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 اسالمی انون اساسی جمهوریو مبانی ایدئولوژیک ق ی تاریخیزمینه ها

 اجتماعی و فرهنگی آن -و محتوای حقوقی، سیاسی، اقتصادی 

 3131 بهمن -بهزاد مالکی 

 :گفتارپیش

که  دمی کنتعریف  ای قواعد قضائی ۀعنوان قوانین پایه ای و یا مجموعه برا « la constitution»، قانون اساسی فرهنگ الروس

 .دنرا تنظیم می کن روابط بین حاکمان و شهروندان یک کشور

یعنی حاکم برروابط افراد با » :مجموع قواعد و ضوابطی را می فهمد که حاکم بر نظام اجتماع است فریدون آدمیت از حکومت قانون،

الخره حقوق شخصی و سیاسی و با -یو عمومحقوق خصوصی  خود دستگاه دولت، روابط افراد با دولت و حاکم بر حاکم بر یکدیگر،

جامعه را  رشته ای است که روابط افراد»نظر او ه قانون اساسی ب ،از این زاویه «.جملگی مشمول آن مفهوم کلی هستند  -حقوق اساسی

آن قواعد و  منشا   سیاسی جدید،ۀ در فلسف»: او اضافه می کند «.دمی کنمشخص  و حقوق و حدود هرکدام را هم می پیوندده با دولت ب

 (191-171ص ،عصر سپهساالر ،حکومت قانون اندیشه ترقی و ،فریدون آدمیت) «.مردم شناخته گردیده است ۀوابط ارادض

ثابت  از آنجا که این مناسبات عینی. ندهست اجتماعی و سیاسی –یعنی روابط اقتصادی  جامعه، حقوقی مناسبات عینی دربیان قوانین 

ابدی باقی  قوانین هم ثابت و ،شوندکمی و کیفی می  اجتماعی دچار تغییرات –تحوالت سیاسیو  یروهای مولدو در جریان رشد ن نیستند

کشور و تغییرات آتی آن  البته اصول مندرج در قانون اساسی هر .بالطبع قوانین اساسی هم از شمول این امر خارج نیستند .نمی مانند

دچار  یسیاس ۀمبارزبه ویژه طبقاتی  ۀتغییراتی است که این توازن در جریان مبارز و مذکور ۀتوازن نیروهای سیاسی جامع ی ازعتاب

قانون  و که یک جابجائی انقالبی انجام پذیرد تا زمانی دنند پیش بیاینرو بازنگری ها و متمم های زیادی می توا از این .دمی شوآن 

یا قانون  ت که قانون اساسی ایران در صد سال اخیر دچار آن شده وبارز آن تغییراتی اس ۀنمون .اساسی نوینی جای قدیمی را بگیرد

 .بازنگری شده است دچار تغییر و ،ارها و بارها با تغییر جمهوری هاکه ب ،سهاساسی فران

ساسی اولین قانون ا. آمدو به اجرا در تدوین گردید 1777یاالت متحده در اولین بار در ا شکل مدون و امروزی آن،ه ب ،قانون اساسی

تدوین قانون اساسی در این کشورها در  .آمد به وجودو سرنگونی سلطنت مطلقه  1779دنبال انقالب بورژوائی ه ب 1791در  فرانسه

های حقوقی جدید برای مالکیت  که در صدد تثبیت قالب و مناسبات نوین بورژوائی بود جدیدۀ نیازهای طبقاول پاسخی به  ۀدرج

 .غیره بودند و و رقابت آزاد ستد و تا مین آزادی داد تا مین حدود و ثغور بازار، ی کار،آزادی نیرو صوصی سرمایه،خ

یا و منشا  الهی  ین را از آسمان به زمین می کشاندگام بلندی است که قوان ،عنوان منشا  قانونه مردم ب ۀقرار دادن اراد با وجود این،

 .را نفی می کند «مستبد یا عادل»به اراده یک حاکم بودن قوانین متکی 

 می گوئیم. بسنده نمی کند «ارادۀ مردم است ،قانونمنشأ »که  حکم نادقیق به این« فلسفۀ سیاسی جدید»اما اندیبشۀ سیاسی و یا  

که منافع و خواست های متفاوت و  ندبیانگرمجموعه ای از طبقات، الیه ها و گروه های اجتماعی ا« مردم» به این علت که ،«نادقیق»

ارادۀ »دی دارند و دست کم در مورد مجموعۀ کامل و پیچیده ای از روابط، قواعد و نهادها که در قانون اساسی متجلی می شود متضا

منشأ قانون ارادۀ مردم »عصر روشنگری که  از این حکم مدرن علمی ِبدین سان اندیشۀ سیاسی ِ .از خود نشان نمی دهند« واحدی

را تظاهر ارادۀ یک طبقۀ اجتماعی  و حقوقی به طور کلی روبنای سیاسیز جمله قانون اساسی و اقانون و  تر می رود و، فرا«است

اعالم مردم همۀ به نام اراده و خواست تدوین می کند و  به وجود می آورد،آن را در یک روند طوالنی مبارزۀ طبقاتی  می داند کهمعین 

در لحظاتی  را دارد،از سوی طبقه ای که ابتکار و رهبری تغییر اجتماعی  مردم اعالم قانون به نام اراده و خواست همۀاین . می نماید

طبقات و الیه های دیگر یا به خاطر نداشتن بدیل اهی هم ممکن است اده و خواست اکثریت مردم باشد و گممکن است واقعا بیانگر ار
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جمله و از)قانون  اما .معین، تجلی ارادۀ خود آنها هم هستشوند که قانون آن طبقۀ  بدان تن دهند و یا دچار این توهم ی از خوددیگر

منافع اقتصادی و بیانگر اجتماعی معین و  –همواره مدافع روابط اقتصادی  ،روبنای حقوقی و سیاسی، و به طور کلی (قانون اساسی

که به تدریج این توهم این موضوع  با آشکار شدن .«منافع همۀ جامعه»یا  «منافع همۀ مردم»سیاسی و فرهنگی طبقۀ معینی است و نه 

و  بحث طبقات اجتماعی می گردد قانون موضوع مجادله و .ضعیف می شودمردم است همۀ بیانگر ارادۀ  ،رسمیت یافته قانون اساسیِ 

 می آید به وجودها و نظرات گوناگونی  دیدگاه، را به میدان مبارزه می کشاند طبقات اجتماعی ها و از آنجا که انقالب با خود اکثر گروه

امکان ارائۀ بدیل های دیگر فراهم می گردد که تحقق عملی آنها به مبارزۀ طبقاتی و به توانائی سیاسی و رهبری طبقات یا گروه هائی  و

 .آلترناتیو جدیدی پیشنهاد می کننداست که 

طور ویژه بیان ه طور عام و قانون اساسی به بها و تعاریف خودشان را نسبت به قوانین  از این زاویه طبقات جدید می توانند دیدگاه

در نهایت این طبقات حاکم و حکمرانان  .به صورت مستقل و قائم به ذات عمل نمی کنندهرچند که قوانین و از جمله قانون اساسی  .کنند

ای آن را بر طبق منافع خود و یا اجر بر این قوانین می زنند هر خود رااجتماعی م   –تاریخی ۀ که در هر وضعیت و مرحلتند هس جدید

 .(در جاهائی که این قوانین با منافع آنها سازگار نباشد)شکل می دهند یا مسکوت می گذارند 

از  .بلکه به ماهیت آن نیز می پردازد، بندی حاکمیت و رژیم حاکم را تبیین می کند نه تنها صورت هرکشور،قانون اساسی  این،بنابر 

 .هنمون می سازدر ،به شناخت هر چه بهتر رژیم حاکم را است که ماای تحلیل آن دریچه  ،این بابت

یا عدم اجرای  اجرا سر هنوزهم بر مورد نقد قرارگرفته ومختلف  از جوانب و بارها بدو تدوینش، از ،قانون اساسی جمهوری اسالمی

 ،«حکومت اسالمی»جهت یکدست کردن  ی اش درتناقضات عرف پاالیش آن از و یا «اجرای کامل و بی تنازل آن»این یا آن ماده و یا 

کارگران  های مخالف از جمله بلکه شاهد کج فهمی های زیادی در میان گروه ،موضوع مجادله و بحث است ،انه تنها در میان باالئی ه

 .زحمتکشان نسبت به مفاد این قانون هستیم و

من  .ضرورت خود را از دست نداده است ،زمینه ها ۀجاعی آن در همغایت ارته ماهیت باین قانون و نشان دادن  خوانیرو باز این از

اول نشان  ۀدرج و در ایران بپردازم نون اساسی درتدوین قا به مسیر یک نگرش تاریخی، با حاضر ۀنوشتبخش نخست  درکوشم  می

گام تدوین قانون اساسی را از ه گام ب ،هدر تمام این را طور ویژهه ب ،و روحانیت معتقد به والیت فقیه طور عامه روحانیت شیعه بدهم 

را یکسره به ابزاری برای  آن و منحرف کرده اند، پیشروان جنبش دموکراتیک در ایران بوده است مسیر دموکراتیکی که مورد نظر

ی چون مفاهیم .ندای آزادی طلبانه و عدالت خواهی تبدیل کرده اند نیروهای مخالف و هر ۀزحمتکشان و هم سرکوب کارگران و

به لفاظی های بی محتوائی بدل  ... و تقالل قواتفکیک و اس شورا، انتخابات، عدالت اجتماعی، برابری، دموکراسی، آزادی، جمهوری،

 .قدرت والیت و فقاهت و ارزش های اسالمی و ضوابط و قواعد شرعی ندارند گونه ارزش واقعی و عملی در مقابل گشته اند که هیچ

های سیاسی و روشنفکران و نیروهای دموکرات و چپ در این راستا  جا به نقش شخصیتیا آن جااینهم کرد در عین حال سعی خوا

سیاسی روحانیت و مذهب  -ها در برخورد به نقش ایدئولوژیکبه کمبود و نقصان بزرگی که این اشخاص و نیرو به ویژه. اشاره کنم

دن جنبش دموکراتیک مردم به انحراف کشان رد وحانیت رارمخرب ه نقش محافظه کاریشان باعث شده ک مصلحت طلبی و و داشته اند

نبینند و یا به آن  56-57ی ها سالو جنبش مردمی  نهضت ملی شدن نفت ،مهمی چون انقالب مشروطیتهای تاریخی  بزنگاه ایران در

اقتصادی و  ی،ن در زمینه های سیاسی، حقوقوارد خود متن قانون اساسی می شوم و مهم ترین مواد آنوشته، دوم  بخشدر  .کم بها دهند

و نشان می دهم که در تمام این موارد قانون اساسی جمهوری اسالمی همچون سدی در مقابل پیشرفت  بررسی می کنمرا فرهنگی 

طبقات و گروه افتصادی و سیاسی و فرهنگی توده های مردم به ویژه طبقۀ کارگر عمل می کند و پشتیبان منافع استثمارگرانۀ  -اجتماعی

 های حاکم است که روحانیت حاکم و نهادهای رسمی و غیر رسمی وابسته بدان بخش مهمی از این اقلیت استثمارگر حاکم را تشکیل می

 .دهند

 :کنم را از قانون اساسی در چهار زمینه دنبال می بررسی خود

 جمهوری اسالمیدر  جایگاه دموکراسی حکومت و یا، اجزبررسی سیاسی و ماهیت قدرت سیاسی( 1 
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و حقوق کارگران و زنان و و حقوق مدنی ها و احزاب  آزادی مطبوعات و جمعیت به ویژهو آزادی ها  ۀمسا ل ،بررسی اجتماعی (2 

 .های قومی و ملی حقوق اقلیت

 ...تعاونی و خصوصی و  ،اقتصاد دولتی ،رویکردهای قانون اساسی به مسائلی چون مالکیت بررسی اقتصادی و( 3 

 .سیاست خارجی جمهوری اسالمی (4

والیت  ،در این راستا .قانون اساسی جمهوری اسالمی، حکومت و ساختار قدرت است رمحوری د ۀمسا ل سی سیاست داخلی،در برر

بحث نظری والیت فقیه در مبحث عامی از رویکرد اسالم به سیاست و حکومت  .فقیه از ویژگی و اهمیت اساسی برخوردار استۀ مطلق

 .نگاهی تاریخی و مفصل بیندازیم ،مسألۀالزم می دانم که به این  ،این نقطه نظراز  .جا می گیرد

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

 بخش اول

 بررسی برخی زمینه های ایدئولوژیک و تاریخی قانون اساسی جمهوری اسالمی

   :والیت فقیه در بستری تاریخی

که مسلمانان نتیجه رسیده بود همانند آبشخورهای ابراهیمی و غیر ابراهیمی اش به این  ،بستانعر ۀسیسش در شبه جزیرأاسالم از بدو ت

با وارد  قریش،ۀ محمد و یارانش با تکیه بر قبیل. به قدرت سیاسی و حکومت رو آورد شان به سیاست نیاز دارند وقدرت برای بسط نفوذ و

برقبایل رقیبش ( ... خند ق و احد و) موسوم به غزوات محمد ها، گسری جن یکاز طریق  نظامی و -شدن در یک کشاکش سیاسی

 .پیروز گردید

اسالم  .همدست نیرومندی برای حفظ و بسط قدرت خویش یافتند و به آن گرویدند ،در کیش جدید ،رقبای قدرتمند محمد و نومسلمانان

 .عربستان برقرار گردید ۀفا در شبه جزیرحکومت خل از مرگ محمد، بالفاصله بعد .نیرومندی برای وحدت قبایل عرب گردیدۀ حرب

 بود محمد خشک نشده  ۀهنوز مرکب وصیت نام .اولین حکومت اسالمی را تشکیل دادند ،(علی عثمان و ،عمر ،ابوبکر)خلفای راشدین 

 بین عایشه و) جملی جنگ ها .روی هم شمشیر کشیدنده ب دست یابی به قدرت، و برای جانشینی او ،سردمداران عرب و امیران که

و  ،(خوارج با علی و شکست خوارج)جنگ نهروان  ،(بین علی و معاویه با شکست علی)صفین ، (زبیر با علی بن ابی طالب طلحه و

 وقوع پیوسته بکوتاهی برای تقسیم مجدد قدرت بین قبایل مختلف عرب  ۀدر فاصل ،(بین یزید بن معاویه و حسین بن علی)جنگ کربال 

و ( سوریه و لبنان)تشکیل حکومت در شامات  خروج اعراب از زادگاهشان و .بزرگ جهان اسالم را برای همیشه رقم زد نشعاباتا و

گسترش  با یورش اعراب به امپراتوری ساسانی و .عراق و بصره آنها را به مرزهای دو امپراتوری قدیم ساسانی و روم نزدیک ساخت

آوردند  وجود هخلفای اسالمی را بۀ بنی امیه اولین سلسل .دموجود آه ایجاد امپراتوری اسالمی ب ۀزمین نفوذ و قدرتشلن در شمال آفریقا،

 ۀاز قبیل)بعد از آنان بنی عباس  .دندکرعی حاکمیت مسلمانان را برقرار در قلمرو وسی( میالدی 751-661)سال  91مدت ه و ب

 .تا مرزهای اندلس گسترش دادند( یمیالد1257-751) سال 517 مدته عباسیان را ب ۀسلسل ،(عموی محمد ،هاشمیان

که برخی ازعلمای سنی  جائیتا  .وجود ندارد یا امام برای حکومت شرط معصوم بودن سلطان یا خلیفه و سنت، سیاسی اهلۀ در اندیش»

یرش واقعیت توجیه یا پذ ن جابر را براساس ضرورتاحکومت سلط در نوشته های خود،« ابن تیمیه»و « امام محمد غزالی» از جمله

 .کرده اند

در واقعیت، دین و دولت جدائی ناپذیر  ،سیاسی حاکمیت، در نزد علمای اهل سنت می توان نشان داد ۀجدا از تناقض هائی که در اندیش»

 .(نشر اختران، ماشاء هللا آجودانی ، 171ص ، ایرانیۀ مشروط)« سلطان ولی امر محسوب می شد .شد تلقی می
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کتاب سلوک الملوک  ،خنجی اصفهانی که در آرزوی برپائی حکومت اسالمی فضل هللا بن روزبهان، ،اهل سنتۀ برجستیکی از علمای 

به  ن در عرف شرع کسی است که بر مسلمانان مستولی باشد،اسلط»: نوشت ا  پا را تا بدانجا پیش نهاد که صریح را به تحریر در آورده،

 .مادام که مخالف شرع نباشد نهی کند، واجب است طاعت امام و سلطان در هرچه امر و :و علما گفته اند ر،کقوت لش حکم شوکت و

 .(171ص ،همان جا) .«خواه جابر خواه عادل باشد،

در کشوری مثل  و از آن باالتر مقام مذهبی کشور را دارد و باالترینا. منین لقب داردؤامیر الم پادشاه کشور مراکش، ،ون نیزهم اکن

استبداد  تواما   ،اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی .یافتوهابیان قدرت مذهبی  بین قدرت سلطنت وتمایزی  ل بتوانکمش ی،عربستان سعود

 .مذهبی متکی به قوانین شرعی را در آنجا جاری ساخته اند

می وان علی خارج قدرت از دست پیر فرزندش در کربال در زمان یزید، کست علی در جنگ صفین با معاویه و کشته شدن حسین،با ش

 قرن، 14و به مدت  شکل می گیرد، مبدا  فقاهت و حکومت فقاهتی امامت و ۀنظری ،سر آن د که برمی شوگاهی رهگ این جدائی، .دشو

ست که حکومت در اصل ا شیعیان بر آنۀ نظری اولیۀ هست. را بر مبارزات نظری و عملی انواع فرقه های شیعه می گستراند خودۀ سای

بیش از همه در تکوین نظری  ،جعفر صادق ،امام ششم ،در میان امامان شیعه .سلطنت امری غصبی است م معصوم بوده وآن اما از

مسلمانان  ۀخلیف و است (1) اهل حل وعقد ۀریاست دنیائی مردم برعهد پیامبر، بعد از ،کالم سنت در .حکومت اسالمی کوشیده است

ریتعالی دارای والیتی در این دیدگاه ذات با. مبرندراه پیا ۀامام و ولی ادام ،در کالم شیعه ولی .ریاست دنیائی دارد( منینؤامیر الم)

 ،نظر شیعهاز .(1) والیت تشریعی به پیامبر و ائمه تفویض شده است با اذن شارع، و( و کون والیت ذاتی ناظر بر وجود) تکوینی است

والیت  ،اما از نقطه نظر کالم .بابت به طریق غیب و معجزه دست یابی دارندو از این  حب مرتبه ای از والیت تکوینی اندامامان صا

از بعد  به ویژه ،مانراه اما ۀادام سر چگونگی ولی شیعیان بر. چرا که یک شرط آن معصومیت است. در حد امامت قطع می شود

فقها و علمای دین تا زمان بازگشت مهدی، در  و نقشی که( امام مهدی)امام دوازدهم « غیبت»و ( ریکامام حسن عس)مرگ امام یازدهم 

که در ابتدا توسط امام  .است "نیابت"نهاد  شیعه گردیده، ۀاما آنچه مانع از فروپاشی فرق». دچار چند پارگی می شوند عهده دارنده دنیا ب

این امر در پی مرگ امام  .ان دادسازم زکات را امام هفتم شیعیان بنیان گذاری شد و برای اولین بار جمع آوری خمس و ،موسی کاظم

نیابت عام ) عنوانه ب فقاهت با ایجاد نهاد و یافتدر طی چند دهه ادامه ( نیابت خاص امام)توسط چهار نایب امام غایب  ،حسن عسگری

مهدی ، ایران نظم نوین روحانیت درکتاب نقل از )« .امکان داد که اقتدار روحانیون شیعه تا زمان ظهور امام زمان حفظ شود (امام

 (1379خلجی 

ترکیب قدرت تغییر چندانی  در این  ،ساسانی و روم و عقب راندن اعراب ترک در قلمرو سابق های ایرانی و استقرار حکومت با

ها و موقوفات و اخذ مالیات های مذهبی و تکیه بر  با دست اندازی بر زمین ،شیوخ سنی و شیعه فقها و وروحانیان . حاصل نشد

بخشی از وظایف دولت های  ،به آن یند که با اتکامی دادتشکیل  قدرتی را ،کسبه و پیشه وران مرفها  ان و دهقانان مرفه و بعضزمیندار

عهده  رب ،و حل و فصل معامالت...(  تولد و مرگ و ،طالق، ازدواج) قضاوت و تمشیت امور خصوصی ۀایلیاتی را در زمین -فئودالی

سای قبایل توا م با کشمکش و رقابت بود سالطین واین تقسیم قدرت با  .داشتند دوران قدرت گیری صفویه را می توان از این نظر . رو 

صوفی مشرب  ۀفئودالی در ایران در قالب شیع -حکومت مذهبیبرای اولین بار  .دانستو قدرت سیاسی  روحانیان ۀچرخشی در رابط

ایلخانی  سیستم خانخانی و زمینداری و در مورد مناسباتمعنای عام آن  در را فئودالی فئودال و ،من اصطالح فئودالیسم) آمد به وجود

وارد مباحث شیوۀ تولید آسیائی و  یا ایران را نفی کنم و ویژگی های مناسبات زمینداری در شرق وبرده ام بدون آنکه  در ایران بکار

 -سنیان به ویژه -و کشتار وسیع دگراندیشان مذهبی  شیرشم به زورشاه اسماعیل و شاه عباس و شاه طهماسب  .(استبداد شرقی شوم

 ،قمه زنی ،سینه زنی)قانون شریعت و خرافات و تظاهرات مذهبی  .خود را در قلمرو وسیعی برقرار کردند پادشاهی -حکومت مذهبی

 طی هفت قرن پس از ،حانیانروی نظری و عملی تالش ها ۀاین چرخش بر پای. قدرت دولتی در همه جا جاری شد اتکابه ...(  تعزیه و

 .تزمان صورت گرف غیبت امام والیت در زمان ۀروی نظری کالمی و فقهی بر (2) عرفانی ،های مختلف ظهور اسالم در جنبه

اشتراک ۀنقط ۀنشان ،کانون قدرت صفویان رشیوخ د حضور فقها و
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 .والیت بود اجع بهبر کالم شیعی و عرفانی ر

ولی هم او ایجاد . به شرط عصمت امام مسلمین تصریح می کند( الفقها ةتذکر)در بحث جهاد کتاب  ،شتمحلی فقیه بزرگ قرن هۀ عالم»

عالمه مجلسی هم  .(جاهمان) «.صفویان حاصل می داند مکانی برای پذیرش امام عادل غیرمعصوم را با استقرار -شرایط الزم زمانی

والیت عرفانی که با ندای  ،با این چرخش. کانون سیاست صفوی پیدا کرد جایگاه واالیی در به این تفکیک و ثنویت معتقد بود که

ت فقها و شیوخ و تا به حکوم. به والیت فقهی در عالم سفلی سقوط کرد ،به عالم علیا نظر افکنده بود ،سر دار حالج بر« اناالحق»

 .مشروعیت بخشد ،سالطین

 .از قدرت سیاسی عقب نشستندن اروحانی ،ی نادر و کریم خانحکومت ها ها و برچیده شدن بساط صفویان و استقرار هجوم افغان با

قلمرو ۀ با استقرار مذهب شیعه در بخش عمد .از روی ای کسب مجدد قدرت سیاسی و برقراری حکومت شرع باز نیایستادند هیچ گاهولی 

و والیت عرفانی و  قهای بزرگ شیعه ریخته شدف نزد این بار ،پایه های نظری والیت فقیه ،پادشاهان ایرانی و رشد دستگاه آخوندی

 .کالمی به حاشیه رانده شدند

این  .نفع اقتدار اجتماعی فقیهان روبرو هستیمه ب ،قدرت سالطین و علمای روحانی ۀخوردن موازنهم ه ، ما با بدر دوران قاجاریه

 .طلب می کردند« اذن سلطنت»سالطین بودند که از فقها اذن جهاد و

« كم حاكمایقد جعلته عل یفان» منقول از امام جعفر صادق است، (مقبوله)روایت عمر بن حنظله ، والیت فقیه ۀتند مسا لین مسمهم تر

شرعی دیدگاه والیت فقیه را  ۀپای (3) که به استناد روایات دیگری از پیامبر اسالم و امامان شیعه (.من او را حاكم بر شما قرار دادم )

در اصول )االسالم کلینی  ةثق ،(خاتم المجتهدین) ق. ه  941، برای فقهائی چون محقق کرکی. ه می سازندیعبرای بسیاری از علمای ش

در کتاب )خمینی  و ،میرزای نائینی ،(در القضاء)شیخ انصاری  ،(در جواهر)ین نجفی شیخ محمد حس ،مال احمد محقق نراقی ،(کافی

محقق کرکی فقیه . فقیه، مورد استناد قرار گرفته استۀ ثبات والیت انتصابی مطلقعمر بن حنظله در ا ۀمقبول ،(والیت فقیهالبیع و 

فقها در عصر غیبت می قلمرو اختیارات  ۀقائل به توسع ،نماز جمعه ۀدر رسال (لمای جبل عامل در لبنان از ع) بزرگ عصر صفوی

از . ت که اصطالح والیت فقیه را بکار برده استاولین کسی اس (4) شهید ثانی» ،113ص   ،قول کدیور در حکومت والییه ب. شود

مسالک  نقل ازه ب.)السالم می باشد منائب ائمه علیه ،آنچه نیابت در آن دخیل استۀ در هم ،و مجتهد و فقیه عادل در حال غیبتنظر ا

 .«(شهید ثانی از کتاب القضاء ،االفهام فی شرح شرایع االسالم

فقیه عادل و مجتهد و والیت  بین ۀ طور روشن رابطه برای اولین ب ،قاجاریه دورۀدر ( .ق .ه 1175-1245 ) همال احمد نراقی فقیه شیع

را « والیت فقیه»از آن فقیه اعلم دانسته و  امامت فراتر نهاده و حکومت را ۀرا از دایر پا و مطرح کرد« عواید االیام»را در کتاب 

 (.116ص ،ومت والییحک( ).در کالم نراقی جاری است« یاسی فقها بر مردموالیت س»و « انتظام امور دنیای مردم ») .مطرح کرد

فقهای شیعه  .دمی کن این وظیفه را دنبال( ق. ه 1355،یمیرزا محمد حسین غروی نائین)پس از وی میرزای نائینی از فقهای مشروطه 

عده ای همچون شیخ محمد ». تقسیم می شوند ستهبه دو د، عبارتی دیگر زعامت سیاسی فقیهه یا ب و فقیهۀ والیت عام ۀدر باب نظری

و  ،ین قائالن آنندمهم ترآیت هللا گلپایگانی و آیت هللا خمینی از  ،آیت هللا سید محمد حسین بروجردی ،(صاحب جواهر)حسین نجفی 

و مرحوم  ،بوالقاسم خوئیآیت هللا سید ا ،آیت هللا سید احمد خوانساری ،سید محسن حکیم ،آخوند خراسانی، شیخ انصاریبرخی مانند 

صرف نظر از اختالفاتی  .«ندگان و مخالفان این نظریه هستندمناقشه کن ۀدر رد( صاحب المکاسب المحرمه) شیخ الفقها آیت هللا اراکی

حد و حدود  تعییندر باب اعتقادی و کالمی بودن این نظریه و یا اینکه از فروع فقهی است یا نه و  ،ه مابین فقهای طرفدار والیت فقیهک

همچون ( عوام)و مردم  شارع مقدس ناشی می شود( قرار دادن)والیت انتخابی نیست و از جعل »: این اتفاق نظر وجود دارد که آن،

و صغیران که [ فرهنگ لغات معین –آنکه به سبب بی خردی و ابلهی از تصرف در اموال خویش ممنوع باشد : محجور]محجورین 

 ادارۀمسائل اجتماعی و  تمام اموری که در عرف به شئون سیاسی و]در امور عام  قرار می گیرند؛ ور شخصیتحت والیت یا قیم در ام

تمام . قرار می گیرند امور اشراف دارد، ۀو تحت قیمومت ولی عادل که بر هم. قادر به تشخیص منافع خود نیستند.[ جامعه بر می گردد

 (.113ص، حکومت والیی) «.تحت والیت شرعی فقهاست به استثنای سپهر زندگی خصوصی ها شئون انسان
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فقیه از امور والیت »تصریح کرده است؛ ( ش 1347نجف در سال ۀ های خارج فقه در حوز درس) خمینی در کتاب والیت فقیه

غار از لحاظ وظیفه قیم ملت با قیم ص -جعل قیم برای صغارمانند . ندارد[ قرار دادن و تعیین]و واقعیتی جز جعل  اعتباری عقالیی است

والیت عالج قصور و نقص مردم  ،در تمام نظریات فقهای طرفدار والیت فقیه (.41ص ،والیت فقیه) «.و موقعیت هیچ فرقی ندارند

چون معیار تصمیم »: گفته 159در ص « پیرامون وحی و رهبری»لب مطلب را آیت هللا جوادی آملی در کتاب  ،این لحاظ از .است

پس جمع والیت و  .تحدید حدود از طرف اوست تشخیص موکل و و میزان تصمیم گیری در وکالت، است تشخیص ولیگیری در والیت 

ما با (. 119ص ،حکومت والیی) «...چه اینکه ممکن نیست شخص مختاری برای خودش قیم و ولی نصب نماید .وکالت ممکن نیست

ولی  ،فقیهمی خواهد بگوید که  روشن تر زبانه که ب.رت روبرو هستیمفلسفی در این عبا ۀآشکاری از منطق ارسطوئی و سفسط ۀنمون

این مردمند که باید همچون . جامعه رعایت کند ۀرا در ادار لذا موظف نیست همچون وکیل نظر موکلین خود .مردم است نه وکیل آنها

  .نظر ولی فقیه سازگار و هماهنگ نمایند را با اعمال خود ،قاصرانو محجوران 

با قدرت  طرف سعی می کرد از یک ،بعد از نهضت مشروطه پیش و ۀر دورد ،یید والیت فقیهدر تا   یت شیعه با این انبان نظریروحان

و از سوی  سردمداران حکومت گسترش دهد پیوند با را از طریق نفوذ در دربار و خود قدرت ،ت قاجار کنار آمدهموجود یعنی سلطن

  .را به سیاق خویش در آورد سعی می کرد که آن ،آن زا حمایت مشروط ودیگر با همراهی با جنبش توده ای 

اصل  ،نیابت عام فقها ۀعلیرغم آنکه با تا یید نظری ،هشا میرزای قمی و شیخ جعفر کاشف الغطا از بزرگترین فقهای عصر فتحعلی

و شاه ناگزیر بود مشروعیت  ا تا ئید می کردندشاه ر ولی سلطنت فتحعلی از آن مجتهد فقیه می دانستند ،در عصر غیبت امام حکومت را

به فتحعلی شاه اجازه داد که رهبری جهاد با  اعالم جهاد داده و و همین شیخ جعفر بود که در جنگ با روسیه، خود را از آنان طلب کند

 ،ایرانی ۀمشروط).کرد یاد« ردبندگی خود اعتراف دا ما که بر ۀبند»همان اجازه نامه از شاه به و در  عهده بگیرده کفار روس را ب

 (.74ص  ،ماشاء هللا آجودانی

که او کسی علیرغم آن ،بر مشروعیت شاه در برخی از نوشته هایش صحه گذاشت، هم چنین است که مال احمد نراقی مجتهد معروف

 .روایت مدون کرد 19والیت فقیه را با استناد به  ۀاست که نظری

 پوشش شرعی می روئی سیاسی آنان راولحت آمیز و دکه دروغ مص، دارد« تقیه»ریشه در سنت  ،فقهای اعظم شیعه ۀاین رفتار دوگان

بررسی  را در سیر خود فعال   .خواهم گشتباز مسألۀبه این  بررسی آرای خمینی راجع به والیت فقیه، سطور آینده در من در .دهد

 .مشروطه ادامه می دهیمبه پیش زمینه های نهضت  تاریخی،

 وطیت و نقش روحانیترنه های انقالب مشپیش زمی

 .ی زیادی روبرو هستیمتغییرات اجتماع با تالطمات و ناصرالدین شاه، دوران سلطنت فتحعلی شاه و به ویژه در طی سلطنت قاجاریه،

 - ش .ه 1216)ترکمن چای  و( م 1713- ش .ه 1192)گلستان  ی ایران و روس و شکست ایران و تحمیل دو قراردادجنگ ها

ه استقرار انگلستان در جنوب ایران ب .از و پرداخت غرامات زیادی گردیدکه منجر به از دست دادن مناطق وسیعی از قفق( م1727

ی آن از عو جدائی قط( خورشیدی1236میالدی و  1757) ر هند و عدم موفقیت ایران در جنگ هراتدنبال گسترش مناطق نفوذش د

دادهای عقد قرار گسترش روابط تجاری و دیپلماتیک با کشورهای غربی و رفت و آمد سیاحان و مستشاران خارجی به ایران،، ایران

 گی هرچه بیشتر ایران را به قدرترایط وابستش ...جی و تا سیس بانک شاهنشاهی و اض خاررمتعدد و استق -بانکی -گمرکی -تجاری

حیات  ، برنگ اولروسیه و پایان ج 1917تضاد روسیه و انگستان حداقل تا انقالب  .روسیه و انگلیس فراهم آورد به ویژههای خارجی 

 .سیاسی ایران سایه افکنده بود

از طریق  که عمدتا   مترقی و سکوالر در ایران بود رشد اندیشه های ،گسترش روابط با خارج یکی از نتایج مثبت باز شدن درها و

بعد ه از این ب .شد به ساحت فکری ایرانیان وارد می یا در آنجا اقامت داشتند، آمد می کردند و روشنفکرانی که به خارج رفت و

 ۀوان انصار آنها در هماع ستم خوانین و مباشران و کالن و ظلم و مبارزات مردم به ضد استبداد و فساد دربار و شاهزادگان خرد و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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و ضرورت تغییر و اصالحات را بیش از پیش موضوع روز  ری و ضد استبدادی جریان پیدا کرددر دو محور ضد استعما والیات

 . ساخت

ر به شعار روز اقشا( و هنوز هم وجود دارد)روز از آنها وجود داشته  های ناقصی که آن درک ۀقانون و آزادی با هم ،خواست استقالل

 ،آز حکمرانان داخلی در رنج بودند خارجی و حرص و بازرگانانی که از رقابت ناسالم .روز ایران تبدیل می شد طبقات پیشروی آنو 

کار مشغولیت  زحمتکشان شهری و روستائی که غم نان و ،بداد و فساد دربار در عذاب بودنداستخفقان و  روشنفکرانی که از سانسور و

های زیادی از شهرهای مرکزی و شمالی ایران  جنبش بابی در بخش .مبارزه کشانده می شدند ۀر از پیش به صحنبیشت شان بودروزانه 

نمونه  -جنبش سراسری تنباکو ،ی متا خرترسال هاو در  ش .ه 13قرن ۀ در نیم شیراز و بوشهر، ی شهری در اصفهانشورش هاو 

 .های بارز این رشد مبارزاتی بودند

 ضد استعماری شکل گرفتند -چپ گرا و اسالم گرا حول دو محور ضد استبدادی -(مذهبی و عرفی ) یاسی ملی گراس -سه جریان فکری

خصوص در مبحث ما ه جای پای آنها ب. ایرانی را رقم زده اندۀ اخیر با حضورشان حیات سیاسی جامع ۀسال 151که در سرتاسرتاریخ 

 .راجع به قانون اساسی اهمیت دارد

واقع می خواستند م منجر شد که های پاسخگوئی به آنها به ظهور اصالح طلبانی در میان طبقات حاک ش ها و ضرورتاین جنب و جو

که  اولین کسانی بودند قائم مقام فراهانی از شاهزاده عباس میرزا و مشاور اصالح طلب و ادیبش، .به این ضرورتها پاسخ دهند بینانه تر

که قتل او مجال ، اصالحاتی را دنبال کرد، قائم مقام در وزارت محمد شاه، رگ زودرس عباس میرزابا م. قدم در اصالح امور گذاشتند

 ۀتی که در جامعاصالحا .بعد بودند ۀمردان اصالحات دور الدولهران امیر کبیر و سپهساالر و مستشامیرزا تقی خ .پیش بردش را نداد

در مد نظر های درباری را  خت و پاشتحدید فساد و ری ،ایجاد آموزش مدرن ،ریقانون مدا، تمرکز و امنیت روز، آنایلیاتی –فئودالی 

ی سرمایه ضرورتِِ  نخستین و انباشتِ  فراهم می آورد که برای رشدشرایطی را  بگذردبدون آنکه از مرزهای مناسبات حاکم ؛ داشت

و تکفیر  بار وسیع قاجار و چماق تحریمدر شاه و خاندانبا سد استبداد و منافع مواجهه  در ،اما این مردان اصالحات .حیاتی بود

از دست دادن نفوذ ارتجاعی و  -ربار و حتی خارج از کادر حکومتی که در تغییر و گام اصالحیمرتجع نزدیک به دروحانیان 

ندی که ن اصالحات و رودر این میا .و یا خانه نشین شدند جان بر سر آن نهادند مثل قائم مقام و امیر کبیر یا .منافعشان را می دیدند

 .واهم پرداختبه آن خ نقطه نظر بحث ما اهمیت دارد که پیش گرفت از قانون اساسی در گرته هائی از تدوین قانون و در سپهساالر

کربال و حماسه سازی از آن و علم  ۀروحانیت شیعه در وجود این شرایط فرصت تازه ای یافت تا با بازسازی واقع، از سوی دیگر

اجانب و کفار و با بلند کردن پرچم ۀ مبارزه با استعمار و سلط ۀو مبارزه با مدرن گرائی و عرف گرائی زیر بهانظلومیت شیعه کردن م

اعالم جهاد روحانیون به ضد روسها و  .ی کندری اسالم سیاسی جاها خون تازه ای در رگ ،آزادی خواهی و مبارزه با استبداددروغین 

دو  ،تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و رژی ۀبرای جهاد با کفار روسیه و واقع( روستائیان به ویژه) شرکتشان در بسیج توده ها

 .ندن گردیداکه باعث قوت و نفوذ بیشتر روحانیاند مهمی  ۀواقع

 ،(آقا نجفی)قی حمد تو سید م( سید شفتی) سید محمد باقر اصفهانی. والیت فقیه را تدوین کرد ۀنظری ،م نظراگر مال احمد نراقی در مقا

 .این حکومت را در سر می پروراندندۀ در مقام عمل در اصفهان داعی بود امام جمعه مسجد شاه اصفهانکه  پسرش

- م 1791 ۀدر ده. شد دید در حضور آشکار خارجیان میشاهد رشد وسیع تجارت و نفوذ خارجی بود و این را  ،اصفهان در این دوره

 دنبال اعتراضات مردم،ه ب 1791نخست امتیاز تنباکو در  .بودجنبش سیاسی در اصفهان را شکل داده  ،ماد مهار رخدهچ ش. ه 1271

ها و چهارم باالرفتن قیمت کاال ،سوم .(1794) ای آن در اصفهان تشکیل شددنبال آن شرکتی مستقل از بازرگانان بره ب ،دوم. لغو گردید

از تورم ناشی  .م1791 ۀصفهان مانند همه جای دیگر از دها. ر اصفهان تا سیس گردیدهم د که شعبه ای از آن تا سیس بانک شاهنشاهی

دوره در زیر تسلط ظل السلطان  این اصفهان در(. 142ص ،ونسا مارتین ،دوران قاجار) .از سقوط ارزش نقره دچار زحمت شد

اجتماعی در اصفهان از گسترش و عمق های  شورش -خاص حکومت او ۀخشونت و شیو ۀواسطه ب .بود( شاهزاده مسعود میرزا)

اصفهان در  کمی کمتر از سی سال قبل از انقالب مشروطیت، م1779 - ش .ه 1257در  .بیشتری نسبت به جاهای دیگر برخوردار بود
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رانگیخته اصفهان بۀ شورش را امام جمع ظل السلطان ۀگفته ب .به سبب باال رفتن قیمت نان بود، اتفاق افتاد که ظاهرا   زرگیشورش ب

شیخ باقر دو تن از علمای  امام جمعه و .مردم دسته دسته در مساجد گرد آمدند. ها بسته شدان از پخت نان سرباز زده و بازارنانوای. بود

شرکت وسیع  .که این عمل به معنای عدم مشروعیت حکومت بود آنان از برپائی نماز جمعه سرباز زدند .در را س بودندشهر ۀ برجست

و لوطی ها با شعارهائی خواستار  مردم. از نارضایتی عمیق مردم حکایت داشت ،م و لوطی های شهر در این تطاهراتی مردتوده ها

خودش را  ۀزبان و وسیل ،نارضایتی ها و گرایش ضد خارجیان آقا نجفی برای بیان این .او از اصفهان بودندخلع ظل السلطان و رفتن 

بر ضد  .م 1779او در . مسیحیان تحریک کرده و به آزار و اذیت آنان وادار می کرد یهودیان و ،او آنها را بر ضد بابیان» .داشت

هشت ممنوعیت برای  او -.آنان را وادار کرد که به اصطبل ظل السلطان پناه برندها تن از ن جنگی مذهبی را رهبری کرده و صدبابیا

مسلمانانی که در )مرتدان . کاالهای اروپائیان را نجس اعالم کرد. ام نموددر خواست اعد 1792برای بابیان در . یهودیان برقرار کرد

 ۀبه تعطیلی قهوه خانه ها و شکستن در و پنجر. را مجبور به فرار از اصفهان کرد( ودندبغداد مسیحی شده و در اصفهان سکنی گزیده ب

هم فراتر نهاده ، دیدگاه خود را نسبت به  از این را نجفی پاآقا . همت گماشت، قمار شده اند اینکه مراکز نوشخواری و ۀبه بهان ن،آنا

و کوشش برای  توسط ایرانیان با طرح نپرداختن قروض اروپائیان او. صورت یک نظریه گسترش داده حکومت اسالمی و نقش فقیه ب

 ۀبه ارائ ،جفی بر بستر این تجربهآقا ن .فراهم آورد بسط قدرت قانونی شرع و علما را ۀزمین ،ن برداشتن حقوق قانونی اروپائیاناز میا

دین و  .الزم االجراء است -هر دستوری که حاکم دینی و ملی صادر می کند -به موجب قانون حکومت اسالمی». خود پرداخت ۀنظری

هیچ  ا کند وهرگاه قاضی شرع تصمیماتی گرفت حکومت باید آنها را اجر ،در هر مورد ... بین آنها تفاوتی نیست حکومت توا مانند و

این آخری را مجبور کرد  ،انگلیسی ۀدر دعوای یک تاجر ایرانی با یک تبع ،آقا نجفی اساس این فتوا،بر« ...چیز ورای آن وجود ندارد

نگرش ملی گرائی مذهبی و نیز نگرش سنتی مبنی بر اینکه دین و دولت »که از قانون شرع اسالم تبعیت کند که مصداق عملی ای از 

روشن است که خارجی ستیزی روحانیانی چون ) .(146ص  ،دوران قاجار)  «را می توان دید توا مان حکومت اسالمی هستندپایه های 

وجود آمد را نمی ه ب ،ای ضد استعماری و ضد امپریالیستیکه بعد ها در جریان انقالب مشروطه و نهضت هآقا نجفی با ملی گرائی ای 

  .(توان یکسان گرفت

 ن و بسط نظری واوزن روحانی برای توضیح بحث ما و نشان دادن اهمیت و 13کز دیگر مبارزه در اواسط قرن دو مرشیراز و بوشهر 

لف کتاب تحقیقی . مرکز بزرگ تجاری بود ،زمان مثل اصفهان شیراز در آن .جالب توجه هستند ،والیت فقیهعملی  ونسا مارتین مو 

در رابطه با تجارت از طریق  [ش .ه1259-1279]میالدی 1771-1911های  سال ندر میا»:در این باره می نویسد  دوران قاجار

 حتی آنان در این دوره از این نکته آگاه شدند .طور اساسی ثروتمند شدنده تجار ایرانی ب ،1771گشایش راه کارون در  خلیج فارس و

التی که تجار کبه حکومت از مش با هیاهو بود وکه این خود منبع ناخوشنودی آنان . که تجار خارجی سودهای کالن تری می برند

در اینجا هم (. 115ص)« .ایرانی در رقابت با بیگانگان با آن روبرو بودند و از فقدان حقوق قانونی در مقایسه با آنان شکایت می بردند

و حاج میرزا ابراهیم  (ازیمیرزای شیرداماد )مانند اصفهان جنبش توده ای به سر کردگی تجار و روحانیونی چون سید علی اکبر 

به تعرض به منافع خارجیان و مخالفت  را تحت فشار قرار می داد و از سوی دیگر، ،حکمران شیراز ،قوامۀ خانواد ،سو از یک مجتهد،

و اشراف بازاریان  ،علما ،نمایندگاناز  فارس ۀخان تشکیل مجلسی بنام عدالت. می پرداختند ،بانک شاهنشاهی ،با نمودهای آن از جمله

قول حبل المتین از عرف اروپائی ملهم شده بود و یکی از نمایندگان آن حاج میرزا محمود معین التجار از چهره های ه محلی که ب

پخش و . آن در جهت محدود کردن قدرت استبداد بود ۀقدرت یابی جنبش و جهت گیری اصالح طلبان ۀنشان سرشناس مشروطیت بود

 از. اندنشانه های دیگر این گرایش عرفی و ترقی خواهانه  ،جنبش ۀحضور زنان در میان -اختر و قانون خواندن روزنامه هائی چون

به مجالس موسیقی  گرنه و ویراناححمالت مسل نجا هم مثل جاهای دیگر خود را درسوی دیگر گرایش اسالم گرا و حمایت از شریعت ای

پیوند با  رعنوان حلقه های ده اه حتی در تعرض به خارجیان و زنان آنان بو خانه و انبارهای یهودیان و ارمنیان و گ شرب خمر

 .می دادبیگانگان نشان 
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و جنوب گام  در شهرهای بزرگ شمال و مرکز به ویژهنهضت مشروطیت با این پیش زمینه های فکری و عملی در اقصی نقاط ایران 

با شعارهای قانون  در را س این جنبش قرار داشت و عمال   ان که تاریخا  بورژوازی نوپای ایر در این میان، .(5) به گام شکل می گرفت

ولی از همان  ،پا به میدان گذاشته بود ،مقید کردن استبداد شاهی و دربار های بیگانگان از منابع ثروت و و محدود کردن دست امنیت و

شد  حبان سرمایه های تجاری و سوداگران بازار تشکیل میاز صا اول آنکه این بورژوازی عمدتا   .ابتدا با دو پای چوبی حرکت می کرد

متقابل  یاتکا .در هم آمیخته بود، های مذهبی که بازار را مقر اصلی خود کرده بودند تو با روحانیت و سازمان در و در رشته ای تو

ه بخشی از بنکداران و تجار بزرگ از دوم آنک. این امتزاج بودۀ پای ،کسب مشروعیت بازاریان از روحانیتمالی روحانیت به بازار و 

این بورژوازی های زیادی شده و از صفوف  های خارجی صاحب ثروت برکت مشارکت با سرمایه های خارجی و فعالیت با شرکت

ی از بخش یپیوند هنوز پابرجا ،این افزون بر. ل و دودستگی می کردنوپا را دچار اخال ۀاین طبق ۀیکپارچ ۀگرا خارج شده و مبارز ملی

متحدان آن می  ضد استبداد فئودالی و هدموکراتیک ب مبارزۀیف عهم فاکتور مهمی در تض( مالکان -ابورژو)این بورژوازی با زمین 

به خاطر منافع طبقاتی معین و نیز  ،دهند شهادت می 13قرنۀ های میان چنانکه اکثر شورش ،هدر جنبش مشروط تروحانیشرکت  .بود

از طریق  که توان بسیج وسیع توده ای و نفوذ و قدرتروحانیان به واسطۀ . ه خواهان قدرت سیاسی است، بودمنافع ویژۀ روحانیتی ک

را در جهت اهداف  تا آنرا در دست گرفتند جنبش توده ای و اعتراضی شبکه های مذهبی در اختیار داشتند رهبری بخش مهمی از 

و  مانع مهمی در انکشاف مبارزۀ طبقاتیآنان، به ویژه روحانیان پان اسالمیست، حال آنکه . ارتجاعی خویش گسترش داده، هدایت نمایند

سال اخیر در هر بزنگاه تاریخی تکرار شده  151در  این مسأله .رنگ شدن نقش عناصر مترقی و دموکرات در آن می باشند پرمانع 

 .است

عناصر  بارزات اجتماعی و حّدت یابی تضادها، الزاما  گفتم که انعکاس م. ش.برگردیم به دورۀ مورد بحث، میانۀ قرن سیزدهم ه

گذشته از نقشی که قائم مقام و امیر کبیر در دورۀ محمد شاهی و اوایل . دوراندیش و روشن تر حاکمیت را به فکر اصالحات می انداخت

رداختن به مسا لۀ قانون به طور کلی و در دورۀ متا خرتر، با پ( سپهساالر)میرزا حسین خان مشیرالدوله  .سلطنت ناصرالدین شاه داشتند

 او پس از رسیدن به صدارت،». ین گفتمان در ایران داشته استو رشد ا قانون اساسی به طور خاص، نقش مهمی در بیداری افکار

شاه  نوشته و به-1276قبل از آن طرحی غیر رسمی در ( ه ق1277.)را نوشت و تقدیم شاه نمود (6)اولین طرح رسمی قانون اساسی 

مجمع فراموشخانه تا سیس  ،پیش بینی شده و انجمن سیاسی بنام ،عامه و مصلحت خانۀ ن تشکیل شورای دولتیآکه در  ده بودشعرضه 

 میرزا یوسف خان مستشار الدوله مزبوراصلی در تدوین طرح  .(17ص ،فریدون آدمیت ،حکومت قانون مترقی و اندیشۀ)« .یافت

داند و تغییر سیاست در جهت  منطق قانون اساسی را روزگار متحول می ،طرح مذکور .مهمی داشت نقش «یک کلمه»رساله  ۀنویسند

اصل آزادی  ،ی از دخالت در امر قضائیو منع هر مقام اجرائ قانون افراد در مقابلین طرح با قراردادن حق تساوی همۀ ، در اترقی

گبرها و سایر  ،یهودیان، از قبیل مسیحیان دین اسالم هستند، خارج از آنهائی که در ایران»: و پرستش را چنین توضیح می دهدمذهب 

حال باید آسوده و محترم  و یا آنهائی که برای کسب و تجارت به ایران آمده اند،علی ایرعایای خود ایران باشند خواه مذاهب مختلفه 

 (.197ص -همان جا ،آدمیت)  «.ین خود زندگانی کنندکه به آزادی تمام دراجرای آئاحدی به آنها نباید برسد  باشند و دست مزاحمت

که سپهساالر برای عرفی کردن قانون اساسی تصریحی  .اجرائی است از قوۀ قانون گذاریتفکیک اختیار  اصل بسیار مهم دیگر لزوم

باید از  ،تعلق دارده امور معاش و زندگانی کارهائی که ب». جالب است دارد و در آن از جدائی سیاست از دیانت صحبت می کند،

ها نوشته شود و عدد  فارسی، فقره فقره قانونیافته و برای امور دنیوی به زبان  انفکاک کارهائی که به امور معاد و آخرت متعلق است،

ها  گلجن معادن و پست و تلگراف، زراعت و تجارت، علوم، خارجه و داخله، مالیه،قبیل عدلیه، نظام، و مال هر اداره از گذاشته شود 

ن و مخالفت روحانیا. طرف شاه تصویب شداین طرح از . (197ص، همان جا)دستورالعمل خواهد شد  ،برای آن اداره. و غیره و غیره

دستگاه شرع و تفکیک های  تصریح محدودیت ،حقوق اجتماعی افرادبه رسمیت شناختن  .مانع از اجرای آن گردید –درباریان با آن 

آزادی در متن  از کلمۀ ،حاج مال علی کنی مجتهد ».د که مورد مخالفت قرار گرفتمواردی بو اجرائی از زمرۀکامل قوۀ قانونگزاری و 

خالف جمیع احکام رسل و اپا نقص است وعیوب و برظاهر خوش نماست و خوب و در باطن سره که ب« زادیآ یحۀقب کلمۀ»به نام 
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و  به توشیح شاه رسید -ه ق 1279شعبان  21طرح دومی با اصالحاتی در . «نام می برد....م و حکام واالمقامء و سالطین عظااوصیا

جدید اصولی و سیاست تحول  دا  برا باید م 1279قانون اساسی »قول آدمیت ه ب. مجلس مشورتی وزراء افتتاح شد 1279در دوم شوال 

اینکه از حقوق  مهم تراز همه  .نها تردیدی نیستآکاستی  در. کاری مهم و مترقی بود -امکان زمانی آن قانون در دایرۀ. ایران شناخت

 (.219ص ،جاهمان) «.د چیزی در آن گنجانده نشده بوداجتماعی افرا

ن او روحانی( انیس الدوله) دربار و حرم دربار رجال و در مقابل توطئۀ او ق .ه 1291و در. عجل بودتمس یدولت سپهساالر دولت

 ،در این امر. چار به استعفا گردیدنا ،به همراه شاه لح عرب در راه بازگشت از سفر اروپاچون حاج مال علی کنی و سید صا ،مرتجعی

ها از این  و روس ها بود با انگلیسی (7)قرارداد رویتر ۀامضاء کنندسپهساالر  که چرا .تزاری و انگلیس بی تا ثیر نبود ۀرقابت روسی

قول آدمیت ه ب .گذشتدر ق .ه 1297ۀدر ذی الحج -یت آستان رضویتولتصدی بعد از چندی وزارت و   او .راضی نبودند مسألۀ

 (.469ص ، همان جا. )مرگ سیاسی مرموزی شناختند را همان ابتدا آن از و نگردیدورت امری طبیعی تلقی صبه  هیچ گاهمرگش »

 :گوید می این دوره بارۀآدمیت در

در راه تعییرحکومت استبدادی و ایجاد دولت منتظم غربی را  ،ربهنخستین تج .اهمیت تاریخی زیادی دارد میرزا حسین خانی، دورۀ»

قانون گذاری  أمبد .اصول سیاست دیگری هم در دنیا متصور است ،حکمرانی مطلق ۀغیر از سنت کهن این دوره داشتیم و دانستند که در

مایه درخششی شگرف و پر( ی اروپائیفکر های تحت تا ثیر مستقیم جریان) سیاسی تحول افکار اجتماعی و. جدید همین دوره است

 همه با از .دوره است های اینبرازنده ترین جنبه  از ارزشمندترین و انتقاد اجتماعی، بحث و و آغاز گاریترفی روزنامه ن .داشت

م متقابل الزا نسبت به مفهوم ملت و دولت، شناسائی حقوق افراد، اندیشمندی است ۀنظر طبق هۀنگرش اجتماعی و وج تحول عنی تر،م

 (473ص ،جا همان)« .به این دوره است جدید نیز« ومیمافکار ع»پیدایش  ۀمقدم .لت و منشا  قدرت حکومتدو

حقوقی  سیاسی ودر جهت ایجاد شرایط  ،فئودالیاستبداد تعدیل رژیم و تالش برخی از رجال حکومتی برای  از باال طرح اصالحات 

از طریق  که عمدتا   –همراه گسترش افکار نو ه ب و تحول نگرش اجتماعی، ،شکست آن و هت اولیه سرمایشنبارشد بورژوازی و ابرای 

که  ج جدیدی در جامعه ایجاد کردمو .وارد ایران می شد یا خارج رفته، مقیم خارج و ۀوعرف گرای تحصیل کرد روشنفکران نوگرا

برپائی  -حکومت قانونمطالباتی چون  .نت مطلقه بودقضائی جامعه و محدود کردن قدرت سلط منادی نوگرائی در ساختار سیاسی و

بر بستر یک جنبش عمومی و توده ای به ضد مالکان و . بود خانه و آزادی که در صدر خواسته های بورژوازی نوپای ایران عدالت

 .ئی همگانی تبدیل شدخواست هابه  ،استعمارگران روس و انگلیس و گرچپاولحکمرانان جبار و 

خارجی و  در کنار گسترش نفوذ .اجتماعی ایران رو به وخامت گذاشته بود –اوضاع اقتصادی  انی حکومت قاجار،پایۀ در سه ده

یکسری مسائل دیگر  از دست دادن مناطق وسیعی از خاک ایران، شرق مملکت و جنوب و حضور تهاجمی روس و انگلیس در شمال و

 به وجودها را  های خارجی که انباشت کسری پرداختو امتیاز م های خارجیانباشت وا .می زدنا آرامی های اجتماعی را دامن  ،هم

که گران شدن کاالهای  -ارزی ۀعدم انباشت سرمایه و ذخیر شدن ظرفیت تولیدی داخلی، کاهش سریع ارزش پول و محدود ،آورده بود

خواهیم در ،فزائیمااین شرایط بی بر ناامنی راایاالت و  مرکز بر اگر سست شدن کنترل سیاسی .کمیابی را موجب گردیده بود ضروری و

 .جامعه فراهم گردیده بود فت که شرایط یک بحران انقالبی دریا

 می، دست میرزا رضا کرمانی، به سلطنت رسیده بوده مظفرالدین شاه که با قتل پدرش ناصرالدین شاه ب دورۀتظاهرات وسیع مردم در 

( نائوس)گمرکات با انتصاب نوز  ألۀمس (7) وتنباک ۀقضی -رژی ۀبعد از واقع .ارج سازدرا از دست حاکمان خ رفت که شیرازهء امور

با  ،منجر به برپائی تظاهرات وسیع بر ضد عمال امپریالیستی ،و پریم بلژیکی در گمرک آذربایجان -بلژیکی در را س کل گمرک ایران

تیز ضد  ۀوجوه دیگری از این لب -ی ایرانن و تقاضای ایجاد بانک ملمبارزه با بانک شاهنشاهی و بایکوت آ .تقاضای اخراج آنها گردید

انجمن های مخفی  ،نی که میدان دار شده بودندابست نشینی و مویه گرائی آخوندها و روحانی در کنار. ی دهدرا نشان ماستعماری جنبش 

دو جریان اسالم گرا و عرفی  .شکل می گرفت های مشروطه طلب، فدائی توسط انقالبیون و رادیکال ه هایو گردانهای مجاهد و دست
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ن و اسازش او با روحانی عقب نشینی مظفرالدین شاه و اول با ۀدر مرحل .ماندهی نیروهای خود می پرداختندبدین ترتیب به ساز گرا،

 .(ق. ه1324مطابق  1275دی ماه  7) فرمانی برای تشکیل مجلس شورا و نوشتن قانون اساسی صادرشد عناصر لیبرال اشرافیت،

ران عالوه بر مجلس یمت اق حكو. ه1321مورخ  یبه موجب قانون اساس .سال تشکیل شد 2مدت ه نفر و ب 162مجلس شورای ملی با 

 یان سلطنت رضاشاه پهلویتا پا مخالفت هااز  یبه علت بعض یباشد ول“ مجلس سنا”به نام  یگریمجلس د اید داریبا یمل یشورا

اه و سست شدن د رضاشین و تبعیران توسط متفقیبا اشغال ا 1321ور یپس از شهر. دیاتخاذ نگرد یمیننه تصمقوه مق ۀن شاخیدرباره ا

 یشد و محمدرضا پهلو ین مجلس میل ایتشك یوقت تقاضا یدولت هاشد و از  یمطبوعات نوشته مدر  تی، مقاالیسلطت پهلو یها هیپا

م داشت یل مجلس سنا را تقدیحه تشكیال یمیش دولت حك.ه 1327بهشت یارد 19روز  نكه دریمند بود، تا ا س آن عالقهیز نسبت به تأسین

از دولتمردان اساسنامه آن  یا باالخره با تالش عده یرو شد ول ندگان مجلس شورا روبهیاز نمای برخ یاز سوی ادیكه با اعتراضات ز

 یمتمم قانون اساس 14و  15، 11، 13آن طبق اصول ارات یل مجلس و اختیتشك. دیب مجلس شورا و صحه شاه رسین و به تصویتدو

ندگان مجلس سنا شصت نفر یتعداد نما یقانون اساس 13به موجب اصل . د شداز آنان اشاره خواه یتنها به برخشده بود كه  ینیب شیپ

پانزده نفر از تهران و )ه شا یگر از سوید یمیو ن( و پانزده نفر از شهرستان پانزده نفر از تهران)نفر از طرف مردم  یبوده كه س

انتخابات . معروف بودند یانتصاب یو دسته دوم به سناتورها یانتخاب یشدند كه گروه اول سناتورها یانتخاب م( از شهرستان پانزده نفر

ط ید شرایباسناتورها . شد یك روز انجام میدر ی شروع و اخذ رأ یملی ه همزمان با انتخابات مجلس شوراینیمجلس سنا در هر دوره تقن

بازنشسته ارتش،  ین، استانداران، امرایران، وزرا، معاونیوز ن نخستیب آنها از .لس سنا داشته باشنددر مج تیعضو یرا برا یخاص

  .شدند یمجلس شورا را داشتند انتخاب م یندگیدوره نما 3كه حداقل  یسال سابقه و اشخاص 21تا  15اشتن استادان دانشگاه و قضات با د

از  مظفرالدین شاه ده روز بعد .کردند اصل تصویب  51در  می گفتند؛« نظامنامه»را که به آن  مجلس قانون اساسی مشروطه دولت و

 رابطۀو فاقد حقوق مدنی و حقوق مربوط به دولت و  ناقص بود از آنجا که قانون اساسی توشیح شده، .قانون اساسی درگذشت یامضا

که مفصل  تصویب شد( 1325شعبان  29) ش .ه 1276مهر  14دی بعد با توشیح محمد علی شاه در چن ،متمم قانون اساسی -آن با ملت

 .ر خصوص تجدید نظر در قانون اساسییک اصل د اصل و 117 ،تر بود

 :مذهب و حکومت ۀسر رابط جدال نظری و عملی بر

رنگ و مذهب و دارائی ، شهروندان بدون جنس ۀماصل برابری حقوقی ه .قلنون اساسی مشروطه در ابتدا ناقص و نافی حقوق همه بود

و حقوق  زنان در آن حق را ی نداشتند مهم تراز همه  .در آن رعایت نشده و حقوق ویژه ای برای پولدارها و شاهزادگان قاجار داشت

ساسی اول آغاز قانون انواقص سیاسی حول تکمیل  -نبرد واقعی ایدئولوژیک با تشکیل مجلس اول .آن محدود بود های مذهبی در اقلیت

عرف گرا و شرع گرا در  ما شاهد درگیری نیروهای و بعد آن، (کودتای محمد علی شاه)بداد صغیر در تمام دوران قبل از است .گردید

نان به سر والیت فقیه و نقش فقها در قدرت سیاسی و تقسیم آ نظری بر ۀروحانیت با وجود مناقش .دولت و جامعه هستیم ،درون مجلس

و تمام تالش مشترکشان  هیچ وجه حاضر نبودند؛ میدان را یکسره به نیروهای عرف گرا واگذارنده ب ،شروطه خواه و مشروعه طلبم

 ،تصویب قوانین و اجرای آنها تضمین نموده حضور فقها و نظارت آنان را بر ،قانون اساسی زده بر آن بود که مهر اسالم و شرع را بر

 .و گسترش دهندکنند ا حفظ روحانیت ر ویژۀامتیازات 

وحانیت و نقش آنان زیادی نسبت به مذهب و ر یاه روشنفکران تجدد طلب نیز با کج فهمی به ویژهیان نیروهای عرفی جامعه و در م

ادی نفع دموکراسی و آزه ب ،ز نفوذ و قدرت آنان در میان مردمبخشی از آنان برآن بودند که می شود ا .روبرو هستیم ،در بازی سیاسی

بی  ندمی دادهر نوع امتیازی را به آنان  این راه بدون توجه به توازن نیروها، در و (9)د استفاده کر و مبارزه با استعمار و استبداد،

که برای فهم این مطلب  می دهدنمونه هائی از این دست را ارائه  ،ایرانی مشروطۀءهللا آجودانی در ماشا .آنکه به عواقب آن بیندیشند

نامه ای به  ،آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان جمعی از تجار و روشنفکران از جمله میرزا -تحریم تنباکو -رژی ۀدر واقع. ستمهم ا

بسنده نکند و امور را تا ، به پیروزی که در لغو امتیاز تنباکو نصیب ملت شده و از او می خواهند که صرفا   آیت هللا شیرازی می نویسند

 معاونت ظلم و دستگاه ظلم و»از پیشوایان دینی می خواهند که آنها نوشتند که  .نی به کار ناصرالدین شاه خاتمه دهدیع .آخر اصالح کند
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خواست را همین در «امام خمینی»ر عرفی ما از ما باز می بینیم که روشنفک 1357سال بعد در  111 .«اطاعت ظالم را تکفیر کنند

 :دارد

با هوشیاری آن حضرت، و فروتنی توأم با بردباری، که در برابر ظالم خیره سری چون شاه و خرد عظیم سیاسی و شجاعت توام »

ده است فرا راه تمام ونیسم جهانی از خود متجلی ساخته اند، چراغ روشنی بویاشرار سرمایه پرست و سرمایه دار در آمریکا و صه

سروش آزادی را از زبان آن حضرت شنیده . انقالبی گذاشته اند ۀارزکنون در سراسر جهان، به ویژه ایران، قدم در راه مبکسانی که تا

نقل از  - رضا براهنی به خمینی  ۀاز نام) «.های عزیز خود بدان سروش پاسخ مثبت داده اند اند و با افشاندن خون خود و نثار جان

 (کتاب خاطرات  ابراهیم یزدی 

به این کج فهمی  ،ن و خواه از عرفی گرایاناروحانی خواه از جانب ،از شده بودتالش بزرگی که برای اقناع مردم به قبول مشروطیت آغ

بلکه اساس مشروطیت از  نه تنها با اصول شرع و با روح اسالم مخالفتی ندارد،رح است منجر شد که نشان دهد آنچه در مشروطیت مط

مالحظات سیاسی و اجتماعی  قانون، ۀدر روزنام م خانکه وقتی میرزا ملک تا جائی. قواعد و ضوابط آن سرکشیده است درون اسالم و

طوری مطابق اصول ه ب ،اصول این قانون»فتار آمد که دام این استدالل گره خود را در مورد قانون اساسی مشروطیت می نوشت؛ ب

او در ادامه، ( 33ص ، نیایرا ۀمشروط)« .ول اسالم اخذ کرده اندرا از اص ، قانون اعظم خودسایر دول ،که می توان گفتم است اسال

جمیع  از آن فائق بر و مهم تر« باالتر از شاه»باید « امام شرعی امت»و  رئیس روحانی ملت» :ستیز می شود کهعرف ۀ بلغ این اندیشم  

 ،نائینی آیت هللا ،«تنزیه المله تنبیه االمه و»ۀ رسال ۀاین سخنان ملکم را با نویسند(. 342ص، ایرانی ۀمشروط) «باشد عرفیی امرا

را تقلید آنها از شریعت و سبب پیشرفت اروپائیان  قوانین مشروطیت مطابق موازین و فقه شیعی و اسالمی است».مقایسه کنید که نوشت

 ةثق .«...سنت و فرامین صادره از حضرت شاه والیت می دانست اسالمی و اخذ اصول تمدن و سیاسات اسالمیه را از کتاب مقدس و

مخالف مشروعه طلبان، او مخالف حکومت شرعی و عدالت  روحانی شجاعی است که مشروطه خواه بود وۀ نمون االسالم تبریزی،

  حقیقی

امر به معروف و نهی از »  بیان در قانون مشروطیت صحبت می کرد ادی عقیده وزآولی همو وقتی از قواعد  .در غیاب امام زمان بود

 .سالم می دانستبیان در ا را مصداق آزادی عقیده و« منکر 

منظور ]« یک کلمه» ۀنقد آخوندزاده بر رسال .که ما جدائی واقعی بین دین و حکومت را مشاهده می کنیم در نگرش آخوندزاده است تنها

را نسبت به  ضعف عمومی روشنگران آن عصر وضوح این نظرات وه ب میرزا یوسف خان مستشارالدوله، [قانون است از یک کلمه،

چگونگی اخذ و طرح  نقد آخوندزاده در اصل متوجه» .کندشان را از مشروطه وصف می های التقاطی  و دیدگاه حکومت و مذهب

قوانین اساسی ما خوذ از ] اخذ آن قوانین ،به زعم او .بسیار مهمی با مستشارالدوله اختالف نظر دارد ۀدر نکت صریحا   او .مسائل است

در حالی که روح آن قوانین و اندیشه  مدد شرع،با آیات و احادیث و طرح و بحث آنها به  و تطبیق آنها[ قانون اساسی فرانسه و غرب

 به تقلیل آن مفاهیم می ما گمراه کننده است که به تعبیر کاری بیهوده و، اساس شرع مخالف است با آنهاست هائی که در پس پشت

 .ین متمم قانون اساسی باال گرفتتدو،هنگام کار این اختالف نظر (.411مشروطۀ ایرانی، ص) «.انجامد

مذهب و نژاد نفی می  شهروندان صرف نظر از جنسیت و همۀتساوی حقوقی را برای  ۀلأروشنی مسه ب اصل هشتم متمم قانون اساسی،

ین مسیحی و مردم بی د ،کلیمی ،چگونه ممکن است زرتشتی که رهبری شیخ فضل هللا نوری عنوان می کردنده مخالفان مشروطه ب .کند

 .با مسلمانان در برابر قانون از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند

مضمون روشن این اصل « .الحقوق خواهند بود متساوی( تا کید از من) دولتیاهالی مملکت ایران در مقابل قانون » :این اصل می گوید

متشرعین،  ،بدین ترتیب .متساوی الحقوق نیستند ،تد از آن قوانین شرعی و مذهبی اساینست که مردم در مقابل قوانین ملی که مرا

 .عرفی تحمیل کردند قانون گذاریبه  مسلمان بنا شده،نا و بین مسلمان ون و مرد عدم تساوی حقوقی بین زۀ پای قواعد شرع را که بر

شد که با موافقت بهبهانی و  ابتدا طرحی توسط شیخ فضل هللا نوری ارائه –همین ترتیب ه ب در مورد اصل دوم متمم قانون اساسی هم

که قوانین  شدنداول و متدینین  ترازو در آن خواستار تشکیل انجمنی از مجتهدین  طباطبائی دو مجتهد طرفدار مشروطه هم روبرو شد
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شرعیه مخالف با احکام  ،مالحظه و مذاکره نمایند و اگر آنچه وضع شده در آن انجمن علمی به دقترا قبل از تا سیس  موضوعه مجلس

 .تغییرپذیر نخواهد بود این ماده ابدا   مطاع و متبع است و ،باب این امر انجمن علمی در و عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد باشد

 اخل مجلس کشاندندده کوشش عرفی گرایان مجلس به آنجا کشید که انجمن فوق را ب .تصویب کرد مجلس با اندک تغییراتی این اصل را

امری که به مزاج شیخ فضل هللا خوش  .به مجلسیان دادند را کاندیدای معرفی شده توسط علمامیان بیست  مجتهد از پنج انتخاب و اختیار

 .نیامد

با ممنوعیت  21و 21ل واص .اثنی عشری بود ۀرسمی شدن مذهب شیع از عقب نشینی های دیگری که در متمم قانون اساسی وارد شد

قرار  با 27اصل و احزابو دینی و دنیوی برای آزادی جمعیت ها  ۀنبودن به فتن م و قید مخلدین مبین اساله کتب ضالل و مضره ب

 .های بیشتری برای شرعی کردن قانون اساسی بود گام –دادن شرط عدم مخالفت با موازین شرعیه برای استقرار قوانین 

غیر قابل  ۀپای دو ،عنوان مذهب رسمی و سلطنته اسالم ب ،پیش بینی تغییرات احتمالی در قانون اساسی الحاقی برای ۀماد سرانجام در

 .تغییر تلقی شدند

ر نیروهای استبداد و اسالم گرایان داده شد علیرغم پیروزی مشروطه طلبان ب امتیازاتی که در متمم قانون اساسی به مشروعه خواهان و

ن و مشروعه خواهان در امان اوحانیوانند از تعرض های رکه نیروهای عرف گرا در مقامی نبودند که بت می دهدنشان  ،ارتجاع مطلق

حمایت می  آنها ن مشروطه طلب و آیت هللا هایی که ازاوزن روحانی .تردیدهای آنان بود عقب نشینی آنان نشان از ضعف و .بمانند

ف نظری و عملی نیروهای مانع از انکشا ...ن و مذهب اسبت به قدرت روحانینیروهای دموکرات ن ۀعمدتردید و التقاط  کردند،

 .مدرن و سکوالر بوددر جهت تشکیل یک دولت دگرگونی طلب 

پیروزی  درها  روس .رای ملی ناراضی بودنداز روند مشروطه خواهی و تشکیل مجلس شو ،مرتجع ناروحانی محمد علی شاه و

هم از روند رادیکالیزه استعمارگران انگلیسی دست اندرکاران قدرت و  ۀهم. را می دیدند تضعیف نفوذ خوددست انگلیسها و  مشروطه،

 .به وحشت افتاده بودندشدن جنبش 

نفوذ ایران بین روسیه و انگلیس ۀو تقسیم منطق (11) 1917قرارداد ۀ با پیش زمین
1
محمد علی شاه  تزار روسیه، با تشویق نیکالی دوم ،

 .ه 1326 جمادی االول 23)  ش .ه 1277تیر ماه  2در تاریخ  را مجلس -ناهای قزاق در تهر قزاق و ستون فرمانده ،به کمک لیاخوف

ملک  ،اسرافیلصور با کشته شدن مبارزینی چون .برقرار کرد ،که معروف به استبداد صغیر استرا و استبدادی  به توپ بست( ق

این . تعطیل شدرقرار شده بود ناقصی هم که به طور نسبی بآزادی و دموکراسی  ،بسته شدن مجلس و ... ظ وسید جمال واع ،المتکلمین

تمایالت سوسیال  در آذربایجان دسته های دموکرات و انجمن هائی مثل حقیقت با .ها باال گرفت شهرستان برخی بار شورش در

حاج  ،رکت انقالبیونی چون رسول صدقیانیبا ش ،رهبری کربالئی علی مسیوه عامیون و مرکز غیبی آن ب-حزب اجتماعین -دموکراسی

با بسیج  .رض مسلحانه دست یازیدنددفاع و تعه دسته های فدائی و مجاهد ب با کمک انجمن همت در قفقاز، .تشکیل شدند وافروشعلی د

قیام مردم آذربایجان به نتیجه رسید و آذربایجان از دست ، ستارخان و باقرخان غلی ووخان عمو احیدر مردمی و همت مردانی چون

ه با ورود فوج بختیاری ب .اصفهان و مشهد را نیز دربر گرفت، بوشهر ،موج اعتراضات گیالن .صمدخان شجاع الدوله خارج شد

 تنکابنی و میرزا کریم خان رشتی و سپهدار اعظم رهبریه مجاهدین گیالنی ب و( سردار اسعد بختیاری) علی قلی خان ،سرکردگی

 او .کودتای محمد علی شاه شکست خورد( 1919ژوئیه  16 -1277یر ت 25جمعه ) و فتح پایتخت نیروهای یفرم خان ارمنی به تهران

سای  از مرکب، تشکیل مجلس عالی قدرت جدید با .همراهانش به سفارت روسیه پناهنده شدند و تجار  ،نظامی مجلس اول و سردارانرو 

شوهر ) فرما و صنیع الدولهمانفر. وب کرده و سپهدار وزیر جنگ گردیدصسردار اسعد را به وزارت داخله من ،و شاهزادگان قاجار

 قدرت جدید،. پس از چند ماه سپهدار به ریاست الوزرائی رسید .بودند« انقالبی» کابینۀوزرای اولین  از( خواهرهای محمد علی شاه

سعد سردار ا از دو فاتح بزرگ تهران، .خواهان باقی ماند هدر دست محافظه کارترین بخش مشروط علیرغم اعدام شیخ فضل هللا نوری،

 .بودند خود او و برادران و عموزادگان اش حاکمان بال منازع اصفهان و چهارمحال .رئیس ایل بزرگ عشایر بختیاری بود ،بختیاری

با مظاهر تمدن جدید آشنا  ،که با سفرهای متعدد به اروپا« شنرو»ایلخانی  .لقب سردار اسعد را مظفر الدین شاه به او اعطاء کرده بود



14 
 

با شیخ خزعل در  انگلیس، روابط دولت فخیمه نفوذ بختیاری ها ن بوی نفت در مناطق جنوبی و سرزمین های زیرلند شدبا ب .شده بود

ضد به طوریکه سردار اسعد قبل از عزیمتش به ایران برای شرکت در جنبش ملی ه ب .بختیاری فشرده تر گردیدخوزستان و سران ایل 

 ،در اولین اقدام ،در بازگشت به ایران .گردید های انگلیسی از پشتیبانی آنها مطمئن با دیپلمات تای محمد علی شاه در لندن با مالقاتدکو

خرداد  5در  ،در زمان قدرت او. وجود آورده مطمئنی ب و آرام جبهۀپشت  ،ی با شیخ خزعل و سران ایل قشقائیدادبا عقد قرار

 و شرکت نفت ایران و اولین چاه نفتی ایران به نفت رسید سلیمان،جد ون مستفتتری میدان م 361در عمق ( 1917ماه مه  26)1277

فرزند حبیب ( سپهدار اعظم)محمد ولی خان تنکابنی  فاتح دیگر تهران،. تا سیس شد 1919آوریل  در (11) انگلیس با مدیریت دارسی

روابط نزدیک محمد  واسطۀه ب ،رالدین شاهو مظفری ناصدر دوران  .استراباد بود کجور و و( شهسوار) تنکابن ۀحاکم منطق هللا خان،

وزارت گمرکات و مسئولیت ضرابخانه و حکومت  ،با دربار (گردید« مفتخر»ر و سپهساالر اعظم به لقب سپهدا که بعدا  )ولی خان 

 1326الدرسپس از توپ بستن مجلس  .مالکین ایران بود او یکی از بزرگترین تجار و ،مشروطیت آستانۀدر  .آورد به دسترا  گیالن

عدم دلیل ه و ب. در تبریز گردیدمشروطه خواهان رئیس اردوی آذربایجان و ما مور متفرق نمودن  ،سپهدار از طرف محمدعلیشاه

درک این موضوع که آفتاب عمر دولت قاجار به لب  موفقیت در این ماموریت و اختالف با عین الدوله فرمانفرمای آذربایجان و احتماال  

محمد علیشاهی رو برتافت و به گیالن رفت و به دعوت مجاهدین گیالنی رهبری قشون آنها را در حمله به اردوی استبداد  از ،بام رسیده

 .لوزرائی کشور مشروطه منصوب گردیدبه رئیس ا 1327پس از فتح تهران در رمضان  .عهده گرفته پایتخت ب

با بازگشت آیت هللا بهبهانی از  .حول دو جریان متشکل شدند ،طلبدو گرایش مشروطه ( ق .ه1327ده ذی القع)با تشکیل مجلس دوم 

، حاج میرزا علی محمد دولت آبادی .(سال اول فتح تهران 1327رجب ) اعیون اعتدالیون حول او تشکیل شد، حزب اجتمنجف به تهران

 ،انیس السلطنه ،سردار اسعد بختیاری ،سردار محیی، سپهدار اعظم. رئیس فراکسیون اعتدالی در مجلس بود ،برادر یحیی دولت آبادی

 .بودنداعتدالیون بازاریان و امرای درجه دوم از اعضای حزب  و از اعیانعده ای مستشارالدوله و  ،معاضدالسلطنه، دهخدا

حزب حول  ،تر گرایش رادیکال. تن بودند 36در تاریخ احزاب سیاسی، نمایندگان این حزب در مجلس  محمد تقی بهار ۀطبق گفت

 ،ابراهیم حکیمی ،بهارمحمد تقی  ،شیخ محمد خیابانی ،محمد امین رسول زاده ،تقی زادهسید حسن  .متشکل شدنددموکرات عامیون 

 ،می شد نفر 27عده شان  ،که از اعضای فعال این حزب بودند ،سید محمد رضا مساوات ،سید جلیل اردبیلی، سلیمان میرزا اسکندری

 ۀسیاسی از قو ۀانفکاک قو»رای اولین بار خواست ب ،دموکرات ها با تدوین مرامنامه ای مترقی .بودند فراکسیون اقلیت در مجلس دوم

 ،تقسیم امالک بین رعایا ،ایجاد نظام اجباری»های دیگری در بند .مطرح کردند صورت برنامه و شعاری سیاسی،ه را ب« روحانی

تاریخ  9-7ص) را ارائه دادند «غیره غیره و و (ناس) مخالفت با مجلس اعیان و، ایجاد بانک فالحتی ،تعلیم اجباری ،قانون منع احتکار

را ارتجاعی  ارگان این حزب بود و رسول زاده در آن مقاالت تندی علیه اعتدالیون که او آنها ،ایران نو روزنامۀ .(احزاب سیاسی بهار

زنجانی است که مدعی العموم دادگاه شیخ فضل هللا های معروف این حزب، شیخ ابراهیم  از دیگر شخصیت. می نوشت ،می نامید

ی این روحانی معتدلی که مخالف سرسخت دستگاه روحانیت بوده و در افشا ،شیخ ابراهبم .نوری بود که او را به اعدام محکوم کردند

بحث ما  که از نقطه نظرم آورده ا رازنجانی  نظرات شمه ای از این مقاله، ۀمن در ضمیم) است هرا نوشت کتاب خاطرات خود ،سیستم

 (.مهم است ،آخوند ساالری و والیت فقیه بارۀدر

ترقی خواهی و گسترش دستاوردهای انقالب مشروطیت برای  سدی در برابر ،با تکیه بر قانون اساسی ناقص قدرت جدید در تهران،

زاده ها  خان ، رجال سابق و خان ها وپدرش بجایبه تخت سلطنت با نشستن احمد شاه  .دموکراسی واقعی بود نیل به خواست آزادی و

کودتای ، 1299سال از تشکیل مجلس دوم تا کودتای سوم اسفند  11 ۀدر فاصل .و به تحدید انقالبیون پرداختند دوباره مصدر امور شدند

قتل سید عبدهللا  .امه دادندسیاسی و اجتماعی خود اد ۀکوشندگان راه آزادی و عدالت جویان به اشکال مختلف به مبارز ،رضاخان میر پنج

قدرت  ۀن به حیطادست اندازی های روحانیضد به ها در مجلس دوم  بی امان دموکرات ۀروحانی مشروطه طلب و مبارز ،بهبهانی

و تکفیر او و فتل علی  (12)فتوای آخوند مال محمد کاظم خراسانی علیه تقی زاده  .مجلسیان و دولت، کار مجلس را به بن بست کشاند

خیابانی از اعضای حزب دموکرات که  .فرار و تبعید نمود محمد تربیت یار تقی زاده به جرم مشارکت در قتل بهبهانی او را مجبور به
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حزب دموکرات  1295اسفند  17در  (13) وثوق الدوله 1919 پس از عقد قرار داد وثوق الدوله به تبریز رفته بود واز ترس 

 .وجود آورده آذربایجان را ب

متا سفانه جنبش . دموکراتیک بودبرنامه و شعارهای  های آن با نهضت مشروطه و احیای آرمان ۀو قیام خیابانی در راستای ادام هضتن

دست حکمران ه و ب دوام نیاورد، متکی بود سفید ۀاق ها و ارتش ارتجاعی روسیزارتجاع  که به کمک ق ۀتوطئخیابانی در مقابل 

 .قتل رسیده خیابانی ب و ایت سرکوب شدمخبرالسلطنه هد ،آذریایجان

 ،و نهضت کلنل تقی خان پسیاناز شده بود غکه پیش از آن آجنگل  جنبش بایجان و شکست خیابانی، درپرچم آزادی خواهی پس از آذر

میت از اه ،وسعت برنامه و جنبش جنگل از نقطه نظر .گسترش دستاوردهای نهضت مشروطه ادامه داد برای دفاع و راه خود را

ه یاء و رضاخان بدورانی است که با کودتای سید ض در مقاومت های آخرین کانون ازاین جنبش  به ویژهو بود بیشتری برخوردار 

 .کمی مکث کنیم بر روی آن .سرانجام رسید

و  انگلیسی تزاری و ۀل و اشغال ایران توسط قوای روسیدر بطن جنگ جهانی او( 1914اوت )1293جنبش جنگل در شهریور 

 ۀدر مرحل .شد روه ب استقبال و حمایت مردم رو باگیالن بلکه در اکثر نقاط ایران  در مدت کوتاهی نه تنها در. ها شکل گرفت عثمانی

انگلیسی ها به  در تالش 1917در دسامبر  .وجود آوردنده ب اتحاد اسالم راۀ کمیت با کمک حاج احمد کسمائی،کوچک خان میرزا اول 

در منجیل به قوای جنگل حمله  ،به فرماندهی ژنرال دانسترویلنیروهای انگلیسی  های سفید، و کمک به روس بلشویکهاۀ محاصر

و اعدام کوچک خان میرزا  رشت به دست انگلیسی ها افتاد و با خیانت و تسلیم شدن حاج احمد کسمائی و عده ای از نیروهای. کردند

 .وجود آمده پراکندگی ب در جنبش جنگل انشقاق وها گرفته بود  قزاقاز علیرغم امان نامه ای که  دکتر حشمت در رشت

اتحاد نیروهای مذهبی و ملی  ،فقاز از نیروهای ارتجاعی و خارجیق ۀدوم با پیروزی بلشویکها در باکو و پاک شدن صحن ۀدر مرحل

چشم انداز جدیدی برای . دالت بودندهواداران حزب کمونیست ایران و حزب ع واعضا  ی ایرانی که ازکمونیست هاگرای جنگل با 

، هیا ت دولت انقالب وۀ با تا سیس کمیت (1921ژوئن  5)1299خرداد  16میرزا کوچک خان جنگلی در  .وجود آورده جنبش جنگل ب

خالو ، (پیشه وری) هسید جعفر جواد زاد ،حیدر خان عمو اغلی ،احسان هللا خان .اولین جمهوری سوسیالیستی را در گیالن اعالم کرد

که اصالحات ، برنامه و عمل رادیکال این اتحاد. از فعالین حکومت گیالن بودند قربان از رهبران جناح چپ سوسیال دموکرات و

موجب وحشت ارتجاع مرکزی و زمینداران و  ،را نشانه کرده بود ارضی و آزادی زنان و قطع نفوذ آخوندها و مرتجعین مذهبی

 .ندرا در شمال غیر قابل تحمل می دانست حضور بلشویکها و متحدین ایرانی آنهاآنان  .لیس گردیدگر انمرتجعین مذهبی محلی و استعما

 جنبش جنگل در پیچ وو  حکومت انقالبی را ترک کردکوچک خان میرزا . کرددیری نپائید که در رهبری جنبش جنگل اختالف بروز 

های  خورده بود و خیانت محک میرزا و طرفدارانش ۀمحافظه کارانیش های گراها و   که با تند روی های چپ ها و تناقضاتیضادخم ت

رهبری سردار سپه که با ه ارتجاع ب نهائی ۀحمل با .دچار ضعف گردیدان و قتل حیدرخان چون تسلیم وهمکاری خالو قرب چند جانبه

ثر انگلیسی ده بود وکودتای سوم اسفند روی کار آم در ( هوشنگ) همراه گائوک آلمانیه خان بوچک میرزا ک .هم پاشید زا اهکمک مو 

 .(14) از پای درآمدند در اثر سرماراه فرار به سمت خلخال 

حزب  ۀبرنام ۀاتیک و عدالت جویانه که در ادامدموکرگرایش های  ها و خود سند مهم دیگری است از خواست ۀوبنه جنگل ب ۀمرامنام

و ( به ویژه دهقانان)زحمتکشان  راتیک پیشرو و نیز برخی خواست هایبر خواست های بورژوا دموک  ،اجتماعیون-دموکرات

 .پای می فشرد ،نوپای ایران ۀاین طبق ،کارگران

آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد : این مرامنامه می خوانیم ۀدر مقدم

ر روشن طوه این مرامنامه ب 17ۀ در ماد .منتخبین ملتۀ ندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطزانسانی بدون فرق نژاد و مذهب در اصول 

کل اوقاف در دست  ۀآن خواستار ضبط و ادار 21 ۀتصریح شده و در ماد معاشی ن از امور سیاسی واخواست انفکاک قدرت روحانی

جنگل  ۀمرامنام .سیس کتابخانه های عمومی شده بودأت ه ومصارف عمومی و امور خیریه و صحی مردم و تخصیص عواید آن به ۀعام

دوم حقوق مدنی و تساوی زن و  ۀماد در[ اعتصاب]کالم و تعطیل  ،-کار ،مطبوعات ،اجتماعات ،عقیده،دادن حق آزادی فکربا قرار



16 
 

جنگل ۀ مواد برنام) برداشتدموکراتیک و سکوالر  برنامۀیک  ۀبلندی برای ارائبرای اولین بار گام  ،عیاجتما مرد در حقوق مدنی و

 .(گرفته شده است، 1367تهران  ،لنگرودی ۀمحمود پایند نوشتۀ ،یادی از دکتر حشمت جنگلیکتاب  41تا 37از صفحات 

آزاده  افسر -توسط کلنل محمد تقی خان پسیان ،رچم نهضت مشروطهآزادی و حفظ پ آخرین حلقه در مقاومت و مبارزه برای استقالل و

 .یدبه حکومتی مستقل دست یاز تشکیل حزب ملی در خراسان عمال   او با .گردید زمان حکومت کودتای سید ضیاء برپا در خراسان در

دنبال سقوط دولت ه به ایران بازگشت و ب 1297در  .احساسات ضد انگلیسی داشت از جنگ اول به آلمان رفته بود شدیدا   او که بعد

نهضت کلنل  .حکومت مرکزی را به چالش کشید عمال   ،قوام السلطنه بازداشت والی خراسان، و باا .کلنلی رسید درجۀه وثوق الدوله ب

فروردین  12که ازپسیان، نهضت کلنل  .پاشیدند هم  داخلی و سرکوب خشن از ۀخیابانی و جنبش جنگل با توطئجنبش پسیان مانند 

مقاومت در  ۀآخرین حلق ،اکراد قوچانی به تحریک سردار معززدست ه باو  شدن با کشته ،ماه همان سال طول کشیده بود تا مهر 1311

 .هم شکستصعود دیکتاتور به قدرت دربرابر 

 :خانکودتای رضا

رعد و با برنامه  ۀطباطبائی مدیر روزنامو همدستی سید ضیاء الدین پنج با نظارت رضاخان میر توسط 1299کودتای سوم اسفند ماه 

ه ب ،دموکراسی و آزادی .تعطیل شد قانون اساسی مشروطیت عمال  . به نهضت مشروطیت پایان داد ،آیرون ساید ،ریزی افسر انگلیسی

حقوق نظامیان،  تا مین ،چپاولگران سرکوب دزدان و امنیت و ۀبا وعد رضاخان و سید ضیاء .امنیت و اقتدار مرکزی قربانی شدبهانۀ 

لغو قرارداد  ،راه اندازی وسایل حمل و نقل ،تا سیس مدارس ،اپیتوالسیونلغو ک ،تقسیم اراضی دولتی بین دهقانان، اصالح نظام قضائی

سرهنگ  ،یهانسرهنگ مسعودخان ک ،خانرضا، سید ضیاء)طراحان کودتا  .را باز کردند« مصلح»راه حکومت دیکتاتور  ... و 1919

 با بسیج قزاقان و انگلیسی و ظر افسرانزیر ن« زرگنده ۀکمیت»به  معروف (کاظم خان سیاح( سرهنگ)سروان ، امیر احمدی( سپهبد)

طرح کودتا  ،مخفی اطالعات بریتانیا در ایران رئیس سازمان (اردشیر جی) حمایت آنان و هم را یی جاسوسانی چون اردشیر ریپورتر

احتمالی فان مخالصدها تن از رجال سیاسی و  .ادارات را اشغال کردند قوای قزاق وارد تهران شده و 1299سوم اسفند  ،را ریخته

 .پناهنده گردید !؟ار رشتی صدراعظم به سفارت انگلیسو سپهد ندولیعهد او به کاخ فرح آباد هزیمت کرد احمد شاه و .بازداشت شدند

خان به تدریج زمینۀ حذف سید ضیا و دیگر مخالفان را فراهم آورد و بر رضا .شدند سید ضیاء رئیس الوزرا و رضاخان وزیر جنگ

بخش مهمی از بازیگران مهم سیاسی را با خود همراه سازد و یا  ،ت خود افزود و توانست با تهدید، تطمیع و یا فریبدامنۀ اختیارا

 خانوادۀسلطنت به  ،با تغییر قانون اساسیسال که عمال تمام قدرت در دست او و نزدیکانش متمرکز شده بود،  4ساکت کند و پس از 

 .پهلوی منتقل شد و رضاخان شاه شد

سال مبارزه بین  15 ،ال کشور توسط نیروهای متخاصمغاش، میر هزاران نفر مرگ و وقحطی ، گ اول و مصائب ناشی از آنجن

حکومت خانخانی و و نیز  پراکندگی نیروهای مترقی خارجی و سرانجام شکست و نیروهای دموکرات و انقالبی با ارتجاع داخلی و

 به وجودشرایطی را  و نا امنی و اغتشاش ناشی از آن،ب مشروطه تغییری در آن نداده بود که انقالبالد ایران  همۀملوک الطوایفی در 

بلکه بخشی از  ،مالک -حاکم بورژواۀ نه تنها طبق .مطلوب نمود حاکم و استعمار انگلیس ۀکه راه حل رضاخانی را برای طبق آورده بود

 .به این راه حل تن دادند ناامید شده بودند، خسته و عظیمی از مردم که از شرایط موجود ۀتود نیروهای دموکرات و

 ۀی گراهائی چون کاظم زاده در مجلمشروطه طلبان و مل که در شروع کودتا و صعود رضا خان به قدرت،توجه کنیم  ست کافی

سلیمان  ،بهار و یرزاحتی عارف و ایرج م ،دشتیعلی  -کاوه ۀتقی زاده در مجل -هنر علم و ۀمحمد علی جمال زاده در مجل -ایرانشهر

به ، روحانیت و آیت هللا کاشانی و بخش مهمی از (تغییر سلطنت تا قبل از این دو) و مدرسمصدق  ،ور و تیمورتاشدا ،بهرامی میرزا و

 .تعریف از حکومت نوپا کشیده شدند نوعی همگرائی و

 :روحانیت و رضا شاه

کیفی در طول  و چپ با تغییراتی کم و بیش کمی و روحانیت ،ی ملییعنی حضور سه نیرو صورتبندی موجود در دوران مشروطیت،

 پیروزی نهائی روحانیت را نمی توان بدون درک و و کرد ادامه پیدا 57قیام  ۀه و پسرش محمد رضا شاه تا آستانشا سلطنت رضا
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در موقع ریاست وزارت جنگ و اول  ۀدور. توان به سه دوره تقسیم کردروحانیت را می  رضا شاه وۀ رابط. دوره دریافت شناخت این

 رابطۀشکرآب شدن  ،دوم دورۀ - او زآنان ا زحمایت بخش عمده ای ا خان از روحانیت و متقابال  مماشات و دلبری رضا ۀدور ،صدارت

                                                                 .                    سرکوب و طالق مرحلۀ ،سوم دورۀام شروع جدائی و سرانج رضاشاه و آخوندها و عقب نشینی روحانیت و

منان و  او ،نخست دورۀدر  او در موقع صعود به  بیانیۀ .پشتیبانی روحانیت برآمدبا ریاکاری و عوام فریبی در صدد جلب قلوب مو 

 قمری 1341در محرم ». عت مداری استمذهب شیعه و شری و اطهار ۀارادت به ائم مشحون از -ه ش 1312ماه  آبان صدارت در

نه زنی به این ها برای سی سردار سپه و قزاق .شد دولت برپا ۀر بزرگی برای روضه خوانی در تکیچاد، شمسی 1311پائیز اواسط 

 2جلد  99ص  ،حسین مکی ،ساله 21تاریخ )« .سینه زنی در شهر راه افتادند ه هایها با افسران مثل سایر دست قزاق ۀتکیه آمدند و دست

و  ران ارتش در مراسم شام غریبان با پاکسردار سپه و سرلش» شرکت( قاجار دورۀاز قول مستوفی جلد دوم تاریخ اجتماعی و اداری 

می اوج عوامفریبی رضاخان را نشان ( همان جا) «را می خواندند« لر شیعۀگلمیشخ ای » ۀکه نوح در حالی ،شمع در دستبرهنه  سر

را از عتبات عالیات برای او فرستادند که با تشریفات و همراه خلعتی در منزل سردار  «حضرت عباس»اهدائی مشیرعوامل او ش .دهد

زمان می  در آن و خوبی واقف بوده ب انرضا خان از قدرت و نفوذ روحانی. سپه با حضور علما و تجار و بازاریان به او اهدا شد

خان متحدی را رضا روحانیت شیعه دچار تشتت بود و در وجوداز طرف دیگر . بردخواست که از آن برای تحکیم قدرتش استفاده 

جمع هجوم دولت عثمانی به مراکز ت. ر شاهان قاجار داشت بازسازی نمایدکه شاید بتواند قدرتی را که در گذشته در کنا می کردجستجو 

در متصرفات سابق  این وضعیت ادامۀ مزار ائمه وتخریب  و تضییقات حکومت وهابی علیه شیعیان و –شیعیان و حوزه های نجف 

بار دیگر رضاخان با استقبال و  و فرصتی فراهم آورد که یک باعث مهاجرت وسیع علمای حوزه به ایران شد ،عثمانی بعد از جنگ

 .ن از قدرت جدید گردداسبب دلگرمی روحانی ،آنها دلجوئی از

قم را پایه گذاری  ۀعلمی حوزۀیعه که در این هنگام از نجف به ایران آمده بود و شیخ عبدالکریم حائری یزدی از مراجع بزرگ شحاج 

 6)در مالقاتی که با سردار سپه  ،اتفاق میرزا حسین غروی نائینی مجتهد اعلم دیگر و آیت هللا سید ابوالحسن اصفهانیه ب، کرده بود

آنها او را در راه کسب سلطنت دلگرم  ،آن یو به ازا ندها کرا راز او می خواهند که پروژه جمهوری خواهی  .داشتند( 1313فروردین 

که با تغییر رژیم سلطنتی قدرت  آنها می ترسیدند. تحفه ای غربی بود ،جمهوری همانند دموکراسی و آزادی ،نااز نظر روحانی .نمودند

 ترفندی برای حذف احمد شاه و خواهی اساسا  طرح جمهوری  ،از نظر رضاخان .و نفوذ آنان که قرنها با سلطنت عجین شده بود کم شود

سلطنت را به سادگی ر داشت و هنوز فکر نمی کرد که بتواند  ظتورک در ترکیه ناو در این راه به اصالحات آتا .ودقاجار ب سلسلۀ

کنندگان متمم قانون اساسی آخوند خراسانی در ایران بود و از تدوین  نمایندۀجالب است بدانیم که آیت هللا غروی نائینی که  .تصاحب کند

مشروطه را از . فقیه بود ۀدر نظر و عمل طرفدار والیت مطلق او که .خان نزدیک می شوددر این دوران به رضا ،شمار می رفته ب

وگرنه او که آزادی را در مشروطه مترادف  .است( بد) با فساد( بدتر ) در نظر او پذیرش مشروطه دفع افسد .روی اضطرار می پذیرد

را فقط  و وجوب آن متجلی می دانست «عبودیت الهی »می دانست و آزادی واقعی را در« خودسری وهرزگی و بی بند و باری غربی»

دموکراسی و آزادی بود و نه  دغدغۀروحانیت نه در  .با هرگونه حکومت عرفی مخالف بود ،شریعت می پذیرفت رابطۀدر چهارچوب 

در نبود شرایطی مساعد برای کسب  و شان بودنت و شرع و اقتدار مذهبی و مالی حفظ دیا در پی جمهوری ، مشغولیت اصلی آنان

دیگر  ۀچهرۀ برجست (15) مدرس. انتخابی برتر برای آن بود ،با مشت آهنی «مصلحی» ۀکه گزین نظر می آمده بقدرت سیاسی، 

سیاست ما  أمنش»انست از استبداد را در این ادغام می د و تنها راه رهائی دین و سیاست اعتقاد داشتکه آشکارا به ادغام  حانیت رو

 ۀانتقالی چندین بار این خواست دورۀدر  ،(292ص  ،همان جا)« ...سیاست ما عین دیانت ما دیانت ما عین سیاست ماست و .دیانت است

م السلطنه در مقابل مستوفی الممالک ساله از قول مستوفی از تمایل قلبی مدرس به قوا 21مکی در تاریخ  .روحانیت را بیان کرده است

خودش می خواست شمشیر جواهر نشانی را که  به قولاین بود که  مستوفی الممالک کابینۀعلت مخالفت مدرس با » .حرف می زند

سلیمان و بود که همصدا با ا و هم (322ص ،همان جا) .تبدیل کند[ قوام]تری  با شمشیر برا[ مستوفی]برای مواقع تشریفات بکار است 

دم که این دو ماهه طوری دی من وضعیت بعضی نواحی را در» .میرزا به تعریف و تمجید از سردار سپه در ایجاد نظم و امنیت پرداخت
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جوهردار و با کفایتی  سردار سپه مرد کاری و»یا  و ( 292ص، جاهمان)« .می شدنظامی نبود زحمات ما خیلی زیاد  قوۀ این اگر

 کابینۀدر ( سردار سپه)به مناسبت طرح استیضاح وزیر جنگ  1311میزان  12ر نطقی در مجلس در مدرس د  (337ص) «است

من در باب وزیر ۀ با وجود این عقید»: پس از سخنانی در مورد قدرت و اختیارات مجلس می افزاید ،می کردکه او از آن حمایت  ،قوام

« .ستی سعی کرد که مضارش رفع شود تا منافعش عاید مملکت گرددبای ... جنگ این است که منافعش اساسی و مضارش فرعی است

 (147ص، جاهمان)

نثی کردن آنها با یا خ ن وانیروحارضایت جلب  بعد از .قدرت را فراهم می کرد ۀزمینه های صعود به قل ،و دسیسهرضا خان با تمهید 

نشان دهد که رجال  سعی کرد به دربار و مخالفینش ،ی اشنام در ابتدای ریاست الوزرائجال معروف و خوشمشورتی از ر ۀتشکیل کمیت

ید س و حاج میرزا یحیی دولت آبادی ،میرزا حسنخان عال ،محمد مصدق ،مشیرالدوله ،مستوفی الممالک». مایت می کنندکشور از او ح

یز از وزرای او در این کمیته محمد علی فروغی و هدایت مخبرالسلطنه ن. مشورتی بودند ۀاین رجال در کمیت ۀحسن تقی زاده از زمر

 و اکار وزر کاریها و دست اندازی های او و عمالش در که در اثر خرابهمین بس که بدانیم  (431ص ،مکی) «.حضور داشتند

سلطنه و لنهائی با دستگیری قوام ا ۀضرب ،آخر مشیرالدوله کابینۀآخر در  سر .یکی پس از دیگری سقوط می کردندکابینه ها  ،مجلس

فرمان  ناچاری به صدور شاه از سر ضعف و می شود و احمد ر فشار سردارسپه مجبور به استعفامشیرالدوله زی .زده شد ید اوتبع

صدور تصویب نامه ای  اولین اقدام او در این پست،( 1923اکتبر  27مطابق  ش .ه1312) .ریاست الوزرائی رضاخان تن می دهد

دومین اقدام مهم او قبضه کردن . ج تظلمات مردم و شکایات از مقامات دولتی در آنها بودبرای محدود کردن مطبوعات و ممنوعیت در

آیرم و سرتیپ مختاری  ،ن درگاهیدست افسران شروری چوه سوئدی و سپردن آن ب« وستداهل» شهربانی و خارج کردن آن از دست

با تشکیل مجلس پنجم که اکثریت آن با تمهیدات  .بود شهربانی دژ محکمی برای سردار سپه در سرکوب و خنثی کردن مخالفینش .بود

ح طرشکست  با .هموار شد نقشه های او که خاتمه دادن به سلطنت قاجار بود،راه برای  ،ایادی او دستچین شده بودند رضاخان و

پاره ای از بازار و س آنان مدرس و أن و در راارد مخالفت اکثر روحانیمورئیس الوزرا در این راه که اولین ترفند  ،جمهوری

احمد شاه هم از فرصت استفاده کرده فرمان عزل او را  (16) بور به استعفاء گردیدرضاخان مج ،روشنفکران مثل عشقی و فرخی بود

 و شرق از جمله امیر احمدی ر غرب وکتهدیدات سران لش با فشار و .قهر کرده به رودهن رفت ،ه سازیخان با صحنرضا .صادر کرد

و ..( . و به رهبری سلیمان میرزا اسکندری سوسیالیست هاو  تدینبه رهبری  تجدد فراکسیون) مجلس واداران سردار سپه درتبلیغات ه

مقاله ای سرشار از تملق و چاپلوسی از رفتن سردار  در« پدر وطن رفت»که با تیتر ) علی دشتی -شفق سرخ روزنامۀمطبوعاتی چون 

 و( مصدق) مستوفی الممالک و مصدق السلطنه کمیسیونی مرکب از و مالت رضاخان برآمدمجلس به است( سپه اظهار تا سف کرد

سپه و محمد آشتی بین سردار  واسطۀمصدق همچنین  .یندیرزا را به رودهن فرستادند که رضاخان را دعوت به بازگشت نمان مسلیما

 احمدشاه دوباره او و تمایل کرد زرائی به رضاخان ابرازریاست الو را ی دوباره برای 91 ریتمجلس با اکث .تحسن میرزا ولیعهد گش

 :  مورد نوشت در اینمحمد تقی بهار  .را منصوب کرد

 وحشت پریدند زجای خویش از    یدند نوکیالن این تشرها چون ش                         

 آفریدندنود را ی موافق ریدند      های خود از ترس به تنبان                         

در  .انتقالش به خود مقدمات تغییر قانون اساسی را در جهت تغییر سلطنت فراهم آورد هی کل قوا از شاه ورضاخان با انتزاع فرماند

از خاندان قاجار که در موارد متعدد از طرف عامالن  مردم در بطن نارضایتی عمومی نبود یک جنبش توده ای علیه سردار سپه،

احمد شاه و تشویق  در داخل مجلسای ند، فعالیت معدود مخالفان تغییر سلطنت محدود به اقداماتی نظامنامه ی شدمرضاخان هم تحریک 

قحطی  ۀآشوب بر سر کمبود نان و شایع ا وبا ایجاد بلوبه کمک ایادی اش رضاخان  .(17) به مقاومت و بازگشت به ایران بودو ولیعهد 

هم احمد شاه را از بازگشت منصرف کرد و هم نمایندگان  ،با یک تیر دو نشان زد ،اهراته کردن مجلسیان در سرکوب تظهمرا آن و

بهار که از  یطرح ترور ملک الشعرا .او در این راه حتی از ترور مخالفین هم ابائی نداشت. انقالب ترساندمردد را از یک آشوب و 
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نصیحت  روزنامۀبه ترور واعظ قزوینی مدیر  اشتباها   ،ل کردهرا نق ساله آن 21مخالفان طرح تغییر سلطنت بود و مکی در تاریخ 

سیدن به رو این همه برای ارعاب مخالفان و آماده کردن اذهان برای ( 3 ج، 419-421ص ) قزوین که به او شباهت داشت منجر شد

و حتی  «ملی گرایانه»اظهارات ظاهر مترقی و ه های ب ژست .تمهیدات سردار سپه فقط به شرایط داخلی محدود نمی شد. مقصودش بود

میرزا کریم خان » .او شد ۀبارها در بینانه شورویهای خوش نظر ۀبه ارائمنجر  ،و در جهت جلب دولت نوبنیاد شورویضد انگلیسی ا

های حساسی در سفارت شوروی بازی  رل ،هنگام تغییر سلطنت. مشار سفارت شوروی بود مشیر و، سوسیالیست هاهمراهی ه رشتی ب

سیاسیون ( 377ص ،مکی)« .های بیشماری کرد شوروی نسبت به سردار سپه فعالیت ت مدارانو برای موافق ساختن سیاس ودنم

این از نامه ای که سر پرسی لرن وزیر . تمام امید خود را  روی سردار سپه متمرکز کرده بودند 1919انگلیسی نیز پس از رد قرارداد 

ه و ب ست وزیر شده و مجلس را تعطیل کندرضاخان قادر است که نخ» .روشن است ،رجه نوشتلیس به لرد کرزن وزیر خامختار انگ

 گردد کمابیش همان مبادرت می کارهائی که به انجام آن»و « .قاجار را براندازد سلسلۀمانند یک دیکتاتور فرمانروائی نماید و حتی 

 «.ظر گرفته شده بوددر ن( 1919قرار داد )ایران و انگلیس  ۀهائی است که در معاهد

 ،در منزل سردار سپه رئیس الوزرا» .طرح قانونی سقوط قاجار با تهدید نمایندگان به امضای آن با نقض آشکار قانون اساسی، انجام شد

مضای اجتماع کرده و نمایندگان مجلس را به آنجا برده با تهدید ا ... تیمورتاش داور و ،خان درگاهیسرهنگ محمد  ،سرتیپ یزدان پناه

احمد شاه  1314 آبان ماهنهم در  .نفر به انقراض قاجار را ی دادند 71 نفر نماینده 112از ( 431ص  -مکیحسین ) «.را می گرفتند آنها

در معیت نظامیان به مرز عراق برده  ،ولیعهد میرزا حسن .جای او نشسته نخست وزیر ب سردار سپه و و رضاخان از سلطنت خلع شد

 .سالگی در پاریس در اثر بیماری ورم کلیه درگذشت 34احمد شاه در سن  .دشد و اخراج گردی

واحده با قانون اساسی  ۀبا طرح مغایرت مادو تقی زاده مدرس . مجلس را ترک کردند ،مخالفان تغییر سلطنت پس از نطق مخالفت عمدۀ

بحث مفصلی با  محمد مصدق در .تراض ترک کردندجلسه را به عنوان اع ،مسألۀدر طرح این مبنی بر عدم اختیار مجلس شورای ملی 

و تا کید  (17) تمجید از سردار سپه پرداخت به تعریف و ،با انتقاد از شاه قاجار ول بودن شاه در حکومت مشروطه وتکیه بر غیر مسئ

 کرد که 

 .سه را ترک کردو سپس جل حال مملکت مفیدتر است تا مقام شاهیه وجود او در مقام مسئولی چون رئیس الوزرائی ب

 کار را هم روزهای بعد این ...ایتالیا و  آلمان و. رسمیت شناختنده ماه قدرت جددید را ب آبان 13و  12در ی انگلیس و شوروی دولت ها

 .کردند

سسان در شرایط تقلب و دستکاری انجام شد و ون متمم قان 37-37-36با تغییر اصول  ،نمایندگان دست چین شده انتخابات مجلس مو 

  .را تثبیت کردند رضا شاه و والیتعهدی اوالد ذکور اوسلطنت  ،اساسی مشروطه

به منجر  و هم خورده ب 1316سال  ن ازاا روحانیماه عسل روابط او ب .شروع به لگد پرانی کرد ،مراد سوار شد خر رضا شاه وقتی بر

دست روحانیت را از قدرت  -صی از شر خان های یاغیخالصدد بود که بعد از  رضاشاه در .ب نشینی روحانیت گردیدعق گیری ودر

پهلوی و تنی چند از خانمهای درباری در حرم حضرت معصومه  ۀملک طبق یک سنت مذهبی، 1317در مراسم نوروزی . کوتاه کند

ات حاج شیخ محمد نهی از منکر و تذکر بنام سید ناظم و دعوت او به امر معروف و انتقاد واعظی .رساندند به همحضور  برای زیارت

شتم واعظ و طلبه ها  حضور در قم و ضرب و رضاشاه خوش نیامد و باگوش ه ب ،مرجع تقلید به ملکه در باب حجاب مباشرتقی بافقی 

ه قوانین که بیک رشته با دستگیری و تبعید مدرس و تدوین  .ن آغاز شداروند تیرگی روابط او با روحانی ،بافقی و تبعید حاج شیخ محمد

 .این دوره ادامه پیدا کرد، ق روحانیت خوش نمی آمدمذا

بر تشکیالت حوزوی که کنترل دولت را  ،اجباری و قرار دادن آزمون برای طالب و علما جهت معافیت و تدریسوظیفۀ قانون نظام  -

منجر به تظاهراتی  ،هم آوردب و آخوندها فراکه سبب تضییقات زیادی برای طال ،1317قانون تغییر لباس در دی ماه  و می دادافزایش 

نتیجه  ،شیخ ابوالحسن انگجی و میرزا صادق و اقدامات بعدی ،دو مجتهد تبریزی سرکوب این تظاهرات و نفی بلد. قم گردید و در تبریز

 .تضعیف آنها نداشت ای جز محدود کردن حوزه ها و
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در میان مردم  ،اقشار متوسط شهری و تحصیلکرده داشت علیرغم استقبالی که در میان برخی 1314اسفند  17قانون کشف حجاب در  -

سرانجام با  .تحصن در مسجد گوهرشاد انجامید به شورش و ،مقامات مذهبیعکس العمل خوبی نداشت و با تحریک  عوام و توده ها

ن محرکین این حادثه، عنواه حاج آقا حسین قمی ب دستگیری و تبعید بهلول وسرکوب و کشتار متحصنین و  ورود نظامیان به مسجد و

روشنفکران انجام  و محافل زنان مترقیاز جانب  ،1314در رح این امر قبل از اجباری شدنش ط .طرز بدی خاتمه پیدا کرده غائله ب

 بحثی در دفاع از بی حجابی باز گردید و در آن فراخوانی برای بحث داده شد و پاسخ 1311عالم نسوان در  نشریۀ دراز جمله  .شده بود

رضا شاه بعد از  .سرکوب زنان توسط مردان صحبت شده بود نتیجۀجامعه در  انحطاط  های موافق و مخالفی داده شد که در آنها از

 .سفر ترکیه به روش خودش با قانون و اجبار و گاهی با توسری این امر را به پیش برد

، 1313موجب قانونی در دی ماه ه ب .ن انجام شداروحانیی بود که برای تحدید قدرت قدمی دیگر از سری اقدامات تصرف اوقاف -

قانون فروش موقوفات و  بعدا   .مصادره و در اختیار وزرات معارف قرار گرفت موقوفاتی که صاحب آن شناخته نبود و یا متولی نداشت

 .ن زدای قطعی به این منبع درآمد روحانیضربه اه درآمد آن به امور خیریه و صحی صرف

 نی و قمه زنیزمراسم عزاداری و سینه ممنوعیت  -

و فصل  لمذهبی مثل ازدواج و طالق و ح از بسیاری امور شخصی و ن راادست روحانی -فی و دادگستریجاری شدن قوانین عر -

 .قانون سجل احوال در همین راستا به تصویب رسید .کوتاه کرد دعاوی

طور ه ن باحضور روحانی ها قبل نفوذ و از مدت. از رضاشاه بود روحانیت به این ترتیب دوران آخر رضا خانی دوران جدائی

از جمله امام  .نفر از این آقایان بیشتر در مجلس نبودند 7 -7 ،1311در  .محسوسی در نهادهای حکومتی از جمله مجلس کم شده بود

 .ظهیر االسالم و حاج محمد خویی ،جمعه خویی

نهضت مشروطه که با حیات رشد با خودی کردن بخشی از مطالبات  مثل همیشه ، ،بکودتاگران پیروز در هیا ت ضد انقالسردستۀ 

قدرتش توانست پس از چند سال  انسرکوب و تحدید رقبا و مخالف باسرمایه داری وابسته و زمین داران بزرگ منافات اساسی نداشت و 

سیاست  با چه غیر روحانی، چه روحانی و الف راهائی از نیروهای مخ بخش. پایه های قدرتش را تحکیم کند، موش و گربه بازی

 1311و تصویب قانون ( 1313) با قتل امثال عشقی. و راه قدرت دیکتاتوری را هموار کند زیر دامن قدرت بکشانده چماق و حلوا ب

( نفر 53روف به مع) ل ارانیفندانی کردن رهبران حزب کمونیست ایران و محزدستگیری و  (های کمونیستیت منع و مجازات فعالی)

 ،این سیاست ادامۀو در . سیاست آزادی کشی رضاشاه به اوج خود رسید، عر مبارز و چپ گرا در زندانو قتل ارانی و فرخی یزدی شا

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

جمله  قدرت رساندن رضاشاه بود از آنه مشروطه و از کوشندگان بنام در ب دورۀکه از رجال مشهور ( 1312) تیمورتاش در زندان

 .اند

لباس  -اندید قدرت روحانیتح –اقداماتی چون رفع حجاب  پشت درهای ایجاد تمرکز و امنیت پادگانی، پس از رضاخانی« ۀمدرنیت»

حیات سیاسی و اجتماعی مدرن  .باقی ماند سرمایه داری،و زیر بناهائی جهت رشد  -تاًسیس راه آهن و جاده و دانشگاه -متحد الشکل

و به رشد نطفه هائی که  رضاخانی تعطیل شد دورۀعقاید و تاًسیس حقوق مدنی و شهروندی است در  آزاد افکار و که در گروی نشر

جهالت دوباره بر  تاریک اندیشی و .قلدر منشی شد زندانیحقوق مدنی و شهروندی  .ندادمجال  نددر نهضت مشروطه جان گرفته بود

   .این حیات سایه افکند و آزادی و دموکراسی فدای امنیت و تمرکز گردید

عزل شاه قلدر  اولین قربانی خود را در ،و درهم ریختن ارتش پوشالی ،1321شهریور  ،دومجهانی اشغال مجدد ایران در جنگ 

 .جای او نشاندنده را بپسرش انگلیسی ها شاه را بردند و  .آلمان هیتلری پس داده بکه تاوان چشمک زدن هایش را ، گرفت

 :آخرین پرده 

نهضت دموکراتیک و توده ای دوباره جان  ،تضعیف قدرت مرکزی خفقان و شکست جو با 1332مرداد 27تا  1321از شهریور 

با  ،(مذهبی و سکوالر) ملی گراها. ره های نو به میدان آمدندچه هم سه نیروی درگیر در این نهضت با آرایشی جدید و این بار .گرفت
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 و ،(محمد نخشب) پرستان سوسیالیستنهضت خدا ،(فروهر) حزب ملت ایران ،(پزشکپور)پان ایرانیست  ،ایران ،احزابی چون

مظفر  ،حسین فاطمی ،یارسالن خلعتبر ،حسین مکی .محمد مصدق گرد هم آمدند رهبریه ملی ب ۀدر جبه ... ی خنجی وسوسیالیست ها

سس جبه و ( فدائیان اسالم)اسالم گراها با دو گرایش مسلحانه و غیر مسلحانه در اطراف نواب صفوی . ملی بودند ۀبقائی از اعضای مو 

 شدند دچار انشعاباتی 31های  و در اواخر سال گرد حزب توده قرار داشتند در این دوره عمدتا  چپ گراها . بودند ت هللا کاشانی جمعآی

 .(ها و افراد انشعابی بودند از جریان ... انور خامه ای و جالل آل احمد و -خلیل ملکی)

دانشجویان و  حضور وسیع کارگران و زحمتکشان شهری و دانش آموزان و تفاوت اساسی که در این مرحله می توان مشاهده کرد،

روهای عرفی گرا را به نسبت باالئی در برابر نیروهای واپس حضوری که بار و وزن نی .زنان و اقشار تحصیل کرده در جنبش است

به یمن حضور  .این اقشار و طبقات اجتماعی را نمایندگی می کردند ،ملی جبهۀ ۀبخش عمد حزب توده و. می دادگری  مذهبی افرایش 

الیسم و سکوالریسم را در این جنبش چه رادیک حزب توده اگر .پخش گردید آنان شعارها و خواسته های دموکراتیک در ابعادی توده ای

 ۀیک حزب رزمند ۀمثابه بورژوائی اش نتوانست ب واسطه سیاست و ترکیب خرده بورژوائی و بعضا  ه ولی بنمایندگی می کرد 

رویکرد این حزب به دهقانان و زحمتکشان  .محکم کند ،آزاد بود فعالیت سیاسی، نسبتا  را در دورانی که  پرولتری جای پای خود

سیاست دنباله روانه اش عالوه ه ب .را سازمان دهدوستائی ضعیف تر از آن بود که بتواند جنبشی توده ای از اتحاد کارگران و دهقانان ر

طرح واگذاری امتیاز نفت )ملی کردن نفت  مسألۀدر مورد جمله  ملی از ترجیح دادن منافع برادر بزرگ به منافع بعضا   واز شوروی 

انشعاب و  .طور اساسی تقلیل داده رهبری جنبش بدر بسیج توده ها و کسب را  آن ظرفیت ،آذربایجان مسألۀو ( شمال به شوروی

در بزنگاه مهمی چون  ،توده حزب مانع از ابتکار عمل ،و تردیدها و زیگزاگ های آن 1327 از بعد به ویژههای رژیم پیگرد انشقاق و

یروهای ن همۀق با طرح ملی کردن نفت که همراهی و همگرائی وسیعی را بین مصد .مرداد شد 27ایران و کودتای  زخروج شاه ا

چنان ظرفیت جنبش را آن ،تا آنجا که با ملی شدن نفت .ملی را بر جنبش تثبیت نماید ۀتوانست رهبری جبه ،دموکرات و مردم ایجاد کرد

نزدیکی  جدائی و  ملی و جبهۀهمگون غایت ناه ب ترکیبمتا سفانه  .داشتشاه را به عقب نشینی وا 1331رتی 31حوادث رباال برد که د

مرداد  27که درکودتای)از جمله مظفر بقائی و حزب زحمتکشان ملت ایران و حسن آیت  ،و ارتجاع مهمی از آن به دربار عناصر

 مقابله شان و (یان اسالماز جمله فدائ) های مذهبیآیت هللا کاشانی و بخش مهمی از نیرو و خیانت و عقب گرد( نیز دست داشتند 1332

توده ای شده  تیر نصیب ابتکار 31پیروزی و پیشرفتی که در بدین ترتیب . با مصدق و نزدیکی آنها با شاه، جنبش ملی را تضعیف کرد

توسط کودتا  ،(رغم امکانات و اطالعاتی که داشتعلی)ملی و شخص مصدق  جبهۀهای با بی عملی و تردید 1332مرداد  27در ، بود

خاستگاه طبقاتی اش . گسترش یک جنبش توده ای و عمیق شدن آن در هراس بود از مستوفی لیبرال بود،او که یک  .شکست رسید به

مهمی بود  ربسیاۀ رعیتی مسأل –مسألۀ زمین و روابط ارباب . بود اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روزمانعی برای طرح وسیع مسائل 

با طرح این موضوع که باید همۀ موضوعات را تحت الشعاع مبارزه ( و نیز حزب توده)ملی ها . از طرح آن هراس داشت که مصدق

قرار داد، وسیع ترین بخش و اکثریت مطلق مردم یعنی دهقانان را که می توانستند ( آن هم صرفا یا اساسا در مسألۀ نفت)با امپریالیسم 

تجربۀ کشورهائی مانند چین، ویتنام، . می داشته باشند به فراموشی سپردندمبارزۀ ضد فئودالی و هم ضد امپریالیستی نقش عظی هم در

جا این دو جنبش های دهقانی و ضد امپریالیستی با هم ترکیب شدند پیروزی های مهمی در مبارزات  کوبا و غیره نشان می دهد که هر

زاهدی و هللا  فضلرهبری ه توسط ارتش شاهی ب –لیس کودتائی که با سازماندهی و همگرائی آمریکا و انگ .است هتوده ای به دست آمد

  .به سلطنت باز گرداند شاه را وکرد مصدق را برکنار ، انجام شد مزدورقوادان و فواحش  وهمیاری اوباش و اراذل 

ته و کافی مورد کنکاش قرار گرف اوان و در طی کودتا به اندارهءدر و چون کودتا و موضع گیری های مصدق و حزب توده  چند

ت و سیر صعودی اش در تدارک نیمن در اینجا قبل از سرگیری بحث راجع به روحا. به آنها مراجعه کند عالقمند می تواند ۀخوانند

 طبقۀالزم میدانم اشاره ای کلی به موقعیت  ،1357انقالب مرداد تا  27منازعات سیاسی از کودتای  ۀدر این آخرین پرد کسب قدرت،

ه آن بخشی که از آن ب به ویژهگفتم که بورژوازی . کردمهم در بحث راجع به انقالب مشروطه از آن صحبت  بورژوازی کنم که قبال  

 در و ارتباطات تو( بورژوازی تجاری و سوداگر)تکیه اش بر بازار  .دو پای چوبی حرکت می کردبا  از ابتدا، عنوان ملی نام می برند



22 
 

این بورژوازی  رو از این .می کردرا با ارتجاع فئودالی کند  او مبارزۀ ،ه نشدنش از زمینا لنگ کرده و کندر تو با سیستم آخوندی او

این نقطه ضعف اساسی با ملی نیز همانند همگنانش در دوران مشروطیت  ۀجبه .وجود آورده نتوانست حزبی قوی و پایه دار ب هیچ گاه

ملی از هم  جبهۀ ،بعد از کودتا .ی بلندی برداردگام هادی و اجتماعی اصالحات اقتصا زمینۀ درنه در ساختن تشکیالت و نه  نتوانست 

و چهارم در  42-39ی سال هاملی دوم و سوم در  جبهۀو  .(.. و نخشب و شاپور بختیار) نهضت مقاومت برای مقابله با کودتا. پاشید

، سر به آستان روحانیت توجه به تجارب گذشتهبدون  ،های تاریخی همان ضعف عالوه بر .نیز آفتاب سر بام بودند 57دوران انقالب 

با گسترش و تحکیم دیکتاتوری محمد رضا  ،ایجاد شده از این وضعیت خأل .سرعت محو شدنده و ب مرتجع و شخص خمینی سائیدند

پر  هیچ گاه ،ی در سراسر ایران با ایجاد ساواکبا نظارت و هماهنگی امپریالیسم آمریکا و پهن کردن تور امنیت 1332شاهی از سال 

توانستند ، آخوندی که تا حدی از گزند این آفت در امان مانده بودند شبکۀ روحانیت و سیستم و، چنانکه در صفحات بعد خواهیم دید .نشد

سیاسی ایران در منطقه و حضور اتحاد جماهیر شوروی در مرزهای شمالی جغرافیای  موقعیت استراتژیک و .را پر کنند خألاین 

به این سیاست سازش با نیروهای مذهبی  که  ،سرکردگی آمریکا با شورویه بطن جنگ سرد و تضاد امپریالیسم جهانی بدر  ،کشور

 .دامن زد ،گرفت« کمربند سبز»نام  بعدا  

شاخص روحانیت در این دوره که خود و اعقابش در  چهرۀ ،مصدق و موضع آیت هللا کاشانیدوران ه د را با بازگشت بخو بررسی

اول با جمهوری خواهی  ،کاشانی در مقطع روی کار آمدن رضاخان .ادامه می دهم ،دارند جای خاصی فقاهتی جمهوری اسالمی  سلسلۀ

سسان از طرفداران پروپاقرص تعویض سلطنت ب و بعدا  در روی مدرس و مصدق قرار گرفت  او موافقت کرده و رو نفع ه در مجلس مو 

مرجع دیگر شیعه قرار  و در رقابت با آیت هللا بروجردیدوباره به میدان آمد  ،اد شدن جوبا آز 21بعد از شهریور  .رضا شاه شد

از محرکان قتل ، عتقد به حکومت اسالمی بودندکه م ،رهبر آنان (19)کاشانی با نزدیک شدن به فدائیان اسالم و نواب صفوی . گرفت

 ،اگر چه در نهضت ملی شدن نفت و خرید اوراق قرضه .ار قرار داشتو از این زاویه مورد بی مهری دربا .رزم آرا به حساب  می آید

به دربار و شاه نزدیک  واو با مصدق تیره گردید و از نهضت کناره گرفت  رابطۀ ،تیر 31وقایع  ولی پس از. گرفت کنار مصدق قرار

گ می دولت مصدق تنبر کار را عرصۀ یش و با توصیه ها و کارشکنی هاا .عهده گرفته را ب او در مجلس هفدهم مدتی ریاست آن .شد

تربیت شده  و شاه را مردی عاقل و او را به دیکتاتوری و نقض قانون اساسی متهم کرد ،تفویض اختیارات شاه به مصدق مسألۀدر  .کرد

 ،مرداد 27تا کودتای بعد ه از این ب و را پناه داد او ،در مجلس دفاع کرده( عامل کودتا)ن و پناهندگی سرلشگر زاهدی حصاز ت .خواند

و حسین مهدی ( میدان دار معروف)و طیب حاج رضائی ( شعبان بی مخ) پیوند او با شعبان جعفری .دست در دست کودتاچیان داشت

 .پذیر استناانکار ،دندمرداد را فراهم آور 27اکبر خراط که از سردمداران بلواهائی هستند که زمینه چینی کودتای  علی سید قصاب و

هنگامی که  .راه مدارا و تحبیب را با روحانیت شیعه و مراجع آن در پیش گرفت شاه جوان برخالف پدرش، ،مرداد 27دتای با کو

 خرداد 15وقایع در  .دادشاه همین رویه را در مورد آیت هللا بروجردی ادامه  .(1341)رفت کاشانی در بستر مرگ بود به عیادتش 

  .ورق برگشت 1342

 -مصدق ۀبا سرکوب و اعدام افسران توده ای و دستگیری های وسیع مخالفان و اعدام حسین فاطمی وزیر خارج ،کودتاهای بعد از  سال

 .ابعاد آن فروکش کرد همۀجنبش در  (19) اعضای دیگر فدائیان اسالمتا سیس ساواک و دستگیری و اعدام نواب صفوی و 

و با فشار آنها اصالحاتی را در  وجود آمده بوده در آمریکا ب دموکرات هادن تحت شرایط جدیدی که با روی کار آم ،پیروز انکودتاگر

اول تخفیف بحران سیاسی و تقویت پایه  درجۀدر  این اصالحات .که در راستای همان اصالحات رضاشاه بود نددستور کار خود گذاشت

 ،ن حال گرانیط فئودالی و رکود اقتصادی و درعیبحرانی که ناشی از پوسیدگی رواب .های اجتماعی رژیم شاه را در مد نظر داشت

گسترش مناسبات سرمایه داری در ، اصالحات از نظر اقتصادی و اجتماعی .بود 1321وازی پس از همزمان با رشد نسبی بورژ

داری  ایهفئودالی در جهت رشد و گسترش سرم پوسیدۀآزاد کردن بخشی از دهقانان از زمین و پایان دادن به مناسبات روستاها و 

در عین حال دو هدف  ،تشویق شاه به انجام اصالحات ارضیآمریکا با  .وابسته و تشدید استثمار و انباشت سرمایه را دنبال می کرد
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امپریالیسم  ،خالی می کرد و از طرف دیگرانگلیس را در ایران  ،خود ۀفرسود از طرفی زیر پای رقیب .بال می کردسیاسی را نیز دن

به ایرانی با ثبات و امن در  ،و تمایالت توسعه طلبانه اش« کمونیستی»دگی آمریکا در تضاد خویش با شوروی سرکره جهانی ب

رویج و باز شدن نسبی فضای بهداشت و سپاه ت سپاه دانش وتا سیس  -زنانه ی بأاعطای حق ر .مرزهای جنوبی این کشور احتیاج داشت

 .جزئی از این سیاست عمومی بود ،سیاسی

 –امپریالیستی در خاورمیانه از نقطه نظر سیاسی  حلقۀایران و قدرت گرفتن رژیم شاه و اهمیتی که در  جامعۀساختاری  تحوالت

سرکوب  ادامۀروند  .تبدیل کرد که زبانی جز سرکوب نمی شناخت خود بزرگ بین دیکتاتوری او را بهاقتصادی و نظامی پیدا کرده بود 

ۀ اسالم گرا و چپ ها به آرایش دوبار –سه نیروی ملی گرا  .می دادمت حرکتهای رادیکال تر سوق نیروهای سیاسی را به س و خفقان،

 .خود دست یازیدند

 3131خرداد  31

از  ها،گروه های مذهبی در آن خمینی وۀ و نقش برجست ند،شد 1342 خرداد 15در بحث ما حوادثی که منجر به شورش و اغتشاشات 

روحانیت پان )به فهم حرکت روحانیت خواهان قدرت سیاسی  ،این حوادث مجموعۀبررسی  نچو. نداهمیت زیادی برخوردار

این دنباله رو  1356-1357که در سال های مذهبی  -بورژوازی ملیو بورژوازی تجاری و سوداگر ، بخش های مهمی از (اسالمیست

وقایع این جریان و پایگاه اجتماعی آن در نی برای تمری 1342حرکت روحانیت پان اسالمیست در سال . روحانیت شدند، کمک می کند

، و به صورتی وسیع تر و نیرومندتر از گذشته، بخش های وسیعی از 1342این جریان توانست مانند سال  .گردید 56-57سال های 

 . کندبسیج  به نفع خود را نیز پیشه وران و خرده پاهای شهری و لومپن پرولتاریای شهری

نتوانست  42این جنبش در حوادث سال . بیشتر زیر نفوذ جبهۀ ملی بود و نه جریان خمینی 42تا  39سال های  جنبش دانشجوئی در

به ویژه جریان هائی که بعدها )و پس از آن متأثر از جریان های چپ  57تا  43در فاصلۀ سال های . حرکت مستقلی از خود نشان دهد

تا سال جنبش دانشجوئی، به رغم آنکه . م از جریان مذهبی غیر آخوندی تأثیر پذیرفتهمچنین تا حدی ه بود،( منشأ جنبش چریکی شدند

 ،سازمان متشکل بود فاقد انسجام و 56-57، در سال های باقی ماند رژیم شاهۀ تنها سنگر مقاومت در مقابل یورش همه جانب 1356

جنبش در دیت هایش نمی توانست تأثیر تعیین کننده ای ولی حتی اگر سازمان متشکل و منسجمی می داشت به خاطر ویژگی ها و محدو

 .مستحیل شد 56-57در امواج وسیع جنبش توده ای سال های بدین سان جنبش دانشجوئی . توده ای به ضد رژیم پهلوی بگذارد

نتوانست  56-57 و نه در سال های 42تا  39مهم تر از همه ضعف تشکل جنبش کارگری و آگاهی طبقۀ کارگر بود که نه در سال های 

نقش مستقلی ایفا کند و این عدم تشکل و ضعف آگاهی جنبش کارگری و سازمان های سیاسی مدافع طبقۀ کارگر مهم ترین زمینه را 

 .برای پیشروی روحانیت پان اسالمیست و جریان های بورژوائی و خرده بورژوائی دنباله رو آن و در نتیجه سلطۀ مجدد ارتجاع گشود

امام  ۀکوبند اعتراض درهم» .قانون اساسی به آن اشاره کرده اند مقدمۀدر  ان جمهوری اسالمی به این امر واقف هستند وسردمدار خود

فرهنگی و  -که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستکی های سیاسی« انقالب سفید»آمریکائی  ۀخمینی به توطئ

خونبار امت اسالمی در خرداد  و متعاقب آن انقالب عظیم و عامل حرکت یکپارچه ملت گشت هانی بود،اقتصادی ایران به امپریالیسم ج

عنوان رهبری اسالمی تثبیت و مستحکم ه مرکزیت امام را ب ،گسترده بود شکوفائی این قیام شکوهمند و آغاز نقطۀحقیقت  که در 42

 «.نمود

در آن برای اولین بار به زنان حق را ی  هک ،تی و والیتی را به مجلس ارائه دادانجمن های ایال ۀدولت طرح الیح، 1341مهر 16در 

ای که در این طرح آمده بود  مسألۀدومین  ...شدند  و جنایتکاران و ورشکستگان به تقصیر خارج جورین حآنان از ردیف م .داده شد

منتخبین را عوض قران به کتاب آسمانی بدل  نامۀو سوگند . .. حذف قید مسلمانی از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود

 . کردند

شریعتمداری و حجت  -آقایان آیت هللا گلپایگانی، هللا شیخ عبدالکریم حائری یزدیدر جلسه ای در منزل آیت  در واکنش به این طرح،

خالف شرع و موجب هتک  ،دولت نامۀتصویب  ،و در آن تصویب نامه ای را تا ئید کردند که خمینی ارائه داده بود ،االسالم خمینی
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املین و محرکین طرح این ع« ضالهۀ فرق»اسرائیل و  فریاد وا اسالما بلند شد و .ساله دانسته شد 17حرمت و نوامیس زنان و دختران 

 ،آبان ماه 15. تری فرستادندنددهللا اعلم نخست وزیر با لحن تهمین آقایان تلگرافی به اس ،مهرماه 27 .نامه هائی قلمداد گردیدندچنین قطع

دوم  ۀاستناد مجتهدین شیعه در باال به نقض قانون اساسی، ماد .به شاه و اعلم پیام فرستاد شخصا   وگرفت دست ه خمینی ابتکار عمل را ب

ا شریعت از وظایف آنها انطباق قوانین مجلس را ب .شاه و پسرش مسکوت گذاشته شده بودکه تا آن هنگام توسط رضا ن قانون بودیمتمم ا

شهرستان علم و احتمال شورش در تهران و  با نطق شدیداللحن فلسفی واعظ در مسجد ارک خطاب به .و حقوق علمای دین می دانستند

 خمینی که در اولین اقدام خود پیروز گشته بود .آذر اعالمیه ای در مسکوت گذاشتن تصویب نامه داد 7و ت سدولت عقب نش ها

 .دی روز کشف حجاب گردید 17خواهان لغو مراسم  را قراتر گذاشته و تهدین پابرخالف سایر مج

انقالب شاه و مردم و انجام رفراندوم برای تصویب آن به استناد قانون اساسی ابتکار عمل  ۀشاه با اعالم اصول شش گان ،دی 19روز 

 -دولتی به بخش خصوصی فروش کارخانه های -لهاملی کردن جنگ -با اصول اصالحات ارضی ،انقالب سفید شاه. دست گرفته را ب

دنبال خروج از بن بستی بود که اقتصاد ه ، برا ی به زنان و ایجاد سپاه دانش اعطای حق -سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها

حاتی شد که برای منوط به اصال( کندی -اف-جان)ی دولت آمریکا کمک هااعطای  .وجود آورده بوده متکی به کشاورزی در ایران ب

 سیاسی مورد نظر -اصالحات اقتصادی .داشت ،شوروی ،شمالی ۀرابطه با همسای در منافع سیاسی -ه بر منافع اقتصادیآمریکا عالو

و  و عقد پیمانهای ناتواین دیدگاه که در بطن جنگ سرد  .می بایستی ایران را از خطرافتادن به دامن کمونیسم دور کند دموکرات ها

غایت ارتجاعی ای منجر شد ه خویش به سیاست ب ادامۀشوروی را توسط نیروهای وفادار به غرب در نظر داشت در  ۀمحاصر، بغداد

سیاستی که چون شمشیر دو  .بود رانیروهای اسالم گقدرت گرفتن در اطراف شوروی با کمک به « کمربند سبز»که معروف به ایجاد 

برای اجرا به دولت امینی سپرده سرنوشت اصالحات یاد شده . به این مطلب باز خواهم گشت .هم شاه و هم آمریکا را غافلگیر کرد ،لبه

ا اضافه کردن چند اصل و ب ،وزیر کشاورزی امینی ،در حقیقت با اخذ اصالحات پیشنهادی ارسنجانی ،ولی شاه بعد از سقوط او .شد

خالف و موافق همه پرسی برای اصول پیشنهادی شاه به میدان م نیروهای .عرضه کرد را« انقالب سفیدش»نام خودش ه ب ،دیگر به آن

 .آمدند

 ۀعلیه مفاد شش گاناسالم  نبردی را ۀبیضفلسفی واعظ و حجت االسالم خمینی با شعارهای دفاع از  -بهبهانی -آیت هللا خوانساری

و سپاه دانش که دختران را هم  زنانه ی باعطای حق را   -اصول اصالحات ارضی و تقسیم زمین به ویژه .آغاز کردند «انقالب سفید»

 غیر شرعی نامید آن را و داد خمینی فتوائی علیه همه پرسی 41ن همباول  .ر از همه مورد هجوم آنها قرار گرفتتبیش ،می گرفتبر در

 . اسالم شود برنامۀدست کارشناسان اسالمی و تابع ه و خواهان آن شد که امور قانونی و قضائی ب

اعتراضی وارد فاز جدیدی  جنبش ،نهمب 2ن بازارها و مغازه ها در قم و اجتماع آنها در منزل خمینی و سخنرانی اش در با بسته شد

شاه هم برای مقابله با آنها کشاورزان را برای تظاهراتی در تهران فرا خواند و آموزگاران زن را به دفاع از حق را ی زنان  .شد

فیضیه قم که با  مدرسۀو زد و خورد در  تهران که از بازار شروع شد و به دانشگاه ختم گردید با وجود تظاهرات وسیع در .واداشت

بنا بر آمار دولتی بیش . ن اجرا کردهمب 6شاه همه پرسی خود را در . به میدان آمده بودند« رفراندم نمی خواهیم -ما تابع قرانیم»شعار 

هالی مملکت را در مقابل قوانین دولتی متساوی تناد به اصل هشتم قانون اساسی که اشاه با اس .میلیون نفر به آن را ی دادند 5.5از 

 .شرکت زنان در انتخابات قانونی شد ،سنا با تصویب مجالس شورا و .حق را ی زنان را قانونی خواند .الحقوق می خواند

ع از موقعیت ممتاز خودشان در رابطه با ن با اصالحات ارضی و تقسیم اراضی از موضعی ارتجاعی در جهت دفاامخالفت روحانی

یب نامه صادر علیه این تصوور است نفری مشه 9 اعالمیۀکه به « علما» اعالمیه ای از طرف.ی موقوفی بودزمین ها مالکین زمین و

 حائری و مرتضی، هاشم آملی ،روح هللا موسوی خمینی ،سید کاطم شریعتمداری ،مد رضا گلپایگانیچون مح هائیشد که توسط آخوند

ضد شاه و ه که به تظاهراتی ب ،قم فیضیۀ مدرسۀاجتماع روضه خوانی در  سرکوب تظاهرات و 42فروردین  2در  .شده بود امضا ...

 ودر پیش بودن ماه محرم  با .به بهترین وجهی توسط خمینی مورداستفاده قرار گرفت، به خاک و خون کشیده شد ،دولت  تبدیل شده بود

اقصی نقاط کشور شدند تا پیام خمینی و ندای وا اسالم او را  ۀروان ربانی املشی ،محمد جواد باهنر ،نی چون خامنه ایواعظا ،عزاداری



25 
 

خرداد خمینی  13تظاهرات در  ادامۀدنبال حوادث فروردین و ه ب. غیب کنندرضد شاه و دولت تبه  و مردم را به گوش همه برسانند

 13. و با لحن تندی شاه را مورد خطاب قرار داد فیضیه را با وقایع کربال مشابه دانست مدرسۀث در آن حواد نطقی در قم ایراد کرد و

ی تهران تا جلوی کاخ خیابان هاتظاهرات در  .خود گرفته شکل سیاسی ب خرداد مصادف با عاشورا بود و تظاهرات دینی به سرعت

سرعت توسط انبوهی از ه که ب ی زنان و انقالب سفید داده می شدو شعارهائی علیه حق را   ر و دانشگاه تهران کشیده شده بودمرم

 خرداد 15 .خرداد بازداشت شدند 14ن این روز در ناباهنر و مرتضی مطهری از سخنرا. شاه تبدیل شد دانشجویان به شعار مرگ بر

 واسطۀه شورشی که ب .شد خرداد منجر 15تمام این مقدمات به شورشی همگانی در . را بازداشت کردند اغ خمینی رفته اورما موران س

های  مبارزات سال ، بخشی ازهایش های مبارزاتی و تاکتیک روش شعارها و ،رهبری و چهره های فعالش ،شرکت کنندگانش ترکیب

جویان دانش .دانشگاه تهران و میدان بار فروشان شروع شد به ویژهو  دانشگاه هاخرداد از  15تظاهرات  .یاد می آورده را ب 57-56

اهالی  س پابرهنه ها وأبرادرش اسماعیل حاج رضائی در ر و قمه کشان معروفی چون طیب حاج رضائی .خواستار آزادی خمینی بودند

 و بازار بسته شد .مشروب فروشی ها و مغازه ها را به آتش کشاندند ،بانک ها ها، ریخته کلوب خیابان هاجنوب شهر و میدانی ها به 

مرکز رادیو چند بار مورد  .میدان ارک یکی از مراکز تجمع بود .یز در اطراف ارک و پاچنار تظاهرات می کردندشاگرد بازاری ها ن

 .ارتش وارد عمل شد ،دستور دولته ب یابی به سالح توسط تظاهر کنندگانکوشش برای دست و با حمله به کالنتری ها .هجوم قرار گرفت

 اشگاه جعفری آماج سنگ پرانی شد وب ،کاخ دادگستری، بانک ها پپسی کوال، ۀکارخان .آمدحرکت دره ی تهران بخیابان هاها در  تانک

جا گذاشتن تعداد زیادی کشته ه تظاهرات با ب ،توسط دولت اسدهللا اعلمحکومت نظامی  با اعالم .مراکز به آتش کشیده شدبعضی از این 

 .دار سپرده شدند ۀطیب و برادرش به چوب .اهرات دستگیر شدندسران دیگر تظ وطیب و برادرش  .دستگیری فروکش کرد زخمی و و

به ابتکار مظفر  .شتسعی در آرام کردن مردم دا ،خلخالی مثل فلسفی و مالیان رژیم با آزاد کردن تنی از ،چماق کار گیریه بعد از ب

برای نجات جان خمینی  ،ن مرعشی نجفیشهاب الدی یعتمداری وشر ،میالنیآیات عظام هادی  ،ب زحمتکشان ملت ایرانحز بقائی رهبر

شاه مجبور شد  .مصونیت ایجاد کنند اصل دوم متمم قانون اساسی برای او تفسیره نوعی بنا به که ب. دادند به مقام مرجعیت ارتقا او را

تی را آزاد قمی و محال و رفته اوبه مالقات خمینی  ت ساواک شخصا  قر پاکروان رئیس وکسرلش .نظر کند خمینی صرف ۀازمحاکم

  .به حسنعلی منصور داد اسدهللا اعلم جایش را 42اسفند  17.کرد

کاپیتوالسیون که موضوع تصویب نامه ای در مجلس برای مصونیت مستشاران آمریکائی بود دوباره  قضیۀدر  اما خمینی ساکت نماند و

خمینی از  .ترکیه  کرد روانۀدستگیر و  مجددا   آبان ماه 13ر بار دولت او را د این. و حمالتش را به رژیم شاه از سر گرفت به میدان آمد

خرداد انجام  15تالفی حوادث ه ترور حسنعلی منصور توسط فدائیان اسالم که ب .و تا اوایل انقالب در آنجا باقی ماند آنجا به نجف رفت

باز شدن نسبی فضای سیاسی با  ۀدر آستان ملی دوم که جبهۀ .خرداد را بست 15ورق شورش ا دستگیری عامالن آن و اعدامشان شد ب

تشکیل شده . .. و سید رضا زنجانیآیت هللا  ،شاپور بختیار ،بازرگانچون  1339تا ئید مصدق توسط اعضای نهضت مقاومت ایران در 

ه استقبال ب« اصالحات آری دیکتاتوری نه»و با شعار  صالح برگزار کرد ریاست اللهیاره ب 1341اولین کنگره اش را در  ،بود

جبهه منحل  اعضای آن دستگیر و ،نهمب 6دلیل مخالفتش با رفراندم ه ولی ب .رفت« انقالب سفید» اصالحات شاه و اصول معروف به

شاه با پیروزی اش در این واقعه  .کریم سنجابی بودند و قانیآیت هللا طال ،داریوش فروهر این جبهه، از اعضای اصلی دیگر .گردید

به  ی سیاسی مذهبی و چپ راگروه هاسیاسی و دموکراتیک ایجاد شده بود  مبارزۀ ربن بستی که د .ی باز را نیز بستآخرین پنجره ها

گرایش با  خرداد فعال بوده و با خمینی همراهی می کردند 15ئی که در حوادث جریان ها .ها کشاند سازی مجدد و تغییر تاکتیکباز

بازاریان  ،ری مهدی بازرگانرهبه مذهبی های مصدقی در نهضت آزادی ب -لیبرال. شدند کم و بیش متفاوت در تشکلهائی متشکل یها

تلفههیأهای نزدیک به آنان در  و جناح الخره مجاهدین خلق و با (21) ترها و تندروترها در حزب ملل اسالمی و جوان (21) ت های مو 

گرایشی مترقی  1354تا  ،آوردندروسیاسی  -مشی نظامی به وا شده آن جد از بعدا   آزادی بودند و که رهبران اصلی اش ابتدا با نهضت

االت و بن بست هائی که نسبت به مشی چریکی پیش آمده بود  التقاط ایدئولوژیک و .را در میان نیروهای مذهبی نمایندگی می کردند سو 

تبدیل شدند  .ل. به مجاهدین م ،رد مشی چریکی با بعدا  آن بخش مارکسیستی  .کردسازمان مجاهدین را دچار انشقاق و انشعابی دردناک 
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موسوم به جریان وجود آوردند که به ه را ب ۀ کارگر و گروه آرمان، نبرد در راه آزادی طبقکارگر طبقۀسازمان پیکار در راه آزادی که 

مقاالت و اسناد منتشر خلق به در مورد تغییر مشی ایدئولوژیک سازمان مجاهدین برای اطالعات بیشتر و دقیق تر ) .پیوستند «خط سه»

سازمان مجاهدین  مذهبیبخش .( رجوع کنید ،اندیشه و پیکار ،« http://www.peykarandeesh.org »شده در این زمینه در سایت 

. و به گسترش فعالیت سیاسی خود روی آوردندکردند خلق با آزاد شدن کادرها و اعضای این سازمان از زندان، سازمان را بازسازی 

و تالش برای داشتن  ، برخورد دوگانه به آنبه رژیم جمهوری اسالمی در ابتدا برخورد حمایت انتقاد آمیز از رژیم برخورد این سازمان

به ویژه خمینی و )اما به تدریج با عدم پذیرش این سازمان از سوی رژیم  .بودسهمی از قدرت برای پیشبرد برنامۀ سیاسی خود 

 ،ممانعت از فعالیت سیاسی آزادشان و مجاهدین و طرد و تصفیۀ عناصر آن از نهادهای مختلف بارژیم خشن برخورد  ،(روحانیت حاکم

 .روی آورد ه مبارزۀ مسلحانه با رژیمو ب فعال ضد خمینی پیوستمخالفان  ۀبه جرگ این سازمان

پیوند دو گروه موسوم به جزنی و  زا ،مسلحانه که با مشیاست ی فدائی خلق معروف ترین سازمان چپ در این دوره چریک ها

 5-6ان مجاهدین به مدت و همراه سازم. نظامی گذاشتند -فعالیت سیاسی عرصۀه سیاهکل پا ب ۀبعد از واقع 1351 احمدزاده در سال

ا ب .و دانشگاهی و روشنفکری آن را تحت تا ثیر خود قرار دادندمحیط شهری  به ویژه ،ایران جامعۀحیات سیاسی  1354سال تا 

بیگوند با موسوم به انشعاب ) ائیسازمان فد با انشعاب در شاه متحمل شدند و ربات سنگینی که این دو سازمان در برخورد به رژیمض

که  57و تمام سال  56سال ۀ ندر میا عمال   -در سازمان مجاهدین و تغییر مشی و انشعاب (55-56در سال سمت و سو به حزب توده 

 .از این دو سازمان خبری نبود، ن شکل و گسترش می یافتتوده ای در ایرا مبارزۀ

که . دو گروه از حزب توده جدا شدنددر رابطه  با انشقاق جهانی جنبش کمونیستی  و 51 دهۀی اول سال هاخارج از ایران در در  

 راسیون دانشجویان ایرانی،دکنف 61 دهۀدر  .(با طرفداری از انقالب چین) وجود آوردنده ب ازمان طوفان و سازمان انقالبی راس

در داخل ایران نیز به موازات . می گرفت برملی را در جبهۀی چپ و سازمان هادر خارج بود که اغلب طرفداران فعالترین گروه 

و محافلی شکل  گروه ها ،ی و مبارزات مسلحانه جدا از تودهو گرایشهای آنارشیست و در مخالفت با این حزب انشعابات در حزب توده

یا  زدیک به چین یا آلبانی وبیش ن خطوط سیاسی کم و .ندمی دادرفتند که کار سیاسی در میان توده ها را بر عملیات مسلحانه ترجیح گ

 .نیز از ضربات رژیم در امان نماندند  (22) ها موسوم به خط سه گردیدکه بعد از اینها جریانی

پراکنده و غیر متشکل  ،در جنبش توده ایکرات الئیک ونیروهای چپ و دم شرکت ،مردمیاوج مبارزات و شروع  آستانۀدر نتیجه در 

و  طور سنتی متشکل بودنده مساجد و تکیه ها ب ه ها وزمیدان برای قدرت نمائی شبکه های مذهبی و روحانیتی که در حواما . بود

 .فراهم بودو محالت داشتند  روستاها و  شهرستان هاارتباطی در تمام  حلقۀصدها 

 :صدا در آمده ل انقالب بطب

ایران شاهد توسعه ای اقتصادی و اجتماعی بود که در آن عالوه بر شمار کارخانه  ،و افزایش درآمد نفت 51 هدهدنبال رونق  اوایل ه ب

 .نیز چشمگیر بود توسعه در بخش صنایع انسانی و بخش های خدماتی ،ها و گسترش صنایع مادر و افزایش کمی و کیفی پرولتایا

دان و بخش متوسط شهری نیز کارمن پرستاران و -انکپزش -ن افزایش کمی و کیفی معلماندنبال آه ب و دانشگاه ها -بیمارستانها -مدارس

 .بود چشم گیر

زمین محروم مانده و ی اربابی بین دهقانان بخش زیادی از روستائیان که از داشتن زمین هادر اثر اصالحات ارضی و تقسیم بخشی از 

و ده در  ، بین شهرصورت قشر وسیعی از خوش نشینانه ب، زرع بیکار شده بودند رشد صنایع کشاورزی و مکانیزه شدن کشت و یا با

کار دائم به  که در نبود مسکن و ،وجود آوردنده لتاریای فقیر و حاشیه نشین شهرهای بزرگ را بتدریج پروه رفت و آمد بوده و ب

که جرقه  وجود آورده ی آخرین رژیم پهلوی بسال هادی را در ی متعدشورش هامنجر گردید و  ادهاونک نشینی و حلبی آبلگسترش آ

 .هائی برای شعله ور شدن مبارزات شهری بعدی گردیدند
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ی و دربار توزیع نابرابر درآمد نفت و دست اندازی و چپاول عناصر -افزایش قدرت خرید بخش متوسط شهری و باال رفتن توقعات آنها

رشوه  افزایش فساد و، دربار های شاه و ریخت و پاش، رباردنزدیک به  و وابستهسرمایه داران  ی بوروکراسی دولتی وبخش باال

 پائین و اراقش و زحمتکشان بین کارگران و طبقاتی را اختالف ،رژیم ی آخرسال هاورم در رشد ت -سطوح اداری همۀدر خواری 

نارضایتی رفته رفته دامنه ای همگانی و  .می زددامن  ،دارزمین بوروکرات و و داریه متوسط شهری و روستائی با طبقات باالی سرما

 .خود می گرفته توده ای ب

به مخالفان  ۀسرکوب بی رحمان گسترش فشار سیاسی و خرداد و 15سیاسی و سرکوب جنبش  توسعۀکه شاه با عدم ای بن بست سیاسی 

ایران و  مردمبا انحصاری کردن قدرت با حذف احزاب حکومتی ، آورده بود وجودبه  1351 دهۀروشنفکران در  دانشجویان و ویژه

 .بحران سیاسی را دامن زد -بحران اقتصادی و اجتماعی زمینۀ در .کامل شد ،واحد رستاخیز و ایجاد حزب ،نوین

جشن های  ،هشمار شاهنشاهیو ایجاد گا عوض کردن تقویم قدیم هجری، ن مخالفاافزایش فشار بر روحانی با زتشکیل حزب رستاخی

راه هم ،کوشش برای دولتی کردن دین ایجاد سپاه دین و ،باالبردن سن ازدواج دختران در اجرای قانون حمایت خانواده ،ساله 2511

در  ی راطبقات مختلف اجتماع طیف وسیعی از اقشار و ،اینها همۀبه آنان را دامن زد و ن و اقشار وابسته ااقداماتی که خشم روحانی. بود

پرولتاریای صنعتی و حاشیه نشینان شهری و لمپن های پائین  ،روحانی و چپ گرا ،دانشجو بازاری و. ضدیت با رژیم شاه همسو کرد

 .و شعارهای مختلف به میدان آمدند خواست هابا  ،دانشگاهیان و وکال کارکنان اداری معلمان و ،شهری

محکومیت شاه به  .آمریکا از جانب حامی اصلی اش آغاز شد ۀدر ایاالت متحد موکرات هادفشار بر رژیم شاه با روی کارآمدن کارتر و 

 ،کنفدراسیون دانشجوئی افشاگری های دانشجویان و بین الملل و کمیسیون بین المللی قضات در ژنو و سازمان عفو نقض حقوق بشر در

و او را داد این فشارها را افزایش  ،لندن «ساندی تایمز»له افشای شکنجه ها و جنایات ساواک در روزنامه های بزرگ اروپا از جم

نمایندگان صلیب سرخ جهانی را برای بازدید از وادار شد که  او. وادارکرد که اندکی از فشارها بکاهد و به مخالفانش امتیازاتی بدهد

 .های سیاسی بپذیرد زندان

ظرفیت باالیش دیوار  واسطۀه ب فوران خشمی توده ای را باعث شد که، وجود آمده بوده سوراخی که در دیوار بتونی فشار سیاسی ب

ابتدا روشنفکران و وکال و نویسندگانی که در کانون نویسندگان جمع  .را بگیرد و شاه دیگر نتوانست جلوی فوران آن بتونی را شکست

شب های شعر در انجمن فرهنگی . طلب کردند رابه اعتراض پرداخته و مطالباتی سیاسی  با نوشتن نامه و جمع آوری امضا شده بودند،

آنها و حتی  زیادی از دانشجویان و روشنفکران چپ و کمونیست و هواداران عدۀمحل اجتماع  ،و دانشگاه آریامهر( گوته)ایران و آلمان 

رژیم شاه را به  ،خیابان هار ضد این عمل د هجویان باهرات دانشظت، شدن تجمع آریامهر هبا بست .پاره ای از طرفداران مجاهدین گردید

محاکمه و اغلب آنها  مینظادادگاه به جای  ،ی عادیدادگاه هابرای اولین بار دانشجویان دستگیر شده، در  .آزمایشی خطرناک کشاند

 .درهای اعتراض همگانی و توده ای گشوده شد. آزاد شدند

وعاتی هویدا که در آن هنگام وزیر دربار بود و به دستور شاه یا اسم مستعار فرهاد نیکوخواه، معاون مطب]مطلق احمد رشیدی  مقالۀ

آن نیروهای مذهبی و  بهانۀآغاز دیگری شد که به  نقطۀعلیه خمینی 1356دی  19 اطالعات در روزنامۀدر [ هویدا آن مقاله را نوشت

تظاهراتی را در شهرهای دیگر دامن زد که  توسط رژیم، سلسله تظاهرات قم و سرکوب آن .طرفداران خمینی را به میدان آورد به ویژه

( اربعین)هفتم ها و چله ها  سوم ها و .را عزاداری های مرسوم شیعیان در ماه محرم و به مناسبت وقایع کربال تعیین می کرد آهنگ آنها

به  دانشگاه هاز ثقل جنبش از مرک .با برگزاری تظاهرات برپا می گردید و رژیم شاه را به چالش جدیدی کشاند. .. در تبریز و تهران و

، لمپن پرولتاریا و حاشیه نشینان ،تهیدستان شهری خرداد دیدیم، 15که در وقایع  و همچنان بازار و حوزه ها کشیده شد و خیابان ها

و هواداران اعضا یان و دانشگاه ،معلمان ،دانشجویان ،دانش آموزان .ندمی داداین جنبش را شکل  عمدۀبازاریان و پیشه وران نیروی 

حضور دختران و زنان بی  .ندمی دادرنگارنگ تری به آن  چهرۀ، ده ولی فعال خویش در این تظاهراتبا شرکت پراکن ،ی چپگروه ها

را تحت الشعاع گاه طنین دائم هللا اکبر و واحسینا و واخمینی ه و فریادهای مرگ بر شاه و زنده باد آزادی که می کوشید گاه بحجاب 

هرکس از نسل قدیم که در آن تظاهرات بوده . شاید تنها نمودهای گرایش سکوالر و چپ در این تظاهرات توده ای بود دهد،خویش قرار 
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خود ه بیشتری بشدت عمل  شهر دیگر 51در تبریز و  1357اهرات دهم فروردین ظت. یاد بیاورده ب ها رامی تواند خاطره ای از آن

 .گرفت

ی و ضدیت با اسالم که نماد غربی گرائ...  بانک ها ،هتل های لوکس ،کاباره ها، سینماها ،هامشروب فروشی شکستن و آتش زدن 

موقع  ،س آبادانبا آتش زدن سینما رک 1357مرداد  27اقدام در اوج این . به امضای خمینی چی ها بدل گردید تقریبا   .شمرده می شدند

زشتی عمل بیش از آن بود  .نفر منجر شد 611عملی که به کشته شدن بیش از  .نشان داده شد اثر مسعود کیمیاییها  نمایش فیلم گوزن

و از آن در جهت شدت بخشیدن به  را به شاه و ساواکش نسبت دادند خمینی و طرفدارانش آن .عهده بگیرده را ب که کسی مسئولیت آن

روی کار آمدن جمشید  قبل از آن با .دست داشته اندمعلوم شد که عناصر افراطی مذهبی در آن  اما بعدا  . گسترش جنبش استفاده کردند

در ماه  1357مرداد  6تیر و  31اما در  .شاه سعی کرد جنبش را آرام کند ،ناری نعمت هللا نصیری رئیس ساواکآموزگار و برک

 کشاند خیابان هارا به  نزدیک به یک میلیون نفر ،به آرامی برگزار شد نسبتا   تظاهرات عید فطر که .رمضان دوباره جنبش اوج گرفت

ور تازه ای د ،سیاه معروف شد جمعۀشهریور که به  17با حادثه . جمهوری اسالمی داده شد ،دیاآز ،و برای اولین بار شعار استقالل

به  .وزن و عمق آن افزایش قابل مالحظه ای یافت ،ن به تظاهراتبا اعتصاب و ورود کارمندان و کارگرا ،بعده از اینجا ب .آغاز گردید

تحت تا ثیر جو سرعت ه ب ،ی اقتصادی دست به اعتصاب می زدندخواست هاکارگران که ابتدا با  .اعتصاب کارگران نفت با ویژه

. ندمی دادو عناصر سیاسی در ارتباط بودند به حرکات خود رنگ سیاسی  گروه ها عمومی و فعالیت عناصر پیشرو که کم و بیش با

 حضور فعال عناصر .داشت جویان مبارز در میان دانش آموزان و کارگران فعالیت دانش از حضور وسیاسی حکایت فعاالن گزارشات 

روشنفکری در کارخانه ها   - سیاسی و حضور معدود هسته های کمونیستی کارگری یگرایش ها همۀیا متمایل به چپ متعلق به  چپ و

 عرصۀعاملی برجسته در برپائی این اعتصابات و کشاندن آنها به  ... ماشین سازی و ذوب آهن و در صنایع بزرگ چون نفت و به ویژه

 .سیاسی بود

 ،مطبوعات ،رادیو و تلویزیون ،ادارات ،کارخانه ها ۀهم ۀبه تصفی 57از اسفند  ،رژیم خمینی هنوز مستقر نشده بی جهت نبود که

ه عناصری که ب .اقدام کرد ،طرفداران آنها یا چپ و ۀعلمی از عناصر شناحته شد مدارس و مراکز آموزشی و فرهنگی و ،دانشگاه ها

 وجوده شرایطی ب 57دوم سال  ۀنیمدر  .هی های خمینی بودندلچهره های شناخته شده ای برای حزب ال، دو سال فعالیت علنی واسطۀ

انحالل  ،و کابینه ها رات پی در پی وزیرانتغیی .ت کنندروال سابق حکومه بود که در آن دیگر حکومتگران نمی توانستند بآمده 

آتش قیام را خاموش نتوانست  ،تصاب شاپور بختیار به نخست وزیریحتی ان ،هویدا و عامالن سرکوب دستگیری نصیری و ،ساواک

ی امپریالیستی و قدرت هادر این شرایط  .راگیر شده بودفبحران انقالبی  .مردم دیگر نمی توانستند مثل سابق حکومت را تحمل کنند. کند

خمینی در آن شرایط تنها کسی بود که توان و  .را س آن آمریکا به این نتیجه رسیدند که باید به آلترناتیو دیگری جز شاه روی آورند در

 هم با اطرافیان خمینی و ی ملی و مذهبیشخصیت هان با همب 22غرب از مدتها پیش از قیام  .سازماندهی الزم را برای این گذار داشت

استاد روابط بین الملل دانشگاه  ریچارد کاتمهای شخصیت هائی چون فت و آمدر .ده بودماس هائی برقرار کرت (بویژه بهشتی)

 (سیا)میالدی ما مور مخفی سازمان اطالعات مرکزی آمریکا  1951که در دهۀ « ناسیونالیسم در ایران»بورگ و نویسندۀ کتاب پیتس

و مالقاتهای آنها با بهشتی و بازرگان و امیر انتظام و حتی خود  جنگ آمریکائی فعال ضد یچارد فالکریا سفرهای  بوده به ایران و

کنفرانس در آنها  .( 1393بهمن  17 - 2115فوریه  BBC، 7سایت  فارسی ) جمله اند از آن ،شده گواه اسناد منتشره خمینی ب

که  به ویژه .جدید قئرت در ایران رسمیت دادند سراندر مذاکره با  تصمیم نهائی خود را ،1357دی ماه  1979انویه ژ (23) لوپاگواد

غرب سعی کرد با کمترین ضرر این انتقال  .این تصمیم در راستای سیاست عمومی آنها در ایجاد کمربند سبز حول شوروی می گنجید

ارتش  را به تفاهم با «ان انقالبسر» رد که ارتش را با خود همراه ساخته وایران ک روانۀرا  یزرژنرال هابرای این منظور  .پذیرد انجام

 ساختار قدرت اداری و نظامی رژیم شاه، قدرت ۀعناصر غیر قابل کنترل در معادل ن بعد از رفتن شاه و ورودهمب 22حوادث  .وادارد

د شدن غولی آزاآن  نتیجۀ. را نکرده بودند ی سیاسی پیش بینی آنسازمان هامردم و  ،غرب و آمریکا ،خمینی امری که .ریخت به همرا 

 .بود که مهار آن دیگر امری ساده نبود
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 :تدوین قانون اساسی رژیم جدید

 .گام اساسی برای کسب قدرت بود ،مذهبی های نهضت آزادی و اکثریت روحانیون طرفدار خمینی -ملیتشکیل شورای انقالب توسط 

پیش نویسی توسط ، که در پاریس بود فرمان خمینی زمانی هب .تدوین قانون اساسی برای آن بود ،برای پیشواز قدرت جدید گام هااولین 

در تهران مبنای کار  ،که به تصویب خمینی هم رسیده بود ،این پیش نویس .و در اختیار شورای انقالب قرار گرفت حسن حبیبی تهیه شد

این پیش  .جعفر لنگرودی قرار گرفت محمد حسن حبیبی و یهیچعبدالکریم ال ،ناصر کاتوزیان ی آقایاننام هاچهار نفر از حقوقدانان ب

و در آن  جهانی حقوق بشر تهیه شده بود اعالمیۀو شوروی و  الجزایر ،به قوانین اساسی کشورهائی چون فرانسه رظنویس با ن

ی مطهر ،سحابی ،ت بنی صدرپیش نویس پاریس در شورای انقالب در کمیسیونی با شرک .هیچگونه حرفی از والیت فقیه زده نشده بود

تشکیل مجلس خمینی در حکم نخست وزیری مهدی بازرگان فرمان  .باز نویسی شد و به تصویب شورای انقالب رسید و بهشتی

سسان با  خرداد  24اصل در  151فصل و  12این پیش نویس در  .عضو را برای تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی داد 711مو 

مردم  همۀآرای عمومی مبنای حکومت است و حکومت ملی از آن  ین پیش نویس،موجب اصل سوم و پانزده اه ب .منتشرشد 1357

با انتخاب  مجتهد به پیشنهاد مراجع معروف تقلید و 5اسالمیت رژیم از طریق نظارت شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از  .است

این پیش نویس آیت هللا برخورد به  رد .(147تا  142اصول ) قدانان با انتخاب مجلس خواهد بودنفر از حقو 6 مجلس شورای ملی و

 .دندروالیت فقیه و نقصان آن در این پیش نویس اشاره ک مسألۀی به رو آیت هللا منتظ آیت هللا مرعشی ،گلپایگانی

سسان به قدرت ب موازنۀبا تغییر  ین قانون با این عقب نشینی سیر قهقرائی تدو .کناری نهاده شده نفع طرفداران خمینی، طرح مجلس مو 

سسان. اساسی شروع شد مجلس » و بعدا   مجلس بررسی طرح نهائی قانون اساسی را پیشنهاد کرد ،شورای انقالب بجای مجلس مو 

ریاست آیت هللا منتظری ه مجلس خبرگان ب .و یک زن (نفر 57 )در صد معمم  71 ،نفر عضو 75با  آن هم .سه در آمداز کی« خبرگان

ی انقالب را که امضای خمینی و شورا پیش نویس کذائی را ،از همان اول و .ی قانون اساسی را شروع کردو معاونت بهشتی کار بررس

نه » -« جمهوری اسالمی»نام ه تازه نوع حکومت ایران را ب زم به تذکر است که قبل از تدوین این قانون، رژیمال .کناری نهاده داشت ب

 .صد به تصویب رسانده بوددر 97.2با اکثریت  1357فروردین  رسی در دهم و یازدهمدر یک همه پ -« یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم

عنوان مذهب رسمی ه مذهب تشیع را ب 112ابتدا در اصل ، خوردار بودین مجلس از قدرت زیادی برمنتظری که در منصب ریاست ا

امری که مورد  .رسمی کرد 115مهوری در اصل ام داشتن مذهب تشیع را برای ریاست جزال ،با تغییر پیش نویس .به تصویب رساند

گلپایگانی و  نظر آیات عظام ولی منتطری با تکیه بر .بهشتی قرار گرفت ندگان اهل سنت و برخی از رجال چونماین زمخالفت عده ای ا

 . میلیون سنی و آحاد سایر مذاهب را از این حق محروم ساخت 6 طرح خویش را پیش برد و ،شریعتمداری

قضائیه  قوۀ قدرت اصلی در دست رئیس جمهور قرار داده شده و .نشده بودجا در پیش نویس ارائه شده صحبتی از والیت فقیه تا این

تنها با انتخاب شورای نگهبان بر طبق الگوی متمم قانون  .انفکاک سه قوه تضمین گردیده بود ی دادگستری بود ودادگاه هامتکی به 

در مجلس دینی « مصلح»از شاهکارهای این . مجلس با موازین اسالمی تضمین شده بود مصوبۀنین اساسی مشروطه ضمانت تطابق قوا

 جزوۀبا استناد به « دو پیام مجموعۀ»وه ای به عنوان نوشتن جز با 1/4/1357ری در تاریخ ظمنت .طرح والیت فقیه بود ،خبرگان

ر کردن بهشتی و سایرین، این اصل را وارد قانون ظاو با هم ن .داصل والیت فقیه را در قانون اساسی متذکر ش والیت فقیه خمینی،

ان نقش مهمی حسن آیت در ارائه و پیش برد این امر در مجلس خبرگ. به این اصل را ی منفی دادندطالقانی و بنی صدر  .اساسی کرد

اساسی اصل والیت فقیه به والیت  ری قانونطرح بازنگ در .این مطالب اذعان کرده است همۀخود منتظری در خاطراتش به . داشت

 .فقیه تغییر پیدا کرد که بدان در بررسی ساختار سیاسی حکومت اسالمی در قانون اساسی باز خواهم گشت مطلقۀ

 :والیت فقیه در نزد خمینی اندیشۀ

که در آن خمینی از حکومت  نخستین اثری. بنا به شرایط مختلف در اینجا جالب است ،مینی و یا در حقیقت مسیر بیان آنخ اندیشۀسیر 

 .(1332)است  علی اکبر حکمی زاده نوشته« اسرار هزار ساله» کشف االسرار است که در پاسخ به دمی کنارت فقیه صحبت نظو 

 آنان را زیر ویژۀامتیازات  روحانیت و شبکۀو منافع مالی  ه زدائی از اسالم و اصالح آن بودخواستار خراف ،حکمی زاده در این رساله
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ال می برد طور صریح در این ه حکمی زاده ب( نگاهی به میراث روح هللا خمینی ،فراسوی اشتیاق و بیزاری ،مهدی استعدادی شاد) سو 

 .«هم قانون و مجلس و دولت معنا ندارد ،با بودن فقیه»: کشیده و می گوید والیت فقیه را به نقد نظریۀ ،نوشته

 بهیع و کتاب الب -تحریرالوسیله -فقیه را در جزوه های الرسائل ۀصابی عاموالیت انت نظریۀ تکوینی فقه استداللی، مرحلۀخمینی در 

نجف تدریس شده و پس از آن توسط  ۀعلمی حوزۀدر  1341ن همببحث والیت فقیه در کتاب البیع در ». تحریر در آورده است رشتۀ

پس از  1349که در پائیز  بحث فوق الذکر است ۀسیزده جلس ۀه شدکتاب والیت فقیه فارسی پیاد خود ایشان به زبان عربی نگاشته شده

 ضمیمۀ «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء»با عنوان  1356این کتاب در ایران در  .ویرایش و تا ئید امام در بیروت منتشر شد

 (167ص -حکومت والئیکتاب )« .جهاد اکبر چاپ و پخش شد

 1347را از سال  طور رسمی آنه در سر داشت و ب حکومت اسالمی و والیت فقیه را ایدۀ ،وانیی جسال هاوجود آنکه خمینی از با 

از این مقوله  در اوایل جنبش که خط و رسم اسالمی اش هنوز روشن نبود و وضعیت طرفدارانش هنوز تثبیت نشده بود .تدریس می کرد

 آزادی و از جمهوری و در پاریس ،صدر و یزدی و قطب زادهمشاوران لیبرالش چون بنی  توصیۀو به ا. سخنی بمیان نمی آورد

و  -جمهوری ها همۀجمهوری مثل  -یافتنام حکومت اسالمی به جمهوری اسالمی تغییر  .زد دم می دموکراسی متکی به آرای مردم 

من و سایر » .می شدالصه ن به نظارت بر قوانین و نقش خود او به عدم دخالت در امورسیاسی و هدایت و ارشاد خلق خانقش روحانی

سخنرانی  مجموعۀنور که  صحیفۀ( 215ص  ،نور صحیفۀ) «ستدولت هان ارشاد اروحانیوظیفۀ ن پستی را اشغال نمی کنیم، اروحانی

چه می توان از البالی  اگر .او حتی یکبار از والیت فقیه صحبت نکرد .آغشته به تناقض و دروغ است ،های او در این دوره است

 .کسی را همت این کنکاش نبود ،ولی در گرماگرم انقالب و جوشش. کنه نظریاتش پی برد سطور به

من » :که می گوید ،است 1357ن همب 15ابراز بیرونی خمینی راجع به والیت فقیه در حکم نخست وزیری بازرگان در  طلیعۀ اولین

حکومت ) «.ایشان را قرار دادم طرف شارع مقدس دارم، ازوالیتی که  ۀواسطه آدمی هستم که ب یک نفر ،حاکم کرده ام را که ایشان

ما نخست وزیر تعیین کردیم به والیت شرعی و » .دوباره بر این امر تا کید می ورزد 1357دی ماه  17و  17در او  (179ص  ،والئی

ما به حسب والیت  حق داریم،یین کردیم برحسب آنچه هم به حسب قانونی حق داریم و هم به حسب شرع عما دولت را ت»، «والیت عام

 (همان جا) «.آقای بازرگان را ما مور کردیم که دولت تشکیل بدهد ،ل کرده استرا قبو به حسب آرای ملت که ما شرعی که داریم و

سسان به مجلس خبرگان  .شدن این پیش نویس و والیتی کردن جمهوری اسالمی برداشته تگام اساسی برای کنار گذاش ،با تبدیل مجلس مو 

بیان می  جانب راجع به قانون اساسی و خبرگان مطالبی دارم که انشاء هللا بعدا   این»: تشکیل مجلس خبرگان، خمینی گفت آستانۀدر 

با  ،یک موافق پس از اظهار نظر یک مخالف و ،مجلسۀ امین جلس 15در  ،1357شهریور  21در تاریخ  (177ص-همان جا) «کنم

قانون اساسی راجع به والیت فقیه تصویب  5مجلس خبرگان اصل  نمایندۀنفر  73مخالف از  7ممتنع و  4 ،فر موافقن 53 ،اکثریت آراء

 . شد

پذیرفته  که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و، گذاشته شد ...با تقوی  فقیه عادل و عهدۀامامت امت بر والیت امر و ،در این اصل

یکباره ه با این اصل ب. مرکب از فقهای واجد شرایط باال عهده دار این امر می شوند شورائی ،شخصیچنین  در غیاب این .باشند

 .دموکراتیکی خالی گشت ۀو از هر بارق عوض شد ماهیتا  محتوای آن پیش نویس کذائی 

فع نه پیش نویس که از حق حاکمیت ملی صحبت می کرد و با اصل والیت فقیه در تناقض قرار داشت به صورت زیر ب 56اصل 

 .حکومت والئی تصویب شد

هیچکس نمی تواند این حق  .انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هم او .جهان و انسان از آن خداست حاکمیت مطلق بر»

د ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آی .یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد از انسان سلب کند الهی را

 با رفراندم 1357آذر  12و  11تمام شد و  -57 آبان ماه 24مجلس بررسی نهائی قانون اساسی یا مجلس خبرگان در « .اعمال می کند

در همه پرسی . در صد به آن را ی مثبت دادند 99.5میلیون نفر شرکت داشتند که  16در این رفراندم نزدیک به . را تصویب کردند آن

 .نفر شرکت کرده بودند 21.439917ردین جمهوری اسالمی در فرو
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 111سکوت خمینی در مورد والیت فقیه  .فقیه تبدیل شد مطلقۀسال به اصل والیت  7از  بعد 1366فقیه در اواخر پائیز اصل والیت 

به والیت  و زمینه چینی ها را برای گذرا .و شروع به توضیح ابعاد مختلف آن کرد روز بعد از تصویب آن در مجلس خبرگان شکست

 پیامبر و ولیفقیه و اینکه از روز اول زمان  الهی بودن والیت آمده، بر صحیفۀ نورسخنرانی های او که در  .فقیه فراهم آورد مطلقۀ

از  که نفی والیت فقیه، ،حکومت طاغوتی است ،که در نبود آن، و امری واجب استکه والیت فقیه هدیه ای الهی  ،فقیه وجود داشته

او از همان ابتدا  ... و ری و ستم و دزدی را می گیردجلوی غارتگ ،ن در سیاستاکه دخالت روحانی ،است« کفر»و « دادارت» ۀجمل

، یک مطلبی ولو به نظر من یک اساسیاین قانون  اینکه در» .که چرا والیت مطلقه نشده است ه فقیه پرداختبه نقد والیت عام تلویحا  

خیلی این  ،خوب دیگر ،آقایان برای اینکه و -(است تا کید از من) دارد اختیاراتز این در اسالم روحانیت بیشتر ا .قدری ناقص است

شئون  همۀنه  .این بعضی از شئون والیت فقیه است اینکه در قانون اساسی هست؛. یک مقداری کوتاه آمدند مخالفت نکنندروشنفکرها 

 .(119ص  ،حکومت والئیبه نقل از  -519ص-6ج -مصاحبه با حامد الگار، صحیفۀ نور) «...والیت فقیه

از یک  .کرد چهار حالت پیدا ،ان و تا تصویب قانون اساسی و بازنگری آنتا تهر جمهوری اسالمی و نظر خمینی از پاریس ،خالصه

 ،هدینارت فقها و مجتظبه جمهوری تحت ن« جمهوری ها همۀمثل  ؛جمهوری» ،ندارند نقش ویژه این ان روحانیجمهوری که در آ

به جمهوری تحت رهبری والیت فقیه غیر  و پس از تصویب قانون اساسی، (در پیش نویس قانون اساسی) شروطهیعنی جمهوری م

ابعاد یک قدرت  همۀفقیه با  مطلقۀجمهوری تحت رهبری والیت  ،و سرانجام (یت فقیه مقیدهوال)جانب خدا  ازانتخابی و منصوب 

 .یر انتخابی تبدیل شدغه تمرکز آن در دست فقی و توتالیتر

دروغ مصلحت  .شیعه برمی آید« تقیه»بلکه از منطق  تابع تغییر شرایط نبود، تحول دیدگاهی رهبران جمهوری اسالمی تصادفی و

 !مصلحت برای جلوگیری از تفرقه در جنبش؟ ،قول سردمداران آنه یا ب و، حکومت آن اسالم و ۀمصلحت حفظ بیض ،آمیز

-179 ص ،آیت هللا شیخ عبدهللا جوادی آملی رهبری از در کتاب پیرامون وحی و امامت و والیت مقالۀنقل قولی از  ،در پایان این بخش

 .می آورم که این دیدگاه و هدف نهائی اش را خالصه کرده است 171

از آن یا  و افزوده ومعنای جمهوری اسالمی هم جز این نیست که اصل مکتب اسالم توسط وحی الهی تثبیت شده است و چیزی بر ا»

همین معنا رسالت ه و ب ،گردن نهادن تعهد و مگر انشا .مردم نیست ۀری برای بیعت جمهور و میثاق تودهیچ تا ثی و .نمی شود کاسته

، اعتراف به بعد از معرفت وی را می شناسند و آن از ارزیابی، ی متفکر بعدانسان ها تودۀزیرا  .نیز جمهوری است( ص) رسول اکرم

غیر  ۀبارهای قابل جعل در سمت .هم جمهوری است (ص)خالفت و امامت امام معصوم  - تین معنا والیبه همو  .قانیت آن می نمایندح

یعنی ثبوت آنها فقط با  .آن جمهوری اند همۀمانند فقیهان جامع الشرایط از قبیل منصب افتاء و پست قضاء و مقام والیت  معصومین،

 «.جمهور متحقق می گردد یبا آرا اعتراف تنفیذ و و اثبات و می شودسط معصومین حاصل و تو نصب الهی است نص و

 ۀنشری ،هفته نامه شما ،از خمینی در پاریس نقل. )است« حکومت اسالمی»گذار به تحقق  حکومت ،از این زاویه جمهوری اسالمی

تلفه   (1376فروردین  21جمعیت مو 

 .می کند ینقانون اساسی کنونی این گذار را تضم

 

 :توضیحات بخش اول

تصرف در موجودات و امور تکوینی » والیت تکوینی منظور از .ریدن و خلقت معنا کرده استتکوین را به آف ،فرهنگ معین --1

مرتبه  اما خداوند به برخی از بندگان خاّص خود، تحت اراده و قدرتش قرار دارند؛ موجودات،ۀ چنین والیتی از آن خداست و هم .است

 والیت تشریعی  - معجزات و کرامات پیامبران و اولیای دین از آثار همین والیت تکوینی است لذا، .ای از این والیت را اضافه می کند

ست که پیدا .و امر و نهی و قانون گذاری در اختیار صاحب والیت باشد [ی در امور دینیآئین نهادن و قانونگذار]یعنی این که تشریع 

حق تشریع و قانون  اما پیامبر و امام هم می تواند به اذن خدا، اوست که فرمان می دهد چه کنید و چه نکنید؛ ا می باشد،تشریع از آن خد

  .                        باشند گذاری داشته
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تبلیغ صرفا   ۀالبته پای یز بود؛بلکه مشّرع ن تنها مبلّغ نبود، همان گونه که مشاهده شد،( ه وآله وسلمیهللا عل یصل)پس پیامبر گرامی اسالم 

 .بودنو هرگز خواسته های شخصی در کار  وند الهام گرفته بودو پایه ی تشریع بینشی بود که از جانب خدا وحی،

 یت،و بسیاری از مسایل فرعی شرع برای امامان معصوم نیز بوده است،( ه وآله وسلمیهللا عل یصل)این والیت در تشریع بعد از پیامبر 

 .     .                                                         است تشریع شده ایشان ستد بر

و والیت  بر عالم کون و جهان هستی می باشدوالیت تکوینی از مراحل کمال روحی و وجودی است که اثر آن سلطه : با آن چه بیان شد

تا به امور  اوند به فردی از افراد به عنوان مقام رسمی داده می شود،تشریعی یک مقام و منصب وضعی و قانونی است که از طرف خد

    ..                                   نمایداجتماعی مسلمین رسیدگی 

زمینه ای برای اعطای مناصب والیت  نیز تعبیر می شود،( تصرف در جهان هستی)والیت تکوینی که از آن به والیت تصرف 

بدون فلسفه و مالک های معنوی و  زیرا والیت تشریعی که به معنای سلطه بر اموال و نفوس مردم است، د؛تشریعی نیز می باش

در ( عدالت)در امام و ( عصمت) از این روی در مکتب شیعه، .اجتماعی نخواهد بود و به هر کسی چنین منصب مهّمی داده نخواهد شد

وگرنه هیچ گاه والیت تشریعی و حتی  می بایست بر نفس خویش مسلط باشد، نایب امام یکی از کمترین شرایط اساسی است که ولیّ 

. «.والیت فتوا و یا قضا که کمترین مرحله از مراحل والیت فقیه است به او داده نخواهد شد

skdin.com/thread275.htmlhttp://www.a---  (دینی بر گرفته از سایت گفتگوی) 

دست ه کسانی که زمام کار ب. کسانی که سررشتهٔ  کاری را در دست دارند. معتمد مردمان: هنگ دهخدامی نویسدفر - اهل حل و عقد

  .فالن کس اهل حل و عقد است: آنهاست

سه شرط  یاست كه دارا یافراد ۀمشهور است، مجموع« اریاالختاهل»وان كه در فقه اهل سنت با عن اهل حل و عقد»منظور از

 یاز فقها یماورد. ت داردیرا مسقر سازند آن حكومت مشروع یحكومت ین افرادیاگر چن. ر باشندیو تدب یو رأ یعدالت، دانش كاف

ان خود واجدان ید در میهم آمدند با ب امام گردانتخا یكه اهل حل و عقد برا یزمان»: دیگو یباره م  نیو معروف اهل سنت در ا یاسیس

كنند  یعت او درنگ نمیشتابند و در ب ین فرد را كه مردم به اطاعت او میترن و كاملیترط امامت را جستجو كنند و سپس فاضلیشرا

او منعقد  یعت، امامت را براین بیا. عت كنندیرند و امامت را به او عرضه كنند كه اگر موافقت نمود با او بیامامت در نظر بگ یبرا

 پرسمان دانشجوئی سایت-(http://www.siasi.porsemani.ir/content-)« سازد یم

 .نه به عوام دارد وست که به اشخاص خاصی تعلق ا این و مراد از آن، خاصه تعبیر می شودۀ که به والیت بشری والیت عرفانی  -1

و ازاین طریق ...  می رسد« فنای در حق »به مقام رفیع ( یعنی سفراز خلق به حق)عارف در سلوک معنوی خود پس از سفر اول »

 .«...حق متحد شود متخلق به صفات ربوبی گردد و با فنای سالک در حق موجب می گردد که حق تعالی در او تجلی کند و عارف،»

در  .«.الهیه است ۀوالیت بشری و از نوع والیت مطلق ۀرفیع ترین مرتب ت که در آن پایانی نیست و والیتی است مطلقه،این نوع والی»

غیب و »دارای علم  ولی به میزان تقرب به حق،. با اشراق به علم حضوری و ادراک شهودی میسر می شود عرفان این نوع والیت،

با سمع هللا می شنود و زبان او زبان خداست و دست او دست  او با عین هللا می بیند و»حق، در فنای عارف با ذات  .می گردد« کرامات

 « ...الهی است و فعل او فعل هللا است

از این . بی توجه نبوده اندناسوت نیز  ۀبرخی از عارفان در عین توجه به الهوت به ادار. .. عالوه بر سلوک معنوی و تهذیب نفس و

ی زمان نوران دست اولیاء و عارفان و صوفیان باشد،ه و آنگاه که سیاست ب مقام ولی است ۀر عصر برازندتصدی سیاست ه»منظر

باطنی و  -والیت تکوینی و ولی هللا عالوه بر عارفان بر اهل عالم مستولی می شوند اگر اسباب خارجی مساعدت کند،»" ثانیا« .است

 ،حکومت والیی 31-31-29-27فحات صها از  تمام نقل قول)« .ز می گرددصاحب تدبیر دولت ظاهری و دنیای مردم نی معنوی،

  (.است شده ، انجامنشر نی ،محسن کدیور

از  -«الناسالعلما حکام علی » - -نقل از حضرت محمده ب« اللهم ارحم خلفائی» .به این سه روایت استناد کرده اند علمای شیعه -1

  (.277ص-کدیور -حکومت والیی) -نقل از امام حسینه ب -«ایدی العلمامجاری االمور و االحکام علی » -حضرت علی

http://www.askdin.com/thread275.html---(%20%20بر%20گرفته%20از%20سایت%20گفتگوی
http://www.siasi.porsemani.ir/content-)-سایت
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در  -ق ه 911متولد  -ق -از بزرگترین فقهای شیعه قرن دهم هجری  شهید ثانی،زین الدین بن علی بن احمد عاملی معروف به  - 3

پایگاه اطالع رسانی ) .عثمانی شهید می شوددستور سلطان ه ساله بود که ب 55 .شرح لمعه و مسالک او در فقه مشهورند -جنوب لبنان

 (.hawzah.net -حوزه

 

  در مقام  -57کیفی طبقات درگیر در انقالب مشروطه و نهضت های بعد آن تا انقالب  تر وضعیت کمی و تحلیل دقیق -1

 پایه های نظری و جهت روشن تر کردن زمینه هائی است که در آن روحانیت شیعه ،اشاره های من به آنها. وشته نیستاین ن

 .   رت و حکومت بعدی اش را ساخته استساختارهای مادی قد

ه کار می برم و متوجه هستم که به قانونی سپهساالر ب هایپیشنهاد ۀرا در اینجا در اطالق قانون اساسی به مجموع آدمیت ۀمن گفت -6

  .کار بردن این مفهوم با درک امروزی مان از قانون اساسی متفاوت است

دولت قاجار در زمان ناصرالدین شاه در دوران وزارت  و میان بارون جولیوس رویتر( میالدی -1772)قراردادی  -امتیاز رویتر -7

بهره برداری از  -خزر تا خلیج فارس موجب آن امتیاز خط راه آهن از بحره و ب بسته شد –( سپهساالر)میرزا حسین خان مشیرالدوله 

بهره برداری از جنگلها و استفاده از گمرکات  -ایجاد بانک -قنات و راه آبهای کشتیرانی ایجاد مجاری آب و -(بجز طال و نقره)معادن 

و  روسها از در مخالفت با آن برآمدند. به انگلیسی ها واگذار گردید—انگلیسیۀ هزار لیر 211در ازای پرداخت  –سال  25به مدت –

  .سپهساالر برسر آن از کار برکنار شد. را خطری برای بنیان اسالم می دیدند علما آن

کمپانی رژی را تا سیس –ای از سرمایه داران انگلیسی  قراردادی بین ایران و تالبوت که برای اینکار با کمک عده -امتیاز تنباکو -8

فروش توتون و امتیاز انحصاری خرید و  -سال 5مدت ه هزار لیره ب 651با سرمایه ای حدود  (ه ق 1317-م-1791.)کرده بودند

 داد،این قرار .ا رسیدضبه ام ،ارم سود خالص به شاههزار پوند استرلینگ و یک چه 15تنباکوی ایران را به ازای پرداخت ساالنه 

هزار  211که  از آنجا. ن اجازه بگیرندآقرار کرده و از نی رژی رابطه برمجبور می کرد که با کمپا فروشندکان و خریداران داخلی را

و  بخصوص از طرف بازرگانان داخلی انجام شد اعتراضات زیادی، شت و تولید و تجارت توتون و تنباکو دست داشتند،تن در ک

 .دامتیاز لغو ش انجام با تحریم تنباکو بنا بر فتوای آیت هللا شیرازی،سر

ر تمام دوران معاصر خود را به د که همیشه با مالحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های تاکتیکی همراه بوده، التقاط نظریاین  -3

از اغتشاشات نظری و عملی حزب توده در تمام حیات سیاسی اش و به ویژه مواضع متا خرش در  .اشکال گوناگون نشان داده است

ون حزب توده را در مورد قانۀ اعالمی این نوشته ۀدر ضمیم)به سوسیالیسم که بگذریم  ارتقاهای انقالبی اسالم در جهت  مورد ظرفیت

. نداز این لغزش در امان نبود -51-61مارکسیست و انقالبی دهه های های چپ (. می توانید مالحظه نمائید اساسی جمهوری اسالمی،

گویا اسالم سلمان پارسی  در نظر اینان، .آن جمله اند زقیام امام حسین و عدل علی ا انقالبی و ۀاستنادات پاره ای از این مبارزان به شیع

دفاعیات گلسرخی در ) .ادی و سوسیالیسم بیایدزانقالبی برای آ ۀبه مدد مبارز می تواند بدون خدشه، ابوذر غفاری، و سرعمار یا –

 (.از این نمونه های کج فهمی ها و بد آموزی ها است انقالبی می داد ۀبیدادگاه نظامی شاه و یا ارجاعاتی که گروه بهروز راد به شیع

نفوذ در شمال به روسیه  ۀایران به دو منطق میان کشورهای بریتانیا و روسیه تزاری در سن پطرزبورگ، 3317قرار داد  برپایۀ -31

در جنگ اول با اشغال ایران توسط روسها در شمال و  .حائل بی طرف در مرکز تقسیم شد ۀو در جنوب به انگلستان و یک منطق

 .این قرارداد به انجام رسید عمال  —هجوم عثمانی ها در شمال غربی انگلیسی ها در جنوب و

موجب آن به ه که ب ه ش با دولت ایران قراردادی امضاء کرد 1911/1271ویلیام ناکس دارسی و شرکایش در : داد دارسیقرار -33

مهندس  میرزا نصرهللا مشیرالدوله و ،امین لسلطان ،مظفرالدین شاه از طرف ایران، .اکتشاف و استخراج و تولید نفت در ایران بپردازد

 .نفت در مسجد سلیمان به نفت رسیداولین چاه ( 1277خرداد ) 1917در . داد را امضاء کردندقرار( نظام الدین غفاری) الممالک
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با سعدالدوله و میرزا حسن خان مشیر الدوله ما مور  .اصناف تبریز در مجلس اول بود ۀنمایند، ه ش 1257متولد  تقی زادهحسن --31

کمک ه لندن ب در و اتفاق دهخدا به سفارت انگلیس پناهنده شده در دوران استبداد صغیر از بیم جان ب .اساسی شدنوشتن متمم قانون 

 .جای دولت بوده موقت ب ۀپس از فتح تهران عضو هیا ت مدیر .ایران را برای کمک به مشروطه طلبان ایجاد کردۀ کمیت ادوارد براون،

و نه « فاسق»گردید، یعنی « تفسیق»کاظم خراسانی  توسط آخوند مالهای روحانیون،  خالتنطق های آتشین اش علیه دۀ واسطه و با

در دوران جنگ  .سر برده سال در تبعید ب 14. ناچار به تبعید به استانبول رفت .ایران شدند زشمرده شد و خواهان اخراجش ا« کافر»

در مجلس پنجم در کنار مصدق و مدرس با تغییر  .نتشر می کردهای ضد انگلیسی م کاوه را با گرایش ۀبه آلمان رفت و مجل 1915

جار به اتغییر سلطنت از ق]مخالفین جدی این كار »: می نویسدزندگی طوفانی خود تقی زاده در خاطراتش به نام . سلطنت مخالفت کرد

و مصدق السلطنه  حسین خان عال میرزامشیرالدوله و  منحصر به پنج شش نفر شده بود كه عبارت بودند از مستوفی الممالك و[ پهلوی

به  ولی در دوران رضا شاه، پس از مدتی کناره گیری،  .«دولت آبادی هم كم و بیش ظاهرا  با ما همراهی می كرد. و من و مدرس

 از جمله)در خدمت سیاست رضاشاه  در مصدر وزارت و مخبرالسلطنه، و داور ،قدرت بازگشت و این بار با  افرادی چون ۀعرص

، برای تبرئۀ خود کوشید با گفتن اینکه صرفا 1321که پس از شهریور  قرار گرفت( با شرکت نفت انگلیس 1933انعقاد قرارداد نفت 

او « آلت فعل»رضاشاه هم تقش  اعتراف مانع از آن نشد که در دورۀ محمد البته این. یت را از خودش رفع کندبوده مسئول« آلت فعل»

 .را بازی کند

برای پر  دست انگلستان تزاری توسط لنین، ۀقراردادهای استعماری روسی ۀو لغو هم 1917انقالب اکتبر  پس از .3333داد قرار -31

( قوام السلطنه)برادر بزرگ احمد قوام و ( صدراعظم)میرزا حسن خان وثوق الدوله  .شدباز در ایران کردن جای خالی روسیه 

این مذاکرات دو تن از  در .آغازکرد ،ر مختار موقت انگلیس جهت عقد یک قراردادمذاکرات محرمانه ای با سرپرسی کاکس وزی

امضاء ( 1297اسفند  17) 1919قرارداد در اوت  .صارم الدوله نیز شرکت داشتند نصرت الدوله فیروز و ،وزرای کابینۀ وثوق الدوله

ای ایجاد یک ارتش یکپارچه و ان و مستشاران نظامی برامور مالی ایر ۀمستشاران انگلیسی برای ادار ،موجب این قرارداده ب .شد

میلیون لیره به ایران وام داده  2کار مبلغ  برای این .می بودیک انگلیسی باید مدیر کل امور مالی  ومی شدند الشکل به ایران وارد متحد

لرد کرزن وزیر خارجه انگلستان  راردادطراح اصلی این ق .درمی آمد تحت نظارت انگلستان  ... و ،سازمان گمرک، راه آهن ومی شد 

شار اما با ف .ریاست دیکسون و آرمیتاژ اسمیت تشکیل دادنده دو کمیسیون نظامی و مالی ب. آنها منتظر تصویب این قرارداد نشدند .بود

رد و مشیرالدوله جای او وثوق الدوله سقوط ک ۀکابین .قرارداد خودداری کرد یاحمد شاه از امضا آزادیخواهان،ۀ افکار عمومی و مبارز

مقدمه ای شد که انگلیسی ها به آلترناتیو دیکتاتوری نظامی رضا خانی رو  1919لغو قرارداد . عذر مستشاران را خواست و فتررا گ

 .آورند

شد و  و سیر حوادثی که منجر به درهم پاشیده شدن این جنبش جنبش جنگلتر موقعیت و نظرات نیروهای درگیر در  تحلیل دقیق 33. 

 هاکه من در اینجا به آن هستند  تری های مفصل در خور بحث نقش نیروهای ارتجاع داخلی و استعمار انگلیس و دولت نو بنیاد شوروی،

 که  منجر را راجع  تحوالت نظری والیت فقیه و مقدماتی  را تا آنجا پرداخته ام که بتواند بحث ما من به حوادث تاریخی، .نپرداخته ام

 .روشن نماید روحانیت  به قدرت شد،  به صعود

و بود در مجلس چهارم لیدر اکثریت  ،که در عرصۀ سیاست و در صحن مجلس از سخنوران و افراد با نفوذ این دوره بود مدرس -31

و سیاست و  او تنها راه نجات را در اعتقاد نظری و عملی  به ادغام و عینیت دین .در مجلس پنجم فراکسیون اقلیت را رهبری می کرد

خواستار اجرای اصل دوم متمم  شدیدا   ،او که شاگرد میرزای شیرازی بود .سیاسی می دانستۀ حضور فقها و علمای دینی در صحن

، قضائیه بود اجرائیه و ،مفننه که قائل به تفکیک سه قوۀ از نظر او .یعنی نظارت پنج فقیه عادل بر مصوبات مجلس بود قانون اساسی،

 مخالفت او با جمهوری خواهی رضاخان و. در ید قدرت فقها و مجتهدین باشد قضائیه انحصارا   ید تحت نظارت فقها و قوۀمقننه باقوۀ 
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او  .منجر به این شد که از اولین قربانیان تیرگی روابط رضا شاه با روحانیت شد این رویه در دوران بعدی، تغییر سلطنت و ادامۀ بعدا  

 (خورشیدی 1316) قتل رسیده ب( کاشمر)و در آنجا  شد دستگیر و به تبعید فرستاده

سردار سپه دستور داد به تظاهر کنندگان مخالف جمهوری در جلوی مجلس حمله  در مجلس،جمهوری در موفع بحث راجع به  -36

با وساطت  .گیردمی ی لفظی سختی درربین سردارسپه و موتمن الملک رئیس مجلس در گی. تعدادی از مردم کشته و زخمی شدند .کنند

 مردم در بیرون مجلس شعار می دادند. الدوله و عذر خواهی رضا خان از موتمن الدوله و علمای حاضر در مجلس غائله خوابیدمشیر

 .و رضاخان با اعالمیه ای از جمهوری خواهی صرفنظر کرد(  513ص  -مکی)« جمهوری نمی خواهیم  -ما دین نبی خواهیم »

ولی خیلی از آنها در  .خودی خود نزد نیروهای مترقی از جمله عشقی، طرفداران زیادی داشته جمهوری ب ۀایدتذکر است که ه الزم ب

حتی مدرس  .را از طرف رضا خان توطئه ای انگلیسی و مقدمه ای برای برقراری دیکتاتوری می دانستند درستی طرح آنه موقع ب آن

نامزد و کاندیدای جمهوری  اگر وافعا  » .ضاخان و توطئۀ انگلیسی ها می دانستعلت مخالفت خود را با جمهوری دست نشانده بودن ر

 ( 511ص  ،مکی)« او موافقت می کردم و از هیچ کمک و مساعدتی از او دریغ نمی نمودم با حتما  . ملی بود فردی آزادیخواه و

فین سردار سپه به پاریس رفته بود تا شاید احمد مخالۀ عنوان نماینده آسیای وسطی که ب مدیر روزنامۀ رحیم زاده صفویسخنان  -37

شاه را قانع کند که به ایران باز گردد و جلوی صعود رضاخان را بگیرد، در مقابل خام خیالی شاه که فکر می کرد می شود با تکیه به 

در تاریخ عالم ». بارزی استبینی و واقع گرائی  حقوق بین الملل و حق تاریخی از این عمل جلوگیری کرد، جالب است و حاوی روشن

را هم اهل زمان ما میگویند اساطیر و افسانه  باشد که آن تنها قسمتی که از غلبۀ حقانیت حکایت می نماید، عبارت از تاریخ انبیا می

مردمی زنده بان سرنیزه سالیان دراز کامیاب زیسته اند و هرگاه حمی بینیم زور و سرنیزه به مقصود رسیده و صا وگرنه همه جا. است

عدالت جلوه  ناحق خود را در زبان قلم وقایع نگار حق و. و هشیار بوده اند، توانسته اند حتی حقایق تاریخی را هم به نفع خود برگردانند

. حق و حقیقت بر کرسی نشسته است. تتبع و تحقیقات مورخین درهم دریده شد ۀریا و تزویر با خام ۀها گذشته است تا پرد قرن. دهند

رضاخان سردار سپه امروز وسایل گوناگون در دست دارد و تمامی آن وسایل را هم علیه تاج و تخت به کار انداخته و هر  !علیحضرتاا

سفرۀ او در مجامع اهل شکم گسترده . پول او در محافل پول پرستان پراکنده می شود. لحظه قدمی به جانب مقصود خود پیش می رود

همان  ۀمنزلبه  و تشکیالت وسیع شهربانی که در قبضۀ قدرت اوست، درست  منتقدین و مخالفین را می بردبان سرنیزۀ او ز. می گردد

افتاده، مرگ او بر جهانیان آشکار  پادشاه برو. موریانه است که درون عصای حضرت سلیمان را تهی ساخت تا ناگهان درهم شکست

 (3ج، 317ص ،مکی ،ساله 21تاریخ )« .گشت

 وضعیت این مملکت وضعیتی بود .گمان نمی کنم بر احدی پوشیده باشد .شان یک خدماتی به مملکت کرده انداینکه ای» -17

کسی مالک بود امنیت نداشت و اگر یک دهی داشت بایستی  اطمینان نداشت یا اگر اگرکسی می خواست مسافرت کند، .دانیم که همه می

یک  مملکت را در دست گرفته اند وقتی که زمام امور ولی ایشان از .حفظ کند را تفنگچی داشته باشد تا بتواند محصول خودش نفر چند

مشتاق  البته بنده برای حفظ خودم  و خانه و کسان و خویشان خودم مایل و .کسی مستور نیست خدماتی به امنیت مملکت کرده اند که بر

 خواهید کهحال اگر شما می ...  باشد تهستم شخص رضاخان پهلوی نام در این مملک

اگر شاه . در دنیا هیچ سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و ،این ارتجاع است ،شاه بشود با مسئولیت رئیس الوزرا

ثری که امروز این امنیت و آسایش را . مملکت استه بشود بدون مسئولیت این خیانت ب برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مو 

 ...ید؟ آ جای او میه هیچ معلوم نیست کی ب، شود برود و بی اثر ،کرده و این صورت را به امروز مملکت داده است برای ما درست

ثری را بال اثر کنید خودم خیانت صرف میۀ عقیده بنده ب  .دانم که شما یک وجود مو 

از )« .اول چاه را بکنید بعد منار را بدزدید. نیدو بعد این کار را بک پس خوب است یک کسی که بتواند قائم مقام او بشود معلوم کنید

 (3ج  ،447ص ،ساله 21تاریخ  ، حسین مکی،در مجلس ششم برای تغییر سلطنتمصدق نطق 
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مجتبی میر  .اعالم موجودیت کردند 1324در  وجود آمده بودنده ب 1321بعد از شهریور نخست های  که در سال فدائیان اسالم -33

سسین این جمعیت اسالم گرا و تروریست بوداسم ن لوحی که بعدا   قتل احمد  .واب صفوی را برای خود انتخاب کرد از رهبران و مو 

در فاصلۀ سالهای  .دست برادران امامی از اولین ترورهای سیاسی این گروه بوده کسروی و منشی اش حداد پور در دادگستری تهران ب

ترور  (وزیر آموزش و پرورش)دست حسین امامی  و عبدالمجید زنگنه ه ب 1327ن آبا 13در ( وزیر دربار)عبدالحسین هژیر  32-27

بهمن  25دست محمد مهدی عبد خدائی در ه ترور نافرجام حسین فاطمی ب ،دست خلیل طهماسبیه ب( نخست وزیر)حاج علی رزم آرا 

 دست مظفر ذوالقدره و سوء قصد ناکام به حسین عالء ب، 1331

از مجازات  ،در ابتدا دولت در رابطه با  فشار آخوندها و آیات عظام و شخص آیت هللا کاشانی .آنان می باشد از سری ترورهای سیاسی

ه از این گروه و نواب صفوی ب( راهنمای حقایق) کتاب 1329در ...رفت نوعی طفره میه قاتالن کسروی و حدادپور و حتی رزم آرا ب

بلکه گسترش آن در تمام  ،در ایران که طرح حکومت اسالمی نه تنها .نان منتشر شدعنوان چکیده ای از مرامنامه و اصول سیاسی آ

ه ب 1334در  .بارها مورد استناد رهبران جمهوری اسالمی و شخص خمینی هم قرار گرفته است که بعدا   آن قرار داشت ۀسرلوح دنیا،

بقایای فدائیان  .ذوالقدر و خلیل طهماسبی اعدام شدند، وحدیمحمد ا ،قصد به حسین عال فدائیان اسالم دستگیر و نواب صفوی دنبال سوء

تلفه برقرار شده بود در این زمان رابطۀ .دوباره جمع شدند 1341از سال  اسالم بعد و گروه با  نزدیکی بین این گروه و هیا ت مو 

دِر در جلوی  1342در اول بهمن دست محمد بخارائی ه ب اجرای قتل حسنعلی منصور، مبادرت به طرح و رهبری حاج صادق امانی،

این  فتاوی مجتهدین اسالمی در پشت همۀ .و تبعید خمینی انجام گرفت 1342خرداد  15دنبال حوادث ه قتل منصور ب .کردند مجلس،

مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی از  .حاج مهدی عراقی مغز متفکر طرح و ترور منصور بود. قتل های سیاسی قرار داشت

بفیه به  نفر از هستۀ ترور پس از دستکیری اعدام و 4.تمام این افراد از شاگردها و مغازه داران بازار بودند .هستۀ ترور بودنداعضای 

 حبس های طوالنی

ه ب« تعداد زیاد مشروب فروشی ها در مقابل مساجد و کتابخانه ها را که عامل فساد هستند» محمد بخارائی در دادگاه شاه، .محکوم شدند

 .(hawzah .netپایگاه اطالع رسانی حوزه ) اعالم کرد ترور،دالیل عنوان یکی از 

هیا ت مسجد شیخ )سیاسی که در رابطه با خمینی و طرفداری از او از تجمع هیا ت های مذهبی  -کلی مذهبیتش هیاًت های مًوتلفه -11

بقایای فدائیان اسالم ترور منصور را  و در ارتباط با مدندوجود آه ب 1341در اوایل دهۀ  ( بدؤهیا ت اصفهانی ها و هیا ت م -علی

مذهبی  ادامه کار دادند و از سازمان دهندگان ستاد  -با دستگیری سران آن، بقایای گروه در پوشش فعالیت های فرهنگی .سازمان دادند

جزئی از  حزب جمهوری اسالمی، و[ یمطهر] سران این جریان از اول قیام با شرکت در شورای انقالب. استقبال از خمینی هستند

تلف 1372در سال  .ایران گردیدند ۀهیا ت حاکم  .سیاسی ادامه داده اند ۀاسالمی به حضور فعال خود در عرص ۀبا تشکیل حزب مو 

و  (رسالت ۀسردبیر روزنام)عراقی و الجوردی وعسگر اوالدی از رهبران پیشین و اسدهللا بادامچیان و کاظم انبارلوئی ، باهنر، رجائی

تلفه بازار آن ب ۀفعالیت های این حزب در امور تجاری و شاخ .از رهبران فعلی آن هستند مرتضی نبوی ثر  بازار، ۀنام مو  از حضور مو 

  .سیاسی و اقتصادی این جمعیت حکایت می کند

 

  نظامی، -رزۀ سیاسیرهبری سید کاظم موسوی بجنوردی با هدف رسیدن به مباه ب 1341در سال  حزب ملل اسالمی -13

سه مرحلۀ  -نام خلقه با انتشار ماهنامه ای داخلی ب .و شروع به عضوگیری در میان جوانان محصل و بازاریان کرد تشکیل شد

های طوالنی  به حبس نفر از رهبران و اعضای آن دستگیر و 55 ،1344در  .و ظهور را در دستور کارشان گذاشتند آمادگی -آموزش

 را ساختند و« حزب هللا»سازمان  1346مانده در  از اعضای باقی... و جواد منصوری و( ابو شریف) باس آقا زمانیع .محکوم شدند

بوروکراتیک رژیم حل  -سیاسیۀ در پیکر و اداری جمهوری اسالمی را اشغال کردند پایۀ سپاه و مقامات بلند انقالب، همگی بعد از

 .جمله اند از آن، عباس دوزدوزانی،یحجتی کرمان ،ابوالقاسم سرحدی زاده .شدند
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این گروه ها و سازمان ها را می توان در اغلب سایت های اینترنتی خود اینها و طرفدارانشان و یا سایت های  تاریخچه و نظریات --11

ی مبارزات مردم عالوه ضعف و پراکندگی ای که در آستانۀه ب .من از تکرار آن در این نوشته خودداری کرده ام .تخصصی پیدا کرد

بر گرفته بود گذشته از سرکوب شدید و وحشیانۀ رژیم شاه در پیگرد و نابودی فعالین آن، ریشه در جنبش چپ را در 56-57در سالهای 

و خود موضوع بحث مفصل و جداگانه ای است که در اینجا نمی درون این جنبش را سست نموده بود انحرافاتی عمیق داشته که از 

  .را توضیح داد و فرصتی دیگر برای این کار الزم استتوان علل آن

 

 ،فرانسه  ،در جزیره ای به همین نام متعلق به فرانسه با شرکت سران چهار کشور آمریکا 1979در ژانویه  کنفرانس گوادلوپ -11

جیمز کاالهان و هلموت  ،دستنوالری ژیسکار ،جیمی کارتر. انگلستان و آلمان تشکیل شد که در آن به بررسی اوضاع ایران پرداختند

سای جمهور و نخست وزیران این کشورها، اشمیت تغییر رژیم شاه را اجتناب ناپذیر ارزیابی کردند و تصمیم به قطع حمایت خود از  رو 

ثبات و امنیت  نفت و از رفتن شاه، اطمینان داد که بعد ،که توسط قطب زاده داده شد ،خمینی در نامه ای به این سران. رژیم شاه گرفتند

 ،طوفانیان ،بدره ای ،ت به ایران و مذاکره با قره باغیهمزمان آمریکا با فرستادن ژنرال هایزر و ژنرال گاس .ایران تضمین می گردد

همچنین با مذاکره با بهشتی و  هایزر .ست آورده دطرفی ارتش را در این انتقال ب سعی کرد که بی، سران ارتش ،حبیب اللهیو  ربیعی

 .برای این انتقال فراهم آوردرا سعی داشت  که تفاهم الزم ، زرگان با کمک سولیوان سفیر آمریکا در ایرانبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1بخش   

قانون اساسی اجتماعی و فرهنگی -محتوای حقوقی، سیاسی، اقتصادی  

:سیاسی ساختار - اول فصل  

 این قانون ناظر بر و هو رژیمی که در پی آن بنا گردید 57هیت انقالب بر این  پا می فشارد که ماهمان ابتدا  قانون اساسی از ۀمقدم

 همچنان. الهی است و اصول آن ملهم از اصول و ضوابط اسالمی و احکام  اسالمی و مکتبی است، ست،ا ناساسی آ ۀپای آن و عملکرد

منابع معتبر  ۀپای احکام خود را بر که سازد قاضی را ملزم می ،مربوط به صدور احکام قضایی 167ل اص مبحث قضا در درکه 

                                                                                                                                 (1) .صادر نمایدفتاوی  اسالمی و
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برپایه ی والیت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم  طرح حکومت اسالمی»قانون اساسی بر این امر تاکید می ورزد که  ۀمقدم

مکتبی  ۀانگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارز شد، استبدادی از سوی امام خمینی ارایه

 حکومت اسالمی یا والیت فقیه کتاب. «فشرده تر ساخت که تالش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور اسالم را گشود،

در بیروت به  بعدا   .زبان عربی منتشرشده ب وتنظیم  1349های خمینی در نجف عراق در پاییز  برای اولین بار بر مبنای درس ،خمینی

ی جهاد ضمیمه  طاغزیر عنوان نامه ای از امام موسوی کاشف ال 1356ایید خمینی رسید و در سال تبه  گردانده شد ورسی برازبان ف

                                                                                                                                       . اکبر در ایران پخش گردید

اران آن روزی روحانیت و جنبش سردمد اصوال   .جنبش علنی و شناخته نگردیدگاه در سطح  هیچ ولی نظریات ارایه شده در این کتاب، 

این رو برخالف  از .(2) سعی در مکتوم نگاه داشتن این نظرها داشتند ،1357و در تهران تا اوایل سال خمینی در پاریس  به ویژهو 

بش مضمون اصلی جن .جنبش مردم باشد گاه نمی توانست انگیزه ی مشخص و منسجمچ این امر هی قانون اساسی می گوید، مقدمۀآنچه 

قالل و بر شعار است 57هم از اواسط سال  اگر الیسم بود ویسلطه امپر متوجه دیکتاتوری شاه و مستقیما   57-56ی سال هامردم در 

                                                                          .دبو جمهوری ها همۀی این جمهوری مثل قول خمینه اضافه شد، باسالمی جمهوری  ،آزادی

تورم و  شان،مایه داران داخلی و شرکای خارجی استثمار شدید سر ، ستم وفیان شاههای تجملی دربار و اطرا فساد و ریخت و پاش

اجتماعی و سیاسی بر فشارهای اقتصادی و  ها،ی اطراف شهربارز آن گسترش آلونک ها شانۀفقر توده های شهری و ن ،مسکن کمبود

خواست رشد  به بعد و 46ی سال هاگسترش جنبش های دانشجوئی از  ان، سانسور و شکنجه و فشار جهنمی ساواک،مندرکارگران و کا

حضور  بازتاب مبارزات مسلحانه فدائیان و مجاهدین خلق در میان اقشار مردم شهری، ی دموکراتیک و برابری طلبانه در میان آنها،ها

ت انبار باروتی صوره انگیزه های مشخص و منسجمی بودند که در مردم ب... و  ه،حمایت آشکار غرب از شا و مستشاران آمریکائی

چه رفته رفته  با  اگر .آشنای حکومت اسالمی و والیت فقیهو نا  همبنه خواست م .منتظر جرقه ای برای انفجار بود و متراکم شده بودند

خود ه ب ای مردم رنگ و بوی مذهبی و جانبدارانه از خمینیروحانیون، شعاره شبکۀنیروهای مذهبی و  ۀیافت مانحضور فعال و ساز

نی ای که ماهیت رژیم مبا .نیامدصورت خواستی منسجم دره والئی ب کومت اسالمی وح هیچ گاه 57قیام  آستانۀولی تا  ،می گرفت

اسالمی بودن  بر 1اصل .گردیده است تأیید و تکرار 2و  1ل ودر اص قانون اساسی تعریف کرده، مقدمۀجمهوری اسالمی را در 

اساسی با  الهی در قانون پایۀاین .می شمردسی را اصول دین و مذهب برمبانی الهام بخش قانون اسا - 2اصل  جمهوری پا می فشارد و

ی کلی جمهوری اسالمی هدف هااصل سوم به . تکمیل شده است «اصل اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت»

پرورش  و آموزش گاهی و آزادی عموم مردم،آ ،وری اسالمی را ضامن رشد و پیشرفتجمه لفاطی هائی که در آنها ست،پرداخته ا

-مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ۀمشارکت عام انحصار، طرد کامل استعمار و استبداد و همگانی و تربیت بدنی رایگان برای همه،

جی بر تنظیم سیاست خار دفاعی و پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسالمی،تقویت بنیه  فرهنگی خویش، اجتماعی و-اقتصادی

 مطلقۀقدرت انحصاری و  چنبرۀدر  ،ظاهر زیباه ما در ادامه خواهیم دید که چگونه این اهداف ب .می داند...  اساس معیارهای اسالمی و

قانون اساسی  .به طبلی تو خالی تبدیل می شوند ،اسالمی در جمهوری قوانین بر تنظیم و اجرای رفقهی ناظ ضوابط شرعی و رهبری و

بلکه  نه تنها آنها را نهادهای انتخابی را از محتوای دموکراتیکش خالی کرد و همۀبند به بند  تدریج وه بازنگری شده اش ب اولیه و

                                                      .                            رده استجمهوریت را هم به زائده ای از حکومت اسالمی بدل ک

 ،اداری ،دیاقتصا ،مالی ،جزائی ،مقررات مدنی انین وقو کلیۀ» در جمهوری اسالمی می پردازد،قانون گذاری به بحث  4 اصل

صول قانون اساسی و قوانین و ا همۀاین اصل بر اطالق یا عموم .سیاسی و غیر آن باید بر اساس موازین اسالمی باشد ،نظامی، فرهنگی

اصل محوری جمهوری  -5بالفاصله در اصل« .فقهای شورای نگهبان است عهدۀمقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر

 1367این اصل بازنگری شده در . گذاشته شده است ...فقیه عادل و با تقوا و  عهدۀاسالمی یعنی والیت امر و امامت است که بر 

و اصول بعدی و پذیرفتن اکثریت مردم کرده بود این اصل  لی گردیده که در آن انتخاب ولی فقیه را منوط به شناختجایگزین اص
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من در ذیل این  .استانحصاری کردن آن پیش برده  در جهت مطلق کردن اختیارات رهبر و قانون اساسی را 1367بازنگری شده در 

 ،اساسی تعریف شده ترسیم می کنمکه در قانون  چنان قدرت در جمهوری اسالمی آن مطلب، شمائی از ساختارهای رسمی وغیر رسمی

 . را در هرم قدرت بررسی می کنم شرح آنها و جایگاه و
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 نمودار دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر      رهبری والئی با ایجاد نهادهای موازی دامنۀ قدرت خویش را گسترده ت -(اراولنمود) ساختار رسمی در کنار  

                                                  .داصلی ترین این نهاد ها را به نمایش می گذاردوم نمودار  .کرده است

بنیاد مستضعفان 

   و جانبازان   

رهبری 

    

 کمیتۀ امام  
بیت رهبری 

  

   سازمان 
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اسالمی    

عالی   شورای  

 انقالب فرهنگی

ستاد اجرائی 

 فرمان امام
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 : شورای نگهبان 

 (3) اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ،دمی کناری صحبت ذامر قانونگون در دخالت مستقیم روحانی ترین سندی که ازقدیمی 

ابتدا طرحی توسط شیخ فضل هللا  2در تدوین اصل  .خواه و مشروطه طلبان عرف گرا بود هحاصل سازش روحانیت مشروطکه  است

انجمنی از مجتهدین و فقهای تراز اول شده  در آن خواستار تشکیل و نوری داده شد که با موافقت بهبهانی و طباطبائی هم روبرو گردید،

مخالف  ،اگر آنچه وضع شده .مذاکره نمایند ظه وحبه دقت مال« علمی»سیس در آن انجمن مجلس را قبل از تا که قوانین موضوعه بود،

خواهد تغییرپذیر ن اه ابدمطاع و متبع است و این ماد و امر انجمن در این باب عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد ،با احکام شرعیه باشد

 .تصویب کرد ک تغییری این اصل رادمجلس با ان .دبو

نفری که علما معرفی  21مجتهد از میان انتخاب  اختیار و داخل مجلس کشانده شده ب انجمن فوق الذکر به کوشش عرفی گرایان مجلس،

خاطر  به وبه مخالفت برخاست  ،چنانکه دیدیم .ش نیامدخوفضل هللا اما این تغییر به مزاج شیخ  .به مجلس واگذار گردید ند،می کن

در  به ویژه این اصل. سر بر سر آن نهاد همکاری با محمدعلی شاه و تأیید و کمک به کشتار و غارت و سرکوب به اعدام محکوم شد و

 فرمان شاه وه گوش ب ،1321-1332ی سال ها چند مورد بینمجالس فرمایشی این دوره به جز  .به کناری نهاده شد دوران پهلوی عمال  

                    . وذ مستقیم فقها و مجتهدیننه به معنای واقعی مردمی بودند و نه زیر نف دربار بودند و

اختیار شورای  در به تائید خمینی هم رسیده بود، پاریس توسط حبیبی تهیه شده بود و پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی که در

ما دوباره شاهد پدیدار شدن اصل  .منتشر گردید ،بعد از تصویب 1357خرداد  24در اصل  151فصل و 12در  و ار گرفتانقالب قر

حکومت ملی  پانزده این پیش نویس آرای عمومی مبنای حکومت است و اصل سوم و به موجب .نظارت فقها در این پیش نویس هستیم

معروف  عمجتهد به پیشنهاد مراج 5رکب از م ،اساسی ظارت شورای نگهبان قانونطریق ن اسالمیت نظام از .مردم است همۀاز آن 

 خواهد بود( از میان اساتید و صاحب نظران حقوقی) نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس 6با انتخاب مجلس شورای ملی و  و تقلید

آیت هللا منتظری  مشروح تر به طور مرعشی نجفی و آیت هللا ،آیت هللا گلپایگانی ،در برخورد به این پیش نویس (.147تا  142اصول )

   .نقصان آن در این پیش نویس اشاره کردند والیت فقیه و ۀلأبه مس

شورای نگهبان شکل و مضمون  تصویب اصل والیت فقیه،به مجلس خبرگان و  مؤسسانبا کنار گذاشتن این پیش نویس، و تبدیل مجلس 

 91در اصل  .گردیده است تأکیدهم دوباره برآن  72در اصل  ی وظایف این شورا تعیین شد وکلبه طور 4در اصل  .نیز تغییر کرد

به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس » .به ترکیب آن پرداخته شده است مشروح تر

مسائل روز به  مقتضیات زمان وآگاه به  نفر از فقهای عادل و 6 :شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود–با آنها 

با « .قضائیه به مجلس معرفی و توسط آنها انتحاب می شود قوۀ رئیس به وسیلۀنفر از حقودانان مسلمان که  6 انتحاب مقام رهبری،

از منصوبین و  عضو این مجلس عمدتا   12توان تصور کرد که  می ،دمی شوهبر انتخاب رقضائیه از طرف  قوۀ توجه به اینکه رئیس

قدرت در انتصاب این  همۀ ،با حذف شورای رهبری و شورای عالی قضائی، این اصل بازنگری شده در .ید باشندنزدیکان رهبری با

 .شورا در ید رهبری قرارگرفته است

نگهبان می  ریت فقهای شورایاکث عهدۀرب اآن رکید بر اختیارات شورای نگهبان در رد یا قبول مصوبات مجلس أدوباره با ت، 96اصل 

شورای  عهدۀه ر تفسیر قانون اساسی را هم باختیا 97اصل . می با شندر دست رهب به ترکیب فوق یکسره در اکثریتی که با نگاه گذارد

، تصویب قوانینحضور قانونی اعضای شورای نگهبان در مجلس در هنگام بحث و  .داده است نگهبان با تصویب سه چهارم آنان قرار

 دامنۀ .بدون شورای نگهبان وجود قانونی ندارد قانون گذاریمجلس  .حدود این نظارت را به دخالت مستقیم گسترش داده است عمال  

تصویب و یا رد و بازنگری لوایح و وظیفۀ ین شورا هم چنین ا ،حدود مصوبات مجلس هم گذشته استقدرت شورای نگهبان از 

 .دارد به عهدهدولت گذاشته را نیز  عهدۀمصوباتی که مجلس به 
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بازنگری شده به جای شورای  که در قانون) نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی به شورای نگهبان هم چنین اختیار 99اصل »

ون اساسی چون تفسیر قان. نمایندگان و ریاست جمهوری و شوراها و مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی را می دهد ،(ته شدملی گذاش

بارت عبه « عمل مورد نظارت نیاز به تصویب ناظر دارد»یعنی  کردند «استصوابی»آنها این نظارت را ، این شورا است عهدۀرهم ب

از . و این نظارت شامل تمام مراحل انتخابات می شود تائید نمی شود شورای نگهبان نرسد،مادام که به تصویب  یدیگر صحت انتخابات

. ظارت برصحت انتخابات و شمارش آراتصویب صالحیت داوطلبان انتخابات و ن -گانشد تا اعالم قطعی نام انتخابات مقدمات آن گرفته

 ( 77ص ، اصغر شیرازینظام حکومتی جمهوری اسالمی ایران، ) «.تزین این مراحل هستند مهم از

وکیل »اب می شوند، انتخ وکالئی که  از بدل می شود،و به یک امتیاین انتخابات دیگر از یک حق در می آید  :سالم روزنامۀ به قول

هبان امکان جاسوسی و نظارت شورای نگ، شهرستان هاو بازرسی در  تشکیل دفاتر ثابت نظارت .(77ص  همان جا) هستند« تسخیری

ین و مصوبات مجلس و قدرت شورای نگهبان در رد قوان .دائمی و راه را برای تقلب هم باز کرده است ،را در تمام فازهای احتمالی

 همۀ ،علیرغم آن .است به فلج کردن آنها منجر شده س دولت ایجاد کرده و عمال  را  نزاعی دائمی در  ،ی اجرائیارگان هادولت و تمام 

هویت ، شورای نگهبان» :هخامنه ای گفت.دانند حفظ قدرت شورای نگهبان را از اصول مسلم جمهوری اسالمی می ،سردمداران رژیم

-نظام جمهوری اسالمی ایران است به معنای وجود با عدم وجودد که وجود یا عدم وجود این نهاد اعالم کر می باشد و ر نظامظنمورد 

 (.نظام حکومتی  77 ص، 12/7/71ایران  روزنامۀبه نقل از )« 

باز هم  ،خابی اشی انتها ارگان همۀقلب سیستم حکومتی اش برای کنترل کامل  جمهوری اسالمی با قراردادن شورای نگهبان در

برای . نجات یابداست  امروزی جامعۀیک  ادارۀعدم انطباق قوانین شرعی و فقهی اش با مقتضیات نتوانست از تناقض ذاتی اش که 

 .مصلحت نظام و حکم حکومتی بود ۀو آن قضی عی دیگری را علم کردندکاله شر ،رفت از این تناقض برون

و  اطهار می دانست، ائمۀ والیت فقیه را در طول والیت پیامبر و»خمینی  .های خمینی وجود داشت قضیه در نوشتهنظری این  ریشۀ

باالتر از آن هم مسائلی است که » :بیان نمی کرد و می نوشت آنها را همۀ ،قدر وسیع می دانست که به مصلحت اختیارات او را آن

یکی از  است،( ص)رسول هللا  مطلقۀحکومت که شعبه ای از والیت » (45-46  ص، روح هللا خمینی صحیفۀ نور.)«مزاحمت نمی کنم

، م نوین روحانیتظنقل از کتاب ن، همان جا)« .حج است روزه و حتی نماز و ،مقدم بر تمام احکام فرعیه و اسالم است اولیۀاحکام 

توضیح المسائلش، فتاوی ای در آزادی بر خالف نوشته های قبلی اش در  اساس مصلحت اندیشی،چنین بود که خمینی بر (مهدی خلجی

با حکم  یا در نظام بانکی و مالیات عرفی که کالف سر در گمی شده بود صادر کرد. ..وشرکت زنان در فیلم  شطرنج، موسیقی،

و  زدبا لغت کارم از قانون بودجه حذف شده بود، 1357ربا که در  ۀواژ .مالیات دوباره برقرار شد ،سلحکومتی و تصویب آن در مج

را  آیت هللا مصباح یزدی جمهوری اسالمی به قولو  برگشتو یا سود مورد انتظار،علی الحساب دوباره به سیستم بانکی سود قطعی 

ن آذری قمی بهتر می توان سیاست مصلحت اندیشی نظام را از زبا .(239ص، نظام حکومتی) ساخت «رباخوارترین نظام عالم»

 ،«مصلحت نظام»هائی چون  با عنوان نوشت،( 67فروردین  21 تا 14)سالت ر روزنامۀه در در سلسله مقاالتی ک او .دریافت

اساس مصلحت اندیشی را در سنت پیامبر و امیر تصمیم گیری بر، «مصلحت نظام و انتقادها»، «ها مصلحت نظام و عزل و نصب»

باید با توجه به همین مصلحت نگری که از سوی ولی  ی،حتی مقام رهبر ی آن،مسئولیت هامسائل نظام و  همۀ» .المومنین قلمداد کرد

حتی اگر در راس آن یک »که  بود چنان آن ،در نظر او اهمیت وجود حکومت( 241 ص، نظام حکومتی)« باشد د،می گیرفقیه انجام  

د از مرگ خمینی بنا بر چنین بود که بع و( 24/1/67،رسالت)« .مومنان موظف به اطاعت از او بودند می گرفت، کافر فاسق هم قرار

، تغییر داد و با حذف این شرط ،دید قانون اساسی که شرط مرجعیت را برای احراز مقام رهبری الزم می 119مصلحت رژیم اصل 

 .ممکن ساختند ،ای را به مقام والیت مطلقه فقیهانتصاب علی خامنه  ،نظریات فقها همۀف خالبر

 :مجمع تشخیص مصلحت نظام
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وپیشنماز رئیس جمهور )نامه ای به علی خامنه ای  1366که خمینی در  ص مصلحت بدین صورت تحقق پیدا کردشخیسناریوی مجمع ت

در  عهده گرفته وه شورای نگهبان را ب تا به اصطالح داوری بین مجلس شورا و .و حکم بر تشکیل این مجمع داد نوشت( نماز جمعه

این مجمع با  و مجلس با شورای نگهبان موافق نیست، مجلس را رد می کندآرای شرعی نظر مواردی که شورای نگهبان بر طبق 

 مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان و خامنه ای،حکم خمینی ه ب. داوری کند صلحت نظام و بنا بر احکام حکومتیم تشخیص

برای تشخیص مصلحت نظام  وزیر مربوطه میر حسین موسوی و موسوی خوئینی ها، توسلی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی،

از  قانون گذاریمجمع از همان ابتدا به عنوان نهادی مستقل در  .این مجمع با نظر اکثریت قابل قبول است رأی .اسالمی تشکیل گردید

ه تعیین اعضای مجمع ب 1367 در بازنگری قانون اساسی در .کار کرده ورای نگهبان خارج از حدود قانون اساسی شروع بمجلس و ش

زم به تذکر است که شورای ال .وجود این مجمع را قانونی اعالم کرد-قانون اساسی 112بدین ترتیب اصل  .رهبری گذاشته شد عهدۀ

با یک قلم حذف  ،سایر افراد کشور مساوی می دانست شورای رهبری را در برابر قانون با و را که رهبر 112اصل سابق  ،بازنگری

 .کرد

ف بین و از طریق حل اختال دست یازید قانون گذاریخود نیز به  ،نهاد مجمع تشخیص مصلحت –گهبان ن شورای بر رهبر و عالوه

را  ی مجلس و شورای نگهبانأمواردی که ر در و .پرداخت قانون گذاریهبان به محدود کردن نهاد گشورای ن مجلس قانون گذاری و

در حکمی  1375رهبر جمهوری اسالمی در روزهای آخر اسفند  .می کندخود قانون وضع  ،به مصلحت نظام اتکا با قبول نداشته باشد،

 111طبق اصل  .به مجمع واگذار کرد را ی کلی نظام و نظارت بر اجرای آنسیاست هاعیین تمجمع را افزایش داده و تبیین و  اعضای

ی تصمیم گیری سیاست ها همۀئی دراکمیسیون هتشکیل  مجمع با ،تفویض این اختیارات با .دو از اختیارات رهبر هستند این هر

 .شرکت می کند حکومت،

و این همه دخالت مستقیم  ...توسعه و غیره و غیره  برنامۀ و مسکن و کار و امنیت اقتصادی گرفته تا معدن و سیاست نفت و انرژی، از

و تهی کردن معنای  ون گذاریقاناین کار مداخله در »علی تاجرنیا  ،اصالح طلب نمایندۀقول ه ب. در کار دولت و مجلس است

 ...(  79ص، نظام حکومتی)« .جمهوریت نظام است

 :امنیت ملی شورای عالی

 غیر رسمی وجود داشت، به طورهم  امنیت ملی را که قبال   شورای عالی نوشته شده، 1367قانون اساسی که در بازنگری  176اصل 

 رهبری متصل استه ب از نهادهای موازی و رسمی است که مستقیما  یکی دیگر هم  این .رسمیت بخشید( مثل مجمع تشخیص مصلحت)

این نهاد « .ی کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری استسیاست ها محدودۀامنیتی کشور در  -ی دفاعیسیاست هاآن تعیین وظیفۀ »و 

به امنیتی را  -ط با تدابیر کلی دفاعیفرهنگی و اقتصادی در ارتبا ،اجتماعی ،اطالعاتی سیاسی،ی فعالیت هاهماهنگی وظیفۀ هم چنین 

 .تصمیمات این شورا تعیین کننده است رهبر در رأی .نظامی کشور در این شورا حضور دارند-ترین مقامات سیاسی عالی .دارد عهده

منصوب  ند،حتی وزرای دولت که در این شورا عضویت دار قضائیه قوۀ رئیس سران نظامی، مستقیم او، ۀکه عالوه بر دو نمایند چرا

حسن روحانی ) .حتی قانون اساسی است فراتر از مصوبات مجلس و اختیارات این شورا که با پنهانکاری پیش می رود، .او هستند

مصوبات این شورا فقط پس از تائید .( ولی فقیه در آن بوده است نمایندۀو  در منصب ریاست این شورا سال ها رئیس جمهوری کنونی،

 .اجرا است و تصویب رهبر قابل

 :عالی انقالب فرهنگی شورای

حضور « مشروعیت»از  ،عالی امنیت ملی خالف شورایکه بر تفرمان رهبری اس زیر نهاد دیگری عالی انقالب فرهنگی، شورای

 فرهنگیدر حوزه های  قانون گذاریبه  غیر قانونی ایجاد شده،به طورخمینی  به دستوراین نهاد که  .در قانون اساسی برخوردار نیست

ها از « کافی نت»ی محدودیت هابرقراری سانسورهای اینترنتی و  .و از این زاویه پا روی وظایف مجلس می گذارد اشتغال دارد

  .ی این نهاد استفعالیت هاآخرین 
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 :صدا و سیمای جمهوری اسالمی

برای این  ه و اهمیت آن از نقطه نظر تبلیغات،مقامات جمهوری اسالمی بود توجه مجادله و سوژۀ ،انقالب از همان ابتدای ،سیما و صدا

سیمای جمهوری اسالمی ایران را  نصب رئیس صدا و عزل و 175اصل  ،بوده که در بازنگری قانون اساسی آنقدر رژیم و والیت فقیه

لس شورای دو نفر از مج و( منصوب رهبری)قضائیه  قوۀ و رئیس رئیس جمهور و شورایی مرکب از به مقام رهبری تفویض کرده

رعایت موازین اسالمی و مصالح  اکه طبق معمول ب ،طرح آزادی بیان و نشر افکار .عهده خواهند داشترب آن رابر  نظارت ،اسالمی

انحصار طلبی را در رادیوها  یکسره سانسور و ن هستیم،آچنانکه در عمل شاهد  و آن از وظایف این نهاد می باشد ،است قرین کشور،

 .اری ساخته استجدولتی و تلویزیون های 

 :مجلس خبرگان

در اصل می باید مافوق چرا که  .خوردار استاهمیت زیادی برمجلس خبرگان از  در ساختار رسمی قدرت در جمهوری اسالمی،

 انتصاب آنها ها وشورای نگهبان در انتخاب نامزد به کمکرهبر ولی در عمل  تیار عزل و نصب او را داشته باشدو اخ رهبری باشد

تعداد و  ،قانون اساسی 117در اصل  .دآن را در جهت دلخواهش راه می بر این مجلس،و با در اختیار گرفتن اکثریت  دارد دست باال را

خود مجلس  تصویب رهبر گذاشته شده ولی بعدا   شورای نگهبان و با ۀعهد بهاول  دورۀشرایط انتخاب نامزدهای اعضای این مجلس در 

شرط شناسائی مردم در  ،1367به قانون بازنگری شده  1357گذار از قانون اساسی  در .می گیرد به عهدهر را خبرگان تعیین این ام

کشدار  جملۀبا قراردادن  .در انحصار مجلس خبرگان در آمد بدین ترتیب انتخاب رهبر کال   .انتخاب رهبر و مرجعیت او حذف گردید

بین  .است کماکان قدرت فقها در این قانون اساسی تضمین گردیده به جای مرجعیت،« ابواب مختلف فقه در صالحیت علمی برای افتا»

با قراردادن  و زایش یافتفبر در تعیین نامزدها اوزن و قدرت ره ،مقررات گوناگون نامه ها و با تصویب آئین 1359-1369ی سال ها

تحصیل در حوزه های بزرگ  سابقۀو  مل به مبانی اجتهاد،آشنائی کا») .شمول انتخاب نامزدها را محدود کردندشروط بیشتر و بیشتر 

و حذف مراجع  نظر مستقیم رهبر، به ویژهاخذ گواهی نامه از مجتهدین بزرگ و  سیاسی، سابقۀاشتهار به دیانت و نداشتن سوء  علمیه،

تحنین شورای نگهبان و یا نظر شفاهی توسط مم از لیست گواهی دهندگان و باالخره آزمون کتبی و «مشکوک»و مجتهدان « نامقبول»

به نهادی « انتخابی»از یک ارگان  ان رهبری عمال  گبا انجام این شروط مجلس خبر( 117ص  ،نظام حکومتی( )«مساعد رهبری

. دموکراتیک باشد نمی توانست هیچ گاهاین مجلس نخبگان  گانانتخاب نمایند شیوۀدر اساس  :توضیح آنکه .تبدیل شده است« انتصابی»

 ،مهدی کروبی .ت صالحیت داران هستیمحذف چهره های معروف از لیس ی اخیر با کم شدن تعداد نامزدها وسال هانتیجه ما در  در

چون موسوی کسانی  و 1369دوم مهرماه  ۀرودر د ،صادق خلخالی، محمد خاتمی ،سید حسن موسوی تبریزی ،بیات، محتشمی پور

 جلسات . از جمله این چهره ها هستند 1377در مهر ، محسن کدیور ،هادی خامنه ای ،رسول منتخب نیا، محتشمی پور، خوئینی ها

چرا  و نمی توانند داشته باشند نظارتی بر کار رهبری ندارند مال  و ع دمی شوبار در پشت درهای بسته انجام  مجلس خبرگان سالی یک

 .هرگونه نظارتی بر کار اوست مانع از ،که مبانی نظری والیت فقیه که او را مافوق همه و منصوب خدا گردانده

 قوای سه گانه

نه باین معنی که قدرت  .مجریه و قضائیه در زیر هرم قدرت قرار دارند ،مقننه قوۀ در جمهوری اسالمی، سه در ساختار رسمی قدرت

 ولی. دمی را به نمایش می گذارنرژیم اند که جمهوریت رژیم اسال« دموکراسی»ویترین  بلکه این قوا بیشتر .حاکم بر آنها استوار است

 ده هابا قانون اساسی جمهوری اسالمی و احکام  حکومتی  ،دیده ایم و در زیر بازهم به آن اشاره خواهم کرد به حالکه تا همان طور 

ولی فقیه و  درتقضائی را به ید ق و اجرائی و قانون گذاریانتخابات نمایند گان و ریاست جمهوری و روند کار  ،مرئی و نامرئی رشتۀ

هر چند  ،انتخابات .محتوای دموکراتیکش خالی کرده اند یکباره آنها را ازه گره زده و ب ،عی و اسالمیرش یا نانوشتۀ قوانین نوشته و
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افکار هنوز متوهم بخشی از مردم  نمایش نزاعهای درونی رژیم و ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به آن در نظر ۀصحن سال یکبار،

 .جهان است وایران 

الی سر مجلس و دولت و رئیس با با وجود این همه نهادهای موازی و – خود جمهوری اسالمی مصوبۀقانون گریزی و نقض قوانین 

 ،می پورمحتش .ندمی گیرد از کاله شرعی مد البته سردمداران رژیم مثل همیشه برای توجیه این امور .امری متداول است ،جمهور

از قانون  مهم ترآرمانها و اهداف انقالب »:در این باره نوشت 1/11/67یهان محافظه کار دیروزی در کاصالح طلب امروزی و 

 ( 97ص  ،نظام حکومتی) .«ون خدا اهم بر قوانین بشری استقان»و یا « است

اعتقاد والئی و ریشه در  در جمهوری اسالمی قانون گذاریحق  این نوشته گفتم که این محدود کردن مقدمۀمن در بحث قانون در

انی هایش خمینی در یکی از سخنر جائی کهتا  .فقهای صالح دارد و ائمۀ ،مبرپیا به خدا و نمایندگان او، قانون گذاریاختصاص حق 

 .(97ص ، جاهمان) 25/7/67کیهان  .خواند« یک مجلس مشورتی» آن را ،خطاب به نمایندگان مجلس

اعمال محدودیت از طرف  .هم امری رایج است« قانونی»روشهای غیر  ،یندگان مجلسکار نما بر« قانونی»عالوه بر محدودیت های 

، با تهدید و فشار به هر نماینده ای که از خط خارج شود و فرمان رهبریه ی فشار حزب هللا و انصار هللا و مطبوعات گوش بگروه ها

رهبر سالح حکم حکومتی هم آخرین . پذیرفته استصورت  بارها و بارها حتی تعقیب و دستگیری آنان علیرغم حق مصونیت پارلمانی،

ح قانون آن حکم خامنه ای در قطع روند اصال نمونۀ .قطع کند د،هر روندی را که در مجلس نمی پسنداست که با آن می تواند 

ناحی رژیم که بین انتخابات ج ،این ترفندها همۀبا وجود  .که از بحث و تصمیم گیری مجلس خارج شد مطبوعات در مجلس ششم است

 .که اغلب توسط خودی ها رو شده است خدشه نیست خالی از تقلب و خودی ها انجام می گیرد،

راه ورود به مجلس را بر  و قراردادن شرط التزام عملی به اسالم و وفاداری به والیت فقیه و قیود دیگر، اساس تفسیرجناح حاکم بر

در انتخابات  ... و -بهزاد نبوی -محتشمی پور -هادی غفاری -صادق خلخالی –ائی چون ه نام .روی بخشی از خودی ها نیز بسته است

حمید رضا جاللی  ،عبدهللا نوری ،هاشم آقا جری ،عباس عبدی. گان صالحیت قرار گرفتندددر لیست رد ش (1371-75)مجلس چهارم 

هر دوره دامن تعداد بیشتری از خودی ها  الحیت ها دررد ص دامنۀ ،بدین ترتیب. به همین سرنوشت دچار شدندششم  ۀدر دورهم پور 

گان نمایند می خواست، 1371در سال  روحانی دبیر شورای امنیت ملی که امروز بر کرسی ریاست جمهوری نشسته، .را می گیرد

 .(71ص ، ام حکومتیظبه نقل از ن ،5/12/71کیهان )« دولت باشند و حامی صد در صد مطیع رهبر»مجلس چهارم 

اجرای  دولت در. اجرائیه است قوۀ روشی دیگر برای اعمال نفوذ بر روی ،در خط رهبری نیستند اعتبارنامه های وزرائی که کامال   رد

قانون  4گهبان از اصل براساس تفسیری که شورای ن .وظایفش از نظارت استصوابی و استمراری شورای نگهبان در امان نیست

مقررات و مصوبه های هیا ت  اساسنامه ها، ،تمام آئین نامه ها ،اساسی هم از اختیارات شورا استن چرا که تفسیر قانو، اساسی دارد

صورت عدم انطباق  د و درنزیر نظارت و بررسی شورای نگهبان قرار دار ،قدرت اجرائی انواع دیگر مصوبه های اداری و دولت و

طی است که همه کس نمی تواند از حق انتخاب شدن برخوردار ع شرایانتخاب رئیس جمهور هم تاب .آنها با موازین شرعی رد می شوند

 (:تا کید از من است.)سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد مذهبی و رجالرئیس جمهور باید از میان » 115طبق اصل  .باشد

جمهوری اسالمی و مذهب رسمی به مبانی مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد  ،تابع ایران ،ایرانی االصل

 . می داندرا در مقابل ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول  رئیس جمهور 122اصل  .«کشور

در  .ور محرومندهرئیس جم به عنوانیعنی زنان از حق انتخاب شدن  اول نیمی از جمعیت ایران، مرحلۀدر  ،بر اساس اصول فوق

فقیه و  مطلقۀشرط قبول والیت  .نیز از این حق محروم شده اند ن به ادیان و مذاهب دیگر و المذهبانسنی ها و معتقدا ،دوم درجۀ

برای احراز نامزدی رئیس جایی خر نظارت استصوابی شورای نگهبان د و سر آمی کن ترشرایط را محدوداطاعت از رهبر باز هم 

بدین ترتیب بود که در تمام دوره های انتخابات ریاست . اردخیلی نزدیک به رهبر باقی نمی گذ خودی های غیر از ،جمهوری

و مردم را دعوت کرده اند که از میان این منتخبین  صافی شورای نگهبان گذشته اند نامزدها از و محدودتری از تعداد محدود -جمهوری

هبر باید مقام او را تنفیذ ر، اب رئیس جمهورانتخ ازپس  111طبق اصل  .ختم نمی شود ا  کار به اینجا تمام .یکی را انتخاب کنند رهبر،
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 ،قانون اساسی 61اساس اصل بردر موارد مهم اجرائی  قوۀ ریاستدر حقیقت اعمال  .را دارد ه اختیار عزل اوو هم اوست ک نماید

قانون اساسی  وگامی فراتر از حیطه قدرت رهبری  ،ح طلبی چون خاتمی در عمل نتوانستاصال حتی چنین بود که .رهبر است عهدۀبر

 .ای بیش تعریف نمی کرد« تدارکات چی»سر آخر هم او خود را  .نهادهای قدرت واقعی بردارد همۀو 

قابل  بودن وامور دارد و انتخابی  ادارۀهمه کس حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای » ،مستقیم در یک سیستم نمایندگی واقعی و

ور بر سر تصمیمات و بررسی و ش و نقد ،حق کامل بحث .هر لحظه ممکن است کنندگان درر اکثریت انتخاب ظن عزل بودن آنها با

 کمونیست ها برنامۀطرح نقل از )« .است و اقلیت در تصمیمات عملی تابع اکثریت افراد جامعه است همۀحق  ،وظایف اجرائی

aazarakhsh.org) 

بیهوده و  ریاست جمهوری را مجلس و»که  سالمی وجود داردایشی در حاکمیت جمهوری ارگ پس این کشاکش ها و تضییقات، در

شورائی از  آن سازگار باشد، شکل حکومت مطلوب آنها، اگر مجلسی با .نند و صالح خویش را در انحالل آن می جوینددا مزاحم می

والیت را به معنای  .دمی کنصحبت  «حکومت اسالمی»این جناح، آشکارا از (. 111ص-نظام حکومتی)« .منتصبان ولی فقیه است

رهبرش  .این نظام الهی است برای جناح اصولگرا، .مطلق مضاعف آن و به نحوی عاری از هرگونه عنصر جمهوریت طلب می کند

مصباح  .ملت خودی اش اولیاءهللا هستند و، جوانانش حزب هللا ،سپاه و ارتشش جندهللا .ارت آیت هللا مشگینی منصوب خداستبه عب

او (. 27/4/74شرق آنالین .)«.بلکه از خدا می گیرد ،را نه از مردم ولی فقیه در حکومت اسالمی مشروعیت خود» :می گویدیزدی 

در کنار  .می تواند منتخب مردم را نصب نکنداو  .صوبات خبرگان رضایت ولی فقیه استو م قانون اساسی مالک اعتبار» :می گوید

 (. 15/11/74،امروز) «.این نوعی شرک است جمهوری نداریم، ،اسالم

فقهای جمهوری ین معضل رت مهم .سیب عمومی برحذر نمانده استقضائیه نیز از این آ قوۀیعنی  ،جمهوری اسالمی قوۀ سومین

یک ه ب رژیم اسالمی تاکنون نتوانسته. است زی با قوانین شرعی و اسالمی بودهانطباق غیر ممکن سیستم قضائی و دادگست ،اسالمی

تناقضات بی پایان الیحه ها و تذکرات و حکم های حکومتی با قوانین شرعی و  هرج و مرج و در اثر .ت پیدا کندنی دسعقال رویۀ

حت اندیشی سران مصل .مدنی و سیاسی حاکم است –جزائی  امور همۀنوعی بی قانونی بر روند دادرسی ها در  نظرات قضات معمم،

 .فع فردی قضات انجام می گیردمنافع گروهی و ای بسا منا اساس مصلحت حاکمان،نه بر مبنای مصلحت مردم که بر رژیم در این امور

یه در صدر این قوه قرار دارد که بنا بر امر ولی فق دست مجتهدی در ،قضائیه قوۀ تمام قدرت در ،قانون اساسی 157و156طبق اصل 

 که او به رئیس جمهوریر دادگستری از میان کسانی وز .دارد به عهدهلوایح قضائی را  تهیۀ که عزل و نصب قضات و قرار می گیرد

از بین مجتهدین به این شغل منصوب می  و هم اوست که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را انتخاب می شود ،پیش نهاد می کند

و قضات طبق اصل  مجازات در جمهوری اسالمی است پایۀ ،جزائی اسالم اجرای حدود و مقررات مدون 156اصل  4در بند  .نماید

مقررات اسالمی را  احکام و 171اصل  .را بر طبق منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر صادر نمایند موظفند که احکام خود 167

به عدم اجرای آنها در صورت تغایر با  و قضات معمم را می دهدمجریه قرار  قوۀ تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری همۀمافوق 

و سازمان ( مربوط به رفع اختالف شهروندان با مراکز اداری) باالخره با قرار دادن دیوان عدالت اداری .می دعوت می کنداحکام اسال

طریق از  قضائیه و تمام کارکردهای آن مستقیما   قوۀ کلیت -قضائیه قوۀ رئیس زیر نظر( مسئول حسن اجرای قوانین)بازرسی کل کشور 

 .دست این آخری قرار می گیرد در ،ی فقیهقضائیه منصوب به ول قوۀ رئیس

درعمل  و دادرسی ها منظور شده، دادگاه هاحقوقی برای مردم در رابطه با  قانون اساسی، آنجا که در اشاره کنم، مسألۀبه این  آخر سر

با حضور هیا ت  ی وگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنکه رسید ،است 167بارزترین آن اصل  .به آن توجه نشده است هیچ گاه

هیا ت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین -تاختیاراو -شرایط -انتخاب ۀنحو .منصفه در محاکم دادگستری می داند

عدالت خواهی این اصل را بسیار  دامنۀصرفنظر از قید موازین اسالمی که  .سرنوشت این اصل را همه میدانند .اسالمی تعیین می کند

جرم هزاران نفربه  هیا ت منصفه ای تشکیل نشده و از ابتدای انقالب تا حاال تعریف نشده، هیچ گاهجرم سیاسی  .کرده است ودمحد
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خیابان یا در  -اوایل انقالب توسط خلخالی و موسوی تبریزی ها در - یا بنا بر احکام فردی جوخه های اعدام سپرده شده اند،سیاسی به 

سه  ویژۀدادگاه  67و سر آخر در سال انقالب  ویژۀی دادگاه هانا بر فتاوی خمینی و سایر فقهای رژیم و یا در ب 61-61ی سال هادر  ها

به حکم خمینی بدون هیچ مجوز قانونی در تهران و تمام شهرهای ایران نزدیک به پنج هزار زندانی سیاسی را در محکمه های  ،نفری

ی اخیر هم ادامه سال هاو برآمد جنبش توده ای در  و این رویه در هر بزنگاه تاریخیند ه اقیقه ای محکوم به اعدام کردنمایشی و سه د

  .بدین ترتیب تمامی لفاظی های قانون اساسی و سردمداران رژیم در مورد عدالت قضائی، پوچ و عوامفریبی ای بیش نیست .یافته است

و هم در عمل از طریق انتصابات و نهادهای  که به رهبر داده شده اختیاراتی و 111و113اصول  واسطۀسه قوه هم ب رابطۀپیوند و 

خروج از این  تناقضات  .سه قوه جاری است این همۀکه در ولی فقیه است  ارادۀحقیقت رد و توسط او انجام می گیرد ،وازیوابسته و م

هم فقط پس از  که آن اتیک نداردیک سیستم قضائی دموکر سیستم قضائی و پایه گذاری ۀجزعرفی کردن یکسر راه حلی ذاتی،

  .پذیر استسرنگونی رژیم والیت فقیه امکان 

و  الی و سیستم قضائی انتخابی هستندقضات ع در یک سیستم دموکراتیک و جمهوری واقعی متکی به آرای مستقیم اکثریت مردم،»

مات محاک همۀ .قابل عزلند ت انتخاب کنندگان اراده کنند،و هرگاه اکثری ای انتخابی آنان برگزیده می شوندیا نهاده توسط مردم و مستقیما  

ی اختصاصی ممنوع وغیر قانونی دادگاه ها .دمی شوصورت علنی و با حضور تماشاگران انجام ه انتخابی و بۀ در حضور هیا ت منصف

همه حق دارند که  .از خود دفاع کند ا شخصا  ی انتخاب وکیل مدافع چه تسخیری و چه غیر تسخیری و آزادانه با متهمی حق دارد، هر .اند

صالحیت بررسی مطابقت یا مغایرت قوانین  در این جمهوری، .به دادگاه اعالم جرم نمایند ا نهاد دولتی و غیر دولتیی علیه هر مقام و

به نقل )« .ر استمرکب از حقوقدانان و نمایندگان قضات و وکالی دادگستری کشو عالی قوانین کشور، عادی با قانون اساسی با شورای

 (.آذرحش ، کمونیست ها برنامۀطرح از 

اما جا دارد در اینجا از دو نهاد موازی و پر  .دهم شوراها پایان می مسألۀ سیاسی در قانون اساسی با را از سیستم بررسی نهائی خود

اول نهاد .حبت نشده استمشخص از آنها ص به طورکه در قانون اساسی  اسالمی صحبت کنم قدرت در ساختار سیاسی جمهوری

 .استروحانیت 

نهاد قدرت سر باز زده  به عنواناز شناسائی آن  ولی قانونگذار تر آنها اشاره شدهاسی به نقش برچه در البالی اکثر اصول قانون اس اگر

تدریج در طول این سی ه ولی ب ولی فقیه تعیین می کند 111طبق اصل  آن راکه فرماندهان  دوم نهاد نظامی سپاه پاسداران است، .است

ه کالم ب ۀدو بخش را برای جلوگیری از اطالمن این  .اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است-پر قدرت نظامی و چند سال به یک نهاد

 .صورت پیوست  در آخر این نوشته می آورم

 :شوراها

کارمندان  عمدۀبخش با پیوستن  1357وپائیز در تابستان  .و بحث انگیز در جمهوری اسالمی بوده است شوراها یکی از مسائل حساس

کارگران نفت به جنبش و اعالم اعتصاب های مداوم و  به ویژه ان کارخانه ها ورمطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و کارگ، ادارات

میته های تشکیل ک .ف دیگر هستیمرپائی سازماندهی های توده ای از طبر طرف و شاهد رادیکالیزه شدن جنبش از یک ما ،عمومی

ترویج و  ، امر تبلیغ ودر این واحد ها کمونیست ها به ویژهیا از طریق عناصر پیشرو و  خود بخودی و به طوراعتصاب و پشتیبانی 

وابستگان  ویژهب فرار سرمایه داران، با فرار سردمداران رژیم و .نحو چشم گیری به جلو انداخته سازماندهی مبارزه و اعتصاب را ب

می و افزایش حمالت به اظعقب نشینی نیروهای انتظامی و ن و صورت انحالل ساواکه ب دولتی، ۀودرهم شکستن اتوریت ق،به رژیم ساب

آمدند  به وجودمهندسان  تکنیسین ها و، کارمندان شوراهائی در کارخانه ها و ادارات از کارگران و قیام، آستانۀدر  به ویژه ،کالنتری ها

و خود را به جای  گذاشتندتولید و کار را نیز در دستور  ادارۀبلکه  دستور روز خود داشتند، در مبارزه راکه نه تنها سازماندهی امر 

روز  به طور رار قدرت جدید،شوراها با سقوط رژیم پیشین و عدم استق .یا مغضوب باال کشیدند مدیران فراری و سرمایه داران و

به در مناطقی چون کردستان  .ی قدرت توده ای نزدیک می ساختندارگان هاا به خود ر ،پیشرو افزونی سیاسی شده و به یمن عناصر

شهرها و  ادارۀبه ارگان قدرت توده ای تبدیل شده و  تسلیح خودشان و مردم عمال   با شوراهای زحمتکشان شهری سنندج در شهر ویژه
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مصادره و تقسیم اراضی سرمایه داران و  ای روستائی،شوراه و مین امر در گنبد اتفاق افتاده .گرفتند به عهدهروستاهای مهمی را 

ها  مچننین در برخی از شهرها با تشکیل شوراهای بیکاران و بی خانمانه .نیز در دستور کار خویش نهادند رازمینداران بزرگ 

کمیته های  .پرداختند می اص آنها به خانواده های بی مسکنخانه های فراریان و اختص مصادرۀکه در برخی محالت با  روبرو هستیم

ی راه پیمائی نفت برای مردم و کمک به سازمانده ابتدا به تهیه آذوقه و در تهران شکل گرفته بودند، به ویژهوسیعی  به طورمحالت که 

ۀ و تصفی ازب اللهی ومسلمان در آنهو تفوق عناصر ح قیام با تسلیح خودشان ۀ در بحبوح می پرداختند و بعدا   آنهاۀ ها و مبارزات شبان

 .به بازوی مسلح رژیم نوپا تبدیل شدند خودی، عناصرغیر

قدرت آنها را به چالش کشانده و مسیر  ،ی توده ای در شهرهاارگان هابرخی  ادارات و حاکمان جدید از اینکه شوراهای کارگران و

سردمداران  ،رو از این .ی چاره بر آمدندسرعت در په به وحشت افتاده و ب سازند، «رفحمن» آنچه آنها می خواستند، ب را ازانقال

بیرون ها نشان داده با اسالمی کردن آنها و همراه شورا همساز و خود را کوشیدند «مشاورهم فی االمر»با تکیه بر شعار  رژیم نوپا

 را که قدرت خود تدریجه رژیم جدید ب .از محتوای اولیه اش خارج نمایند غیر حزب اللهی آنها را چپ و از دست عناصر آوردنشان

روهای مخالف قدرت نی واسطۀه در مناطقی که ب .سیستم خود حل نمود شوراها را در وفق گردید ومستحکم می کرد در این امر هم م

 .آوردند به وجودآنها با سرکوب و انحالل شوراها قدرت مطلوب خویش را  سادگی میسر نبود،ه این امر ب

شور که در »اولی ها از مفهوم  .وجود دارد مختلف دو درک کامال   ،ازمفهوم شورا ،نیروهای چپایان و فقهای رژیم با بین اسالم گر

شورت فقط م نتیجۀ .کنندگان در تصمیم گیری، بلکه فقط مشورت را مورد نظر دارندنه شرکت شور آن نامبرده شده، سنت  از قران و

یا « عقد اهل حل و»بلکه  مردم یا منتخبان آنها نیستند،هم از مشاوران  مقصود .بدون آنکه حاکم مقید به قبول آن باشد .یک توصیه است

 (. 113ص ،نظام حکومتی) «.به عبارت دیگر خبرگان منتصب حاکم هستند

عقاید  خاسته ازیک نهاد تصمیم گیرنده را درکی بر مثابۀدرک شورا به » ،29/4/61اعظی در مذاکرات مجلس در فرج هللا و

محمد یزدی  ی کهتصور( 113، ص جاهمان) .تفاوت اساسی دارد ،مشاوره آمده است بارۀبا آنچه در قران در که سوسیالیستی خواند

لزوم داشتند  شورا مسألۀاز آیه های قران به ( 23/2/67)زمان  آن شورای نگهبان در خزعلی عضو وقضائیه  قوۀرئیس پیشین 

آن مبنای  ن خواند که درآرو مخالف قر را از آن نهاد تصمیم گیری مثابۀ فقیهی، شورا به. مشورت با عقال پیش از اتخاذ تصمیم بود

 ارزش ندارد معصومین باشد، ست که در اسالم را ی اکثریت اگر مغایر با احکام خدا وا و این در حالی تصمیم گیری را ی اکثریت است

 .(113، ص جاهمان)

مبنی بر  گان،ها در مجلس خبررائت از نظرات خودش در مورد شورابا ب او .آیت هللا منتظری نیز در همین راستا قرار داردنظرات 

به این  تذکر اهمیت شور در اسالم، پس از« شورا و مشورت»فصل  ،مبانی فقهی حکومت اسالمیدر کتاب  ،تجویز رهبری شورائی

تکیه امام علی  او به نقل قولی از .وستتنها ا ،زیرا که تصمیم گیرنده ر مشاوران نیستظظف به پیروی از نحاکم مو نتیجه می رسد که

، این شیوه ظاهرا  »می گیرد که و نتیجه . «شرکت در حکمرانی به تزلزل و به هم ریختگی امور کشیده خواهد شد» :می کند که گفته

 .(114، ص جاهمان) «.کشور را اداره کرد مردم وآن بتوان  چیزی نیست که با عقال و متشرعه است و ۀمخالف سیر

را آنقدر  تصمیم گیری و دخالت آنها وعضا انتخاب ا دایرۀ ذیرفتند،اجرای آنها را پ ا که امر شوراها را در قانون اساسی و بعدا  آنه

بحدی بود که در قانون اساسی  مسألۀترس سردمداران رژیم از این  .ئی مشورتی تبدیل کردندارگان هارا به  آنها محدود کردند که عمال  

حذف  ئیه و صدا و سیما و نیروهای مسلحقضا قوۀی اصلی از رهبری تا ارگان هاشورائی را در تمام  ادارۀ 1367در  نگری شدهباز

 .دندکر

، ام حکومتیظننقل از ، ای باز نگریمباحث شور)، «یعنی نکردن شورائی کار کردن،» :خوئینیها از قول خمینی نقل می کند که گفته

معمول  که طبق ،آموزشی و خدماتی داده -تولیدی -یبه ایجاد شوراها در واحدهای ادار حکم قانون اساسی، 114در اصل  (.115ص

قرارکردن شروطی با بر 1375و 1361به های قانونی در مصو در .شان نباید مخالف موازین اسالمی و قوانین کشور باشد تصمیمات

ی غیر قانونی و یا مبتنی برعقاید گروه هاها و  مانعدم گرایش به احزاب و ساز وفاداری به قانون اساسی، ،صفت اسالمی –چون 
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 تراعضای شوراها را محدود و محدود دایرۀ فقیه مطلقۀو باالخره التزام به والیت  سابق عدم وابستگی به رژیم التقاطی وغیر الهی،

 .ساختند

 ها و قوانین مربوط به شوراها و اجرای آنها تدوین آئین نامه .بودمشکل اما اجرای همین حد از قانون اساسی هم برای کارگزاران رژیم 

از دائمی  ۀسردمداران رژیم در دلهر .سی دولتی گیر کرده استاشورای نگهبان و پیچ و خم بوروکر ودر گردش بین مجلس  سال ها

لیدی توسط واحدهای تو ادارۀو  کنترل مبنی بر ،اوی سوسیالیستیآنها از اختالط آن با دع .برندسرمیه اها بشور مسألۀطرح 

ها و اختالط آن  استان آنها همچنین از طرح شوراهای محلی در سطح .کنندگان و لغو مالکیت خصوصی و دولتی بر آنها می ترسندتولید

به که رژیم سابق طرح قانونی انجمن های ایالتی و والیتی را  همچنان .بیم دارند ،بلوچبا طرح خود مختاری اقوام و ملل کرد و ترک و 

متکی به آمده و در برنامه های آنها  است کمونیست ها و سوسیالیست ها راهائی که مورد نظرشو .مسکوت گذاشت سال هالیل ین دهم

در برآمدهای انقالبی در سپس  در کمون پاریس و .استتجربه های مستقیم توده ها و کارگران و زحمتکشان و دهقانان و سربازان 

ی قدرت و تصمیم ارگان هااین شوراها  .آمدمردم در تجربۀشوراها به محک واقعی که  ات استسایر انقالب روسیه و آلمان و چین و

حقی که متضمن  ر،امو ادارۀافراد در  همۀبا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای  .و به آرای مستقیم مردم متکی هستند گیری اند

 ویژۀتیاز گونه ام نمایندگان از هیچ ،شوراهااین در  .نسی نیستنژادی و ج -مذهبی -حزبی -سیاسی–هیچگونه پیش شرط ایدئولوژیک 

سر  بر شور نقد و حق کامل بحث و .کنند می توانند آنها را عزل یت را ی دهندگان بخواهندرینه اکثو هر آ مادی برخوردار نیستند

 کمونیست ها برنامۀطرح اها به  بیشتر نسبت به وظایف شور مالحظۀبرای ) همه است وظایف این شوراها متعلق به تصمیمات و

 .(مراجعه کنید (آذرخش)

رژیم با کنترل کامل این شوراها از طریق وزارت کشاورزی  .در این میان ایجاد شوراهای روستائی از ویژگی خاصی برخوردار بود 

گیری سرباز، الفانش در روستاهار مبارزه با مخآنها را به بازوی دولت د ،واگذاری زمینۀ های هفت نفر و جهاد سازندگی و یا هیئت

 ،مربوط به شوراها1375ر مصوبه های د» .نمایش های سیاسی اش بدل کرده است ها و بسیج آنها در بازی در زمان جنگ و

 ص، نظام حکومتی) «.منیت و نظم عمومی موظف می سازدنیروهای انتظامی جهت برقراری اشوراهای روستائی را به همکاری با 

116.) 

 :بررسی حقوق مدنی - دوم فصل

موا خذه  تفتیش عقاید را ممنوع و تعرض و 23اصل . ممی کنقنون اساسی آغاز  24 و 23بررسی خود را در این مقوله از اصل 

به آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب اذعان نموده و طبق معمول  24اصل . هیچکس را به صرف داشتن عقیده مجاز نمی داند

مورد تجاوز  23اصل  ۀبه انداز اصلی از قانون اساسی هیچ. ن به مبانی اسالم و حقوق عمومی را بر آن افزوده استشرط مخل نبود

بلکه قابل مجازات  و نه تنها مجاز نیست ز عقاید آنها مجاز نیستهیچ عقیده ای ج ،حاکم های قاموس مذهبیدر  .قرار نگرفته است

شک در فروع و اصول دین  رفض، کفر، فحه در رسائل و کتب مذهبی راجع به ارتداد،صدها ص ،طایفه فقها و مجتهدین این .است

 رافضی و و کافر برای مرتد و اعدام و، مثله کردن (سنگسار) رجم ،حبس ،از شالق ها حکم و حد شرعی و تعزیر ، و ده .نوشته اند

شیعه را با  ۀسال 1411تاریخ  ،حالل کردن خون لدم وبا مهدورا ،بزرگ با فتاوی آخوندهای کوچک وو  صادر کرده اند ... کاک وش

خواننده خود می تواند  .یک مورد آن اشاره می کنمبه  من فقط  .قصه هنوز ادامه داردو این  هزاران دگراندیش رنگین ساخته اندخون 

 .موارد زیادی را بیابددر رسائل آنها 

مردی که  .ارتداد و کفر شمرده می شود ،یا المذهبی دن به مذهب دیگر وآور روی صرف برگشتن از دین اسالم و بنا بر احکام شرعی،

 از اسالم ببرد عان داشته و بعدا  در موقع انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و بعد از بلوغش به اسالم اذ دو، یا هر مادرش و یا پدر و
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هوری اسالمی و برطبق قوانین جاری جم یرفته نیستاو پذ توبۀ .چنین شخصی مهدورالدم و کشتن او واجب است .است «مرتد فطری»

و در  اگر مردی که پدر و مادرش کافر باشند در حالت دوم، .وعقد او با زنش باطل است مجازات معاف استاز  قاتل این چنین شخصی

 توبه کند شالق و حبس ،زیرو تع چنین شخصی باید با حد .است «مرتد ملی» روی بر تابدآن  از ولی بعدا   سن بلوغ به اسالم روی آورد

پائینشان  ۀ حکم زن بودن و مرتبه ولی آنان ب. همین احکام در مورد زنان مرتد هم جاری است. اعدامش واجب است ،و اگر توبه نکند

 محبت و تا توبه کنند و به آغوش پر مهر ن استحبس جزء حقوق مسلمشا ولی حد شالق و معافندمجازات اعدام  از نسبت به مردان،

 .اسالم برگردند

ر سال د به ویژهو  61از سال  را ران نفر از مخالفان چپ و کمونیستهزا جمهوری اسالمی، با استناد به این تعاریف و احکام فقهی،

مورد تفتیش  حکام زندانشان هم تمام شده بودا زندانیان سیاسی را که بعضا   حکم خمینی،ه ت سه نفری ای بأهی .دار سپرد ۀبه چوب 67

قریب به پنج )دار سپرده شدند  ۀیا به چوب مذهبی و یا سیاسی شاناید و بازجوئی قرار داده و با آری یا نه گفتنشان در مورد عقاید عق

 .و یا دچار تعزیرات سختی گردیدند( هزار نفر

قانون اساسی روشن  24صل آزادی مطبوعات در ا به ویژهتکلیف آزادی بیان و نوشته و  ،یده آمدقبالئی که بر سر آزادی ع با چنین

شش ماه  1357مجریان جمهوری اسالمی از مرداد . کرده است ، محدودموازین اسالمیۀ در چنبر آن رانگذار خود از اول قانو .است

 .را بر سر مطبوعات علنی وارد کردند چماق خود بعد از تصرف قدرت،

 .ند که به محاق تعطیل در آمدنداز اولین روزنامه هائی بود 17/15/1357و آیندگان در ( مرزبانبه همت زنده یاد رضا ) پیغام امروز

 سرکوب گردید ،عمل آمده ی چپ بگروه هاخی و بردموکراتیک ملی  ۀسته شدن آیندگان بنا به دعوت جبهظاهراتی که به اعتراض به بت

 :جنگ علنی خودش را علیه مطبوعات و احزاب اعالم کردخمینی در نطقی معروف در قم  و

شکسته بودیم و تمام  تمام مطبوعات مزدور رابه طور انقالبی عمل کرده بودیم و قلم ...  اول که رژیم فاسد را شکستیم اگر ما از»

سا تعطیل کرده بودیم، مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را های فاسد را ممنوع اعالم کرده  حزب و را به محاکمه کشانده بودیم ی آنهاو رو 

سای  بودیم، دین و مفس و کرده بودیم،های بزرگ بر پا  و چوبه های دار را در میدان سانده بودیم،ربه جزای خودشان  را آنهاو رو 

تمام احزاب را  یم اینها اظهار وجود کنندمی داداگر ما انقالبی بودیم و اجازه ن ... ها پیش نمی آمد این زحمتفاسدین را درو کرده بودیم 

نظام ..)«.از این اشتباهی که کردم و من توبه می کنم. یممی دادحزب مستضعفین تشکیل  ،آن حزب هللاممنوع می کردیم و یک حزب و 

 ( 119 ص ،شیرازی اصغر ،حکومتی جمهوری اسالمی

 میزانکه نشریه هائی چون بل مستقل، سال نه تنها نشریه های مخالف و 2کمتر از  .دیگر یکجا تعطیل شد نشریۀ 22،آیندگان از بعد

 ای علنی باقی نماند،دیگر روزنامه  .تیغ سانسور و تعطیلی کشیده شدندبنی صدر نیز به زیر  نقالب اسالمیا ه به نهضت آزادی ووابست

 جنبۀبه این عمل خویش  ،ن روزنامه، رژیم با تصویب قوانینبعد از سرکوب و بسته شد .(جاهمان) «مخالف را بزند ۀکه حرف جبه

تعیین خط مشی و  تا سیس هیا ت نظارتی ثابت و با ،26/12/64شورای نگهبان در تاریخ  ومجلس  طرح قانونی مصوب .قانونی داد

جناح فقط به روزنامه های وابسته به  عمال  . .. رسالت برای مطبوعات در جهت پیشبرد اهداف قانون اساسی و تبلیغ فرهنگ اسالمی و

 .نوشتن داد اجازۀان مزدور به دستی خودی و قلم ها

نفع روزنامه ه تخفیفی در این امر ب در زمان وزارت ارشاد محمد خاتمی، مرگ خمینی و شدت گرفتن تضادهای درون رژیم، بعد از

که نشریات و نوشته هائی  وعاتی پیش آمدنویسندگان مطب و فرصتی برای برخی از ارباب جراید و آمد به وجودهای مخالف جناح حاکم 

حمالتی جدیدی به این دست از  و پانزده خرداد سوره ،رسالت، ئی چون کیهانهاکمک روزنامه  جناح حاکم با .انتقادی در بیاورند

ر خط -غرب زدگی -فرهنگی توطئۀ .آنها گردیدند بارۀخواهان بسته شدن دو« فرهنگیۀ توطئ»نام سرکوب ه ب و روزنامه ها آغاز کرد

گردانندگانشان از  عمدۀزیر سوا ل نمی بردند وه تی رژیم را ببرای سرکوب روزنامه هائی که ح واژه های جدیدی بود -لیبرالیسم

 .اول انقالب بودند دورۀعناصر خودی 
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احضار و تنبیه و دستگیری  با حمله به دفاتر و انده بودهای محدودی که هنوز باقی م در چهارچوببر مطبوعات و نویسندگان آن  فشلر

در دومین و  ،روزنامه ها شممانعت از پخ کاغذ و ۀاز جمله ندادن سهمی ،قتصادیسانسور و فشارهای مالی و ااعمال  مسئولین آنها و

 .دعمر جمهوری اسالمی ادامه پیدا کر دهۀسومین 

ی دادگستری و هیا ت منصفه را ضروری اعالم کرده دادگاه ها، سیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسیبرای ر ،قانون اساسی 167اصل 

 ،راستی ،آخوندها»با نام هائی چون رضایت دادند؛ ما ت منصفه ای برای جرائم مطبوعاتی به تشکیل هیا   ،وقتی سردمداران رژیم .است

حبیب هللا  ،مرتضی نبوی ،سید رضا نقدی و غیر معممینی چون غفوری فرد و ،زنجانی عمید ،حسینیان ،شرعی ،خزعلی، آذری قمی

منصف و بی »هیا ت منصفه ای  راستی که با چنینه ب. (132ص، متیحکو نظام)« .و غالمحسین الهام روبرو هستیم اوالدی عسگر

 .عدالت مطبوعاتی جای چون و چرا باقی نمی گذارد «طرف

جنائی و  به جرائم امنیتی و جرائم مطبوعاتی و اتصال آنها قضائیه و خارج کردن بخشی از قوۀ با قرار دادن کار نظارت مطبوعات به

 زادی مطبوعات کذائی،آ ،«امنیت ملی شورای عالی»ب و اجبار مطبوعات به اطاعت از مصوبه های ی انقالدادگاه هاآنها به  ۀحوال

 دورۀ مطبوعاتی که در این عمدۀقابل ذکر است که . یکسره تحت کنترل کامل جناح حاکم رژیم در آمده است ،مندرج در قانون اساسی

آنجا که  .بوده اند« اصالح طلب» جناحوبین به سی رژیم و منی خودجناح هامتعلق به  زیر ضرب قرار گرفتند؛ 71و  71 دهۀ

خواهان حذف اطاعت  و خفیف فشارها به مطبوعات  برآمدندنمایندگان اصالح طلب مجلس ششم در صدد تصویب طرحی قانونی برای ت

 و تا ئید نظارت برای اخذ مجوز تضعیف نقش هیا ت وانتقاد از قانون اساسی  دانستنِ  جرمامنیت ملی و الغای  شورای عالیاز مصوبات 

قید فوریت  نماینده و 116کلیات طرح با امضای . گردیدندشمشیر حکم حکومتی خامنه ای مواجه  با شدند صالحیت مسئولین نشریات،

طرح و دستور مجلس خارج  از آن را« مصلحت رژیم»نام ه مداخله کرد و ب که رهبر جمهوری اسالمی در مجلس تصویب شده بود

 ۀبا ردیمطبوعات از این پس هر کوششی در جهت اصالح قانون  .گذاشت ختمی نقطۀبه این ترتیب بر کوشش های جناح رقیب  .دنمو

 .روبرو می شد نام حکم حکومتیه ب شورای نگهبان

بستن روزنامه  امۀادو در  گرفته به عهدهتحدید رسانه های عمومی را  و سانسور فرهنگی وابسته به باند رهبری کار شورای عالینهاد 

 تعقیب و فیلترگذاری تارنماهای مخالف و ،های اینترنتی کنترل پیام ،جمع کردن آنتن های ماهواره ای، ویدئو از پخشبه جلوگیری  -ها

 .دستگیری وبالگ نویسان می پردازد

 به وجودر روزنامه ها و مجله ها انتشا زمینۀ گسترشی در -در دوران ریاست جمهوری خاتمی بر این قاعده( به طور نسبی)استثنائی 

این  .میلیون روزانه بالغ گردید 3.4که تیراژ روزنامه ها به 1377تیر  17تا وقایع  1376خرداد  2در دوران اول از  به ویژه .آمد

ما این گشایش ا .می دادنشان  به مطبوعات آزاد و میل به شرکت در امور سیاسی نیاز آنها را عطش واقعی مردم را به دانستن و، رشد

وزیر  -بادیسعید امامی به دری نجف آ محرمانۀ نامۀبه جرم چاپ  1377تیر  15سالم در  روزنامۀبستن  با .چندان طول نکشید

به  ،به این عمل و قانون جدید مطبوعات دانشجویان تهران در اعتراض و افشای اقدامات او برای تهدید مطبوعات، -اطالعات وقت 

 شتم و به کوی دانشگاه ریخته به ضرب و 1377تیر ماه  17شبانه در  ،بسیج انصار حزب هللا و .اه پرداختندتجمع در کوی دانشگ

دنبال ه ب .صدها نقر دستگیر شدند و شدت زخمی گردیدنده ب ده ها نفر و( نفر 7حدود ) تعدادی کشته .دستگیری دانشجویان پرداختند

و بدین ترتیب به  سپاه وارد عمل شد خامنه ایسوی بیت ه ان واعالم راه پیمائی بگسترش شورش به سایر نقاط ایر تجمعات بعدی و

یادآوری موضع خاتمی  .یاد می کنند 57بزرگ ترین چالش جنبش دانشجوئی بعد از انقالب  به عنواناز این حادثه  .شورش پایان داد

 در شورش و بلوا»: گفت ماه بعد مردم همدان در یکاو در یک سخنرانی در جمع  .رئیس جمهور وقت در این مورد بی فایده نیست

لطمه به  ،آنچه در تهران پیش آمد .را مکدر کرد منطقی ما که ملت عزیز و مقاوم و صبور و زشت و نفزت آوری بودۀ حادث تهران،

اهانت به  از آن، باالتر خصوصی و و تخریب اموال عمومی وشریف  و تالشی بود برای برهم زدن آرامش مردم امنیت ملی ما بود

، به کوشش سید محمد ابطحی، مد خاتمیسید مح)..«.به یاری خدا این بلوا خاموش گردید»....«نظام و ارزش های آن و مقام رهبری

 (115ص ، نشر طرح نو ،مردم ساالری
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ن دانشگاه و خوابگاه را ورود به صح اجازۀامنیت ملی بود که به بسیج  شورای عالیدبیر ( رئیس جمهور فعلی)زمان روحانی  در آن

 (. 1377ن همب  13،فرارو، مرتضی نبوی) .داد برای سرکوب دانشجویان

روشنفکران ، آمد نسل جدیدی از دانشجویانما با بر ،با نگاه به پائینی ها .از دو منظر نگاه کرد می توان به وقایع این دوره ،مثل همیشه

 .و بجز آن نمی شناختند گ شده اندرژیم خمینی بزردر و معلمانی روبرو هستیم که ی فعاالن سندیکائ کارگران پیشرو و ، و نویسنددگان

شکست رژیم در مکتبی کردن  نتیجۀ .قتصادی و اجتماعی رژیم بودا -شکست برنامه های سیاسی نتیجۀاول  درجۀبرآمد این نسل در 

هزاران  ۀتصفی، دانشگاه هایورش به ، «انقالب فرهنگی»با  ،بدو انقالب جمهوری اسالمی از .پائین تا را س آن بود سیستم آموزشی از

و وارد کردن هزاران  مراکز آموزشی همۀگماردن معلم های مکتبی و برقراری سیستم های جاسوسی در  و دانشجو و معلم و استاد

ولی . ان مکتبی داشت، سعی در تربیت نسل جدیدی از جواندانشگاه هادر  های ورودی خانواده های شهدا بدون آزمون بسیجی و

موضع دادن انجمن های اسالمی دانشجوئی و پیوستن آنها به معترضین و  حضور اکثریت دانشجویان در جنبش های اعتراضی و تغییر

گان  و نویسندامواج اعتراضی کارگران و معلمان  با افزوده شدن .نشان بارز این شکست رژیم بود ،ی چپگروه هاظهور مجدد 

عنصر جدیدی که این جنبش را  .الشی جدید روبرو گردید که تا امروز ادامه داردچرژیم اسالمی با  ش عمومی،مطبوعات به جنب

 .که کنترل آن را بسیار مشکل می کندو وبالگ نویسی است  ظهور اینتزنت نوین تکنولوژی ارتباطی،گسترش وسایل  د،می کنهمراهی 

این  و شریک دزد،مداران سرکوب بوده اول از سرد دهۀدر  به ویژهکه جناحی از رژیم که می بینیم  ندازیماحال اگر به باالئی ها نظر بی

آنها برای حفظ و تداوم نظام به لزوم اصالحاتی در آن  .به این بحران هستند« عاقالنه تر»دنبال پاسخی به  «تر معقول»بار با نگاهی 

چگونگی رابطه با جناح  - «تعامل»او خاتمی با سیاست  به دنبالو  شدوارد صحنه « سازندگی»با دولت  ابتدا رفسنجانی .می اندیشند

ایجاد تغییراتی در قوانین و مقررات برای تسهیل  - «اصالحات سیاسی»و  -چگونگی رابطه با غرب - «گفتگوی تمدنها» -رقیب

حرکت تالش برای  -اصالح طلب جناحسرمایه گذاری و نیز بسیج بخشی از مردم، به ویژه جوانان، برای حمایت از برنامه های 

و مقاومت جناح دیگر نیز به هیچ رو کاهش نیافته  ه داردادام -با افت و خیز -در همان مسیر تا به امروز از باال اصالحات

ه ب ختهوحشت انداه را ب آنها تیر دیدیم، 17 چنانکه در وقایع، نکه از کنترل باالئی ها خارج شودبه مجرد آ ی،اصالحاتی این چنین..است

و به ویژه توده هائی که شعارهای آنها را جدی رژیم را بر سر اصالح طلبان  و چماق سرداران و اوباش زیر عبای رهبری می کشاند

  .فرود می آوردگرفته اند و یا آن شعارها را همچون فرصتی برای حرکت اعتراضی خود غنیمت شمرده اند 

، دانشجوئی، های مردمی و گسترش نهادهای مدنی فقط به یمن جنبش ممکن باشد اگر تغییری در خط زردها و خط قرمزهای رژیم

ش بیشتر این رباید برای گست ی رژیم می تواند وجناح هاعقب نشینی های .ین دستاوردها امکان پذیر استکارگری ناظر و حافظ ا

 .دستاوردها و یورش نهائی به کلیت نظام مورد استفاده قرار گیرد

 :ی اسالمیاحزاب در جمهور

و  جمعیت ها آزادی احزاب و ،این اصول .تحزب و آزادی اجتماعات و راه پیمائی ها می پردازد مسألۀقانون اساسی به  27و 26اصل 

شرطی که اصول استقالل ه ب .ناسدرا برسمیت می شهای دینی  انجمن های اقلیت سالمی وانجمن های ا صنفی و انجمن های سیاسی و

ه ب اجتماعات و راه پیمائی ها را، ،ترتیبین به هم. را نقض نکنند موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی -وحدت ملی-آزادی–

 .دمی کنآزاد اعالم  شرطی که مخل به مبانی اسالم نباشند؛

دی آزا مثل سرنوشت آزادی عقیده و های قانون اساسی و عملکرد رژیم،هم با اما و اگر 27و 26سرنوشت آزادی احزاب و اصل 

صبر رژیم دو ماه بیشتر  حتی برای مناطقی چون کردستان و ترکمن صحرا، .بهار آزادی شش ماه بیشتر طول نکشید .مطبوعات بود

ق لخ های مبارزین دستگیری ها و اعدام رژیم به احزاب و شوراهای دموکراتیک و چپ این مناطق و ۀسرآغاز حمل 57نوروز  .نکرد

 .کرد و ترکمن بود

 :می توان در چهار مرحله دنبال کردرا  جمعیت هازادی احزاب و بررسی سیر آ
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م نوپا و غلیان جنبش عدم تثبیت رژی اصلی اش، مشخصۀدورانی که  .آنجا که می توان از بهار آزادی حرف زد -دوران اول انقالب

دانش آموزی و معلمی و  ،جوئیدانش ،کارگری هستۀسازمان و گروه سیاسی و صدها کانون و  ده هاکه از درون آن  توده ای بود

 .می گذاشتندآزادی واقعی حزبی را به نمایش  بیان و راه صدها نشریه و روزنامه که آزادی عقیده وبه هم آمده بود به وجود دانشگاهی

شوراها ۀ صفیمعات دانشگاهی و خیابانی و تو تج دانشگاه هاحمله به  که با بستن روزنامه ها و ،اختناق آغاز سرکوب وسر ،دوران دوم

و سرآخر  ادامه پیدا کرد ،چپ و لیبرالت و ی دموکراسازمان ها ممنوع کردن و تعقیب احزاب و شروع شد و با دانشگاه ها و مدارس و

 .گرفتدفاعشان از رژیم  به رغم را نیز( اکثریت)ده و فدائیان خلق ئی چون حزب توهاجریان دامن 

تعطیل و یا انحالل احزاب  -مت گرائی و حزب فقط حزب هللاتسلط بحث ا رائی،نه حزب گنفی هرگو دوران سوم، دوران نفی،

تلفه جمعیت ،مجاهدین انقالب اسالمی ،مثل حزب جمهوری اسالمی حکومتی،   .توسط خود سردمدارانشان فدائیان اسالم و حجتیه ،مو 

 دسته بندی ها و ،ابزار و وسائل این جنگ .جنگ قدرت در باالستاصلی اش  مشخصۀدورانی که  ،دوران پس از جنگ چهارم،دوران 

تل .گروه بندی های باندهای مختلف رژیم است گروه جدید   باند و ده ها فه وبعضی از قدیمی ها چون مجاهدین انقالب اسالمی و هیا ت مو 

 .ولی این بار فقط خودی ها حق بازی دارند .دوباره سر بر آوردند

از احزاب علنی ( دایت متین دفتزیهبه رهبری ) دموکراتیک ملی جبهۀرات کردستان ایران و حزب دموکنخست  ،دوران اولپایان  در

رژیم با تصویب  .تحت تعقیب قرار گرفتند سازمان هابسیاری دیگر از  ،31/1/1359در  دانشگاه هادنبال یورش به ه و ب ممنوع شدند

چند  ماده و 19 قانونی که در .بر سر احزاب باقی مانده فرود آوردرا  چماق رسمی خود 1359ی احزاب در اسفند ماه فعالیت هاقانون 

تعقیب  دستگیری سران حزب توده و .هدف اصلی اش محدود کردن احزاب و ممنوع کردن هر سازمان و حزب مخالف بود تبصره،

 .ختمی بر دوران دوم بود نقطۀبه رژیم  خوش خدمتی هایشان به رغمرهبران و اعضای اکثریت 

 شرعی همه جور حکم و فتوا وۀ زرادخان .مصوبه نداشت واحتیاج به قانون  -مجاهدین خلق ی چپ وسازمان هاای سرکوب رژیم بر

و بود  اختیار قضات جالد قرار داده در مرتد کافر فطری و ،حربی کافر کافر و، محارب، فی االرض مفسد و از جمله مفسدتفسیری را 

 .به مرگ محکوم شده و قتل عام گردیدند سازمان هاواداران این و هاعضا  بر این مبنا هزاران نفر از

شعار  و تا کیدات خمینی بر وحدت کلمه و ی اول انقالبسال ها ۀرببه تجسردمداران رژیم و فقهای حکومتی  ،در مذمت حزب گرائی

نحالل حزب جمهوری ا اساسی،شورای بازنگری قانون  12/2/67روز  جلسۀرفسنجانی در  .ندمی کرداستناد  حزب فقط حزب هللا،

ثرکشورشخصیت ها» :مخالفت خود با حزب گرائی کرد و گفت ۀبهان اسالمی را « .ب نمی دهندبه این آسانی تن به تحز[ دیگر] ی مو 

در  .را ی اکثریت است مترادف با قبول ،تحزب در معنی غربی آن :نوشت 11/12/67رسالت در  نامۀروز .(124ص-نظام حکومتی)

  (.124ص همان جا. )در آنجا ارزش با ایدئولوژی است را ی اکثزیت ارزشی ندارد در یک نظام ایدئولوژیک، حالی که

 ۀخواست و اراد که احکام مبتنی بر چرا .برنمی تابدرا دموکراسی و آزادی خواهی  به قوانین دینی و شرعی اتکامذهب و  ذات دین و

 بحث و گفتگو بر چون و چرا و یکه اصل آزادی و دموکراس در حالی .آنها مجاز نیست سر چرا بر چون و .الهی تا ابد تغییر ناپذیرند

 .درست برخالف این مطلب حرف می زد خمینی. مبنای عمل قرار می گیرد عنوان ابراز نهائی عقیده،ه ی اکثریت بأنهاده شده و ر

تصویب قوانین تابع  ،حکومت اسالمی ست که درا نآ حکومت اسالمی بر انواع دیگرحکومت، یکی از وجوه امتیاز» :می گفتوقتی 

 (.247ص-همان جا) «.اکثریت آنها نیست آزادی اشخاص و

رژیم  .رژیم را از در گیری خارجی خالص کرد موقتا   ،شکست و خوردن جام زهر همراه بود که با ،عراق تن جنگ ایران وپایان گرف

سپس قتل عام زندانیان  و هواداران آنها در زندان واعضا و قتل عام  جاویدان مجاهدین خلق در عملیات موسوم به فروغ با پیروزی بر

همه  نیاز بین برد سردمداران رژیم را از ۀوحدت کلم ،ضرورت شرایطی که .کردآسوده هم خیال خود را از دشمنان داخلی اش ، چپ

دورانی  .قرار داد رو در ی مختلف رژیم را رواح هاجن ،مطالبات روزافزون مردم به اعتراض ها و دادن پاسخی و جانبه به بازسازی

 سازی احزاب و جمعیت ها در این دوره،باز .دید آمد که تا امروز ادامه دارداز تضادها و درگیری های درونی و تصفیه های خشن پ

در اواخر « عه روحانیت مبارزجام» ،اولین دسته بندی از انشعاب .بوددها و یا به تعویق انداختن آنها حل موقت این تضابرای پاسخی 
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توسعۀ »یا )ی حکومتی و اصالح طلببود اصطالح چپ تر ه که گرایشی ب آمد به وجود« مجمع روحانیون مبارز»و تشکیل  67سال 

گرفتن مجوز رسمی فعالیت مجدد  با 1/7/71مجاهدین انقالب اسالمی در تاریخ آن سازمان  به دنبال .را نمایندگی می کرد( «سیاسی

تلفه در  .را آغاز کرد خود و جمعیت هائی  ائتالف هادر این دوره با تشکیل  .کار کرده بوده هم شروع ب 1367پیش از آن جمعیت مو 

در مقابل  .از بین می رفتند ا  دند و بعدچون قارچ می روئی ،در مقاطع انتخابات و حزب نبودندکلمه روبرو هستیم که به معنای واقعی 

به نوعی اصالح طلبی و جمهوری خواهی روی  ،ی رقیبگروه ها ی نزدیک به ولی فقیه،جریان هااران و انحصار طلبی محافظه ک

خاتمی در  چنین بود که در اولین رو در روئی این دو گرایش، .ساالری و آزادی به میدان آمدند مردم ۀفریبان و با شعارهای عوام آوردند

 نفس افتادن،از این  و در زنگاه جدی از نفس افتاداما این حرکت در اولین ب .برد یتانتخابات جناحی را با را ی اکثر 1376خرداد  2

دوباره آنها  دل آنها انداخت وه هراس ب برآمد جنبش دانشجوئی و توده ای، .اول داشتند درجۀجناح اصالح طلب و شخص خاتمی نقش 

 .زیر عبای رهبر کشانده را ب

 فجیع با قتل که ا سازماندهی کردندفرا در خ حاکم یک سری قتل های موسوم به زنجیره ایباندهای  ،همزمان با سرکوب علنی جنبش

و دموکراتی چون  روشنفکرهای چپ به کشتارشروع شد و  رهبران حزب ملت ایران از (1377آذر  1)پروانۀ فروهر  و داریوش

 مذهبی که بعضا   - ملی موسوم به یقاتی بر روشنفکرهایبا ایجاد تض بعدا   .ختم شد( 1377آذر  17)  و پوینده( 1377آذر  12)مختاری

مشارکت جبهۀ احزابی چون . آوردند به وجوددور مخالفین خود ه محاصره ای ب حلقۀ علمداران دوران اول انقالب بودند از سران و

و افرادی  .قرار گرفتندزیر ضرب  ...و  (تحکیم وحدت) انجمن های اسالمی دانشجوئی ،مجاهدین انقالب اسالمیسازمان  ،اسالمی

قرار یا ترور  مورد ضرب و شتم و غیره  هاشم آقاجری، افشاریعلی  ،حسن یوسفی اشکوری ،اکبر گنجی ،سعید حجاریان :چون

 .به زندان افتادند یاو  ندگرفت

طرفداران  ضمنی طوربه و را به رسمیت می شناسد  اقلیت های مذهبی شناخته شدهبر آزادی انجمن های دینی  قانون اساسی 26اصل 

ه اما تبعیض دینی و مذهبی ب .دمی کنجمعیت های مدنی محروم  بی دینان را از برپائی تشکل ونیز  سایر ادیان و مذاهب مثل بهائیان و

 امتیاز ویژه وانحصاری، امامی 12جعفری  شیعۀبه مذهب  به ویژهقانون اساسی در اصول متعددی به مسلمانان و  .ینجا ختم نمی شودا

اصل اول بر اسالمی  .دمی کننهادینه  ،جمله مسلمانان سنی و ازرا برای معتقدین سایر ادیان و مذاهب  و بدین وسیله تبعیض می دهد

امامی را به عنوان  12 شیعۀمذهب  12اصل  .صحه می گدارد ،اعتقاد به اصول دین و مذهب شیعه بودن جمهوری و اصل دوم بر

با شناختن سه  13اصل  .دمی کند اصلی جمهوری اسالمی انمروی پرچم رسمی  را شعار هللا اکبر، 17اصل  .می شناسد ،مذهب رسمی

 با پذیرفتن یک نماینده برای هر .دمی کنسایر ادیان را از شمول دارندگان حقوق خارج ی و زرتشتی کلیم یعنی مسیحی و دین اقلیت،

 .به بند می کشدموازین اسالمی  محدودۀحق نظر ورا ی آنها در  یک از این سه دین در مجلس

 :حقوق زنان

 یمی از مردم ایران یعنی زنان استننقض آشکار حقوق  تبعیض جنسی مسألۀ قانونی وعملی در جمهوری اسالمیدر سلسله تبعیضات 

که بر تساوی  19 اصل .ننگی گسترده شده است ۀآن مانند لکعملکرد  که در قانون اساسی جمهوری اسالمی و قوانین جاری و شرعی و

شمول این  آگاهانه زنان وجنسیت را از نژاد و زبان آنها صحه می گذارد و نظر از رنگ صرف از هرقوم و قبیله، ،حقوق مردم ایران

حمایت قانونی از زنان را در قید  د ومی کناز زنان و مردان تکیه  بر یکسانی حمایت قانون 21و 21اصل  .دمی کنتساوی خارج 

برابری حقوقی  مسألۀتوجه به مذاکرات شورای بازنگری قانونگذار با رندی تمام در اینجا از  با .ین اسالمی قرارمی دهداحترام به مواز

زیرا که نفس  بسنده کرده است به حمایت یکسان در برابر قانون و ،رارکردهایر تعابیر و تفاسیر اسالمی است فمغمردان که  زنان با

فتاوی رنگارنگ فقها در  احکام سنت و نص صریح قران، .برابری حقوقی بین زنان و مردان استم ناتجس مورد، قانون اسالم در این

حضانت و نگهداری  ،جنسی رابطۀ ،حق طالق ،ازدواج .صحه گذاشته اند زمینه ها همۀاین نابرابری در  بارها بر و اسالم بارها

از موارد  ... و داخت دیهمجازات و پر ،مسافرت ،پوشش، و شغلکار  ،ارث ،شهادت حقوقی ،قضاوت ،سرپرستی شرعی اطفال ،اطفال

از حق مردان در زدن زنان در صورت عدم تمکین آنها در روابط  صریحا   ،نساء ۀن در سورآقر جائی کهتا  .بارز این نابرابری است
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 27اصل  .می داند« رجال»ق ریاست جمهوری را از حقوقانون اساسی . زنا صحبت کرده استزناشوئی و یا کشتن آنها در صورت 

سلب آزادی شغل از زنان در  حالی کهدر  .آزاد اعالم می کند مصالح عمومی نباشد به شرطی که مخالف اسالم و ل راانتخاب شغآزادی 

ریاست نهادهای رهبری  چون قضاوت وخیلی از مشاغل  زیرا که بر طبق قوانین جاری و شرعی، .جمهوری اسالمی بسیار وسیع است

ان است را از دسترس زن« مردانه»اصطالح ه مشاغلی که ب با سیاست انتخابی و ترجیحی،رژیم سعی می کند  .ای زنان ممنوع استبر

 در مدارس و -جداسازی جنسی در مکانهای عمومی. کار دنبال تغییر جهت دادن سیستم آموزشی برای زنان است و برای این خارج کند

جمهوری  ۀروزان جزو عملکرد حجابی،ابی و بدبی حج بهانۀادوار جمهوری اسالمی، به  همۀران درو تعقیب زنان و دخت دانشگاه ها

 عهدۀبررا وظیفه ای همگانی و متقابل  که امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی، 7با استناد به اصل  .بوده و هست ،اسالمی

عوامل پلیسی  آشکارا جواز رسمی دخالت دولت و .دولت قرار داده استیکدیگر و دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به ه ردم نسبت بم

حجابی و بد موسیقی و الکل و ،«الابالیگری»و  «فساد» جلوگیری از بهانۀبه  .و حزب اللهی در حریم خصوصی مردم صادر شده است

 .قرار گرفته و می گیرد محترم نیست و مورد یورش عوامل رژیم، حریم خصوصی هیچ ...

 :اقامت ی انتخاب شغل وآزاد

برای  که شغل و کار و ایجاد شرایط مساوی برای انجام آن، دولت موظف شده فوق الذکر،عالوه برآزادی انتخاب شغل، 27در اصل 

مخالفت با  قید بلکه، شی خورده استحشکست فا ،شرایط مساوی برای آن نه تنها در ایجاد شغل و ،ولت اسالمید .همه فراهم آورد

از همان  .بداردآنها را از اشتغال به کار باز  سلب حقوق افراد، مصالح عمومی در قانون اساسی به او امکان داده است که با اسالم و

یا بیم  و که طرفدار رژیم قبلی بودندرا ناصری ع مراکز مختلف، وکارخانه ها  ،مدارس ،دانشگاه ها ،ادارات همۀ رژیم در ابتدا،

داری نداشته و مظنون به طرف حاکمان راۀ پاکسازی را به کسانی که نظر و سلیق دایرۀو بالفاصله  کسازی کردپا ن داشتند،آ طرفداری از

 («63 /2/3،کیهان». خالی شده بود هزار پست به این ترتیبده  1363تا سال ) .گسترش داد، بودند لیبرال هامجاهدین و  از چپ ها و

، نظام حکومتی ل ازقبه ن .«12/7/65،کیهان» پاکسازی شده اند 65سال  ش عالی تانفر در آموز 5111)به حساب هاشمی رفسنجانی 

 (.137،ص

به نهادینه کردن تبعیض شغلی  قرار دادن طرح گزینش به جای پاکسازی و ایجاد هسته های گزینشی درهمه جا، جمهوری اسالمی با

مروز روز خودی های دیروز به غیر خودی های ا کرده و هر مخالفان به خودی ها گسترش پیدا این امر از دامنۀامروزه  .پرداخت

 .زی قرار می گیرندادر معرض پاکس و ،تبدیل شده

محل مورد عالقه اش ممنوع و یا به  یا از اقامت در و اقامت خود تبعید کرد یادآوری می کند که هیچکس را نمی توان ازمحل 33اصل 

خود گرفته که ه آنچنان ابعاد وسیعی ب و تبعیدی در جمهوری اسالمی، تبعید مسألۀ .مگر به حکم قانون، بور ساختاقامت در محلی مج

 -موج وسیع مهاجرت های اجباری و خود تبعیدی در این دوره .قانونی برای آن ندیده استهای  رژیم ضرورتی برای تدوین چارچوب

با رها  ... اقتصادی و ،ذهبی، معقیدتی ،بارهای سیاسییلیون نفر بنا بر اجمتجاوز از یک م .در تاریخ معاصر ایران بی سابقه است

مخالفین خود را با قرار  ،رژیم ترجیح داده ی اخیر،سال هادر  به ویژهدر بعضی موارد  .شدندراهی تبعید  ،کردن شغل و امکاناتشان

 .مجبور به فرار به خارج نماید ،یکدادن زیر فشار و با ایذا و آزار سیستمات

 

 

 :ملیت هاحقوق 

با قرار دادن زبان  15اصل  فقط در. و اقوام مختلف ایرانی و حقوق ملی آنها نشده است ملیت ها مسألۀهیچ سخنی از  ،در قانون اساسی

تدریس » اجازۀو  طبوعات محلی آزاد اعالم کرده استو م ها در رسانه های محلی را استفاده از زبان فارسی، به عنوان زبان رسمی،

زبانهای مادری در ه حق آموزش و مکالمه ب ،اصلی در این مورد مسألۀ حالی کهدر  .س آنها آزاد اعالم کرده استرا در مدار« ادبیات

 ادارۀحق ملل و اقوام ایرانی در  –آنها  از مهم ترافزون بر این و . ی محلی و رسانه ها و اجتماعات آنهاستدانشگاه هامدارس و 
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تجزیه طلبی و زیر عنوان دفاع از تمامیت  جلوگیری از بهانۀبه  نند رژیم شاهنشاهی،اهم ،جمهوری اسالمی .سرنوشت خودشان است

حتی از  .ر اقوام و ملل ایرانی تحمیل کرده اندب که سرکوب مضاعفی را هاست الس ناسیونالیسم، زدن به شووینیسم و ارضی و با دامن

 ۀد درگیری های قومی و سوء استفادما شاهد رش نتیجه آنکه،. اند شان خودداری کردهداخلی  امور ادارۀآنها در  اولیۀشناسائی حقوق 

 .ی بیگانه در این مناطق هستیمقدرت هاعوامل ارتجاعی و دخالت 

 ۀحق تعیین آزادان های ساکن ایران، ملت همۀ .نافی اعمال زور مستقیم یا غیر مستقیم بر سایر ملل است ها، ملت همۀ ۀاتحاد برادران»

 پایۀ بر باید منحصرا   تشکیل دولت واحد برای ملل مختلف ایران، .جمله حق جدائی و ایجاد دولت مستقل دارندسرنوشت خود و از 

 .( aazarakhsh.org (آذرخش) کمونیست ها برنامۀطرح  از) «.آنان باشدۀ ها و اتحاد داوطلبان ابر این ملتحقوق بر

همه  و موارد همۀبه معنای این نیست که ما با انتخاب آنها در ی گیرد، بر مدرپذیرش حق تعیین سرنوشت، که تشکیل دولت مستقل را  

ی و اتحاد برادرانه برای ساختن جامعه ای عاری از گگرو همبست کارگران و زحمتکشان ساکن ایران در همۀ منافع .جا موافق باشیم

 نفع این برادری وه وظیفه دارند که ب دباشن در هر طرف این معادله کمونیست ها. ملی و طبقاتی است هرگونه تبعیض قومی و

 .همبستگی تبلیع و کوشش نمایند

 شکنجه و اقرار

شهادت ممنوع اعالم کرده  یا سوگند و هرگونه شکنجه را برای گرفتن اقرار و همچنین اجبار شخص به اقرار وقانون اساسی  37اصل 

 .هنگام دستگیری ممنوع کرده است را در حیثیت افراد مت وهتک حر 39 اصل. بی اعتبار دانسته است چنین شهادت و اقراری را و

. مجازات اسالمی و شرعی کلمات پوچی بیش نیستند ۀدر مقابل زرادخان قانونگذاران جمهوری اسالمی می دانستند که این دو اصل

اعمال بازجویان و  ۀندتعیین کن ناظر و، عملکرد رژیمقوانین جاری و  روح قانون اساسی ص ون ،اصول شرعی موازین اسالمی و

تا حد هولناک آزار دستگیرشدگان  شکنجه و ها هستند که به هتک حرمت و حیثیت و و همین ن و ما موران انتظامی حاکمیت انددادرسا

ران وقاحت شکنجه گ .و به آن عناوینی چون تعزیر و حد شرعی داده اندپا پرداخته  بریدن دست و گسار وهائی چون سن ترین مجازات

 امری به عنوان ،شان بر فتوای فقها و مجتهدان بنا نیز قبل از اعدام آنان،ا تجاوز به دخترکان باکره ر هوری اسالمی تا حدی است کهجم

این عامالن شکنجه  اظهار بسیاری از زندانیان سیاسی، بنا بر. کار گرفتنده ب 61و 61ی سال هادر  به ویژه ،وظیفه ای الهی عبادی و

 .وضو می گرفتند و دعا و نماز می خواندند تا اعمالشان نزد خدا قبول افتدقبل ازعمل  ،به اعمال ننگینشانی دادن عباد جنبۀبرای 

 .چپ در مورد حقوق مدنی می اندازیم برنامۀ نگاهی، به دیدگاه و ،نتیجه گیری در پایان این بخش به عنوان

 :کمونیست ها برنامۀ حقوق مدنی در

تعرض  مورد رژیم شرعی و عملکرد قوانین جاری و ،زمینه ها توسط قانون اساسی همۀآزادی هائی که در  وحقوق مدنی  مبارزه برای

 .شهروندان ایرانی است همۀدائمی  مبارزۀاز مضامین اصلی  رار می گیردتجاوزق و

در  دستاورد آن مستقیما   و هر زهاین مبار .دین حقوق و آزادی ها منتفع نمی شوکارگران و زحمتکشان از بسط ا ۀهیچ نیروئی به انداز

آزادی  .آنها و برای یورش نهائی به سرمایه و نظام سرمایه داری است ستم بر رای تخفیف رنج و ،سازماندهی این طبقه خدمت آگاهی و

وجود عۀ طبقاتی جام تا خواست هاگونه ین ا .ابدیتحقق خواستی نیست که یکباره و برای همیشه  ،موکراسی مانند جدائی دین از دولتو د

یا  ابزار سیاسی و به عنوانتهاجم دین  به ویژهو بنا بر توازن نیروهای موافق و مخالف و . هرگز به تمامی برآورده نمی شونددارد 

همواره بویژه در گسترش آزادی ها و دموکراسی و سکوالر کردن جامعه  سر و ستیز دائمی بر مرزهای سیالی دارند فرهنگ عمومی

، مطالبات و شعارهائی می گردد که نیروهای کمونیست و چپ مشخص حولبه طوراین مبارزه  .ادامه خواهد داشت گیعرصۀ فرهن

عمومی  مبارزۀاز این  سر مضمون این مطالبات خود جزئی ئولوژیک برمبارزه اید. لیبرال عرضه می کننددموکرات و یا  نیروهای

رم پاسخی ظنه ب اخذ کرده ام،( آذرخش) کمونیست ها برنامۀطرح روندان از هائی که در زیر تحت عنوان حقوق شهپیشنهاد .است

 .کنونی است مرحلۀدر  خواست هامناسب به این 

 .رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ،مطبوعات ،قلم ،بیان ،آزادی نامحدود عقیده *   
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 .تحصن واعتصاب ،راه پیمائی ،تظاهرات ،آزادی گردهمائی  * 

 .آزادی تحزب*   

 .انجمن ها آزادی اتحادیه ها و*  

 .آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی*  

 .ممنوعیت سانسور مطبوعات و رسانه های جمعی*  

 .مصونیت محل سکونت و کار اشخاص از تعرضات*  

 .ل اقامت و مسافرتمح، اب شغلآزادی انتخ*  

 های الکترونی و دیگر وسائل ارتباطات خصوصی اشخاص و یامپ ،مکالمات تلفنی ،بسته های پستی ،ممنوعیت کنترل نامه ها*  

 .سازمان ها

 ،شرایط استخدام، نژادی و غیره در محیط کار ،قومی ،ملی ،مذهبی ،و رفع هرگونه تبعیض جنسیشهروندان  همۀبرابری حقوقی   *

 .در رابطه با نهادهای دولتی و خصوصی مسئولیت هاو تصدی  مزد

 حقوقی، لغو امتیازات سیاسی، ی دولتی به نهادهای دینی،کمک هاقطع  حکومت و آموزش و پرورش، جدائی دین از دولت، * 

 .اجتماعی و اقتصادی به روحانیت

 .عدم دخالت دولت در زندکی خصوصی افراد  *

 .روحانیت و غیره ویژۀدادگاه ، دادگاه انقالب ،مانند دادگاه نظامی ،ی اختصاصیدادگاه هامبارزه با وجود  * 

 .ممنوعیت دستگیری و زندانی کزدن اشخاص بدون حکم کتبی دادستان * 

موران شجصی پوش امنیتی، بسیجی ها و ما   نیروهای انتظامی و ،پاسداران، ممنوعیت دخالت هرگونه نیروی نظامی و سرکوبگر*  

 .در تظاهرات و اعتراضات مردمشده و یا تحریک شده  اجیر

 ... مدارس و غیره -دانشگاه های و سرکوبگر در محیط کارخانه ها و ممنوعیت دخالت هر نیروی نظام*  

 .مردم تودۀدستگیری ها، در اعتراضات  شتم، کشتارها، ضرب و آمران و عامالن سرکوب، همۀۀ معرفی و محاکم*  

 .با حضور هیا ت منصفه دادگاه هاعلنی بودن *  

 .مل آنان به پرونده و مدارک اتهامحق دفاع آزاد متهم و وکیل مدافع او و حق دسترسی کا*  

 .جسمی و روحی و تهدید برای گرفتن اقرار و یا مجبور کردن به اعترافات و مصاحبه های تلویزیونی ۀممنوعیت هر نوع شکنج*  

و  شالق زدن قطع و یا ناقص کردن اعضای بدن، ،مانند سنگسارلغو مجازات اعدام و هرگونه مجازات وحشیانه و قرون وسطائی *  

 ... غیره

 :بررسی اقتصادی - سوم فصل 

و  هدف ها 43اصل  .اقتصاد و امور مالی پرداخته است مسألۀبه  در فصل چهارم قانون اساسی ...49-47-47-46-45-44-43اصول 

 ی وشرع و برنامه هائی را در دستور کار رژیم قرار داده که شامل عبارت پردازی های زیادی است که در مقابل قوانین جاری

 .پوچ و بی محتوا گردیده است ،مگرهای رهبر و فقهای ریز و درشت و اگر عملکرد جمهوری اسالمی و

 ،پوشاک ،خوراک ،تا مین نیازهای اساسی مسکن تا مین استقالل اقتصادی جامعه،: العمل هائی روبروئیم چوندستور در این اصل ما با

تعاونی ها و اعطای وام  توسعۀ ،رای همه و رسیدن به اشتغال کاملمکانات کار بتا مین شرایط و ا، آموزش و پرورش ،درمان ،بهداشت

 جلوگیری از انحصار کامل جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و ؛ندارندکارند و وسایل ه بدون بهره برای کسانی که قادر ب

فرد  محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر که شکل و اقتصادی کشور به صورتی برنامۀتنظیم : می خوانیم -3و یا در بند ...دولتی و

اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش  و سیاسی -فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی عالوه بر تالش شغلی

 ،کار دیگران کشی از به آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره 4بند  .مهارت و ابتکار داشته باشد
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استقالل و خودکفائی در تولیدات کشاورزی  تا کید وزیده  علمی و فنی و توسعۀرانت خواری و  پرداخته و در بندهای دیگر بر نفی ربا و

 . است

سباتی بدون وارد شدن به ماهیت منا .تقسیم نموده است ،و خصوصی تعاونی،  دولتی به سه بخشاقتصاد جمهوری اسالمی را  44اصل 

قوانین  محدودۀاین اصل قانونگذار با قبول مالکیت در این سه بخش در  در .ی مختلف آن حاکم استبخش هاد و این اقتصا که بر

 .خواهیم گشتکه به آن باز  قانون گذاشته است عهدۀبه  آن راشرایط  صیل ضوابط وتف اسالمی،

 .مالکیت شخصی مشروع تکیه کرده استکار مشروع و  بر احترام به مالکیت کسب و 47و 46های  اصل

ی که از آن دفاع طفره رفتن از توضیح ماهیت مناسبات با 1357سردمداران رژیم قبل و بعد از انقالب در موارد زیادی  قانون اساسی و

 .در علم اقتصاد ندارد صحبت می کنند که جائی« اقتصاد اسالمی»در اقتصاد بنام و مبهم از مفهومی کلی  می کنند

 جامعۀزمان  مقرراتی شد که در نهایت مناسبات آن مجبور به ایجاد ضوابط و ،عربستانعشیرتی  جامعۀسالم در بدو پیدایشش در ا

و  شدن با تمدن ها و ساختارهای پیچیده تر و روبرو ی تازهزمین هاتصرف سر بعدها گسترش اسالم و .می شدعربستان را شامل 

دست اندازی به  ناتوان از تصرف کامل قدرت سیاسی و، فقهای مسلمان به ویژهو مسلمانان  ،ه اشپیشرفته تری نسبت به خاستگاه اولی

خمس و  که تکیه بر اوقاف و آوردند به وجودبات موجود برای خود مناس محدودۀاقتصادی خاصی در  حوزۀ ،ممناسبات عینی حاک

حقوق  رسوم متداول مردم و سنت و عنی با قبول عادات وبدین صورت ی -بخش مهمی از حقوق اسالمی .داشت ... زکات و صدقه و

لم و عا»فقهای  روحانیت و .نام می برند« امضائی»حقوق  به عنوانزبان اسالمی از آن  امری که در منطق و .آمد به وجودادیان قبلی 

قواعد و ضوابط  ۀدر چهارچوبایشان دست و پ ،انطباق خویش با آن ،عاجز از درک قوانین عینی اقتصاد ودر تمام این دوران« دانشمند

 به وجودکالف سردرگم و مضحکی برای فقها  ضوابط شرعی، انطباق مسائل امروزی با شرعی کردن و مسألۀ .شرعی بسته بود

مه مثل بیامروزی  پیچیدۀر میان مسائل د .جوک بیشتر شبیه کرده استهای  به کتابکه رساله ها و توضیح المسائل های آنها را  ،آورده

اجماع و عقل  ،سنت ،نآقر ،یک از منابع شرعی که در هیچ به مسائلی بر می خوریم غیره کداری جدید و یا ارتباطات نوین وو بان

 .ذیرش آن نمی یابیمبرای پتوضیح و توجیهی  ،(شرعیات است مقید به اصول عملیه وها  که در همه حالت)قطعی 

و  شرعی حوزۀمجبور به ترک  شان در سایر کشورهای اسالمی، همانند همگنان ،جمهوری اسالمی چنین است که سردمداران رژیم

ی اقتصادی را که خمینی برا .روی می آورندکذائی را به کناری نهاده و به کاله شرعی « اقتصاد اسالمی» و دینی خویش می شوند

یا تعطیل  و «احکام ثانویه» توسل به رورت وض عدۀقا .قرار دادندمورد پذیرش  خ به معضالتش به خر منسوب می کرداز پاس فرار

 به طورکه در فصول پیشین همان طور  -[«تشخیص مصلحت»]موقت احکام اولیه و سرانجام توسل به والیت مطلقه و حکم حکومتی 

سرمایه  جامعۀاحکام اسالمی با مقتضیات یک « تطبیق»هائی است که حاکمان جمهوری اسالمی برای  راه حل مفصل توضیح داده ام

 .پیدا کرده اند قوانین آن، قواعد وداری و 

 ۀسرمایه داران و کماهیت آنارشی ،«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی»چنین است که سی و چند سال 

که ساالنه حدود یک  میلیون بیکار 5تا  4اکنون دیگر خود سردمداران رژیم نیز از » .خوبی برمال کرده استه ب را «اقتصاد اسالمی»

از تورم حدود  ،هرگونه مستمری بیکاری محروم اند اکثریت قریب به اتفاق آنها از دریافت د ومی شومیلیون نفر به جمعیت آنها افزوده 

 درصدی، 5.4از رشد اقتصادی منفی  های اقتصادی، یا کاهش شدید فعالیت حدود نیمی از بنگاه تعطیل و از ورشکستگی، درصد، 41

از  ،ندکه پرداخت حقوق کارگران را به تعویق می انداز( بنگاه 4111به قول وزیر کار ) از هزاران بنگاه مزدهای زیر خط فقر، از

و در همان حال  قیمت مسکن که نرخ افزایش آن از نرخ عمومی تورم هم بیشتر است اجاره و از گرانی سرسام آور ویرانی کشاورزی،

 ها کودک محروم از تحصیل و خوراک و پوشاک و از میلیون هزار واحد مسکونی درکشور، 611و  خالی بودن بیش از یک میلیون

 مزارع و کوه و های غیر بهداشتی یا در کنج کارگاه یا در و خیابان هاگرما و سرما در  در (اگر شانس بیاورند) که مجبورند ،مسکن

ی ها و افسردگی و غیره در معرض انواع خطرها و بیمار ،ق کودکقوپشیز کار کنند و ضمن محروم بودن از تمام ح جنگل برای چند

 .(25 خیزش ،نگسهراب شباهنوشتۀ « ... سندیکای فلز کاران وۀ سرگشادنامۀنگاهی به » مقالۀنقل از )« .حرف می زنند گیرند قرار
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تلخ  ، واقعیت زشت وآمده جنگل ها و غیره ،های زیر زمینی ها و آب ها و تاالبمحیط زیستی که بر سر دریاچه  ۀفاجع در کنار اینها،

 .را بر مال می سازد ما جامعۀناکفایتی حاکمان و مناسبات واقعی 

ی بوروکرات ها نظامیان و و حاکمیت آخوندهای نو کیسه در مقابل واقعیت مناسبات سرمایه داری و 43اصل  ۀفریبان عوامشعارهای 

ال سلسله مراتب دولتی و به تبع آن غارت درآمدهای ناشی از کار و منابع ثروت دوران رسیده، و حرص و طمعشان در اشغه تازه ب

 .رهای پوچ و تو خالی تبدیل شده استها و شعا رنگ باخته و به حرف عمومی،

که هدف رژیم کاهش ساعات کار کارگران و حقوق بگیران برای گفته شده  43 این نیست که در اصل هیچ چیزی بی شرمانه تر از

 ،بلکه فشار زندگی ،نه تنها ساعات کار رسمی کم نشده همه کس می داند که در ایران امروز .است« رهبری کشور فعال درشرکت »

و  و در مواقعی سه کار بپردازند کار همه را مجبور کرده که خارج از ساعات کار رسمی به کار اضافی و یا دو تورم و کمی درآمد،

 کوچککارگران و حقوق بگیرانی که از حق  .رمق حتی فکر کردن هم ندارند شده که توان و خرد جسم و روحشان چنان در زیر کار

ترین تالششان برای ایجاد سندیکا و اتحادیه و یا هر تشکل  محیط کارشان برخوردار نیستند و کوچک ادارۀترین دخالت در سرنوشت و 

شرکت فعال در رهبری »چگونه بر طبق این اصل به  می شودو زندان نصیب پیشروانشان  د و اخراجمی شوشدت سرکوب ه مستقل ب

 !؟فراخوانده می شوند «کشور

بیمه های حوادث و سوانح ناشی از کار و بیمه های  ،بیکاری و بازنشتگی ۀبیم حق همگانی برای بیمه های اجتماعیاز 31و 29اصول 

و دولت را موظف می کند که از طریق  صحبت می کند سطوح عالی برای همه درمان و حق آموزش همگانی و مجانی تا بهداشتی و

 بیمارستان ،ز بدون مراجعه به بیمه های خصوصیهمه کس می داند که امرو .درآمدهای عمومی این امکانات را برای همه فراهم آورد

 نه از درمان وت و درست و حسابی خبری اسۀ بیم ی خصوصی و پولی نه ازدانشگاه ها های خصوصی و مدارس و ها و درمانگاه

فاحش جمهوری اسالمی در این زمینه ها مثل روز  شکست عمل و عظیم بین حرف وۀ فاصل .و تحصیل درست آموزش معالجه و نه از

 .روشن است

بر طبق  ،در ابتدای انقالب .صحبت می کند ران و روستائیان و افراد کم درآمدگبرای کار به ویژهاز حق مسکن و تا مین آن  31اصل 

قانون  می کردت را ملزم به اجرای آن سی که حق مسکن را همگانی و دوله های شورای انقالب و دولت و با استناد به قانون اسامصوب

به افراد بی مسکن  شده بود« غصب»ئی که توسط وابستگان به رژیم سابق زمین هاواگذاری اراضی شهری و موات و بایر و واگذاری 

 دولت و بین مجلس و سال ها اما تصویب نهائی واجرائی این مصوبه ها، .تصویب شد مسکن بسازند، ،ائی که برای اینهارگان هاو یا 

 شرعست که در ا اساسی این مسألۀ. موضوع بحث و جدل و نامه پراکنی شد ،شورای نگهبان و والیت فقیه و مجمع مصلحت رژیم

-«الناس مسلطون علی اموالهم و نفسهم»ظر بر این امر به استناد و احکام اولیه نا. مالکیت هم از امور مقدس است، اسالم« مقدس»

که این  در نتیجه با تفاسیر گوناگونی .می داندهرگونه سلب مالکیت را ناقض قوانین شرعی .( جان خود مسلط هستند برمال و مردم)

ن شامورد دسترسی منافع مردم کم درآمد در  راتخاذ تصمیمی عاقالنه و مبتنی ب -دهند قوانین شرع ارائه می قانون اساسی و نهادها از

انین بازار و نوسانات مسکن تابع قو مسألۀدر عمل  ،و بی تصمیمی« قانونی»ج و مرج بی در هر .غیر ممکن گردیده است ،به مسکن

تناقض در اجرای اصل  .امتوضیح داده  و قبال   و رویه های داللی و احتکار گردیده و چنان شد که می بینیم بساز و بفروش ها ۀآن و اراد

ی زراعی به دهقانانی زمین های ردر مورد واگذا شرایط خیزشی مردم تصویب شده بود و مصوبه هائی که در اوایل انقالب بنا بر 44

و اماکن کسب  ۀجارا و یا تحدید اجاره خانه ها و فراری را تصاحب کرده بودند ی مالکان بزرگ و بعضا  زمین هاکه در اوایل انقالب 

تصمیم  ۀیعنی خارج شدن از گردون -ه مسکنکه الیحه های مربوط بان سرنوشتی دچار شد همبه تا مین و توزیع کاالها  ۀپیشه و الیح

 .مرج اقتصادی گیری عاقالنه و مبتنی بر منافع مردم و تبعیت آنها از قانون بازار و هرج و

 انحصار بخش دولتی قرار داده بود که تجارت خارجی را در 44اصل  .اتفاق افتاد شاخص ترین این مسائل در مورد تجارت خارجی 

نهادهای زیر نظر  تدریج از انحصار دولتی خارج شده ولی به انحصار بنیادها وه مورد تفسیر فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و ب
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مورد نامه ای به  درست در این ،عضو فقهای شورای نگهبان،یت هللا مهدوی کنیآ .درآمدو تجار بزرگ رهبری و اطرافیانش 

هر اصلی از قانون اساسی که اطالق یا عمومش برخالف موازین  ،شورای نگهبان می تواند» مطبوعات نوشت و خاطر نشان کرد که،

 (.نظام حکومتیبه نقل از  11/9/61 ،کیهان) «.رد کند اسالمی باشد

 این حقوق را« مبانی اسالم موازین و»ۀ حقوق مردم مطرح است با حرب لۀمسأآنجا که  اینها نشان می دهد که قانون اساسی رژیم، همۀ

و آنجا که  فراگیر داد سخن می دهد به طوربسیار به تفصیل و  آنجا که اختیارات و قدرت ولی فقیه است از محتوای خود خالی می کند،

وعده های اجرا نشدنی در این یا  ایجاد نمی کند و به لفاظی هائی می پردازد که تعهدی برای دولت به خواست های مردم مربوط است،

وگیری از بهره کشی از کار جل»مانند  ل ماهیت و ظرفیت رژیم قرار دارندمقاب ۀکه صد و هشتاد درجه در نقط رژیم می دهد؛

قتصاد سرمایه داری کلی ا به طورتولید سرمایه داری و  شیوۀهرکسی که آشنائی مختصری با مبانی . غیرهو  «اشتغال کامل»، «دیگری

همچنین واقعیات جوامع سرمایه  .در نظام سرمایه داری داستان کوسه و ریش پهن است« جلوگیری از بهره کشی»داشته باشد می داند 

داری طی دست کم دویست سال گذشته نشان داده اند که ادعاهای اقتصاددانان سرمایه داری از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان 

 مقالۀاز همان ) .افسانه ای بیش نیست ،نظام سرمایه داری در« اشتغال کامل»ینز در مورد امکان ه گرفته تا جان مینارد کباتیست س

 (. 25 خیزش

مترقی صحبت کرد؟  خودی خوده امری ب به عنوانآیا می توان از مالکیت دولتی  .صادق است« مالکیت دولتی»مورد  در مسألۀهمین 

 ۀیا نحو ی تولیدی و توزیعی آن وهدف هاناسباتی که این مالکیت بر آن مترتب است و یا جهت گیری اقتصادی و بدون توجه به ماهیت م

در برخورد ما به  و این نکته ای گرهی است ن نهنظر مه ؟ ببقاتی که از آن بهره مند می شوندو ط گروه هااز آن و  د حاصلتوزیع درآم

 .دارد این مدت جریان داشته و ی مختلف حاکمیت درجناح هاخصوصی سازی بین  ن وسر دولتی کرد دعواهائی که بر و 44اصل 

 .اصطالح چپ و یا اصالح طلبان نیز کشیده شده استه بلکه در میان اپوزیسیون ب ی حاکم،جناح هانه تنها در میان  ،ها این بحث دامنۀ

مماشات هایشان را  تا سازش ها و انون اساسی حربه ای ساختندق 44 به ویژه 43در اوایل انقالب توده ای ها و اکثریتی ها از اصول 

این باره  توضیح مفصل مواضع حزب توده در )  .پوششی مترقیانه بدهند ،آن دوره قدرتمند رژیم در و جناح حاکم و از خط امام خمینی

ند که گویا با درخواست ا دچار این توهم کارگری ای وجود دارند که نزمان حاضر نیز روشنفکران و فعاالدر  (را در ضمیمه آورده ام

تیک و مطالبات اقتصادی ی دموکراخواست هابه می توانند  44اصل  به ویژهاز حاکمیت برای اجرای بی تنازل اصول قانون اساسی و 

فلزکاران در  سندیکای ۀسرگشاد نامۀبه برخورد در  سهراب شباهنگ مقالۀمورد هم می توانید به  در این) عمل بپوشانندۀ شان جام

 (.مراجعه کنید -25خیزش 

 سر تصاحب یا مایه داران و مزدبگیران بررمالکیت سرمایه بیان حقوقی رابطه ای است بین س .(مالکیت دولتی)برگردیم سر مطلب 

ر این مالکیت تبلو .تقسیم می شود به مزد و ارزش اضافی اساس آن ارزش ایجاد شده،برو مبادله که  عدم تصاحب ابزار و وسائل تولید

این اراده و وسایل تولید و مبادله  مالکیت اجتماعی تحت .تصرف ارزش ایجاد شده از ملکش است در اداره و در اراده و اختیار مالک

که در جامعه ساختارها و  تا زمانی .تولید و توزیع و خدمات تجسم پیدا می کند روند در قدرت اداره و تصرف مولدان مستقیم در اختیار

اداره و تصرف ارزش به ، نقش اصلی را در نظارت و سازماندهی اجتماعی کار نباشند این روند بر ناظر ادهای دموکراتیک توده اینه

 .صحبت کرداز مالکیت اجتماعی و سوسیالیسم  نمی توان نگذاشته باشدوان مستقیم امولد

ه قدرت سیاسی در دست کارگران و دیگر زحمتکشان است و حتی در جامعه ای کدولتی در جامعه سرمایه داری و  رو مالکیت از این

وۀ تولید سوسیالیستی تحقق اس شیتنظیم و برنامه ریزی اجتماعی تولید بر اس( 1وسایل عمدۀ تولید به مالکیت عمومی در آمده اما هنوز 

ز نظارت و کنترل بر کل اقتصاد توسط هنو( 3هنوز روند ادارۀ تولید و کار به طور کلی توسط مولدان مستقیم کامل نشده ( 2 نیافته

 اگر در نهادهای اقتصادی خصوصی. نهادهای توده ای صورت نگرفته نمی توان مالکیت دولتی یا عمومی را مالکیت سوسیالیستی نامید

اداره و تصرف  ،نظارتیا از طریق مدیران انتصابی  و و سهامداران آنها مستقیما  مالکان  ه ای ازمجموعاراده و اختیار تک تک و یا 
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یک کالم دیوانساالران در  ها و تکنوکرات ،بوروکرات هااین  در شکل مالکیت دولتی، ،اختیار دارند در را و محصوالت سرمایه

کسب حداکثر سود،  در هر دو شکل، .ندمی کندستگاه دولتی هستند که نقش سرمایه داران خصوصی و مدیران وابسته به آنها را بازی 

ی بوروکرات هاکند و یا به جیب مدیران و  خواه جیب سرمایه داران خصوصی و سهامداران  را پر .استائی تولید هدف نه محرک و

 .تا مین نماید آن را ادامۀو هزینه های حفظ قدرت و دولتی برود 

 انحصار مالکیت دولتی، خود ما در ایران نشان داده است که تجربۀ و و اقمار و وابستگان آنها« الیستیسوسی»کشورهای سابق  تجربۀ

ارعاب توده ها  ماشین و ابزار خطرناکی برای سرکوب و دولت از ،در نبود شرایط دموکراتیک و نهادهای توده ای و آزادی های مدنی

 .توتالیتر می گشاید و راه را برای یک حکومت استبدادی و می سازد

در رژیم » .دارد مهم و تعیین کننده داشته و بخش دولتی نقش بسیار ،چه در دوران شاه و چه در رژیم خمینی و جانشینانش ،در ایران

 وصی و خواه بوروکراتیکخواه خص امی و در خدمت سرمایه داران بزرگنظ -بخش دولتی در کنترل بورژوازی بوروکراتیک شاه،

سسا مقامات باالی نظامی و دولتی در پیوند با مشتی سرمایه دار بزرگ که دربار پهلوی، دولتی بود ت سرمایه داری خصوصی و مو 

نظامی جدیدی مرکب از  - بورژوازی بوروکراتیک در رژیم جمهوری اسالمی نیز .این هرم قرار داشتند سأامپریالیستی در ر

سسات اقتصادی دولتی ۀیت حاکم و صاحب منصبان عالی رتبروحان بلکه طبق  ،نظامی و اداری ای شکل گرفته که نه تنها بزرگترین مو 

و  رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها، معادن ها شده،رقبیل زمین های موات یا  انفال و ثروت های عمومی از»قانون اساسی  45 اصل

ارث بدون وارث و اموال ، مراتعی که حریم نیست ،بیشه های طبیعی ،نیزارها، ها جنگل ،دره ها، ها کوه، های عمومی سایر آب

دیگر دارائی های آستان قدس و  زمین ها و ،های اقتصادی و نیز بنگاه« غاصبین مسترد می شود زکه ا مجهول المالک و اموال عمومی

 مالکیت و .در این میان چیزی را عوض نمی کند ،حقوقی صوری دولتی و مالکیت دارنددست  آن را در دغیره و موقوفات و مانن

بورژوازی بوروکراتیک نطامی و سرمایه داران و  ب ازدر دست سرمایه داران و زمینداران بزرگ است که مرک واقعی تصاحب

 (.25 خیزش ،جاهمان) «.زمینداران بزرگ خصوصی هستند

که در بحث  طور همان .به خصوصی سازی ها می پردازم 44صدای برخورد اصل  پر سر و مسألۀبه  در آخرین مبحث این بخش،

ها و بگو و مگو های طوالنی بین مقامات جمهوری  موضوع جدال خصوصی سازی ها مسألۀگفته ام  راجع به مسکن و تجارت خارجی

سو شریعت و موازین اسالمی و فتاوی  ها از یکو طبق معمول در مرکز این بگوومگو و نهادهای رنگارنگ آن بوده و هستاسالمی 

نظام سرمایه داری که  ضروریات عینی و واقعی یک مالکیت و تصرف قرار داشته و از سوی دیگر، مسألۀدر  ریز و درشت فقها

 .می رودرفته و  نگهداشتن رژیم و سردمداران آن حیاتی بشمار می پا حفظش برای سر تداوم و

 جمهوری اسالمی واجتماعی و فرهنگی  -اقتصادی توسعۀچهارم  برنامۀنون قانون اصالح موادی از قا» 25/3/1377در تاریخ 

ی مختلف بخش هاچهارچوب در این قانون  .مدی نژاد برای اجرا ابالغ شداح از سوی مجلس به 44ی کلی اصل سیاست هااجرای 

این قانون، کل  -2طبق مادهء . قتصادی رژیم را نتیجه گرفتاقتصادی تا حدی روشن شده و می توان از آن گرایش کنونی حرکت ا

 .ی اقتصادی به سه گروه تقسیم شده اندفعالیت ها

سساتی که منحصرا   -1  (مدیریت  ،سرمایه گذاری، مالکیت) .لت قرار دارنداختیار دو در مو 

سساتی که با مشارکت دولت و -2  .بخش خصوصی اداره می شوند مو 

سساتی که انحصارا   -3  .ندمی گیردر اختیار بخش خصوصی قرار  مو 

شرکت ملی  امی و امنیتی،تولیدات نظ پست، ،مخابرات و توزیع فرکانس .را در اختیار دارد شبکه های مادر ،در بخش انحصاری دولت

سسات وابسته،  صادرات، توسعۀانک ب ،صنعت و معدن ،سپه ن،ی ملی ایرابانک هابانک مرکزی و  گاز، استخراج نفت و نفت و مو 

سازمان هواپیمائی  شبکه های اصلی انتقال برق، ایران، ۀشرکت بیم و مرکزی ۀبیم تعاون، توسعۀمسکن و بانک  ،بانک کشاورزی

 ...رادیو و تلویزیون  آب رسانی، شبکۀ سدها و کشتیرانی، و زمان بنادرسا کشوری و
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ی دولتی در شبکه های غیر اصلی و جنبی بنگاه هادرصد از ارزش مجموع سهام  71می کند که قانون دولت را مکلف  2در گروه 

 .دولتی واگذار نماید یرتعاونی و بخش عمومی غ ،راه و راه آهن به بخش خصوصی یرا به استثنا 1ی گروه فعالیت ها

به جز موارد محدود و مدت ) .گذاری ندارد دولت به هیچ میزان حق مشارکت و سرمایه، ی اقتصادیفعالیت هایعنی سایر  3در گروه 

صورت  نفع بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتیه ب ،قلمرو مالکیت هر بخشروشن است که این مشخص کردن »(. موقت

باید توجه داشت که بخش عمومی غیر دولتی در ) «در دست ولی فقیه و نهاد رهبری است می از این آخریکه سهم مهگرفته است 

یعنی بخش مهمی از سرمایه  .است نیز می شود« ستاد اجرائی فرمان امام»آنچه زیر کنترل  شامل بنیادها و ادبیات جمهوری اسالمی،

 خیزش ۀمقال با توجه به جدولی که در  (.25 خیزش مقالۀ ،همان جا) (ظامین -ها و دارائی های زیر کنترل بورژوازی بوروکراتیک

ی سال های مختلف اقتصادی در بخش هامی توان با توجه به تعداد مزد و حقوق بگیران  ،(که من در زیر آورده ام) آمده 25

 .افزایش دارد است و گرایش به مهم ترسهم بخش خصوصی از بخش عمومی  :این نتیجه را گرفت که 1391و1375

 :ارقام به هزارنفر

کل مزد و حقوق بگیران  سال 

 بخش عمومی

بخش  ...کل مزد و  

 خصوصی

کل مزد و حقوق 

 بگیران

در صد بخش عمومی از کل مزد 

 و حقوق بگیران

 در صد  47.71  11511 5475  5125 1375

 در صد   41.71 11615 6292     4223 1391

 

به فساد همه گیر دستگاه دولتی و سیستم سیاسی قدرت در ایران از همان رویه ای پیروی می کند که ما روند خصوصی سازی با توجه 

اول  درجۀیعنی در  طالح سوسیالیستی آنها شاهد بودیماصه های ب در سرمایه داری های دولتی نوع شوروی سابق بعد از سقوط نظام

ها و سیاسیون وابسته به قدرت رژیم بودند که از روند خصوصی سازی  کراتنظامی و تکنو ،کارگزاران باالی بوروکراسی دولتیاین 

ی سیاسی وابسته و نزدیک به قطب رهبری و قدرت گروه هاروحانیت و  ،سیاسی و حزبیباالی در ایران کارمندان  .بهره مند شدند

 .سهم شیر را از آن خود کرده و می کنند ،و نظامیان بوروکرات هاهستند که در کنار 

 

 یک؟ مالکیت دولتی یا خصوصی کدام

سیاسی ای است که از آن می توان در جهت  –تابع منافع مشخص اقتصادی  ،دفاع مشروط از این یا آن شکل مالکیت و یا نفی این یا آن

ارزه ای است مب طبقاتی، مبارزۀ .استنتاج کرد ،کارگران و زحمتکشان و عموم مردم طبقاتی و بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی مبارزۀ

نمی باید  نمی توانند وداران آنها و طرف سیاسی کارگران –اقتصادی  مبارزۀی سازمان هامشخص و مستمر در نتیجه  متحول، زنده،

 هر دستاوردی در .باشند اعتنااجتماعی و فرهنگی بی  ،سیاسی ،نسبت به روند های جاری این مبارزه در تمام عرصه های اقتصادی

و در  باشدآنان می تواند  رمبارزۀدنشانه ای از قدرت و سازماندهی  ،د شرایط زیستی و اجتماعی توده هاالوه بر بهبوع این زمینه ها،

 .یا خصوصی نگریست مالکیت دولتی و مسألۀاز این زاویه باید به . اندازی نظام سرمایه داری قرار گیردنهائی برای بر مبارزۀخدمت 

به  در تاریخ سرمایه داری، نام می برند کردنملی  نامه سرمایه داری از آن ب ۀکشورهای پیشرفت در طور که روند دولتی سازی و یا آن

 به ویژه .آمده استعمل دره های مزمن و ادواری آن ب پاسخی از جانب سرمایه داری به بحران به عنوان 1929بعد از بحران  ویژه

دولت در اینجا عالوه بر  .کار گرفته شده استه ی آمریکا بیشتر بهادموکرات این تاکتیک توسط سوسیال دموکراسی اروپائی و 

این روندها  ۀنقش تنظیم کنند، صادی و اجتماعیروندهای اقت با دخالت در کارکردهای اصلی اش در حفظ نظم و دفاع از نظام سرمایه،

سعی در مهار و یا تخفیف بحران های اقتصادی و  اردردن ابزارهایی که در اختیار دکار به و با ب یردمی گ به عهدهبازار را  به ویژهو 

تصرف دولت در امر آموزش و  دخالت و، همگانی در میان است از سوی دیگر آنجا که پای خدمات .اجتماعی آنها دارد -تبعات سیاسی
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گاز و آب و انرژی هسته  وو تهیه و توزیع برق  مخابرات ،راه آهن، (دریائی و هوائی، زمینی) حمل و نقل بهداشت و درمان، پرورش،

ثرتری خارج از نوسانات بازار توزیع شوند به طوراجازه می دهد که این خدمات ...ای و  .مو 

، صادق و بازنشستکی ی بیکاریصندوق های تعاون و کمک به خانواده ها و صندوق هاهمین امر در مورد بیمه های اجتماعی و 

ی کمک هاسندیکاها و اتحادیه های کارگران و حقوق بگیران و تعاونی ها و انجمن های  افعالیت هبا این تفاوت مهم که در این  .است

اهمیت و دفاع از این گرایش در  درجۀهر صورت ه ب. آنها دارند ادارۀنقش تعیین کننده ای در ، مشاغل آزاد( Mutuelles) متقابل

حقوق بگیری در  ی کارگری وسازمان هان نهادها و نقش و قدرت ای ادارۀدموکراتیزه شدن  درجۀبه  اساسا   درون نظام سرمایه داری،

 .مردم می شود تودۀو بهره ای که از آن نصیب  آنها بستگی  دارد

 :سیاست خارجی - چهارم فصل

قانون  .به تشریح سیاست خارجی رژیم پرداخته است 155-154-153-152های  فصل دهم  قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصل

دیگر و دفاع از مستضعفین جهان  ی خود را در عبارت پردازی هائی مبنی بر عدم مداخله در امور کشورهایسیاست هاس رئواساسی 

بلکه ها  نه نقد این عبارت پردازیچه می توان در مورد این بخش گفت آن. و حفظ اسقالل و نفی قراردهای سلطه گرانه بیان کرده است

 .در این سی و پنج سال استخورد به سیاست واقعی وعملی رژیم بر

به « انقالب»سیاست پان اسالمیستی و صدور  ایدئولوژیک بر راز نظ (1. سیاست خارجی جمهوری اسالمی بر دو پایه استوار است

با دو قدرت میانه در رقابت منطقه ای بر کسب هژمونی در خاور یک قدرت به عنوان (2کشورهای مسلمان همجوار و آفریقا و آسیا 

بر سر دو قرائت از  ،ی و شیوخ طرفدار آن در خلیج فارسالبته رقابت جمهوری اسالمی با عربستان سعود. ترکیه و اسرائیلرقیب 

این دو پایه قرار گرفته درست  سیاستی که بر. افکنده است ،سایه اش را بر این سیاست اسالم و سودای رهبری مسلمانان جهان،

جمهوری اسالمی را در یک تنش دائمی با همسایگانش و بسیاری از کشورهای منطقه و  ی،خالف عبارت پردازی های قانون اساسبر

هبی در کشورهای منبع تنش های دائم بین آنها و دامن زدن به برادر کشی و اختالفات مذ -رقابت آن با عربستان .جهان قرار داده است

سنی عربستان با دو شکل سلفی و القاعده ای و اسالم  - اسالم وهابی. سوریه بوده است و یمن ،بحرین ،لبنان ،عراق،همجوار افغانستان

گفتمان و  ش رصورت مانع بزرگی از گسته د که بدو روایت ارتجاعی ان هی ایرانلحزب ال –اصطالح انقالبی ه شیعی بنیادگرا و ب

 .ها جلوگیری نموده انددر این کشور دموکراتیک و چپ  عملکرد

منبع دیگر تنش  ،در پوشش لفاظی های ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی ،در منطقهجمهوری اسالمی  توسعه طلبی و هژمونی طلبی

سیاست سرکوب مخالفان و پیشبرد  ،برای فریب مردم همچنین مسألۀاز این جمهوری اسالمی  .ها شده استسایر کشور در میان ایران و

ر مورد قتل عام که تا حد نفی حقایق تاریخی د ستیزی سردمداران رژیم، یهودی .خود در داخل و خارج استفاده می کند ی ارتجاعیها

ضد صهیونیسم به شان شده بر حق آنها برای احقاق حقوق پایمال  مبارزۀفلسطین و پیشبرد نه تنها کمکی به مردم  ،یهودیان پیش رفته

راه رسیدن به صلح و دموکراسی و حقوق  یان آنهادر م ی بنیادگرای اسالمیجریان هاتقویت  و بلکه با مخدوش  کردن مرزها ،نکرده

 .ساخته است شان را با دشواری مواجهعادالنه 

تلفه ۀمجل) «می دانسته "حکومت اسالمی"ه تحقق را حکومت گذار بجمهوری اسالمی » صریح به طورخمینی   7 ۀشمار ،هیا ت مو 

 (1376فروردین 

آرزو و خواست بسیاری از سردمداران و « امت اسالمی»وحدت بخشیدن به پان اسالمیسم ایرانی در شکل حکومت والئی و شعار 

میان نیاورده اند از مصلحت گرائی رایج فقهای شیعه بوده ه اگر در قانون اساسی از آن سخنی ب .فقهای جمهوری اسالمی بوده و هست

 .است

که از اولین نظریه پردازان پان اسالمیسم بوده و از بنیاد  های اسالم سیاسی ایرانی در این راه از سید جمال الدین اسد آبادی تئوریسین

در مصر تا ثیر  بنیانگذاران اخوان المسلمین ،حسن البنا و سید قطب و( نظریه پرداز پان اسالمیسم در پاکستان)گرایانی چون مودودی 

را نسبت به حکومت  روشنی دیدگاه اوه ب ،کرده م خان نقلآقاخان کرمانی در نامه ای به ملک این سخن سید جمال که میرزا. پذیرفته اند
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 او میلیون شیعه در اطراف عالم 51که شخص بزرگی  ،شخصی مثل میرزا محمد حسین شیرازیچرا » .نشان می دهد اسالمی جهانی

این دیدگاه در بین  غلبۀن گما بی« .او سفرا بیایند ز تمام دول نزدمثل پاپ ایتالیا، ا نباید کاری بکند که اقال   را نایب امام می دانند،

دست داشتن جمهوری اسالمی در بعضی  .ماجراجوئی های جهانی و منطقه ای آن گشوده است راه را بر ،سردمداران جمهوری اسالمی

این  نمونه بارز ،از آن تداوم جنگ ایران و عراق مهم ترو  شروع تحریکات علیه عراقو  یگرریستی در کشورهای دعملیات ترو

 .دبوسیاست 

از همان  ،صدی شیعیان در عراق و وجود اماکن مقدس شیعه در کربال و نجف و سامرهدر 61به حضور  جمهوری اسالمی با توجه

و  ید ایران بیم داشتصدام حسین که از اهداف دراز مدت حکومت جد. گذاشت عراقی ها م مدارا بادبنا را بر تحریک و عدای انقالب ابت

در پی بهانه ای برای تجاوز  ،هضم کند در زمان شاه( اروند رود)ط العرب در مورد مرزهای آبی ش زیره رانتوانسته بود قرارداد الج

ایران وعراق مدت هشت سال بین مردم ه بدین ترتیب جنگی نا عادالنه و خانمانسوز ب .پیشگیری از توسعه طلبی ایران بود به ایران و

سایر  از آمریکا و فرانسه و اسرائیل گرفته تا شوروی سابق و عربستان و، غربمخفی شرق و و های آشکار دخالت آغاز شد که با

 .نابودی کشانده وخامت کشانده و نیروهای تولیدی و انسانی دو کشور قوی منطقه را به هرچه بیشتر اوضاع را ب ،کشورهای عرب

اتحاد عرب و یا یاسرعرفات  ۀنهادهای میانجی گرایانپیش همۀ -دانند که خمینی و رژیم ایران سه ماه بعد از شروع جنگ میاکنون همه 

دست رژیم نوپا برای پیش  به ابزاری در، برای ایران به ارمغان آورده بود را که جنگ« برکتی» را برای آتش بس و صلح رد کرده و

 .روهای مخالف داخلی اش تبدیل کردسرکوب نی برد اهداف منطقه ای اش و

و عدم دخالت  ستی براساس احترام به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آتها در جهت تا مین منافع متقابلرابطه با سایر کشورها می بای

دیپلماسی سری را نمی پذیرد و با علنی  ،سیاست خارجی اصولی. گردد برقرار، نقض کند در اموری که حق حاکمیت ملی کشورها را

حمایت برادرانه  پایۀ این سیاست بر. می دهدراتیک مردم و نمایندگانشان قرار دموک کردن قراردادها با سایر کشورها آنها را زیر نظر

داوطلبانه و تکیه بر اتحاد  با .ستی و سرمایه دارانه استوار استهرگونه ستم امپریالی ضد پرولتاریای سایر کشورها بر ها و از خلق

 .ا جهت می یابددنی نقطۀتم در هر های جمعی برای محو س کوشش در آنهاست که ۀبرادران

 :بازنگری در قانون اساسی - پنجم فصل

برای بازنگری و  1357قانون  .به حقوق دموکراتیک مردم در تدوین قانون اساسی دستبردی است شورای بازنگری قانون اساسی

 ،ی را به اختیار خوداو مجلس.ام شدبه فرمان خمینی بازنگری انج 1367در سال  .پیش بینی اصولی نکرده بود ن،آتغییرات احتمالی 

اختیارات مردم و تشدید  بیشتر محدود کردن ،این بازنگری عمدۀهدف . نیز خود تعیین کرد آن راوظایف  و کار برگمارد برای این

شوراهای حکومتی و اداری و تک رئیسی  همۀبرای انتخاب رهبر و حذف حذف مرجعیت . اختیارات ولی فقیه و مطلق کردن آن بود

شورای  ،(117اصل ) شورای رهبری ن ترتیببدی. بود در جهت این مطلق کردن قدرت رهبر ،نهاآا اختیار رهبر در نصب کردن آنها ب

با حذف  .حذف شدند ،(174اصل) شورای اداری در بازرسی کل کشور ،(157اصل )قضائی  شورای عالی ،(175اصل )صدا و سیما 

 ،اختیار رئیس جمهور بیش از گذشته قدرت و( 122اصل)ر به رهبر پست نخست وزیری و وابسته کردن مسئولیت رئیس جمهو

 .تضعیف شده است

این شورا انتخابی . به پیش بینی شورائی بنام بازنگری پرداخته شده است ،آخرین آن ،177این بار در اصل ، زنگری شدهدر قانون با

از آنها دعوت شده که پس از تا ئید و  .ییر نقشی ندارندقابل تغنیست و مردم در انتخاب اعضای آن و بحث و گفتگو راجع به مواد 

 .امضای رهبری در یک همه پرسی به آن را ی آری یا نه بدهند

تتمیم قانون اساسی  موارد اصالح یا طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، -مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

تمام اعضای شورای  .ده نفر از اعضای این شورا به انتخاب مستقیم رهبر هستند. می کند را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد

منصوب ) قضائیه قوۀرئیس ، و یا منصوبین و نزدیکان او هستندمستقیم رهبر  ۀکه برگزید، نگهبان و اعضای ثابت مجمع تشخیص

سه نفر از هیا ت  ،فر از اعضای مجلس خبرگانج نپن ،قضائیه می باشند قوۀسه عضو دیگر این قوه که منصوب رئیس  ،(رهبری
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سای قوای سه گانه ،از نمایندگان مجلس شورای اسالمی وزیران و ده نفر اعضای این شورای انتصابی ، و سه نفر از دانشگاهیان ،رو 

 .هستند

عالوه با نفی انطباق ه ب. کم می کنندبه قانون اساسی اضافه یا  -مواردی که رهبر تعیین کرده د،می شوشورائی که به این ترتیب تشکیل 

و تغییر ناپذیر بودن اصولی که ناظر بر اسالمی  -در مورد بازنگری قانون اساسی -یعنی ارجاع مسائل مهم به همه پرسی 59اصل 

ه اصالح اساسی قانونگذار راه هرگون ...و والیت امر و دین و مذهب رسمی و قوانین بر طبق موازین اسالمی  کلیۀبودن نظام و ابتنای 

 .و راهی جز نفی آن برای گذر از آن باقی نگذاشته است. را در قانون اساسی از قبل سد کرده است

 تصویب و تغییر آن مشروط به گفتگو و بحث در سطح وسیع،. آن از حقوق دموکراتیک مردم است قانون اساسی و هرگونه تغییر در

 .ای و انتخابی آنان می باشدی توده ارگان هادر میان مردم و از اختیارات 

 :سخن آخر

 .که آپارتاید و تبعیض گسترده را در محتوا نهفته دارد حک شده ای روی کاغذ سفید است سیاهکاری قانون اساسی جاری کشور،»

 ردونۀبی آنکه گ ،می رودی که گاهی به پای صندوق راً  به فرمانبری بازیچه بدل کرده استانسان مسقل و شهروند خود بنیاد را 

به وی حقنه می کنند که به سرپرست و قیم نیازمند  در این میانه، .آدم اجتماعی به هیچ گرفته می شود .انتخابات آزاد را بگرداند

 (.19-21مهدی استعدادی شاد ص  ،نگاهی به میراث خمینی ،فراسوی اشتیاق و بیزاری)« .است

طور که  آن -تاریخی و تحلیلی جنبۀو بررسی آن از دو  می استوری اسالموجودیت نظام جمه ین سندمهم ترقانون اساسی در حقیقت 

ه ضد مردمی و ب –این ماهیت خصلت ضد دموکراتیک  .ما را به درک ماهیت اساسی جمهوری اسالمی می رساند در این نوشته آمده،

 «والیت فقیه »: ست که می توان در یک کلمه خالصه کردا  غایت ارتجاعی آن

 که در این نوشته نشان دادم،همان طور  و سر جانشینی محمد می رسد ی شیعه برری اش به صدر اسالم و دعواظن نایحکومتی که مب

آخرین پرچمدار معروف آن، خمینی بود  و تا به امروز انکشاف پیدا کرده ،فقهی کالمی و -امامت و نیابت و والیت عرفانی سلسلۀدر 

 روش تقیه در پیش گرفت ،یشی سیاسینام مصلحت انده ب ،مرضی سردمداران شیعه شیوۀ او ب دادارائه  آن راپیش از انقالب  سال هاکه 

قوانین اساسی و نه تنها  عینی در جزء جزء اصول و به طورفقیه  مطلقۀاصل والیت  .از آستین بیرون آورد آن راقتضی تا در موقع م

و این  جاری است ی موازیقدرت ها اوامر احکام حکومتی و و دولتی ودستور العملهای اداری  و قوانین جاری وعملی در آن بلکه در

 . س آن خارج نیستایرانی از تیررحتی خصوصی شهروندان  سیاسی و، اقتصادی ،ین است که هیچ امر از زندگی اجتماعیچن

ساختاری طبقاتی و بورژوائی ضامن بقای  این قانون اساسی دیدیم، بند بند تحلیل که درهمان طور  ،غایت ارتجاعیه این روبنای ب

رسیده دست باال را های نو سردمداران سپاه و تکنوکرات سران و -نظامی متشکل از روحانیون -که در آن بورژوازی بوروکرات. است

 حاکمی را شکل می دهند که علیرغم اختالفات و کشمکش طبقۀ، و با همکاری سایر اقشار بورژوازی ایران و زمین داران بزرگ دارند

یکپارچه  متحد و خطر افکند،ه ب آن راهای حاد درونی در حفظ و تداوم این نظام و مقابله با هر نیروی مخالف که اساس و پایه های 

 .هستند

 ،سیون های حکومتیخاتمی گرفته تا اپوزی اجرای بی تنازل این قانون که توسط اصالح طلبان حکومتی از موسوی و کروبی و

و این گره عمده ای است که اصالح طلبان  ولی فقیه نیست مطلقۀبر قدرت بی تنازل و  ز صحه گذاشتنچیزی ج درخواست می شود

رو هیچ توهمی باالتر از این نیست که مبارزات  از این .بر دست و پایشان بسته اند و راز بن بستی است که به آن دچار شده اند ،خود

ه، قیدبه آزادی ع ا تکیه بر اصول و فروع این قانونرا دامن بزنیم که می توان ب این انتظار و مردم را در این چهارچوب محدود کنیم

 .آزادی های سندیکائی و حزبی و آزادی انتخابات رسید ،مطبوعات

 و این در ستا جدا کردن آن از اصول اسالمی و فقاهتی آن ترین گامی که برای دموکراتیزه کردن این قانون می توان برداشت، کوچک

و این بی شک  ثقل قدرت اصلی در جمهوری اسالمی یعنی درگیر شدن با مرکزساسی کنار گذاشتن قانون ا .نی کنار گذاشتن آنعمل یع

که معنی دیگری جز  والئی - سرنگونی رژیم فقاهتی .قدرت در جهت نفی حاکمیت جمهوری اسالمی حاصل می شود موازنۀدر تغییر 
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خود را با این هدف  مبارزۀو هر اصالح طلبی که  حی واقعی استلین گام در راه اصالاو ،سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی ندارد

 .علیه ارتجاع قرار گیرد ترقی جبهۀنمی تواند در  همراه نکند،

نمی تواند  استقالل باشد دموکراسی و آزادی و مردم ایران در تدوین هر قانون اساسی مترقی و مدرن که متضمن تا مین خواست دیرین

 .عمل آیده خصوصی ب حوزۀحکومت و راندن آن به  از اصل جدائی دین از دولت وجدا 

استثمار و برقراری دموکراسی  محو نظام سرمایه داری و یعنی مهم ترراه را برای گذار  ضامن تحقق این امر باشد انقالب سیاسی که

 .آرای مستقیم توده ای فراهم می آورد مبتنی بر

 

 :1توضیحات بخش 

 

مثل همه  قوانین جاری در  چیزی از این اصل کم نمی کند که این قوانین، مهوری اسالمی،جبودن قوانین حکومت  منشأ الهیم اعال  -1

 .طور واقعی نمایندگی می کننده ب طبقات خاصی را و منافع گروه ها و بازتاب حقوقی روابط عینی جامعه هستند جامعه ی انسانی،

قبیله ای دوران ابتدایی اسالم در عربستان و  بازتاب روابط عشیره ای و از قران و سنت اخذ شده اند، بخشی از این قوانین که مستقیما  

اخیر در انطباق با منافع  سده های ایلیاتی و در -متصرفات اولیۀ آن هستند و بقیه در فقه اسالمی منطبق با ساختارهای ارتجاعی فئودالی

منطبق با  با دستکاری سران رژیم، امروزی داشته است، ی هم که چشم به قوانین عرفی وآن بخش .بورژوازی تجاری شکل گرفته اند

                                                 .                                                                                                            بوروکراسی سرمایه داری دولتی و خصوصی گردیده است ی ورمنافع روحانیت ساال

والیت فقیه را در سر  سال های جوانی ایدۀ حکومت اسالمی و هم گفته ام با وجود آنکه خمینی از هاین مقال ۀکه در مقدمهمان طور  -2

 رسم اسالمی اش روشن نبود ودر اوایل جنبش انقالبی که هنوز خط و  را تدریس می کرد، آن 1347طور رسمی از سال ه داشت و ب

توصیۀ مشاوران لیبرالش چون بنی صدر و یزدی و و به  میان نمی آورده از این مقوله سخنی ب وضعیت طرفدارانش تثبیت نشده بود،

حتی آزادی بیان و عمل کمونیست ها و دموکراسی مبتنی بر آرای مردم می  مطبوعات و قطب زاده سخن از جمهوری و آزادی بیان و

ن را به نظارت اروحانی نقش خود و .دانست را مثل همۀ جمهوری ها می آن میان می آورد،ه اگر سخنی از جمهوری اسالمی ب .زد

ه من به قم خواهم رفت و نقش ارشاد وهدایت مردم را ب :می گفت .داشت ن را در سیاست منع مینیادخالت خود و روحا و تقلیل می داد،

دروغ  آغشته به این تناقضات و جمع آوری شده، کتاب صحیفۀ نور که در رانی های او در آن روزهامجموعۀ سخن .عهده خواهم گرفت

ریاتش ظالبالی سطور و کلمات به کنه ن شنوندگان بایستی از خواننده و والیت فقیه حرف نزد و حتی یکبار از در این دوره او .هاست

و دروغ ( تقیه)طرفدارانش امروز این امر را از مصادیق  .ب امری ساده نبودانقال در آن گرماگرم شورش و که این امر، پی می بردند

که امامشان در آن زمان برای مصلحت جنبش و جلوگیری از تفرقه بیان ، دانند می مصلحت آمیز که در فقه شیعه اصلی معتبر است،

  .کرده است

توجه و تائید حضرت امام عصر عجل هللا ه رای ملی که بمجلس مقدس شو: قانون اساسی مشروطه مقرر می دارد صل دوم متمما  -3

سیس شده أملت ایران تۀ عام ج اسالمیه کثرهللا امثالهم وفرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم خلد هللا سلطانه و مراقبت حج

حضرت خیراالنام صلی هللا ۀ وضوعقوانین م اسالم وۀ واعد مقدسباید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با ق. است

ت علمای اعالم ادام هللا برکا لفت قوانین موضوعه با قواعد اسالمیه بر عهدۀاعلیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشحیص مخ

فقهای متدینین  از مجتهدین و هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشند مقرر است در وجود هم بوده و هست لهذا رسما  

که دارای  ید شیعه اسالم  بیست نفر از علماحجج اسالم مرجع تقل مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعالم و که مطلع از

مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی ه بیش تر ب مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها یاه صفات مذکوره باشند معرفی ب

بررسی و  دقت مذاکره و غوره که در مجلس عنوان می شود ب سمت عضویت بشناسند تا موادیه حکم قرعه تعیین نموده به ب باالتفاق یا



67 
 

قانونیت پیدا نکند ورای این  اسالم داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان ۀنموده هریک از آن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدس

    .متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل هللا فرجه تغییر پذیر نخواهد بود وت علماء در این باب مطاع أهی

 پیوست ها

   3پیوست 

 *:ساالریآخوند 

صورت قدرت بخشیدن به آخوندها و حکومت ه در ایران در عمل ب می توان ترجمه کرد، اسی که آن را به حکومت ارباب دینتئوکر

 .ته استصورت پذیرف والیی،

خیزش خود را به قدرت فراهم  ،ری و عملیظشیعه با تکیه بر یک سنت طوالنی نروحانیت  این نوشته گفته ام، طور که در مقدمۀ همان

زکات را سازمان  جمع آوری خمس و ،و برای اولین بار را بنیان نهاد« نیابت»نهاد  ،یانامام هفتم شیع ،امام موسی کاظم .آورده است

 .داد

شیعه  و مانع از فروپاشی فرقۀ ادامه یافت« امام دوازدهم»نایب  توسط چهار ،مرگ امام حسن عسگری امام یازدهم ر بعد ازاین ام

شیعه سران روحانی و بدین وسیله به  در شیعه به وجود آمد« نیابت عام امام»نهاد فقاهت به عنوان « نیابت خاص»در تداوم  .گردید

ویان که تباری صف .حفظ کنند« امام قائم»  ن را تا زمان ظهورااقتدار روحانی به اعتقاد خودشان، امکان داد که از نظر تئوریک و

با  و ه تثبیت قدرت سیاسی خود پرداختند، بتبدیل شیعه به ایدئولوژی قدرت ت وامام به کمک تفسیر غلوآمیز از صوفی مشرب داشتند

فقیه شیعۀ عرب که ( ق .ه 941مرگ )شیخ علی کرکی  .حکومتی تبدیل کردند را به اهرمی مجدد، آنسازماندهی  ونهاد فقاهت  تقویت

« یابت عام فقیه از سوی امام معصومن»برای اولین بار  قرب آن به مقام و ثروت رسیده بودو از ت دربار شاه اسماعیل رو آورده بوده ب

های مذهبی را به فقیه واجد  اخذ خمس و مالیات ،ز جمعهبرگزاری نما اختیارات انحصاری امام را از و بسیاری از را باز تعریف کرد

ن شیعه به کمک شاهان صفوی  نظام نیرومند یاروحان. واگذار کرد باشدبرخوردار تا ئید سلطان  از می بایستشرایط که بی گمان 

تشکیل حوزه ها و  های مذهبی، سازماندهی جمع آوری مالیات ،آن اوقاف و ادارۀ پایۀ تا سیس شبکۀ که بر اقتصادی ای فراهم آوردند،

مدیریت »یک سخن ه و ب[ خلق الساعه]ها و امامزاده های  زیارتگاه و تکیه های تعزیه خوانی، ها ، گسترش کانون«علمی»مدارس 

 .قرار داشت« امور مذهبی

در  .ب قدرت سیاسی گردیدزمینه ساز کس و و انباشت ثروت همراه شد دیما ۀن با سرمایامعنوی روحانی ۀوسیله قدرت و سرمای بدین

پس از  ،عصر صفوی به بعد از .اصل اجتهاد و کاربرد عقل در فهم شریعت را پذیرفتند ،پس از هفت قرن انتظار دوران غیبتتشیع 

هرچه فقیهان به اندیشۀ تشکیل حکومت اسالمی  .فقه به سمت عقالنی تر شدن اصول خود پیش رفت ،قلع و قمع خونین اخباریون

معنای آخر  «شدن دنیوی تر»سمت ه در این چرخش ب .فاصله می گیرند ر،از نظریۀ سنتی خود مبنی بر انتظا ی شوند،نزدیکتر م

 .فرج و زمینه سازی برای ظهور نیز تغییر می کند انتظار، ،زمانال

بیش از گذشته از  عیاتواق پیوندش را با صد سال اخیر دچار رکود نظری بوده و اصول و آموزه های مکتبی روحانیت در یک فقه و

نظریه محمد حسین اصفهانی و میرزا حسین نائینی و « االصول ةکفای»حب بعد از مال محمد کاظم خراسانی صا. دست داده است

 .شاگردان آنها چیزی بر نظریه های آنان نیفزودند -دوران مشروطیتدینی پردازان مشهور 

شاید تنها راه و گزینه ای برای روحانیت در  رزش های لیبرال دموکراسی،سازگار شدن با مقتضیات فرهنگ و ا بدون نو شدن و»

دست دادن  معرفتی روحانیت و از -با کاهش اعتبار دینی ... حکومتی شدن و نظامی شدن باشد -جهت حفظ نقش پر رنگ اجتماعی خود

 (13ص ،خلجی ،نظم نوین روحانیت) «. روحانیت قدرت سیاسی و نظامی خود را افزایش داده است سرمایه های نمادین علمی اش،

 و هواداران مرجع و مقلدین او میزان شاگردان و .مشروعیت خود را از شناسائی پیروانش اخذ می کرد ،مرجعیت شیعه به طور غالب

قدرت های نفوذش و نزدیکی کم و بیش آنها به  ۀقدرت مالی اش در پرداخت شهریه و وجوه به شاگردان و طلبه های حوزه و حفظ دایر
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پس از درگذشت آیت هللا شیخ  1373برای اولین بار درمرجعیت شیعه در سال . در این شناسائی نقش مهمی داشتند -محلی و مرکزی

نهاد سیاسی وابسته به جمهوری اسالمی که  -قم ۀمدرسین حوزۀعلمی جامعۀ -واپسین مرجع سالمند سنتی در ایران محمدعلی اراکی،

لید رسمی معرفی مقام مرجع تق در این بیانیه هفت تن در. بیانیه ای صادر کرد مستقیم منصوب رهبری هستندور غیر اعضای آن به ط

ن حوزۀ یلیست هفت نفرۀ جامعۀ مدرس).بودند اوعلی خامنه ای و شش تن از هواداران  که یکی از آنها رهبر جمهوری اسالمی، شدند

 .(، جواد تبریزی، محمد تقی بهجت، وحید خراسانی، موسی شبیری، ناصر مکارمعلی خامنه ای، فاضل لنکرانی: علمیۀ قم چنین است

خود ه مرجعیت با این بیانیه یکسره شکلی حکومتی ب. در این لیست نبود سیستانی ی چون علی منتطری و آیت هللا علینام مجتهدان بزرگ

 .گرفت

اشغال کرده  اردستگاه دولتی  ۀباال و بدن نظامیو  فرهنگی ،ماعیاجت ،پست های سیاسی ولتی وروحانیت با دست اندازی به مناصب د

 .اند

و با  حوزه ها پرداخت «مدرن سازی»به  زیر نظارت رهبری علمیه در عین حال با ایجاد مرکز مدیریت حوزۀ ،روحانیت دولتی شده

سیدگی به دفتر ر ،جمعهائمه  ۀخان دبیر (67-ای تبلیغات اسالمیشور، 1361- 61دفتر تبلیغات اسالمی های دیگری چونایجاد نهاد

قضائی از طریق نمایندگان  امنیتی و -اعتکاف و سازمان هائی در درون نهادهای نظامی و ستاد برگزاری نماز ۀستاد اقام ،امور مساجد

در تیک به نظمی تئوکرا وجوهات شرعی ف وناشی از اوقا هایدرآمد عالوه بر ی دولتیرسم ۀاختصاص دادن بودجامام و   مستقیم

 روحانیت و حوزه با اتصال به شبکۀ .وجود نداشته است کنونست یافته که تاد روحانیت - یا دولت مذهب و - جهت وحدت سیاست

 ۀگفته ب .نفوذ خود را به بسیاری از کشورهای مسلمان گسترش داده است ۀدایر جهانی اینترنت و استفاده وسیع از تکنولوژی مدرن،

از هزار دانشجو  33با ایجاد دانشگاه جهانی مصطفی با  وه در سراسرجهان تا سیس کرده حوز 511 ،قمۀ یحوزۀ علم ،مقامات سپاه

تیپی رزمی  ،صادق امام جعفر 73دستگاه آخوندی در ایران، با ایجاد تیپ مستقل  .مال گردیده است ۀبزرگترین صادر کنند کشور 117

نظر مستقیم رهبری و ایجاد دادسراها و دادگاه های  زیر خوندهای حوزه های علمیه،وآ طالباز  در پیوند با سپاه پاسداران و منحصرا  

زیر نظر  مالها را ساختارهای نماز جمعه، و همۀ حوزه هادراطالعاتی مخوفی که  دستگاه قضائیه،ۀ روحانیت خارج از نهاد قو ۀویژ

-و اقتدار مذهبی را با اقتدار سیاسی ایجاد کرده است تی در دولتدول یا واقع دولتی موازیدر  ،سیس زندان ویژه روحانیتتا   با و فتهرگ

 .اقتصادی در هم تنیده است -نظامی

 سوی دیگر ازمتکی است و د خوه یک سری جمعیت ها و احزاب سیاسی وابسته ب طرف بر از یک روحانیت عالوه برشبکه های فوق،

 سازمان هائی چون .دمستقیم یا غیر مستقیم شرکت دار به طور ام المنفعه،صطالح عه انهادهای مالی و اقتصادی و ب مالکیت و ادارۀ در

و انصار حزب هللا، سازمان  سازمان اقتصاد اسالمی، مبارز،ان مجمع روحانی روحانیت مبارز، جامعۀ، قم ۀمجمع مدرسین حوزۀ علمی

شبکۀ روحانیت با شرکت در  .را بازی می کنندکه نقش اهرم های سیاسی آن  وسیع روحانیت هستند یا درونی در شبکۀ های موازی و

 .بر یک امپراتوری مالی تکیه دارد ،زیر نظر رهبر سری نهادهای مالی و اقتصادی عمدتا   یک

از تصدی دولتی به زیر نظر رهبری  و اد مستضعفان و جانبازان نام گرفتبنی تا سیس شد و بعدا   1357اسفند  9در  - بنیاد مستضعفان*

در  ،به بنیاد شهیدهیا ت امنای آن را رهبر تغیین می کند با انتقال امور جانبازان  رئیس و ،(فقیه عد از تصویب والیت مطلقۀب) .منتقل شد

دارائی های شاه و خانواده و  ۀاموال آن ابتدا از مصادر .ن انقالب اسالمی، تغییر نام دادبه فرمان رهبر به بنیاد مستضعفا 1373

 .های مصادره ای به وجود آمدوابستگانشان و دارائی 

هلدینگ زمزم، بنیاد علوی، شرکت نفت بهران و شرکت آزاد راه تهران شمال از جمله دیگر . بانک سینا متعلق به این نهاد است

 (.سایت بنیاد) .های این نهاد هستند دارائی

 .دولتی هم سهم می برد بودجۀاز  ،ی تا سیس شد که عالوه بر درآمدهای خودشزیر نظر خمین 1357که در  - بنیاد شهید*

عسگر  با سرپرستی حبیب هللا ...ی برای کمک به فقرا و مساکین به دستور خمین 1357زیر نظر رهبری در  – امداد امام ۀکمیت*

 .دتوسط او اداره می ش شرگتا م و تا سیس شد -اوالدی
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 .جانبازان تشکیل شد برای کمک به مجروحان و به دستور خمینی 1361خرداد  15زیر نظر رهبری در  - خرداد 31بنیاد *

از  انگلیسی هندی تبار برای نوشتن کتاب آیه های شیطانی، ۀمیلیونی دالری برای قتل سلمان رشدی نویسند 2 ۀاین بنیاد با تعیین جایز

 .شهرتی جهانی برخوردار شد

 که منصوب رهبری استطبسی است ظ عباس واع ،ه کارها و امپراتوری آخوند محافظترین بنیاد از عظیم -بنیاد آستان قدس رضوی*

 -زیر نظارت آخوند ری شهری –بنیاد شاه عبدالعظیم  -در کنار این بنیاد عظیم مالیجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت و عضو م

 .با حجم کمتری فعالیت می کند

سسآمد به وجود ،غام صندوق های قرض الحسنهکه از اد - سازمان اقتصاد اسالمی*  موازات بانک ها ه که ب مالی بزرگی است ۀه و مو 

سسات دولتی سسات اعتباری، خطر این نهاد و» .فعالیت می کند ،و مو  صدمه زدن به ارزش پول ملی در رقابت  برخی دیگر از مو 

 25/11/71 ایران نامۀاز روز.)« .رای فساد و تطهیر پول استناسالم با نظام رسمی بانکداری و اعتباری کشور است و زمینه سازی ب

 (.163ص، نظام حکومتینقل از ه ب

گرفته ن کوتاهی قبل از مرگش صادر کرده مدت زما ،1367ستاد از فرمانی که خمینی در نام این  - ستاد اجرائی فرمان حضرت امام*

 ۀتحقیق ویژ ،در این مورد .فروش امالکی که بی صاحب مانده اند را اداره کند و بنیاد گذاشت که خرید او نهادی را. است شده

به افشای کامل فعالیت  -تربتی ۀدر شرح قدرت رهبر ایران و مقاله های استیواستکلو و بابک دهقان پیشه و یگان خبرگزاری رویترز*

به یک  این ستاد بر طبق این مقاله .پرداخته اند دتوسط علی خامنه ای اداره می شو های شبه مافیائی این ستاد و قدرتی که مستقیما  

نفت و  - مالی از فعالیت های بانکی و .صنعت ایران سهام دارد در هر بخشی از که تقریبا   ازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده استب

 95به حساب رویترز دارائی این ستاد رقمی در حدود . مرغ های ضد بارداری و حتی پرورش شتر مخابرات گرفته تا تولید قرص

 .شودبرآورده می  میلیارد دالر

خصوصی  ،با تفسیر مجمع تشخیص مصلحت .ر کردقانون اساسی را صاد 44میالدی خامنه ای دستور بازنگری اصل  2114در سال

ر آن و د ای اقتصاد رقابتی باید ایجاد شودزمینه بر گفت 1391خامنه ای در سخنرانی خود در  .سازی صنایع بزرگ مجاز شناخته شد

 با فرمان خامنه ای و مصوبۀ 1375در سال . تواند در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کندو ب بخش خصوصی شرکت داشته باشد

 1377درسال  .مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد، گاز ،نفت، بیمه، بانک ها، کتهای دولتیشر درصد سهام بخشی از 71مجلس

درصد  19و  شد سازی مخابرات ایران برنده خصوصی ۀمزاید در انجام شده بود ایران در که تا به حالای  بزرگنرین معامله ستاد در

 .گرفت سهام آن را

 و ورد اموال مربوط به ولی فقیه استتنها نهاد ما ذون در مکرد که ستاد اجرائی فرمان امام  اعالم ،قضائیه در بخشنامۀ جدید رئیس قوۀ

 .سازمان های دیگر حق دخالت ندارند

http://iranwire.com/fa/blogs/guest/3454  * 

به دولت این قدرت را می دهد که زمین های رها شده و اموال  ...بر انفال و ثروت های عمومی است قانون اساسی که ناظر 45اصل 

را به بیت المال « غیر مشروع»اموال که است  49اصل  ،دبرای ستا 45اما مهم تر از اصل  .مجهول المالک را دراختیار بگیرد

 .واگذار می کند

« غیر مشروع»اموال  ۀمصادر و به بهانۀ هنوز هم کار می کنند 49اصل  ویژۀهای ه دادگا .این دو اصل زمینه ساز ثروت ستاد شده اند

 ،شاره شده که اموال بهائیاندر گزارش فوق الذکر به بسیاری از موارد مشخص ا .اموال عمومی ادامه می دهند ۀدر عمل به مصادر

این  خیلی از .و یا صاحبانشان مجبور به فروش با بهای اندک شده اندشده مصادره  تاجران و افراد مقیم خارج از طریق این دادگاه ها

 .تر فروخته است ی گرانقیمت هاستاد به همان افراد با  بعدا  امالک و اموال را 

http://iranwire.com/fa/blogs/guest/3454
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توسط آخوندها و  تا سطوح پائین تر قانون گذاری ،قضائی ،اجرائی ز باالترین سطوح رهبریا ،اشغال پست های دولتیاینکه  خالصه

بر منابع مالی و نیز سردمداران نظامی، امنیتی و بوروکراتیک نزدیک یا وابسته به آنها استیالی فقها و حجج اسالم و آقازاده ها 

روحانیت را  وابستگی مستقیم مالی شبکۀ، ای نجومی از طرف دیگرطرف و بنیاد های مالی با درآمده از یکخزانۀ دولتی حکومت و 

به مردم رو به  از این .زندگی می کنند آنها به اتکا درآمدهای دولتی و یا اموال عمومی که در اختیار دارند، .به مردم کم کرده است

ا یا قدرت های در نزاع برای قدرت بین جناح هر و یا کاحتیاجی احساس نمی کنند جز برای تبدیل آنها به گوشت دم توپ یا سیاهی لش

 موقعیت مذهبی آنها و نقششان به عنوان روحانی، اعتبار قدرت آنها دیگر نه از .ها در را س هرم قدرت قرار دارنداین .منطقه ای و غیره

ین اعتبار در کنار دیوان به ا ،وحانیت بوروکراتیزه شدهر. که در سیستم دولتی و تقسیم کار اجتماعی دارنداست نقشی  خاطربلکه به 

 .جمهوری اسالمی نقشی اساسی دارند ۀحاکم ۀدر طبق ،بازاری های دولتی شده ،امنیتی ها ،ظامیانن ،ساالران

 1پیوست 

یاد کنم که با توجه به عصری که در آن نوشته (  ش .ه 1231-1313) شیخ ابراهیم زنجانیالزم می دانم از کتاب خاطرات دراینجا 

 .روحانیت حکایت دارد بویژهی مشروعه طلبان و دیدگاه هااین معمم و مجتهد در نقد شجاعت  شده از

خیابانی عضو حزب دموکرات  از معدود روحانیونی بود که در کنار تقی زاده و ،نماینده زنجان و تبریز در دورۀ اول تا چهارم مجلس

از نظر شیعه می  ،سیاسینظام  از منظر یک معمم به جستار حکومت و :بود مدعی العموم دادگاه شیخ فضل هللا نوریاو  .قرار داشت

شیخ فضل هللا بر مبانی دینی متکی است  ابراهیم زنجانی به ضد« ورقۀ الزامیۀ»در اینجا بد نیست توجه شود که کیفرخواست یا . پردازد

گری ها، غارت ها و دزدی های شته جنایات، سرکوبخ و تأیید یک رو اتهام او به شیخ فضل هللا عدم رعایت موازین دینی از جانب شی

مجتهد هستم و بر طبق  من»: شیخ فضل هللا در پاسخ اتهامات تنها یک جمله می گوید. مستبدان و منتفع شدن از دستگاه استبدادی است

ع ابراهیم زنجانی نمی توانست در واق. «دموی و عمل نموالهامات قؤه اجتهادیه و ّشِم فقاهت راهی را که مطابق شرع تشخیص دادم پیر

ضل هللا به محکوم کردن شیخ فدر واقع ! و اقتدارات مجتهد را منکر شودرا رد کند چون نمی توانست اختیارات این پاسخ شیخ فضل 

 .چدحکومت در غیاب آنان در نمی پی امامت و بارۀشیعه در نظریۀچه به  اگر. اساس احکام شرعی برخی از مجتهدان بوداعدام هم بر

او مذهب عامه و اهل سنت را . تحریر در آورد رشتۀ در این باره از زبان یک سنی در گفتگویی خیالی به د نظر خود رامی کناما سعی 

ر انتخاب رئیس د ... مداخله در امور داشته باشند باید عموم اسالمیانی که می توانند. می داند« حکومت اسالمیه به طرز جمهوریت»

 .مدار بر اکثریت خواهد بود اهل حل وعقد و انتخاب کنندگان شدن بیو در این مورد اگر اختالفی  نندمسلمین دخالت ک

سنی خیالی  -.می خواند« ق حسلطنت شخصی و تعیین سابق مر ال» سوی خداوند و پیامبر را یعنی نصب ازوی مبنای شیعه  برعکس،

-13ص، مهدی خلجی ،نظم نوین روحانیت)« .اسالم باید در میان باشد ناچار به مذهب -پس جمهوریت در چنین اعصار»:او می گوید 

112) 

در اسالم واسطه ای بین خدا و انسان  آنچه مربوط به امور و تکلیف های دینی می شود، که در دها را تبلیغ می کر پروتستان ایدۀاو این 

اسالم  .یک صنف روحانی مقرر نکرده است بشر، و اسالم از امت به هیچ شک و تردیدی»: خاطرات می نویسد 39 صفحۀدر  .نیست

قام و میانجی گری او را در م م گزار فرو می کاهدنقش پیغمبر را نیز به یک پیا ،تهرا فراتر گذاش او حتی پا« .روحانی ندارد قطعا  

 به عنوان روحانی و کسب امتیاز ارتزاق از راه دین ،این بنیاد بر» :او اضافه می کند (123ص  ،جاهمان)« .تشریع وتکوین نفی می کند

 «.آورند به دستو در آمد  ن مانند دیگران باید کار کنندیاو روحان در اسالم جایگاهی ندارد

کم ه حو ب ی نقلی که سراسر عقلی می انگاردا مسألۀبحث حکومت را نه  و والیت فقیه می رسد نظریۀاو با استدالالت متعدد به نفی 

 .ندانتخابی می دا آن راعقل 

زکات و تصرف و  خمس)آمد روحانیت در منابع درهای علمیه  حوزۀاو فساد را در » .است مسألۀاز این  انتقاد او به روحانیت فراتر

زیارت ) تکیه ها و امامزاده ها امامت مساجد و ،(خریدن گناهان از طریق دادن پول به مالها)در امر قضاوت و رد مظالم  ،(در اوقاف
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 و ید روزه و نمازخر) خرید و فروش عبادات ،طالق و وصیت مرده خواری و ازدواج و ،(عزاداری و گریه و زاری و تعزیه و مراسم

 (همان جا)« .می داند ،رمالی ودعا فروشی  ،(حج

 جامعۀار مالها با این اقش پیچیدۀو به افشای روابط  پرده برداشته است ها و اشرار پیوند روحانیت با لومپن او همچنین از ارتباط و

و شیراز و در تمام وقایع بعد از انقالب تا  بوشهر، تهران ،ز مشروطیت در اصفهاندر تمام جنبش های شهری قبل ا .شهری می پردازد

 .یداین رد پا را می توان د  54-57ی سال هاو  خرداد 15مرداد و  27

نهاد دولت و نفی هرگونه امتیاز دینی در  زجدائی نهاد دین ا یسم را باور بهاگر سکوالر»: ی در نظم نوین، نتیجه می گیرد کهمهدی خلج

 بارۀین رساله ها در مهم ترشیخ ابراهیم زنجانی یکی از  نامۀزندگی  اجتماعی و سیاسی بدانیم، -دستیابی به مناصب اقتصادی

ایگاه اعتقاد دینی و پاو از  .شده استبهار آشنائی ایرانیان با تجدد نوشته  ،که در دوران مشروطیت «.به شمار خواهد آمد سکوالریسم

زمان کتاب او در  .با استبداد در تاریخ ایران می کاود آن را رابطۀو  می داندن را نا مشروع اقدرت روحانی ودولت دینی  ،اجتهاد سنتی

بدون هیچ  1379ر دتهران انتشارات کویر به اهتمام غالمحسین میرزا صالح  و پس از هشتاد سال ه شدانتشارش با سانسور مواج

ابراهیم زنجانی در  .فروشی ها جمع گردید خوردار شد از کتابنکه با اقبال عمومی گسترده ای برولی دوباره با آتوضیحی چاپ شد 

بستان الحق می کوشد اندیشه ها و نهادهای مدرن را با اندیشۀ دینی اسالمی آشتی دهد و حتی مانند بیشتر نویسندگان دورۀ مشروطه یا 

اینکه ابراهیم زنجانی خواستار تحولی . داندمی « تمدن اسالمی یا ایرانی»از مشروطه آن نهادها و اندیشه ها را ملهم از اسالم و  پیش

که نوشته های او و از  بورژوائی در جامعه، خواهان بسط علوم و تفکر علمی و منقد روحانیت متحجر و مستبد بوده به این معنی نیست

برای بررسی افکار ابراهیم زنجانی و تأثیرات آن در جامعه باید بیشتر به  .عاری از خطا بداینم او را« خود نوشتزندگی نامۀ »جمله 

سه سال پس از  که دو« مکالمات با میرزا یعقوب»پرداخت که حدود یک سال پیش از مشروطه نوشته شده و به  «بستان الحق»

تالش دارد اندیشه ها و نهادهای مدرن را با اندیشۀ دینی اسالمی آشتی دهد و آنها در هر دو زنجانی . مشروطیت نوشته شده رجوع کرد

 .بداند که خود کشورهای اسالمی قدر آن را ندانستند و غیره« تمدن اسالمی»را ملهم از اسالم و 

  1پیوست 

 :سپاه پاسداران

 عزل رئیس ستاد مشترک و فرمانده و نصب روها وصلح و بسیج نی اعالم جنگ و فرماندهی کل نیروهای مسلح و 111به موجب اصل 

 این اصل بازنگری شده، .ولی مطلق فقیه است ۀهدعه بو انتظامی  کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی

درت انحصاری ولی مطلق به تحکیم ق ،نهادهای دیگر که دیدیم همۀمثل  ،فاع و تخصیص اختیارات آن به رهبرد شورای عالیبا حذف 

نهادی موازی با  به عنوان ،قانون اساسی 151در اصل ، سپاه پاسداران که از نخستین روزهای پیروزی انقالب تشکیل شد.  پرداخت

سپاه با تجهیز  .که به یمن آن خود را تاحد یک ارتش کامل گسترش دهد شد« برکتی»یران وعراق برای سپاه جنگ ا .ارتش تثبیت گردید

اصلی ۀ وزن دریائی و زمینی ،بخش های هوائیو تشکیل سازمان اطالعاتی خاص خود و گسترش نیروهایش به  های سنگین سالح به

نظامی و شبه نظامی و  –با کنترل و ایجاد نهادهای موازی  نیروهای اختصاصی خود، عالوه بر سپاه،. قدرت نظامی رژیم جدید گردید

عملیاتش تا نیروهای مخالف خودی  دامنۀ و می پردازد« نظم»سرکوب و برقراری لنی در عملیات به دخالت علنی و غیر ع - انتظامی

لباس  ینام هاه آن طیفی از نیروهای نظامی و حزب اللهی ب عالوه بر .نهاد بسیج است ،عمده ترین این نیروها .ترش یافته استسهم گ

سپاه را یاری  ،ارعاب و سرکوب تظاهرات و مخالفینکنترل و  در ... و بهران زینخوا ،ناصحین ،ثارهللا ،انصار حزب هللا ،ها شخصی

 های انقالب شهربانی و ژاندارمری از ادغام کمیته انتظامی سازمان یافتهسازمان اماکن که در درون نیروهای  در کنار آنها،. می دهند

این وظیفه به  که در عمل بسی فراتر از دارد ...ها و  هرستوران ها و فروشگا-نظارتی آمرانه و اطالعاتی بر اماکن عمومی و کافه ها

دامنۀ نفوذ و عملیات سپاه در خارج از ایران با تشکیل سپاه قدس گسترش زیادی  .احضار و بازجوئی مخالفان هم گسترش یافته است
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نقش بازوی نظامی رژیم را در  در این راه سپاه .می توان دنبال کرد. .. سوریه و عراق و و رد پای آن را در لبنان .یافته است

 .ماجراجوئی های بین المللی اش بازی می کند

وزارتخانه ها و  همۀکه در  دستگاه حراست است -زیر نظر دارد آن راولی سپاه که وابسته به وزارت اطالعات است ابزار مهم دیگری 

 .حضوری اطالعاتی و سرکوبگرانه دارد ،دانشگاه هاهای دولتی و  کارگاه

سپاه با انداختن تقصیرشکست  .تضاد بین فرماندهان نظامی و سیاستمداران باال گرفت عراق و آتش بس، ایان گرفتن جنگ ایران وبا پ

در این جهت حرکت  و تن سهمی بیشتر در قدرت سیاسی بودخواهان گرف ،مداران و تصمیم گیرندگان سیاسیت به گردن سیاس جنگ در

در هیا ت  ،های سپاه در مجلسما شاهد حضور فرماندهان و کادربه این ترتیب  .دولت آغاز کرد و را سخزنده ای را برای نفوذ در بدنه 

 .در مطبوعات و مجمع تشخیص مصلحت هستیم ،در صدا و سیما ،در مراکز فرهنگی ،در بنیادها ،در دستگاه اداری دولت ،وزرا

ن توانمند مدیرا» .خوبی بیان کرده استه این خواست سپاه را ب 1373همشهری در  روزنامۀسردار غالمعلی رشید در مصاحبه ای با 

عمرانی  ،تیضو ایثارگر حتی در عرصه های نه رفداکا عاقل، مبتکر، ،او آنها را مدیران با قوت« ...ندفق بوده امو سپاه هرجا بوده اند،

و نظام اداری و اقتصادی  اداره کنند درند کشور راقا چنانچه فرصت ظهور به این عزیزان داده شود،»خدماتی خوانده و اضافه کرده  و

 (.271ص، نظام حکومتی( )«.ر را متحول کنندکشو

، و خروج کاالها در اسکله های مهم انحصار ورود». حضور سپاه در بخش اقتصاد با سرعت شگفت انگیزی در حال افرایش است

به پروژه های وسیع عمرانی آب و برق که سپاه بدون مناقصه  ،نفت و گازۀ ا قرارگاه خاتم االنبیا در زمینمیلیارد دالری ب 7قرار داد 

 ( 271، ص جاهمان) «.آن جمله اند از ،آورده دست

نخست سود سال  .های پرقدرت نظامی و سیاسی واگذار شدارد تومان و به طور قسطی به نهادهزار میلی 15شرکت مخابرات به قیمت »

فزاینده افزایش یافته جالب  به طورسود های سال های بعد . ان مالیات پرداختی صفر لایر استمیلیارد تومان و میز 1211واگذاری 

که میزان مالیات  شتهمیلیارد تومان سود خالص دا 2211سال گذشته مخابرات . اینکه هنوز قسط های بدهی به دولت پرداخت نشده است

 33میلیارد تومان صادرات و  2111میلیارد تومان شامل  2131با فروش خالص  پتروشیمی زاگرس .پرداختی کماکان صفر است

 ی معادلمالیات پرداختی صفر، سود قابل تخصیص 1391میلیارد تومانی در سال  977میلیارد تومان فروش داخلی و سود خالص 

سود  1391ده و سال معدن سنگ آهن فعال گل گهر به کمتر از یک دهم سود یکسال آن واگذار ش .میلیارد تومان داشته است 1595

میلیون دالر نفت را  175پیش مشخص می شود که  مدتهمین چند . ات پرداختی صفر استمیلیارد تومان است و مالی 1714خالص آن 

وجوهی که . است و از پس دادن آن خودداری می کند پرداخته ن که دولت را بیش از یکسال استنیروی انتظامی فروخته است و پول 

را فرمانده نیروی انتظامی تضمین کرده بود و در بانک قوامین وارد شده است و در فعالیت های این بانک به گردش آمده بازگشت آنها 

شهروند  نامۀدر روز و رشوه گیری در سپاه داشته، محسن رفیق دوست رئیس سابق سپاه، که خود دست باالئی در دزدی ها. «است

 فعالیت هاالبته از نظر او این « هم سد وهم اتوبان، هم پاالیشگاه ،فرودگاه می سازد این نهاد هم» :داشت که اعالم 1376ن همب

 (271ص ، همان جا) .است« سازندگی»بلکه ، اقتصادی نیستند

و با  ادامه پیدا کرد 1373فتم در سال این روند در مجلس ه .آغاز شرکت مستقل نظامیان در قدرت است 1371انتخابات شوراها در 

 . تکمیل گردید 1374هوری احمدی نژاد در ریاست جم

در بدنه و را س  ،قدرت نظامی و مالی ای که پیدا کرده اند اتکا، به یت دیدیم، نیروهای سپاه پاسدارانطور که در مورد روحان همان

افته و به این اعتبار سهم خود را ی ویژۀجایگاه  سرمایه داری ایران، ۀحاکم طبقۀدولت وارد شده و بدین وسیله در ساختار بوروکراتیک 

آنها هنوز به رهبر و بخشی از روحانیت برای مشروعیت بخشیدن به حضور و . خویش را در قدرت سیاسی طلب کرده و می گیرند

امری که عناصری از خود سیستم به . تردیدی در کنار گذاشتن آنها ندارند -ولی اگر مقتضیات قدرت ایجاب کند .قدرتشان نیاز دارند

 .از آن نام می برند« تای خزندهکود»
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    3پیوست 

     3118آذرماه -موضع حزب توده در مورد همه پرسی قانون اساسی                      

 3118آذر ماه  7 ، چهارشنبه313دوره هفتم، سال اول، شماره  مردم ـ

 اعالمیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

 را تعیین می کند رانجام قانون اساسیس همه پرسی قانون اساسی توازن نیروها

 .و پس از آخرین اصالحات، طرح قانون اساسی را تصویب کرد جلس خبرگان به کار خود پایان دادم

به این ترتیب جمهوری اسالمی . آذر ماه، همه پرسی برای تایید قطعی قانون اساسی انجام شود 12و  11اکنون قرار است که روز 

 . ین نهادهای حقوقی و قضایی خود خواهد شدم ترمهایران دارای یکی از 

طی این . مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی تدوین شده است ۀطرح کنونی قانون اساسی به دنبال جلسات تقریبا سه ماه

متن تازه . یخته شدجلسات، پیش نویسی که در خرداد ماه سال جاری به مردم عرضه شده بود، عمال کنار گذاشته شد، و طرح تازه ای ر

 .در آن نکات مثبت و منفی و گاه متضاد وجود دارد. دارای محتوی یکدست و همگونی نیست

مردم قرار داد و هم زمان با  ۀای مشخص خود را در معرض قضاوت همپیش نویس، پیشنهاده ۀضحزب توده ایران به هنگام عر

ین مهم ترریات و ارزیابی های متعددی را، به طور مشخص پیرامون ، ارگان مرکزی حزب ما، نظ«مردم»تشکیل مجلس خبرگان نیز 

. اصول تصویب شده، منتشر ساخت و در بحث عمومی پیرامون قانون اساسی و چگونگی تدوین آن و محتوی اصول آن شرکت جست

ی رسید، یعنی مطابق با اهداف ما در هر مورد، آنچه را که به نظرمان مثبت م. همگان از این پیشنهادها و ارزیابی ها آگاهی دارند

عکس، آنچه را که منفی ارزیابی می کردیم، یعنی معتقد بودیم که با نیاز زمان و حکم به پیشبرد آن کمک می کرد و یا برانقالب بود و 

با ضروریات چه بیشتر آن و به منظور بهبود متن و تطبیق هرانقالب ما و خواست توده های مردم انقالبی ما مغایر است، با صراحت 

به برخی از این نظریات و پیشنهادها توجهی . عینی تکامل جامعه و مطالبات ترقی خواهانه و انقالبی زحمتکشان ایران ابراز داشتیم

 .نشد، ولی بعضی دیگر مورد توجه قرار گرفت و در متن قانون اساسی انعکاس یافت

است متممی بر قانون اساسی افزوده شود، ما باز در اعالمیه کمیته به دنبال اعالم سرپرست وزارت کشور مبنی بر این که قرار 

تکمیل فروعات و جزئیات اصول  ضمن پرهیز از ارائه پیشنهادهایی که می توان برای تنقیح و»، 3/9/1357مرکزی حزب، مورخ 

ن و تضمین تاوردهای انقالب و تامیمسایل مهم و عمده ای که در تثبیت دس ۀمتعددی از قانون اساسی داد، پیشنهادهای خود را دربار

نظریات  ۀرصت بار دیگر مجموعما در این رابطه و با استفاده از این ف. ، مطرح کردیم«ثری خواهند داشتؤپیروزی نهایی آن نقش م

مید که این ها با این ار وزارت کشور گذاشتیم، و همه اینو پیشنهادهای خود را برای اصالح، تکمیل و تنقیح قانون اساسی در اختیا

کراتیک و خلقی ایران در قانون اساسی جمهوری واصالحات مهم و اساسی به سود تثبیت، تحکیم و گسترش انقالب ضد امپریالیستی، دم

 .اسالمی ایران انجام گیرد و در متمم قانون منعکس گردد
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و خلقی انقالب بزرگ ما باشد و دستاوردهای خلق  کراتیکوما همواره گفته ایم که قانون اساسی باید بازتاب اهداف ضد امپریالیستی، دم

انقالب به مراحل  یارتقااین زمینه ها تثبیت و تسجیل کند و راه را برای پیشبرد و تعمیق این دستاوردها، یعنی  ۀهای ایران را در هم

ای داخلی آن ـ می توانست و می باالتری باز کند یک چنین قانون اساسی خود صالح برایی علیه ضدانقالب ـ امپریالیسم و پایگاه ه

 .بایست باشد

 در مسئله حاکمیت. جوانب خود پاسخگوی این انتظارات نیست ۀی مردم گذاشته می شود، در همأه رطرح قانون اساسی، که اینک ب

ربوط به زنان و ملی، در مسایل م ۀدی های سیاسی و اجتماعی، در مسئلتامین آزا ۀخلق، در زمین ۀمردم و تعلق تمامی قدرت به اراد

نظام اقتصاد روستایی این نقض بیش از همه به  ۀدود و وظایف مراجع قدرت، در مسئلح ۀها در جامعه و خانواده، در مسئل حقوق آن

منجر به آن شده که نه « هرچه اسالمی تر باشد»در بسیاری موارد میل تدوین کنندگان به این که متن در صورت ظاهر . چشم می خورد

دقت محتوی کاسته شود، بلکه مطالبی که قاعدتا در قانون اساسی جایی ندارد و یا احکام دینی، که نیاز به تسجیل قضایی آن ها تنها از 

 . در یک سند حقوقی نیست، در طرح کنونی گنجانیده شود

شرکت کنند و به این سند ـ  با همه این ها حزب توده ایران از همه هواداران خود و همه مردم ایران دعوت می کند که در رفراندم

 . ی مثبت دهندأقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ـ ر

ایران شما مردم ایران را، علیرغم آن که ما قانون اساسی تدوین شده را انعکاس تمام خواست هایتان نمی دانیم، به دادن  ۀچرا حزب تود

 رای مثبت فرا می خواند؟

م نکات منفی یاد شده، در مورد بخش قابل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به زیرا اوال در یک ارزیابی کلی، علیرغ

از این قبیل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمینه تحکیم استقالل اقتصادی کشور و . طور مثبت مسایل مطروحه را حل کند

سرمایه های انحصاری امپریالیستی و سرمایه های غارتگر وابسته جلوگیری از استثمار و کمک به زحمتکشان و در جهت قطع چنگال 

 ۀیا اصول مربوط به تحکیم استقالل سیاسی و نظامی کشور یا اصل مربوط به رابط. داخلی از رشته های مهم و حیاتی سیر می کند

ایی، که اگر چه آن طور که باید خلقی یا اصل نظام شور. استقالل و آزادی و این که به استناد یکی نمی توان دیگری را مخدوش ساخت

یا اصل مربوط به آزادی های احزاب و جمعیت ها . و صریح کاربر نیست، ولی در اساس نظام شورایی را پذیرفته و تثبیت کرده است

 یا اصل مربوط به مسکن و بهداشت و آموزش، که در زمینه های حساسی از مسایل رفاهی و. و انجمن ها و مطبوعات و غیره

 .معیشتی، در جهت خواست مردم زحمتکش نوشته شده است

ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، می توان در راه تحکیم آنها و با تکیه به آن ۀاین ها مواد مهمی است و بر شالود

 .دستاوردهای انقالب و رسیدن به هدف های واالی آن و پیشبرد انقالب مبارزه کرد

نیروهای خلقی در نبرد علیه  ۀعمده را حفظ و تحکیم جبهه یگانه هم ۀی مثبت فرا می خوانیم، زیرا مسئلادن راثانیا ما شما را به د

 ۀامپریالیسم، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، و عمالش و بقایای رژیم سابق می دانیم و معتقدیم که باید اتحاد و هماهنگی بین هم

نیروهای راستین مذهبی، که همه طرفدار خط امام خمینی، یعنی جهت گیری قاطع و بی تزلزل نیروها، به ویژه نیروهای راستین چپ و 

مردم پیرامون خط امام، که هم اکنون در رویارویی سرنوشت ساز  ۀصف واحد هم. ضد امپریالیستی و خلقی هستند، حفظ و تحکیم شود

ی آینده و مطمئن ترین اهرم پیشرفت در راه آرمان های ضد علیه امپریالیسم آمریکا قرار دارند، عمده ترین وثیقه پیروزی ها

ما نباید اجازه دهیم که این صف واحد، این پیروی یگانه از محتوی ضد امپریالیستی و خلقی خط امام خمینی، . امپریالیستی و خلقی است

به سرنوشت انقالب، هر چند دارای هر  شرایط مشخص کنونی به نحوی است که هر انقالبی آگاه و عالقمند. رهبر انقالب، شکسته شود

پیشنهاد بهتر و کامل تری برای قانون اساسی باشد، باید بتواند عمده ترین گره مسئله نبرد ضد امپریالیستی، یعنی حفظ و تحکیم  طرح و
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و نگذارد که مسئله صف واحد نیروهای ضد امپریالیستی را، که در عمل همه با هم در مقابل دشمن مشترک ایستاده اند، تشخیص دهد 

رای دادن به آن، به دستاویزی در چنگ دشمن ما بدل گردد و از آن برای شکاندن صف مردم و ایجاد  ۀشرکت در همه پرسی یا نحو

 .تفرقه و تشتت، یعنی زمینه سازی به سود ضد انقالب ـ امپریالیسم و عمال داخلی اش ـ سوءاستفاده شود

ین سند حقوقی و قضایی کشور و راه گشای پیشرفت های آینده قایلیم، مهم ترقانون اساسی، به عنوان  ثالثا ما با تمام اهمیتی که برای

نیروهای انقالبی است که نقش تعیین کننده را دارد و هر  ۀمردم و مبارز ۀندگی واقعی و تجربفراموش نمی کنیم که در هر حال این ز

ردم و بدون انطباق با نیاز زمان، قدرت اجرایی نخواهد داشت و حداقل آن خواهد سندی، به هر نحو تدوین و تهیه شود، بدون حمایت م

 .بود که با متممی تکمیل شود و نظریات پیشنهادهای درست و مطابق با روح زمان و با خواست مردم در آن گنجانیده شود

کند و توده ها هستند که سرانجام مهر خود را  ها تعیین میبش توده ها و اراده دوران ساز آنولی در هر حال جهت حرکت تاریخ را جن

، به علت، به شالوده توجه کرد و در جهت تاثیر بر آن ها، همراه کلیه نیروهای أباید به سر منش. اریخی خواهند زدبر هر سند و مدرک ت

 .ترقی خواه و ملی خلق رزمید

 ! هموطنان

در اینجا به هر حال ما در یک . ی بدهیمأم و به قانون اساسی جدید رکت کنیبا حفظ نظریات انتقادی خود، در همه پرسی وسیعا شر

این بار . تاکنون ما صحنه های متعددی را در این مقابله پشت سر گذاشته ایم. دیگر در هماوردی در مقابل امپریالیسم قرار داریم ۀصحن

بکوشیم تا همه کس ببیند و بداند که سنگرها . خلوع پیروز شویمنیز باید بر امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و بقایای رژیم شاه م

نبردهای دیگری در پیش روی . اصلی همان کسب پیروزی بر امپریالیسم و عمال اوست ۀن صحنه نبرد نیز همان است و مسئلدر ای

 .نبرد و برای پیشبرد انقالب بدل کنیمبکوشیم تا هشیارانه و با آگاهی انقالبی، اصول مثبت قانون اساسی را به حربه ای در این . است

حزب توده ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با احترام به موازین قانونی که توسط آن تعیین می شود، به 

و خلقی کراتیک وخاطر تثبیت، تحکیم و گسترش دستاوردهای انقالب، به خاطر تعمیق هر چه بیشتر جنبه های ضد امپریالیستی، دم

نظام فاسد و  ۀشئون زندگی کشور و سیطر ۀی در همامپریالیست ۀه کن کردن تمام آثار و عواقب سلطانقالب بزرگ ما، به خاطر ریش

متحد خلق، به خاطر تحقق برنامه پیشنهادی حزب ما و خدمت به امر استقالل ایران  ۀطنت استبدادی، به خاطر تشکیل جبهتباهی آور سل

طبقه کارگر ایران و به توده های زحمتکش خلق ما، به پیکار در راه آرمان های واالیی که سی و هشت سال با کراسی، به وو دم

 .فداکاری و پی گیری به خاطر آن ها رزمیده، فعالیت خود را سازمان خواهد داد

قالبی و آینده نگری الهام لحظات سرنوشت ساز تاریخی هم شور ان. بیش از هر وقت هشیاری و تشخیص درست الزم است! هموطنان

از هر دو جانب خود را . در خور این لحظات تاریخی باشیم. بخش را می طلبد و هم آگاهی و درایت انقالبی و واقع بینی راه گشا را

ی أو ر شرکت در رفراندم. ا حفظ کنیماصولیت کامل و نرمش الزم ر. انقالب بزرگ ایران و وثیقه تداوم و تکامل آن نشان دهیم ۀشایست

 .مثبت به قانون اساسی نشانی از این شایستگی است

 6/9/1357                                                                                         ۀ ایرانکمیته مرکزی حزب تود 
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