرای شرعی در مواردی کھ شورای نگھبان بر طبق  عھده گرفتھ وھ شورای نگھبان را ب مجلس شورا و
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صلحت نظام و م این مجمع با تشخیص و مجلس با شورای نگھبان موافق نیست، مجلس را رد می کندنظر 

 مجمعی مرکب از فقھای شورای نگھبان و خامنھ ای،حکم خمینی ھ ب. داوری کند بنا بر احکام حکومتی

 وزیر مربوطھ میر حسین موسوی و موسوی خوئینی ھا، توسلی، ھاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی،

مجمع  .این مجمع با نظر اکثریت قابل قبول است رأی .برای تشخیص مصلحت نظام اسالمی تشکیل گردید

ورای نگھبان خارج از حدود قانون از مجلس و ش قانون گذاریاز ھمان ابتدا بھ عنوان نھادی مستقل در 

رھبری  عھدۀھ تعیین اعضای مجمع ب 1368 در بازنگری قانون اساسی در .کار کردھ اساسی شروع ب

زم بھ تذکر است ال .وجود این مجمع را قانونی اعالم کرد-قانون اساسی 112بدین ترتیب اصل  .گذاشتھ شد

سایر افراد  شورای رھبری را در برابر قانون با و را کھ رھبر 112اصل سابق  ،کھ شورای بازنگری

 .با یک قلم حذف کرد ،کشور مساوی می دانست

و  دست یازید قانون گذاریخود نیز بھ  ،نھاد مجمع تشخیص مصلحت –گھبان ن شورای بر رھبر و عالوه

 قانون گذاریھبان بھ محدود کردن نھاد گشورای ن ف بین مجلس قانون گذاری واز طریق حل اختال

 ،بھ مصلحت نظام اتکا با را قبول نداشتھ باشد، ی مجلس و شورای نگھبانأمواردی کھ ر در و .پرداخت

مجمع  در حکمی اعضای 1375رھبر جمھوری اسالمی در روزھای آخر اسفند  .می کندخود قانون وضع 

 .بھ مجمع واگذار کرد را ی کلی نظام و نظارت بر اجرای آنسیاست ھاعیین ترا افزایش داده و تبیین و 

کمیسیون تشکیل  مجمع با ،تفویض این اختیارات با .دو از اختیارات رھبر ھستند این ھر 110طبق اصل 

 .شرکت می کند ی تصمیم گیری حکومت،سیاست ھا ھمۀئی دراھ

توسعھ و غیره و غیره  برنامۀ و مسکن و کار و امنیت اقتصادی گرفتھ تا معدن و سیاست نفت و انرژی، از

این «علی تاجرنیا  ،اصالح طلب نمایندۀقول ھ ب. و این ھمھ دخالت مستقیم در کار دولت و مجلس است ...

 ...)  89ص، نظام حکومتی(» .و تھی کردن معنای جمھوریت نظام است ون گذاریقانکار مداخلھ در 

 :امنیت ملی شورای عالی
بھ ھم  امنیت ملی را کھ قبالً  شورای عالی نوشتھ شده، 1368قانون اساسی کھ در بازنگری  176اصل 

از یکی دیگر ھم  این .رسمیت بخشید) مثل مجمع تشخیص مصلحت( غیر رسمی وجود داشت، طور

 -ی دفاعیسیاست ھاآن تعیین وظیفۀ «و  رھبری متصل استھ ب نھادھای موازی و رسمی است کھ مستقیماً 

این نھاد ھم چنین » .ی کلی تعیین شده از طرف مقام رھبری استسیاست ھا محدودۀامنیتی کشور در 

ط با تدابیر کلی فرھنگی و اقتصادی در ارتبا ،اجتماعی ،اطالعاتی سیاسی،ی فعالیت ھاھماھنگی وظیفۀ 

 رأی .نظامی کشور در این شورا حضور دارند-ترین مقامات سیاسی عالی .دارد بھ عھدهامنیتی را  -دفاعی

 سران نظامی، مستقیم او، ۀکھ عالوه بر دو نمایند چرا .تصمیمات این شورا تعیین کننده است رھبر در

اختیارات این  .منصوب او ھستند ند،حتی وزرای دولت کھ در این شورا عضویت دار قضائیھ قوۀ رئیس
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حسن روحانی ( .حتی قانون اساسی است فراتر از مصوبات مجلس و شورا کھ با پنھانکاری پیش می رود،

.) ولی فقیھ در آن بوده است نمایندۀو  در منصب ریاست این شورا سال ھا رئیس جمھوری کنونی،

 .اجرا است مصوبات این شورا فقط پس از تائید و تصویب رھبر قابل

 :عالی انقالب فرھنگی شورای
 ،عالی امنیت ملی خالف شورایکھ بر تفرمان رھبری اس زیر نھاد دیگری عالی انقالب فرھنگی، شورای

غیر بھ طورخمینی  بھ دستوراین نھاد کھ  .حضور در قانون اساسی برخوردار نیست» مشروعیت«از 

و از این زاویھ پا روی وظایف  اشتغال دارد فرھنگیدر حوزه ھای  قانون گذاریبھ  قانونی ایجاد شده،

ی فعالیت ھاھا از آخرین » کافی نت«ی محدودیت ھابرقراری سانسورھای اینترنتی و  .مجلس می گذارد

  .این نھاد است

 :صدا و سیمای جمھوری اسالمی

ه و اھمیت آن از مقامات جمھوری اسالمی بود توجھ مجادلھ و سوژۀ ،انقالب از ھمان ابتدای ،سیما و صدا

 175اصل  ،بوده کھ در بازنگری قانون اساسی آنقدر برای این رژیم و والیت فقیھ نقطھ نظر تبلیغات،

و شورایی  سیمای جمھوری اسالمی ایران را بھ مقام رھبری تفویض کرده نصب رئیس صدا و عزل و

 ،لس شورای اسالمیدو نفر از مج و) منصوب رھبری(قضائیھ  قوۀ و رئیس رئیس جمھور مرکب از

رعایت موازین  اکھ طبق معمول ب ،طرح آزادی بیان و نشر افکار .عھده خواھند داشترب آن رابر  نظارت

 ن ھستیم،آچنانکھ در عمل شاھد  و آن از وظایف این نھاد می باشد ،است قرین اسالمی و مصالح کشور،

 .اری ساختھ استجدولتی انحصار طلبی را در رادیوھا و تلویزیون ھای  یکسره سانسور و

 :مجلس خبرگان

چرا کھ  .خوردار استاھمیت زیادی برمجلس خبرگان از  در ساختار رسمی قدرت در جمھوری اسالمی،

 بھ کمکرھبر ولی در عمل  تیار عزل و نصب او را داشتھ باشدو اخ در اصل می باید مافوق رھبری باشد

این و با در اختیار گرفتن اکثریت  دارد دست باال را انتصاب آنھا ھا وشورای نگھبان در انتخاب نامزد

تعداد و شرایط انتخاب  ،قانون اساسی 108در اصل  .دآن را در جھت دلخواھش راه می بر مجلس،

تصویب رھبر گذاشتھ شده ولی  شورای نگھبان و با ۀعھد بھاول  دورۀنامزدھای اعضای این مجلس در 

بھ قانون  1358گذار از قانون اساسی  در .می گیرد بھ عھدهر را خود مجلس خبرگان تعیین این ام بعداً 

بدین ترتیب  .شرط شناسائی مردم در انتخاب رھبر و مرجعیت او حذف گردید ،1368بازنگری شده 

 صالحیت علمی برای افتا«کشدار  جملۀبا قراردادن  .در انحصار مجلس خبرگان در آمد انتخاب رھبر کالً 

بین  .است کماکان قدرت فقھا در این قانون اساسی تضمین گردیده بھ جای مرجعیت،» ابواب مختلف فقھ در

بر در تعیین وزن و قدرت رھ ،مقررات گوناگون نامھ ھا و با تصویب آئین 1359-1369ی سال ھا
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 .شمول انتخاب نامزدھا را محدود کردندبا قراردادن شروط بیشتر و بیشتر  و زایش یافتفنامزدھا ا

اشتھار بھ دیانت و نداشتن  تحصیل در حوزه ھای بزرگ علمیھ، سابقۀو  مل بھ مبانی اجتھاد،آشنائی کا«(

و حذف مراجع  نظر مستقیم رھبر، بھ ویژهاخذ گواھی نامھ از مجتھدین بزرگ و  سیاسی، سابقۀسوء 

شفاھی توسط  از لیست گواھی دھندگان و باالخره آزمون کتبی و »مشکوک«و مجتھدان » نامقبول«

با انجام این شروط مجلس ) 108ص  ،نظام حکومتی) (»تحنین شورای نگھبان و یا نظر مساعد رھبریمم

در  :توضیح آنکھ .تبدیل شده است» انتصابی«بھ نھادی » انتخابی«از یک ارگان  ان رھبری عمالً گخبر

نتیجھ ما در  در. دموکراتیک باشد نمی توانست ھیچ گاهاین مجلس نخبگان  گانانتخاب نمایند شیوۀاساس 

 .ت صالحیت داران ھستیمحذف چھره ھای معروف از لیس ی اخیر با کم شدن تعداد نامزدھا وسال ھا

 ۀرودر د ،صادق خلخالی، محمد خاتمی ،سید حسن موسوی تبریزی ،بیات، محتشمی پور ،مھدی کروبی

 ،ھادی خامنھ ای ،رسول منتخب نیا، محتشمی پور، چون موسوی خوئینی ھاکسانی  و 1369دوم مھرماه 

بار در پشت  مجلس خبرگان سالی یک جلسات . از جملھ این چھره ھا ھستند 1377در مھر ، محسن کدیور

چرا کھ مبانی  و نمی توانند داشتھ باشند نظارتی بر کار رھبری ندارند مالً و ع دمی شودرھای بستھ انجام 

 .ھرگونھ نظارتی بر کار اوست مانع از ،نظری والیت فقیھ کھ او را مافوق ھمھ و منصوب خدا گردانده

 قوای سھ گانھ

مجریھ و قضائیھ در زیر ھرم قدرت قرار  ،مقننھ قوۀ در جمھوری اسالمی، سھ در ساختار رسمی قدرت

رژیم » دموکراسی«ویترین  بلکھ این قوا بیشتر .نھ باین معنی کھ قدرت حاکم بر آنھا استوار است .دارند

دیده ایم و در زیر  بھ حالکھ تا ھمان طور  ولی. دمی را بھ نمایش می گذارناند کھ جمھوریت رژیم اسال

مرئی و  رشتۀ ده ھابا قانون اساسی جمھوری اسالمی و احکام  حکومتی  ،بازھم بھ آن اشاره خواھم کرد

قضائی را بھ ید  و اجرائی و قانون گذاریانتخابات نمایند گان و ریاست جمھوری و روند کار  ،نامرئی

محتوای  یکباره آنھا را ازھ گره زده و ب ،عی و اسالمیرش یا نانوشتۀ ولی فقیھ و قوانین نوشتھ و درتق

نمایش نزاعھای درونی رژیم و ابزاری  ۀصحن ھر چند سال یکبار، ،انتخابات .دموکراتیکش خالی کرده اند

 .جھان است وافکار ھنوز متوھم بخشی از مردم ایران  برای مشروعیت بخشیدن بھ آن در نظر

الی با با وجود این ھمھ نھادھای موازی و – خود جمھوری اسالمی مصوبۀقانون گریزی و نقض قوانین 

البتھ سردمداران رژیم مثل ھمیشھ برای توجیھ  .امری متداول است ،سر مجلس و دولت و رئیس جمھور

محافظھ کار دیروزی در اصالح طلب امروزی و  ،می پورمحتش .ندمی گیرد از کاله شرعی مد این امور

ون خدا اھم قان«و یا » از قانون است مھم ترآرمانھا و اھداف انقالب «:در این باره نوشت 1/11/67یھان ک

 ) 97ص  ،نظام حکومتی( .»بر قوانین بشری است

 در جمھوری اسالمی قانون گذاریحق  این نوشتھ گفتم کھ این محدود کردن مقدمۀمن در بحث قانون در

فقھای صالح  و ائمۀ ،مبرپیا بھ خدا و نمایندگان او، قانون گذاریاعتقاد والئی و اختصاص حق ریشھ در 
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یک مجلس « آن را ،انی ھایش خطاب بھ نمایندگان مجلسخمینی در یکی از سخنر جائی کھتا  .دارد

 .)98ص ، جاھمان( 25/7/67کیھان  .خواند» مشورتی

 .ھم امری رایج است» قانونی«روشھای غیر  ،یندگان مجلسکار نما بر» قانونی«عالوه بر محدودیت ھای 

، با فرمان رھبریھ ی فشار حزب هللا و انصار هللا و مطبوعات گوش بگروه ھااعمال محدودیت از طرف 

تھدید و فشار بھ ھر نماینده ای کھ از خط خارج شود و حتی تعقیب و دستگیری آنان علیرغم حق مصونیت 

رھبر است کھ با آن می سالح حکم حکومتی ھم آخرین . پذیرفتھ استصورت  بارھا و بارھا پارلمانی،

ح آن حکم خامنھ ای در قطع روند اصال نمونۀ .قطع کند د،ھر روندی را کھ در مجلس نمی پسندتواند 

این  ھمۀبا وجود  .کھ از بحث و تصمیم گیری مجلس خارج شد قانون مطبوعات در مجلس ششم است

کھ اغلب  خدشھ نیست خالی از تقلب و ناحی رژیم کھ بین خودی ھا انجام می گیرد،انتخابات ج ،ترفندھا

 .توسط خودی ھا رو شده است

 و قراردادن شرط التزام عملی بھ اسالم و وفاداری بھ والیت فقیھ و قیود دیگر، اساس تفسیرجناح حاکم بر

ھادی  -صادق خلخالی –ائی چون ھ نام .راه ورود بھ مجلس را بر روی بخشی از خودی ھا نیز بستھ است

گان ددر لیست رد ش )1371-75(در انتخابات مجلس چھارم  ... و -بھزاد نبوی -محتشمی پور -غفاری

 ۀدر دورھم حمید رضا جاللی پور  ،عبدهللا نوری ،ھاشم آقا جری ،عباس عبدی. صالحیت قرار گرفتند

ھر دوره دامن تعداد بیشتری از  الحیت ھا دررد ص دامنۀ ،بدین ترتیب. بھ ھمین سرنوشت دچار شدندششم 

در  روحانی دبیر شورای امنیت ملی کھ امروز بر کرسی ریاست جمھوری نشستھ، .خودی ھا را می گیرد

کیھان (» دولت باشند و حامی صد در صد مطیع رھبر«گان مجلس چھارم نمایند می خواست، 1370سال 

 .)81ص ، ام حکومتیظبھ نقل از ن ،5/12/70

 قوۀ روشی دیگر برای اعمال نفوذ بر روی ،در خط رھبری نیستند اعتبارنامھ ھای وزرائی کھ کامالً  رد

 .اجرای وظایفش از نظارت استصوابی و استمراری شورای نگھبان در امان نیست دولت در. اجرائیھ است

اساسی ھم از ن چرا کھ تفسیر قانو، قانون اساسی دارد 4گھبان از اصل براساس تفسیری کھ شورای ن

انواع دیگر  مقررات و مصوبھ ھای ھیاًت دولت و اساسنامھ ھا، ،تمام آئین نامھ ھا ،اختیارات شورا است

صورت عدم  د و درنزیر نظارت و بررسی شورای نگھبان قرار دار ،قدرت اجرائی مصوبھ ھای اداری و

طی است کھ ھمھ کس نمی ع شرایانتخاب رئیس جمھور ھم تاب .انطباق آنھا با موازین شرعی رد می شوند

 مذھبی و رجالرئیس جمھور باید از میان « 115طبق اصل  .تواند از حق انتخاب شدن برخوردار باشد

مدیر و  ،تابع ایران ،ایرانی االصل ):تاًکید از من است.(سیاسی کھ واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد

 .»جمھوری اسالمی و مذھب رسمی کشوربھ مبانی مدبر و دارای حسن سابقھ و امانت و تقوی و معتقد 

 . می داندرا در مقابل ملت و رھبر و مجلس شورای اسالمی مسئول  رئیس جمھور 122اصل 
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 بھ عنوانیعنی زنان از حق انتخاب شدن  اول نیمی از جمعیت ایران، مرحلۀدر  ،بر اساس اصول فوق

نیز از این  ن بھ ادیان و مذاھب دیگر و المذھبانسنی ھا و معتقدا ،دوم درجۀدر  .ور محرومندھرئیس جم

د و می کن ترشرایط را محدودفقیھ و اطاعت از رھبر باز ھم  مطلقۀشرط قبول والیت  .حق محروم شده اند

خودی  غیر از ،برای احراز نامزدی رئیس جمھوریجایی خر نظارت استصوابی شورای نگھبان سر آ

بدین ترتیب بود کھ در تمام دوره ھای انتخابات ریاست . اردخیلی نزدیک بھ رھبر باقی نمی گذ ھای

و مردم را دعوت  صافی شورای نگھبان گذشتھ اند نامزدھا از و محدودتری از تعداد محدود -جمھوری

طبق اصل  .ختم نمی شود اً کار بھ اینجا تمام .یکی را انتخاب کنند کرده اند کھ از میان این منتخبین رھبر،

 .را دارد ھ اختیار عزل اوو ھم اوست ک ھبر باید مقام او را تنفیذ نمایدر، اب رئیس جمھورانتخ ازپس  110

 .رھبر است عھدۀبر ،قانون اساسی 60اساس اصل بردر موارد مھم اجرائی  قوۀ ریاستدر حقیقت اعمال 

 وگامی فراتر از حیطھ قدرت رھبری  ،ح طلبی چون خاتمی در عمل نتوانستاصال حتی چنین بود کھ

ای بیش تعریف » تدارکات چی«سر آخر ھم او خود را  .نھادھای قدرت واقعی بردارد ھمۀقانون اساسی و 

 .نمی کرد

امور  ادارۀھمھ کس حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای « ،مستقیم در یک سیستم نمایندگی واقعی و

حق  .ھر لحظھ ممکن است کنندگان درر اکثریت انتخاب ظن قابل عزل بودن آنھا با بودن ودارد و انتخابی 

و اقلیت  افراد جامعھ است ھمۀحق  ،ور بر سر تصمیمات و وظایف اجرائیبررسی و ش و نقد ،کامل بحث

 )aazarakhsh.org کمونیست ھا برنامۀطرح نقل از (» .است در تصمیمات عملی تابع اکثریت

 مجلس و«کھ  سالمی وجود داردایشی در حاکمیت جمھوری ارگ پس این کشاکش ھا و تضییقات، در

شکل حکومت  .نند و صالح خویش را در انحالل آن می جوینددا بیھوده و مزاحم می ریاست جمھوری را

-نظام حکومتی(» .شورائی از منتصبان ولی فقیھ است آن سازگار باشد، مطلوب آنھا، اگر مجلسی با

والیت را بھ معنای مطلق مضاعف  .دمی کنصحبت  »حکومت اسالمی«این جناح، آشکارا از ). 100ص

این نظام الھی  برای جناح اصولگرا، .آن و بھ نحوی عاری از ھرگونھ عنصر جمھوریت طلب می کند

 و، جوانانش حزب هللا ،سپاه و ارتشش جندهللا .ارت آیت هللا مشگینی منصوب خداسترھبرش بھ عب .است

 ولی فقیھ در حکومت اسالمی مشروعیت خود« :می گویدمصباح یزدی  .ملت خودی اش اولیاءهللا ھستند

قانون  مالک اعتبار« :او می گوید). 27/4/84شرق آنالین .(».بلکھ از خدا می گیرد ،را نھ از مردم

در کنار  .می تواند منتخب مردم را نصب نکنداو  .صوبات خبرگان رضایت ولی فقیھ استو م اساسی

 ). 15/10/84،امروز( ».این نوعی شرک است جمھوری نداریم، ،اسالم

ین رت مھم .سیب عمومی برحذر نمانده استقضائیھ نیز از این آ قوۀیعنی  ،جمھوری اسالمی قوۀ سومین

زی با قوانین شرعی و اسالمی انطباق غیر ممکن سیستم قضائی و دادگست ،فقھای جمھوری اسالمیمعضل 

 ھرج و مرج و در اثر .ت پیدا کندنی دسعقال رویۀیک ھ ب رژیم اسالمی تاکنون نتوانستھ. است بوده
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 تناقضات بی پایان الیحھ ھا و تذکرات و حکم ھای حکومتی با قوانین شرعی و نظرات قضات معمم،

حت اندیشی مصل .مدنی و سیاسی حاکم است –جزائی  امور ھمۀنوعی بی قانونی بر روند دادرسی ھا در 

منافع گروھی و ای بسا  اساس مصلحت حاکمان،نھ بر مبنای مصلحت مردم کھ بر سران رژیم در این امور

 در ،قضائیھ قوۀ تمام قدرت در ،قانون اساسی 157و156طبق اصل  .فع فردی قضات انجام می گیردمنا

کھ عزل و نصب قضات  یھ در صدر این قوه قرار می گیردقرار دارد کھ بنا بر امر ولی فق دست مجتھدی

پیش نھاد  کھ او بھ رئیس جمھوریر دادگستری از میان کسانی وز .دارد بھ عھدهلوایح قضائی را  تھیۀ و

از بین مجتھدین بھ این  و ھم اوست کھ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را انتخاب می شود ،می کند

مجازات در  پایۀ ،جزائی اسالم اجرای حدود و مقررات مدون 156اصل  4در بند  .شغل منصوب می نماید

را بر طبق منابع معتبر اسالمی و  موظفند کھ احکام خود 167و قضات طبق اصل  جمھوری اسالمی است

تصویب نامھ ھا و آئین نامھ  ھمۀمافوق مقررات اسالمی را  احکام و 170اصل  .فتاوی معتبر صادر نمایند

بھ عدم اجرای آنھا در صورت تغایر با احکام  و قضات معمم را می دھدمجریھ قرار  قوۀ ھای اداری

مربوط بھ رفع اختالف شھروندان با ( باالخره با قرار دادن دیوان عدالت اداری .می دعوت می کنداسال

 -قضائیھ قوۀ رئیس زیر نظر) مسئول حسن اجرای قوانین(و سازمان بازرسی کل کشور ) مراکز اداری

 در ،ی فقیھقضائیھ منصوب بھ ول قوۀ طریق رئیساز  قضائیھ و تمام کارکردھای آن مستقیماً  قوۀ کلیت

 .دست این آخری قرار می گیرد

و  دادگاه ھاحقوقی برای مردم در رابطھ با  قانون اساسی، آنجا کھ در اشاره کنم، مسألۀبھ این  آخر سر

کھ  ،است 168بارزترین آن اصل  .بھ آن توجھ نشده است ھیچ گاهدرعمل  دادرسی ھا منظور شده،

 .منصفھ در محاکم دادگستری می داندبا حضور ھیاًت  ی وگی بھ جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنرسید

ھیاًت منصفھ و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسالمی -تاختیاراو -شرایط -انتخاب ۀنحو

عدالت خواھی  دامنۀصرفنظر از قید موازین اسالمی کھ  .سرنوشت این اصل را ھمھ میدانند .تعیین می کند

ھیاًت منصفھ ای تشکیل نشده و  تعریف نشده، ھیچ گاهجرم سیاسی  .کرده است وداین اصل را بسیار محد

یا بنا بر احکام  جوخھ ھای اعدام سپرده شده اند،جرم سیاسی بھ ھزاران نفربھ  از ابتدای انقالب تا حاال

نا بر ب 60-61ی سال ھادر  خیابان ھایا در  -اوایل انقالب توسط خلخالی و موسوی تبریزی ھا در - فردی

سھ  ویژۀدادگاه  67و سر آخر در سال انقالب  ویژۀی دادگاه ھافتاوی خمینی و سایر فقھای رژیم و یا در 

بھ حکم خمینی بدون ھیچ مجوز قانونی در تھران و تمام شھرھای ایران نزدیک بھ پنج ھزار  ،نفری

و این رویھ در ھر ند ه اقیقھ ای محکوم بھ اعدام کردزندانی سیاسی را در محکمھ ھای نمایشی و سھ د

بدین ترتیب تمامی لفاظی  .ی اخیر ھم ادامھ یافتھ استسال ھاو برآمد جنبش توده ای در  بزنگاه تاریخی

  .ھای قانون اساسی و سردمداران رژیم در مورد عدالت قضائی، پوچ و عوامفریبی ای بیش نیست
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و ھم در عمل از  کھ بھ رھبر داده شده اختیاراتی و 110و113اصول  واسطۀسھ قوه ھم ب رابطۀپیوند و 

کھ ولی فقیھ است  ارادۀحقیقت رد و توسط او انجام می گیرد ،وازیطریق انتصابات و نھادھای وابستھ و م

سیستم  ۀجزعرفی کردن یکسر راه حلی خروج از این  تناقضات ذاتی، .سھ قوه جاری است این ھمۀدر 

ھم فقط پس از سرنگونی رژیم والیت  کھ آن اتیک نداردیک سیستم قضائی دموکر قضائی و پایھ گذاری

  .پذیر استفقیھ امکان 

الی و سیستم قضات ع در یک سیستم دموکراتیک و جمھوری واقعی متکی بھ آرای مستقیم اکثریت مردم،«

ت و ھرگاه اکثری ای انتخابی آنان برگزیده می شوندیا نھادھ توسط مردم و و مستقیماً  قضائی انتخابی ھستند

صورت علنی ھ انتخابی و بۀ مات در حضور ھیاًت منصفمحاک ھمۀ .قابل عزلند انتخاب کنندگان اراده کنند،

متھمی حق  ھر .ی اختصاصی ممنوع وغیر قانونی انددادگاه ھا .دمی شوو با حضور تماشاگران انجام 

ھمھ  .از خود دفاع کند ا شخصاً ی انتخاب وکیل مدافع چھ تسخیری و چھ غیر تسخیری و آزادانھ با دارد،

 در این جمھوری، .بھ دادگاه اعالم جرم نمایند ا نھاد دولتی و غیر دولتیی حق دارند کھ علیھ ھر مقام و

مرکب  عالی قوانین کشور، صالحیت بررسی مطابقت یا مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی با شورای

، کمونیست ھا برنامۀطرح بھ نقل از (» .ر استاز حقوقدانان و نمایندگان قضات و وکالی دادگستری کشو

 ).آذرحش 

اما جا دارد در  .دھم شوراھا پایان می مسألۀ سیاسی در قانون اساسی با را از سیستم بررسی نھائی خود

کھ در قانون اساسی  اسالمی صحبت کنم اینجا از دو نھاد موازی و پر قدرت در ساختار سیاسی جمھوری

 .استاول نھاد روحانیت .حبت نشده استمشخص از آنھا ص بھ طور

بھ از شناسائی آن  ولی قانونگذار تر آنھا اشاره شدهاسی بھ نقش برچھ در البالی اکثر اصول قانون اس اگر

طبق اصل  آن راکھ فرماندھان  دوم نھاد نظامی سپاه پاسداران است، .نھاد قدرت سر باز زده است عنوان

-پر قدرت نظامی تدریج در طول این سی و چند سال بھ یک نھادھ ولی ب ولی فقیھ تعیین می کند 110

صورت پیوست  ھ کالم ب ۀدو بخش را برای جلوگیری از اطالمن این  .اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است

 .در آخر این نوشتھ می آورم

 :شوراھا
با  1357وپائیز در تابستان  .و بحث انگیز در جمھوری اسالمی بوده است شوراھا یکی از مسائل حساس

 بھ ویژه ان کارخانھ ھا ورمطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و کارگ، کارمندان ادارات عمدۀبخش پیوستن 

 شاھد رادیکالیزه شدن جنبش از یک ما ،کارگران نفت بھ جنبش و اعالم اعتصاب ھای مداوم و عمومی

بھ میتھ ھای اعتصاب و پشتیبانی تشکیل ک .ف دیگر ھستیمرپائی سازماندھی ھای توده ای از طبر طرف و

ترویج  ، امر تبلیغ ودر این واحد ھا کمونیست ھا بھ ویژهیا از طریق عناصر پیشرو و  خود بخودی و طور

فرار  با فرار سردمداران رژیم و .نحو چشم گیری بھ جلو انداختھ و سازماندھی مبارزه و اعتصاب را ب
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 و صورت انحالل ساواکھ ب دولتی، ۀودرھم شکستن اتوریت ق،وابستگان بھ رژیم ساب ویژهب سرمایھ داران،

 قیام، آستانۀدر  بھ ویژه ،می و افزایش حمالت بھ کالنتری ھااظعقب نشینی نیروھای انتظامی و ن

آمدند کھ نھ  بھ وجودمھندسان  تکنیسین ھا و، کارمندان شوراھائی در کارخانھ ھا و ادارات از کارگران و

تولید و کار را نیز در دستور  ادارۀبلکھ  دستور روز خود داشتند، در مبارزه راتنھا سازماندھی امر 

شوراھا با سقوط  .یا مغضوب باال کشیدند مدیران فراری و و خود را بھ جای سرمایھ داران و گذاشتند

خود  ،پیشرو روز افزونی سیاسی شده و بھ یمن عناصر بھ طور رار قدرت جدید،رژیم پیشین و عدم استق

 سنندج در شھر بھ ویژهدر مناطقی چون کردستان  .ی قدرت توده ای نزدیک می ساختندارگان ھاا بھ ر

 ادارۀبھ ارگان قدرت توده ای تبدیل شده و  تسلیح خودشان و مردم عمالً  با شوراھای زحمتکشان شھری

 ای روستائی،شوراھ و مین امر در گنبد اتفاق افتادھ .گرفتند بھ عھدهشھرھا و روستاھای مھمی را 

مچننین ھ .نیز در دستور کار خویش نھادند رامصادره و تقسیم اراضی سرمایھ داران و زمینداران بزرگ 

کھ در برخی محالت با  ھا روبرو ھستیم در برخی از شھرھا با تشکیل شوراھای بیکاران و بی خانمان

کمیتھ ھای محالت  .پرداختند می اص آنھا بھ خانواده ھای بی مسکنخانھ ھای فراریان و اختص مصادرۀ

نفت برای مردم و کمک بھ  ابتدا بھ تھیھ آذوقھ و در تھران شکل گرفتھ بودند، بھ ویژهوسیعی  بھ طورکھ 

و  قیام با تسلیح خودشان ۀ در بحبوح می پرداختند و بعداً  آنھاۀ ی راه پیمائی ھا و مبارزات شبانسازماندھ

بھ بازوی مسلح رژیم نوپا تبدیل  خودی، عناصرغیرۀ و تصفی ازب اللھی ومسلمان در آنھتفوق عناصر ح

 .شدند

قدرت آنھا را  ،ی توده ای در شھرھاارگان ھابرخی  ادارات و حاکمان جدید از اینکھ شوراھای کارگران و

ھ بھ وحشت افتاده و ب سازند، »رفحمن« آنچھ آنھا می خواستند، ب را ازبھ چالش کشانده و مسیر انقال

 »مشاورھم فی االمر«با تکیھ بر شعار  سردمداران رژیم نوپا ،رو از این .ی چاره بر آمدندسرعت در پ

از دست  بیرون آوردنشانھا نشان داده با اسالمی کردن آنھا و ھمراه شورا ھمساز و خود را کوشیدند

کھ قدرت  تدریجھ رژیم جدید ب .از محتوای اولیھ اش خارج نمایند غیر حزب اللھی آنھا را چپ و عناصر

در مناطقی کھ  .سیستم خود حل نمود شوراھا را در وفق گردید ومستحکم می کرد در این امر ھم م را خود

آنھا با سرکوب و انحالل شوراھا قدرت  سادگی میسر نبود،ھ روھای مخالف این امر بقدرت نی واسطۀھ ب

 .آوردند بھ وجودمطلوب خویش را 

اولی  .وجود دارد مختلف دو درک کامالً  ،ازمفھوم شورا ،نیروھای چپایان و فقھای رژیم با بین اسالم گر

کنندگان در تصمیم گیری، بلکھ نھ شرکت شور آن نامبرده شده، سنت  از شور کھ در قران و«ھا از مفھوم 

بدون آنکھ حاکم مقید بھ قبول آن  .شورت فقط یک توصیھ استم نتیجۀ .فقط مشورت را مورد نظر دارند

یا بھ عبارت دیگر » عقد اھل حل و«بلکھ  مردم یا منتخبان آنھا نیستند،ھم از مشاوران  مقصود .باشد

 ). 113ص ،نظام حکومتی( ».خبرگان منتصب حاکم ھستند
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یک نھاد تصمیم گیرنده را درکی  مثابۀدرک شورا بھ « ،29/4/61اعظی در مذاکرات مجلس در فرج هللا و

 .تفاوت اساسی دارد ،مشاوره آمده است بارۀبا آنچھ در قران در کھ عقاید سوسیالیستی خواند خاستھ ازبر

 شورای نگھبان در خزعلی عضو وقضائیھ  قوۀمحمد یزدی رئیس پیشین  ی کھتصور) 113، ص جاھمان(

لزوم مشورت با عقال پیش از اتخاذ تصمیم داشتند  شورا مسألۀاز آیھ ھای قران بھ ) 23/2/68(زمان  آن

تصمیم آن مبنای  ن خواند کھ درآرو مخالف قر را از آن نھاد تصمیم گیری مثابۀ فقیھی، شورا بھ. بود

 ست کھ در اسالم راًی اکثریت اگر مغایر با احکام خدا وا و این در حالی گیری راًی اکثریت است

 .)113، ص جاھمان( ارزش ندارد معصومین باشد،

ھا رائت از نظرات خودش در مورد شورابا ب او .آیت هللا منتظری نیز در ھمین راستا قرار داردنظرات 

شورا «فصل  ،مبانی فقھی حکومت اسالمیدر کتاب  ،مبنی بر تجویز رھبری شورائی گان،در مجلس خبر

ر ظظف بھ پیروی از نحاکم مو بھ این نتیجھ می رسد کھ تذکر اھمیت شور در اسالم، پس از» و مشورت

 :تکیھ می کند کھ گفتھامام علی  او بھ نقل قولی از .وستتنھا ا ،زیرا کھ تصمیم گیرنده مشاوران نیست

 ظاھراً «می گیرد کھ و نتیجھ . »شرکت در حکمرانی بھ تزلزل و بھ ھم ریختگی امور کشیده خواھد شد«

 ».کشور را اداره کرد مردم وآن بتوان  چیزی نیست کھ با عقال و متشرعھ است و ۀ، مخالف سیراین شیوه

 .)114، ص جاھمان(

تصمیم گیری  وعضا انتخاب ا دایرۀ ذیرفتند،اجرای آنھا را پ ا کھ امر شوراھا را در قانون اساسی و بعداً آنھ

ترس  .ئی مشورتی تبدیل کردندارگان ھارا بھ  آنھا را آنقدر محدود کردند کھ عمالً  و دخالت آنھا

شورائی را  ادارۀ 1368در  نگری شدهبحدی بود کھ در قانون اساسی باز مسألۀسردمداران رژیم از این 

 .دندحذف کر ئیھ و صدا و سیما و نیروھای مسلحقضا قوۀی اصلی از رھبری تا ارگان ھادر تمام 

ای باز مباحث شور(، »یعنی نکردن شورائی کار کردن،« :خوئینیھا از قول خمینی نقل می کند کھ گفتھ

بھ ایجاد شوراھا در واحدھای  حکم قانون اساسی، 104در اصل  ).115ص، ام حکومتیظننقل از ، نگری

شان نباید مخالف موازین اسالمی و  معمول تصمیمات کھ طبق ،آموزشی و خدماتی داده -تولیدی -یادار

صفت  –قرارکردن شروطی چون با بر 1375و 1361بھ ھای قانونی در مصو در .قوانین کشور باشد

ی غیر قانونی و یا گروه ھاھا و  مانعدم گرایش بھ احزاب و ساز وفاداری بھ قانون اساسی، ،اسالمی

 دایرۀ فقیھ مطلقۀو باالخره التزام بھ والیت  سابق عدم وابستگی بھ رژیم مبتنی برعقاید التقاطی وغیر الھی،

 .ساختند تراعضای شوراھا را محدود و محدود

ھا و قوانین  تدوین آئین نامھ .بودمشکل اما اجرای ھمین حد از قانون اساسی ھم برای کارگزاران رژیم 

سی اشورای نگھبان و پیچ و خم بوروکر ودر گردش بین مجلس  سال ھا مربوط بھ شوراھا و اجرای آنھا

آنھا از  .برندسرمیھ اھا بشور مسألۀاز طرح دائمی  ۀسردمداران رژیم در دلھر .دولتی گیر کرده است

کنندگان و لغو لیدی توسط تولیدواحدھای تو ادارۀو  کنترل مبنی بر ،اوی سوسیالیستیاختالط آن با دع
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ھا و  استان آنھا ھمچنین از طرح شوراھای محلی در سطح .مالکیت خصوصی و دولتی بر آنھا می ترسند

کھ رژیم سابق طرح  ھمچنان .بیم دارند ،بلوچاختالط آن با طرح خود مختاری اقوام و ملل کرد و ترک و 

 راھائی کھ مورد نظرشو .مسکوت گذاشت سال ھالیل ین دبھ ھمقانونی انجمن ھای ایالتی و والیتی را 

متکی بھ تجربھ ھای مستقیم توده ھا و آمده و در برنامھ ھای آنھا  است کمونیست ھا و سوسیالیست ھا

در برآمدھای انقالبی در سپس  در کمون پاریس و .استکارگران و زحمتکشان و دھقانان و سربازان 

این شوراھا  .آمدمردم در تجربۀشوراھا بھ محک واقعی کھ  ات استسایر انقالب روسیھ و آلمان و چین و

با حق انتخاب کردن و انتخاب  .و بھ آرای مستقیم مردم متکی ھستند ی قدرت و تصمیم گیری اندارگان ھا

 -حزبی -سیاسی–حقی کھ متضمن ھیچگونھ پیش شرط ایدئولوژیک  ر،امو ادارۀافراد در  ھمۀشدن برای 

 مادی برخوردار نیستند ویژۀتیاز گونھ ام نمایندگان از ھیچ ،شوراھااین در  .نسی نیستنژادی و ج -مذھبی

سر  بر شور نقد و حق کامل بحث و .کنند می توانند آنھا را عزل یت راًی دھندگان بخواھندرینھ اکثو ھر آ

اھا بھ  بیشتر نسبت بھ وظایف شور مالحظۀبرای ( ھمھ است وظایف این شوراھا متعلق بھ تصمیمات و

 .)مراجعھ کنید )آذرخش( کمونیست ھا برنامۀطرح 

رژیم با کنترل کامل این شوراھا  .در این میان ایجاد شوراھای روستائی از ویژگی خاصی برخوردار بود 

آنھا را بھ بازوی  ،واگذاری زمینۀ ھای ھفت نفر از طریق وزارت کشاورزی و جھاد سازندگی و یا ھیئت

نمایش  ھا و بسیج آنھا در بازی گیری در زمان جنگ وسرباز، الفانش در روستاھار مبارزه با مخدولت د

شوراھای روستائی را بھ  ،مربوط بھ شوراھا1375ر مصوبھ ھای د« .ھای سیاسی اش بدل کرده است

، نظام حکومتی( ».منیت و نظم عمومی موظف می سازدنیروھای انتظامی جھت برقراری اھمکاری با 

 ).116 ص

 :بررسی حقوق مدنی - دوم فصل

تفتیش عقاید را  23اصل . ممی کنقنون اساسی آغاز  24 و 23بررسی خود را در این مقولھ از اصل 

بھ آزادی نشریات  24اصل . مواًخذه ھیچکس را بھ صرف داشتن عقیده مجاز نمی داند ممنوع و تعرض و

ن بھ مبانی اسالم و حقوق عمومی و مطبوعات در بیان مطالب اذعان نموده و طبق معمول شرط مخل نبود

در  .مورد تجاوز قرار نگرفتھ است 23اصل  ۀبھ انداز اصلی از قانون اساسی ھیچ. را بر آن افزوده است

بلکھ قابل  و نھ تنھا مجاز نیست ز عقاید آنھا مجاز نیستھیچ عقیده ای ج ،حاکم ھای قاموس مذھبی

 کفر، فحھ در رسائل و کتب مذھبی راجع بھ ارتداد،صدھا ص ،طایفھ فقھا و مجتھدین این .مجازات است

 رجم ،حبس ،از شالق ھا حکم و حد شرعی و تعزیر ، و ده .شک در فروع و اصول دین نوشتھ اند رفض،

با فتاوی و  صادر کرده اند ... کاک وش رافضی و و کافر برای مرتد و اعدام و، مثلھ کردن )سنگسار(

ھزاران شیعھ را با خون  ۀسال 1400تاریخ  ،حالل کردن خون لدم وبا مھدورا ،بزرگ آخوندھای کوچک و
70 
 



خواننده  .یک مورد آن اشاره می کنمبھ  من فقط  .قصھ ھنوز ادامھ داردو این  دگراندیش رنگین ساختھ اند

 .موارد زیادی را بیابدخود می تواند در رسائل آنھا 

ارتداد و  ،یا المذھبی دن بھ مذھب دیگر وآور روی صرف برگشتن از دین اسالم و بنا بر احکام شرعی،

در موقع انعقاد نطفھ اش مسلمان بوده اند و  دو، یا ھر مادرش و یا مردی کھ پدر و .کفر شمرده می شود

چنین شخصی مھدورالدم و  .است »مرتد فطری« از اسالم ببرد عان داشتھ و بعداً بعد از بلوغش بھ اسالم اذ

قاتل این چنین ھوری اسالمی و برطبق قوانین جاری جم یرفتھ نیستاو پذ توبۀ .کشتن او واجب است

اگر مردی کھ پدر و مادرش  در حالت دوم، .وعقد او با زنش باطل است مجازات معاف استاز  شخصی

چنین  .است »مرتد ملی« روی بر تابدآن  از ولی بعداً  و در سن بلوغ بھ اسالم روی آورد کافر باشند

ھمین احکام در . اعدامش واجب است ،و اگر توبھ نکند توبھ کند شالق و حبس ،زیرو تع شخصی باید با حد

 از پائینشان نسبت بھ مردان، ۀ حکم زن بودن و مرتبھ ولی آنان ب. مورد زنان مرتد ھم جاری است

 و تا توبھ کنند و بھ آغوش پر مھر ن استحبس جزء حقوق مسلمشا ولی حد شالق و معافندمجازات اعدام 

 .اسالم برگردند محبت

از  را ران نفر از مخالفان چپ و کمونیستھزا جمھوری اسالمی، با استناد بھ این تعاریف و احکام فقھی،

زندانیان سیاسی را  حکم خمینی،ھ ت سھ نفری ای بأھی .دار سپرد ۀبھ چوب 67ر سال د بھ ویژهو  60سال 

اید و بازجوئی قرار داده و با آری یا نھ گفتنشان مورد تفتیش عق حکام زندانشان ھم تمام شده بودا کھ بعضاً 

و یا دچار ) قریب بھ پنج ھزار نفر(دار سپرده شدند  ۀیا بھ چوب مذھبی و یا سیاسی شاندر مورد عقاید 

 .تعزیرات سختی گردیدند

صل آزادی مطبوعات در ا بھ ویژهتکلیف آزادی بیان و نوشتھ و  ،یده آمدقبالئی کھ بر سر آزادی ع با چنین

. کرده است ، محدودموازین اسالمیۀ در چنبر آن رانگذار خود از اول قانو .قانون اساسی روشن است 24

را بر سر مطبوعات  چماق خود شش ماه بعد از تصرف قدرت، 1358مجریان جمھوری اسالمی از مرداد 

 .علنی وارد کردند

ند از اولین روزنامھ ھائی بود 17/05/1358و آیندگان در ) مرزبانبھ ھمت زنده یاد رضا ( پیغام امروز

 ۀستھ شدن آیندگان بنا بھ دعوت جبھظاھراتی کھ بھ اعتراض بھ بت .کھ بھ محاق تعطیل در آمدند

خمینی در نطقی معروف در قم  و سرکوب گردید ،عمل آمدھ ی چپ بگروه ھاخی و بردموکراتیک ملی 

 :جنگ علنی خودش را علیھ مطبوعات و احزاب اعالم کرد

تمام مطبوعات مزدور بھ طور انقالبی عمل کرده بودیم و قلم ...  اول کھ رژیم فاسد را شکستیم اگر ما از«

را بھ محاکمھ  ی آنھاو رًوسا تعطیل کرده بودیم، شکستھ بودیم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را را

سانده ربھ جزای خودشان  را آنھاو رًوسای  ھای فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم، حزب و کشانده بودیم
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دین و فاسدین را درو کرده بودیم مفس و کرده بودیم،ھای بزرگ بر پا  و چوبھ ھای دار را در میدان بودیم،

تمام احزاب  یم اینھا اظھار وجود کنندمی داداگر ما انقالبی بودیم و اجازه ن ... ھا پیش نمی آمد این زحمت

از  و من توبھ می کنم. یممی دادحزب مستضعفین تشکیل  ،آن حزب هللارا ممنوع می کردیم و یک حزب و 

 ) 119 ص ،شیرازی اصغر ،نظام حکومتی جمھوری اسالمی..(».این اشتباھی کھ کردم

کھ بل مستقل، سال نھ تنھا نشریھ ھای مخالف و 2کمتر از  .دیگر یکجا تعطیل شد نشریۀ 22،آیندگان از بعد

تیغ سانسور و بنی صدر نیز بھ زیر  نقالب اسالمیا ھ بھ نھضت آزادی ووابست میزاننشریھ ھائی چون 

بعد از  .)جاھمان( »مخالف را بزند ۀکھ حرف جبھ ای علنی باقی نماند،دیگر روزنامھ  .تعطیلی کشیده شدند

طرح قانونی  .قانونی داد جنبۀبھ این عمل خویش  ،ن روزنامھ، رژیم با تصویب قوانینسرکوب و بستھ شد

تعیین خط مشی و  تاًسیس ھیاًت نظارتی ثابت و با ،26/12/64شورای نگھبان در تاریخ  ومجلس  مصوب

فقط بھ  عمالً . .. رسالت برای مطبوعات در جھت پیشبرد اھداف قانون اساسی و تبلیغ فرھنگ اسالمی و

 .نوشتن داد اجازۀان مزدور بھ دستی خودی و قلم جناح ھاروزنامھ ھای وابستھ بھ 

تخفیفی  در زمان وزارت ارشاد محمد خاتمی، مرگ خمینی و شدت گرفتن تضادھای درون رژیم، بعد از

 و فرصتی برای برخی از ارباب جراید و آمد بھ وجودنفع روزنامھ ھای مخالف جناح حاکم ھ در این امر ب

کمک روزنامھ  جناح حاکم با .کھ نشریات و نوشتھ ھائی انتقادی در بیاورند وعاتی پیش آمدنویسندگان مطب

 و حمالتی جدیدی بھ این دست از روزنامھ ھا آغاز کرد و پانزده خرداد سوره ،رسالت، ئی چون کیھانھا

 -غرب زدگی -فرھنگی توطئۀ .آنھا گردیدند بارۀخواھان بستھ شدن دو» فرھنگیۀ توطئ«نام سرکوب ھ ب

زیر سواًل نمی ھ تی رژیم را ببرای سرکوب روزنامھ ھائی کھ ح واژه ھای جدیدی بود -ر لیبرالیسمخط

 .اول انقالب بودند دورۀگردانندگانشان از عناصر خودی  عمدۀبردند و

 با حملھ بھ دفاتر و انده بودھای محدودی کھ ھنوز باقی م در چھارچوببر مطبوعات و نویسندگان آن  فشلر

از جملھ ندادن  ،قتصادیسانسور و فشارھای مالی و ااعمال  احضار و تنبیھ و دستگیری مسئولین آنھا و

عمر جمھوری اسالمی ادامھ پیدا  دھۀدر دومین و سومین  ،روزنامھ ھا شممانعت از پخ کاغذ و ۀسھمی

 .دکر

ی دادگستری و ھیاًت دادگاه ھا، سیدگی بھ جرائم مطبوعاتی و سیاسیبرای ر ،قانون اساسی 168اصل 

ت منصفھ ای برای جرائم بھ تشکیل ھیاً  ،وقتی سردمداران رژیم .منصفھ را ضروری اعالم کرده است

 ،حسینیان ،شرعی ،خزعلی، آذری قمی ،راستی ،آخوندھا«با نام ھائی چون رضایت دادند؛ ما مطبوعاتی 

 حبیب هللا عسگر ،مرتضی نبوی ،سید رضا نقدی و غیر معممینی چون غفوری فرد و ،زنجانی عمید

ھیاًت منصفھ  راستی کھ با چنینھ ب. )132ص، متیحکو نظام(» .و غالمحسین الھام روبرو ھستیم اوالدی

 .عدالت مطبوعاتی جای چون و چرا باقی نمی گذارد »منصف و بی طرف«ای 
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 جرائم مطبوعاتی و اتصال آنھا قضائیھ و خارج کردن بخشی از قوۀ با قرار دادن کار نظارت مطبوعات بھ

ب و اجبار مطبوعات بھ اطاعت از مصوبھ ھای ی انقالدادگاه ھاآنھا بھ  ۀجنائی و حوال بھ جرائم امنیتی و

یکسره تحت کنترل کامل  ،مندرج در قانون اساسی زادی مطبوعات کذائی،آ ،»امنیت ملی شورای عالی«

زیر  80و  70 دھۀ دورۀ مطبوعاتی کھ در این عمدۀقابل ذکر است کھ . جناح حاکم رژیم در آمده است

آنجا کھ  .بوده اند» اصالح طلب« جناحوبین بھ سی رژیم و منی خودجناح ھامتعلق بھ  ضرب قرار گرفتند؛

خفیف فشارھا بھ مطبوعات  نمایندگان اصالح طلب مجلس ششم در صدد تصویب طرحی قانونی برای ت

انتقاد از قانون  دانستنِ  جرمامنیت ملی و الغای  شورای عالیخواھان حذف اطاعت از مصوبات  و برآمدند

شمشیر  با شدند صالحیت مسئولین نشریات، و تاًئید نظارت برای اخذ مجوز تضعیف نقش ھیاًت واساسی 

قید فوریت در مجلس  نماینده و 106کلیات طرح با امضای . گردیدندحکم حکومتی خامنھ ای مواجھ 

طرح و  از آن را» مصلحت رژیم«نام ھ مداخلھ کرد و ب کھ رھبر جمھوری اسالمی تصویب شده بود

از این پس ھر  .گذاشت ختمی نقطۀبھ این ترتیب بر کوشش ھای جناح رقیب  .دنمودستور مجلس خارج 

 .روبرو می شد نام حکم حکومتیھ ب شورای نگھبان ۀبا ردیمطبوعات کوششی در جھت اصالح قانون 

 بھ عھدهتحدید رسانھ ھای عمومی را  و سانسور فرھنگی وابستھ بھ باند رھبری کار شورای عالینھاد 

کنترل  ،جمع کردن آنتن ھای ماھواره ای، ویدئو از پخشبھ جلوگیری  -بستن روزنامھ ھا امۀادو در  گرفتھ

 .دستگیری وبالگ نویسان می پردازد تعقیب و فیلترگذاری تارنماھای مخالف و ،ھای اینترنتی پیام

ر انتشا زمینۀ گسترشی در -در دوران ریاست جمھوری خاتمی بر این قاعده) بھ طور نسبی(استثنائی 

کھ 1378تیر  18تا وقایع  1376خرداد  2در دوران اول از  بھ ویژه .آمد بھ وجودروزنامھ ھا و مجلھ ھا 

نیاز آنھا  عطش واقعی مردم را بھ دانستن و، این رشد .میلیون روزانھ بالغ گردید 3.4تیراژ روزنامھ ھا بھ 

 با .ما این گشایش چندان طول نکشیدا .می دادنشان  بھ مطبوعات آزاد و میل بھ شرکت در امور سیاسی را

وزیر  -بادیسعید امامی بھ دری نجف آ محرمانۀ نامۀبھ جرم چاپ  1378تیر  15سالم در  روزنامۀبستن 

بھ این عمل و  دانشجویان تھران در اعتراض و افشای اقدامات او برای تھدید مطبوعات، -اطالعات وقت 

تیر ماه  18شبانھ در  ،بسیج انصار حزب هللا و .اه پرداختندبھ تجمع در کوی دانشگ ،قانون جدید مطبوعات

 7حدود ( تعدادی کشتھ .دستگیری دانشجویان پرداختند شتم و بھ کوی دانشگاه ریختھ بھ ضرب و 1378

گسترش  دنبال تجمعات بعدی وھ ب .صدھا نقر دستگیر شدند و شدت زخمی گردیدندھ ب ده ھا نفر و) نفر

و بدین ترتیب بھ  سپاه وارد عمل شد خامنھ ایسوی بیت ھ ان واعالم راه پیمائی بشورش بھ سایر نقاط ایر

یاد می  57بزرگ ترین چالش جنبش دانشجوئی بعد از انقالب  بھ عنواناز این حادثھ  .شورش پایان داد

او در یک سخنرانی در  .یادآوری موضع خاتمی رئیس جمھور وقت در این مورد بی فایده نیست .کنند

کھ ملت  زشت و نفزت آوری بودۀ حادث تھران، در شورش و بلوا«: گفت ماه بعد مردم ھمدان در یکجمع 

و  لطمھ بھ امنیت ملی ما بود ،آنچھ در تھران پیش آمد .را مکدر کرد منطقی ما عزیز و مقاوم و صبور و
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 از آن، باالتر خصوصی و و تخریب اموال عمومی وشریف  تالشی بود برای برھم زدن آرامش مردم

مد سید مح(..».بھ یاری خدا این بلوا خاموش گردید«....»اھانت بھ نظام و ارزش ھای آن و مقام رھبری

 )105ص ، نشر طرح نو ،مردم ساالری، بھ کوشش سید محمد ابطحی، خاتمی

ورود بھ  اجازۀامنیت ملی بود کھ بھ بسیج  شورای عالیدبیر ) رئیس جمھور فعلی(زمان روحانی  در آن

 ). 1387ن ھمب  13،فرارو، مرتضی نبوی( .داد ن دانشگاه و خوابگاه را برای سرکوب دانشجویانصح

آمد نسل جدیدی ما با بر ،با نگاه بھ پائینی ھا .از دو منظر نگاه کرد می توان بھ وقایع این دوره ،مثل ھمیشھ

و معلمانی روبرو ھستیم ی فعاالن سندیکائ کارگران پیشرو و ، روشنفکران و نویسنددگان، از دانشجویان

شکست  نتیجۀاول  درجۀبرآمد این نسل در  .و بجز آن نمی شناختند گ شده اندرژیم خمینی بزردر کھ 

شکست رژیم در مکتبی کردن سیستم آموزشی  نتیجۀ .قتصادی و اجتماعی رژیم بودا -برنامھ ھای سیاسی

، دانشگاه ھایورش بھ ، »انقالب فرھنگی«با  ،بدو انقالب جمھوری اسالمی از .پائین تا راًس آن بود از

گماردن معلم ھای مکتبی و برقراری سیستم ھای جاسوسی در  و دانشجو و ھزاران معلم و استاد ۀتصفی

در  ھای ورودی خانواده ھای شھدا بدون آزمون و وارد کردن ھزاران بسیجی و مراکز آموزشی ھمۀ

ولی حضور اکثریت دانشجویان در . ان مکتبی داشت، سعی در تربیت نسل جدیدی از جواندانشگاه ھا

موضع دادن انجمن ھای اسالمی دانشجوئی و پیوستن آنھا بھ معترضین و  جنبش ھای اعتراضی و تغییر

امواج اعتراضی کارگران و  با افزوده شدن .نشان بارز این شکست رژیم بود ،ی چپگروه ھاظھور مجدد 

الشی جدید روبرو گردید کھ تا امروز چرژیم اسالمی با  ش عمومی،گان مطبوعات بھ جنب و نویسندمعلمان 

 نوین تکنولوژی ارتباطی،گسترش وسایل  د،می کنعنصر جدیدی کھ این جنبش را ھمراھی  .ادامھ دارد

 .کھ کنترل آن را بسیار مشکل می کندو وبالگ نویسی است  ظھور اینتزنت

مداران اول از سرد دھۀدر  بھ ویژهکھ جناحی از رژیم کھ می بینیم  ندازیماحال اگر بھ باالئی ھا نظر بی

بھ این بحران » عاقالنھ تر«دنبال پاسخی بھ  »تر معقول«این بار با نگاھی  و شریک دزد،سرکوب بوده 

با دولت  ابتدا رفسنجانی .آنھا برای حفظ و تداوم نظام بھ لزوم اصالحاتی در آن می اندیشند .ھستند

 -چگونگی رابطھ با جناح رقیب - »تعامل«او خاتمی با سیاست  بھ دنبالو  شدوارد صحنھ » سازندگی«

ایجاد تغییراتی در قوانین و  - »اصالحات سیاسی«و  -چگونگی رابطھ با غرب - »گفتگوی تمدنھا«

مقررات برای تسھیل سرمایھ گذاری و نیز بسیج بخشی از مردم، بھ ویژه جوانان، برای حمایت از برنامھ 

 -با افت و خیز -در ھمان مسیر تا بھ امروز از باال حرکت اصالحاتتالش برای  -اصالح طلب جناحھای 

نکھ از بھ مجرد آ ی،اصالحاتی این چنین..و مقاومت جناح دیگر نیز بھ ھیچ رو کاھش نیافتھ است ھ داردادام

زیر عبای ھ ب ختھوحشت انداھ را ب آنھا تیر دیدیم، 18 چنانکھ در وقایع، کنترل باالئی ھا خارج شود

و بھ ویژه توده ھائی کھ رژیم را بر سر اصالح طلبان  و چماق سرداران و اوباش رھبری می کشاند
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شعارھای آنھا را جدی گرفتھ اند و یا آن شعارھا را ھمچون فرصتی برای حرکت اعتراضی خود غنیمت 

  .فرود می آوردشمرده اند 

ھای مردمی و گسترش  فقط بھ یمن جنبش ممکن باشد اگر تغییری در خط زردھا و خط قرمزھای رژیم

جناح عقب نشینی ھای .ین دستاوردھا امکان پذیر استکارگری ناظر و حافظ ا، دانشجوئی، نھادھای مدنی

ش بیشتر این دستاوردھا و یورش نھائی بھ کلیت نظام مورد استفاده رباید برای گست ی رژیم می تواند وھا

 .قرار گیرد

 :ی اسالمیاحزاب در جمھور
 ،این اصول .تحزب و آزادی اجتماعات و راه پیمائی ھا می پردازد مسألۀقانون اساسی بھ  27و 26اصل 

ھای  انجمن ھای اقلیت سالمی وانجمن ھای ا صنفی و و انجمن ھای سیاسی و جمعیت ھا آزادی احزاب و

موازین اسالمی و اساس  -وحدت ملی-آزادی–شرطی کھ اصول استقالل ھ ب .ناسدرا برسمیت می شدینی 

شرطی کھ مخل بھ ھ ب اجتماعات و راه پیمائی ھا را، ،ترتیبین بھ ھم. را نقض نکنند جمھوری اسالمی

 .دمی کنآزاد اعالم  مبانی اسالم نباشند؛

مثل  ھای قانون اساسی و عملکرد رژیم،ھم با اما و اگر 27و 26سرنوشت آزادی احزاب و اصل 

حتی برای مناطقی  .بھار آزادی شش ماه بیشتر طول نکشید .دی مطبوعات بودآزا سرنوشت آزادی عقیده و

رژیم بھ احزاب  ۀسرآغاز حمل 58نوروز  .صبر نکردرژیم دو ماه بیشتر  چون کردستان و ترکمن صحرا،

 .ق کرد و ترکمن بودلخ ھای مبارزین دستگیری ھا و اعدام و شوراھای دموکراتیک و چپ این مناطق و

 :می توان در چھار مرحلھ دنبال کردرا  جمعیت ھازادی احزاب و بررسی سیر آ

عدم تثبیت  اصلی اش، مشخصۀدورانی کھ  .آنجا کھ می توان از بھار آزادی حرف زد -دوران اول انقالب

 ھستۀسازمان و گروه سیاسی و صدھا کانون و  ده ھاکھ از درون آن  م نوپا و غلیان جنبش توده ای بودرژی

راه صدھا نشریھ و بھ ھم آمده بود بھ وجود دانش آموزی و معلمی و دانشگاھی ،جوئیدانش ،کارگری

آغاز سر ،دوران دوم .می گذاشتندآزادی واقعی حزبی را بھ نمایش  بیان و روزنامھ کھ آزادی عقیده و

ۀ صفیمعات دانشگاھی و خیابانی و تو تج دانشگاه ھاحملھ بھ  کھ با بستن روزنامھ ھا و ،اختناق سرکوب و

ت و ی دموکراسازمان ھا ممنوع کردن و تعقیب احزاب و شروع شد و با دانشگاه ھا و مدارس شوراھا و

 را نیز) اکثریت(ده و فدائیان خلق ئی چون حزب توھاجریان و سرآخر دامن  ادامھ پیدا کرد ،چپ و لیبرال

 .گرفتدفاعشان از رژیم  بھ رغم

تعطیل  -مت گرائی و حزب فقط حزب هللاتسلط بحث ا رائی،نھ حزب گنفی ھرگو دوران سوم، دوران نفی،

 ،مًوتلفھ جمعیت ،مجاھدین انقالب اسالمی ،مثل حزب جمھوری اسالمی و یا انحالل احزاب حکومتی،

  .توسط خود سردمدارانشان فدائیان اسالم و حجتیھ
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ابزار و  .جنگ قدرت در باالستاصلی اش  مشخصۀدورانی کھ  ،دوران پس از جنگ چھارم،دوران 

بعضی از قدیمی ھا چون  .گروه بندی ھای باندھای مختلف رژیم است دستھ بندی ھا و ،وسائل این جنگ

ولی این بار فقط  .گروه جدید  دوباره سر بر آوردند باند و ده ھا فھ ومجاھدین انقالب اسالمی و ھیاًت مًوتل

 .خودی ھا حق بازی دارند

دایت ھبھ رھبری ( دموکراتیک ملی جبھۀرات کردستان ایران و حزب دموکنخست  ،دوران اولپایان  در

بسیاری دیگر  ،31/1/1359در  دانشگاه ھادنبال یورش بھ ھ و ب از احزاب علنی ممنوع شدند) متین دفتزی

 1359ی احزاب در اسفند ماه فعالیت ھارژیم با تصویب قانون  .تحت تعقیب قرار گرفتند سازمان ھااز 

ھدف  چند تبصره، ماده و 19 قانونی کھ در .بر سر احزاب باقی مانده فرود آوردرا  چماق رسمی خود

دستگیری سران حزب  .اصلی اش محدود کردن احزاب و ممنوع کردن ھر سازمان و حزب مخالف بود

ختمی بر دوران دوم  نقطۀبھ رژیم  خوش خدمتی ھایشان بھ رغمتعقیب رھبران و اعضای اکثریت  توده و

 .بود

ۀ زرادخان .مصوبھ نداشت واحتیاج بھ قانون  -مجاھدین خلق ی چپ وسازمان ھاای سرکوب رژیم بر

 کافر کافر و، محارب، فی االرض مفسد و از جملھ مفسدتفسیری را  شرعی ھمھ جور حکم و فتوا و

و اعضا  و بر این مبنا ھزاران نفر ازبود  اختیار قضات جالد قرار داده در مرتد کافر فطری و ،حربی

 .بھ مرگ محکوم شده و قتل عام گردیدند سازمان ھاواداران این ھ

و تاًکیدات  ی اول انقالبسال ھا ۀرببھ تجسردمداران رژیم و فقھای حکومتی  ،در مذمت حزب گرائی

 12/2/68روز  جلسۀرفسنجانی در  .ندمی کرداستناد  شعار حزب فقط حزب هللا، خمینی بر وحدت کلمھ و

مخالفت خود با حزب گرائی کرد  ۀبھان نحالل حزب جمھوری اسالمی راا اساسی،شورای بازنگری قانون 

-نظام حکومتی(» .ب نمی دھندبھ این آسانی تن بھ تحز] دیگر[ ی مًوثرکشورشخصیت ھا« :و گفت

راًی  مترادف با قبول ،تحزب در معنی غربی آن :نوشت 10/12/67رسالت در  نامۀروز .)124ص

در آنجا ارزش با  راًی اکثزیت ارزشی ندارد در یک نظام ایدئولوژیک، حالی کھدر  .اکثریت است

  ).124ص ھمان جا. (ایدئولوژی است

کھ  چرا .برنمی تابدرا دموکراسی و آزادی خواھی  بھ قوانین دینی و شرعی اتکامذھب و  ذات دین و

 در حالی .آنھا مجاز نیست سر چرا بر چون و .الھی تا ابد تغییر ناپذیرند ۀخواست و اراد احکام مبتنی بر

عنوان ابراز ھ ی اکثریت بأنھاده شده و ر بحث و گفتگو بر چون و چرا و یکھ اصل آزادی و دموکراس

 :می گفتوقتی  .درست برخالف این مطلب حرف می زد خمینی. مبنای عمل قرار می گیرد نھائی عقیده،

تصویب  ،حکومت اسالمی ست کھ درا نآ حکومت اسالمی بر انواع دیگرحکومت، یکی از وجوه امتیاز«

 ).248ص-ھمان جا( ».اکثریت آنھا نیست قوانین تابع آزادی اشخاص و
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رژیم را از در گیری  موقتاً  ،شکست و خوردن جام زھر ھمراه بود کھ با ،عراق تن جنگ ایران وپایان گرف

و قتل عام  جاویدان مجاھدین خلق در عملیات موسوم بھ فروغ رژیم با پیروزی بر .خارجی خالص کرد

ھم خیال خود را از دشمنان داخلی اش ، سپس قتل عام زندانیان چپ و ھواداران آنھا در زندان واعضا 

ھمھ جانبھ بھ  نیاز بین برد سردمداران رژیم را از ۀوحدت کلم ،ضرورت شرایطی کھ .کردآسوده 

 در ی مختلف رژیم را رواح ھاجن ،مطالبات روزافزون مردم بھ اعتراض ھا و دادن پاسخی و بازسازی

دید آمد کھ تا امروز ادامھ دورانی از تضادھا و درگیری ھای درونی و تصفیھ ھای خشن پ .قرار داد رو

دھا و یا بھ تعویق حل موقت این تضابرای پاسخی  سازی احزاب و جمعیت ھا در این دوره،باز .دارد

و تشکیل  67در اواخر سال » عھ روحانیت مبارزجام« ،اولین دستھ بندی از انشعاب .بودانداختن آنھا 

یا (ی حکومتی و اصالح طلببود اصطالح چپ تر ھ کھ گرایشی ب آمد بھ وجود» مجمع روحانیون مبارز«

 با 1/7/70مجاھدین انقالب اسالمی در تاریخ آن سازمان  بھ دنبال .را نمایندگی می کرد) »توسعۀ سیاسی«

کار ھ ھم شروع ب 1368پیش از آن جمعیت مًوتلفھ در  .را آغاز کرد گرفتن مجوز رسمی فعالیت مجدد خود

حزب کلمھ و جمعیت ھائی روبرو ھستیم کھ بھ معنای واقعی  ائتالف ھادر این دوره با تشکیل  .کرده بود

در مقابل انحصار طلبی  .از بین می رفتند اً دند و بعدچون قارچ می روئی ،در مقاطع انتخابات و نبودند

بھ نوعی اصالح طلبی و جمھوری  ،ی رقیبگروه ھا ی نزدیک بھ ولی فقیھ،جریان ھااران و محافظھ ک

چنین بود کھ در  .ساالری و آزادی بھ میدان آمدند مردم ۀفریبان و با شعارھای عوام آوردندخواھی روی 

اما  .برد یتانتخابات جناحی را با راًی اکثر 1376خرداد  2خاتمی در  اولین رو در روئی این دو گرایش،

جناح اصالح طلب و شخص  نفس افتادن،از این  و در زنگاه جدی از نفس افتاداین حرکت در اولین ب

دوباره آنھا  دل آنھا انداخت وھ ھراس ب برآمد جنبش دانشجوئی و توده ای، .اول داشتند درجۀخاتمی نقش 

 .زیر عبای رھبر کشاندھ را ب

ا فرا در خ حاکم یک سری قتل ھای موسوم بھ زنجیره ایباندھای  ،ھمزمان با سرکوب علنی جنبش

 رھبران حزب ملت ایران از )1378آذر  1(پروانۀ فروھر  و داریوش فجیع با قتل کھ سازماندھی کردند

آذر  18(  و پوینده) 1378آذر  12(و دموکراتی چون مختاری روشنفکرھای چپ بھ کشتارشروع شد و 

 از سران و مذھبی کھ بعضاً  - ملی موسوم بھ یقاتی بر روشنفکرھایبا ایجاد تض بعداً  .ختم شد) 1378

احزابی چون . آوردند بھ وجوددور مخالفین خود ھ محاصره ای ب حلقۀ علمداران دوران اول انقالب بودند

 )تحکیم وحدت( انجمن ھای اسالمی دانشجوئی ،مجاھدین انقالب اسالمیسازمان  ،مشارکت اسالمیجبھۀ 

علی  ،حسن یوسفی اشکوری ،اکبر گنجی ،سعید حجاریان :چونو افرادی  .قرار گرفتندزیر ضرب  ...و 

 .بھ زندان افتادند یاو  ندقرار گرفتیا ترور  مورد ضرب و شتم و غیره  ھاشم آقاجری، افشاری

را بھ رسمیت می شناسد  اقلیت ھای مذھبی شناختھ شدهبر آزادی انجمن ھای دینی  قانون اساسی 26اصل 

جمعیت  بی دینان را از برپائی تشکل ونیز  طرفداران سایر ادیان و مذاھب مثل بھائیان و ضمنی طوربھ و 
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قانون اساسی در اصول  .ینجا ختم نمی شودھ ااما تبعیض دینی و مذھبی ب .دمی کنھای مدنی محروم 

و بدین  می دھد امتیاز ویژه وانحصاری، امامی 12جعفری  شیعۀبھ مذھب  بھ ویژهمتعددی بھ مسلمانان و 

اصل اول  .دمی کننھادینھ  ،جملھ مسلمانان سنی و ازرا برای معتقدین سایر ادیان و مذاھب  وسیلھ تبعیض

 12اصل  .صحھ می گدارد ،اعتقاد بھ اصول دین و مذھب شیعھ بر اسالمی بودن جمھوری و اصل دوم بر

روی پرچم  را شعار هللا اکبر، 18اصل  .می شناسد ،امامی را بھ عنوان مذھب رسمی 12 شیعۀمذھب 

ی و کلیم یعنی مسیحی و با شناختن سھ دین اقلیت، 13اصل  .دمی کند اصلی جمھوری اسالمی انمرسمی 

یک از  با پذیرفتن یک نماینده برای ھر .دمی کنسایر ادیان را از شمول دارندگان حقوق خارج زرتشتی 

 .بھ بند می کشدموازین اسالمی  محدودۀحق نظر وراًی آنھا در  این سھ دین در مجلس

 :حقوق زنان
یمی از ننقض آشکار حقوق  تبعیض جنسی مسألۀ قانونی وعملی در جمھوری اسالمیدر سلسلھ تبعیضات 

آن عملکرد  کھ در قانون اساسی جمھوری اسالمی و قوانین جاری و شرعی و مردم ایران یعنی زنان است

 صرف از ھرقوم و قبیلھ، ،کھ بر تساوی حقوق مردم ایران 19 اصل .ننگی گسترده شده است ۀمانند لک

می شمول این تساوی خارج  آگاھانھ زنان وجنسیت را از نژاد و زبان آنھا صحھ می گذارد و نظر از رنگ

حمایت قانونی از زنان را  د ومی کناز زنان و مردان تکیھ  بر یکسانی حمایت قانون 21و 20اصل  .دکن

توجھ بھ مذاکرات شورای بازنگری قانونگذار با رندی  با .ین اسالمی قرارمی دھددر قید احترام بھ مواز

 و ،رارکردهایر تعابیر و تفاسیر اسالمی است فمغمردان کھ  برابری حقوقی زنان با مسألۀتمام در اینجا از 

برابری م ناتجس مورد، زیرا کھ نفس قانون اسالم در این بسنده کرده است بھ حمایت یکسان در برابر قانون

 و فتاوی رنگارنگ فقھا در اسالم بارھا احکام سنت و نص صریح قران، .حقوقی بین زنان و مردان است

حضانت و  ،جنسی رابطۀ ،حق طالق ،ازدواج .صحھ گذاشتھ اند زمینھ ھا ھمۀاین نابرابری در  بارھا بر

 ،مسافرت ،پوشش، و شغلکار  ،ارث ،شھادت حقوقی ،قضاوت ،سرپرستی شرعی اطفال ،نگھداری اطفال

 صریحاً  ،نساء ۀن در سورآقر جائی کھتا  .از موارد بارز این نابرابری است ... و داخت دیھمجازات و پر

از حق مردان در زدن زنان در صورت عدم تمکین آنھا در روابط زناشوئی و یا کشتن آنھا در صورت 

آزادی  28اصل  .می داند» رجال«ق ریاست جمھوری را از حقوقانون اساسی . زنا صحبت کرده است

سلب  حالی کھدر  .آزاد اعالم می کند مصالح عمومی نباشد بھ شرطی کھ مخالف اسالم و ل راانتخاب شغ

 زیرا کھ بر طبق قوانین جاری و شرعی، .آزادی شغل از زنان در جمھوری اسالمی بسیار وسیع است

با رژیم سعی می کند  .ای زنان ممنوع استریاست نھادھای رھبری بر چون قضاوت وخیلی از مشاغل 

و  ان خارج کنداست را از دسترس زن» مردانھ«اصطالح ھ مشاغلی کھ ب سیاست انتخابی و ترجیحی،

جداسازی جنسی در مکانھای . کار دنبال تغییر جھت دادن سیستم آموزشی برای زنان است برای این

بی  بھانۀادوار جمھوری اسالمی، بھ  ھمۀران درو تعقیب زنان و دخت دانشگاه ھا در مدارس و -عمومی
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قانون  8با استناد بھ اصل  .بوده و ھست ،جمھوری اسالمی ۀروزان جزو عملکرد حجابی،ابی و بدحج

یکدیگر ھ ردم نسبت بم عھدۀبررا وظیفھ ای ھمگانی و متقابل  کھ امر بھ معروف و نھی از منکر اساسی،

عوامل  آشکارا جواز رسمی دخالت دولت و .دولت قرار داده استو دولت نسبت بھ مردم ومردم نسبت بھ 

و  »فساد« جلوگیری از بھانۀبھ  .پلیسی و حزب اللھی در حریم خصوصی مردم صادر شده است

محترم نیست و مورد یورش عوامل  حریم خصوصی ھیچ ...حجابی و بد موسیقی و الکل و ،»الابالیگری«

 .قرار گرفتھ و می گیرد رژیم،

 :اقامت ی انتخاب شغل وآزاد
کھ شغل و کار و ایجاد شرایط  دولت موظف شده فوق الذکر،عالوه برآزادی انتخاب شغل، 28در اصل 

شرایط مساوی برای  نھ تنھا در ایجاد شغل و ،ولت اسالمید .برای ھمھ فراھم آورد مساوی برای انجام آن،

مصالح عمومی در قانون اساسی بھ او امکان  مخالفت با اسالم و قید بلکھ، شی خورده استحشکست فا ،آن

 ،ادارات ھمۀ رژیم در از ھمان ابتدا، .بداردآنھا را از اشتغال بھ کار باز  سلب حقوق افراد، داده است کھ با

یا بیم  و کھ طرفدار رژیم قبلی بودندرا ناصری ع مراکز مختلف، وکارخانھ ھا  ،مدارس ،دانشگاه ھا

 حاکمان راۀ پاکسازی را بھ کسانی کھ نظر و سلیق دایرۀو بالفاصلھ  کسازی کردپا ن داشتند،آ طرفداری از

ده  1363تا سال ( .گسترش داد، بودند لیبرال ھامجاھدین و  داری از چپ ھا ونداشتھ و مظنون بھ طرف

نفر در  5000(بھ حساب ھاشمی رفسنجانی  )»63 /2/3،کیھان«. خالی شده بود ھزار پست بھ این ترتیب

 ).137،ص، نظام حکومتی ل ازقبھ ن .»12/7/65،کیھان« پاکسازی شده اند 65سال  ش عالی تاآموز

بھ  قرار دادن طرح گزینش بھ جای پاکسازی و ایجاد ھستھ ھای گزینشی درھمھ جا، جمھوری اسالمی با

کرده و  مخالفان بھ خودی ھا گسترش پیدا این امر از دامنۀامروزه  .نھادینھ کردن تبعیض شغلی پرداخت

 .زی قرار می گیرندادر معرض پاکس و ،مروز تبدیل شدهروز خودی ھای دیروز بھ غیر خودی ھای ا ھر

محل  یا از اقامت در و اقامت خود تبعید کرد یادآوری می کند کھ ھیچکس را نمی توان ازمحل 33اصل 

و تبعیدی  تبعید مسألۀ .مگر بھ حکم قانون، بور ساختمورد عالقھ اش ممنوع و یا بھ اقامت در محلی مج

ھای  خود گرفتھ کھ رژیم ضرورتی برای تدوین چارچوبھ آنچنان ابعاد وسیعی ب در جمھوری اسالمی،

در تاریخ  -موج وسیع مھاجرت ھای اجباری و خود تبعیدی در این دوره .قانونی برای آن ندیده است

 ،ذھبی، معقیدتی ،بارھای سیاسییلیون نفر بنا بر اجمتجاوز از یک م .معاصر ایران بی سابقھ است

ی سال ھادر  بھ ویژهدر بعضی موارد  .شدندراھی تبعید  ،با رھا کردن شغل و امکاناتشان ... اقتصادی و

مجبور بھ  ،یکمخالفین خود را با قرار دادن زیر فشار و با ایذا و آزار سیستمات ،رژیم ترجیح داده اخیر،

 .فرار بھ خارج نماید
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 :ملیت ھاحقوق 
 فقط در. و اقوام مختلف ایرانی و حقوق ملی آنھا نشده است ملیت ھا مسألۀھیچ سخنی از  ،در قانون اساسی

و  ھا در رسانھ ھای محلی را استفاده از زبان با قرار دادن زبان فارسی، بھ عنوان زبان رسمی، 15اصل 

 .س آنھا آزاد اعالم کرده استرا در مدار» تدریس ادبیات« اجازۀو  طبوعات محلی آزاد اعالم کرده استم

دانشگاه زبانھای مادری در مدارس و ھ حق آموزش و مکالمھ ب ،اصلی در این مورد مسألۀ حالی کھدر 

حق ملل و اقوام ایرانی در  –آنھا  از مھم ترافزون بر این و . ی محلی و رسانھ ھا و اجتماعات آنھاستھا

تجزیھ  جلوگیری از بھانۀبھ  نند رژیم شاھنشاھی،اھم ،جمھوری اسالمی .سرنوشت خودشان است ادارۀ

کھ  ھاست الس ناسیونالیسم، زدن بھ شووینیسم و طلبی و زیر عنوان دفاع از تمامیت ارضی و با دامن

 ادارۀآنھا در  اولیۀحتی از شناسائی حقوق  .ر اقوام و ملل ایرانی تحمیل کرده اندب سرکوب مضاعفی را

عوامل  ۀد درگیری ھای قومی و سوء استفادما شاھد رش نتیجھ آنکھ،. اند شان خودداری کردهداخلی  امور

 .ی بیگانھ در این مناطق ھستیمقدرت ھاارتجاعی و دخالت 

ھای  ملت ھمۀ .نافی اعمال زور مستقیم یا غیر مستقیم بر سایر ملل است ھا، ملت ھمۀ ۀاتحاد برادران«

تشکیل  .جملھ حق جدائی و ایجاد دولت مستقل دارندسرنوشت خود و از  ۀحق تعیین آزادان ساکن ایران،

آنان ۀ ھا و اتحاد داوطلبان ابر این ملتحقوق بر پایۀ بر باید منحصراً  دولت واحد برای ملل مختلف ایران،

 .) aazarakhsh.org )آذرخش( کمونیست ھا برنامۀطرح  از( ».باشد

بھ معنای این نیست کھ ما با ی گیرد، بر مدرپذیرش حق تعیین سرنوشت، کھ تشکیل دولت مستقل را  

گرو  کارگران و زحمتکشان ساکن ایران در ھمۀ منافع .ھمھ جا موافق باشیم و موارد ھمۀانتخاب آنھا در 

. ملی و طبقاتی است ی و اتحاد برادرانھ برای ساختن جامعھ ای عاری از ھرگونھ تبعیض قومی وگھمبست

ھمبستگی تبلیع و کوشش  نفع این برادری وھ وظیفھ دارند کھ ب دباشن در ھر طرف این معادلھ کمونیست ھا

 .نمایند

 شکنجھ و اقرار
یا سوگند  ھرگونھ شکنجھ را برای گرفتن اقرار و ھمچنین اجبار شخص بھ اقرار وقانون اساسی  38اصل 

 مت وھتک حر 39 اصل. بی اعتبار دانستھ است چنین شھادت و اقراری را شھادت ممنوع اعالم کرده و و

 .ھنگام دستگیری ممنوع کرده است را در حیثیت افراد

مجازات اسالمی و شرعی  ۀدر مقابل زرادخان قانونگذاران جمھوری اسالمی می دانستند کھ این دو اصل

قوانین جاری و  روح قانون اساسی ص ون ،اصول شرعی موازین اسالمی و. کلمات پوچی بیش نیستند

ھا  و ھمین ن و ماًموران انتظامی حاکمیت انداعمال بازجویان و دادرسا ۀندتعیین کن ناظر و، عملکرد رژیم

ھائی  تا حد ھولناک ترین مجازاتآزار دستگیرشدگان  شکنجھ و ھستند کھ بھ ھتک حرمت و حیثیت و

وقاحت  .و بھ آن عناوینی چون تعزیر و حد شرعی داده اندپا پرداختھ  بریدن دست و گسار وچون سن
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بر  بنا نیز قبل از اعدام آنان،ا تجاوز بھ دخترکان باکره ر ھوری اسالمی تا حدی است کھران جمشکنجھ گ

ھ ب 61و 60ی سال ھادر  بھ ویژه ،وظیفھ ای الھی عبادی و امری بھ عنوان ،شان فتوای فقھا و مجتھدان

بھ اعمال ی دادن عباد جنبۀبرای این عامالن شکنجھ  اظھار بسیاری از زندانیان سیاسی، بنا بر. کار گرفتند

 .وضو می گرفتند و دعا و نماز می خواندند تا اعمالشان نزد خدا قبول افتدقبل ازعمل  ،ننگینشان

چپ در مورد حقوق مدنی می  برنامۀ نگاھی، بھ دیدگاه و ،نتیجھ گیری در پایان این بخش بھ عنوان

 .اندازیم

 :کمونیست ھا برنامۀ حقوق مدنی در
شرعی  قوانین جاری و ،زمینھ ھا توسط قانون اساسی ھمۀآزادی ھائی کھ در  وحقوق مدنی  مبارزه برای

شھروندان  ھمۀدائمی  مبارزۀاز مضامین اصلی  رار می گیردتجاوزق تعرض و مورد رژیم و عملکرد

 .ایرانی است

و  زهاین مبار .دین حقوق و آزادی ھا منتفع نمی شوکارگران و زحمتکشان از بسط ا ۀھیچ نیروئی بھ انداز

آنھا و برای  ستم بر رای تخفیف رنج و ،سازماندھی این طبقھ در خدمت آگاھی و دستاورد آن مستقیماً  ھر

 ،موکراسی مانند جدائی دین از دولتآزادی و د .یورش نھائی بھ سرمایھ و نظام سرمایھ داری است

وجود دارد عۀ طبقاتی جام تا خواست ھاگونھ ین ا .ابدیتحقق خواستی نیست کھ یکباره و برای ھمیشھ 

بھ تھاجم دین  بھ ویژهو بنا بر توازن نیروھای موافق و مخالف و . ھرگز بھ تمامی برآورده نمی شوند

گسترش آزادی ھا و  سر و ستیز دائمی بر مرزھای سیالی دارند یا فرھنگ عمومی ابزار سیاسی و عنوان

بھ این مبارزه  .ادامھ خواھد داشت گیھمواره بویژه در عرصۀ فرھندموکراسی و سکوالر کردن جامعھ 

دموکرات و یا  ، نیروھایمطالبات و شعارھائی می گردد کھ نیروھای کمونیست و چپ مشخص حولطور

 مبارزۀاز این  سر مضمون این مطالبات خود جزئی ئولوژیک برمبارزه اید. لیبرال عرضھ می کنند

 کمونیست ھا برنامۀطرح روندان از ھائی کھ در زیر تحت عنوان حقوق شھپیشنھاد .عمومی است

 .کنونی است مرحلۀدر  خواست ھارم پاسخی مناسب بھ این ظنھ ب اخذ کرده ام،) آذرخش(

 .رسانھ ھا و وسائل ارتباط جمعی ،مطبوعات ،قلم ،بیان ،آزادی نامحدود عقیده *   

 .تحصن واعتصاب ،راه پیمائی ،تظاھرات ،آزادی گردھمائی  * 

 .آزادی تحزب*   

 .انجمن ھا آزادی اتحادیھ ھا و*  

 .آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی*  

 .ممنوعیت سانسور مطبوعات و رسانھ ھای جمعی*  

 .مصونیت محل سکونت و کار اشخاص از تعرضات*  

 .ل اقامت و مسافرتمح، اب شغلآزادی انتخ*  
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ھای الکترونی و دیگر وسائل ارتباطات  یامپ ،مکالمات تلفنی ،بستھ ھای پستی ،ممنوعیت کنترل نامھ ھا*  

 .سازمان ھا خصوصی اشخاص و

نژادی و غیره در  ،قومی ،ملی ،مذھبی ،و رفع ھرگونھ تبعیض جنسیشھروندان  ھمۀبرابری حقوقی   *

 .در رابطھ با نھادھای دولتی و خصوصی مسئولیت ھاو تصدی  مزد ،شرایط استخدام، محیط کار

لغو  ی دولتی بھ نھادھای دینی،کمک ھاقطع  حکومت و آموزش و پرورش، جدائی دین از دولت، * 

 .اجتماعی و اقتصادی بھ روحانیت حقوقی، امتیازات سیاسی،

 .عدم دخالت دولت در زندکی خصوصی افراد  *

روحانیت و  ویژۀدادگاه ، دادگاه انقالب ،مانند دادگاه نظامی ،ی اختصاصیدادگاه ھامبارزه با وجود  * 

 .غیره

 .ممنوعیت دستگیری و زندانی کزدن اشخاص بدون حکم کتبی دادستان * 

امنیتی، بسیجی ھا  نیروھای انتظامی و ،پاسداران، ممنوعیت دخالت ھرگونھ نیروی نظامی و سرکوبگر*  

 .در تظاھرات و اعتراضات مردمشده و یا تحریک شده  موران شجصی پوش اجیرو ماً 

 ... مدارس و غیره -دانشگاه ھای و سرکوبگر در محیط کارخانھ ھا و ممنوعیت دخالت ھر نیروی نظام*  

دستگیری ھا، در اعتراضات  شتم، کشتارھا، ضرب و آمران و عامالن سرکوب، ھمۀۀ معرفی و محاکم*  

 .مردم تودۀ

 .با حضور ھیاًت منصفھ دادگاه ھاعلنی بودن *  

 .مل آنان بھ پرونده و مدارک اتھامحق دفاع آزاد متھم و وکیل مدافع او و حق دسترسی کا*  

جسمی و روحی و تھدید برای گرفتن اقرار و یا مجبور کردن بھ اعترافات و  ۀممنوعیت ھر نوع شکنج*  

 .مصاحبھ ھای تلویزیونی

قطع و یا ناقص کردن  ،مانند سنگسارلغو مجازات اعدام و ھرگونھ مجازات وحشیانھ و قرون وسطائی *  

 ... و غیره شالق زدن اعضای بدن،

 :بررسی اقتصادی - سوم فصل 
اقتصاد و امور مالی  مسألۀبھ  در فصل چھارم قانون اساسی ...49-48-47-46-45-44-43اصول 

و برنامھ ھائی را در دستور کار رژیم قرار داده کھ شامل عبارت  ھدف ھا 43اصل  .پرداختھ است

 و اگر عملکرد جمھوری اسالمی و ی وشرع و پردازی ھای زیادی است کھ در مقابل قوانین جاری

 .پوچ و بی محتوا گردیده است ،مگرھای رھبر و فقھای ریز و درشت

تاًمین نیازھای اساسی  تاًمین استقالل اقتصادی جامعھ،: العمل ھائی روبروئیم چوندستور در این اصل ما با

رای ھمھ و مکانات کار بتاًمین شرایط و ا، آموزش و پرورش ،درمان ،بھداشت ،پوشاک ،خوراک ،مسکن

کارند و وسایل ھ تعاونی ھا و اعطای وام بدون بھره برای کسانی کھ قادر ب توسعۀ ،رسیدن بھ اشتغال کامل
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 -3و یا در بند ...دولتی و جلوگیری از انحصار کامل جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و ؛ندارند

 محتوا و ساعات کار چنان باشد کھ ھر کھ شکل و اقتصادی کشور بھ صورتی برنامۀتنظیم : می خوانیم

اجتماعی و شرکت فعال  و سیاسی -فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی فرد عالوه بر تالش شغلی

بھ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد  4بند  .در رھبری کشور و افزایش مھارت و ابتکار داشتھ باشد

رانت  پرداختھ و در بندھای دیگر بر نفی ربا و ،کار دیگران کشی از بھ کاری معین و جلوگیری از بھره

 . استقالل و خودکفائی در تولیدات کشاورزی  تاًکید وزیده است علمی و فنی و توسعۀخواری و 

بدون  .تقسیم نموده است ،و خصوصی تعاونی،  دولتی بھ سھ بخشاقتصاد جمھوری اسالمی را  44اصل 

این اصل قانونگذار  در .ی مختلف آن حاکم استبخش ھاد و این اقتصا سباتی کھ بروارد شدن بھ ماھیت منا

قانون  عھدۀبھ  آن راشرایط  صیل ضوابط وتف قوانین اسالمی، محدودۀبا قبول مالکیت در این سھ بخش در 

 .خواھیم گشتکھ بھ آن باز  گذاشتھ است

 .مالکیت شخصی مشروع تکیھ کرده استکار مشروع و  بر احترام بھ مالکیت کسب و 47و 46ھای  اصل

طفره رفتن از توضیح  با 1357سردمداران رژیم قبل و بعد از انقالب در موارد زیادی  قانون اساسی و

صحبت » اقتصاد اسالمی«در اقتصاد بنام و مبھم از مفھومی کلی  ی کھ از آن دفاع می کنندماھیت مناسبات

 .در علم اقتصاد ندارد می کنند کھ جائی

مقرراتی شد کھ در نھایت  مجبور بھ ایجاد ضوابط و ،عربستانعشیرتی  جامعۀسالم در بدو پیدایشش در ا

و  ی تازهزمین ھاتصرف سر بعدھا گسترش اسالم و .می شدعربستان را شامل  جامعۀزمان  مناسبات آن

بھ و مسلمانان  ،ھ اشو پیشرفتھ تری نسبت بھ خاستگاه اولی شدن با تمدن ھا و ساختارھای پیچیده تر روبرو

 حوزۀ ،مدست اندازی بھ مناسبات عینی حاک ناتوان از تصرف کامل قدرت سیاسی و، فقھای مسلمان ویژه

خمس و  کھ تکیھ بر اوقاف و آوردند بھ وجودبات موجود برای خود مناس محدودۀاقتصادی خاصی در 

رسوم  عنی با قبول عادات وبدین صورت ی -بخش مھمی از حقوق اسالمی .داشت ... زکات و صدقھ و

 بھ عنوانزبان اسالمی از آن  امری کھ در منطق و .آمد بھ وجودحقوق ادیان قبلی  متداول مردم و سنت و

،عاجز از درک در تمام این دوران» لم و دانشمندعا«فقھای  روحانیت و .نام می برند» امضائی«حقوق 

قواعد و ضوابط شرعی بستھ  ۀدر چھارچوبایشان دست و پ ،انطباق خویش با آن قوانین عینی اقتصاد و

کالف سردرگم و مضحکی برای  ضوابط شرعی، انطباق مسائل امروزی با شرعی کردن و مسألۀ .بود

جوک بیشتر شبیھ کرده ھای  بھ کتابکھ رسالھ ھا و توضیح المسائل ھای آنھا را  ،آورده بھ وجودفقھا 

بھ مسائلی بر  غیره کداری جدید و یا ارتباطات نوین ومھ و بانمثل بیامروزی  پیچیدۀر میان مسائل د .است

مقید ھا  کھ در ھمھ حالت(اجماع و عقل قطعی  ،سنت ،نآقر ،یک از منابع شرعی کھ در ھیچ می خوریم

 .ذیرش آن نمی یابیمبرای پتوضیح و توجیھی  ،)شرعیات است بھ اصول عملیھ و
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 شان در سایر کشورھای اسالمی، ھمانند ھمگنان ،جمھوری اسالمی چنین است کھ سردمداران رژیم

کذائی را بھ کناری نھاده و بھ » اقتصاد اسالمی« و و دینی خویش می شوند شرعی حوزۀمجبور بھ ترک 

خ بھ معضالتش بھ خر منسوب می از پاس ی فراراقتصادی را کھ خمینی برا .روی می آورندکاله شرعی 

یا تعطیل موقت احکام اولیھ و  و »احکام ثانویھ« توسل بھ رورت وض عدۀقا .قرار دادندمورد پذیرش  کرد

کھ در فصول پیشین ھمان طور  -]»تشخیص مصلحت«[سرانجام توسل بھ والیت مطلقھ و حکم حکومتی 

احکام » تطبیق«ھائی است کھ حاکمان جمھوری اسالمی برای  راه حل مفصل توضیح داده ام بھ طور

 .پیدا کرده اند قوانین آن، قواعد وسرمایھ داری و  جامعۀاسالمی با مقتضیات یک 

ماھیت  ،»پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنھ بر طبق ضوابط اسالمی«چنین است کھ سی و چند سال 

اکنون دیگر خود سردمداران « .خوبی برمال کرده استھ ب را »اقتصاد اسالمی« ۀسرمایھ داران و کآنارشی

اکثریت  د ومی شوکھ ساالنھ حدود یک میلیون نفر بھ جمعیت آنھا افزوده  میلیون بیکار 5تا  4رژیم نیز از 

از  درصد، 40از تورم حدود  ،ھرگونھ مستمری بیکاری محروم اند قریب بھ اتفاق آنھا از دریافت

از رشد اقتصادی منفی  ھای اقتصادی، یا کاھش شدید فعالیت حدود نیمی از بنگاه تعطیل و ورشکستگی،

کھ پرداخت ) بنگاه 4000بھ قول وزیر کار ( از ھزاران بنگاه مزدھای زیر خط فقر، از درصدی، 5.4

قیمت مسکن  اجاره و از گرانی سرسام آور از ویرانی کشاورزی، ،ندحقوق کارگران را بھ تعویق می انداز

و  و در ھمان حال خالی بودن بیش از یک میلیون کھ نرخ افزایش آن از نرخ عمومی تورم ھم بیشتر است

 ھا کودک محروم از تحصیل و خوراک و پوشاک و از میلیون ھزار واحد مسکونی درکشور، 600

ھای غیر  کنج کارگاه یا در و خیابان ھاگرما و سرما در  در )اگر شانس بیاورند( کھ مجبورند ،مسکن

 ،ق کودکقوپشیز کار کنند و ضمن محروم بودن از تمام ح جنگل برای چند مزارع و کوه و بھداشتی یا در

 مقالۀنقل از (» .حرف می زنند گیرند ی ھا و افسردگی و غیره قراردر معرض انواع خطرھا و بیمار

 .)25 خیزش ،نگسھراب شباھنوشتۀ » ... سندیکای فلز کاران وۀ سرگشادنامۀنگاھی بھ «

جنگل ھا و  ،ھای زیر زمینی ھا و آب ھا و تاالبمحیط زیستی کھ بر سر دریاچھ  ۀفاجع در کنار اینھا،

 .را بر مال می سازد ما جامعۀتلخ ناکفایتی حاکمان و مناسبات واقعی  ، واقعیت زشت وآمده غیره

 و حاکمیت آخوندھای نو کیسھ در مقابل واقعیت مناسبات سرمایھ داری و 43اصل  ۀفریبان عوامشعارھای 

ال سلسلھ مراتب دولتی و بھ دوران رسیده، و حرص و طمعشان در اشغھ ی تازه ببوروکرات ھا نظامیان و

رھای پوچ ھا و شعا رنگ باختھ و بھ حرف تبع آن غارت درآمدھای ناشی از کار و منابع ثروت عمومی،

 .و تو خالی تبدیل شده است

کھ ھدف رژیم کاھش ساعات کار گفتھ شده  43 این نیست کھ در اصل ھیچ چیزی بی شرمانھ تر از

ھمھ کس می داند کھ در ایران  .است» رھبری کشور فعال درشرکت «کارگران و حقوق بگیران برای 

ھمھ را مجبور کرده کھ  تورم و کمی درآمد، ،بلکھ فشار زندگی ،نھ تنھا ساعات کار رسمی کم نشده امروز
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و جسم و روحشان  و در مواقعی سھ کار بپردازند کار خارج از ساعات کار رسمی بھ کار اضافی و یا دو

کارگران و حقوق بگیرانی کھ از  .رمق حتی فکر کردن ھم ندارند شده کھ توان و خرد چنان در زیر کار

ترین تالششان  محیط کارشان برخوردار نیستند و کوچک ادارۀترین دخالت در سرنوشت و  کوچکحق 

و زندان نصیب  د و اخراجمی شوشدت سرکوب ھ برای ایجاد سندیکا و اتحادیھ و یا ھر تشکل مستقل ب

 !؟فراخوانده می شوند »شرکت فعال در رھبری کشور«چگونھ بر طبق این اصل بھ  می شودپیشروانشان 

بیمھ ھای حوادث و  ،بیکاری و بازنشتگی ۀبیم حق ھمگانی برای بیمھ ھای اجتماعیاز 30و 29اصول 

سطوح عالی برای  درمان و حق آموزش ھمگانی و مجانی تا سوانح ناشی از کار و بیمھ ھای بھداشتی و

و دولت را موظف می کند کھ از طریق درآمدھای عمومی این امکانات را برای ھمھ  صحبت می کند ھمھ

 ھا و درمانگاه بیمارستان ،ز بدون مراجعھ بھ بیمھ ھای خصوصیھمھ کس می داند کھ امرو .فراھم آورد

نھ ت و درست و حسابی خبری اسۀ بیم ی خصوصی و پولی نھ ازدانشگاه ھا ھای خصوصی و مدارس و

فاحش  شکست عمل و عظیم بین حرف وۀ فاصل .و تحصیل درست آموزش معالجھ و نھ از از درمان و

 .جمھوری اسالمی در این زمینھ ھا مثل روز روشن است

 .صحبت می کند ران و روستائیان و افراد کم درآمدگبرای کار بھ ویژهاز حق مسکن و تاًمین آن  31اصل 

سی کھ حق مسکن ھ ھای شورای انقالب و دولت و با استناد بھ قانون اسابر طبق مصوب ،در ابتدای انقالب

قانون واگذاری اراضی شھری و موات و بایر و  می کردت را ملزم بھ اجرای آن را ھمگانی و دول

ارگان بھ افراد بی مسکن و یا  شده بود» غصب«ئی کھ توسط وابستگان بھ رژیم سابق زمین ھاواگذاری 

بین  سال ھا اما تصویب نھائی واجرائی این مصوبھ ھا، .تصویب شد مسکن بسازند، ،ائی کھ برای اینھھا

موضوع بحث و جدل و نامھ  ،شورای نگھبان و والیت فقیھ و مجمع مصلحت رژیم دولت و مجلس و

و احکام . مالکیت ھم از امور مقدس است، اسالم» مقدس« شرعست کھ در ا اساسی این مسألۀ. پراکنی شد

جان خود مسلط  برمال و مردم(-»الناس مسلطون علی اموالھم و نفسھم«ظر بر این امر بھ استناد اولیھ نا

کھ این نھادھا  در نتیجھ با تفاسیر گوناگونی .می داندھرگونھ سلب مالکیت را ناقض قوانین شرعی .) ھستند

منافع مردم کم درآمد در  راتخاذ تصمیمی عاقالنھ و مبتنی ب -دھند قوانین شرع ارائھ می قانون اساسی و از

در  ،و بی تصمیمی» قانونی«ج و مرج بی در ھر .غیر ممکن گردیده است ،ن بھ مسکنشامورد دسترسی 

و رویھ ھای داللی و احتکار  بساز و بفروش ھا ۀانین بازار و نوسانات آن و ارادمسکن تابع قو مسألۀعمل 

و مصوبھ ھائی کھ در  44تناقض در اجرای اصل  .امتوضیح داده  و قبالً  گردیده و چنان شد کھ می بینیم

ی زراعی بھ زمین ھای ردر مورد واگذا شرایط خیزشی مردم تصویب شده بود اوایل انقالب بنا بر

و یا تحدید  فراری را تصاحب کرده بودند ی مالکان بزرگ و بعضاً زمین ھادھقانانی کھ در اوایل انقالب 

کھ ان سرنوشتی دچار شد ھمبھ تاًمین و توزیع کاالھا  ۀو پیشھ و الیحاماکن کسب  ۀجارا اجاره خانھ ھا و
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تصمیم گیری عاقالنھ و مبتنی بر منافع مردم و  ۀیعنی خارج شدن از گردون -ھ مسکنالیحھ ھای مربوط ب

 .مرج اقتصادی تبعیت آنھا از قانون بازار و ھرج و

انحصار  کھ تجارت خارجی را در 44اصل  .اتفاق افتاد شاخص ترین این مسائل در مورد تجارت خارجی 

تدریج از انحصار دولتی ھ مورد تفسیر فقھای شورای نگھبان قرار گرفتھ و ب بخش دولتی قرار داده بود

یت هللا آ .درآمدو تجار بزرگ نھادھای زیر نظر رھبری و اطرافیانش  خارج شده ولی بھ انحصار بنیادھا و

مورد نامھ ای بھ مطبوعات نوشت و خاطر نشان  درست در این ،عضو فقھای شورای نگھبان،مھدوی کنی

ھر اصلی از قانون اساسی کھ اطالق یا عمومش برخالف موازین  ،شورای نگھبان می تواند« کرد کھ،

 ).نظام حکومتیبھ نقل از  11/9/61 ،کیھان( ».رد کند اسالمی باشد

 موازین و«ۀ حقوق مردم مطرح است با حرب لۀمسأآنجا کھ  اینھا نشان می دھد کھ قانون اساسی رژیم، ھمۀ

بسیار  آنجا کھ اختیارات و قدرت ولی فقیھ است از محتوای خود خالی می کند، این حقوق را» مبانی اسالم

بھ لفاظی  و آنجا کھ بھ خواست ھای مردم مربوط است، فراگیر داد سخن می دھد بھ طوربھ تفصیل و 

کھ  وعده ھای اجرا نشدنی در این رژیم می دھد؛یا  ایجاد نمی کند و ھائی می پردازد کھ تعھدی برای دولت

وگیری از بھره کشی از جل«مانند  ل ماھیت و ظرفیت رژیم قرار دارندمقاب ۀصد و ھشتاد درجھ در نقط

تولید سرمایھ داری و  شیوۀھرکسی کھ آشنائی مختصری با مبانی . غیرهو  »اشتغال کامل«، »کار دیگری

در نظام سرمایھ داری » جلوگیری از بھره کشی«قتصاد سرمایھ داری داشتھ باشد می داند کلی ا بھ طور

ھمچنین واقعیات جوامع سرمایھ داری طی دست کم دویست سال گذشتھ  .داستان کوسھ و ریش پھن است

ھ نشان داده اند کھ ادعاھای اقتصاددانان سرمایھ داری از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان باتیست س

 .افسانھ ای بیش نیست ،نظام سرمایھ داری در» اشتغال کامل«ینز در مورد امکان گرفتھ تا جان مینارد ک

 ). 25 خیزش مقالۀاز ھمان (

ھ امری ب بھ عنوانآیا می توان از مالکیت دولتی  .صادق است» مالکیت دولتی«مورد  در مسألۀھمین 

ناسباتی کھ این مالکیت بر آن مترتب است و یا مترقی صحبت کرد؟ بدون توجھ بھ ماھیت م خودی خود

و  گروه ھااز آن و  د حاصلتوزیع درآم ۀیا نحو ی تولیدی و توزیعی آن وھدف ھاجھت گیری اقتصادی و 

 44در برخورد ما بھ اصل  و این نکتھ ای گرھی است ن نھنظر مھ ؟ ببقاتی کھ از آن بھره مند می شوندط

این مدت  ی مختلف حاکمیت درجناح ھاخصوصی سازی بین  ن وسر دولتی کرد دعواھائی کھ بر و

 .دارد جریان داشتھ و

اصطالح چپ و یا اصالح ھ بلکھ در میان اپوزیسیون ب ی حاکم،جناح ھانھ تنھا در میان  ،ھا این بحث دامنۀ

انون ق 44 بھ ویژه 43در اوایل انقالب توده ای ھا و اکثریتی ھا از اصول  .طلبان نیز کشیده شده است

قدرتمند  و جناح حاکم و مماشات ھایشان را از خط امام خمینی تا سازش ھا و اساسی حربھ ای ساختند
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این باره  را در ضمیمھ توضیح مفصل مواضع حزب توده در (  .پوششی مترقیانھ بدھند ،آن دوره رژیم در

ند کھ ا دچار این توھم کارگری ای وجود دارند کھ نزمان حاضر نیز روشنفکران و فعاالدر  )آورده ام

بھ می توانند  44اصل  بھ ویژهگویا با درخواست از حاکمیت برای اجرای بی تنازل اصول قانون اساسی و 

مورد ھم می توانید بھ  در این( عمل بپوشانندۀ شان جامتیک و مطالبات اقتصادی ی دموکراخواست ھا

 ).مراجعھ کنید -25فلزکاران در خیزش  سندیکای ۀسرگشاد نامۀبھ برخورد در  سھراب شباھنگ مقالۀ

مایھ داران و رمالکیت سرمایھ بیان حقوقی رابطھ ای است بین س .)مالکیت دولتی(برگردیم سر مطلب 

 اساس آن ارزش ایجاد شده،برو مبادلھ کھ  عدم تصاحب ابزار و وسائل تولید سر تصاحب یا مزدبگیران بر

تصرف  در اداره و ر این مالکیت در اراده و اختیار مالکتبلو .تقسیم می شود بھ مزد و ارزش اضافی

در قدرت  این اراده و اختیاروسایل تولید و مبادلھ  مالکیت اجتماعی تحت .ارزش ایجاد شده از ملکش است

کھ در جامعھ  تا زمانی .تولید و توزیع و خدمات تجسم پیدا می کند روند اداره و تصرف مولدان مستقیم در

نقش اصلی  و سازماندھی اجتماعی کار نباشند این روند بر ناظر ادھای دموکراتیک توده ایساختارھا و نھ

از مالکیت اجتماعی و  نمی توان نگذاشتھ باشدوان مستقیم ااداره و تصرف ارزش بھ مولد، را در نظارت

 .صحبت کردسوسیالیسم 

ھ قدرت سیاسی در دست کارگران حتی در جامعھ ای کدولتی در جامعھ سرمایھ داری و  رو مالکیت از این

تنظیم و برنامھ ) 1و دیگر زحمتکشان است و وسایل عمدۀ تولید بھ مالکیت عمومی در آمده اما ھنوز 

ھنوز روند ادارۀ تولید و کار بھ ) 2 وۀ تولید سوسیالیستی تحقق نیافتھاس شیریزی اجتماعی تولید بر اس

ز نظارت و کنترل بر کل اقتصاد توسط نھادھای توده ای ھنو) 3طور کلی توسط مولدان مستقیم کامل نشده 

اگر در نھادھای . صورت نگرفتھ نمی توان مالکیت دولتی یا عمومی را مالکیت سوسیالیستی نامید

یا از  و و سھامداران آنھا مستقیماً مالکان  ھ ای ازمجموعاراده و اختیار تک تک و یا  اقتصادی خصوصی

در شکل  ،اختیار دارند در را و محصوالت اداره و تصرف سرمایھ ،نظارتطریق مدیران انتصابی 

یک کالم دیوانساالران دستگاه دولتی ھستند کھ نقش در  ھا و تکنوکرات ،بوروکرات ھااین  مالکیت دولتی،

کسب حداکثر سود،  در ھر دو شکل، .ندمی کنسرمایھ داران خصوصی و مدیران وابستھ بھ آنھا را بازی 

کند و یا بھ  خواه جیب سرمایھ داران خصوصی و سھامداران  را پر .استائی تولید ھدف نھ محرک و

 .تاًمین نماید آن را ادامۀو ھزینھ ھای حفظ قدرت و ی دولتی برود بوروکرات ھاجیب مدیران و 

خود ما در ایران نشان داده است  تجربۀ و و اقمار و وابستگان آنھا» الیستیسوسی«کشورھای سابق  تجربۀ

 دولت از ،در نبود شرایط دموکراتیک و نھادھای توده ای و آزادی ھای مدنی انحصار مالکیت دولتی، کھ

و راه را برای یک حکومت استبدادی  ارعاب توده ھا می سازد ماشین و ابزار خطرناکی برای سرکوب و

 .توتالیتر می گشاید و
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مھم و تعیین  بخش دولتی نقش بسیار ،چھ در دوران شاه و چھ در رژیم خمینی و جانشینانش ،در ایران

امی و در خدمت نظ -بخش دولتی در کنترل بورژوازی بوروکراتیک در رژیم شاه،« .دارد کننده داشتھ و

مقامات باالی  کھ دربار پھلوی، دولتی بود وصی و خواه بوروکراتیکخواه خص سرمایھ داران بزرگ

ت سرمایھ داری امپریالیستی در خصوصی و مًوسسا نظامی و دولتی در پیوند با مشتی سرمایھ دار بزرگ

نظامی جدیدی  - بورژوازی بوروکراتیک در رژیم جمھوری اسالمی نیز .این ھرم قرار داشتند سأر

نظامی و اداری ای شکل گرفتھ کھ نھ تنھا  ۀیت حاکم و صاحب منصبان عالی رتبمرکب از روحان

 انفال و ثروت ھای عمومی از«قانون اساسی  45 بلکھ طبق اصل ،بزرگترین مًوسسات اقتصادی دولتی

 کوه، ھای عمومی و سایر آب رودخانھ ھا، دریاچھ ھا، دریاھا، معادن ھا شده،رقبیل زمین ھای موات یا 

ارث بدون وارث و اموال ، مراتعی کھ حریم نیست ،بیشھ ھای طبیعی ،نیزارھا، ھا جنگل ،دره ھا، ھا

 زمین ھا و ،ھای اقتصادی و نیز بنگاه» غاصبین مسترد می شود زکھ ا مجھول المالک و اموال عمومی

حقوقی صوری  و مالکیت دارنددست  آن را در ددیگر دارائی ھای آستان قدس و غیره و موقوفات و مانن

در دست سرمایھ داران و  واقعی تصاحب مالکیت و .در این میان چیزی را عوض نمی کند ،دولتی

بورژوازی بوروکراتیک نطامی و سرمایھ داران و زمینداران بزرگ  ب اززمینداران بزرگ است کھ مرک

 ).25 خیزش ،جاھمان( ».خصوصی ھستند

بھ خصوصی سازی ھا می  44صدای برخورد اصل  پر سر و مسألۀبھ  در آخرین مبحث این بخش،

 خصوصی سازی ھا مسألۀگفتھ ام  کھ در بحث راجع بھ مسکن و تجارت خارجی طور ھمان .پردازم

و نھادھای رنگارنگ آن بوده ھا و بگو و مگو ھای طوالنی بین مقامات جمھوری اسالمی  موضوع جدال

سو شریعت و موازین اسالمی و فتاوی ریز و  ھا از یکو طبق معمول در مرکز این بگوومگو و ھست

نظام  ضروریات عینی و واقعی یک مالکیت و تصرف قرار داشتھ و از سوی دیگر، مسألۀدر  درشت فقھا

رفتھ و  نگھداشتن رژیم و سردمداران آن حیاتی بشمار می پا حفظش برای سر سرمایھ داری کھ تداوم و

 .می رود

اجتماعی و  -اقتصادی توسعۀچھارم  برنامۀنون قانون اصالح موادی از قا« 25/3/1387در تاریخ 

مدی نژاد برای اجرا اح از سوی مجلس بھ 44ی کلی اصل سیاست ھااجرای  جمھوری اسالمی وفرھنگی 

ی مختلف اقتصادی تا حدی روشن شده و می توان از آن بخش ھاچھارچوب در این قانون  .ابالغ شد

ی اقتصادی فعالیت ھااین قانون، کل  -2طبق مادهء . قتصادی رژیم را نتیجھ گرفتگرایش کنونی حرکت ا

 .بھ سھ گروه تقسیم شده اند

 )مدیریت  ،سرمایھ گذاری، مالکیت( .لت قرار دارنداختیار دو در مًوسساتی کھ منحصراً  -1

 .بخش خصوصی اداره می شوند مًوسساتی کھ با مشارکت دولت و -2

 .ندمی گیردر اختیار بخش خصوصی قرار  مًوسساتی کھ انحصاراً  -3
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تولیدات  پست، ،مخابرات و توزیع فرکانس .را در اختیار دارد شبکھ ھای مادر ،در بخش انحصاری دولت

ی بانک ھابانک مرکزی و  گاز، استخراج نفت و شرکت ملی نفت و مًوسسات وابستھ، امی و امنیتی،نظ

 تعاون، توسعۀمسکن و بانک  ،بانک کشاورزی صادرات، توسعۀانک ب ،صنعت و معدن ،سپھ ن،ملی ایرا

زمان سا سازمان ھواپیمائی کشوری و شبکھ ھای اصلی انتقال برق، ایران، ۀشرکت بیم و مرکزی ۀبیم

 ...رادیو و تلویزیون  آب رسانی، شبکۀ سدھا و کشتیرانی، و بنادر

ی دولتی در شبکھ بنگاه ھادرصد از ارزش مجموع سھام  80می کند کھ قانون دولت را مکلف  2در گروه 

تعاونی و  ،راه و راه آھن بھ بخش خصوصی یرا بھ استثنا 1ی گروه فعالیت ھاھای غیر اصلی و جنبی 

 .دولتی واگذار نماید یربخش عمومی غ

 .گذاری ندارد دولت بھ ھیچ میزان حق مشارکت و سرمایھ، ی اقتصادیفعالیت ھایعنی سایر  3در گروه 

نفع ھ ب ،قلمرو مالکیت ھر بخشروشن است کھ این مشخص کردن «). بھ جز موارد محدود و مدت موقت(

در دست  می از این آخریکھ سھم مھصورت گرفتھ است  بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی

 باید توجھ داشت کھ بخش عمومی غیر دولتی در ادبیات جمھوری اسالمی،( »ولی فقیھ و نھاد رھبری است

یعنی بخش مھمی از  .است نیز می شود» ستاد اجرائی فرمان امام«آنچھ زیر کنترل  شامل بنیادھا و

با  ).25 خیزش مقالۀ ،ھمان جا( )ظامین -سرمایھ ھا و دارائی ھای زیر کنترل بورژوازی بوروکراتیک

می توان با توجھ بھ تعداد مزد و  ،)کھ من در زیر آورده ام( آمده 25 خیزش ۀمقال توجھ بھ جدولی کھ در 

سھم بخش  :این نتیجھ را گرفت کھ 1390و1385ی سال ھای مختلف اقتصادی در بخش ھاحقوق بگیران 

 .افزایش دارد است و گرایش بھ مھم ترخصوصی از بخش عمومی 

 :ارقام بھ ھزارنفر
کل مزد و حقوق بگیران بخش  سال 

 عمومی
بخش  ...کل مزد و  

 خصوصی

در صد بخش عمومی از کل مزد و  کل مزد و حقوق بگیران

 حقوق بگیران

 در صد  47.80  10510 5485  5025 1385

 در صد   40.70 10615 6292     4223 1390

 

بھ فساد ھمھ گیر دستگاه دولتی و سیستم سیاسی قدرت در ایران از ھمان روند خصوصی سازی با توجھ 

ھ ھای ب رویھ ای پیروی می کند کھ ما در سرمایھ داری ھای دولتی نوع شوروی سابق بعد از سقوط نظام

 ،کارگزاران باالی بوروکراسی دولتیاول این  درجۀیعنی در  طالح سوسیالیستی آنھا شاھد بودیماص

ھا و سیاسیون وابستھ بھ قدرت رژیم بودند کھ از روند خصوصی سازی بھره مند  کراتنظامی و تکنو

ی سیاسی وابستھ و نزدیک بھ قطب گروه ھاروحانیت و  ،سیاسی و حزبیباالی در ایران کارمندان  .شدند

 .سھم شیر را از آن خود کرده و می کنند ،و نظامیان بوروکرات ھارھبری و قدرت ھستند کھ در کنار 
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 یک؟ مالکیت دولتی یا خصوصی کدام

سیاسی ای است  –تابع منافع مشخص اقتصادی  ،دفاع مشروط از این یا آن شکل مالکیت و یا نفی این یا آن

کارگران و زحمتکشان و  طبقاتی و بھبود شرایط اقتصادی و سیاسی مبارزۀکھ از آن می توان در جھت 

مشخص و مستمر در نتیجھ  متحول، ارزه ای است زنده،مب طبقاتی، مبارزۀ .استنتاج کرد ،عموم مردم

نمی باید نسبت بھ روند  نمی توانند وداران آنھا و طرف سیاسی کارگران –اقتصادی  مبارزۀی سازمان ھا

ھر  .باشند اعتنااجتماعی و فرھنگی بی  ،سیاسی ،ھای جاری این مبارزه در تمام عرصھ ھای اقتصادی

نشانھ ای از قدرت و  ،د شرایط زیستی و اجتماعی توده ھاالوه بر بھبوع این زمینھ ھا، دستاوردی در

اندازی نظام سرمایھ داری نھائی برای بر مبارزۀو در خدمت  باشدآنان می تواند  رمبارزۀدسازماندھی 

 .یا خصوصی نگریست مالکیت دولتی و مسألۀاز این زاویھ باید بھ . قرار گیرد

نام می  کردنملی  نامھ سرمایھ داری از آن ب ۀکشورھای پیشرفت در طور کھ روند دولتی سازی و یا آن

پاسخی از جانب سرمایھ داری بھ  بھ عنوان 1929بعد از بحران  بھ ویژه در تاریخ سرمایھ داری، برند

این تاکتیک توسط سوسیال دموکراسی  بھ ویژه .آمده استعمل درھ ھای مزمن و ادواری آن ب بحران

دولت در اینجا عالوه بر کارکردھای  .کار گرفتھ شده استھ ی آمریکا بیشتر بھادموکرات اروپائی و 

نقش تنظیم ، صادی و اجتماعیروندھای اقت با دخالت در اصلی اش در حفظ نظم و دفاع از نظام سرمایھ،

 اردردن ابزارھایی کھ در اختیار دکار بھ و با ب یردمی گ بھ عھدهبازار را  بھ ویژهاین روندھا و  ۀکنند

از سوی دیگر آنجا  .اجتماعی آنھا دارد -سعی در مھار و یا تخفیف بحران ھای اقتصادی و تبعات سیاسی

بھداشت و  تصرف دولت در امر آموزش و پرورش، دخالت و، ھمگانی در میان است کھ پای خدمات

گاز و آب و  وو تھیھ و توزیع برق  مخابرات ،راه آھن، )دریائی و ھوائی، زمینی( حمل و نقل درمان،

 .مًوثرتری خارج از نوسانات بازار توزیع شوند بھ طوراجازه می دھد کھ این خدمات ...انرژی ھستھ ای و

ی صندوق ھای تعاون و کمک بھ خانواده ھا و صندوق ھاھمین امر در مورد بیمھ ھای اجتماعی و 

سندیکاھا و اتحادیھ ھای  افعالیت ھبا این تفاوت مھم کھ در این  .، صادق استو بازنشستکی بیکاری

نقش ، مشاغل آزاد) Mutuelles( ی متقابلکمک ھاکارگران و حقوق بگیران و تعاونی ھا و انجمن ھای 

اھمیت و دفاع از این گرایش در درون نظام  درجۀھر صورت ھ ب. آنھا دارند ادارۀتعیین کننده ای در 

 ی کارگری وسازمان ھان نھادھا و نقش و قدرت ای ادارۀدموکراتیزه شدن  درجۀبھ  اساساً  سرمایھ داری،

 .مردم می شود تودۀو بھره ای کھ از آن نصیب  حقوق بگیری در آنھا بستگی  دارد

 :سیاست خارجی - چھارم فصل
بھ تشریح سیاست خارجی  155-154-153-152ھای  فصل دھم  قانون اساسی جمھوری اسالمی در اصل

ی خود را در عبارت پردازی ھائی مبنی بر عدم سیاست ھاس رئوقانون اساسی  .رژیم پرداختھ است

دیگر و دفاع از مستضعفین جھان و حفظ اسقالل و نفی قراردھای سلطھ گرانھ  مداخلھ در امور کشورھای
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خورد بھ بلکھ برھا  نھ نقد این عبارت پردازیچھ می توان در مورد این بخش گفت آن. بیان کرده است

 .در این سی و پنج سال استسیاست واقعی وعملی رژیم 

سیاست پان  ایدئولوژیک بر راز نظ )1. سیاست خارجی جمھوری اسالمی بر دو پایھ استوار است

 یک قدرت بھ عنوان )2بھ کشورھای مسلمان ھمجوار و آفریقا و آسیا » انقالب«اسالمیستی و صدور 

البتھ رقابت . ترکیھ و اسرائیلبا دو قدرت رقیب میانھ در رقابت منطقھ ای بر کسب ھژمونی در خاور

بر سر دو قرائت از اسالم و  ،ی و شیوخ طرفدار آن در خلیج فارسجمھوری اسالمی با عربستان سعود

این دو پایھ قرار  سیاستی کھ بر. افکنده است ،سایھ اش را بر این سیاست سودای رھبری مسلمانان جھان،

جمھوری اسالمی را در یک تنش دائمی با  ی،خالف عبارت پردازی ھای قانون اساسگرفتھ درست بر

منبع تنش ھای  -رقابت آن با عربستان .ھمسایگانش و بسیاری از کشورھای منطقھ و جھان قرار داده است

 ،لبنان ،عراق،ھبی در کشورھای ھمجوار افغانستاندائم بین آنھا و دامن زدن بھ برادر کشی و اختالفات مذ

سنی عربستان با دو شکل سلفی و القاعده ای و اسالم  - اسالم وھابی. سوریھ بوده است و یمن ،بحرین

صورت مانع ھ د کھ بدو روایت ارتجاعی ان ھی ایرانلحزب ال –اصطالح انقالبی ھ شیعی بنیادگرا و ب

 .ھا جلوگیری نموده انددر این کشور دموکراتیک و چپ  گفتمان و عملکرد ش ربزرگی از گست

در پوشش لفاظی ھای ضد امپریالیستی و ضد  ،در منطقھجمھوری اسالمی  توسعھ طلبی و ھژمونی طلبی

 مسألۀاز این جمھوری اسالمی  .ھا شده استسایر کشور منبع دیگر تنش در میان ایران و ،صھیونیستی

خود در داخل و خارج  ی ارتجاعیسیاست ھاسرکوب مخالفان و پیشبرد  ،برای فریب مردم ھمچنین

ر مورد قتل عام یھودیان کھ تا حد نفی حقایق تاریخی د ستیزی سردمداران رژیم، یھودی .استفاده می کند

شان شده بر حق آنھا برای احقاق حقوق پایمال  مبارزۀفلسطین و پیشبرد نھ تنھا کمکی بھ مردم  ،پیش رفتھ

یان در م ی بنیادگرای اسالمیجریان ھاتقویت  و بلکھ با مخدوش  کردن مرزھا ،ضد صھیونیسم نکردهبھ 

 .ساختھ است شان را با دشواری مواجھعادالنھ راه رسیدن بھ صلح و دموکراسی و حقوق  آنھا

 »می دانستھ "حکومت اسالمی"ھ تحقق را حکومت گذار بجمھوری اسالمی « صریح بھ طورخمینی 

 )1376فروردین  7 ۀشمار ،ھیاًت مًوتلفھ ۀمجل(

آرزو و خواست » امت اسالمی«وحدت بخشیدن بھ پان اسالمیسم ایرانی در شکل حکومت والئی و شعار 

میان ھ اگر در قانون اساسی از آن سخنی ب .بسیاری از سردمداران و فقھای جمھوری اسالمی بوده و ھست

 .نیاورده اند از مصلحت گرائی رایج فقھای شیعھ بوده است

کھ از اولین نظریھ پردازان  ھای اسالم سیاسی ایرانی در این راه از سید جمال الدین اسد آبادی تئوریسین

و سید قطب ) نظریھ پرداز پان اسالمیسم در پاکستان(پان اسالمیسم بوده و از بنیاد گرایانی چون مودودی 

آقاخان  این سخن سید جمال کھ میرزا. در مصر تاًثیر پذیرفتھ اند بنیانگذاران اخوان المسلمین ،حسن البنا و

نشان  را نسبت بھ حکومت اسالمی جھانی روشنی دیدگاه اوھ ب ،کرده م خان نقلکرمانی در نامھ ای بھ ملک
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میلیون شیعھ در اطراف  50کھ شخص بزرگی  ،شخصی مثل میرزا محمد حسین شیرازیچرا « .می دھد

 بی» .او سفرا بیایند ز تمام دول نزدمثل پاپ ایتالیا، ا نباید کاری بکند کھ اقالً  را نایب امام می دانند، او عالم

ماجراجوئی ھای جھانی و منطقھ ای  راه را بر ،سردمداران جمھوری اسالمیاین دیدگاه در بین  غلبۀن گما

شروع و  یگرریستی در کشورھای ددست داشتن جمھوری اسالمی در بعضی عملیات ترو .آن گشوده است

 .دبواین سیاست  نمونھ بارز ،از آن تداوم جنگ ایران و عراق مھم ترو  تحریکات علیھ عراق

صدی شیعیان در عراق و وجود اماکن مقدس شیعھ در کربال و در 60بھ حضور  جمھوری اسالمی با توجھ

صدام حسین کھ . گذاشت عراقی ھا م مدارا بادبنا را بر تحریک و عدای انقالب از ھمان ابت ،نجف و سامره

در مورد مرزھای  زیره راو نتوانستھ بود قرارداد الج ید ایران بیم داشتاز اھداف دراز مدت حکومت جد

پیشگیری از  در پی بھانھ ای برای تجاوز بھ ایران و ،ھضم کند در زمان شاه) اروند رود(ط العرب آبی ش

ایران مدت ھشت سال بین مردم ھ بدین ترتیب جنگی نا عادالنھ و خانمانسوز ب .توسعھ طلبی ایران بود

از آمریکا و فرانسھ و اسرائیل گرفتھ تا ، غربمخفی شرق و و ھای آشکار دخالت وعراق آغاز شد کھ با

وخامت کشانده و نیروھای ھ ھرچھ بیشتر اوضاع را ب ،سایر کشورھای عرب شوروی سابق و عربستان و

 .نابودی کشاندھ تولیدی و انسانی دو کشور قوی منطقھ را ب

 ۀنھادھای میانجی گرایانپیش ھمۀ -دانند کھ خمینی و رژیم ایران سھ ماه بعد از شروع جنگ میاکنون ھمھ 

برای ایران بھ  را کھ جنگ» برکتی« اتحاد عرب و یا یاسرعرفات را برای آتش بس و صلح رد کرده و

روھای سرکوب نی دست رژیم نوپا برای پیش برد اھداف منطقھ ای اش و بھ ابزاری در، ارمغان آورده بود

 .مخالف داخلی اش تبدیل کرد

ستی براساس احترام بھ حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آتھا در جھت رابطھ با سایر کشورھا می بای

. گردد برقرار، نقض کند و عدم دخالت در اموری کھ حق حاکمیت ملی کشورھا را تاًمین منافع متقابل

دیپلماسی سری را نمی پذیرد و با علنی کردن قراردادھا با سایر کشورھا آنھا را  ،سیاست خارجی اصولی

 ھا و حمایت برادرانھ از خلق پایۀ این سیاست بر. می دھدراتیک مردم و نمایندگانشان قرار دموک زیر نظر

تکیھ بر اتحاد  با .ستی و سرمایھ دارانھ استوار استھرگونھ ستم امپریالی ضد پرولتاریای سایر کشورھا بر

 .ا جھت می یابددنی نقطۀتم در ھر ھای جمعی برای محو س کوشش در آنھاست کھ ۀداوطلبانھ و برادران

 :بازنگری در قانون اساسی - پنجم فصل
قانون  .بھ حقوق دموکراتیک مردم در تدوین قانون اساسی دستبردی است شورای بازنگری قانون اساسی

بھ فرمان  1368در سال  .پیش بینی اصولی نکرده بود ن،آبرای بازنگری و تغییرات احتمالی  1358

نیز خود  آن راوظایف  و کار برگمارد برای این ،ی را بھ اختیار خوداو مجلس.ام شدخمینی بازنگری انج

اختیارات مردم و تشدید اختیارات ولی فقیھ و  بیشتر محدود کردن ،این بازنگری عمدۀھدف . تعیین کرد

شوراھای حکومتی و اداری و تک  ھمۀبرای انتخاب رھبر و حذف حذف مرجعیت . مطلق کردن آن بود
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 ن ترتیببدی. بود در جھت این مطلق کردن قدرت رھبر ،نھاآا اختیار رھبر در نصب رئیسی کردن آنھا ب

 ،)157اصل (قضائی  شورای عالی ،)175اصل (شورای صدا و سیما  ،)107اصل ( شورای رھبری

با حذف پست نخست وزیری و وابستھ  .حذف شدند ،)174اصل( شورای اداری در بازرسی کل کشور

تضعیف  ،اختیار رئیس جمھور بیش از گذشتھ قدرت و) 122اصل(ر بھ رھبر کردن مسئولیت رئیس جمھو

 .شده است

بھ پیش بینی شورائی بنام بازنگری پرداختھ  ،آخرین آن ،177این بار در اصل ، زنگری شدهدر قانون با

ییر قابل تغاین شورا انتخابی نیست و مردم در انتخاب اعضای آن و بحث و گفتگو راجع بھ مواد . شده است

از آنھا دعوت شده کھ پس از تاًئید و امضای رھبری در یک ھمھ پرسی بھ آن راًی آری یا نھ  .نقشی ندارند

 .بدھند

موارد  طی حکمی خطاب بھ رئیس جمھور، -مقام رھبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

ده نفر از اعضای این . می کند تتمیم قانون اساسی را بھ شورای بازنگری قانون اساسی پیشنھاد اصالح یا

کھ ، تمام اعضای شورای نگھبان و اعضای ثابت مجمع تشخیص .شورا بھ انتخاب مستقیم رھبر ھستند

سھ عضو  ،)منصوب رھبری( قضائیھ قوۀرئیس ، و یا منصوبین و نزدیکان او ھستندمستقیم رھبر  ۀبرگزید

سھ نفر از  ،فر از اعضای مجلس خبرگانج نپن ،قضائیھ می باشند قوۀدیگر این قوه کھ منصوب رئیس 

و سھ نفر از  ،رًوسای قوای سھ گانھ ،از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ھیاًت وزیران و ده نفر

 .اعضای این شورای انتصابی ھستند، دانشگاھیان

کم می بھ قانون اساسی اضافھ یا  -مواردی کھ رھبر تعیین کرده د،می شوشورائی کھ بھ این ترتیب تشکیل 

در مورد بازنگری قانون  -یعنی ارجاع مسائل مھم بھ ھمھ پرسی 59عالوه با نفی انطباق اصل ھ ب. کنند

قوانین بر طبق موازین  کلیۀو تغییر ناپذیر بودن اصولی کھ ناظر بر اسالمی بودن نظام و ابتنای  -اساسی

ھ اصالح اساسی را در قانون قانونگذار راه ھرگون ...و والیت امر و دین و مذھب رسمی و اسالمی 

 .و راھی جز نفی آن برای گذر از آن باقی نگذاشتھ است. اساسی از قبل سد کرده است

تصویب و تغییر آن مشروط بھ . آن از حقوق دموکراتیک مردم است قانون اساسی و ھرگونھ تغییر در

 .ای و انتخابی آنان می باشدی توده ارگان ھادر میان مردم و از اختیارات  گفتگو و بحث در سطح وسیع،

 :سخن آخر
کھ آپارتاید و تبعیض  حک شده ای روی کاغذ سفید است سیاھکاری قانون اساسی جاری کشور،«

 بھ فرمانبری بازیچھ بدل کرده استانسان مسقل و شھروند خود بنیاد را  .گسترده را در محتوا نھفتھ دارد

آدم اجتماعی بھ ھیچ  .انتخابات آزاد را بگرداند ردونۀبی آنکھ گ ،می رودی کھ گاھی بھ پای صندوق راً 

فراسوی (» .بھ وی حقنھ می کنند کھ بھ سرپرست و قیم نیازمند است در این میانھ، .گرفتھ می شود

 ).19-20مھدی استعدادی شاد ص  ،نگاھی بھ میراث خمینی ،اشتیاق و بیزاری
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 جنبۀو بررسی آن از دو  می استوری اسالموجودیت نظام جمھ ین سندمھم ترقانون اساسی در حقیقت 

ما را بھ درک ماھیت اساسی جمھوری اسالمی می  طور کھ در این نوشتھ آمده، آن -تاریخی و تحلیلی

ست کھ می توان در ا  غایت ارتجاعی آنھ ضد مردمی و ب –این ماھیت خصلت ضد دموکراتیک  .رساند

 »والیت فقیھ «: یک کلمھ خالصھ کرد

ھمان طور  و سر جانشینی محمد می رسد ی شیعھ برری اش بھ صدر اسالم و دعواظن نایحکومتی کھ مب

تا بھ امروز  ،فقھی کالمی و -امامت و نیابت و والیت عرفانی سلسلۀدر  کھ در این نوشتھ نشان دادم،

و  دادارائھ  آن راپیش از انقالب  سال ھاآخرین پرچمدار معروف آن، خمینی بود کھ  و انکشاف پیدا کرده

تا در موقع  روش تقیھ در پیش گرفت ،یشی سیاسینام مصلحت اندھ ب ،مرضی سردمداران شیعھ شیوۀ اب

قوانین  عینی در جزء جزء اصول و بھ طورفقیھ  مطلقۀاصل والیت  .از آستین بیرون آورد آن راقتضی م

احکام حکومتی  و دولتی ودستور العملھای اداری  و قوانین جاری وعملی اساسی و نھ تنھا در آن بلکھ در

، اقتصادی ،ین است کھ ھیچ امر از زندگی اجتماعیو این چن جاری است ی موازیقدرت ھا اوامر و

 . س آن خارج نیستایرانی از تیررحتی خصوصی شھروندان  سیاسی و

ضامن بقای  این قانون اساسی دیدیم، بند بند تحلیل کھ درھمان طور  ،غایت ارتجاعیھ این روبنای ب

 -نظامی متشکل از روحانیون -کھ در آن بورژوازی بوروکرات. ساختاری طبقاتی و بورژوائی است

و با ھمکاری سایر اقشار  رسیده دست باال را دارندھای نو سردمداران سپاه و تکنوکرات سران و

 حاکمی را شکل می دھند کھ علیرغم اختالفات و کشمکش طبقۀ، بورژوازی ایران و زمین داران بزرگ

ھ ب آن راھای حاد درونی در حفظ و تداوم این نظام و مقابلھ با ھر نیروی مخالف کھ اساس و پایھ ھای 

 .یکپارچھ ھستند متحد و خطر افکند،

خاتمی گرفتھ تا  اجرای بی تنازل این قانون کھ توسط اصالح طلبان حکومتی از موسوی و کروبی و

ولی  مطلقۀبر قدرت بی تنازل و  ز صحھ گذاشتنچیزی ج درخواست می شود ،سیون ھای حکومتیاپوزی

بر دست و پایشان بستھ اند و راز بن بستی  ،و این گره عمده ای است کھ اصالح طلبان خود فقیھ نیست

رو ھیچ توھمی باالتر از این نیست کھ مبارزات مردم را در این  از این .است کھ بھ آن دچار شده اند

بھ  ا تکیھ بر اصول و فروع این قانونرا دامن بزنیم کھ می توان ب این انتظار و چھارچوب محدود کنیم

 .آزادی ھای سندیکائی و حزبی و آزادی انتخابات رسید ،مطبوعاته، قیدآزادی ع

جدا کردن آن از اصول  ترین گامی کھ برای دموکراتیزه کردن این قانون می توان برداشت، کوچک

یعنی درگیر ساسی کنار گذاشتن قانون ا .نی کنار گذاشتن آنعمل یع و این در ستا اسالمی و فقاھتی آن

قدرت در جھت نفی  موازنۀو این بی شک در تغییر  ثقل قدرت اصلی در جمھوری اسالمی شدن با مرکز

کھ معنی دیگری جز  والئی - سرنگونی رژیم فقاھتی .حاکمیت جمھوری اسالمی حاصل می شود
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و ھر اصالح طلبی کھ  حی واقعی استلین گام در راه اصالاو ،سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی ندارد

 .علیھ ارتجاع قرار گیرد ترقی جبھۀنمی تواند در  خود را با این ھدف ھمراه نکند، مبارزۀ

 آزادی و مردم ایران در تدوین ھر قانون اساسی مترقی و مدرن کھ متضمن تاًمین خواست دیرین

 حوزۀحکومت و راندن آن بھ  از اصل جدائی دین از دولت ونمی تواند جدا  استقالل باشد دموکراسی و

 .عمل آیدھ خصوصی ب

 محو نظام سرمایھ داری و یعنی مھم ترراه را برای گذار  ضامن تحقق این امر باشد انقالب سیاسی کھ

 .آرای مستقیم توده ای فراھم می آورد استثمار و برقراری دموکراسی مبتنی بر

 

 :2توضیحات بخش 

 

مثل ھمھ   چیزی از این اصل کم نمی کند کھ این قوانین، مھوری اسالمی،جبودن قوانین حکومت  منشأ الھیم اعال  -1

طور ھ ب طبقات خاصی را و منافع گروه ھا و بازتاب حقوقی روابط عینی جامعھ ھستند قوانین جاری در جامعھ ی انسانی،

قبیلھ ای  بازتاب روابط عشیره ای و از قران و سنت اخذ شده اند، بخشی از این قوانین کھ مستقیماً  .واقعی نمایندگی می کنند

-دوران ابتدایی اسالم در عربستان و متصرفات اولیۀ آن ھستند و بقیھ در فقھ اسالمی منطبق با ساختارھای ارتجاعی فئودالی

 ی ھم کھ چشم بھ قوانین عرفی وآن بخش .اخیر در انطباق با منافع  بورژوازی تجاری شکل گرفتھ اندسده ھای ایلیاتی و در 

بوروکراسی سرمایھ داری دولتی و  ی ورمنطبق با منافع روحانیت ساال با دستکاری سران رژیم، امروزی داشتھ است،

                                                 .                                                                                                            خصوصی گردیده است

والیت فقیھ  سال ھای جوانی ایدۀ حکومت اسالمی و ھم گفتھ ام با وجود آنکھ خمینی از ھاین مقال ۀکھ در مقدمھمان طور  -2

رسم در اوایل جنبش انقالبی کھ ھنوز خط و  را تدریس می کرد، آن 1348طور رسمی از سال ھ را در سر داشت و ب

توصیۀ مشاوران و بھ  میان نمی آوردھ از این مقولھ سخنی ب وضعیت طرفدارانش تثبیت نشده بود، اسالمی اش روشن نبود و

حتی آزادی بیان و عمل  مطبوعات و لیبرالش چون بنی صدر و یزدی و قطب زاده سخن از جمھوری و آزادی بیان و

را مثل ھمۀ  آن میان می آورد،ھ اگر سخنی از جمھوری اسالمی ب .کمونیست ھا و دموکراسی مبتنی بر آرای مردم می زد

 ن را در سیاست منع مینیادخالت خود و روحا و ن را بھ نظارت تقلیل می داد،اروحانی نقش خود و .دانست جمھوری ھا می

رانی ھای او در مجموعۀ سخن .عھده خواھم گرفتھ من بھ قم خواھم رفت و نقش ارشاد وھدایت مردم را ب :می گفت .داشت

 حتی یکبار از در این دوره او .دروغ ھاست آغشتھ بھ این تناقضات و جمع آوری شده، کتاب صحیفۀ نور کھ در آن روزھا

در  کھ این امر، ریاتش پی می بردندظالبالی سطور و کلمات بھ کنھ ن شنوندگان بایستی از خواننده و والیت فقیھ حرف نزد و

و دروغ مصلحت آمیز کھ ) تقیھ(طرفدارانش امروز این امر را از مصادیق  .ب امری ساده نبودانقال آن گرماگرم شورش و

کھ امامشان در آن زمان برای مصلحت جنبش و جلوگیری از تفرقھ بیان کرده ، دانند می در فقھ شیعھ اصلی معتبر است،

  .است

توجھ و تائید حضرت امام ھ رای ملی کھ بمجلس مقدس شو: قانون اساسی مشروطھ مقرر می دارد صل دوم متمما  -3

 ج اسالمیھ کثرهللا امثالھم وعصر عجل هللا فرجھ و بذل مرحمت اعلیحضرت شاھنشاه اسالم خلد هللا سلطانھ و مراقبت حج
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قوانین  اسالم وۀ واعد مقدسباید در ھیچ عصری از اعصار مواد قانونیھ آن مخالفتی با ق. سیس شده استأملت ایران تۀ عام

لفت قوانین موضوعھ با احضرت خیراالنام صلی هللا علیھ و الھ و سلم نداشتھ باشد و معین است کھ تشحیص مخۀ وضوعم

ھر عصری از اعصار  مقرر است در ت وجود ھم بوده و ھست لھذا رسماً علمای اعالم ادام هللا برکا قواعد اسالمیھ بر عھدۀ

مقتضیات زمان ھم باشند باین طریق کھ علمای  فقھای متدینین کھ مطلع از از مجتھدین و ھیئتی کھ کمتر از پنج نفر نباشند

مجلس شورای ملی ھ کھ دارای صفات مذکوره باشند معرفی ب ید شیعھ اسالم  بیست نفر از علماحجج اسالم مرجع تقل اعالم و

ھ حکم قرعھ تعیین نموده بھ ب مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی باالتفاق یاھ بیش تر ب بنمایند پنج نفر از آنھا یا

بررسی نموده ھریک از آن مواد و  دقت مذاکره و غورھ کھ در مجلس عنوان می شود ب سمت عضویت بشناسند تا موادی

ت علماء در أقانونیت پیدا نکند ورای این ھی اسالم داشتھ باشد طرح و رد نمایند کھ عنوان ۀمعنونھ کھ مخالف با قواعد مقدس

    .متبع خواھد بود و این ماده با زمان ظھور حضرت حجت عصر عجل هللا فرجھ تغییر پذیر نخواھد بود واین باب مطاع 

 پیوست ھا
   1پیوست 

 *:ساالریآخوند 

صورت قدرت ھ در ایران در عمل ب می توان ترجمھ کرد، اسی کھ آن را بھ حکومت ارباب دینتئوکر

 .تھ استصورت پذیرف بخشیدن بھ آخوندھا و حکومت والیی،

 ،ری و عملیظشیعھ با تکیھ بر یک سنت طوالنی نروحانیت  این نوشتھ گفتھ ام، طور کھ در مقدمۀ ھمان

 را بنیان نھاد» نیابت«نھاد  ،یانامام ھفتم شیع ،امام موسی کاظم .خیزش خود را بھ قدرت فراھم آورده است

 .زکات را سازمان داد جمع آوری خمس و ،و برای اولین بار

و مانع  ادامھ یافت» امام دوازدھم«نایب  توسط چھار ،مرگ امام حسن عسگری امام یازدھم ر بعد ازاین ام

در شیعھ » نیابت عام امام«نھاد فقاھت بھ عنوان » نیابت خاص«در تداوم  .شیعھ گردید از فروپاشی فرقۀ

 بھ اعتقاد خودشان، شیعھ امکان داد کھ از نظر تئوریک وسران روحانی و بدین وسیلھ بھ  بھ وجود آمد

بھ  ویان کھ تباری صوفی مشرب داشتندصف .حفظ کنند» امام قائم«  ن را تا زمان ظھورااقتدار روحانی

 و ھ تثبیت قدرت سیاسی خود پرداختند، بتبدیل شیعھ بھ ایدئولوژی قدرت ت وامام کمک تفسیر غلوآمیز از

مرگ (شیخ علی کرکی  .حکومتی تبدیل کردند را بھ اھرمی مجدد، آنسازماندھی  ونھاد فقاھت  با تقویت

قرب آن بھ مقام و ثروت رسیده و از ت دربار شاه اسماعیل رو آورده بودھ فقیھ شیعۀ عرب کھ ب) ق .ه 940

اختیارات  و بسیاری از را باز تعریف کرد» یابت عام فقیھ از سوی امام معصومن«برای اولین بار  بود

ھای مذھبی را بھ فقیھ واجد شرایط کھ بی  اخذ خمس و مالیات ،ز جمعھبرگزاری نما انحصاری امام را از

ن شیعھ بھ کمک شاھان صفوی  نظام یاروحان. واگذار کرد باشدبرخوردار تاًئید سلطان  از می بایستگمان 

سازماندھی جمع آوری  ،آن اوقاف و ادارۀ پایۀ تاًسیس شبکۀ کھ بر نیرومند اقتصادی ای فراھم آوردند،

 و تکیھ ھای تعزیھ خوانی، ھا ، گسترش کانون»علمی«تشکیل حوزه ھا و مدارس  ھای مذھبی، مالیات

 .قرار داشت» مدیریت امور مذھبی«یک سخن ھ و ب] خلق الساعھ[ھا و امامزاده ھای  زیارتگاه
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زمینھ ساز  و و انباشت ثروت ھمراه شد دیما ۀن با سرمایامعنوی روحانی ۀوسیلھ قدرت و سرمای بدین

اصل اجتھاد و کاربرد عقل در  ،پس از ھفت قرن انتظار دوران غیبتدر تشیع  .ب قدرت سیاسی گردیدکس

فقھ بھ سمت عقالنی  ،پس از قلع و قمع خونین اخباریون ،عصر صفوی بھ بعد از .فھم شریعت را پذیرفتند

از  ی شوند،ھرچھ فقیھان بھ اندیشۀ تشکیل حکومت اسالمی نزدیکتر م .تر شدن اصول خود پیش رفت

معنای آخر  »شدن دنیوی تر«سمت ھ در این چرخش ب .فاصلھ می گیرند ر،نظریۀ سنتی خود مبنی بر انتظا

 .فرج و زمینھ سازی برای ظھور نیز تغییر می کند انتظار، ،زمانال

 پیوندش را با صد سال اخیر دچار رکود نظری بوده و اصول و آموزه ھای مکتبی روحانیت در یک فقھ و

و » االصول ةکفای«حب بعد از مال محمد کاظم خراسانی صا. بیش از گذشتھ از دست داده است عیاتواق

شاگردان آنھا  -دوران مشروطیتدینی نظریھ پردازان مشھور محمد حسین اصفھانی میرزا حسین نائینی و 

 .چیزی بر نظریھ ھای آنان نیفزودند

شاید تنھا راه و  رزش ھای لیبرال دموکراسی،سازگار شدن با مقتضیات فرھنگ و ا بدون نو شدن و«

 حکومتی شدن و نظامی شدن باشد -گزینھ ای برای روحانیت در جھت حفظ نقش پر رنگ اجتماعی خود

روحانیت  دست دادن سرمایھ ھای نمادین علمی اش، معرفتی روحانیت و از -با کاھش اعتبار دینی ...

 )13ص ،خلجی ،نظم نوین روحانیت( ». قدرت سیاسی و نظامی خود را افزایش داده است

 میزان شاگردان و .مشروعیت خود را از شناسائی پیروانش اخذ می کرد ،مرجعیت شیعھ بھ طور غالب

قدرت مالی اش در پرداخت شھریھ و وجوه بھ شاگردان و طلبھ ھای حوزه  و ھواداران مرجع و مقلدین او

در این شناسائی نقش مھمی  -قدرت ھای محلی و مرکزینفوذش و نزدیکی کم و بیش آنھا بھ  ۀو حفظ دایر

 پس از درگذشت آیت هللا شیخ محمدعلی اراکی، 1373برای اولین بار درمرجعیت شیعھ در سال . داشتند

نھاد سیاسی وابستھ بھ جمھوری  -قم ۀمدرسین حوزۀعلمی جامعۀ -واپسین مرجع سالمند سنتی در ایران

در این بیانیھ . بیانیھ ای صادر کرد مستقیم منصوب رھبری ھستندور غیر اسالمی کھ اعضای آن بھ ط

علی خامنھ ای و  کھ یکی از آنھا رھبر جمھوری اسالمی، لید رسمی معرفی شدندمقام مرجع تق ھفت تن در

علی خامنھ ای، : ن حوزۀ علمیۀ قم چنین استیلیست ھفت نفرۀ جامعۀ مدرس(.بودند اوشش تن از ھواداران 

نام  .)، جواد تبریزی، محمد تقی بھجت، وحید خراسانی، موسی شبیری، ناصر مکارمفاضل لنکرانی

مرجعیت با این بیانیھ . در این لیست نبود سیستانی ی چون علی منتطری و آیت هللا علیمجتھدان بزرگ

 .خود گرفتھ یکسره شکلی حکومتی ب

 ۀباال و بدن نظامیو  فرھنگی ،ماعیاجت ،پست ھای سیاسی ولتی وروحانیت با دست اندازی بھ مناصب د

 .اشغال کرده اند اردستگاه دولتی 
مدرن «بھ  زیر نظارت رھبری علمیھ در عین حال با ایجاد مرکز مدیریت حوزۀ ،روحانیت دولتی شده

ای شور، 1360- 61دفتر تبلیغات اسالمی ھای دیگری چونو با ایجاد نھاد حوزه ھا پرداخت »سازی

97 
 



و ستاد  نماز ۀستاد اقام ،سیدگی بھ امور مساجددفتر ر ،جمعھائمھ  ۀخان دبیر )68-تبلیغات اسالمی
  قضائی از طریق نمایندگان مستقیم امنیتی و -اعتکاف و سازمان ھائی در درون نھادھای نظامی برگزاری

بھ  وجوھات شرعی ف وناشی از اوقا ھایدرآمد عالوه بر ی دولتیرسم ۀاختصاص دادن بودجامام و 

وجود  کنونست یافتھ کھ تاد روحانیت - یا دولت مذھب و - در جھت وحدت سیاستتیک نظمی تئوکرا

 جھانی اینترنت و استفاده وسیع از تکنولوژی مدرن، روحانیت و حوزه با اتصال بھ شبکۀ .نداشتھ است

ۀ یحوزۀ علم ،مقامات سپاه ۀگفتھ ب .نفوذ خود را بھ بسیاری از کشورھای مسلمان گسترش داده است ۀدایر

از ھزار دانشجو  33با ایجاد دانشگاه جھانی مصطفی با  وه در سراسرجھان تاًسیس کرده حوز 500 ،قم

 83دستگاه آخوندی در ایران، با ایجاد تیپ مستقل  .مال گردیده است ۀبزرگترین صادر کنند کشور 108

خوندھای حوزه ھای وآ طالباز  تیپی رزمی در پیوند با سپاه پاسداران و منحصراً  ،صادق امام جعفر

 قضائیھ،ۀ روحانیت خارج از نھاد قو ۀنظر مستقیم رھبری و ایجاد دادسراھا و دادگاه ھای ویژ زیر علمیھ،

 با و فتھرزیر نظر گ مالھا را ساختارھای نماز جمعھ، و ھمۀ حوزه ھادراطالعاتی مخوفی کھ  دستگاه

و اقتدار مذھبی را  ایجاد کرده است تی در دولتدول یا واقع دولتی موازیدر  ،سیس زندان ویژه روحانیتتاً 

 .اقتصادی در ھم تنیده است -نظامی-با اقتدار سیاسی

ھ یک سری جمعیت ھا و احزاب سیاسی وابستھ ب طرف بر از یک روحانیت عالوه برشبکھ ھای فوق،

 ام المنفعھ،صطالح عھ انھادھای مالی و اقتصادی و ب مالکیت و ادارۀ در سوی دیگر ازمتکی است و د خو

 جامعۀ، قم ۀمجمع مدرسین حوزۀ علمی سازمان ھائی چون .دمستقیم یا غیر مستقیم شرکت دار بھ طور

و انصار حزب هللا، سازمان ھای  سازمان اقتصاد اسالمی، مبارز،ان مجمع روحانی روحانیت مبارز،

شبکۀ  .را بازی می کنندکھ نقش اھرم ھای سیاسی آن  وسیع روحانیت ھستند یا درونی در شبکۀ موازی و

بر یک امپراتوری  ،زیر نظر رھبر سری نھادھای مالی و اقتصادی عمدتاً  روحانیت با شرکت در یک

 .مالی تکیھ دارد

از  و اد مستضعفان و جانبازان نام گرفتبنی تاًسیس شد و بعداً  1357اسفند  9در  - بنیاد مستضعفان*

ھیاًت امنای آن  رئیس و ،)فقیھ عد از تصویب والیت مطلقۀب( .تصدی دولتی بھ زیر نظر رھبری منتقل شد

ن بھ فرمان رھبر بھ بنیاد مستضعفا 1383در  ،بھ بنیاد شھیدرا رھبر تغیین می کند با انتقال امور جانبازان 

دارائی ھای شاه و خانواده و وابستگانشان و  ۀاموال آن ابتدا از مصادر .انقالب اسالمی، تغییر نام داد

 .ھای مصادره ای بھ وجود آمددارائی 

ھلدینگ زمزم، بنیاد علوی، شرکت نفت بھران و شرکت آزاد راه . بانک سینا متعلق بھ این نھاد است

 ).سایت بنیاد( .ھای این نھاد ھستند تھران شمال از جملھ دیگر دارائی

دولتی  بودجۀاز  ،ی تاًسیس شد کھ عالوه بر درآمدھای خودشزیر نظر خمین 1358کھ در  - بنیاد شھید*

 .ھم سھم می برد
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با  ...ی برای کمک بھ فقرا و مساکین بھ دستور خمین 1357زیر نظر رھبری در  – امداد امام ۀکمیت*

 .دتوسط او اداره می ش شرگتا م و تاًسیس شد -عسگر اوالدی سرپرستی حبیب هللا

 برای کمک بھ مجروحان و بھ دستور خمینی 1360خرداد  15زیر نظر رھبری در  - خرداد 15بنیاد *

 .جانبازان تشکیل شد

انگلیسی ھندی تبار برای نوشتن  ۀمیلیونی دالری برای قتل سلمان رشدی نویسند 2 ۀاین بنیاد با تعیین جایز

 .از شھرتی جھانی برخوردار شد کتاب آیھ ھای شیطانی،

طبسی ظ عباس واع ،ھ کارھا و امپراتوری آخوند محافظترین بنیاد از عظیم -بنیاد آستان قدس رضوی*

در کنار این بنیاد عظیم جلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت و عضو م کھ منصوب رھبری استاست 

 .با حجم کمتری فعالیت می کند -زیر نظارت آخوند ری شھری –بنیاد شاه عبدالعظیم  -مالی

مالی بزرگی  ۀه و مًوسسآمد بھ وجود ،غام صندوق ھای قرض الحسنھکھ از اد - سازمان اقتصاد اسالمی* 

برخی دیگر از  خطر این نھاد و« .فعالیت می کند ،موازات بانک ھا و مًوسسات دولتیھ کھ ب است

صدمھ زدن بھ ارزش پول ملی در رقابت ناسالم با نظام رسمی بانکداری و اعتباری  مًوسسات اعتباری،

نقل از ھ ب 25/10/80 ایران نامۀاز روز.(» .رای فساد و تطھیر پول استکشور است و زمینھ سازی ب

 ).163ص، نظام حکومتی

ن کوتاھی قبل مدت زما ،1368ستاد از فرمانی کھ خمینی در نام این  - ستاد اجرائی فرمان حضرت امام*

فروش امالکی کھ بی صاحب  و بنیاد گذاشت کھ خرید او نھادی را. است گرفتھ شدهاز مرگش صادر کرده 

در شرح قدرت رھبر ایران و مقالھ  خبرگزاری رویترز* ۀتحقیق ویژ ،در این مورد .مانده اند را اداره کند

بھ افشای کامل فعالیت ھای شبھ مافیائی این ستاد و  -تربتی ۀھای استیواستکلو و بابک دھقان پیشھ و یگان

بھ یک  این ستاد بر طبق این مقالھ .پرداختھ اند دتوسط علی خامنھ ای اداره می شو قدرتی کھ مستقیماً 

از فعالیت ھای  .صنعت ایران سھام دارد در ھر بخشی از کھ تقریباً  ازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده استب

بھ . مرغ ھای ضد بارداری و حتی پرورش شتر نفت و مخابرات گرفتھ تا تولید قرص - مالی بانکی و

 .شودبرآورده می  میلیارد دالر 95حساب رویترز دارائی این ستاد رقمی در حدود 

با تفسیر مجمع  .ر کردقانون اساسی را صاد 44میالدی خامنھ ای دستور بازنگری اصل  2004در سال

خامنھ ای در سخنرانی خود در  .خصوصی سازی صنایع بزرگ مجاز شناختھ شد ،تشخیص مصلحت

و  ر آن بخش خصوصی شرکت داشتھ باشدو د ای اقتصاد رقابتی باید ایجاد شودزمینھ بر گفت 1390

درصد  80مجلس با فرمان خامنھ ای و مصوبۀ 1385در سال . تواند در اقتصاد کشور سرمایھ گذاری کندب

 .مخابرات بھ بخش خصوصی واگذار شد، گاز ،نفت، بیمھ، بانک ھا، کتھای دولتیشر سھام بخشی از

 خصوصی ۀمزاید در انجام شده بود ایران در کھ تا بھ حالای  بزرگنرین معاملھ ستاد در 1388درسال 

 .گرفت درصد سھام آن را 19و  شد سازی مخابرات ایران برنده
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ورد تنھا نھاد ماًذون در مکرد کھ ستاد اجرائی فرمان امام  اعالم ،قضائیھ در بخشنامۀ جدید رئیس قوۀ

 .سازمان ھای دیگر حق دخالت ندارند و اموال مربوط بھ ولی فقیھ است

http://iranwire.com/fa/blogs/guest/3454  * 

بھ دولت این قدرت را می دھد کھ  ...بر انفال و ثروت ھای عمومی است قانون اساسی کھ ناظر 45اصل 

اصل  ،دبرای ستا 45اما مھم تر از اصل  .زمین ھای رھا شده و اموال مجھول المالک را دراختیار بگیرد

 .را بھ بیت المال واگذار می کند» غیر مشروع«اموال کھ است  49

 و بھ بھانۀ ھنوز ھم کار می کنند 49اصل  ویژۀھای ه دادگا .این دو اصل زمینھ ساز ثروت ستاد شده اند

در گزارش فوق الذکر  .اموال عمومی ادامھ می دھند ۀدر عمل بھ مصادر» غیر مشروع«اموال  ۀمصادر

تاجران و افراد مقیم خارج از طریق این دادگاه  ،شاره شده کھ اموال بھائیانبھ بسیاری از موارد مشخص ا

این امالک و اموال را  خیلی از .و یا صاحبانشان مجبور بھ فروش با بھای اندک شده اندشده مصادره  ھا

 .تر فروختھ است ی گرانقیمت ھاستاد بھ ھمان افراد با  بعداً 

تا  قانون گذاری ،قضائی ،اجرائی ز باالترین سطوح رھبریا ،اشغال پست ھای دولتیاینکھ  خالصھ

و نیز سردمداران نظامی، امنیتی توسط آخوندھا و استیالی فقھا و حجج اسالم و آقازاده ھا  سطوح پائین تر

طرف و بنیاد ھای  از یکخزانۀ دولتی بر منابع مالی حکومت و و بوروکراتیک نزدیک یا وابستھ بھ آنھا 

روحانیت را بھ مردم کم کرده  وابستگی مستقیم مالی شبکۀ، ای نجومی از طرف دیگرمالی با درآمدھ

رو بھ  از این .زندگی می کنند آنھا بھ اتکا درآمدھای دولتی و یا اموال عمومی کھ در اختیار دارند، .است

در نزاع ر و یا کبھ مردم احتیاجی احساس نمی کنند جز برای تبدیل آنھا بھ گوشت دم توپ یا سیاھی لش

اعتبار  .ھا در راًس ھرم قدرت قرار دارنداین .ا یا قدرت ھای منطقھ ای و غیرهبرای قدرت بین جناح ھ

کھ در است نقشی  خاطربلکھ بھ  موقعیت مذھبی آنھا و نقششان بھ عنوان روحانی، قدرت آنھا دیگر نھ از

ین اعتبار در کنار دیوان بھ ا ،وحانیت بوروکراتیزه شدهر. سیستم دولتی و تقسیم کار اجتماعی دارند

جمھوری اسالمی نقشی اساسی  ۀحاکم ۀدر طبق ،بازاری ھای دولتی شده ،امنیتی ھا ،ظامیانن ،ساالران

 .دارند

 2پیوست 

یاد کنم کھ با توجھ بھ )  ش .ه 1234-1313( شیخ ابراھیم زنجانیالزم می دانم از کتاب خاطرات دراینجا 

 بویژهی مشروعھ طلبان و دیدگاه ھااین معمم و مجتھد در نقد شجاعت  عصری کھ در آن نوشتھ شده از

 .روحانیت حکایت دارد

 از معدود روحانیونی بود کھ در کنار تقی زاده و ،نماینده زنجان و تبریز در دورۀ اول تا چھارم مجلس

از منظر یک  :بود مدعی العموم دادگاه شیخ فضل هللا نوریاو  .قرار داشتخیابانی عضو حزب دموکرات 
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در اینجا بد نیست توجھ شود کھ . از نظر شیعھ می پردازد ،سیاسینظام  معمم بھ جستار حکومت و

شیخ فضل هللا بر مبانی دینی متکی است و اتھام او  ابراھیم زنجانی بھ ضد» ورقۀ الزامیۀ«کیفرخواست یا 

گری ھا، غارت شتھ جنایات، سرکوبخ و تأیید یک ربھ شیخ فضل هللا عدم رعایت موازین دینی از جانب شی

شیخ فضل هللا در پاسخ اتھامات تنھا یک . ھا و دزدی ھای مستبدان و منتفع شدن از دستگاه استبدادی است

مجتھد ھستم و بر طبق الھامات قوهٴ اجتھادیھ و ّشِم فقاھت راھی را کھ مطابق شرع  من«: جملھ می گوید

را رد کند ع ابراھیم زنجانی نمی توانست این پاسخ شیخ فضل در واق. »دموی و عمل نموتشخیص دادم پیر

ضل هللا بھ محکوم کردن شیخ فدر واقع ! و اقتدارات مجتھد را منکر شودچون نمی توانست اختیارات 

حکومت  امامت و بارۀشیعھ در نظریۀچھ بھ  اگر. اساس احکام شرعی برخی از مجتھدان بوداعدام ھم بر

در این باره از زبان یک سنی در گفتگویی  د نظر خود رامی کناما سعی  .چددر غیاب آنان در نمی پی

می » حکومت اسالمیھ بھ طرز جمھوریت«او مذھب عامھ و اھل سنت را . تحریر در آورد رشتۀ خیالی بھ

ر انتخاب رئیس مسلمین دخالت د ... مداخلھ در امور داشتھ باشند باید عموم اسالمیانی کھ می توانند. داند

 .مدار بر اکثریت خواھد بود اھل حل وعقد و انتخاب کنندگان شدن بیو در این مورد اگر اختالفی  نندک

سلطنت شخصی و تعیین سابق مر « سوی خداوند و پیامبر را یعنی نصب ازوی مبنای شیعھ  برعکس،

اسالم باید  ناچار بھ مذھب -پس جمھوریت در چنین اعصار«:سنی خیالی او می گوید  -.می خواند» ق حال

 )112-13ص، مھدی خلجی ،نظم نوین روحانیت(» .در میان باشد

در  آنچھ مربوط بھ امور و تکلیف ھای دینی می شود، کھ در دھا را تبلیغ می کر پروتستان ایدۀاو این 

 بھ ھیچ شک و تردیدی«: خاطرات می نویسد 39 صفحۀدر  .اسالم واسطھ ای بین خدا و انسان نیست

را  او حتی پا» .روحانی ندارد اسالم قطعاً  .یک صنف روحانی مقرر نکرده است بشر، و اسالم از امت

قام تشریع و میانجی گری او را در م م گزار فرو می کاھدنقش پیغمبر را نیز بھ یک پیا ،تھفراتر گذاش

و کسب  ارتزاق از راه دین ،این بنیاد بر« :او اضافھ می کند )123ص  ،جاھمان(» .وتکوین نفی می کند

بھ و در آمد  ن مانند دیگران باید کار کنندیاو روحان در اسالم جایگاھی ندارد بھ عنوان روحانی امتیاز

 ».آورند دست

ی نقلی کھ سراسر ا مسألۀبحث حکومت را نھ  و والیت فقیھ می رسد نظریۀاو با استدالالت متعدد بھ نفی 

 .ندانتخابی می دا آن راکم عقل ھ حو ب عقلی می انگارد

آمد روحانیت در منابع درھای علمیھ  حوزۀاو فساد را در « .است مسألۀاز این  انتقاد او بھ روحانیت فراتر

خریدن گناھان از طریق دادن پول بھ (در امر قضاوت و رد مظالم  ،)زکات و تصرف در اوقافو  خمس(

 ،)عزاداری و گریھ و زاری زیارت و تعزیھ و مراسم( تکیھ ھا و امامزاده ھا امامت مساجد و ،)مالھا

دعا  ،)حج و ید روزه و نمازخر( خرید و فروش عبادات ،طالق و وصیت مرده خواری و ازدواج و

 )ھمان جا(» .می داند ،رمالی وفروشی 
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 پیچیدۀو بھ افشای روابط  پرده برداشتھ است ھا و اشرار پیوند روحانیت با لومپن او ھمچنین از ارتباط و

 ،ز مشروطیت در اصفھاندر تمام جنبش ھای شھری قبل ا .شھری می پردازد جامعۀار مالھا با این اقش

این   56-57ی سال ھاو  خرداد 15مرداد و  28و شیراز و در تمام وقایع بعد از انقالب تا  بوشھر، تھران

 .یدرد پا را می توان د

نھاد دولت  زجدائی نھاد دین ا یسم را باور بھاگر سکوالر«: ی در نظم نوین، نتیجھ می گیرد کھمھدی خلج

شیخ  نامۀزندگی  اجتماعی و سیاسی بدانیم، -و نفی ھرگونھ امتیاز دینی در دستیابی بھ مناصب اقتصادی

کھ در دوران  ».بھ شمار خواھد آمد سکوالریسم بارۀین رسالھ ھا در مھم ترابراھیم زنجانی یکی از 

 ،ایگاه اعتقاد دینی و اجتھاد سنتیپاو از  .شده استبھار آشنائی ایرانیان با تجدد نوشتھ  ،مشروطیت

 .با استبداد در تاریخ ایران می کاود آن را رابطۀو  می داندن را نا مشروع اقدرت روحانی ودولت دینی 

بھ اھتمام غالمحسین میرزا صالح  و پس از ھشتاد سال ھ شدزمان انتشارش با سانسور مواجکتاب او در 

نکھ با اقبال عمومی گسترده ولی دوباره با آبدون ھیچ توضیحی چاپ شد  1379ر دتھران انتشارات کویر 

ابراھیم زنجانی در بستان الحق می کوشد اندیشھ ھا و  .فروشی ھا جمع گردید خوردار شد از کتابای بر

از  نھادھای مدرن را با اندیشۀ دینی اسالمی آشتی دھد و حتی مانند بیشتر نویسندگان دورۀ مشروطھ یا پیش

اینکھ ابراھیم . داندمی » تمدن اسالمی یا ایرانی«مشروطھ آن نھادھا و اندیشھ ھا را ملھم از اسالم و 

زنجانی خواستار تحولی بورژوائی در جامعھ، خواھان بسط علوم و تفکر علمی و منقد روحانیت متحجر و 

عاری از خطا  او را» خود نوشتزندگی نامۀ «کھ نوشتھ ھای او و از جملھ  مستبد بوده بھ این معنی نیست

پرداخت  »بستان الحق«برای بررسی افکار ابراھیم زنجانی و تأثیرات آن در جامعھ باید بیشتر بھ  .بداینم

سھ سال پس از  کھ دو» مکالمات با میرزا یعقوب«کھ حدود یک سال پیش از مشروطھ نوشتھ شده و بھ 

تالش دارد اندیشھ ھا و نھادھای مدرن را با اندیشۀ در ھر دو زنجانی . مشروطیت نوشتھ شده رجوع کرد

بداند کھ خود کشورھای اسالمی قدر آن » تمدن اسالمی«دینی اسالمی آشتی دھد و آنھا را ملھم از اسالم و 

 .را ندانستند و غیره

  3پیوست 

 :سپاه پاسداران
عزل  و نصب روھا وصلح و بسیج نی اعالم جنگ و فرماندھی کل نیروھای مسلح و 110بھ موجب اصل 

و  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندھان عالی نیروھای نظامی رئیس ستاد مشترک و فرمانده

فاع و تخصیص د شورای عالیبا حذف  این اصل بازنگری شده، .ولی مطلق فقیھ است ۀھدعھ بانتظامی 

.  درت انحصاری ولی مطلق پرداختبھ تحکیم ق ،نھادھای دیگر کھ دیدیم ھمۀمثل  ،اختیارات آن بھ رھبر

 بھ عنوان ،قانون اساسی 150در اصل ، سپاه پاسداران کھ از نخستین روزھای پیروزی انقالب تشکیل شد
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کھ بھ یمن آن خود را  شد» برکتی«یران وعراق برای سپاه جنگ ا .نھادی موازی با ارتش تثبیت گردید

و تشکیل سازمان اطالعاتی خاص  ھای سنگین سالح سپاه با تجھیز بھ .تاحد یک ارتش کامل گسترش دھد

اصلی قدرت نظامی رژیم جدید ۀ وزن دریائی و زمینی ،بخش ھای ھوائیخود و گسترش نیروھایش بھ 

نظامی و شبھ  –با کنترل و ایجاد نھادھای موازی  نیروھای اختصاصی خود، عالوه بر سپاه،. گردید

 و می پردازد» نظم«سرکوب و برقراری لنی در عملیات بھ دخالت علنی و غیر ع - نظامی و انتظامی

 .نھاد بسیج است ،عمده ترین این نیروھا .ترش یافتھ استسعملیاتش تا نیروھای مخالف خودی ھم گ دامنۀ

 ،انصار حزب هللا ،ھا لباس شخصی ینام ھاھ آن طیفی از نیروھای نظامی و حزب اللھی ب عالوه بر

سپاه را یاری  ،ارعاب و سرکوب تظاھرات و مخالفینکنترل و  در ... و بھران زینخوا ،ناصحین ،ثارهللا

ھای  از ادغام کمیتھ انتظامی سازمان یافتھسازمان اماکن کھ در درون نیروھای  در کنار آنھا،. می دھند

رستوران ھا و -نظارتی آمرانھ و اطالعاتی بر اماکن عمومی و کافھ ھا انقالب شھربانی و ژاندارمری

این وظیفھ بھ احضار و بازجوئی مخالفان ھم گسترش  کھ در عمل بسی فراتر از دارد ...ھا و  هفروشگا

رد  .دامنۀ نفوذ و عملیات سپاه در خارج از ایران با تشکیل سپاه قدس گسترش زیادی یافتھ است .یافتھ است

نقش بازوی نظامی رژیم  در این راه سپاه .می توان دنبال کرد. .. سوریھ و عراق و و پای آن را در لبنان

 .را در ماجراجوئی ھای بین المللی اش بازی می کند

دستگاه حراست  -زیر نظر دارد آن راولی سپاه کھ وابستھ بھ وزارت اطالعات است ابزار مھم دیگری 

حضوری اطالعاتی و سرکوبگرانھ  ،دانشگاه ھاھای دولتی و  وزارتخانھ ھا و کارگاه ھمۀکھ در  است

 .دارد

 .تضاد بین فرماندھان نظامی و سیاستمداران باال گرفت عراق و آتش بس، ایان گرفتن جنگ ایران وبا پ

خواھان  ،مداران و تصمیم گیرندگان سیاسیت بھ گردن سیاس جنگ سپاه با انداختن تقصیرشکست در

 و راًسدر این جھت حرکت خزنده ای را برای نفوذ در بدنھ  و تن سھمی بیشتر در قدرت سیاسی بودگرف

در  ،در ھیاًت وزرا ،ھای سپاه در مجلسما شاھد حضور فرماندھان و کادربھ این ترتیب  .دولت آغاز کرد

در مطبوعات و مجمع تشخیص  ،در صدا و سیما ،در مراکز فرھنگی ،در بنیادھا ،دستگاه اداری دولت

 .مصلحت ھستیم

خوبی بیان ھ این خواست سپاه را ب 1383ھمشھری در  روزنامۀسردار غالمعلی رشید در مصاحبھ ای با 

 مبتکر، ،او آنھا را مدیران با قوت» ...ندفق بوده امو ن توانمند سپاه ھرجا بوده اند،مدیرا« .کرده است

چنانچھ «خدماتی خوانده و اضافھ کرده  عمرانی و ،تیضو ایثارگر حتی در عرصھ ھای نھ رفداکا عاقل،

ر را و نظام اداری و اقتصادی کشو اداره کنند درند کشور راقا فرصت ظھور بھ این عزیزان داده شود،

 ).281ص، نظام حکومتی) (».متحول کنند
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و خروج  انحصار ورود«. حضور سپاه در بخش اقتصاد با سرعت شگفت انگیزی در حال افرایش است

پروژه  ،نفت و گازۀ ا قرارگاه خاتم االنبیا در زمینمیلیارد دالری ب 7قرار داد ، کاالھا در اسکلھ ھای مھم

 ) 281، ص جاھمان( ».آن جملھ اند از ،آورده بھ دستھای وسیع عمرانی آب و برق کھ سپاه بدون مناقصھ 

ھای پرقدرت نظامی و سیاسی ارد تومان و بھ طور قسطی بھ نھادھزار میلی 15شرکت مخابرات بھ قیمت «

سود . ان مالیات پرداختی صفر لایر استمیلیارد تومان و میز 1200واگذاری نخست سود سال  .واگذار شد

فزاینده افزایش یافتھ جالب اینکھ ھنوز قسط ھای بدھی بھ دولت پرداخت نشده  بھ طورھای سال ھای بعد 

کھ میزان مالیات پرداختی کماکان  شتھمیلیارد تومان سود خالص دا 2200سال گذشتھ مخابرات . است

میلیارد تومان صادرات  2001میلیارد تومان شامل  2034با فروش خالص  پتروشیمی زاگرس .صفر است

مالیات پرداختی  1391میلیارد تومانی در سال  988میلیارد تومان فروش داخلی و سود خالص  33و 

معدن سنگ آھن فعال گل گھر بھ  .میلیارد تومان داشتھ است 1595 ی معادلصفر، سود قابل تخصیص

میلیارد تومان است و  1846سود خالص آن  1391ده و سال کمتر از یک دھم سود یکسال آن واگذار ش

میلیون دالر نفت را نیروی  175پیش مشخص می شود کھ  مدتھمین چند . ات پرداختی صفر استمالی

است و از پس دادن آن خودداری  پرداختھ ن کھ دولت را بیش از یکسال استانتظامی فروختھ است و پول 

را فرمانده نیروی انتظامی تضمین کرده بود و در بانک قوامین وارد وجوھی کھ بازگشت آنھا . می کند

محسن رفیق دوست رئیس سابق سپاه، کھ خود . »شده است و در فعالیت ھای این بانک بھ گردش آمده است

 :داشت کھ اعالم 1386ن ھمبشھروند  نامۀدر روز و رشوه گیری در سپاه داشتھ، دست باالئی در دزدی ھا

اقتصادی  فعالیت ھاالبتھ از نظر او این » ھم سد وھم اتوبان، ھم پاالیشگاه ،فرودگاه می سازد این نھاد ھم«

 )281ص ، ھمان جا( .است» سازندگی«بلکھ ، نیستند

فتم در سال این روند در مجلس ھ .آغاز شرکت مستقل نظامیان در قدرت است 1381انتخابات شوراھا در 

 . تکمیل گردید 1384ھوری احمدی نژاد در و با ریاست جم ادامھ پیدا کرد 1383

قدرت نظامی و مالی ای کھ پیدا  اتکا، بھ یت دیدیم، نیروھای سپاه پاسدارانطور کھ در مورد روحان ھمان

سرمایھ  ۀحاکم طبقۀدر بدنھ و راًس دولت وارد شده و بدین وسیلھ در ساختار بوروکراتیک  ،کرده اند

افتھ و بھ این اعتبار سھم خویش را در قدرت سیاسی طلب کرده و می خود را ی ویژۀجایگاه  داری ایران،

آنھا ھنوز بھ رھبر و بخشی از روحانیت برای مشروعیت بخشیدن بھ حضور و قدرتشان نیاز . گیرند

امری کھ عناصری از . تردیدی در کنار گذاشتن آنھا ندارند -ولی اگر مقتضیات قدرت ایجاب کند .دارند

 .از آن نام می برند» تای خزندهکود«خود سیستم بھ 
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    4پیوست 

     1358آذرماه -موضع حزب توده در مورد ھمھ پرسی قانون اساسی                      

 1358آذر ماه  7 ، چھارشنبھ104دوره ھفتم، سال اول، شماره  مردم ـ

 اعالمیھ کمیتھ مرکزی حزب توده ایران

 را تعیین می کند رانجام قانون اساسیس ھمھ پرسی قانون اساسی توازن نیروھا

 .و پس از آخرین اصالحات، طرح قانون اساسی را تصویب کرد جلس خبرگان بھ کار خود پایان دادم

بھ این . آذر ماه، ھمھ پرسی برای تایید قطعی قانون اساسی انجام شود 12و  11اکنون قرار است کھ روز 

 . ین نھادھای حقوقی و قضایی خود خواھد شدم ترمھترتیب جمھوری اسالمی ایران دارای یکی از 

مجلس بررسی نھایی پیش نویس قانون اساسی  ۀطرح کنونی قانون اساسی بھ دنبال جلسات تقریبا سھ ماھ

طی این جلسات، پیش نویسی کھ در خرداد ماه سال جاری بھ مردم عرضھ شده بود، عمال . تدوین شده است

در آن . متن تازه دارای محتوی یکدست و ھمگونی نیست. یختھ شدکنار گذاشتھ شد، و طرح تازه ای ر

 .نکات مثبت و منفی و گاه متضاد وجود دارد

مردم  ۀای مشخص خود را در معرض قضاوت ھمپیش نویس، پیشنھادھ ۀضحزب توده ایران بھ ھنگام عر

ریات و ارزیابی ، ارگان مرکزی حزب ما، نظ»مردم«قرار داد و ھم زمان با تشکیل مجلس خبرگان نیز 

ین اصول تصویب شده، منتشر ساخت و در بحث مھم ترھای متعددی را، بھ طور مشخص پیرامون 

ھمگان از این . عمومی پیرامون قانون اساسی و چگونگی تدوین آن و محتوی اصول آن شرکت جست

ی رسید، یعنی مطابق ما در ھر مورد، آنچھ را کھ بھ نظرمان مثبت م. پیشنھادھا و ارزیابی ھا آگاھی دارند

عکس، آنچھ را کھ منفی ارزیابی می کردیم، بھ پیشبرد آن کمک می کرد و یا بربا اھداف انقالب بود و 

یعنی معتقد بودیم کھ با نیاز زمان و حکم انقالب ما و خواست توده ھای مردم انقالبی ما مغایر است، با 

با ضروریات عینی تکامل جامعھ و مطالبات چھ بیشتر آن و بھ منظور بھبود متن و تطبیق ھرصراحت 

بھ برخی از این نظریات و پیشنھادھا توجھی نشد، . ترقی خواھانھ و انقالبی زحمتکشان ایران ابراز داشتیم

 .ولی بعضی دیگر مورد توجھ قرار گرفت و در متن قانون اساسی انعکاس یافت

است متممی بر قانون اساسی افزوده شود، ما بھ دنبال اعالم سرپرست وزارت کشور مبنی بر این کھ قرار 

ضمن پرھیز از ارائھ پیشنھادھایی کھ می توان «، 3/9/1358باز در اعالمیھ کمیتھ مرکزی حزب، مورخ 

 ۀتکمیل فروعات و جزئیات اصول متعددی از قانون اساسی داد، پیشنھادھای خود را دربار برای تنقیح و
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ثری ؤن و تضمین پیروزی نھایی آن نقش متاوردھای انقالب و تامیمسایل مھم و عمده ای کھ در تثبیت دس

نظریات و  ۀرصت بار دیگر مجموعما در این رابطھ و با استفاده از این ف. ، مطرح کردیم»خواھند داشت

ر وزارت کشور گذاشتیم، و ھمھ پیشنھادھای خود را برای اصالح، تکمیل و تنقیح قانون اساسی در اختیا

مید کھ این اصالحات مھم و اساسی بھ سود تثبیت، تحکیم و گسترش انقالب ضد امپریالیستی، ھا با این ااین

کراتیک و خلقی ایران در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران انجام گیرد و در متمم قانون منعکس ودم

 .گردد

و خلقی انقالب  کراتیکوما ھمواره گفتھ ایم کھ قانون اساسی باید بازتاب اھداف ضد امپریالیستی، دم

این زمینھ ھا تثبیت و تسجیل کند و راه را برای  ۀبزرگ ما باشد و دستاوردھای خلق ھای ایران را در ھم

انقالب بھ مراحل باالتری باز کند یک چنین قانون اساسی  یارتقاپیشبرد و تعمیق این دستاوردھا، یعنی 

 .ای داخلی آن ـ می توانست و می بایست باشدخود صالح برایی علیھ ضدانقالب ـ امپریالیسم و پایگاه ھ

جوانب خود پاسخگوی این انتظارات  ۀی مردم گذاشتھ می شود، در ھمأھ رطرح قانون اساسی، کھ اینک ب

دی ھای سیاسی و تامین آزا ۀخلق، در زمین ۀمردم و تعلق تمامی قدرت بھ اراد در مسئلھ حاکمیت. نیست

دود و ح ۀھا در جامعھ و خانواده، در مسئل ربوط بھ زنان و حقوق آنملی، در مسایل م ۀاجتماعی، در مسئل

در . نظام اقتصاد روستایی این نقض بیش از ھمھ بھ چشم می خورد ۀوظایف مراجع قدرت، در مسئل

منجر بھ آن » ھرچھ اسالمی تر باشد«بسیاری موارد میل تدوین کنندگان بھ این کھ متن در صورت ظاھر 

دقت محتوی کاستھ شود، بلکھ مطالبی کھ قاعدتا در قانون اساسی جایی ندارد و یا احکام شده کھ نھ تنھا از 

 . دینی، کھ نیاز بھ تسجیل قضایی آن ھا در یک سند حقوقی نیست، در طرح کنونی گنجانیده شود

 با ھمھ این ھا حزب توده ایران از ھمھ ھواداران خود و ھمھ مردم ایران دعوت می کند کھ در رفراندم

 . ی مثبت دھندأشرکت کنند و بھ این سند ـ قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران ـ ر

ایران شما مردم ایران را، علیرغم آن کھ ما قانون اساسی تدوین شده را انعکاس تمام  ۀچرا حزب تود

 خواست ھایتان نمی دانیم، بھ دادن رای مثبت فرا می خواند؟

م نکات منفی یاد شده، در مورد بخش قابل توجھی از اصول عمده، زیرا اوال در یک ارزیابی کلی، علیرغ

از این قبیل است فصل امور . قانون اساسی توانستھ است بھ طور مثبت مسایل مطروحھ را حل کند

اقتصادی و اصولی کھ در زمینھ تحکیم استقالل اقتصادی کشور و جلوگیری از استثمار و کمک بھ 

سرمایھ ھای انحصاری امپریالیستی و سرمایھ ھای غارتگر وابستھ زحمتکشان و در جھت قطع چنگال 

یا اصول مربوط بھ تحکیم استقالل سیاسی و نظامی کشور . داخلی از رشتھ ھای مھم و حیاتی سیر می کند

یا . استقالل و آزادی و این کھ بھ استناد یکی نمی توان دیگری را مخدوش ساخت ۀیا اصل مربوط بھ رابط
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ایی، کھ اگر چھ آن طور کھ باید خلقی و صریح کاربر نیست، ولی در اساس نظام شورایی اصل نظام شور

یا اصل مربوط بھ آزادی ھای احزاب و جمعیت ھا و انجمن ھا و مطبوعات . را پذیرفتھ و تثبیت کرده است

 یا اصل مربوط بھ مسکن و بھداشت و آموزش، کھ در زمینھ ھای حساسی از مسایل رفاھی و. و غیره

 .معیشتی، در جھت خواست مردم زحمتکش نوشتھ شده است

ھا در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، می آنھا و با تکیھ بھ آن ۀاین ھا مواد مھمی است و بر شالود

 .توان در راه تحکیم دستاوردھای انقالب و رسیدن بھ ھدف ھای واالی آن و پیشبرد انقالب مبارزه کرد

 ۀعمده را حفظ و تحکیم جبھھ یگانھ ھم ۀی مثبت فرا می خوانیم، زیرا مسئلادن راثانیا ما شما را بھ د

نیروھای خلقی در نبرد علیھ امپریالیسم، بھ سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و عمالش و بقایای رژیم سابق 

نیروھای نیروھا، بھ ویژه نیروھای راستین چپ و  ۀمی دانیم و معتقدیم کھ باید اتحاد و ھماھنگی بین ھم

راستین مذھبی، کھ ھمھ طرفدار خط امام خمینی، یعنی جھت گیری قاطع و بی تزلزل ضد امپریالیستی و 

مردم پیرامون خط امام، کھ ھم اکنون در رویارویی  ۀصف واحد ھم. خلقی ھستند، حفظ و تحکیم شود

ی آینده و مطمئن ترین سرنوشت ساز علیھ امپریالیسم آمریکا قرار دارند، عمده ترین وثیقھ پیروزی ھا

ما نباید اجازه دھیم کھ این صف واحد، . اھرم پیشرفت در راه آرمان ھای ضد امپریالیستی و خلقی است

شرایط . این پیروی یگانھ از محتوی ضد امپریالیستی و خلقی خط امام خمینی، رھبر انقالب، شکستھ شود

بھ سرنوشت انقالب، ھر چند دارای ھر طرح  مشخص کنونی بھ نحوی است کھ ھر انقالبی آگاه و عالقمند

پیشنھاد بھتر و کامل تری برای قانون اساسی باشد، باید بتواند عمده ترین گره مسئلھ نبرد ضد  و

امپریالیستی، یعنی حفظ و تحکیم صف واحد نیروھای ضد امپریالیستی را، کھ در عمل ھمھ با ھم در مقابل 

رای دادن بھ  ۀو نگذارد کھ مسئلھ شرکت در ھمھ پرسی یا نحودشمن مشترک ایستاده اند، تشخیص دھد 

آن، بھ دستاویزی در چنگ دشمن ما بدل گردد و از آن برای شکاندن صف مردم و ایجاد تفرقھ و تشتت، 

 .یعنی زمینھ سازی بھ سود ضد انقالب ـ امپریالیسم و عمال داخلی اش ـ سوءاستفاده شود

ین سند حقوقی و قضایی کشور و راه گشای مھم ترقانون اساسی، بھ عنوان  ثالثا ما با تمام اھمیتی کھ برای

 ۀمردم و مبارز ۀندگی واقعی و تجربپیشرفت ھای آینده قایلیم، فراموش نمی کنیم کھ در ھر حال این ز

نیروھای انقالبی است کھ نقش تعیین کننده را دارد و ھر سندی، بھ ھر نحو تدوین و تھیھ شود، بدون 

ردم و بدون انطباق با نیاز زمان، قدرت اجرایی نخواھد داشت و حداقل آن خواھد بود کھ با حمایت م

متممی تکمیل شود و نظریات پیشنھادھای درست و مطابق با روح زمان و با خواست مردم در آن گنجانیده 

 .شود
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کند و توده ھا  ھا تعیین میبش توده ھا و اراده دوران ساز آنولی در ھر حال جھت حرکت تاریخ را جن

، بھ علت، بھ أباید بھ سر منش. اریخی خواھند زدھستند کھ سرانجام مھر خود را بر ھر سند و مدرک ت

 .شالوده توجھ کرد و در جھت تاثیر بر آن ھا، ھمراه کلیھ نیروھای ترقی خواه و ملی خلق رزمید

 ! ھموطنان

در . ی بدھیمأم و بھ قانون اساسی جدید رکت کنیبا حفظ نظریات انتقادی خود، در ھمھ پرسی وسیعا شر

تاکنون ما صحنھ . دیگر در ھماوردی در مقابل امپریالیسم قرار داریم ۀاینجا بھ ھر حال ما در یک صحن

این بار نیز باید بر امپریالیسم، بھ ویژه امپریالیسم . ھای متعددی را در این مقابلھ پشت سر گذاشتھ ایم

ن صحنھ بکوشیم تا ھمھ کس ببیند و بداند کھ سنگرھا در ای. خلوع پیروز شویمآمریکا، و بقایای رژیم شاه م

نبردھای دیگری در . اصلی ھمان کسب پیروزی بر امپریالیسم و عمال اوست ۀنبرد نیز ھمان است و مسئل

بکوشیم تا ھشیارانھ و با آگاھی انقالبی، اصول مثبت قانون اساسی را بھ حربھ ای در این . پیش روی است

 .نبرد و برای پیشبرد انقالب بدل کنیم

حزب توده ایران در چارچوب قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و با احترام بھ موازین قانونی کھ 

توسط آن تعیین می شود، بھ خاطر تثبیت، تحکیم و گسترش دستاوردھای انقالب، بھ خاطر تعمیق ھر چھ 

ھ کن کردن تمام و خلقی انقالب بزرگ ما، بھ خاطر ریشکراتیک وبیشتر جنبھ ھای ضد امپریالیستی، دم

طنت نظام فاسد و تباھی آور سل ۀشئون زندگی کشور و سیطر ۀی در ھمامپریالیست ۀآثار و عواقب سلط

متحد خلق، بھ خاطر تحقق برنامھ پیشنھادی حزب ما و خدمت بھ امر  ۀاستبدادی، بھ خاطر تشکیل جبھ

طبقھ کارگر ایران و بھ توده ھای زحمتکش خلق ما، بھ پیکار در راه کراسی، بھ واستقالل ایران و دم

آرمان ھای واالیی کھ سی و ھشت سال با فداکاری و پی گیری بھ خاطر آن ھا رزمیده، فعالیت خود را 

 .سازمان خواھد داد

لحظات سرنوشت ساز تاریخی ھم شور . بیش از ھر وقت ھشیاری و تشخیص درست الزم است! ھموطنان

در . قالبی و آینده نگری الھام بخش را می طلبد و ھم آگاھی و درایت انقالبی و واقع بینی راه گشا راان

انقالب بزرگ ایران و وثیقھ تداوم و  ۀاز ھر دو جانب خود را شایست. خور این لحظات تاریخی باشیم

ی مثبت بھ قانون أو ر شرکت در رفراندم. ا حفظ کنیماصولیت کامل و نرمش الزم ر. تکامل آن نشان دھیم

 .اساسی نشانی از این شایستگی است

                                                                                         ۀ ایرانکمیتھ مرکزی حزب تود 

6/9/1358 
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