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 توضيح و يادآوري

  

 2009( نظام حكومتي جمهوري اسالمي: دين، قانون و مطلقيت قدرت كتاب چاپ دوم
 بع بود و اگر دشواريهاي كار طبع وآمادة ط "اهافزوده تصحيحات و") به همراه 1387/

چرا كه در ضرورت  شدمي انجام 1391بايست در سال مي آمد،پيش نمي اندازچشمنشر 
 اين امر هيچ ترديدي نبود.

نترنتي، اين ينشر اطبع و گيري از امكانات بهره انداز خوشوقت است كه اكنون باچشم
را در اختيار همگان قرار   "اسالمينظام حكومتي جمهوري "تحليل مستند و بنيادي از 

  دهد.مي

 چ. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 

 ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمه

  

  

  

قانون اساسي جمهوري اسالمي آكنده از تضادهاست، تضادهائي متأثر از اختالفات 
و آذر  1357كننده در انقالب در فاصلة دي اجتماعي و سياسي موجود بين نيروهاي شركت

ل قدرت آنها در محيط تاريخي تدوين اين قانون. در اين ميان دو ، و ناشي از تناسب بالفع1358
تر از آنرو كه اوالً نمايندة دو رويكرد متفاوت به امر حكومت هستند و ترند؛ اساسيتضاد اساسي

ثانياً از اين جهت كه برخورد نيروهاي اصلي اجتماعي ـ سياسي اين دو، در سالهاي بعد از 
  اند. اين دو تضاد عبارتند از:  در تحول حكومت تأثير زيادي داشتهتصويب نهائي اين قانون نيز 

ـ تضاد ميان عناصر شرعي و عرفي قانون اساسي. تضاد بين اين عناصر، تضاد بين يك 1
يابد كه يك حكومت مبتني بر شرع و به  ادعا و يك واقعيت است. ادعا در اين گفته انعكاس مي

باشد. اين در حاليست كه حتي مة مسائل جامعة ايران ميصدارت فقها قادر به پاسخگوئي به ه
اي در شرع قانون اساسي اين حكومت آكنده از مفاهيم و مقرراتي است كه هيچ پايه و سابقه

  ندارد، و بنا به اضطرار از منابع غيراسالمي به عاريت گرفته شده است. 
ساسي. اين تضاد ريشه اـ تضاد بين عناصر دموكراتيك و عناصر ضد دموكراتيك قانون 2

اند. يكي حاكميت در دو نظرية متضاد در بارة حاكميت دارد كه هر دو در اين قانون جاي گرفته
را از آن خداوند، يا به عبارت  داند، بنابرين رو به دموكراسي دارد، و ديگري آنرا حق مردم مي

و آميخته با اين دو تضاد، خوانند. در كنار شمرد، كه خود را حجت و آيت او ميديگر فقها مي
خورد، و آن، تضاد بين يك تضاد ديگر هم در قانون اساسي وجود دارد كه كمتر به چشم مي

عناصر اسالمي، ولي غيرواليت فقهائي آن قانون در يكطرف، و عناصر واليت فقهائي آن در طرف 
  ديگر است. 

مه و بسياري از اصول در حالي كه حاميان واليت فقيه تعينات اسالمي موجود در مقد
دانند درك مخالفان آنها از همان تعينات، قانون اساسي را دليل تائيد حكومت مطلقة فقها مي

ناظر بر محدوديت واليت فقهاست. اين تضاد نتيجة امتيازي است كه حاميان واليت مطلقة فقيه 
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ديدند. اما در اين يرا به رقباي اسالمي خود، در زمان تدوين قانون اساسي، صالح م تفويض آن
كتاب، اين تضاد در ضمن بررسي آن دوي ديگر تحليل شده است. و البته، هر جا تصريح 

  جداگانة آن الزم بوده، اين تصريح انجام گرفته است.
توضيح اين دو تضاد اصلي، نشان دادن بازتاب آنها در قانون اساسي و بررسي شيوة حل 

در يكطرف، و انعكاس اين شيوه در متن بازنگري شدة  آن در واقعيت قانونگذاري و كشورداري
  آن قانون در طرف ديگر، موضوع اصلي اين كتاب است. 

پردازد و فصل اول بخش اول كتاب به تحليل دقايق تضادهاي دوگانه در قانون اساسي مي
دهد. فصلهاي دوم و سوم را نشان مي ناسازگاري وجوه عرفي و دموكراتيك با عناصر شرعي آن

پردازد كه اين بخش نظري كوتاه به روند تكوين قانون اساسي دارد و به توضيح نظراتي مي
شوراي بررسي نهائي پيشنويس قانون «نيروهاي اجتماعي و سياسي مختلف، در درون و بيرون 

در دوران تدوين و تصويب آن، به صور گوناگون ابراز كرده و كوششهايي كه به قصد  ،»اساسي
دادند. مقايسة بين خطوط اصلي اين قانون و پيشنويسهاي آن محتواي آن انجام مي تأثيرگذاري بر

  گيرد.  دهد نيز به همين منظور انجام ميكه بخش ديگري از محتواي اين دو بخش را تشكيل مي
بخشهاي دوم و سوم كتاب اختصاص به تشريح و تحليل روند حل دو تضاد اصلي قانون 

ي، كشورداري و در كشمكش قدرت در بيست و چند سال اخير دارد، اساسي در تجربة قانونگذار
روندي كه در بازنگري قانون اساسي از يك جانب به كاهش باز هم بيشتر عناصر دموكراتيك آن 

را در پي داشت. افزايش قدرت رهبر،  منجر شد و از جانب ديگر تضعيف عناصر شرعي آن
ب حقوق دموكراتيك آنها و تمركز هرچه بيشتر تضعيف اختيارات ارگانهاي منتخب مردم، سركو

در دست روحانيت سياسي و متحدان آن محتواي فصلهاي چهارگانة بخش دوم را قدرت 
در اين بخش خواهيم ديد كه چگونه با پذيرش برخي از نتايج اين روند در  دهد.تشكيل مي

و ضددموكراتيك  برخي از تضادهاي بين عناصر دموكراتيك 1368متن قانون اساسي در سال 
طلبانة درون حكومت براي ممانعت از رود و تالش جنبش اصالحدر متن اين قانون از بين مي

ماند. اشكال مختلف برائت از شرع در روند قانونگذاري و انعكاس آن پيشرفت اين روند، ناكام مي
نجاميد، بحران به مثابة بنياد اصلي قانونگذاري ا »مصلحت«در متن قانون اساسي كه به اعالم 

هاي علميه، كوشش آنها براي كشف راههاي غلبه بر بحران و نتايج حاصل از اين تحول در حوزه
اين كوششها، موضوع فصلهاي هفتگانة بخش سوم است. كتاب با گفتاري در مورد شرايط 
تاريخي دوران تدوين قانون اساسي، تقسيم واقعي قدرت در ميان ساختارهاي رسمي، غيررسمي 

  يابد. فرارسمي حكومت در جمهوري اسالمي و نسبت اين حكومت با دين خاتمه ميو 
رسماً بازنگري 1368تصويب و در سال  1358قانون اساسي جمهوري اسالمي را در سال 

. با اين وجود بررسي تضادها در بخش اول اين كتاب بر پاية متن بازنگري نشدة آن انجام 1كردند
تضادها در بازنگري رسمي وارد شد خود پيامدي از روند حل آنها در گيرد. آنچه بر سر اين مي

   صحنة منازعات سياسي بود كه در بخشهاي دوم و سوم كتاب مورد مالحظه قرار گرفته است.
كننده در جدال بر سر قانون اساسي، و مؤثر در تعيين در بخش اول كتاب نيروهاي شركت
ي عرفگرا (سكوالريست) و بنيادگراي اسالمي تقسيم شكل و محتواي اولية آن، به دو گروه اصل
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اند. ولي نظريات گروهها و اشخاص عرفگرا، نه در همة موارد همانند بود و نه، در برخي از شده
موارد، هماهنگ با ديدگاههاي ايدئولوژيك آنها. عرفگرايان به طور كلي به دو گرايش كمونيستي 

از اين دو گرايش، خود از طيفي از نظرها و و غيركمونيستي قابل تقسيم بودند. هريك 
شد. اختالف نظر در ميان گروههاي سازمانهاي گوناگون و گاه ستيزنده با يكديگر تشكيل مي

  بنيادگراي اسالمي و برخي از مراجع ديني نيز كمتر ازين نبود. 
ته توان به سه دسگرايشهاي بنيادگرا را، در زمان تدوين متن اولية قانون اساسي، مي

دار در تقسيم كرد: دستة اول حاميان واليت فقيه به معناي استنباط خميني از اين مفهوم سابقه
فقه شيعي بودند. آنها خواهان يك حكومت اسالمي مبتني بر شريعت شيعي بودند و در عين 
حال موضعي متفاوت در بارة درجات انطباق شريعت با مقتضيات زمان داشتند. دستة دوم، 

ان مخالف واليت فقيه بودند كه در عين حال از رعايت موازين شرعي در امر بنيادگراي
كردند. دستة سوم، باز هم از مخالفان واليت فقيه، قانونگذاري، به درجات متفاوت دفاع مي

گفتند قبول واليت فقيه با پذيرش تثبيت رهبري حكومت در دست كساني بودند كه مي
شود. در ميان مدافعان هريك ازين گروهها نيز نظرات اه ميخميني و شاگردان و حاميان او همر

  متفاوتي وجود داشت كه بر رسي آنها از حوصلة اين كتاب خارج است. 
بندي مربوط به دورة قبل از تصويب قانون اساسي در همانطور كه اشاره شد اين تقسيم

ت كه در تغييرات است. در مرحلة بعد توجه كتاب متمركز بر گرايشهائي اس 1358آذر سال 
رسمي قانون اساسي (در شوراي بازنگري) و غيررسمي (در عمل و يا به دستور رهبر جمهوري 

، »كارمحافظه«، »راستگرا«اسالمي) تاثير داشتند. تقسيم آنها به نيروها، گرايشها و يا جناحهاي 
را با  توان آنه ميو نظاير آن امريست متداول ك »پوپوليست«يا  »چپگرا«عملگرا و «، »روميانه«

اندكي مسامحه و در نظرگرفتن پراكندگي و تحرك موجود در درون هر يك از اين سه گرايش 
 پذيرفت. 

در اين مرحله، هر سة اينها در زدودن عناصر دموكراتيك قانون اساسي در عمل و سپس 
جمهوري در درون متن اين قانون دخالت داشتند. آنها در مجموع طبقة حاكم يا حاكميت در 

. در سالهاي پس از بازنگري، به تدريج تحولي در جناح چپ حاكميت دادنداسالمي را تشكيل مي
طلبي بر احياء و تحقق عناصر دموكراتيك قانون اساسي صورت گرفته است كه با عنوان اصالح

داند. در داخل نظام موجود را امكانپذير مي »مردمساالري ديني«ورزد و استقرار اصرار مي
تر و رشديابندة آن و بخشهاي افراطي »كارمحافظه«كوششهاي اين گرايش در اثر مقاومت جناح 

  بي نتيجه مانده است. 
جماعتهاي گوناگون و پراكندة عرفگرا نيز كه در تمامي سالهاي پس از تصويب قانون 

اسالمي  اساسي و پيش از آن كه قادر به تأثيرگذاري بر روند تحوالت در عمل و قانون جمهوري
آميز بنيادگرايان قرار گرفتند و ناچار به ترك باشند، در معرض انواع تدابير امنيتي خشونت

سياست يا ترك وطن شدند. غربت بيروني و عزلت دروني براي  برخي از آنها فرصتي شد تا به 
 خطاهاي نظري و عملي خود انديشيده و با تجديد نظر در مواضع ايدئولوژيك و سياسي خود به

اي بهتر همت بگمارند. اگر تأثيري بر تحول گرايشهاي عملي و نظري در درون طراحي آينده
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حاكميت گذاشته شده باشد، نتيجة انتقادات آنها به ايدئولوژي بنيادگرائي و حكومت حاصل از 
  هاي عرفگرايانة آنها بر روند تجديد نظر در طيف بنيادگرائي بوده است. آن و انتقال نظريه

  
  

  اد و منابع:اسن
  عبارتند از:كتاب  اسناد اصلي بخش اول

  ـ متون پيشنويس و نهائي قانون اساسي.   1
ـ مقاالت و اسناد مربوط به نقد پيشنويس و متن نهائي قانون اساسي، منتشر شده در           2

 ها، كتابها و بروشورها.روزنامه

 نون اساسي (مجلس خبرگان).ـ صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي پيشنويس قا 3

 ـ شماري از پيشنهادها براي تغيير پيشنويس قانون اساسي.  4

از آنجا كه اسناد مربوط به فصل دوم از اهميت مساوي با اين اسناد برخوردار نيستند در 
اين پژوهش از اسناد متعلق به مهمترين گروهها و اشخاص استفاده شده است. توجه مخصوص 

معطوف به مقايسة پيشنويس قانون اساسي و متن اصلي آنست. علت، نه  كتاب در اين فصل
تنها انعكاس نظرات نيروهاي مخالف واليت فقيه در پيشنويس، بلكه اين واقعيت است كه اگر 

يافت موجب وفاق بين بخشهاي بزرگتري از جامعه، در محيط اين متن صورت قانوني مي
د. يكي از شواهد اين ادعا نقد جبهة ملي بر شتاريخي تدوين و تصويب قانون اساسي مي

اي به الزام به عدم مغايرت مصوبات مجلس با موازين پيشنويس قانون اساسي است كه اشاره
نظر تحليلي و «). همينطور است 11/5/58كند (آ. شرع و نظارت شوراي نگهبان بر اين امر نمي

). صورت مشروح مذاكرات مجلس 1358( »انتقادي حزب ايران در بارة پيشنويس قانون اساسي
خبرگان كمك بزرگي به تشخيص نظر اعضاي اين مجلس دربارة نكات گوناگون قانون اساسي و 

كند. متأسفانه اين تمييز تضادها در مواضع حتي طرفداران واليت فقيه در اين مجلس مي
ز صورت حاوي مذاكرات كميسيونهاي مجلس خبرگان نيست. در حالي كه بخش بزرگي ا

نظرات متفاوت در كميسيونها ابراز شده و در همين كميسيونهاست كه به برخي از سازشها 
گيرد كه در حول و اند. بررسي صورت مذاكرات همراه با گزارش اتفاقاتي انجام ميدست يافته

دادند و بر حوش زمان تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان، در بيرون از اين مجلس رخ مي
گذاشتند. پيش از آن گزارشي خواهد آمد دربارة رويدادهاي مربوط به تدوين ير ميكار آن تأث

قانون اساسي، حركت انتقادي نسبت به اين سند و انتخاب مجلس خبرگان. نوساناتي كه در 
شد، در مركز اين گزارش مورد توجه قرار مواضع و رفتار رهبران روحاني انقالب مشاهده مي

ه ريشه در ترديدهاي آنها نسبت به امكان انعكاس اصول حكومت گرفته است، نوساناتي ك
اسالمي مطلوب آنها در متن قانون اساسي داشت. يكي از منابع اصلي اين بخش و همچنين 

ها و ها، تفسيرها و مقاالت مندرج در روزنامهبخشهاي دوم و سوم، خبرها، گزارشها، مصاحبه
الب است. ديگر منابع مهم بخشهاي دوم تا سوم تارنماهاي اينترنتي در سالهاي پس از انق

  عبارتند از:
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  ـ مجموعة قوانين سالهاي مختلف. 1
 ـ صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 2

 ـ مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي سالهاي مختلف. 3

 ـ نظريات شوراي نگهبان در بارة مصوبات مجلس.  4

 مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام.ـ  5

 .ايران فردا ،كيان ،كيهان انديشه ،كيهان فرهنگي ،حوزهـ مجالتي مانند  6
هاي برخي از فقها، صاحبنظران و سخنگويان جريانهاي مختلف اسالمي و كتابها و رسالهـ 7

 .بنيادگرائي
 ـ متون قانون اساسي و پيشنويس آن. 8

كنندگان در تهية پيشنويس قانون اساسي و ي از شركتهاي نويسنده با برخـ مصاحبه 9
  برخي صاحبان اطالع در بارة مطالب مورد نظر كتاب.

منتخبي از مقاالت و كتابهاي پژوهشگران در بارة مسائلي كه به طور مستقيم و 
  شود نيز از جملة منابع اين تحقيق است.غيرمستقيم به موضوعات اين كتاب مربوط مي

  
به زبان آلماني  1374/1995را در اواخر  ويس متني است كه من اصل آناين كتاب بازن

) hardback(گليسي منتشر بشود. انتشار با جلد مقوائي نوشتم، ولي بهتر آن ديدم كه به زبان ان
. كتاب، در 2انجام گرفت 1998در سال ) paperback (به صورت كتاب جيبي  و 1997در سال 

پس از تعطيل دانشگاههاي ايران و  1363بود كه من در سال  آن زمان، نتيجة آخرين پژوهشي
بازگشتم از ايران، در دانشگاه آزاد برلين شروع كردم. موضوع اصلي پژوهش بررسي نحوه و 

به حكومت رسيده و  1357اي بود كه در اثر انقالب نتيجة كاركرد جنبش اسالمي بنيادگرايانه
ائل نه تنها جامعه و كشور ايران، بلكه سرتاسر دعوي توان پاسخگوئي به همة مشكالت و مس

را پيدا كرده  جهان را داشت. اولين بار بود كه چنين جنبشي صاحب حكومت شده و مجال آن
بود كه دعاوي خود را به محك آزمايش و عمل بگذارد. بنابرين مشاهدة اين آزمايش و عمل 

د. خاصه اين كه اين تجربه در كرموضوع جالبي بود كه پژوهشي گسترده و دقيق را طلب مي
كرد كه در معرض تمدن جديد اي در تاريخ ديني را باز ميگذشت، و فصل تازهميهن ما مي

رفت كه پاسخ خود را به  چالشهاي گريزناپذير آن پيدا بكند. حاصل اين قرارگرفته بود و مي
مقاله بود كه به پژوهش تا پيش از انتشار كتاب حاضر دو كتاب ديگر، دو جزوه و تعدادي 

است. كتاب اول ترجمه، تحشيه و تفسير قوانيني  زبانهاي آلماني، انگليسي و فارسي منتشر شده
بود كه در جمهوري اسالمي در ارتباط با سياست كشاورزي و مالكيت ارضي تصويب شده و به 

اري در نظامي بود منظور از اين كار نشان دادن و تحليل شيوه و مشكالت قانونگذاجراء درآمده بود. 
بر مبناي شريعت و فقه اسالمي به حل مسائل اجتماعي و اقتصادي جامعة ايران  خواستكه مي

داد، به اينصورت كه پژوهش را بر تمامي وجوه بپردازد. كتاب دوم اين موضوع را بسط مي
، روستائي و كشاورزي در جمهوري اسالمي و در بستر بررسي سياست سياست ارضي

داد. در هر گسترد و نتايج آنها را مورد ارزيابي قرار ميذاري در اين حكومت ميگبرنامه
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 1993و دومي به زبان انگليسي در سال  1988اولي به زبان آلماني در سال  دو كتاب، كه
ريزي، اقتصاد كشاورزي هاي برنامهپردازي در زمينهمنتشر شدند، بررسي قانونگذاري و سياست

ضي به نحوي انجام گرفت كه نتايج آن راه را براي فهم مجموعة قانونگذاري و اصالح مالكيت ار
و كشورداري در جمهوري اسالمي بگشايد. پژوهشهائي كه در ارتباط با اين دو كتاب انجام 

اي براي مبادرت به تحقيقات ديگري شدند كه مجموع آنها در كتاب در عمل مقدمه 3دادم
ت به بازنويسي اين كتاب به زبان فارسي زدم، نزديك به حاضر انعكاس يافت. هنگامي كه دس

گذشت. هشت سال از پايان پژوهشهاي بنيادي آن و نزديك به شش سال از انتشار آن مي
را الزم  حوادث و تحوالتي كه در اين مدت در حوزة موضوعات كتاب رخ داده بود بازنگري آن

ن نبودند كه موجب تغييرات اساسي در ساخت. با اين وجود آن حوادث و آن تحوالت آنچنامي
ارزيابيها و استنتاجات و يا نظم و سياق كتاب بشوند. بنابرين آنچه در اين بازنويسي اضافه شده 

يا زمان پايان  1382است عمدتاً گزارش و ارزيابي اين حوادث و تحوالت در سالهاي منتهي به 
ام حذف بخش ين بازنويسي انجام دادهضبط تحوالت براي بازنويسي است. تغيير ديگري كه در ا

مربوط به نقد فقه و حوزه از جانب روشنفكران ديني است. دامنة اين نقد در اين فاصله آنچنان 
  كند. شايد فرصت آن پيدا  بشود. گسترده بوده است كه پژوهشي جداگانه را طلب مي

خود را مقيد به بازنويسي اصل، ترجمة آن نيست. بنابرين در تنظيم عبارات و جمالت 
براي  »دولت«و  »state«براي  »حكومت«ام. در اين كتاب از واژة متن انگليسي كتاب نكرده

»government«  انگليسي استفاده شده است كه تصادفاً با مصرف معمول آنها در منابع اصلي
  كتاب انطباق دارد.

اند به من ياري رسانده دانم از همة كساني كه در تهية منابع اين كتابدر خاتمه الزم مي
  صميمانه سپاس بگذارم. بدون ياري آنها انجام اينكار ممكن نبود. 

(بنياد مطالعات آلماني) ) Deutsche  Forschungsgemeinschaft( سپاس خاص از
سياست «دارم كه هزينة پژوهشهاي ويژة اين كتاب را به عهده گرفته بود. پژوهش در مؤسسة 

در دانشگاه آزاد برلين و با  )Arbeitsstelle Politik des Vorderen Orients( »خاورميانه
  به انجام رسيد.) Friedman Büttner(سر پرستي پروفسور فريدمن بوتنر
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  ـ نگ:   2 
 Asghar Schirazi: The Constitution of Iran. Politics and the State in the Islamic Republic. I.B. 

Tauris, London – New York 1997, 1998. 
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  عالئم اختصاري:
  
  
  
  
  
  

      روزنامة آيندگان    آ.
      روزنامة اطالعات    اط.

    دو هفته نامة انقالب اسالمي در تبعيد    ا. ا.
      روزنامة ايران    اي.

    پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسالمي   سپيشنوي
  مجلة پاسدار اسالم    ا. پ.
  تارنما (سايت)    ت.
  روزنامة جمهوري اسالمي    .ا ج.
  روزنامة خلق مسلمان    م. خ.
  روزنامة رسالت    ر.

  روزنامة سالم    س.
  صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسالمي    شورا

  نشرية عصر ما    م. ع.
  1358قانون اساسي جمهوري اسالمي مصوب     اساسي

  روزنامة كيهان    ك.
نون اساسي جمهوري صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قا    خبرگان

  اسالمي ايران (مجلس خبرگان)
  صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري ايران    بازنگري
  قوانين ةمجموع    قوانين
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  بخش اول 

  ساختار قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همة اين تضادها، دو تضاد  اسالمي آكنده از تضادها و نا همواريهاست. از ميانقانون اساسي جمهوري 
سياسي و اهميتي بنيادي دارند، بنيادي از آن جهت كه اوالً نمايانگر واقعيت متضاد در درون جامعة 

اب حكومت ايران در بيست و چند سال اخير هستند و ثانياً از آنرو كه تأثير آنها، به نحوي كه در اين كت
بوده است. يكي از اين دو  كنندهمعلوم خواهد شد، در تحوالت حكومت اسالمي ايران در اين دوران تعيين

يابد، و تضاد تضاد در روياروئي عناصر اسالمي ـ شرعي قانون اساسي با عناصر عرفي آن انعكاس مي
بنابراين در اين قانون فرستد. ديگر، عناصر ضددموكراتيك آن قانون را به مصاف عناصر دموكراتيك مي

توان سه عنصر را از يكديگر متمايز ساخت كه شرح جداگانة هر يك از آنها، آنطور كه در متن مصوب مي
  آيد.خورد،  به ترتيب ميقانون اساسي به چشم مي 1358
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1  

  تضادهاي قانون اساسي 
  
 

  

  عناصر شرعي در قانون اساسي
  

د. نشوو هم در بسياري از اصول آن ظاهر مي عناصر شرعي قانون اساسي هم در مقدمه
د، و گاه، يعني غالباً، تنها با صفت اسالمي، نشوعناصر شرعي گاهي به همين صفت نمايان مي

   پوشي از قيد شرع نيست، بلكه ناشي از رعايت اقتضاي كالم يا مصلحت روز است.كه به معني چشم
  :ندعناصر شرعي در مجموع داراي اين مشخصات

كه حكومتي كه در نتيجة انقالب به وجود آمده است، مانند  يانگر اين هستندـ ب1
  خود انقالب، اسالمي به معني شرعي شيعي آن است.

 د.نكنـ وظايف و هدفهاي جمهوري اسالمي را بنا بر موازين شرع تعريف مي 2  

 د.نسپرـ رهبري حكومت را به دست فقهاي شيعي مي 3

هاي اجرائي در جمهوري اسالمي را و مصوبات و آئيننامه ـ تعيين قوانين و مقررات 4
 د.نسازمقيد به عدم مغايرت و يا انطباق با شرع مي

 كنند.ـ براي حقوق دموكراتيك مردم و شهروندان حدودي بر مبناي شرع تعيين مي 5

د كه وظيفة آنها حفظ خصلت اسالمي ـ شرعي ندارـ ايجاد نهادهائي را مقرر مي 6
 .حكومت است

  
  تعيين خصلت اسالمي ـ شرعي حكومت

اسالمي حكومت در قانون اساسي با اعالم اسالمي بودن انقالب در صرفاً تعيين خصلت 
ها و هدفهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و انگيزه ةشود. اين مقدمه همآن شروع مي ةمقدم

زند و به كناري ميد دنايران را وادار به انقالب كر ةكه بخشهاي مختلف جامعگوناگوني فرهنگي 
ماهيت انقالب عظيم « د:دهاسالمي ميبه اين رويداد يك خصلت اسالمي محض و ماهيتي 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران «كه  »اسالمي [...] اين خواست اساسي را مشخص كرده
ايران بر اساس اصول و ضوابط  ةمبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامع
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اخير مكتبي و  ةسد نسبت به ديگر نهضتهاي ايران درويژگي بنيادي اين انقالب «باشد.  »اسالمي
واليت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق  ةطرح حكومت اسالمي بر پاي«. »اسالمي بودن آن است

مشخص و منسجم نويني را در مردم ايجاد  ةرژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيز
، راهي كه سرانجام به تشكيل جمهوري اسالمي منجر »د و راه اصيل مكتبي اسالم را گشودنمو
توانست باشد جز جمهوري اسالمي كه در انقالب اسالمي پيروزمند چيز ديگري نمي ة. نتيج1شد
صاحبان » درصد 2/98اكثريت «با رأي موافق  1358فروردين  11و  10روزهاي » پرسيهمه«

اكنون قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به عنوان بيانگر نهادها و « حق رأي تسجيل شد.
هاي حكومت مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه

  .»هاي نظام طاغوتي قبلي گرددطرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه ةاسالمي و ارائه دهند
ن اسالمي ـ شيعي خود، داراي يك مذهب رسمي، يعني اين نظام حكومتي به اقتضاي تعي

). يك شاخص 12(اصل  »قابل تغيير استاالبد غيرالي«شود كه اثني عشري جعفري مي ةشيع
عالمت مخصوص جمهوري اسالمي «كه  ديگر اسالمي ـ شيعي اين حكومت، پرچم رسمي آنست

ساختن نمايندگان مجلس و رئيس ). موظف 18كند (اصل را بر خود حمل مي» اللـه اكبر«و شعار 
جمهوري به سوگند در برابر قرآن مجيد و پاسداري از حريم اسالم و مذهب رسمي كشور و 

آموزان دبيرستاني به ) و واداشتن دانش121، 67نگاهباني از مباني جمهوري اسالمي (اصول 
    است.) از شاخصهاي ديگر تعين خصلت اسالمي حكومت 16فراگرفتن زبان قرآن (اصل 

 

  مباني، هدفها و وظايف
شود. در تبيين مباني جمهوري اسالمي بيش از همه در اصل دوم قانون اساسي ديده مي

  ايمان به: ةجمهوري اسالمي نظامي است بر پاي« :كه خوانيمنجا مياي
  و،ه االاللـه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر االـ خداي يكتا (ال 1
 ـ وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين، 2

 ـ معاد و نقش سازماندهي آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا، 3

 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع، 4

 ـ امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالمي، 5

 در برابر خدا،ـ كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او  6

ه اللـالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سالماجتهاد مستمر فقهاي جامع«كه از راه 
و عليهم اجمعين [...]، قسط و عدل و استقالل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

  »كند.ملي را تأمين ميهمبستگي 

هم در برخي از اصول آن  قانون اساسي و ةهدفها و وظايف جمهوري اسالمي هم در مقدم
به مدد مباني اسالم، عينيت بخشيدن به  »نمونه (اسوه) ةجامع«يابند. ايجاد يك انعكاس مي

كه در آن انسان با ارزشهاي واال و «و فراهم آوردن شرايطي  »هاي اعتقادي نهضتزمينه«
خورند. م مياز جملة هدفهائي هستند كه در آن مقدمه به چش »جهانشمول اسالمي پرورش يابد

 ةنتايج نيكو و پربهرة حاصل از تحقق اين هدفها نبايد تنها شامل مردم ايران شود، بلكه كلي
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مند شوند. يك هدف ديگر بايد از چنين دستاوردهايي بهرهمسلمين جهان و مستضعفان جهان مي
براي قانون اساسي  است. »تشكيل امت واحد جهاني«مذكور در مقدمه، هموار كردن راه براي 

و سپاه  »ارتش مكتبي«كند. مثالً اركان و قواي حكومت وظايف اسالمي تعيين مي ةهم
پاسداري از نظام جمهوري  عالوه بر را ندارند بلكه حفظ و حراست از مرزها ةپاسداران تنها وظيف

نيز  »جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان«دار عهده ،اسالمي
وسائل ارتباط جمعي نيز  ة). وظيف144،150، 143 هاياصلهمچنين نگ: د بود (مقدمه، نواهخ

و پر هيز جدي  »در جهت روند تكاملي انقالب اسالمي در خدمت اشاعة فرهنگ اسالمي«كار 
پاسداري از «قضائيه است (مقدمه). كار قوة  »از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسالمي«

خط حركت اسالمي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت حقوق مردم در 
در رابطه با اجراي احكام و مقررات «اي ... است (مقدمه). قوة مجريه، كه داراي اهميت ويژه »اسالمي
  (مقدمه). »بايستي راهگشاي ايجاد جامعة اسالمي باشد«است  »اسالمي

   
  شرعمقيد ساختن قانونگذاري به پيروي از 

كند: يا از اين طريق قانون اساسي جمهوري اسالمي قانونگذاري را مقيد به شرع شيعي مي
سازد، و يا از راه تعيين مرزهاي قانونگذاري به وسيلة كه از شرع مبنائي براي قانونگذاري مي

شرعي، به  »احكام«و  »قوانين«، »مقررات«، »موازين«، »ضوابط«، »معائير«، »اصول«، »مباني«
يابد كه نشان از مغايرت با اين اي را نمين نحو، كه قوة قانونگذاري اجازة تصويب هيچ مصوبهآ

  مقدسات داشته باشد. 
احكام شرعي در برخي از اصول قانون اساسي تصريح مي شود؛ مانند تجويز حدود شرعي 

. تعليق دهديا ممنوعيت ربا، و در برخي موارد ديگر محتواي اصول اين قانون را تشكيل مي
قانونگذاري بر شرع، به صورت كلي، هم در مقدمة قانون اساسي ذكر شده است و هم در فصل 

 هستنددارد. پس از آن اين اجزاي اصول قانون اساسي  »اصول كلي«اول آن، كه اختصاص به 
خوانيم كه . در مقدمه ميدارندقانون  تقييد به نوعي داللت بر اين كه هر كدام به جاي خود

 »يابدهاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان ميونگذاري كه مبين ضابطهقان«
اسالم شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد «به عهدة  »محتوم و ضروري«و نظارت بر اين امر 

  است.  »(فقهاي عادل)
د قانونگذاري به شريعت از طريق اختصاص تشريع به خداي قييقانون اساسي ت 2در اصل

كلية «كند كه ن قانون اعالم مييهم 4گيرد. اصلكتا، وحي و اجتهاد مستمر فقها صورت ميي
اين اصل بر اطالق يا عموم همة «و  »قوانين و مقررات [...] بايد بر اساس موازين اسالمي باشد

وضع قوانيني را كه با  72نيز حاكم است. اصل  »اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر
همين  105كند. اصل مغايرت داشته باشد ممنوع مي »و احكام مذهب رسمي كشور اصول«

قضات  171دهد. اصل قيد را، كه مجلس ملزم به رعايت آنست، بر شوراها نيز تعميم مي
مخالف با «كند كه هائي ميها و آئيننامهنامهدادگاهها را مكلف به خودداري از اجراي تصويب

  باشد.  »قوانين و مقررات اسالمي
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  شود:در اصول زيرين قانون اساسي، به تصريح صحبت از احكام، موازين و ... شرع مي
اي را وظيفه »امر به معروف و نهي از منكر«قرآن  9، سورة 71با استناد بر آية  8اصل 
  شمرد. همگاني مي
لق ، سياست خارجي ايران را مقيد به رعايت تع21، سورة 92با استناد به آية  11اصل 

  كند. همة مسلمانان به يك امت واحد و ائتالف و اتحاد ملل اسالمي مي
موقعيت اقليتهاي ديني را بر پاية استنباط قانون اساسي از اسالم  14تا  12اصول 
  نمايد. مشخص مي
به خانواده  »همة قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط«دارد كه مقرر مي 10اصل 

  . »و اخالق اسالمي باشد بر پاية حقوق«بايد 
از حمايت قانون و حقوق انساني  »همة افراد ملت، اعم از زن و مرد«برخورداري  20اصل 

هم تكرار  21سازد. ضرورت رعايت اين موازين در اصل مي »رعايت موازين اسالم«را موكول به 
و  انت مادرو موقعي ايشانن، شخصيت و حقوق مادي و معنوي ناشود، جائي كه از حقوق زمي

  رود. ميسخن بيوه زنان 
، تصريحاً و يا تلويحاً در غالب اصولي كه در فصل سوم قانون اساسي زير عنوان قييداين ت

خورد. همه جا صحبت از رعايت اين حقوق است ذكر شده است نيز به چشم مي »حقوق ملت«
هوري اسالمي را موازين اسالمي و اساس جم« ،نشوند »مخل به مباني اسالم«به شرطي كه 

 »ديگر معامالت باطل و حرام«د. تحريم ربا، احتكار و ننباش »مخالف اسالم«، و »دننقض نكن
  است.  43موضوع اصل 

صاحب «شود ثروتهاي ناشي از اين نوع معامالت را به دولت موظف مي 49به موجب اصل 
  . »المال بدهدحق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت

  سازد. مي »محدودة قوانين اسالم«حمايت از مالكيت را موكول به عدم خروج آن از  44اصل 
پردازد و حكم بر مبناي قواعد اسالمي مي »ثروتهاي عمومي«به تصريح انواع  45اصل 

  كند. غاصبين اين ثروتها را هم بر همين اساس مشخص مي
حاكميت مطلق بر  »نحق حاكميت ملت و قواي ناشي از آ«در فصل مربوط به  56اصل 

واليت امر و امامت «شمرد و به پيروي از اين اعتقاد اسالمي جهان و انسان را از آنِ خدا مي
  كند. ناظر بر حاكميت ملت و قواي حكومت مي 57را در اصل   »امت

بر  شورارا توصيف و حاكميت رأي  ، شوراي نگهبان، اعضاء و اختيارات آن98تا  91اصول 
  سازد. ا مسجل ميمصوبات مجلس ر

نيز اختيار تشخيص تطابق كلية قوانين و مقررات با موازين اسالمي را به اين شورا  4اصل 
كند. اين اختيار شامل رد انواع مصوبات، در صورت تشخيص مغايرت آنها با موازين تفويض مي

  است. اسالمي 
ه به زمان، شجاع، فقيه عادل و با تقوي، آگا«به شرح موقعيت  107ـ 111 اصول و 5اصل 

اللـه تعالي فرجه در در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل«پردازند كه مي »مدير و مدبر
  را بر عهده دارد.  »جمهوري اسالمي ايران واليت امر و امامت امت
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قرآن است دولت موظف به فراهم  8در سورة  60كه مستند بر آية  151به موجب اصل 
  است.  »بر طبق موازين اسالمي«ة افراد كشور آوردن وسايل آموزش نظامي هم

د به كرات سخن از شكل نكه اختصاص به قوة قضائيه دار 156ـ  174در اصول 
رود. به موجب مقدمة قانون اساسي سازماندهي و عملكرد اين قوه بر اساس احكام اسالمي  مي

  شود. ميبنا  »عدل اسالمي«و  »در خط حركت اسالمي«نظام قضائي جمهوري اسالمي 
اعمال قوة قضائيه به وسيلة دادگاههاي دادگستري است كه «كند كه اعالم مي 61اصل 

  . »اقامة حدود الهي بپردازد«و از جمله به  »بايد طبق موازين اسالمي تشكيل شود
اجراي حدود و مقررات مدون جزائي «در ضمن برشمردن وظايف اين قوه،  156اصل 

  . شمردرا نيز الزم مي »اسالم
و باشد.  »طبق موازين فقهي«بايد  »صفات و شرايط قاضي«كند كه اعالم مي 163اصل 

با استناد به منابع «كند كه حكم قضايا را در غيبت قوانين مدونه قاضي را مختار مي 167اصل 
  صادر نمايد.  »معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر

چگونگي رسيدگي به جرايم و » تعريف جرم سياسي«دارد كه قانون مقرر مي 168اصل 
  . »كندميبر اساس موازين اسالمي معين «سياسي و مطبوعاتي را 

طبق «دارد كه هر گاه قاضي در اثر تقصير يا اشتباه حكمي صادر كند اعالم مي 171اصل 
  .»موازين اسالمي ضامن است

 

  تخصيص حكومت به فقها
است. بازتاب اين تعريف را همان حكومت فقه ،جمهوري اسالمي تعريف قانون اساسي از

، به صورت كلي، تأمين اصول 2توانيم در بسياري از اصول قانون اساسي مشاهده كنيم. اصل مي
كند. فقها نيمي از اعضاي واگذار مي »الشرايطاجتهاد مستمر فقهاي جامع«ايماني حكومت را به 

)، و اين در حاليست كه 91 دهند (اصلشوراي نگهبان، با همة اختيارات آن شورا، را تشكيل مي
تشخيص انطباق يا مغايرت مصوبات مجلس با شرع در انحصار آنهاست. گرچه قانون اساسي 

اي كه براي اين كند، ولي وظيفهتصريحي بر لزوم فقيه بودن اعضاي مجلس خبرگان نمي
سازد. مي يقائل شده است آنچنان است كه اين شرط را الزام 108و  107مجلس در اصول 

سه عضو از پنج عضو ديوانعالي كشور مجتهدند. رياست اين ديوان و دادستاني  158طبق اصل 
خاص مجتهدان است. در رأس همة فقهاي قانون اساسي، رهبر قرار  162، مطابق اصل كل هم

  دارد. 
بر اساس واليت امر و امامت مستمر [...] «خوانيم كه اين قانون در مقدمة قانون اساسي مي

شود الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته ميحقق رهبري فقيه جامعزمينة ت
اختصاص  107، 5،57اصول . »كندحالله و حرامه) آماده ميعلياالمناءاالموربيدالعلماءباللـه(مجاري

به تعيين رهبر و نظارت او بر قواي سه گانة حكومت دارند. احراز حكومت توسط او مشروط به آن 
بينش سياسي «بوده و از  2»صالحيت علمي و تقوائي الزم براي افتاء و مرجعيت«ت كه صاحب اس

  برخوردار باشد.  »و اجتماعي و شجاعت و قدرت مديريت كافي براي رهبري
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حاكي از وظايف و اختيارات اوست كه شامل قسمت اعظم اختيارات قوة مجريه و  110اصل 
انتخاب فقهاي شوراي نگهبان و انتصاب عاليترين مقامات رئيس آنست. عالوه بر اين، رهبر با 

كند. امضاي حكم قضائي كشور حق دخالت در قوة قانونگذاري و قضائي كشور را هم پيدا مي
تواند رئيس جمهوري را، پس از حكم ديوانعالي كشور و يا رأي او مي رياست جمهوري نيز با اوست.

م ديد، اختيارات رهبر در عمل و سپس به صورتي كه به مجلس، عزل كند. همانطور كه بعداً خواهي
  رود.) رسيد، از اين حد نيز فراتر مي1368تصويب شوراي بازنگري قانون اساسي (ارديبهشت ـ تير 

  
  
  

  عناصر دموكراتيك در قانون اساسي
  

توان برخي عناصر دموكراتيك را هم در ت اسالمي ـ شرعي قانون اساسي، ميبه رغم خصل
كرد. رسوخ اين عناصر در اين سند نتيجة امتياز ناگزيري بوده است كه حاميان واليت  آن پيدا

فقيه در مجلس خبرگان با مالحظة جو سياسي موجود در جامعه، در زمان تدوين قانون اساسي، 
به مخالفان خود در درون و بيرون از اين مجلس دادند. انگيزة ديگر آنها در اعطاي اين امتياز، 

توانستند از تأكيد بر مطابقت حكومت مطلوب خود با خواست ملت بود كه مي اييغاتيبهرة تبل
  توان در موارد زير مشاهده كرد:ببرند.  عناصر دموكراتيك قانون اساسي را مي

  
  »حاكميت ملت«توجه به 

اگر قرار باشد كه در امر تشكيل يك حكومت غيردموكراتيك سخني هم از برخي از 
ي گفته بشود، بيشك دربارة مطابقت آن حكومت با خواست ملت خواهد بود. الزامات دموكراس

يابيم؛ آنجا كه قانون اساسي جمهوري صورت كلي اين سخن را در مقدمة قانون اساسي مي
تبلور آرمان «د، يا آنجا كه حكومت را نخوانمي »انعكاس خواست قلبي امت اسالمي«اسالمي را 

د. با اينكه تدوين يك قانون اساسي بر مبناي نشمرمي »سياسي ملتي همكيش و همفكر
آرمان سياسي يك ملت همكيش و «و تشكيل يك حكومت بر اساس  »خواست امت اسالمي«

، سازگار با اصل دموكراتيك پلوراليسم نيست، ولي اصرار بر ذكر توافق امت و يا ملت با »همفكر
 شود،ري، تنها از ارادة خداوند ناشي ميحكومت نيز ارتباطي با مشروعيت واليت فقيه، كه در تئو

يابيم كه يكي داللت بر قانون اساسي مي  57و  56ندارد. نظير همين تناقض را در اصول 
از انسان را بر همه  »اين حق الهي «كند و سلب تفويض حاكميت از جانب خدا به انسان مي

اليت امر و امامت امت قرار سازد، و ديگري قواي سه گانة حكومت را زير نظر وكس ممنوع مي
% صاحبان حق رأي از ميان ملت 2/98دهد كه قانون اساسي خبر از آن مي 1دهد. اصل مي

در جمهوري اسالمي «كند كه اعالم مي 6ايران به جمهوري اسالمي رأي مثبت دادند. اصل 
ن ضرورت را هم همين اصل راه تحقق اي »ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود.

  »از راه انتخابات.«كند: تعيين مي
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  ارگانهاي انتخابي حكومت
، شهرستان، شهر، محل، مجلس شوراي ملي، شوراي استان«قانون اساسي  7بنا بر اصل 

نيز قائل بر  6. اصل »گيري و ادارة امور كشورندو نظاير اينها از اركان تصميم بخش، روستا
. طبق »يران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شوددر جمهوري اسالمي ا«آنست كه 

، تأمين اين ضرورت از راه انتخاب رئيس جمهوري، نمايندگان 114و  100همين اصل، و اصول 
گيرد. رهبر ) انجام مي59پرسي (اصل و يا از راه همه »و نظاير اينها«مجلس، اعضاي شوراها 

شود (اصل مي »به مردم معرفي« »خبرگان منتخب مردم«اللـه خميني، توسط نيز، پس از آيت
ند (اصل ا هست). خبرگان رهبري در عين حال حق بركناري رهبر از اين مقام را هم دار107
كنند. قانون اساسي هم بر انتخابي بودن نمايندگان مجلس تأكيد مي 62و  58). اصول 111

در مسائل بسيار مهم « 59ل انتخابات مستقيم و عمومي و با رأي مخفي است. طبق اص
اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و 
مراجعة مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب 

  »دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
  

  اختيارات اركان منتخب مردم
كند، ولي محدود مي بسيارختيارت شوراي نگهبان، قدرت قانونگذاري مجلس را با اين كه ا

گيري مجلس اختيارات ديگري هم دارد كه موجب اهميت نسبي آن به مثابة يك ركن تصميم
حق تعيين، سئوال، استيضاح و عزل وزيران از  87ـ  89مهمترين آنها، مطابق اصول  شود.مي

 76ـ  83رأي اعتماد به آنهاست. عالوه بر اين، مجلس بنا بر اصول  طريق اعطاء يا امتناع از دادن
ها، نامهها، مقاولهعهدنامه«گيري دربارة ، تصميم»كشور حق تحقيق و تفحص در تمام امور«داراي 

، تغييرات جزئي در خطوط مرزي، برقراري حكومت »الملليهاي بينقراردادها و موافقتنامه
مكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت و انتقال بناها و نظامي، گرفتن وام و يا ك

اموال دولتي است. بعداً خواهيم ديد كه چگونه شوراي نگهبان، رهبر و قوة قضائي، اين اختيارات 
  دارند. نمي را هم به مجلس روا

قانون اساسي ذكر شده است،  7گرچه اختيارات شوراها به همان وسعتي نيست كه در اصل 
شوراي «از حق نظارت بر ادارة امور حوزة عمل خود برخوردارند.  100شوراها مطابق اصل  ولي

عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به 
 »مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار بگيرد

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از « 103اصل ). بنا بر 102(اصل
  . »شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستندطرف دولت تعيين مي

د. او ارتباط نكنتعيين مي 124ـ 129و  113، 60، 57اختيارات رئيس جمهوري را اصول 
كند، پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي كشور و قرار ميبين قواي سه گانة حكومت را بر

شود. او مسئوليت كه مستقيماً به رهبري مربوط مي س قوة مجريه است، جز در اموريرئي
  اجراي قانون اساسي را به عهده دارد، و مجري برخي از اقدامات توشيحي است.
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كه خود عنصر ديگري از واگذاري  ماند اعمال قوة مقننه از راه مراجعه به آراي عمومي،مي
اين امر به مردم است. گرچه محدود كردن اختيارات اركان منتخب مردم مغاير با مفروضات 

تواند به نوعي در دموكراسي است، ولي در عوض اعمال محدوديت بر اختيارات رهبر هم مي
به رهبر تفويض قانون اساسي  110و  57توافق با دموكراسي معني شود. اختياراتي كه اصول 

گيرد يا فقيه به او تعلق مي ةد خيلي كمتر از آن حديست كه طبق نظرية واليت مطلقنكنمي
  آنچه كه تاكنون و در عمل، رهبر در جمهوري اسالمي داشته است.

  
  پذيرش جزئي حقوق دموكراتيك مردم

 اختصاص به قبول حقوق اساسي و »حقوق ملت«قانون اساسي در فصل  19ـ  28اصول 
دموكراتيك مردم دارد. برابري همة افراد ملت، برخورداري يكسان آنها از حمايت قانون، 
مصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل آنها، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي 

ها، مكالمات تلفني نشريات و مطبوعات در بيان مطالب، ممنوعيت سانسور و ضبط و افشاي نامه
، تلكسي و غيره، آزادي احزاب، جمعيتها، انجمنها و اصناف، آزادي تشكيل و مخابرات تلگرافي

اجتماعات و راه پيمائيها و آزادي انتخاب شغل از زمرة اين حقوق است. اما اغلب، اين حقوق 
تنها در صورتي اعتبار دارند كه مخل مباني اسالم نباشند، موازين اسالمي را نقض نكنند و با اسالم 

كند، قانوني كه مطابق در نيايند. حكم قطعي برخي ديگر از آنها را قانون تعيين مياز در مخالفت 
  همين قانون اساسي بايد محدود به عدم مغايرت با موازين، مباني و احكام اسالم باشد.

  
 

  

  عناصر عرفي در قانون اساسي
  

ن ادعاست شود متكي بر ايتشكيل مي هاعناصر شرعي قانون اساسي و نظامي كه بر پاية آن
كه شريعت اسالمي به واسطة ارتباطي كه با منبع بيكرانة دانش خداوندي دارد، و به سبب 
كمال، وسعت و پويائي كه از اين راه نصيبش شده است قادر به پاسخگوئي به همة مسائل 
 اجتماع و افراد انساني در همة زمانها و مكانهاست. بنابراين، شريعت اوالً بهترين شالودة حكومت

كند. گرچه اين نه تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان است، و ثانياً حكومت فقها را تصديق مي
شود، ولي پاية بسياري از مضامين ادعا در قانون اساسي جمهوري اسالمي به صراحت بيان نمي

مقدمه و بسياري از اصول اين سند است. تعيين خصلت، وظايف و هدفهاي حكومت، تقسيم 
اركان آن، تخصيص مقامات آن به فقها و پايبندي قانونگذاري آن به شريعت، به نحوي  اختيارات

. جبران عدم صراحت در قانون اساسي ند، همه مؤيد اين نظرندكه در صفحات پيش تصريح شد
توانيم در مهمترين سندي كه حاوي بنياد نظري جمهوري اسالمي، يعني واليت فقيه، را مي

، نوشتة بنيانگذار جمهوري اسالمي، واليت فقيه، يا حكومت اسالميتاب ك ،است بيابيم. منظور
براي انسان پيش از آن كه «خوانيم كه خداوند اللـه خميني است. در آنجا از جمله ميآيت
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رود قانون وضع كرده است [...] هيچ موضوع اش منعقد شود تا پس از آن كه به گور مينطفه
 »راي آن مقرر نداشته و حكمي دربارة آن نداده باشدحياتي نيست كه اسالم تكليفي ب

هايي ديد كه طي توان در تعداد پرشمار كتابها و رساله). عين همين مضمون را مي1361:10(
طلب و هواداران غيرمعمم آنها، در اين باب نوشته و منتشر سالهاي اخير توسط فقهاي حكومت

  شده است. 
جمهوري اسالمي در بردارندة مضاميني است كه منشاء  اما به رغم اين ادعا، قانون اساسي

آنها را نه در شريعت اسالمي، بلكه در منابع سياسي عرفيِ غرب بايد جست. اگر بخواهيم آنها را 
برشماريم بايد اين كار را با خود مفهوم قانون اساسي شروع كنيم. در ادامة اين كار با مفاهيمي 

پرسي، قواي مجريه، مقننه و قضائيه، انتخابات، همهچون ملت، حاكميت ملت، حقوق ملت، 
هاي مجلس، جمهوري، نماينده، تعاوني، هيئت منصفه، دادستان، ديوانعالي قضائي، رسانه

، ادهنهاكنيم. در زير اين مفاهيم دستگاهي وسيع از هنجارها، ارزشها، گروهي و غيره برخورد مي
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي وجود دارد سازمانها، روشهاي رفتاري و اداري و مقررات 

كه آنها نيز برگرفته از منابع غيرشرعي و غيربومي است. مفهوم حقوق ملت متعلق به يك نظام 
يابد. تمامي ساختار حكومت و سياسي ارزشهاست كه هيچ جايي در حقوق سنتي اسالمي نمي

به همان اندازه بيگانه با شريعت اسالمي  هاگانه و سازمانهاي متعلق به آنتقسيم آن به قواي سه
است كه تقسيم اساس نظام اقتصادي جمهوري اسالمي به بخشهاي تعاوني، دولتي و خصوصي، 

ريزي قانون اساسي انجام گرفته است. بسياري از مضامين مربوط به برنامه 44آنطور كه در اصل 
ت و امور خارجي، حتي در تأليفات هاي اقتصاد، امور مالي، تأمين اجتماعي، محيط زيسدر حوزه
ي )المسائل المستحدثه( د. مثالً حتي در بابنشوهاي جديد مراجع تقليد پيدا نميو نوشته
توان يافت. در آنجا ما با اللـه خميني نشاني از اين مضامين نميآيت تحريرالوسيلةكتاب 
كنيم، ولي اثري رخورد ميموضوعاتي چون تلويزيون، بيمه و تلقيح مصنوعي ب ي در مورداحكام

او هم  3البيعو  حكومت اسالمي،يابيم. اينگونه مفاهيم در كتابهاي از مفهوم قانون اساسي نمي
مفهوم قانون اساسي تنها در ارتباط با انقالب مشروطيت  حكومت اسالميناپيداست. در كتاب 

فقه «جلد در بارة  عميد زنجاني كه خود كتابي در سهعباسعلي اللـه رود. آيتبه كار مي
حكم و «هاي واژه »شايعترين اصطالحات سياسي اصيل اسالمي«نوشته است در ذكر  »سياسي

امر، امارت و امير و اميرالمومنين، خالفت و حاكم و حكومت، امام و امامت، واليت و والي و ولي
. همانطور كه )146: 2برد (را نام مي »خليفه، راعي و رعيت، سلطان و ملك و ملك، و وليعهد

د. در قانون اساسي جمهوري اسالمي از آنها نها به اعصار گذشته تعلق داربينيم اين واژهمي
  شده است.ناستفاده 

واقعيت اينست كه غالب مفاهيم و اصطالحات قانون اساسي جمهوري اسالمي اول بار در 
منابع غربي به زبان هاي سياسي قبل و بعد از آن، از ارتباط با انقالب مشروطيت و انديشه

و روحانيت شيعه نيز با اين رهاوردهاي  ندفارسي و سپس به قانون اساسي آن انقالب راه يافت
غرب آشنا شد و آنها را بعضاً در زبان سياسي خود وارد كرد. نمونة برجستة آن در آن عصر، 

 ما شد. ولي اللـه محمد حسين نائيني بود كه در دفاع از مشروطيت مشروعه نوشتهكتاب آيت
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وارِ واليت فقيه تأسي نه به گرايش نائيني، بلكه مخالف او، شيخ دانيم كه حاميان خمينيمي
كرد و با تساوي، آزادي، تقسيم قوا و قانونگذاري طلبي ميكنند، كه مشروعهاللـه نوري ميفضل

  ). و... 1:55ورزيد (انساني همانقدر سر ستيز داشت كه دوستي با استبداد مي
نسبت بين عناصر عرفي و شرعي قانون اساسي نسبت عناصر متضاد و نافي يكديگر در 

كند، امت اسالمي به جنگ با ملت يك متن واحد است. حاكميت فقها حاكميت ملت را نفي مي
د، رهبر نكنرود، احكام و موازين اسالمي، حقوق مردم و افراد را محدود ميو شهروند ايراني مي
كند و زند، شوراي نگهبان از مجلس سلب اختيار مييس جمهور بند ميبر دست و پاي رئ

گيرد. حتي اگر همزيستي اين تضادها در متن قانون واليت فقيه جمهوريت را به سخره مي
اساسي ممكن باشد، ولي در واقعيت كشورداري چنين نيست. در اينجا اين تضاد را بايد، هر 

كه به بررسي روند حل تضاد بين عناصر شرعي قانون طور كه شده حل كنند. ولي پيش از آن 
اساسي با عناصر دموكراتيك آن بپردازيم ببينيم اين تضادها در متن قانون اساسي چگونه به 

  .ندوجود آمد
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  فرآيند تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي
  
  
  

   پيشنويس قانون اساسي
انون اساسي را حسن حبيبي هنگام اقامت رهبر انقالب در نخستين گام براي تدوين ق

به اتمام رسيد و همراه  57پاريس و بنا بر دستور او برداشت. تهية طرح در تاريخ دوم بهمن
اصالح اين طرح را الزم  ايران بهمن همان سال روانة ايران شد. در 12رهبر انقالب در روز 

جوادي، وزير كشور دولت موقت سيد د صدر حاج ديدند و بدين منظور هيأتي را زير نظر احم
تشكيل دادند كه اعضاي اصلي آن حقوقدانان: ناصر كاتوزيان، عبدالكريم الهيجي، محمد جعفر 

. كار اين كميسيون حدود يك ماه به طول انجاميد. 1جعفري لنگرودي و حسن حبيبي بودند
ني ارائه دادند. و او طرح را براي به خمي 9/12/57اعضاي كميسيون نتيجة كار خود را در تاريخ 

مطالعه و كسب نظر مراجع به قم برد، و پس از چندي خواهان برخي اصالحات در آن شد، كه 
توسط همين كميسيون انجام گرفت. طرح به هيئت دولت و شوراي انقالب رفت. در آنجا به 

. اين كميسيون سبب برخي اشكاالت تشكيل كميسيوني را براي بررسي مجدد طرح الزم ديدند
 صدر،اللـه سحابي، ابوالحسن بنيزير نظر يداللـه سحابي، وزير مشاور دولت موقت و با عضويت عزت

دكتر اللـه مرتضي مطهري، و كريم سنجابي؛ وزير امور خارجة دولت موقت، نخست وزير، آيت
صويب در نتيجة كار اين كميسيون را نيز پس از ت. 2صحت (عضو حزب ملت ايران) تشكيل شد

شوراي انقالب به خميني ارائه دادند و پس از كسب موافقت او با طرح، كه پس از پذيرش غالب 
اصالحات مورد نظر او در آن حاصل شد، به صورت پيشنويس قانون اساسي جمهوري اسالمي 

  ).1358خرداد  26و  24.،طا.، كمنتشر كردند ( 1358خرداد  26و  24در 
بر خالف متن نهائي آن، نه سخني از رهبر است و نه اثري از  در پيشنويس قانون اساسي،

واليت فقيه. تنها استثناء از اين قاعده، شوراي نگهبان است كه از سه قاضي ديوانعالي كشور، 
شود. انتخاب مجتهدان توسط مجلس از ميان سه استاد دانشگاه و پنج مجتهد تشكيل مي

كنند. انتخاب شش عضو ديگر اش مييد معرفيگيرد كه مراجع معروف تقلكساني انجام مي
شوراي نگهبان هم در اختيار مجلس است. شوراي نگهبان، نه در تمامي موارد، بلكه تنها در 
صورتي به بررسي مصوبات مجلس از نظر عدم مخالفت آنها با شرع و يا قانون اساسي دست 

ئيس ديوانعالي كشور و يا زند كه يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيس جمهوري، يا رمي
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اي نيستند. دادستان كل چنين چيزي را خواستار شوند. فقهاي اين شورا داراي هيچ امتياز ويژه
. شوراي نگهبان فقط در صورت 3يابدمصوبات شورا با اكثريت دوسوم اعضاي آن اعتبار مي

تواند، با مي و يا اصول قانون اساسي »با اصول مسلم شرعي«مصوبات مجلس  »مخالفت صريح«
مصوبة خود بكند. در متن نهائي قانون ذكر داليل تعارض، از مجلس تقاضاي تجديد نظر در 

هست. در  »ذكر داليل«نه سخني از  و شوداساسي نه تأكيد بر مسلم بودن اصول شرعي مي
پيشنويس، رئيس جمهوري باالترين مقام رسمي كشور، رئيس قوة مجريه و مسئول تنظيم 

  ).  2ي سه گانه است (خبرگان، روابط قوا
بيني طرح كميسيون اول (حبيبي) نيز، مانند پيشنويس، جائي براي رهبر و واليت فقيه پيش

يابند. از دوازده عضو اين شورا تنها نكرده بود. در اين طرح هم فقها فقط در شوراي نگهبان حضور مي
در اينجا هم رسيدگي شوند. انتخاب مي چهار نفر از مجتهدان حضور دارند كه از جانب مراجع تقليد

گيرد كه پيش به مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان تنها به درخواست مقاماتي انجام مي
، تشخيص نسبت مصوبات با شرع مصوبقانون اساسي  انندخالف پيشنويس و مر. بشدازين ذكر 

  در انحصار فقهاي شوراست. 
شود. در اينجا ر صورت اتفاق آراء مؤثر ميخالف قانون اساسي، فقط د رتشخيص آنها، ب

عشري هم رئيس جمهوري باالترين مقام رسمي كشور است. او بايد ملي و معتقد به شيعة اثني
از رجال  لزومي ندارد ، وباشد، و ميل به مكاتب انحرافي و گرايش به چپ و راست نداشته باشد

است. در اين طرح هم، مانند قانون اساسي آمده  115مذهبي باشد، آنطور كه در اصل 
تواند با الهام از قواعد شرع پيشنويس، قاضي در صورت نيافتن حكم در قوانين موضوعه مي

حكم خود را صادر كند. اين در  ،اماميه، عرف و عادت مسلم و اقتضاي عدالت و مصالح عمومي
معتبر اسالمي يا منابع «قانون اساسي نهايي او بايستي تنها به  167حاليست كه مطابق اصل 

  رجوع كند.  »فتاوي معتبر
به گفتة يداللـه سحابي و حسن حبيبي،  هم طرح كميسيون اول و هم پيشنويس قانون 

 22. ك( ندو جلب موافقت رهبر انقالب تدوين شد »فضال و مراجع«اساسي با كسب نظر از 
يت فقيه در آنها نبود. متوجة غيبت والخميني به آنها،  ). ايرادات58شهريور  11و  ارديبهشت،

و مهدي  .4نگرفت »اشكال مهمي«به قول كريم الهيجي، خميني به طرح كميسيون اول 
كريم . 5خواندمي »جزئي«بازرگان اصالحاتي را كه خميني در مورد پيشنويس طلب كرده بود 

ن و راجع به نظارت روحانيت در قواني«گويد كه يكي از آنها نكته سخن مي 7تا  6سنجابي از 
. 6»مسائل ديگرش مهم نبود«كند كه . و اضافه مي»مقررات بود كه بر طبق موازين اسالم باشد

كند كه جز دو يا ايراد خميني به پيشنويس صحبت مي 9جا از  و يك هشتجا از  صدر يكبني
تاي آن، بقيه در مالقاتي كه او به اتفاق بهشتي و عبدالكريم موسوي اردبيلي با خميني سه

براي  انمخالفت خميني با قابليت زن در موردمانده يكي رفع شد. از دو يا سه ايراد باقي  ندداشت
مقام رياست جمهوري، و ديگري مربوط به تركيب شوراي نگهبان بود. در مورد اخير احراز 
. 7كه در مسائل مربوط به شرع تنها فقهاي شوراي نگهبان حق رأي داشته باشند خواستاو مي

يان، معاون وزير امور خارجه در دولت موقت، در مصاحبه با نويسنده ايراد ديگر احمد سالمت
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 داند. به  روايت او، خميني عالوه برخميني را مربوط به ذكر ضرورت مجتهد بودن قضات مي
عشري به عنوان مذهب رسمي به خاطر رعايت خواست مراجع بر ذكر مذهب شيعة اثني ،ينا

 شت، گرچه خود او با ذكر اسالم به تنهائي موافق بود. با وجود اينكشور در پيشنويس تأكيد دا
را به همان صورتي كه  كه در متن پيشنويس تنها خواست اخير ملحوظ شده است خميني آن

صدر چهرة خميني پس از شنيدن اينكه حتي روشنفكران با منتشر شد پذيرفت. به قول بني
) يداللـه سحابي در مصاحبه 386: 1361صدر (بني »به تبسم باز شد.«پيشنويس موافقت دارند 

) گفت كه خميني پيشنويس را كه پنج روز پيش از آن براي او 29/3/58( آيندگانبا روزنامة 
فرستاده بودند بدون تغيير به هيئت دولت پس فرستاده و اعالم كرده بود كه او هم نظر خود را 

خواهد كرد. بعد از اين  اظهاريين شده است دربارة آن در فرصتي كه براي اظهار نظر مردم تع
خرداد سال  27نظر موافق خود را با پيشنويس ابراز كرد. او يكبار در روز  موردتاريخ او در چند 

طرح فعلي دولت صحيح است و همه « كه در مقابل اعضاي جامعة وعاظ تهران اعالم كرد 58
ه مردم تبليغ كنند كه صحيح همين ب«را  خواست كه آن جامعة وعاظ. و از »كنندتائيد مي

تكرار كرد: هم مضمون را روز بعد خطاب به پاسداران انقالب همين ). او 28/3/58. ك( »است
  )29/3/58. ك( .»همين طرحي را كه دولت داده است صحيح است«

همانطور كه قبالً اشاره شد پيشنويس قانون اساسي را شوراي انقالب هم به اتفاق آراء 
محمدحسين طالقاني، محمود االسالمها ها و حجتاللـهآيتدر اين زمان . 8ه بودتصويب كرد

موسوي ميركريم و  ،باهنرمحمد هاشمي رفسنجاني، اكبر عليمهدوي كني، محمدرضا بهشتي، 
  اردبيلي از جملة اعضاي اين شورا بودند.

  
  كتمانها و بدفهميها

در پاريس به ا پاسخهائي كه پيشنويس ب دربارةخميني  موافق و صريح نظر اظهار 
دربارة نقش روحانيت در جمهوري اسالمي به خبرنگاران خارجي  پرسشهاي خبرنگاران خارجي

در پاسخ اين سئوال خبرنگار خبرگزاري 4/8/1357داد همخواني داشت. به عنوان مثال او در مي
كرد. آنان ناظر  علما حكومت نخواهند«گفت:  »آيا علما خود حكومت خواهند كرد؟«كه:  رويتر

باشند. اين حكومت در همة مراتب خود متكي به آراي مردم و تحت و هادي مجريان امور مي
، 16/4/57، در آسوشيتدپرسدر پاسخ خبرنگار  .9»نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود.

يل و خير، نه م«دربارة اين كه آيا او نقشي در حكومت جديد به عهده خواهد گرفت، گفت: 
 17/8/57در روز  .10»دهدرغبت من و نه سن من و نه موقعيت من اجازة چنين چيزي را نمي

در رأس يك جمهوري كه دارد  تمايلياز او پرسيد كه آيا او  يونايتدپرسخبرگزاري نمايندة 
هماني بود كه به خبرنگار  ،اسالمي به خدمت بپردازد؟ پاسخ او تقريباً با همان عبارات

كراراً «داده بود. او به لحاظ تكرار اين نوع سئوالها اضافه كرد كه اين پاسخ را  سآسوشيتدپر
صدر، شود. به قول بنيها نشاني از واليت فقيه ديده نمي. در هيچيك از اين مصاحبه11»امگفته

خميني از اين كار بنا بر توصية او و با قبول رجحان طرح حكومت اسالمي به جاي واليت فقيه، 
در سالهاي آخر نظام سلطنتي را . اگر سخنرانيها، پيامها و فتاوي خميني 12كردز مياحترا
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بينيم. اين در حاليست كه او به كرات از رسي كنيم، هيچ جا سخني از واليت فقيه نميبر
حكومت اسالمي، ممانعت از استمرار آن در صدر اسالم، خصائل و مزاياي آن و لزوم تشكيل 

  .13زندمجدد آن حرف مي
خميني همچنين از ذكر واليت فقيه در گفتگوهائي كه هنگام اقامتش در پاريس با 

رفتند داشت، پرهيز كساني كه از ايران يا ديگر كشورهاي جهان به ديدار او ميو اطرافيان خود 
كرد. او به حسن نزيه، كه به عنوان نمايندة بازرگان، سنجابي و طالقاني به مالقات خميني مي

خواهد اطمينان داد كه به هيچوجه قصد پذيرش مسئوليتهاي حكومتي را ندارد، مي رفته بود
اصول مندرج در اعالمية جهاني حقوق بشر  نيز، اطمينان داد كه فقط رهبر معنوي ملت باشد، و

زاده هم پيدا كرده بود. او . همين اطمينان را صادق قطب14در قانون اساسي منعكس خواهد شد
نوشت كه دولت اسالمي به معني حكومت روحانيون به معناي متداول آن  لومونداي در در مقاله
بلكه بدان معني است كه قوانين الهي و اصول اسالمي در جهت تأمين مساوات، عدالت، «نيست 

سنجابي هم كريم ). از 15/11/57. كبه نقل از: ( »آزادي و برادري به مرحلة اجرا در خواهد آمد
خوانيم. او گفت به جمهوري ـ كه در ي انقالب سخني به همين مضمون ميدو روز پس از پيروز

درصد عظيمي از ايرانيان مسلمان «اند كه ـ از آن جهت صفت اسالمي دادهحال تشكيل بود
طبيعتاً هويت اسالمي خواهد يافت و اصول اسالمي كه عبارت از  «. پس اين جمهوري »هستند

 »بستگي است در تكوين مقررات اجتماعي حاكم خواهد بودتقوا، تعاون، عدالت، برابري و هم
 »توهم در مورد كلمة اسالم [را] بيجا«). او، سه هفته بعد گامي فراتر رفت و 24/11/57.ك(

 »من اطمينان دارم كه محتواي جمهوري اسالمي دموكراتيك است.«اضافه كرد:  يوخواند. 
شريعتمداري بود: اللـه كاظم آيتخميني و  هاي مكرركرد گفتهآنچه اطمينان او را تقويت مي

خواهند كه روحانيون به هيچوجه در نظر ندارند مستقيماً امر حكومت را در دست بگيرند، بلكه مي«
گويد سنجابي در خاطراتش ميكريم . آنطور كه 15نظارتي قانوني، مرتب و منظم ،»نظارت كنند

  ). 434: 1368با خميني داشت ( آبشخور تصور اخير صحبتهائي بود كه او در پاريس
كرد. همه شنيده بودند خميني پس از بازگشت به ايران هم سعي در تقويت اين تصور مي

در واقع نيز در روز  يور آنجا كار تدريس را از سرگيرد. كه او به زودي به قم خواهد رفت تا د
اين شهر دائمي خواهد  ها اعالم كردند كه اقامت او دربه قم رفت. روزنامه 1357دهم اسفند 

، با 16دادند. حال اگر كساني بودند كه مردم را از خطر انحصار حكومت توسط روحانيت زنهار ميبود
شدند، كه به قول جانب ديگر باور داشتند و از صدر، روبرو ميبنيابوالحسن واكنش افرادي مثل 

فيگرايان نسبتاً تندرو، مثل . اينها، حتي در صف عر17خواندندآلود مياينرو هشدار را توهم
شدند، چنانكه موافقت خميني با پيشنويس را موافقتي هم پيدا مي آيندگانگردانندگان روزنامة 

و نه، برخاسته از تصورات او از امكانات و موقعيت در آن زمان. شركت ، 18خواندنداصولي مي
نشان ديگري از شيوع وسيع روشنفكران و سازمانهاي مخالف حكومت ديني در بحث پيشنويس 

  .19باور به اين نوع موافقت بود
به انصراف خميني از نظرية واليت فقيه، و يا الاقل از كوشش براي بسياري ديگر باور  علت

پرسي بعد از انقالب، نه واليت توانست اين واقعيت نيز باشد كه او در اولين همهتحقق آن، مي
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 واليت فقيه،م گذاشت. در حالي كه در كتاب فقيه، بلكه جمهوري اسالمي را به رأي مرد
زيرا كه در جمهوري، مانند مشروطه، تصويب  ،جمهوري را خالف حكومت اسالمي خوانده بود

هاي خود . او در مصاحبه20قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت است و نه خاص خداوند متعال
اصطالح جمهوري اسالمي را به شد، در پاريس نيز، هرگاه كه سئوال از شكل حكومت آينده مي

پرسي مذكور تأكيد كرده بود كه خود به جمهوري . خميني يك ماه پيش از همه21كار مي برد
اگر شما «گفت: هم در قم  57بهمن  15در  خوددر سخنراني  و 22اسالمي رأي خواهد داد

  .23»خواهيد [...] پس به جمهوري اسالمي رأي بدهيدحكومت عدل اسالمي مي
ان حزب جمهوري اسالمي هم براي ايجاد اطمينان به اين كه جمهوري اسالمي رهبر

دادند. حقوق اساسي و آزاديهاي شخصي افراد را تأمين خواهد كرد هر قولي را كه الزم بود مي
  ) گفت: 3/12/57(كيهان آيت در مصاحبه با روزنامة  حسنمثال 

اشخاص گرفته شده باشد، چه در در اسالم هيچگاه سراغ نداريم كه جلوي اظهار عقيدة 
زمان پيامبر، چه در زمان خلفاي اوليه و چه به وسيلة ائمة اطهار [...] افراد و گروهها 

توانند حزب تشكيل بدهند و عقايدشان را تبليغ توانند روزنامه داشته باشند، ميمي
ه ريشه كنند، مشروط بر اين كه هويت خود را پنهان نكنند. با رعايت چنين شرايطي ك

در موازين و اصول دموكراسي دارد نه تنها عقايد و احزاب و اجتماعات آزاد خواهد بود 
  بلكه حكومت اسالمي امنيت اينگونه افراد و گروهها را نيز جداً رعايت خواهد كرد.  

اللـه بهشتي چند روز بعد اين قول را با طرح اين نكته تائيد كرد كه به نظر او بين آيت
ادي يك رابطة اصيل و بنيادي وجود دارد و جمهوري اسالمي به تحقق اين رابطه اسالم و آز

  .24خواهد پرداخت
بخش ديگر، اظهارات آن بخش از روحانيت بود كه موافقتي با واليت فقيه عامل اطمينان

دموكراسي بهتر از نوعي طالقاني كه قول  مثلآنطور كه منظور خميني بود، نداشتند. 
يا شريعتمداري كه كار مراجع را ارشاد، راهنمائي و مراقبت  ،25دادي را ميدموكراسيهاي غرب

). 5/12/57. كداد كه آنها خود در حكومت شركت نخواهند كرد (خواند و اطمينان ميمي
پرسي فروردين و قبل از همه ،كنندگان در تدوين پيشنويس قانون اساسيسخناني كه شركت

. شتاد گونههميناز  يتأثيرات نيز كردندة حكومت آتي بيان ميدر بار، پيش از انتشار پيشنويس
رئوس قانون اساسي احتمالي «زير عنوان  57اول اسفند روز  كيهانبه طور مثال روزنامة 

اندركاران قانون دست«نتيجة گفتگوي خود با چند تن از  »جمهوري دموكراتيك اسالمي
  را به اين صورت نقل كرد: »اساسي

ترين قانون اساسي دنياست و در آن همة آزاديهاي ذكر شده در قياين قانون متر
المللي ملحوظ شده و هاي بيناعالمية جهاني حقوق بشر و ساير ميثاقها و عهدنامه

هيچ نوع محدوديتي براي هيچ گروه فكري و عقيدتي قائل نشده است [...] در قانون 
تيازات مساوي برخوردارند و اساسي جمهوري اسالمي همه جا زن و مرد از حقوق و ام

زن حق دارد تا باالترين مدارج اجتماعي را اشغال نمايد و حتي در انتخابات رياست 
جمهوري شركت كند و در صورت انتخاب شدن رئيس جمهوري شود [....] جمهوري 
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اسالمي هيچ تشابهي با عربستان سعودي نخواهد داشت و اگر اسمش جمهوري 
  »[...] است كه مذهب رسمي ايران تشيع است اسالمي شده به اين دليل

كه چند  ديددر سخنان صادق طباطبائي، معاون وزارت كشور توان را مينمونة ديگر يك 
خواست به دستور خميني رئوس مي هنگامي كهبيان كرد.  1358روز پيش از رفراندم فروردين 

  قانون اساسي جديد را به اطالع مردم برساند:
ديد ايران حقوق فردي و اجتماعي كلية افراد و آحاد ملت ايران در قانون اساسي ج

رعايت شده و اصالت آزادي براي همة افراد و گروهها مورد نظر قرار گرفته شده است 
شود. تمام اقليتهاي سياسي [...]  حقوق ضايع شدة اقليتهاي ملي به آنها پس داده مي

انند آزادي بيان، تشكيل اجتماعات هم مانند ماركسيستها از كلية آزاديهاي سياسي م
و احزاب و عمل برخوردار خواهند بود [...] اصالت رهبري به جمع تفويض شده و 

  ).8/1/58(آ.  باشد كشور را اداره خواهد كردجمع از جانب خدا كه رهبر واقعي مي
 از شمار بسيار زياد كتمانهاي ندستههائي تنها نمونه ندقولهائي كه در اينجا نقل شد

خيالي شنوندگان و خوانندگان قولهاي خوب، يا به ظاهر آگاهانه و بدفهميهائي كه بعضاً از خوش
آگاهي بيشتري  هاو علل بدفهمي ها. اگر بخواهيم نسبت به درجة كتمانندشدخوب، ناشي مي

 صدربيابيم بايد به بطور مختصر به چند نكته توجه كنيم. اول اين كه كساني چون ابوالحسن بني
ابراهيم يزدي، كه بويژه در پاريس اطراف خميني را گرفته بودند، از اين طريق كه پاسخهاي  و

. دوم اين كه در 26ساختندكردند كار كتمان را بر او آسانتر مياو به خبرنگاران را دنياپسند مي
آن بحبوحة انقالب ديگر كمتر كسي فرصت تأمل در بارة معناي دقيق عبارات و كلماتي را 

برد. اين نكته از اين جهت ت كه خميني در توصيف حكومت مورد نظر خود به كار ميداش
توانستند به معناي كردند مياهميت دارد كه اگر كساني دقتي در فهم درست آن حرفها مي

ي كه براي آزادي و وطداشت و شرپنهان نقشي كه او براي فقها در حكومت آينده منظور مي
شد پي ببرند. خميني كمتر فراموش هوري در اين حكومت متذكر ميبرابري و دموكراسي و جم

كرد كه تحقق  همة اين ارزشها را به طور كم و بيش واضح، مشروط به عدم مغايرت و يا حتا مي
. سوم اين كه گروههاي مختلف مخاطب، هر يك 27مطابقت آنها با احكام و موازين اسالم بكند

فهمِ به مطلوب آن قولها را داشت. يكي به خاطر ارادتي كه داليل خاص خود، آمادگي براي   اب
ديگري به آن علت كه حركت انقالبي و و به دين و عقيدتي كه به راستگوئي رهبران آن داشت، 

پنداشت كه خود او از روند تاريخ و انقالب پيدا حكومت برخاسته از آن را مطابق تصوري مي
يتش كمتر از نكات ديگر نيست، اين كه در آن زمان، يك نكتة ديگر هم هست كه اهم كرده بود.

اي كرد. تحقق واليت فقيه در فاصلهگوينده هم به امكان قابل تحقق بودن قولهاي خود توجه مي
آنچنان كوتاه پس از پيروزي انقالب و تسجيل آن به نام قانون اساسي جمهوري اسالمي در آن 

. 29گفتديد مياين، سخن در حد آنچه قابل تحقق مي. بنابر28گنجيدزمان، هيچ در تصور او نمي
  داشت تا شايد فرصت اظهار و اعمالش فرابرسد.واليت فقيه را در آستين نگاه مي

خياليها بود كه تودة انقالبي ها و دريائي از باورها و خوشها و شنيدهبا انبوهي از اين گفته
دوق رفراندم رفت تا شكل حكومت آينده مردم هفت هفته پس از سرنگوني رژيم شاه به پاي صن
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اي كه رژيم سلطنتي را سرنگون كرده و ورزانه بود. تودهرا تعيين كند. انتخاب محدود و غرض
توانست يا رأي به مخالفت خود با آن را با اين عمل به واضحترين شكل اعالم كرده بود تنها مي

گويند . شركت در رفراندم عظيم بود. ميادامة آن رژيم بدهد يا جمهوري اسالمي را انتخاب كند
صاحبان حق رأي به جمهوري اسالمي رأي مثبت دادند، به نظامي كه از قانون اساسي و  2/98

محتواي آن تا آن زمان هيچ اطالع درستي نداشتند. رفراندم را تنها چند گروه و اقليتي از 
ايران، سازمان چريكهاي فدائي جبهة دموكراتيك ملي از جمله، صاحبان حق رأي تحريم كردند. 

خلق ايران، و حزب دموكرات كردستان ايران. در عوض جبهة ملي ايران، حزب ايران، شاخة 
اصغر مائوئيستي بقاياي كنفدراسيون ملي دانشجويان ايراني، حزب توده و روشنفكراني چون علي

بت دادند. سازمان صدرحاج سيدجوادي در رفراندم شركت كردند و به جمهوري اسالمي رأي مث
مجاهدين خلق ايران و حزب جمهوري خلق مسلمان نيز با حفظ اعتراض به محدود بودن 
انتخاب بين دو شق جمهوري اسالمي و رژيم سلطنتي، در رفراندم شركت كردند و به جمهوري 

  . 30اسالمي رأي مثبت دادند
  

  مجلس خبرگان به جاي مجلس مؤسسان
انون اساسي يك مجلس مؤسسان تشكيل شود. خميني در ابتدا قرار بود براي تدوين ق

بازرگان به سمت نخست وزيري دولت مهدي انتصاب  در حكمي كه براي 57بهمن  15تاريخ 
تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام «موقت صادر كرد 

يخ هم تشكيل اين مجلس . پس ازين تار31را در رديف وظايف آن دولت بر شمرده بود »جديد
در برابر گروهي از كاركنان راه آهن  58فروردين 19را به كرات قول دادند. مثالً خميني در روز 

. پنج روز پس از رفراندم اول نيز وزارت 32كه به مالقات او رفته بودند وعدة اين مجلس را داد
. هنگامي كه 33خواهد شد مجلس مؤسسان تا دو ماه ديگر برگزار باتكشور اعالم كرد كه انتخا

در اواسط هفتة دوم ارديبهشت طرح كميسيون اول قانون اساسي (طرح حبيبي) منتشر شد 
شد. اين وضعيت تا اتمام كار تدوين پيشنويس قانون هنوز هم صحبت از مجلس مؤسسان مي

كه  اساسي ادامه داشت. تنها در اين زمان بود كه اشارات به انصراف از اين مجلس و به اين
. اين پيشنهادي بود كه ندپيشنويس را مستقيماً به رأي مردم بگذارند به طور علني آغاز شد

  . 34گويا اول بار خميني داده بود
دهد كه در روز اول خرداد در خانة خميني در قم، با نهضت آزادي از نشستي خبر مي

اين پيشنهاد بحث شركت اعضاي شوراي انقالب و هيئت دولت تشكيل شده و در آن در بارة 
كننده در اين نشست همه موافق پيشنهاد بودند. غالب مكالها . روحانيان شركت35كرده بودند

داليل طراحان و هواداران رفراندم  ااصرار بر تشكيل مجلس مؤسسان كردند، ولي پس از آن كه ب
  .36را پذيرفتندپيشنهاد ايشان مستقيم آشنا شدند 

نياز عاجل به تسريع روند عادي كردن اوضاع پس از  -1از:  ندعبارت بود موافقانداليل 
 -3ثباتي وضع براي حمله به انقالب، پيشگيري از خطر استفادة ضد انقالب از بي -2انقالب، 

و ترس از حضور روشنفكران در مجلس  -4فوريت تأمين پشتوانة قانوني براي اصالحات، 
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راندم مستقيم، تشكيل مجلس مؤسسان و . موافقان رف37مؤسسان و استفاده از تريبون آن
را موجب عقب انداختن همة اين اقدامات ظاهراً  واگذاري كار تدوين نهائي قانون اساسي به آن

ترين دليل براي مخالفان واليت فقيه را گويا كنندهدانستند. جالبترين و قانعناپذير ميدرنگ
تركيب «گفتند با اشاره به جو مذهبي روز ميرفسنجاني، يا او و بهشتي با هم، ارائه دادند. آنها 

كه پيشنويس را تصويب  »مجلس مؤسسان تركيب ارتجاعي و متعصبي از آب در خواهد آمد
  . 38نخواهد كرد

كردند كه براي واگذاري تدوين قانون اساسي مخالفان رفراندم مستقيم به قولي استناد مي
تماالً، مالحظة تعداد زياد گروهها و سازمانهاي به مجلس مؤسسان داده بودند. آنها از يكطرف، اح

كردند و مصر بر تشكيل مجلس مؤسسان در بيرون از دايرة شوراي انقالب و هيئت دولت را مي
از طرف ديگر خود نيز در اصل اميدوار بودند كه در چنين مجلسي تعداد بيشتري از موافقان  

و داليل ديگر آنها، سرانجام مخالفان  پيشنويس جمع بشوند. اما زنهار رفسنجاني و بهشتي
رفراندم مستقيم را به قبول يك راه حل مياني، پيشنهاد طالقاني، قانع كرد. راه حل اين بود كه 

با  »مجلس بررسي نهائي پيشنويس قانون اساسي«به جاي مجلس مؤسسان با صدها عضو، يك 
ده ساختن آن براي چهل عضو تشكيل شود كه وظيفة آن بررسي نهائي پيشنويس و آما

. ولي اعترضهاي متعدد، به خصوص در بيرون از دايرة شوراي 39گذاشتن به رأي مردم باشد
نفر افزايش  73انقالب و هيئت دولت موجب شد كه تعداد اعضاي مجلس پيشنهادي را به 

  .40بدهند
و  براي مخالفان واليت فقيه در شوراي انقالب اهميت داشتآنچه عالوه بر داليل فوق، 

كرد، اين بود كه اين مجلس، كه بعدها اميدوار مي پيشنهاديآنها را به نتيجة كار مجلس 
كم در اصول اساسي آن، كاري جز تصويب پيشنويس، دست ،41مجلس خبرگان ناميده شد
اليحة قانون انتخابات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري «نداشته باشد. اين شرط را 

كرد كه مجلس مورد نظر را  وب شوراي انقالب، به اين صورت تأمين مي، مص»اسالمي ايران
اظهار نظر نهائي در بارة متن قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه قبالً تنظيم و در «تنها به 

 . 42كردبود موظف مي »مراحل مختلف بررسي شده

يب بدهند كه بيش از اين مجلس را طوري ترت انتخاباتعالوه بر اين، قول داده بودند كه 
، با اين مجلس . عامل سوم براي موافقت آنها43يك سوم اعضاي آن از بين روحانيت نباشد

ماه به عنوان زمان كار مجلس بررسي نهائي بود. اين مدت تنها براي بررسي و  يكتعيين مدت 
در عين  د. خيال مخالفان واليت فقيهباشكرد كه از پيش آماده شده تصويب قانوني كفايت مي

كم تا حدي، حال از اين حيث هم راحت شده بود كه با تشكيل مجلس بررسي نهائي، دست
لزوم تعجيل در تدوين   كردند، عهدي كه در مورد مجلس مؤسسان داده بودند.وفاي به عهد مي

قانون اساسي به عنوان علت تشكيل مجلس خبرگان، به جاي مجلس مؤسسان، دليلي بود كه 
گرفتند. اما خميني تصويب اين جايگزيني براي اقناع مخالفان اين تصميم به كار ميآنها بعد از 

مجلس مؤسسان را توطئة ضدانقالب عليه اسالم تشكيل راه ديگري را انتخاب كرد. او اصرار بر 
  ).  25/4/58. كخواند (
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  تبليغات علني براي واليت فقيه
مجلس مؤسسان تصويب شد پس از آن كه پيشنهاد تشكيل مجلس خبرگان به جاي 

نوبت به تبليغ علني واليت فقيه رسيد. اين كار با نقد پيشنويس قانون اساسي از اين موضع 
اي شديد عليه كساني آغاز شد كه روحانيت را متهم به حركت . اين مرحله با حمله44شروع شد

ا كه خواهان كردند. خميني حتي پيش از انتشار  پيشنويس كساني ردر جهت انحصار قدرت مي
بدون روحانيت و يا طرفدار اسالم جدائي بين اسالم و سياست، جدائي بين سياست و روحانيت، 

). اگر او پيش از اين تاريخ با 5/3/58. كآزادي خارج از حدود اسالم بودند خائن خوانده بود (
د حاال كرآميز ميبودند برخوردي احتياط  »جمهوري دموكراتيك اسالمي«كساني كه خواهان 

، اولين بازرگانمهدي ). آن هم در صورتي كه اين همانجاناميد (مي »دشمن ما«ديگر آنها را 
بود كه پيشنهاد انتخاب اين عنوان را براي حكومت جديد داده  نخست وزير جمهوري اسالمي

خميني در مقابل جمعي از زنان اهواز همة كساني را كه مخالف قدرت  ،بود. چند روز بعد
خواهيم در ما مي«روحانيت بودند متهم به طرفداري از كمونيستها كرد و اعالم نمود كه گرفتن 

خرداد در  27). او در روز 13/3/58. ك( »اين مملكت اسالم و احكام اسالم جريان پيدا كند
يا پيشنويس، در توضيح  »طرح فعلي دولت«در ضمن صحيح شمردن  ،ديدار با وعاظ تهران
خواهد يك قانون اساسي اسالمي ايجاد كند، مياو مجلس مؤسسان گفت علت مخالفت خود با 

روحاني  يشناسماسال«و اضافه نمود كه اين كار نياز به حقوقدانان غربزده ندارد. آنچه الزم است 
). او با بيان اين جمله 28/3/58. كباشد (مي »اصيل و بعضي اشخاص كه به اسالم آشنا هستند

متوجه عضويت چه كساني در مجلس خبرگان است. دعوت به انتخاب نشان داد كه تمايل او 
شناسان اصيل موضوعي بود كه در سخنرانيهاي او پيش از انتخاب مجلس خبرگان تكرار اسالم

  . 45شدمي
مسئلة اتكاي حكومت به نظام امامت و «گلپايگاني اعالم كرد كه اگر محمدرضا اللـه آيت

بر اساس «حكومتي كه از آن حاصل خواهد شد  »ن نشودواليت فقيه در قانون اساسي روش
  ).30/3/58. ك(» طاغوت و ظالمانه خواهد بود

اما تبليغ مستقيم، وسيع و علني واليت فقيه و نقد پيشنويس به عهدة اشخاص و گروههاي 
. در اينجا گرفتديگر گذاشته شده بود، بطوري كه گويا اين عمل بر اساس يك قرار قبلي انجام مي

 كيهان توان تنها چند نمونه از نظرها و نقدهائي را كه در اين مورد، از جمله، در روزنامةيم
منعكس شده است نقل كرد. اين برنامة تبليغاتي احتماالً با سخناني شروع شد كه خميني در 

در مقابل جمعي از وعاظ و علماي خراسان ايراد كرد. او از آنها خواست  1358خرداد  30روز 
شناس در بارة قانون اساسي اظهار نظر بكنند، زيرا قرار بر بررسي قانون عنوان اسالم كه به

ين از آقايان و علما خواست كه از رفتن به مجلس خبرگان ا اساسي اسالم است. او عالوه بر
خودداري نكنند و مردم را به انتخاب كساني براي عضويت در اين مجلس دعوت بكنند كه 

اللـه منتظري منتشر پيامي از آيت كيهان. در روز دوم تير روزنامة 46»ي چهبدانند اسالم يعن«
كرد كه پيشنويس را در هشت مورد در بوتة نقد قرار داده بود. از جمله بر مرد بودن رئيس 

جعفري تأكيد كرده و ازين كه تعداد فقهاي شوراي نگهبان  ةو مؤمن بودن او به شيع يجمهور
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باشد اظهار نارضايتي نموده بود. هم او، كمي بيش از دو هفتة بعد كمتر از حقوقدانهاي آن 
در قانون اساسي بعد از آن پيشنويس را به طور مفصلتر و از موضعي در معرض نقد قرار داد كه 

  . 47مصوب مجلس خبرگان منعكس شد
در دانشگاه  »كنگرة مسلمانان منتقد قانون اساسي«مجمعي به نام  1358روز چهارم تير 

از شرع  «ران افتتاح شد كه در آن سخنرانان،  پيشنويس را از آنجهت كه برخي از اصول آن ته
و قوة مقننة مذكور در آن، اصل تخصيص انحصاري قانونگذاري به خدا  »و دين اسالم دور است

 كيهان). در روز  ششم تير روزنامة 5/4/58. كرا مراعات نكرده است مورد انتقاد قرار دادند (
االسالم سيد محمد حسين حسيني تهراني به امام خميني را منتشر كرد كه در ي از حجتانامه

متعددي براي اصالح  پيشنويس ارائه شده بود. او از جمله خواستار آن شده  هايآن پيشنهاد
در اين جمهوري اسالمي بايد تمام ضوابط حكومت اسالم مراعات شود و نام جمهوريت «بود كه 

او حاكميت را حق ولي فقيه خوانده و ادغام  .»دولت و حكومت اسالم نيفزايدي چيزي بر محتوا
كرد. نويسندة كتاب قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه در وجود ولي فقيه را طلب مي

گفت در زمينة علوم سياسي زاده، كسي كه خودش مي، خسرو علويسيستمهاي حكومتي جهان
كلية قوانين مصوب مجلس شوراي ملي قبالً «ده بود كه مطالعات وسيعي داشت، پيشنهاد كر

  ). 7/4/58. كبايد به تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد (
كه  نوشت كه بهتر آنست كيهاناي در در مقالهتير شخصي به نام دكتر فاروق  نهمدر روز 

هدة آنها بگذارند. در شوراي نگهبان اكثريت با فقها باشد و نقش اساسي در قانونگذاري را به ع
خواستار  ماه،تير دهم ،الذكردر در كنگرة فوق طي سخنان خوداي علي خامنهسيداالسالم حجت

آن شد كه اصل واليت، كه اصل اول مورد قبول حقوق اسالمي است، در قانون اساسي اسالمي 
پيشنويس  نژاد هم فقدان واليت فقيه در). مهندس حسين11/4/58. ك( »به مورد اجرا درآيد«

   ).همانجاخواند ( »غفلتي بزرگ«قانون اساسي را 
منتشر شد كه در  كيهاندر  »اعالمية گروهي از فضالي حوزة علمية قم«تير  18در روز 

آن بر لزوم اضافه كردن مقام رهبري به قانون اساسي تقريباً با همان اختياراتي تأكيد شده بود 
اللـه اي از آيتبعد در همان روزنامه اعالميهكه به تصويب مجلس خبرگان رسيد. شش روز 

  چاپ شد كه در آن از جمله گفت: »عبداللـه الشيرازي«
نظر بر اين كه حكومت جمهوري اسالمي ايران بايد صد در صد اسالمي و كلية 

االتباع باشد الزم است كه تمام مناصب دستورات همواره براي مردم شرعاً واجب
مهوري و نخست وزيري و همچنين تمام موارد اصول مملكتي، بالخصوص رياست ج

شود با نظر و موافقت هاي ديگر وضع ميقانون اساسي و نيز هر قانوني كه در دوره
الشرايط زمان كه داراي مصونيت بوده و اين اصل تا زمان ظهور حضرت فقهاي جامع

  ولي عصر ارواحنا فدا به قوت خود باقي و تغييرناپذير خواهد بود.
در همة » الشرايطواليت فقيه جامع«) خواهان ذكر اعتبار 1/5/58. كاللـه مرعشي (آيت

در قانون اساسي » لوايح مصوبة مجلس شوراي ملي«اعصار و حق وتوي مراجع تقليد نسبت به 
  و گفت:  صادق روحاني اظهار نظر كرد اللـهتير هم آيت 24در روز شد. 
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يچ نوع تطبيقي با اسالم ندارد [...] بنابراين  اين پيشنويس قانون اساسي به نظر ما ه
  ). 25/4/58. ك( .پيشنويس را اصالً نبايد به مجلس خبرگان ببرند

  اين تقريباً همان كاري بود كه شد. 
  
  مجلس خبرگان اتانتخاب

روي برگرداندن خميني و اطرافيان او از پيشنويس و تبليغات وسيعي كه در نقد اين سند، 
براي توضيح هدفي  وشنهائي رز واليت فقيه در اين فاصله انجام گرفت نشانهاز موضع حمايت ا

كردند. آنها براي انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، دنبال مي، روز 1358مرداد  12بود كه آنها از 
برداري از بهره ، از جملهكسب سركردگي در مجلس خبرگان از وسايل مختلف استفاده كردند

هاي دخالت ب و رهبري آن به دست آورده بود.ي با شركت در انقالنفوذي كه روحانيت سياس
هاي گروههاي مخالف، در انتخابات يك وسيلة ديگر بود. در بارة اين دخالتها نه تنها روزنامه سوء

ين گزارشها، دخالتها طبق ادادند. بلكه حتي برخي از مطبوعات موافق حكومت نيز گزارشاتي مي
  :ندشدبه  اشكال زير انجام مي

  . 48كنداللـه شريعتمداري در انتخابات شركت ميانتشار خبرهاي نادرست، مثالً اينكه آيت
نشين تحريف نتايج انتخابات كه از جمله به انتخاب دو نامزد شيعي در منطقة سني

  كردستان منتج شده بود. 
  تعداد آراء در برخي از استانها بيشتر از تعداد صاحبان حق رأي بود. 

  آميز عليه آنها.اعمال خشونت انجامنامزدها و هواداران آنها با  ارعاب
  بيسوادان به نفع نامزدهاي مطلوب خودشان.  آراي هايتعرفهپر كردن 

تبليغ براي برخي از نامزدها از طريق اعالم اينكه خميني انتخاب آنها را وظيفة شرعي 
  . 49منان شمرده استمؤ

ني كردن انتخابات هم كمك بزرگي به حاميان واليت نظر از اينگونه دخالتها، استاصرف
شد. پيداست كه در دهنده، يكنفر انتخاب ميفقيه كرد. در هر استان براي هر پانصد هزار رأي
، احتمال انتخاب شدن نامزدهاي طرفدار 1358اين سطح و در جو آخوندباوري حاكم در مرداد 
از نامزدهاي سازمانها و گروههاي مخالف واليت  واليت فقيه، كه اغلب از روحانيان بودند، بيشتر

. از طرف ديگر استاني كردن انتخابات خود نتيجة منطقي تبديل مجلس مؤسسان به 50فقيه بود
مجلس خبرگان بود، كه كاهش تعداد نمايندگان و تحديد فرصت انتخاب شدن براي نامزدهاي 

   ساخت.مخالف را ناگزير مي
موجب اعتراض برخي از گروههائي شد كه در حتي بات، دخالت و تقلب در امر انتخا

انتخابات مجلس خبرگان شركت كرده بودند. سازمان مجاهدين خلق، سازمان جنبش، جاما، 
يك نامة ساش و سازمان مسلمانان مبارز از جملة معترضان بودند. آنها اعتراض خود را در 

ها شريعتمداري، قمي و محالتي هم ـه. مراجع تقليد، آيتالل51سرگشاده به خميني اعالم كردند
اعتبار و تقلبهاي انتخاباتي در اللـه قمي انتخابات خراسان را بيدر زمرة معترضان بودند. آيت

). جامعة حوزة علمية مشهد در تلگرافي به نخست وزير و 28/6/58. م خ.آنجا را خيانت خواند (
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در زمان شاه شمرد و اشاره به  وزير كشور انتخابات مجلس خبرگان را شبيه انتخابات
اللـه آيت .52آن انجام شده بود ة برگزاريكرد كه در انتخابات مجلس خبرگان و نحو »جناياتي«

شريعتمداري به عالمت اعتراض در انتخابات شركت نكرد و همصدا با حزب جمهوري خلق 
لي، جبهة ملي، ). جبهة دموكراتيك م29/7/58و  11/5م. مسلمان خواهان ابطال آن شد (خ.

نيز خواهان تحريم انتخابات شدند. دليل آنها امتناع سازمانهاي چپ اقليتهاي قومي و برخي از 
 .53از تشكيل مجلس مؤسسان و تقلب در انتخابات مجلس خبرگان بود

يمن همة اين اقدامات، نتيجة انتخابات همان شد كه حاميان واليت فقيه آرزو  به
نفر معمم بودند. از اينها، جز  55اي كه اعتبارشان تصويب شد مايندهن 72. از ميان 54كردندمي

بودند. در ميان غيرمعممان نيز اكثريت با پيروان همين  »خط امام«چند نفر، بقيه از پيروان 
خط بود. عبدالرحمان قاسملو، نمايندة منتخب آذربايجان غربي تنها كسي بود كه به علت 

. 55به آن مجلس راه نيافت و به تهران نيز نيامد ،لس خبرگانمخالت خميني با حضور او در مج
انتخابات آنچنان مخدوش بود كه حتي برخي از حاميان خميني، مانند فخرالدين حجازي و 

  :نوشتنداي به نخست وزير جعفر شجوني در نامه
اما چيزي كه در نهايت اهميت و غيرقابل گذشت و اغماض است اين است كه تشكيل 

اين تركيب و هيئت يكسان و تعلق آن فقط به يك طبقه توهين بزرگي به  مجلسي با
شود. و اين چقدر خطرناك است كه انبوه صالحيتها و تمام جامعة ايران تلقي مي

شود با اين صداقتها كه به منزلة سرماية بزرگ دوران سازندگي اين كشور محسوب مي
، نهضت آزادي( گيري درآيند.كنارهكشي به حال انزوا و رفتار يكطرفة ظالمانه و حق

   56).1362، 38شمارة 
  

  تصويب واليت فقيه در مجلس خبرگان
مجلس خبرگاني كه به اينصورت به وجود آمد ديگر تمام شرايط الزم براي وارد كردن 

كرد. توجه به  پيشنويس ديگر لزوم چنداني نداشت. واليت فقيه در قانون اساسي را تأمين مي
را كنار بگذارند. خميني در پيامي كه به مناسبت افتتاح  هرگاه كه الزم ديدند آنتوانستند مي

  اين مجلس به اعضاي آن داد اين روش را توصيه كرد:
با توجه به اسالمي بودن انگيزه و رمز پيروزي انقالب [...] و چون اين يك امر 

شرعي از تخصصي است دخالت وكالي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام 
كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صالحيت و تخصص الزم است. 

كنم كه اگر بعضي از وكالي مجلس تمايل به [...] من با كمال تأكيد توصيه مي
مكاتيب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافي باشند تمايل خودشان را در 

 هند و مسير انحرافي خود را از اين قانونقانون اساسي جمهوري اسالمي دخالت ند
اي از  پيشنويس قانون اساسي جدا كنند.[...] علماي اسالم حاضر در مجلس اگر ماده

و يا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسالم ديدند الزم است با صراحت اعالم دارند و از 
  )و... 319: 4، خبرگان( ها و نويسندگان غربزده نهراسندجنجال روزنامه
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مجلس خبرگان، به تبعيت از اين توصيه، از همان آغاز كار پيشنويس را به كنار نهاد. لزوم 
اي علي خامنهسيداالسالم اين عمل را در همان جلسة افتتاحي به طور علني اعالم كردند. حجت

 كنندة افكار و عقايدمحيط و محدود ةهر چيزي كه كانالي و معبري باشد و مسدودكنند«گفت: 
 »اين جلسه باشد اعم از نظامنامه يا  پيشنويس قانون اساسي هر دو به طور برابر مردود است.

منتظري هم در اولين جلسة حسينعلي اللـه ). اين معني را رئيس جلسه، آيت13: 1(خبرگان، 
كاري مجلس تكرار كرد. او گفت ما اگر بخواهيم پيشنويس را مقياس كارمان قرار بدهيم 

). برخي 38: 1، خبرگان( »ماند.صولش را بايد تغيير بدهيم و چيزي از آن باقي نميخيلي از ا«
، 39: 1، خبرگانديگر از نمايندگان هم اين نظر را در اين جلسه و جلسات بعد تكرار كردند (

تا آنجا پيش رفت كه يكي از اعضاي مجلس، موسي تحقير آن  و پيشنويس بهاعتنائي ). بي69
بعضي از دوستان اصرار بر تغيير حتي بعضي «كه از اين ، در جلسة هفدهم موسوي قهدريجاني

 اظهار تعجب كرد »رساندهكه در پيشنويس قبلي بوده [و] مطلب را كامالً مي ][دارند از اصولي
شود گويند اين اصولي كه تصويب مياالن هم براي مردم اين اشكال وجود دارد كه مي«: افزود و

بهشتي  محمدحسين. پاسخ او را نايب رئيس مجلس، »پيشنويس قبلي ندارد اي با آنهيچ رابطه
تشكيل اين مجلس براي آن نيست كه پيشنويس قبلي با كم و زياد كردن يك كلمه يا «داد: 

  ).434: 1، خبرگان( »جمله عيناً تصويب بشود.
عالوه بر  كه از ابتداء  وجود داردهائي دال بر آن در برخي از اينگونه اظهارات نشانه

پيشنويس طرحهاي كامل يا جزئي ديگري با محتواي واليت فقهائي هم به مجلس ارائه شده 
 ند. در عمل اينگونه طرحها موافقت بيشتري با تمايل اكثريت بزرگ اعضاي مجلس داشت57بود

. پذيرش واليت فقيه، به صورت ندو مورد قبول آنها در تهية متن نهائي قانون اساسي قرار گرفت
صويب اصول مربوط به اين موضوع در جلسات مختلف مجلس عملي شد و در نطقهاي قبل از ت

دستور برخي از نمايندگان مورد حمايت قرار گرفت. محمد كياوش در جلسة سوم مجلس اظهار 
 »طبق دستور خدا و سنت پيامبر اكرم عمالً تحقق يابد«اميدواري كرد كه واليت فقيه 

قبل از هرچيز بايد «حمان حيدري در همان جلسه گفت كه مجلس ). عبدالر49: 1، خبرگان(
). محمد 51: 1، خبرگان( »الشرايط تقليد داشته باشد.توجه كامل به اصل واليت فقيه جامع

كه  »سپاردقدرت را دست اعلم و بصير به اوضاع جهان مي«مهدي ضيائي اعالم كرد كه اسالم 
). حسن رباني املشي خواست كه مجلس واليت فقيه 58: 1، خبرگانباشد (همان فقيه اعلم مي

آبادي ). طاهري خرم61: 1 ،خبرگان( »كه امري بسيار پر اهميت است«را به كرسي بنشاند 
). و از اين نوع تأئيدات 65: 1، خبرگانمتذكر شد كه واليت فقيه خواست اكثريت مردم است (

  صورت گرفت.زياد بسيار 
گنجاندن واليت فقيه در قانون اساسي، با نقد  بحثهاي مجلس خبرگان در ضرورت

توأم بود. به عنوان نمونه محمد كرمي علت اين غفلت  ،پيشنويس به خاطر غفلت از اين ضرورت
ديد. او گفت از اينجهت مي »مباني اسالم«كنندگان پيشنويس از تدوين »عدم شناخت«را در 

). قبول واليت فقيه در 39: 1، خبرگاناست ( »پر از انحراف و اغالط علمي«است كه پيشنويس 
متن مصوب مجلس خبرگان در جلسات نهم تا يازدهم آن صورت گرفت، يعني هنگامي كه 
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گرفت، اصلي كه مباني ايماني جمهوري اسالمي را قانون اساسي انجام مي 2مذاكره بر سر اصل 
محمد است. به قول الشرايط كند. يكي از اين مباني، اجتهاد مستمر فقهاي جامعتعيين مي

كنند ها ترجمه ميرباني املشي اين وظيفه از عهدة كساني كه قرآن را به كمك لغتنامهمهدي 
). بهشتي اضافه كرد كه براي اين كار نياز به اجتهاد اصيل است، 209: 1، خبرگانخارج بود (

لوژيك، يعني در در يك نظام ايدئو«ها و روشها زيرا كه قانونگذاري و تهيه و تصويب آئيننامه
تواند دور از نظر مكتب و جهتگيري آن صورت يك نظام مكتبي و در يك جامعة مكتبي نمي

ما همواره به  »البته منبع براي شناخت نظر اسالم، كتاب و سنت است«، و از آنجا كه »بگيرد
  ).261: 1، خبرگاناجتهاد مستمر براي استنباط آراء و احكام اسالم احتياج داريم (

قانون اساسي منعكس شد. ولي احتماالً به خاطر  5، در اصل بارزترين شكليت فقيه به وال
را بيشتر به صورت غيرعلني، يعني در نشست مشترك  پرهيز از ناماليمات، مذاكره دربارة آن

كميسيونهاي مجلس انجام دادند. در جلسة عمومي مجلس تنها يك موافق و يك مخالف اجازه 
به عنوان موافق خود . بهشتي به عنوان طراح پيشنهاد، 58ل را داشتندصحبت دربارة اين اص

   صحبت كرد. داليل او همانهائي بودند كه هنگام دفاع از اصل دوم ايراد كرده بود:
اگر قرار است كه نظام آيندة ما جمهوري اسالمي باشد در اينصورت بايد اين نظام، 

اني باشد كه چه از نظر آگاهي به اش بر دوش كسي يا كسرهبري و مركز ثقل اداره
اسالم و چه از نظر التزام و مقيد بودن به وظايف يك مسلمان در تمام وظايف فردي، 

  .سياسي، خانوادگي، اجتماعي الگو و نمونه باشد
در ادامه گفت كه اين نظام با جمهوري دموكراتيك فرق دارد، زيرا كه در دموكراسي، وي 

رام به آراي عمومي ناچار به تبعيت از مردمند، مردمي كه حكومت و رهبران به خاطر احت
و). در بحث راجع به  379: 1، خبرگاندر اكثريت خود به فساد گرايش پيدا كنند. ( توانندمي

قانون اساسي كه حول انتخاب رهبر يا شوراي رهبري و صفات شخصي  109تا  107اصول 
  . شديت فقيه تكرار زد نيز داليل معمول در دفاع از والرهبر دور مي

حسن آيت در توضيح اهميت واليت فقيه گفت كه او نمايندگي در مجلس خبرگان را شايد 
  ).1092: 2، خبرگانبه اين علت پذيرفته است كه تا آنجا كه در قدرت دارد از اين اصل دفاع كند (

كه مربوط انتخاب رهبر و نقشي كه قرار شد در اين رابطه به عهدة ملت بگذارند، تا آنجا 
شد، مشكل چنداني ايجاد نكرد. تنها سئوالي كه به طور گذرا مطرح شد به شخص خميني مي

اين بود كه آيا او رئيس جمهور كشور باشد يا رهبري مافوق همة قواي حكومت؟ بدون بحث 
زياد رأي به شق دوم دادند. با اينكه بسياري از نمايندگان بر انتخاب رهبر توسط ملت اصرار 

ردند و ضرورت اين روش را در تأكيد بر حق حاكميت ملت و اهميت آن در جمهوري كمي
ديدند، مخالفتي هم با اين اصل نداشتند كه اين انتخاب به طور غيرمستقيم، يعني اسالمي مي

اي كه بعدها توسط يك مجلس خبرگان رهبري انجام بگيرد. محمد فوزي به پيشواز از آئين نامه
البته از نقطه نظر شرعي «يندگان اين مجلس تدوين شد تأكيد كرد كه براي انتخابات نما

خبرگان افرادي هستند كه قدرت علمي آنها در حد اجتهاد باشد يا قريب به اجتهاد [...] با 
). جايگاه ويژة مجلس خبرگان رهبري در 1087: 2، خبرگان( »معرفي جامعة روحانيت يا علماء
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به عهدة تعيين آئيننامة انتخاباتي آن نه به عهدة پارلمان، بلكه اين مصوبه نيز انعكاس يافت كه 
هاي بعد باشد. عليه اين همه شوراي نگهبان در دور اول و خود مجلس خبرگان رهبري در دوره

صدر بود كه نمايندگان را از بنيابوالحسن امتياز، دو تن از نمايندگان اعتراض كردند. يكي 
از جملة «اد و گفت: آئيننامه نوشتن و قانون نوشتن كه ديگر كردن همة چيزها زنهار د هخاص

، نظامنامه نوشتن كار مجلس شوراي »توانند بفهمندقوانين الهي نيست كه بگوئيم فقها فقط مي
  ).1103: 2، خبرگانملي است (

نمايندگان دربارة شرايط و صفات رهبر و يا شوراي رهبري و اين كه او يا آنها بايد 
نظر بودند كه را داشته باشند چنان هم »ي و تقوائي الزم براي افتاء و مرجعيتصالحيت علم«

. صحبت دربارة 59بحث و تصويب طرح مربوط به آن بيش از چند دقيقه به طول نينجاميد
مسئلة رابطه بين رهبر و ساير مراجع كوتاه بود و منجر به تصميمي نشد. سئوال را ابوالحسن 

اينها مقام فقاهتشان محفوظ «). محمد يزدي گفت: 1066: 2، نخبرگاصدر مطرح كرد (بني
 »است، يعني همان مقام رسالت، يعني مقام افتاء، يعني مقام بيان حكم نه مقام تصدي

بيني رقابتهاي ممكنِ آتي بين مراجع و). احمد حجتي كرماني، با پيش 1069: 2، خبرگان(
در يكديگر را داد. به قول او بدين ترتيب  تقليد، پيشنهاد ادغام سمت رهبري و رئيس جمهوري

شود خواهد بود، و پس از او آن كس صاحب اين مقام مي يامام خميني نخستين رئيس جمهور
كه موفق به جلب موافقت مراجع تقليد براي انتصاب خود به اين سمت گردد. در غيراين صورت 

ما را در برابر دولت ايفا خواهند نقش گذشتة «يابند همان مراجعي كه به شوراي رهبري راه نمي
  ).1124: 2، خبرگان، يعني مخالفت دائم با مقام رهبري (»كرد

در بحث راجع به تعيين اختيارات رهبر، كوشش هواداران واليت فقيه معطوف به آن بود كه بر 
 ، كه نسبت بين رهبر و57اين اختيارات هرچه بيشتر بيفزايند. در طرح پيشنهادي مربوط به اصل 

قوة «و  »قوة ملت«ترتيب كه رفت، بدينكند، سخن از پنج قوه ميقواي حكومت را تعيين مي
افزود. اما معلوم شد كه اين پيشنهاد با اعتقاد به را به سه قوة مقننه، مجريه و قضائيه مي »رهبري

ث اصلي انحصار حاكميت در مقام خداوندي و تفويض آن از طريق ملت به ولي فقيه مغايرت دارد. بح
در بارة اين پيشنهاد در بيرون از جلسة عمومي مجلس انجام شد. نتيجه، كه در عرض تنها چند 
دقيقه به تصويب جلسة عمومي رسيد، آن شد كه به سه قوة مرسوم كفايت كردند و هر سه را در زير 

  ).1697، 3و...،  53، 1، خبرگانقرار دادند ( »واليت امر و امامت امت«نظارت 
، يعني اصلي كه 110ي سرنوشت قانون اساسي به اصل مكارم شيراز ناصر به نظر

). به نظر احمد نوربخش 1113: 2، خبرگان، وابسته بود (شمردبرمياختيارات و وظايف رهبر را 
 »رهبر بايد اختيار تام داشته باشد«تعيين قدرت رهبر خارج از اختيارات مجلس خبرگان بود: 

وربخش با تأكيد به اين امر ظاهراً قصد مخالفت غيرمستقيم با ). ن1192،972 ،2، خبرگان(
ولي در عوض به تعداد بيش از حد نصاب، نمايندگاني بودند كه واقعاً  .واليت فقيه را داشت

شدند. مثل محمد رشيديان، جواد فاتحي يا عبدالحسين خواهان اختيارات تام براي رهبر مي
قدرت در دستش باشد و «اليت فقيه آن است كه دستغيب. به قول دستغيب معناي تصويب و

آيت در بحث دربارة اختيار حسن ). 1115، 1065، 1158 ،2، خبرگان( »بتواند بسط عدل بدهد
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رهبر در امر تعيين فرماندهي كل قوا، هنگامي كه سخن از واگذاري تصدي كارهاي اداري و 
اض زد، زيرا كه به نظر او اين ري به عهدة كارشناسان نظامي رفت، دست به اعتركتنظيمات لش

  ). 1112 ،2، خبرگانامر تحديدي در اختيارات رهبر بود (
بسياري از نمايندگان با اين كه اختيارات رهبر در ارتباط با رئيس جمهوري محدود به اختيار 

خواست كه انتصاب قطعي رئيس جمهوري، پس عزل او باشد مخالف بودند. عبدالرحمان حيدري مي
اللـه صافي كاشاني طالب تعيين ). لطف1141، 2، خبرگانب او از طرف ملت، با رهبر باشد (از انتخا

  ). 1161، 2، خبرگانرئيس جمهوري توسط رهبر بود (
حسينعلي منتظري طرفدار آن بود كه كانديداهاي رياست جمهوري را رهبر تعيين كند. او 

ولي فقيه و مجتهد روي رياست «گفت: اگر تمام ملت هم به يك رئيس جمهوري رأي بدهند 
، زيرا حكومت او جابرانه خواهد »جمهوري او صحه نگذارد اين براي بنده هيچ ضمانت اجرائي ندارد

  ).1182، 1142، 2، خبرگانبود (
تعيين نسبت بين حق حاكميت ملت و واليت فقيه در قانون اساسي موضوع يكي ديگر از 

يندگان سعي در انكار تضاد بين اين دو نوع حاكميت بحثهاي مجلس خبرگان بود. تعدادي از نما
كردند. محمد فوزي معتقد بود كه خدا حق حاكميت خود را، هم به آحاد ملت تفويض كرده مي

اند و يك خصوصيتي دارند كه آن افراد افرادي كه در يك شرايط خاصي قرار گرفته«است و هم به 
را از طريق انتخاب غيرمستقيم فقهاي مزبور به  . آحاد ملت حق خود»الشرايط هستندفقهاي جامع

كنند. غيرمستقيم از آنرو كه آحاد ملت، كه  خود قادر به تشخيص صالحيت فقها رهبري اعمال مي
علي تهراني هم گذارند. براي رهبري نيستند، انجام اين كار را با انتخاب خبرگان، به عهدة آنها مي

با استفاده از حق حاكميت خود رأي به واليت فقيه  منكر تضاد شد و استدالل كرد كه مردم
  . دهندمي

حق حاكميت ذاتي بر اساس آزاد بودن انسان «محمد يزدي مسئله را از طريق اشاره به اين كه 
اين حق الهي از تصديق نبوت و «حل كرد و اضافه نمود كه  »گيرددر اسالم در دايرة احكام قرار مي

  ). 517، 512، 510، 2، خبرگان( »يدآامامت و واليت به وجود مي
حسينعلي منتظري رضايت چنداني با اين نحوة حل تضاد نداشت، زيرا به نظر او واليت فقيه از 

ملت احترام «كند: مقولة حاكميت ملت به اين معنا نيست كه ملت هركسي را كه خواست انتخاب 
، زيرا »ق. حاكميت ملت غلط استگذارد، نه حاكميت ملت به طور اطالكامل به انتخاب فقيه مي

  ). 1066، 2، خبرگانكند و خبرگان هم فقيه را (ملت خبرگان را انتخاب مي
ابوالحسن دستغيب در ضمن تأكيد بر حق حاكميت فقها كارآمد شدن آن را مشروط به 

حكومت الهي كه حكومت امام و ولي امر است وقتي است كه اكثريت ملت «موافقت ملت با آن كرد: 
اگر اكثريت ملت حاضر شدند براي اطاعت آن وقت است كه بر ولي امر واجب  ن را بخواهند.آ

). در نظر جعفر سبحاني 1158، 2، خبرگان( »كه بيايد ميدان و زمام امور را در دست بگيرد شودمي
واليت فقيه وسيلة تأمين حاكميت ملت بود. دليل او آن بود كه هرگاه كه در اجتماع ما يك فقيه 
مقتدر وجود داشته است او حافظ آزادي و مانع استبداد بوده و به آزاديهاي ملت كمك كرده است 

  ).1063، 2، خبرگان(
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  جدال بر سر واليت فقيه
  
 

  
  نقد واليت فقيه در مجلس خبرگان

توانست تأثير با اكثريتي كه فقها در مجلس خبرگان داشتند مخالفت با واليت فقيه نمي
تيجة كار آن مجلس داشته باشد. در عمل اصول مربوط به اين امر با اكثريتي بزرگ چنداني در ن

. حتي نمايندگان مخالف واليت فقيه به علل مختلف در جلسات 1ندبه تصويب مجلس رسيد
عمومي مجلس پيگيرانه به ابراز موضع خود نپرداختند. برخي تنها هشدار دادند كه در تصويب 

بيرون از مجلس غفلت كرد. پيش از آن هاشم صباغيان، وزير كشور  واليت فقيه نبايد از جو
بيني قصد اكثريت نمايندگان، در پيامي به مناسبت افتتاح مجلس، آنها را دولت موقت، با پيش

اصل را بايد بر اين «در تدوين قانون اساسي منع كرده بود:  »گرائيهاانحصارطلبي و تفرقه«از 
دسته و گروه ديگر امتياز و برتري سياسي خاصي نداشته و از گذاشت كه دسته و گروهي بر 
). پيش از او بازرگان هم در پيام خود اظهار ...و 8 ،1، خبرگان( »قدرت بيشتري برخوردار نباشد

هم حق «اميدواري كرده بود كه مجلس بررسي قانون اساسي آنچنان قانوني را تدوين كند كه 
 »آن ادا شود و هم حق مسلمانان چهار گوشة دنيا تاريخ و ملت ايران به نحو احسن در

، گفت با واليت فقيه تنها در 2اللـه سحابي در مذاكره دربارة اصل ). عزت...و 7 ،1، خبرگان(
فقيه در اجراي سياست و در توزيع قدرت «با عمل حتمي  »رادفتم«صورتي مخالفت است كه 

ت كه اين سند مغايرتي با واليت فقيه به باشد. او در دفاع از پيشنويس گف »سياسي در جامعه
معناي استخراج احكام و رد فروع بر اصول توسط فقها ندارد و منظور آن از حاكميت ملي 

صدر نيز اعتراض كرد كه ). بني...و 1،90، خبرگانقانونگذاري در احكام شرعي نيست (
ز امام خميني جامعيت كنند كه كسي جنمايندگان در حالي تمام روز صحبت از واليت فقيه مي

بايد مجموعة متصديان قواي حاكمه، «صورت  ينا الزم براي ولي فقيه شدن را ندارد. او گفت در
اي انتقاد خود در اينمورد را در اللـه مقدم مراغه. رحمت2»فقيه صاحب صالحيت تلقي شود

آراي عمومي  3پيشنويس شده بود. اصل  3ايراد كرد، كه جانشين اصل  5صحبت در بارة اصل 
به «اي گفت كه اينكار مراغهمقدم كرد. را انكار مي ، آن5خواند و اصل را مبناي حكومت مي

در عين حال موافقت خود با اصل نظرية واليت فقيه،  ويدر شأن مجلس نيست.  »صورت فعلي
ر خاص د ةاسالم را نبايد يك طبق«به معني حكومت اسالمي را اعالم كرد، ولي اضافه كرد كه 
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). احمد نوربخش در و... 373 ،1، خبرگانكند (انحصار خود بگيرد. اين كار را جامعه قبول نمي
نطق پيش از دستور جلسة بيست و دوم مجلس اظهار نگراني كرد از اينكه اگر واليت فقيه 

. او توجه مجلس را به بشوندخداي نكرده بد عمل بكند مردم براي هميشه از اسالم رويگردان 
علت بزرگ موفقيت رهبر انقالب در اين معني بود كه تكيه بر مردم «ته جلب كرد كه اين نك

در قانون اساسي بايد كوشش كرد كه « وي افزود:. »كرد، به مردم شخصيت و مسئوليت داد
  ).و... 556 ،1، خبرگان، نه به روحانيت (»مسئوليت به مردم داد

، تنها كسي بود كه با واليت فقيه حميداللـه مرادزهي، نمايندة سيستان و بلوچستان
اعالم كرد كه با كل محتواي اين  5مخالفتي محتوائي و قطعي كرد. او در مذاكره در بارة اصل 

اي، كه بنا بود به اسم مخالف مراغهمقدم اصل كامالً مخالف است. سپس با اشاره به اينكه آقاي 
حبت به عنوان مخالف محتوائي صحبت كرده باشد، مخالفتي در محتوا نكرده بود، اجازة ص

). طالقاني هم با واليت فقيه به شكلي كه در قانون 1،382، خبرگانخواست، كه اجازه نيافت (
). 1/7/58، م. خ.اساسي آمد مخالف بود. گويا او در خارج از جلسة عمومي رأي مخالف داده بود (

را نادرست شمرد، براي  او در گفتگو با علي گلزادة غفوري تعجيل در تدوين قانون اساسي
را به او تحميل كرده  شركت در جلسات مجلس اظهار بيعالقگي كرد و گفت كه عضويت در آن

اي كه به مناسبت مرگ طالقاني نوشت ) در مقالهو...199 ،1358صدر (). بني3/6/58.،كبودند (
واهند قانون اساسي را خاينها مي«صدر گفته بود از كار مجلس را گزارش داد. او به بني اونگراني 

  .»مثل يك قبا براي خودشان ببرند
شمرد، نيز دو ؛ اصلي كه وظايف و اختيارات رهبر را برمي110در مذاكره در بارة اصل

رويها ديدند. ناصر مكارم شيرازي اين اصل را نمايندة معمم خود را ناچار به بيان زنهار از زياده
رت، صورتي كه بعداً تصويب شد، تصويب بشود آيندة ساز خواند و گفت اگر، به اينصوسرنوشت

انقالب به خطر خواهد افتاد. دليل اصلي او غير عملي بودن اين اصل بود. دليل دوم اين بود كه 
آويز براي دشمن كند [...] اين بهترين دستدشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد مي«

اي از علماي ديني در مجلس خبرگان نشستند و يك است. آنها با همين سند خواهند گفت عده
. سپس خدا را به »كرد نوشتند و رفتندهاي حكومت خودشان را تثبيت ميقانون اساسي كه پايه

اما فردا اين «شهادت طلبيد و مجلسيان را متوجه اين امر كرد كه اگر مردم امروز چيزي نگويند 
خواست حجتي كرماني ميو...). محمدجواد1114، 2،خبرگان( »قانون را كنار خواهند گذارد

كه در جامعه پديدار شده  »العمل منفيهاي يك عكسها و طليعهطاليه«نمايندگان را متوجه 
ما با «بود، بكند. او طالب آن بود كه واليت فقيه را طوري اجرا كنند كه جامعه بپذيرد. او گفت 

ديكتاتوري "كنيم. هم اكنون نظرية راضي ميها را نانوشتن اين قانون اساسي بعضي تحصيلكرده
خيل بي مسكنها، خيل «اند. فردا هم جا رواج دادهرا در همه "استبداد روحانيت"و  "آخوندي

و كار از  »شوندهاي ناراضي ملحق ميها، خيل ناراضيها به اين تحصيلكردهبيكارها، خيل گرسنه
كرد و مانع از اين ود كه از اسالم پاسداري ميشود. واليت فقيه مطلوب او آن بحد مراد خارج مي

شد كه اسالم به دست دشمن نابود بشود. خواست مشخص او اين بود كه شرط رئيس مي
 .3و...) 1122، 2، خبرگانجمهوري منتخب مردم فقاهت باشد، امام خود رئيس جمهوري بشود (
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  از مجلس خبرگان  خارجواليت فقيه  مقاومت در برابر
شد بازتاب موج اعتراضي بود كه در بيرون از زبان حجتي كرماني جاري ميهشداري كه 

كرد. اعتراض، به انحراف آن مجلس از مفاد از مجلس خبرگان برخاسته بود و رشد مي
پيشنويس و به اقبال آن به واليت فقيه بود. دامنة موج مخالفت به هيئت دولت هم رسيده و 

اي كه برخي از اعضاي شوراي انقالب هم در آن در جلسه وزرا را وادار به واكنش كرده بود.
شركت داشتند مسئله را به بحث گذاشتند و با اكثريت رأي وزيران تصميم به انحالل مجلس 

اي بود كه از ابتداء براي خبرگان گرفتند. دليل اين تصميم، يكي تجاوز مجلس از فرصت يكماهه
نحراف آن بود از پيشنويس. قرار شد كه تصميم را كار اين مجلس مقرر شده بود، و دليل ديگر ا

) شبانه روانة قم شدند 27، 1377پيش از انتشار به اطالع خميني برسانند. به قول ناصر ميناچي (
. پس دولت نيز از 4»با شدت و عصبانيت تمام مخالفت كردند«و نظر او را جويا شدند. ايشان 

خود آن و پشتيبانش، يعني رهبر انقالب، واگذار انحالل منصرف شد و كار مجلس خبرگان را به 
، به خاطر 58كرد. مردم از اين تصميم و آنچه بر آن رفت بيخبر ماندند و تنها در روز اول آبان 

سخناني كه خميني روز قبل در برابر روحانيون غرب تهران ايراد كرده بود، مطلع شدند كه گوئي 
. خميني در آنجا به همة طرفداران انحالل، بدون كساني قصد انحالل مجلس خبرگان را داشتند

ذكر نام حمله كرده و آنها را به تنفر از اسالم، انحراف از نهضت، خيانت؛ در صورت آگاهي، و 
واليت فقيه چيزي نيست «جهالت؛ در صورت ناداني متهم كرده بود. او در عين حال گفته بود كه 

   . 5)1/8/58. ك( »يه همان واليت رسول استكه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. واليت فق
عليه شيوة كار مجلس خبرگان و  ي كه از جانب روحانيتمهمترين و شديدترين اعتراضات

رضا زنجاني،  صورت گرفت از جانبواليت فقيه، به نحوي كه در آن مجلس تصويب شده بود، 
اين مجلس خبرگان «كه  بيني كردزنجاني پيش . بودقمي بهاءالدين شريعتمداري و كاظم 

، م. خ.و انقالبيون را دستخوش انشعاب و اختالف خواهد كرد ( »ها به دنبال خواهد داشتفتنه
ديد كه موقتاً همان ). او كه مخالف تعجيل در تدوين قانون اساسي بود بهتر آن مي6/8/58

ه و منهاي مواد مربوط ب 6قمري، با حفظ اصل دوم متمم 1324-25قانون اساسي مصوب 
دادند تا فرصت كافي براي تدوين قانون اساسي جمهوري سلطنت، را مالك عمل قرار مي

االمر در قرآن را كه براي توجيه واليت فقيه به اسالمي وجود داشته باشد. او استناد به آية اولو
به اتفاق مفسرين و «گرفتند نادرست خواند و اطاعت بالشرط مردم از ولي امر را كار مي

 يو دانست. »الصلوت و السالماماميه در مبحث امامت مخصوص به ائمة هدي عليهم متكلمين
 »معقول نيست كه خداوند حكيم اختيارات امام معصوم را به غير معصوم واگذار كند.«گفت مي

شريعتمداري هم عجله در كار تدوين قانون اساسي الزم نبود. او هم مانند زنجاني  كاظمبه نظر 
). 22/7/58 ،15 ،.م .خي موقت به قانون اساسي قديم و اصل دوم متمم آن بود (معتقد به اكتفا

تا حدودي كه ثابت و محقق است در اعمالي است كه متصدي شرعي «به نظر او واليت فقيه 
كنترل و مراقبت از قوانين «). او كه 1/7/58، .م .خ( »ندارد و آن اعمال بايد صورت بگيرد

را، از نظر عدم مغايرت آنها با شرع، حق فقيه  »ي دولت و ادارات تابعههانامهمجلس شورا و آئين
اي تفسير بشود كه با قوانين دانست، در عين حال خواهان آن نبود كه واليت فقيه به گونهمي
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گفت ريشة قدرت و حكومت مي يوويس قانون اساسي ناسازگار باشد. ديگر و از جمله با پيشن
تخاب همين مجلس خبرگان و انتخاب مجلس شورا و شوراها از طرف در ملت نهفته است زيرا ان

است. مردم، به نحوي كه همين مجلس خبرگان تصويب كرده است، دليل واقعيت حاكميت 
تواند اصلي را تصويب كند كه مغاير با حاكميت مردم باشد. در برين مجلس خبرگان نميبنا

واليت «مصوب مجلس خبرگان زير عنوان  5ل جاي ديگر، او واليت فقيه را، به نحوي كه در اص
و  »گيرنده در دست يك تنآمده است، كانون تمركز همة نيروهاي تصميم »امر و امامت امت

، م. خ.خواند ( »نابردار خلق خدا در ادارة جمعي جامعهبي اعتنائي به حق تعطيل«نمودار 
م نيست، از هيچ اعتبار و گفت معناي واليت امر و امامت امت معلووي همچنين ). 29/7/58

مفهوم حقوقي برخوردار نيست و جائي در فقه ندارد. اعتقاد شريعتمداري به حاكميت مردم 
ين بر او  ار دادن قوانين مسلم شرع را بدهدآنها حق  مورد سئوال قر بهالبته آنچنان نبود كه 

  .7تأكيد كرد منتشر شدآيندگان در روزنامة  58فروردين  20اي كه در در مصاحبه نكته
را بي  »الشرايطحكومت اسالمي بدون واليت فقهاي جامع«ضمن اينكه  بهاءالدين قمي

وسعت واليت فقيه به مقدار واليت رسول خدا (ص) و «مخالف آن بود كه دانست معني مي
  .8)15/7/58، م. خ.باشد ( »اللـه عليهمنين صلواتؤواليت حضرت اميرالم

مخالفت خود را با صريحتر از همه جمهوري خلق مسلمان در ميان احزاب اسالمي حزب 
 ،برخي از رهبران معمم آن حزب 58واليت فقيه اعالم كرد. در روزهاي نخست ارديبهشت سال 

به بايد در اينگونه مسائل  آنها اعالم كردند كهرهبري مراجع در امور سياسي را منكر شدند. 
. اين حزب حتي با 9شمردها در امور فقهي معتبر و نظر آنها را تن كردمشورت با مراجع اكتفا 

مجلس  اتو انتخاب10نشاندن مجلس خبرگان به جاي مجلس مؤسسان اعالم مخالفت كرد
خبرگان را تحريم نمود. جلسات عمومي هفتگي در خانة اين حزب، پيش از تعطيل اجباري آن، 

و كردند. مي اظهاررگان را مركزي بود كه مخالفان واليت فقيه داليل خود عليه كار مجلس خب
اين داليل و  انتشار وسيع ، ارگان مطبوعاتي اين حزب، تبديل به وسيلةخلق مسلمانهفته نامة 

زاده، يكي از اعضاي كميسيون حقوقي اين حزب، در جمعبندي مواضع شده بود. هادي اسماعيل
، .م .خ( »استمجلس خبرگان رژيم ديكتاتوري را تصويب كرده «كار مجلس خبرگان نوشت: 

). او نتيجة كار آن مجلس را با سمي مقايسه كرد كه بر ريشة نهال حاكميت ملي 27/8/58
الخلقه ناميد و مغايرت نتايج كار آن با مجلس خبرگان را موجودي ناقصوي ريخته باشند. 

  اصول دموكراسي را جزء به جزء برشمرد. 
برگزار شد، نتيجة پيگيرانة اين موضع  1358آذر  12تحريم رفراندم قانون اساسي، كه در 
اي كه اين حزب به مناسبت پايان كار مجلس خبرگان نسبت به كار مجلس خبرگان بود. در اعالميه

صادر كرد پس از تذكر موارد تناقض قانون اساسي مصوب آن با حاكميت ملي، آمده بود كه: 
ده است ولي اين حاكميت با عليرغم آن كه ظاهراً يك فصل به حاكميت ملت اختصاص داده ش«

 .خ( »اختياراتي كه به رهبر يا شوراي رهبري تفويض شده است عمالً نقض خواهد گرديد
  ). 4/9/58،.م

  تنها به صورت غيرمستقيم واليت فقيه را به نقد كشيدند. سازمانهاي چپ مذهبي 
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ترك خود نامة سرگشادة مش در مسلمانان مبارزجنبش ، ساش، جنبش، جاما و خلق مجاهدين
آنها  »حكومتي دولت اسالمي«مطلوب  »فرم«به خميني، اكتفاء به ذكر نظام شورائي كردند، كه 

هاي خود اتخاذ در سخنرانيها و مصاحبهمجاهدين خلق . همين موضع را رهبران سازمان 11بود
يك هفته پيش از رفراندم قانون اساسي هرگونه اخالل در رفراندم را محكوم . آنها 12كردند
به  24/8/58در سخناني كه روز  جنبش مسلمانان مبارزاللـه پيمان، رهبر . حبيب13كردند

واليت فقيه كه به «طالقاني ايراد كرد گفت كه اللـه محمود آيتمناسبت چهلمين روز فوت 
، ولي اين تا زمانيست كه واليت در »تصويب نمايندگان مجلس رسيده است اكنون ايرادي ندارد

وجود خواهد آمد بالتكليفي است. در حاليكه اگر حكومت چه بعد از او بشد. آندست خميني با
). او چند روز پيش از 29/8/58. كدر دست مردم باشد مسائلي ازاين قبيل پيش نخواهد آمد (

رفراندم قانون اساسي همة ترديدهاي خود را به كنار گذاشت و موافقت خود را با قانون مصوب 
ود. دليل او براي انجام اين كار اولويت مبارزه با امپرياليسم و تعديل مجلس خبرگان اعالم نم

اين امر نافي تأخير در تدوين و تصويب قانون اساسي بود.  پيمان،تضادهاي داخلي بود. در نظر 
اميدوار بود كه تغييرات بعدي در قانون اساسي موجب رفع نقائص آن بشود. انتخاب رهبر  وي

رفع ابهامات از اصول مربوط به شوراها و افزايش اختيارات آنها از توسط مجلس شوراي ملي، 
  .14جمله تغييرات مطلوب او بود

آميز با قانون اساسي آورد، دليلي كه پيمان براي شركت خود در رفراندم و موافقت احتياط
 چپه نه تنها سازمانهاي اسالمي به خصوص دادن اولويت به مبارزه با امپرياليسم، عاملي بود ك

كرد، بلكه انگيزة حركت همسوي برخي را به تعلل در بيان خواستهاي دموكراتيك خود وادار مي
سازمانهاي اخير، حزب توده بود. مبارزة  بارزشد. نمونة از سازمانهاي چپ غيرديني هم مي

ه خميني با امپرياليسم آمريكا و شعارها و اقدامات پوپوليستي پيروان او در رژيم جديد آنچنان ب
پسند اين حزب در آمده بود كه به رغم تمامي ايراداتش به پيشنويس و متن مصوب قانون 

. با اينهمه، تضاد بين نظر 15اساسي، در رفراندم شركت كرد و به قانون اساسي رأي مثبت داد
ناديده افراد و سازمانهاي چپ، و قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان آنچنان زياد بود كه 

االسالم جعفر كرد. يكي از اين اعتراضات، نامة حجتآلود را ناممكن ميت خشماعتراضا گرفتن
كنندگان نامه شديداً شجوني، نمايندة بعدي مجلس اول، و چند نفر ديگر به خميني بود. امضاء

بيني كرده بودند. در اين نامه ور شده و تناقضات آتي ناشي از آن را پيشبه قانون اساسي حمله
دهيم به خاطر حفظ به ناچار به رفراندم پيشنهادي مقام رهبري رأي مثبت مي گرآمده بود: ا

اين نه به آن معناست كه «باشد. مي »در شرايطي كه همه مرعوبند يا مجذوب«حق حيات خود 
بارد و حاكميت ملي و مردمي، كه خالصة ما [با] اين قانون كه تناقضات از سر و روي آن مي

، و ميراث انقالبي اسالم را پس از قرنها اينك به مخاطرة سقوط و خليفة الهي انسان است
بيني تناقضات شديدي را بين گروهها و طبقات ما قاطعانه پيش«موافق باشيم. اندازد مي »تباهي

نمائيم. ما اين تناقضات را نه تنها در بين عامة مردم، بلكه نه چندان دور مي ايمختلف در آتيه
نهضت ( »كنيماينك حامل واليت فقيه گرديده به روشني احساس مي بين همان دستگاه كه

  ). و... 37 ،1362، آزادي
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موضع نهضت آزادي، به عنوان يك سازمان اسالمي معتدل نيز تقريباً همين بود. اين 
صادر كرد مردم را، به رغم كمبودها، نواقص و  58آذر  5اي كه در روز سازمان در اعالميه
ملي و غيرة قانون اساسي به شركت در رفراندم و دادن رأي مثبت فراخواند تناقضات حقوقي، ع

حفظ پيروزيهاي به دست آمده و استمرار انقالب و «با و اين عمل را به اميد تغييرات آتي آن و 
 ثباتي سياسي حاكم بهتر از بيو اين كه قانون ناقص در شرايط بي »تحكيم جمهوري اسالمي
  )و... 218الف:  1362، نهضت آزادي( قانوني است توجيه كرد.

در فاصلة سه ماه و نيمي كه بين شروع كار مجلس خبرگان و رفراندم قانون اساسي در 
د كه بي تأثير در دنقرار داشت حوادث سياسي مهمي در ايران  رخ دا 1358آذر  12و  11روز 

كردند. از  »ايجاد«ور را احتماالً به همين منظ »حوادث«. برخي از اين ندكار اين مجلس نبود
مركزي. تضاد بين جنبش  جمله، مبارزة قهرآميز بين سازمانهاي سياسي ُكرد و دولت

طلبانة اين سازمانها و گرايش تمركز و انحصارطلبانة حاكمان جديد علت اصلي اين خودمختاري
 نشينآميز در خوزستان و مناطق تركمنمبارزه بود، كه همزمان موجب برخوردهاي خشونت

مهر  24شهريور و  27اللـه شريعتمداري در روزهاي شمال نيز شده بود. تظاهرات هوادران آيت
همانسال در آذربايجان هم با انگيزة مقاومت در مقابل انحصارطلبيهائي رخ داد كه مجلس 

اللـه طالقاني در روز . با فوت آيت16خبرگان در حال تثبيت آنها در شكل يك قانون اساسي بود
بنيادگرايان تجددطلب يكي از ستونهاي مقاومت عليه انحصارطلبيهاي 1358 ريورشه 18

روحانيت خط امام را از دست دادند. مرگ او سه روز پيش از تصويب اصل پنجم قانون اساسي 
در ايران را به اختصاص فقيه يا فقهاي عادل در  »واليت امر و امامت امت«رخ داد، اصلي كه 

  . 17را از پيش اعالم كرده بوداين اصل طالقاني مخالفت خود با  .وردزمان غيبت ولي عصر درآ
اشغال سفارت آمريكا و گروگان گرفتن كارمندان آن موجب شد كه بسياري از سازمانهاي 
چپگراي اسالمي و غيراسالمي صالح را در تن دادن به رهبري خميني، كه حاال ديگر پيشروي 

بود، ببينند و از مخالفت پيگير با نحوة تدوين قانون اساسي مبارزة ضدامپرياليستي آنها نيز شده 
، كه در نظر آنها نمايندة اصلي ليبراليسم و 58آبان  16خودداري كنند. استعفاي بازرگان در روز 

دوستي با آمريكا شده بود، ايمان آنها به درستي اين موضع را تقويت كرد. در اين ميان تجاوز به 
، پر تيراژترين روزنامة آيندگانمخالف ادامه داشت. ممنوع كردن انتشار  حقوق دموكراتيك نيروهاي

 41مرداد، تعطيل  16شد، در روز وقت، كه بيشترين نقدها به واليت فقيه هم در آن منتشر مي
). در روز افتتاح مجلس خبرگان، 30/5/58و  29. ك( روزنامه و مجلة ديگر را به دنبال داشت

ت حزب دموكرات كردستان ايران را ممنوع كرد. سه روز بعد شخص خميني هرگونه فعالي
. كاللـه متين دفتري، دبير جبهة دموكراتيك ملي صادر شد (دستور مصادرة اموال هدايت

). در همان روز پاسداران انقالب، به دستور دادستان، دفتر مركزي سازمان مجاهدين 31/5/58
هم براي حمايت فعاليتهائي  ،ن حوادث و اقدامات). در كنار اي1/6/58.كخلق ايران را بستند (

حمايت از واليت فقيه و  درتظاهرات از جمله، . جريان داشتندمستقيم از مجلس خبرگان 
ها، كه در نطقهاي پيش از دستور ها و رسالهاعتراض به مخالفان آن، طومارنويسي و انتشار مقاله

  . نديافتنمايندگان مجلس خبرگان انعكاس مي
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آوردند و رضايت خود از ان خشم خود از انتقادهاي بيرون از مجلس را به بيان در ميناطق
  نمودند.تظاهرات موافق را ابراز مي

، پس از سه بار تمديد فرصت مقرر خاتمه 58كار مجلس خبرگان در روز پانزدهم آبان 
نفر  15758956 گويند كهآذر برگزار شد. مي 12و  11يافت. رفراندم قانون اساسي در روزهاي 

كنندگان رأي نفر از شركت 78516 و ميليون نفر صاحبان حق رأي در آن شركت داشتند 21از 
كنندگان در اين رفراندم و . مقايسة بين تعداد شركت18)307: 4، خبرگانمخالف دادند (

از ماه، بيش از پنج ميليون نفر  9دهد كه در فاصلة فقط رفراندم فروردين همين سال نشان مي
  كردند كاسته شده بود.گيريها شركت ميشمار كساني كه به دعوت رهبر انقالب در اينگونه رأي

  
 مدافعان واليت مطلقة فقيه

در مجادالت داخل و خارج از مجلس خبرگان پيرامون واليت فقيه، گروهي حتي حاضر 
در نظر گرفته نبودند محدوديتهاي مختصري را كه اكثريت آن مجلس براي اختيارات ولي فقيه 

پذيرفتند، خاصه كه اين نهادها چون مجلس را نمي »مد روزي«بود بپذيرند. آنها وجود نهادهاي 
گرفت. آنها اختياراتي هم داشته باشند، اختياراتي كه به نظر آنها بايد به ولي فقيه تعلق مي

ندة خود در روي خواهان واليت مطلقة فقيه بودند، با همة اختياراتي كه خدا به رسول و نماي
زمين اعطاء كرده بود. و اين را در بحث در بارة اصول مختلف قانون اساسي با وضوح و قاطعيت 

رشيديان بود، كه، همانطور كه پيش ازين محمد كردند. يكي از طرفداران اين نظريه بيان مي
). 1065: 2، خبرگاندانست (اشاره شد، مجلس خبرگان را مختار به تعيين اختيارات رهبر نمي

است و مجلس شوراي ملي  »االطاعهواجب«كرد كه نايب امام همكار او حسين خادمي اظهار مي
  )....و 143 ،2، خبرگانجز آن كه طرف مشورت فقيه باشد اختيار ديگري ندارد (

در جلسات مجلس مخالفت با پذيرش عناصر غيراسالمي در قانون اساسي يكي از بحثهاي 
الدين فارسي اين كرد جالله مجلس در بارة حاكميت ملت مذاكره مير بود. هنگامي ككرم

اي در نظام حقوقي اسالمي ندارد و در هيچ خواند كه هيچ پايه »اصطالحي خارجي«مفهوم را 
  ). 524 ،1، خبرگانشود (آيه و حديثي نشاني از آن ديده نمي

 518 ،1، خبرگاند. (كياوش نيز متذكر تناقض و تضاد اين اصل با واليت فقيه شمحمد 
حلي پيدا كرده بود گفت كه  سبحاني كه به گمان خود براي رفع اين تضاد راهجعفر ). ...و

اين «كند. حاكميت ملت در طول واليت فقيه است، چون فقيه توسط مردم اعمال واليت مي
هند گوئيم حاكميت ملي. مردم به اذن فقيه داراي چنين حاكميتي خوااعمال واليت را ما مي

بهشتي رسيد نيز داراي همين محمد حسين ). راه حلي كه به نظر 515 ،1، خبرگان( »بود
 ،1، خبرگانمضمون بود؛ او اختيار تشريع را به ولي فقيه و وظيفة تنفيذ را به ملت واگذار كرد (

524 .(  
بحث دربارة منشاء خارجي برخي از مفاهيم قانون اساسي، در مذاكره پيرامون نقش 

دانيم كه موضوع همه مي«نيا گفت: ضيائيعبداللـه وراي ملي هم از نو مطرح شد. مجلس ش
. زيرا موضوع پارلمان كه وضع قوانين است با شرع توافق »پارلمان را به زور به شرع چسباندند
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خواهان پارلماني با حداقل اعضاء بود كه  بلكه شدميضرورت پارلمان را كامالً منكر ن ويندارد. 
  ). 1668 ،3، خبرگانق امور با احكام الهي بپردازد (به تطبي

كه اختصاص به وضعيت  21صافي كاشاني در مذاكره پيرامون اصل اللـه اللـه لطفآيت
ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي «زنان در خانواده و اجتماع دارد با دو بند پيشنهادي 

مخالفت  »ن شايسته در صورت نبودن ولي شرعياعطاي قيموميت فرزندان به مادرا«و  »خانواده
 ،شودكرد، زيرا نه تشكيل آن دادگاه حكم شرعي دارد و نه آن قيموميت مربوط به وظايف دولت مي

از نظر شرع تعيين قيم وظيفة مجتهد و يا نايب اوست. تعيين دادستان براي ايفاي اين  چرا كه
). 1738 ،3، خبرگان( »شرعي ندارد باز مبناي«وظيفه هم، اگر به صورت مستمر باشد 

ديد و سپردن قيموميت از منتظري هم در تشكيل آن دادگاه همين مشكل را ميحسينعلي 
توانست مجتهد را از تشخيص اين كه دانست، زيرا كه ميطرف دولت به مادر را خالف شرع مي

  ). 1741 ،3، خبرگان( بازدارد »تواند مال بچه را حفظ كندغير مادر بهتر مي«
اصول پيشنهادي مربوط به قوة قضائيه هم، مخالفت حاميان حاكميت مطلق شرع را بر 

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي «پيشنهادي كميسيون مربوطه  168طبق اصل  .ندانگيخت
علي سيد. »گيرددر دادگاه علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي

را مخالف شرع دانست، زيرا بر حسب شرع قاضي مجتهد صادر كنندة حكم  اي اين شرطخامنه
 »مگر اين كه مشاوره باشد«است و او براي كشف موضوع و صدور حكم نياز به كسي ندارد، 

). برخي از نمايندگان علني بودن دادگاهها را هم مغاير با شرع شمردند. 1679 ،3، خبرگان(
توان آن را در قانون نتيجه نميدر قرآني و فقهي ندارد.  اين اصل ريشةگفت حسينعلي رحماني 

خواهيم منع آن كه ما مي«اساسي جا داد. اما ضيائي با اين تشخيص موافق نبود. او گفت: 
  ،. عالوه بر اين19»االباحهالجواز و اصالتشرعي است واال اصل فقه جواز است و اصالت

مخالفتها راجع به  گونهاين )....و 1621 ،3، انخبرگمحاكمات در زمان پيامبر هم سري نبود (
موضوعاتي چون منع شكنجه، تعليمات نظامي براي زنان، مسائل مالياتي، امتياز به اتباع 

  گرفت.خارجي، حقوق مالي قضات، هويت ملي رهبر و غيره هم صورت مي
ين اختالف نظري كه بر سر مسئلة شوراي نگهبان وجود داشت مربوط به ضرورت وجود ا

ميزان اختيارات و تركيب اعضاي آن مورد اختالف بلكه نهاد و نقش آن در امر قانونگذاري نبود، 
كردند، و برخي ديگر بود. برخي به همان اختياراتي كه سرانجام به تصويب رسيد اكتفاء مي

اي مخالف عضويت علي خامنهسيدطالب اختيارات بيشتر براي اين شورا بودند و برخي مانند 
قدانان در اين شورا بودند. دليل او تعلق حقوقدانان ايران به نظام حقوقي رژيم گذشته بود، كه، به حقو

 خورد.قول او، ريشه در نظام حقوقي فرانسه و ديگر كشورها داشت و به كار جمهوري اسالمي نمي
از  صافي كاشاني از آن نظر مخالف حضور حقوقدانان در شوراي نگهبان بود كه فقه اسالم را

كه «شمرد دانست و مراجعه به حقوقدانان را موجب پيدايش اين توهم ميهمه جهت غني مي
 »آيد كه بايد در آن مسائل به حقوق مراجعه كردفقه اسالم ناقص است و مسائلي پيش مي

). اكثريت مجلس خبرگان در مورد حق وتوي شوراي نگهبان نسبت به مصوبات 951، 2، خبرگان(
الدين فارسي هم حضور داشتند كه دند. اما در ميان خبرگان، كساني مانند جاللمجلس همنظر بو
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ها و ريزي تمام وزارتخانهكار برنامه«خواهان تشكيل دو مجلس بودند: يكي مجلس متخصصان كه 
اش ، و ديگر مجلس فقيهان كه وظيفه»انتخاب مسئوالن عمدة اجرائي را به عهده دارند

توانست قانونگذار باشد، زيرا . در نظر فارسي حتي مجلس فقها هم نميبايد باشد »قانونشناسي«
حاكميت و سلطه يا قانونگذاري متعلق به آفريدگار است، و منحصر به وي، و هر كه ادعاي سلطة «

). و محمدمهدي رباني 77، 1، خبرگان( »قانونگذاري را بنمايد يا آن را اعمال كند مشرك است
دانست براي مجلس شورا ت را هم بر قوة مجريه و هم بر مقننه، شامل مياملشي نيز كه مقام والي

وظيفة ديگري جز مشورت قائل نبود، آن هم تنها براي مجلسي كه اعضاي آن اهل مشورت و درك و 
   ).62 ،1،خبرگان( باشند »استخراج قوانين موسمي از قوانين اسالمي«توان 

وعات مختلف در بيرون از مجلس خبرگان هم دفاع از مطلقيت واليت فقيه به مناسبت موض
گرفت، به ويژه در فاصلة بين انتشار پيشنويس قانون اساسي و تشكيل آن مجلس. انجام مي

نوشت كه مجلس  آيندگانحقوقداني به نام غالمحسين رضانژاد در نامة مفصلي به سردبير روزنامة 
حاكميت ملي امري غيراسالمي است.  معنا بوده وقانونگذاري در جمهوري اسالمي عنصري سخت بي

پيشنويس به منظور تقديس  3را كه در اصل  »امرهم شوري بينهم«و  »االمروشاورهم في«وي آيات 
آراي عمومي به مثابه مبناي حكومت و ادارة كشور به وسيلة شوراهاي منتخب مردم آمده است، بي 

صوصي دانست. و اعالم كرد كه اگر را محدود به مسائل خ »شور«ارتباط به امر حكومت شمرد و 
حاكميت متعلق به مردم باشد پس به خدا تعلق ندارد، و اگر به خدا تعلق دارد پس مردم به چه 

. محمد صادقي، سركردة 20توانند نمايندگاني انتخاب كنند كه حاكم بر مسلمانان بشوندحقي مي
اي جز اعمال د كه مجلس شورا  وظيفهكنگرة مسلمانان منتقد قانون اساسي، از جمله خواستار آن بو

. آقوانين خدا نداشته باشد و عضويت در آن تنها به فقها و نمايندگان مراجع تقليد تعلق بگيرد (
). محمدحسين حسيني تهراني در نامة سرگشادة خود به خميني اعالم كرد كه حكومت و 6/4/58

و اطاعت نه به رأي اكثريت مردم، بلكه دولت در اسالم بر پاية حق و اعتقاد به حق متكي بوده 
داد كه مبادا جمهوريت چيزي بر گيرد. او زنهار ميمنحصر به امر خدا، رسول و اولواالمر تعلق مي

الشرايط سپرد. او كه محتواي دولت و حكومت اسالم بيفزايد، زيرا حكومت را بايد تنها به فقيه جامع
خواست كه انتخاب ولي فقيه هم، نه به عهدة بود مي مخالف تفكيك مقام واليت از رياست جمهوري

باشند. او خواهان تصحيح  »اهل حل و عقد«مردم، بلكه به شوراهائي واگذار شود كه منتخب 
حق حاكميت ملي اختصاص به رهبران «پيشنهاد مربوط به حق حاكميت ملي به اينصورت بود: 

. »قوا بوده [...] و به مرتبة واليت رسيده باشندراستين و صادق دارد كه داراي مقام علم و فقاهت و ت
او خواهان ادغام سه قوة حاكميت در وجود اولواالمر بود. وي مجلس شورا را فقط براي مشورت الزم 

قرار  »كه حاكم شرع مطاع است«خواست كه نتايج مشورت در اختيار رئيس جمهوري ديد و ميمي
  ).6/4/58. كبگيرد (
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  تمركز قدرت در ارگان رهبري
  
  
  

در ارگان رهبري و  گيريتصميمتاريخ جمهوري اسالمي به يك معنا تاريخ تمركز قدرت 
مذكور در قانون اساسي فرا رفته و به  واسطة آن است، تمركزي كه از حدمنتصبان با يا بي

ديك شده است. اين روند هنگامي به اوج خود رسيد كه خميني در دي ماه مطلقيت قدرت نز
شرعي  حكم  مطلقيت واليت فقيه را صادر كرد و اتخاذ تصميم حتي در امور رسماً 1367سال 

د. شكل بارز ندهرا تابع مصلحتي خواند كه فقيه حكومت كننده و يا منتصبان او تشخيص مي
هيت جمهوري ست كه در تعيين مادر همة آن اموريلت ارگان رهبري دخا ،تمركز قدرت

: اول شوددر دو بخش بررسي مي تحول اين دخالت د. در اينجا رونداسالمي نقش اساسي دار
  نشين او. ان جاتمركز قدرت در دست خميني و دوم تحول اين روند در دور

  
  قدرت خميني پيش از تشكيل مجلس اول

هائي كه چهل آغاز شده بود در ماه سالهاي ازكه روند تمركز قدرت در دست خميني 
يك مرجع تقليد كه در عين حال  ةمنجر به سرنگوني رژيم شاه شد به اوج خود رسيد. او به مثاب

و بنيادگراي ديني نيز شده بود از همان  مليموفق به تحصيل نقش رهبري يك جنبش انقالبي، 
خود در آورد. از همان  انحصاربه گيري را روزهائي كه در پاريس اقامت داشت قدرت تصميم

گذشت. زمان شركت هركس ديگر در رهبري جنبش و سپس حكومت از مجراي موافقت او مي
، و يا از نفوذ كند در رأي او كردبايد سعي مي داشتگيري اگر كسي تمايل به شركت در تصميم

به ايران ادامه يافت و خميني پس از بازگشت  فردي قدرتاعمال . اين روند و اين بگيرد هاو اجاز
 ارگانهاي ةدر بار با تصميمهاي او هتوان هم در رابط. اين واقعيت را ميهمچنان اوج گرفت

ي كه او رسمي كشورداري (شوراي انقالب و هيئت دولت) بررسي كرد و هم در ارتباط با احكام
  نمود. مستقل از اين دو و بدون مشورت با آنها صادر مي

تشكيل شد با تصويب او  1357ر زمان اقامت او در پاريس در آذرماه شوراي انقالب كه د
به وجود آمد. با نظر او بود كه تركيب اعضاء و وظايف و اختيارات آن در مراحل پي در پي 

. دولت موقت را نيز او تعيين كرد و چگونگي تركيب 1انقالب تعيين شد و دورانش به سر آمد
ايشان  ،در رابطه با رهبري«. 2ا با دخالت او به انجام رسيداعضاي آن و اختيارات و وظايف آنه
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نمايند و از ايشان پرسش و  خطوط اصلي سياست و خط مشي كلي دولت را تعيين مي
تمام «) 27: 1361 ،بازرگان( »شود كه در امور مهم و اساسي دستور بدهنددرخواست مي

گزارش كار و دريافت  ةاي ارائاعضاي هيئت دولت، گاه همراه با اعضاي شوراي انقالب، بر
رسيدند، و اين جدا از مالقاتهاي اي يك بار در قم به حضور ميدستورات او دست كم هفته

). 45 ،همان( »كردندخست وزير به همان منظور با او ميديگري بود كه هريك از وزرا و يا ن
آور بود. نيز الزام به او و كسب تكليف از او در مسائل شرعي مربوط به قانونگذاري هجعارم

طلبيدند: شمرد كه دولت و وزراء راه حل آنها را از او ميهائي از مسائلي را بر ميبازرگان نمونه
ها، مناسبات با ابر قدرتها، حوادث گنبد و ها و كميتهة بانكي، اعمال دادگاهها، بهرملي كردن بانك

اين موارد  ةنظاير آنها. اگر در هم بين دولت و شوراي انقالب و ةكردستان، مسائل جنگي، رابط
كردند، اما تصميم نهائي را مقدمات هر اقدام مهم را وزرا، شوراي انقالب يا ديگران فراهم مي

خورد به خاطر آن ي به چشم نميوگرفت. اگر در برخي از موارد حضور و دخالت مي خميني
ميم به ديگران را بود كه او، بنا به مالحظات شخصي، سياسي و شرعي، واگذاري تص

امالك كشاورزي بود كه  ةبارز آن اتخاذ تصميم دربار ةدانست. يك نمونآميزتر مي مصلحت
اي شده دهقانان در آستانه و در اثناي انقالب به تصرف خود در آورده و با اين عمل موجد مسئله

رجيح داد كه حل كرد. خميني ابتدا تپسندانة آن با موانع شرعي برخورد ميبودند كه حل دهقان
علي مشكيني، محمدحسين بهشتي و حسينعلي منتظري واگذار كند، و  اين مشكل را به آيات

  .3اي نبودكه ديگر چارهتن در داد تنها موقعي خود به قبول اتخاذ تصميم 
رسمي حكومت  ارگانهايبه  گيرياگر خميني گاه صالح خود را در تفويض تصميم

تصميم  خود به تنهايي و بي توجه به آنهاكه  د ديگري نيز بودندر عوض موارد متعدديد، د مي
آنها صادر  ظاهراًگرفت. تشكيل دادگاههاي انقالب، انتخاب قضات آنها و تعيين احكامي كه مي

هائي از اين نوع ، نمونههاي اول انقالبحكم اعدام سران رژيم سابق در ماه ردند، مثلكيم
اقداماتي بود  ةآمريكا و به گروگان گرفتن كارمندان آن نمون. اشغال سفارت 4ستگيريها تصميم

مايالت ، ولي مبتكران با توجه به تشدند، و به ابتكار ديگران آغاز مي5كه اگر هم بدون اطالع او
. اشغال 6نيز تنها با موافقت او ممكن بود آن كارها ةزدند. ادامو اشارات او دست به آن مي
انجام شد، در تصميم دولت به استعفا تأثير  موقت غم تمايل دولتسفارت، كه در عين حال به ر

به دولت موقت احتياجي نداشت. آن دولت ديگر كرد، كه اين نيز خود مطلوب خميني بود. او 
خواسته و نا خواسته، در جهت اجراي مطلوبات خميني، انجام داده بود. بستن  ،آنچه را بايد

يا كوشش براي اسالمي كردن دانشگاه بود، نيز با  »يانقالب فرهنگ« ةدانشگاهها، كه طليع
مقدمات تصميم را ديگران  گرچه در اين مورد هم ممكن است تصويب خميني به عمل در آمد.

نيروهاي «. او در نطقي كه يك روز پيش از تصرف دانشگاهها توسط 7فراهم كرده باشند
علت تعطيل دانشگاهها را  شمال تهران كرد،جماران در در محل اقامت خود در  ،»مردمي

نگ و تبديل شدن آنها به ميدان ج شانغربزدگي تربيت شدگان وابستگي آنها به استعمار،
از  ها را پسة بستن دانشگاه). شوراي انقالب اعالمي2/2/59 .كتبليغاتي گروههاي چپ خواند (

  ). 31/1/59 .كمالقات با خميني صادر كرد (
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باشد،  خواستم، به ابتكار هركس يا گروه كه مياحتمال اجراي يك تصمي ،در هرحال
 به اين خاطر بود. شدبرخوردار مياو  بعدييا  قبليموافقت  ازيافت كه تنها هنگامي واقعيت مي

به دستور امام خميني انجمنهاي « :كردندكه هر اقدامي را با استناد به فرمان او شروع مي
، »ن داد كه راديو و تلويزيون بايد مستقل باشدامام فرما«، »شودواليتي و ايالتي تشكيل مي

عنوان . اينگونه عبارات و نظاير آنها »..محرومان خانه بسازند ةامام دستور داد كه براي هم«
  .دادندها را تشكيل ميخبرهاي روزنامه اصلي

  
  )1359خميني و قانون اساسي پس از انتخاب مجلس اول (خرداد 

ي قانون اساسي ايفاء كرد در فصل اول دنبال ال و محتونقشي را كه خميني در تعيين شك
نيز در نقش  يك پس كرديم. ولي دخالتهاي او در اين زمينه به همينجا خاتمه نيافت. او از آن 

  .8اشاره خواهد شد خالتها كرد، كه ذيالً به اهم آندر قانون اساسي د قدرت برتر،
مجلس و شوراي نگهبان  ةرات قانونگذاراناولين اقدام در اين زمينه تغيير در تناسب اختيا

شرع توسط مجلس شد. مجلس  ةبود كه منجر به صدور مجوز تصويب قوانين مغاير با احكام اولي
اجازه يافت كه در صورت تشخيص ضرورت به انجام اين كار دست بزند، بدون اين كه شوراي 

 ةمصوبات به قانون بشود. انگيز مانع تبديل اينگونه نگهبان بتواند با استناد به مغايرت مزبور
، انقالب و سپس مجلس الزم بود شوراياز نظر كه تصويب آنها  ي بودندصدور اين مجوز لوايح

. تصويب قوانين در جهت تحديد حق مالكيت شدندلفت شوراي نگهبان روبرو ميولي با مخا
ه خاطر فشارهاي مردم ها ب. گريز از آنة اين اقدامات بودنسبت به اراضي شهري و زراعي از جمل

ولي از آنجا كه  نمود،هاي اول انقالب ممكن نميپوپوليستي سران حكومت در سالهاي و گرايش
اين لوايح با مخالفت برخي از مراجع و روحانيون پرنفوذ و شوراي نگهبان برخورد كرده و 

ود. خميني بش مشكلكه راهگشاي اين  بوداخالل و توقف شده بود حركتي الزم  دچاراجرايشان 
   :اي به مجلس صادر كردمجوز را طي نامه

 آنچه در حفظ نظام جمهوري اسالمي دخالت دارد، كه فعل يا ترك آن موجب[...] 
شود و آنچه ضرورت دارد، كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است اختالل نظام مي

اكثريت  و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيلة
وكالي مجلس شوراي اسالمي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق 
است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود مجازند در تصويب و اجراي آن. و 
بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمايد مجرم 

  ). 66: 1361 ،مجلس( .شوديشود و تعقيب قانوني و تعزير مشناخته مي
هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس وقت در تاريخ  اي بود كهنامهاين نامه پاسخ به 

با او خواست كرده بود كه فسنجاني در اين نامه از خميني دربه خميني نوشته بود. ر 19/7/60
تعيين  »رسدبرخي قوانين كه به تصويب مجلس مي ةاعمال واليت و تنفيذ مقام رهبري در بار«

خواست كه خميني با استفاده از حقي كه نه بر حسب قانون . به عبارت ديگر او ميتكليف كند
گرفت در قانونگذاري دخالت كند. اما علق ميتواليت فقيه به او  ةاساسي، بلكه بر اساس نظري
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اين دخالت مشكل مجلس را حل نكرد، زيرا كه شوراي نگهبان با اظهار ترديد در صالحيت 
اخت. شنلس در تشخيص موضوع ضرورت باز هم مصوبات آن را با استناد به شرع مردود ميمج

خميني اين بار چاره را در مصالحه بين مجلس و شوراي نگهبان جستجو كرد. او در حكم 
تصويب  ،شوراي نگهبان ياز يك طرف و براي ارضا، صادر كرد 1363ديگري كه در مرداد 
ت را مشروط به موافقت دو سوم نمايندگان مجلس با لوايح مورد ضرور ةقوانين مبتني بر قاعد

نظر كرد، و از طرف ديگر، و اين بار براي خشنودي مجلس، مقرر داشت كه در اين صورت 
). اما شوراي نگهبان باز هم راضي نشد و 15/5/63 .كة مجلس ديگر قطعي خواهد بود (مصوب

ب آن كه آنها را مغاير ات اساسي مجلس، به سببه مقاومت خود در مقابل تعداد زيادي از مصوب
اين كشمكش سر انجام به آنجا رسيد كه خميني با دخالتي  تداومدانست، ادامه داد. با شرع مي

اد مرجع تشخيص مصلحت نظام در دست به ايج ،تر، در قانون اساسيديگر، و اين بار پر دامنه
گيري در موارد اختالف بين ق تصميمزد. او طبق اين دستور ح 1366ل بهمن ماه سال اواي

كه  اختيار دادآن مجمع به  ،شوراي نگهبان و مجلس را به اين مجمع واگذار نمود. عالوه بر اين
ي را در جلسات به تشخيص خود هر موضوع ديگر بنابدون رابطه با مجلس و شوراي نگهبان، و 

  ز خميني خود تعيين كرد.. اعضاي مجمع را ني9آن تصميم بگيرد ةبارخود مطرح كند و در
شود، نيز كه از نام آن استفاد مي همانطورمعيار تصميمات مجمع تشخيص مصلحت،  

ديگر نه احكام و موازين شرع، بلكه تنها مصلحت نظام شد. مجوز شرعي آن را خميني خود در 
او در  اي نوشت، تعيين كرد.به رئيس جمهور وقت، سيدعلي خامنه 16/10/66اي كه در روز نامه

 ةيكي از احكام اولي«، »اللـه رسول مطلقةاي از واليت شعبه«اين نامه اعالم كرد كه حكومت 
تواند از وقوع  حكومت مي »حج است. مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و«و  »اسالم

وگيري مصالح اسالم باشد جلهر امر، چه عبادي يا غير عبادي، در صورتي كه جريان آن مخالف 
  ).17/10/66 .ككند (

ئي در قانون اساسي جمهوري اسالمي نداشت. ان جامجمع تشخيص تا اين زم ديديم كه
و قدرت مطلق و بر فرمان خميني در مقام ولي فقيه مبتني تنها  اين مجمعمشروعيت ايجاد 

مطابق . اين يك حكم حكومتي بود كه ، بودواليت فقيه ةطبق تعريف او از نظري فراقانوني آن،
اين تعريف مقدم بر نه تنها مجلس و شوراي نگهبان، بلكه خود قانون اساسي بود. مقامي كه 

موارد مشابه، به صورت يك عامل  ةرهبرانقالب كسب كرده بود، مانند هم ةخميني به مثاب
ي همين قدرت بود كه خميني دستور گنجاندن اكرد. برمبن، به تنفيذ آن حكم كمك ميجنبي

هيچ نهادي  1358ر قانون اساسي را داد. ولي از آنجا كه در قانون اساسي مصوب اين مجمع د
آمد كه خميني اين نهاد را نيز با استناد بيني نشده بود، الزم ميبراي بازنگري و اصالح آن پيش

صادر كرد و اعضاي  4/2/68خود بنا نهد. او حكم تشكيل اين نهاد را در تاريخ مطلقةبه واليت 
در اين حكم شوراي بازنگري قانون اساسي را موظف به اصالح  ويخود منتصب نمود.  آن را نيز

قانون اساسي در پنج مورد كرد، كه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعيين تركيب 
با تشكيل اين مجمع نهادي  ). 111و  110، 112اعضاء و اختيارات آن يكي از آنها بود (اصل 

  واجبات و  ةه اختياراتش نه تنها از حدود قانون اساسي، بلكه از دايردر قانون اساسي ايجاد شد ك
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  رود. در اين باره در فصل بعد باز هم صحبت خواهد شد.فراتر مي محرمات شرع هم
تفويض قدرت قانونگذاري به مراجعي جز آنچه در قانون اساسي آمده بود محدود به 

 قدرتتور خميني ايجاد و صاحب نشد. نهاد ديگري كه بنا به دس مصلحت مجمع تشخيص
كوتاهي پس از اشغال و  ةشد شورايعالي انقالب فرهنگي بود. اين شورا در فاصل يقانونگذار

ريزي براي اجراي برنامهه دست ب »بر اساس فرهنگ اسالمي«تعطيل دانشگاهها تشكيل شد تا 
بود كه خميني  به  1365ماه  . در دي10تحوالتي در نظام آموزشي دانشگاهها و دبيرستانها بزند

، مستقل از مجلس را داد. او اين مجوز را در اثر »ضوابط و قواعد«صدور  ةاين شورا نيز اجاز
به خميني، به  اياي طي نامهاي، صادر كرد. خامنهعلي خامنهسيدتقاضاي رئيس جمهور وقت، 

در حد قانون  مصوبات اين شورا داراي اعتباري«خواهان آن شده بود كه ، 11/10/65تاريخ 
ها و شد كه مصوبات اين شورا از اين پس در كنار ديگر قوانين، آئيننامهقرار نتيجه در . 11»باشد

كند.  ة رسمي جمهوري اسالمي درج شود و شكل رسمي پيدامصوبات هيئت دولت در روزنام
برد كه مي بعد از اين خواهيم ديد كه شوراي نگهبان اعتبار مصوبات اين شورا را تا آن حد باال

به دستور خميني دو سازمان ديگر هم از  .شناسدبا آنها را دليل رد مصوبات مجلس مي مخالفت
و ديگري شورايعالي  بود عالي پشتيباني جنگنگذاري برخوردار شدند. يكي شوراياختيار قانو
وجود  يز تمام امكانات انساني و مادي كشور براي پيشبرد كار جنگ بهاولي براي تجهبازسازي. 

ميني در ي يك حكم خا. عمر اين سازمان هم مانند علت ايجادش گذرا شد. دومي بر مبن12آمد
ة جنگ را تعيين و تصدي بازسازي كشور پس از خاتم ةتا برنام به وجود آمد 1367شهريور 

  به جائي نرسيد. كارش مه ولي به علت مخالفت شديد سازمان برنا كند.
انه توسط خميني، هيئت دولت و قوة قضائي نيز برخوردار شدند. از تفويض اختيارات قانونگذار

هيئت دولت اين اختيار را پس از سه بار رد طرح مصوب مجلس دربارة تشديد مجازات محتكران و 
و...). خميني  379، 6، مدنيدريافت كرد ( 1365بهمن  29مرداد تا  9گرانفروشان در فاصلة بين 

به دولت اختيار داد كه با دست باز و  1366روز آخر تير ماه براي رفع اين مشكل طي حكمي در 
كرد استفاده در جهت اجراي ضوابط و قيمتهائي كه خود تعيين مي »تعزير حكومتي«قاطعيت از 

). 1/5/66. كداند در نظر بگيرد و به اجرا بگذارد (كند و براي متخلفان هر مجازاتي را كه صالح مي
در طول اين ده «يعالي قضائي، ميركريم موسوي اردبيلي، هم بارها به قول رفسنجاني رئيس شورا

  ).246، 1 بازنگري،( »گرفتند براي اين كه مسائلشان را حل كنندسال از امام اختياراتي مي
خميني با ايجاد نهادهاي جديد در دستگاه قانونگذاري و تخصيص حق تعيين اعضاي آنها به 

افزود. وابستگي عضويت در اين نهادها به رأي رهبر، آنها را مي مقام رهبري بر دامنة اختيارات خود
كرد. اين نقش را نهادهاي مذكور در قانون اساسي نيز، تا آنجا كه تبديل به وسيلة اعمال ارادة او مي

  ترين نمونة اين نهادها بود. كردند. شوراي نگهبان برجستهاعضاي آن منتصب رهبر بودند، ايفا مي
  

  در قوة قانونگذاري دخالت خميني
قانونگذاري عادي نيز  ةقانون اساسي در داير ةخميني عالوه بر اعمال تغييرات در حوز

   اكتفا كرد: ة اين دخالتهاتوان به چند نمونميكرد. تصرف مي
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قضائيه، محمد  ةبود كه رئيس سابق قو آنقدر زيادقضائي  ةاو در زمين ةدخالت قانونگذاران
خواند و قول داد كه  »مقال«اسالمي بيرون از حد  ةين كنفرانس انديشيزدي، آن را در هشتم

  :آنها منتشر كند. او نيز به ناچار به ذكر چند نمونه اكتفا كرد ةاي جداگانه از مجموعجزوه
رد اختالف بين قوه قضائيه و مجلس امواز يكسان كردن تعزيرات كه  ةدخالت در مسئل ـ1

كه طبق شرع  مطلقةپذيرش قاضي مأذون به جاي مجتهد  تجويزـ  2و شوراي نگهبان بود، 
صالحيت قضاوت تنها از آن اوست. به سبب كمبود اين نوع مجتهدان و نياز به قاضي ناچار 

اردي كه تعزير با شالق يا تشخيص موـ  3 ،13شدند كه قاضيان مأذون را به اين كار بگمارند
آيا براي قضاوت و صدور حكم تنها يك  كه هحل اين مسئل ـ 4تواند انجام بگيرد، سوط مي

خواهي، ـ مشخص كردن موارد امكان فرجام 5قاضي كافي است يا تعداد آنها بيشتر بايد باشد، 
فرد يا گروه و با حكم محارب و  حسبپاسخ به اين سئوال كه آيا قاچاقچيان را بايد به  ـ 6

  ). 9/3/69 .اطاالرض مجازات كرد يا نه (مفسد في
توان ميهم از دخالت خميني در اعمال قانونگذاري مربوط به امور قضائي را گري موارد دي

قضائيه است. اين  ةمثال آورد. يك مورد انتقال اختيارات و وظايف شورايعالي قضائي به رئيس قو
پيش از آن كه شوراي بازنگري قانون اساسي رأي به تثبيت آن در  و عمل به درخواست آن شورا

 خمينيروحانيت به  فرمان  ة. مورد ديگر تشكيل دادگاه ويژ14بدهد انجام گرفتقانون اساسي 
اي، در سمت به امضاي خامنه 24/4/69آن تازه در تاريخ  ةبود. اين دادگاه كه قانون و اساسنام

ه قول علي شاهي تشكيل شد تا بپادرژيم  افتادنكوتاهي پس از بر ةدر فاصل 15رهبري، رسيد
رسيدگي كند  »به جرائمي كه ارتكاب آن در شأن روحانيت نيست« سابق،فالحيان، دادستان 

  ). 16/4/66 .ك(
صادر شد حاوي نكات مهمي در امور  1361اي خميني كه در آذر ماه فرمان هشت ماده

ها، ممنوعيت و دقيق به صالحيت قضات، دادستانها و دادگاه قضائي بود، مانند رسيدگي سريع
ن حكم قاضي، تشكيل هيئتي براي رسيدگي به شكايات مردم و توقيف و احضار اشخاص بدو

قوانين مغاير با موازين  ة). چند ماه پيش از آن او فرماني داير بر ابطال كلي20/9/61 .كغيره (
. شورايعالي قضائي به تبعيت از اين فرمان به قضات دستور داد كه از عمل ه بوداسالم صادر كرد

با استفتاء از دفتر امام و يا استناد  ،نند و تا تصويب قوانين جديدبه اينگونه قوانين خودداري ك
  ).2/6/61 .كاو به صدور حكم بپردازند ( تحريرالوسيلةبه 

كه پيش از اين ذكر شد، منجر به تغيير تناسب  همانطورمالكيت ارضي كه،  ةحل مسئل
مسائلي بود  اختيارات مجلس و شوراي نگهبان و سپس تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شد، از

كه به كرات دخالت خميني و صدور فرمان از جانب او را ايجاب كرد. يك نمونه از اين دخالتها 
كه شوراي  بدهددستور توقف اجراي قانوني را صادر كرد تا  1359در آذرماه  فرماني بود كه او

ويب هاي متصرفي از جانب دهقانان تصة زمينانقالب در فروردين همان سال براي حل مسئل
بين كارگران  ة. تصويب يك قانون كار مبتني بر تجويز دخالت دولت در تنظيم رابط16كرده بود
با  طلبيدند و به سبب مغايرت با موازين شرعييان، به صورتي كه دولت و مجلس ميو كارفرما

   دولت به نفع موضع مجلس و ،شد نيز بدون دخالت خمينيرو به رو ميمخالفت شوراي نگهبان 
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  . نگ. به فصل سوم)توضيح بيشتر (براي شد. ن نميممك
ديدند، ها را نيز الزم مييني در تعيين تكليف قانون تعاونيدخالت خمقانونگذاران جديد، 

يافتند و هم خميني نمي دستاوردبه خصوص از آنرو، كه هم در منابع شرعي نشاني از اين 
). 26 ،23 ،حوزهاوني اعالم كرده بود (مخالفت شرعي خود را دردوران حكومت سابق با نظام تع
اسالمي از ديگر  نظام اقتصادي سيستماز طرف ديگر تعاونيها بايستي نقش اصلي را در تمايز 

  ردند. كها بازي مينظام
اقتصادي جمهوري اسالمي شمرده و  سيستمقانون اساسي تعاونيها را يكي از سه بخش 

 43). اصل 44 اساسي،رد حمايت نظام خوانده بود (يت مومالكيت تعاوني را يكي از سه نوع مالك
ات كار براي همه خواهد داد كه در شكل تعاوني به تأمين شرايط و امكانهمان قانون قول مي

  ). 23: 20/10/62 ،شوراپرداخت (
اي بود كه دستور خميني آن را حل كرد. سئوال اين بود كه بازرگاني خارجي هم مسئله

مقرر داشته  44طور كه قانون اساسي در اصل ايد دولتي باشد، يعني آنا بازرگاني خارجي، بآي
يا غيردولتي، آنگونه كه از نظر شوراي نگهبان شرعي بود. خميني دستور داد كه در  ، وبود

. 17مردم را هم شركت بدهند و دولت در آن نظارت بكند ،تجارت خارجي در كنار دولت
خميني داشت. او از علمائي كه بر مبناي سنت ديرپاي مشروعيت اخذ ماليات هم نياز به فرمان 

زدند و تنها سهم امام و زكات و جزيه هر حرام يا دست كم مكروه بر پرداخت ماليات ميشيعي م
توان مخارج جنگ را تنها با ) پرسيد كه آيا مي12: 38-37: 1369 ،حوزهشمردند (را مشروع مي

يات حق حكومت است، حقي كه خود يكي از احكام سهم امام تأمين كرد. او گفت كه اخذ مال
  . 18شرع است ةاولي

مالكيت معادن موجود در ملك اشخاص و حدود تصرف مالك  ةبراي اتخاذ تصميم در بار
و امالك نفت و گاز و معادني كه خارج از حدود عرفي «در آنها نيز نياز به فتواي خميني بود: 

ملي است و از اين رو متعلق به ملت  والًو گاز اصنفت ». «باشدشخصي است تابع امالك نمي
تواند آنها را استخراج نمايد. ولي بايد قيمت امالك حال و آينده است [...] دولت اسالمي مي

معادن در قيمت و يا  ةزمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسب ةاشخاص و يا اجار
  .19)3/8/66 .ر( »اجاره بپردازد [...]

خي از مسائل هنر و ورزش هم منوط به حكم خميني بود. سئوال ناظر بر كسب حل بر
فيلمهاي ايراني كه در آنها زنان بدون رعايت كامل  ـ1 ؛تكليف در مورد نمايشهاي تلويزيوني

آن قسمت از بدن ورزشكاران مرد كه پوشيده نيست،  ـ2كنند، ضوابط حجاب اسالمي بازي مي
 اهم مخالفت كرده بودند. خميني در پاسخ  فتو ها. فقها بازها و برنامهنگاه به اين نوع فيلم ـ3و 

  داد كه: 
ها اشكال شرعي ندارد و بسياري از آنها حتي نظر نمودن به اينگونه فيلمها و نمايشنامه

آموزنده است [...] و همينطور فيلمهاي ورزشي و همينطور آهنگها اكثراً بي اشكال است [...] 
كنند بايد محرم باشند و ايد مراعات شود. اول آن كه كساني كه گريم ميليكن دو نكته ب

  . 20اجنبي حرام است چنين كاري انجام دهد. دوم آن كه بينندگان از روي شهوت نگاه نكنند
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 ةشد، آنها كه مصرف دوگانمي »آالت مشتركه«وائي ديگر مربوط به خريد و فروش فت
را مجاز شمرد، در صورتي كه موسيقيش مطرّب نباشد  حرام و حالل دارند. خميني مصرف آنها

  . 21و شطرنج را به رسم ورزش بازي كنند
 خاويارمشكل خاويار هم با دخالت خميني حل شد. اگر فلسي در روي پوست ماهي 

درآمد صدور ساليانة  ليونها دالريماند و مملكت مكردند اين ماهي حرام باقي ميكشف نمي
داد. پس كارشناسان مورد اعتماد را مأمور كشف فلس كردند، و آنها هم در را از دست مي خاويار

در مورد ماهي «رؤيت نمودند. خميني نيز فتوا داد كه  ست،بايميدم آن ماهي آنچه را كه  ةناحي
  .22»مورد سئوال نظر متخصصين مورد اعتماد معتبر است و بر طبق آن عمل بشود

كه به تصويب مراجع رسمي قانونگذاري برسد اعتبار ي بدون اين ني خميفرمانها و فتاو 
بيات، نايب رئيس و عضو كميسيون  اللـهاالسالم اسدبه قول حجت ند.يافتقانوني و اجرائي مي

قضائي مجلس، اجراي آنها احتياج به تصويب از طرف مجلس نداشت، و اگر به تصويب مجلس 
، تحريرالوسيله، ). كتاب خميني23/8/69 .كطر دادن شكل رسمي به آنها بود (رسيد به خامي

معيار رد خود يك مبناي تحرير قانون در كميسيونهاي مجلس بود. شوراي نگهبان احكام آن را 
  كرد.يا قبول مصوبات مجلس مي

كرد متخذ از اختيارات او در قانون قانونگذاري صادر مي ةاحكامي كه خميني در زمين
طبق تعريف و  ،مرجع ديني و رهبر انقالب هم او به مثاب. مشروعيت آنها از مقانداساسي نبود

 ارگانهاياو در اين مقام خود را مافوق قانون اساسي و  .شدناشي مي ،او از واليت فقيه استنباط
ين براي خود يك حق قانونگذاري عالي قائل بود. اين دو مقام به ديد و بنابرآن مي ةقانونگذاران

ة . حاكميت خميني بر اساس اين دو منبع قدرت محدود بر دو قونددادمحدود مياراتي نااو اختي
  گرفت. اجرائي را نيز در بر مي ةشد، بلكه قوقضائي و تقنيني نمي

  
  اجرائي ةحاكميت خميني بر قو

. به 23رفتگاه تا مرز جزئيات هم پيش مي قوة اجرائي ةآثار حاكميت خميني در زمين
  :كنيمهائي از اين آثار اشاره مينمونه

هم مرجع تعيين ضوابط اصلي بود، و هم تدابير الزم در  خمينيسياست خارجي  زمينةدر 
، »نه شرقي، نه غربي«. ضوابط گاه در شعارهائي چون كرديرا معين م جهت اجراي آن ضوابط

  »صدور انقالب«و  »مبارزه با استكبار جهاني«، »برائت از كفر«، »جنگ جنگ تا پيروزي«
اي. يكي به صفت و گاه در تعيين خصلت و نقش قدرتهاي جهاني و منطقهشد منعكس مي

شد و ديگري به شيطاني با خطر شايد كمتر. او هم مبارزه با شيطان متصف مي »شيطان بزرگ«
داد، و هم معامله با آن را، چنانچه انتظار جلب در رأس تكاليف سياست خارجي جا ميبزرگ را 

  داشت.منفعت از آن را مي
است خارجي مورد نظر خميني مبتني بر تصورات او از حكومت اسالمي و نقش آرماني سي

شد كه او در جهان بود. اعتقاد به جهانشمولي اسالم و انقالب اسالمي موجب آن مي ةآن در پهن
نه «تعيين سياست خارجي ايران چشم به گسترش اسالم و انقالب در اين سطح بدوزد. شعار 
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ة اعمال زد، بلكه از پندار و ارادبر محور تأمين استقالل براي ايران دور نمي تنها »شرقي نه غربي
تنها  دعوت مسلمانان به برائت از كفر ةشد. انگيزهاي جهاني نيز ناشي ميحاكميت بر قدرت

اسالم نبود، بلكه در نورديدن مرزها به قصد سلطه بر كفار را هم كشيدن مرز بين اسالم و غير
ها و پيامهاي خميني به توان در بسياري از بيانيهآثار اين تصورات را مي داشت.منظور مي

، سال 17/18، 16هاي ، شمارهبيان ةروشني مشاهده كرد. چند نمونه از آنها به نقل از مجل
  :شودينقل م 1370و  1369

بر هيچ يك از مردم و مسئولين پوشيده نيست كه دوام و قوام جمهوري اسالمي ايران 
ية سياست نه شرقي و نه غربي استوار است و عدول از اين سياست خيانت به بر پا

اسالم و مسلمين و باعث زوال عزت و اعتبار و استقالل كشور و ملت ايران خواهد بود 
[...] انشاءاللـه مردم سلحشور ايران كينه و خشم انقالبي و مقدس خويش را در سينه 

عليه شوروي جنايتكار و آمريكاي جهانخوار و  سوز آن راهاي ستمنگاه داشته و شعله
اذناب آنان به كار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسالم ناب محمدي ـ 

م ـ بر بام همة عالم قد بر افرازد و مستضعفان و پا برهنگان و اللـه عليه و سّلصلي
  صالحان وارثان زمين گردند... 

آگاهي بايد راه پر فراز و نشيب دگرگون كردن روشنفكران اسالمي همگي با علم و 
داري و كمونيزم را بپيمايند. علما و خطبا و ائمة جمعة بالد و جهان سرمايه

روشنفكران اسالمي با وحدت و انسجام و احساس مسئوليت و عمل به وظيفة سنگين 
  .   24توانند دنيا را در قبضة نفوذ و حاكميت قرآن در آورندهدايت و رهبري مردم مي

ايم مان بارها اعالم نمودهالمللي ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين
كه در صدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و كم كردن سلطة جهانخواران بوده و 

داري و هاي فاسد صهيونيسم، سرمايههستيم [...] ما در صدد خشكانيدن ريشه
ايم به لطف و عنايت خداوند بزرگ رفتهكمونيزم در جهان هستيم. ما تصميم گ

اند نابود كنيم و نظام اسالم رسول اللـه ـ نظامهائي را كه بر اين سه پايه استوار گرديده
  اللـه عليه و سلم ـ را در جهان استكبار ترويج نمائيم.صلي

از  »ايجاد حكومت جهاني اسالم«نيز آمده است كه  »مهاجرين جنگ«در پيام خميني به 
  ).5/1/67 .راست ( »داف عظيم انقالباه«

كشورهاي ايران با  ةسياست خارجي مربوط به رابط ةخميني در زمين اتمهمترين تصميم
شد. او تنها چند روز پس از پيروزي انقالب دستور قطع رابطه با اسرائيل، آمريكا و شوروي مي

فلسطين دادند و نابودي اسرائيل را داد. سفارت آن كشور را به نمايندگي سازمان آزاديبخش 
اسرائيل را در صف اولويتها در سياست خارجي جمهوري اسالمي نشاندند. با اين همه از امكان 
خريد اسلحه از آن كشور درجنگ با عراق غفلت نكردند. از اسرائيل اسلحه خريدند و هنگامي 

و آمريكا ايجاد كرده اي كه براي خريد اسلحه با اسرائيل هسه جانب ةرابط 1365كه در آبان ماه 
و مجلسيان را به فكر  ـآن ماه به اين رابطه اقرار كرد  13رفسنجاني در روز ـ  بودند فاش شد

خشم خميني بر افروخته شد و اين درخواست را خدمت به  .اطالع از اين رابطه انداخت كسب
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ه رئيس مجلس اي بكنندگان به ناچار طلب پوزش كردند. آنها در نامهدشمن ناميد. درخواست
چون طرح سئوال از وزير خارجه به تصور اين بود كه طرح مسئله در مجلس به «نوشتند: 

ت مصلحت انقالب و در خط رضاي امام امت است پس از اطالع از نظر امام امت و مصلحت مل
مجلس قرائت كردند و  ة). نامه را در همين جلس2/9/65 ،شورا» (بينيمنياز به سئوال مزبور نمي

اعضا را از  »اكثريت قريب به اتفاق«ئيس مجلس به نام مجلس پوزش طلبيد و مراتب برائت ر
  . 25اين جسارت به زبان آورد
گروگانگيري كارمندان سفارت آمريكا راه ديگري برگزيد. او مصلحت  ةخميني براي فيصل

ارد. بهزاد نبوي، بگذ مجلس و وزير مشاور دولت، ة، به عهدراٌرا در اين ديد كه اين بار كار را، ظاه
ئي آن جا پايانبدين سبب برگزيد كه نتايج گروگانگيري و شرايط  خميني اين تدبير را احتماالً

ها متوجه ديگران شود. سودي كه بهتر آن بود كه سرزنش .26گذاشتبراي مباهات باقي نمي
زرگي به معنا كه كمك ب اشغال سفارت و گروگانگيري داشت در سياست داخلي بود، به اين

   .27گيري وادار نمودحكومت كرد و دولت موقت را به كناره ةاز داير »ليبرالها«حذف 

نشيني آنها از خاك ايران در پس از شكست نيروهاي مهاجم و عقب جنگ با عراق ةادام
او از اهميت  جنگ با تصور ةبدون موافقت خميني ممكن نبود. تصميم به ادام 1361تابستان 

جنگ ما تنها با صدام نيست، بلكه با «انطباق داشت.  اشتحقق رسالت جهانياين جنگ براي 
 .ك( »دفع فتنه در سراسر جهان«). جنگ با تمامي كفر و 5/1/63 .ك» (تمامي كفر است

ساخت. خميني با حركت از اين منطق جنگ را يك جنگ با صدام را ملزم مي ة) ادام21/9/63
 »وجودي انقالب اسالمي ايران ةماهيت و فلسف ةالزم« شمرد و آن رامي» عبادت«و  »نعمت«

ناپذير  سقوط صدام، امكان ا. تنها موقعي كه معلوم شد دسترسي به هدفها، حتي ب28خواندمي
جنگ از مرز توانائيهاي اقتصادي و انساني كشور و از حدود مصلحت حكومت خارج  ةاست و ادام

كست شد و تن به قبول متاركه و پذيرش شود، خميني حاضر به نوشيدن جام شوكران شمي
د كه او هنوز تا چند روز شوراي امنيت سازمان ملل متحد داد. اين در حالي بو 598 ةقطعنام

مجلس را در مقابل  قبول قطعنامه،. خميني با 29كردجنگ مي ةاين اصرار بر ادامپيش از 
با «ول متاركه بود كه مجلس غيرمترقبه گذاشت. زيرا تازه دو هفته پيش از قب اقدامي كامالً

يد يك فوريت به تصويب طرحي را با ق »الفداالهام از رهنمودها و خط فكري حضرت امام روحي
استراتژي  »جنگ با رژيم متجاوز عراق [را] تا پيروزي كامل ةادام« رسانده بود و به موجب آن

ين استراتژي را الزم ن ااي براي تبيين و تدويخوانده و تشكيل كميسيون ويژه يجمهوري اسالم
). رئيس مجلس كه گويا اطمينان چنداني به ذكاوت نمايندگان براي 14/4/67 ،شوراديده بود (

گرچه ما امروز مصالح اين اقدام را به روشني «درك معاني ژرف تصميم خميني نداشت گفت: 
اند و به چه بينيم ولي وقت الزم دارد كه در آينده بفهميم كه چه تصميمي ايشان گرفتهمي

اند يكباره اينگونه اين حركت عظيم را به وجود بياورند، در يك جهتي دليل ايشان حاضر شده
  ).21: 30/4/67 ،شورا» (ما به صورت ظاهر بود ةكه غير از جهت حركت گذشت

آن را از  ةخود اعالن جنگ و متارك 110مطابق اصل  1358گرچه قانون اساسي مصوب 
عالي دارد كه او به پيشنهاد شورايرد، ولي اين شرط را نيز مقرر مياشممياختيارات رهبر  ةجمل
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شد. گيرد. اما اختيارات خميني در عمل محدود به اين شرط نميدفاع در اين مورد تصميم مي
   حذف كردند. 110كما اين كه اين شرط را با توجه به اين واقعيت، در بازنگري قانون اساسي از اصل 

، ولي همين قدر ستم حقايق مربوط به جنگ هنوز آشكار نشده اگرچه قسمت اعظ
تصميم  1361سازي خرمشهر در تابستان ة جنگ بعد از آزادكم در مورد ادامپيداست كه دست

جمعي از جنگ در پاسخ سئوال  ةنهائي را خميني گرفت. جانشين او چند ماه پس از خاتم
قبول يا «گفت:  »؟ادي خرمشهر خاتمه بيابدنبود كه جنگ بعد از آز آيا بهتر«دانشجويان كه 

 ز. اين سخن نيز ا30)16/9/67 .ر» (عدم قبول پايان جنگ از اختيارات واليت فقيه است
). اين كه 90: 1278 ،(سفيري »امام مي خواستند جنگ را پيگيري كنند«رفسنجاني است كه 

 حجت ةوان از اين گفتتدار بود را مينفوذي برخور ةجنگ از چه درج ةرأي خميني در مسئل

). 24/10/67 .ر» (هدف جنگ اطاعت از امام بود«يافت كه اكبر ناطق نوري هم درالسالم عليا
يكي از مجاري اعمال نفوذ خميني در امر جنگ فتواهائي بود كه او در وجوب آن و شرايط 

ان براي نوجوان يعدم لزوم موافقت اوليا ةكرد، از جمله در بارمشخص شركت در آن صادر مي
   .31شركت آنها در جنگ

كه قانون اساسي به او  اياندازهمات عالي دولتي نيز خميني بيش از در عزل و نصب مقا
هاي اصلي كرد. نمونهدخالت مي ـاختيارات مجلس  ةبا ورود به حوز و اكثراً ـاختيار داده بود 

اي و دفاع از دولت ب خامنهاصتناصدر و منتظري، دخالتهاي او در اين زمينه عزل بني
صدر از مقام رياست جمهوري مقررات . با اين كه در عزل بنيهستندحسين موسوي مير

، ولي بدون آن كه خميني، پس از ترديد 32قانون اساسي مراعات شدند 110مذكور در اصل 
بسيار، موافقت خود را با اين درخواست سران حزب جمهوري اسالمي اعالم كند عزلي صورت 

صدر را مجلس مسئلة بني«به قول ميرحسين موسوي در شوراي بازنگري قانون اساسي  ت.گرفنمي
). خميني اين كار را 267، 1 بازنگري،»  (حل نكرد. به اعتقاد من مسئله [را] قدرت امام حل كرد

صدر شد، اعتمادي كه بيش از آن هنگامي انجام داد كه متوجه اعتماد به نفس غيرقابل انتظار بني
كه به او اجازة كرنش بدهد. مقاومت در مقابل امام و بي ايماني نسبت به واليت فقيه اتهاماتي بود 

صدر بر سر تعيين . اصرار بني33كردندصدر در توجيه لزوم عزل او عنوان ميبودند كه مخالفان بني
ياست نخست وزير و وزرا از جمله علل مخالفت سران حزب جمهوري اسالمي با بقاي او در مقام ر

صدر خود از خميني خواسته بود كه حل اين اختالف را به عهده جمهوري بود. جالب اين كه بني
  .34بگيرد

هوادار توسعة بخش دولتي و سياستهاي  ة عمدتاًهاي كابينگرچه خميني به ضعف
در مقابل اقليت )، ولي ...و 201: 1363 ،بازرگانميرحسين موسوي آگاه بود ( خلقگرايانة

حمايت  پسند در مجلس سوم، و متحدان آن در صف روحانيت، سرسختانه از آنر بازاركامحافظه
اي، بر سر علي خامنهسيدوقت،  يكرد. او در كشمكش بين نخست وزير و رئيس جمهورمي

. در مهر 35بر آن، هم، بر همين موضع ايستاد يتعيين تركيب كابينه و نظارت رئيس جمهور
تشكيل كابينه و  ةمسئل ياي به رياست جمهوراب مجدد خامنه، هنگامي كه با انتخ1364ماه 

موسوي در ميرحسين اي به مخالفان در نامه ،معرفي نخست وزير به مجلس دوباره مطرح شد
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در حال حاضر تغيير و اصالح آن «شمرد و مجلس اطالع داد كه دولت آقاي موسوي را موفق مي
نماينده از دادن رأي  73 ،كه  به رغم اين نامه ). هنگامي20/7/64:9 .ايداند (نمي »را صالح

موجي از خشم  ممتنع دادند،رأي  همنماينده  26استنكاف ورزيدند و  موسوي ةاعتماد به كابين
نمايندگان اكثريت بيرون زد. خميني خود نيز  ةرأي امام از سين بهاعتنائي آشكار  عليه اين بي

). پرخاشها آن چنان بود كه 25/7/64 .كد (اين تمرد آشكار به زبان آور خشم خود را از
مخالفان و ممتنعان را ناچار به توجيه عمل خود كرد. گفتند كه استنباطشان از دستور امام نه 

كردند و به كابينه رأي بود اطاعت مي اگر مي »مولوي«بوده است.  »ارشادي«بلكه  »مولوي«
 دفاع از دولت موسوي را الزم ديد و 1367بار ديگر در اواخر سال خميني يك .36دادنداعتماد مي

شرعي خواند و بار ديگر خشم خود را بر سر مخالفان آن فرو  ةحمايت از اين دولت را يك وظيف
در  نداشتمقاومت در برابر مخالفان خود را ياراي وقتي كه نخست وزير، كه ديگر  .37ريخت

و به او فرمان داد كه استعفاي خود  اي به او نوشتخميني توبيخ نامه داداستعفا  1367شهريور 
مصلحت  ةدهندرا پس بگيرد. موسوي اطاعت كرد، با ذكر اين دليل كه خميني بهترين تشخيص

). خميني نمايندگان مجلس را نه تنها به حمايت از موسوي وادار 17/6/67 .رباشد (نظام مي
كردند بود. مخالفان نيز اظهار ميساخته به كلي ممنوع  كرد، بلكه انتقاد بر او را هم تقريباً مي

  . 38كه ما به فرمان امام ساكت هستيم
خميني در انتخاب تك تك وزرا هم دخالت داشت. به قول موسوي اگر دخالتهاي او در 

اكبر ). علي267 ،1 بازنگري،كشيد (به كشمكش مي» طبيعتاً«انتخاب وزرا نبود كار  ةمسئل
ي مريم بهروز ةارجي شد. در عوض در مجلس با اعتبارنامخميني وزير امور خ ةواليتي به توصي

، زيرا او از صورت گرفتآمده بود مخالفتهاي شديد اي پيروز درخابات ميان دورهتنكه از يك ا
دوم مجلس از دادن رأي اعتماد به نخست وزيري موسوي  ةجمله نمايندگاني بود كه در دور

  .39خودداري كرده بود
در اواخر دي ماه  ،پس از يك كشمكش دو ساله ،مقامي رهبربركناري منتظري از قائم

كه  يانجام شد. در اين زمان ديگر آشكار بود كه منتظري با آن موضع انتقادي و مستقل 1366
در مقابل برخي از تصميمات رهبر و برخي از ناهنجاريها و كجرويهاي دستگاه حاكم اتخاذ كرده 

 آيد.مطلوب خميني و اطرافيان نزديك او باشد بر نمي بود از پس حفظ حكومت فقها به نحوي كه
به مجلس نوشت دو 1368اي كه خميني به مناسبت بركناري منتظري در اواخر فروردين از نامه
  شود. ستفاد ميمنكته 

يكي اين كه مجلس تا آن زمان از جرياني كه منجر به اين تصميم شد آگاه نبود، و ديگر 
استعفاي منتظري را داشت عزل به دستور خميني بود. در آن نامه  اين واقعيت كه آنچه عنوان

  خوانيم: مي
دانيد قضيه از چه قرار است شنيدم در جريان امر حضرت آقاي منتظري نيستيد و نمي

كرد تا تصميم الزم را براي حفظ نظام و اسالم بگيرم. لذا [...] وظيفة شرعي اقتضاء مي
اي مصلحت نظام و اسالم كنار گذاشتم. انشاءاللـه با دلي پر خون حاصل عمرم را بر

  ). 26/1/68 ،شورا( اي روشن خواهند شدخواهران و برادران در آيندة نزديك تا اندازه



 

 ۶۶

قانون  107خميني در حالي دستور به بركناري منتظري داد كه انجام اين كار طبق اصل 
 بود كه منتظري را در اجالسمجلس  اختيار مجلس خبرگان بود. همين ةاساسي متعلق به حوز

  .40مقامي برگزيده بودبه سمت قائم 1364اي خود در آبان ماه دوره
نه تنها تصميم خميني بر عزل منتظري عملي بر خالف قانون اساسي بود، بلكه تعيين 

اي به دو صورت از حدود اختيارات خود در بود. او با انتخاب خامنه طورجانشين او نيز همين
ب رهبر از اختيارت اصتنا ،آن قانون 107سي تجاوز كرد. يكي اين كه به موجب اصل قانون اسا

 109اي به اين سمت تغييري در اصل مجلس خبرگان است. و ديگر اين كه براي انتصاب خامنه
، كه آن هم حذف شرط مرجعيت از شرايط احراز مقام رهبري شد، يعنيقانون اساسي الزم مي

االسالمي داشت، تنها اي را، كه در آن زمان هنوز لقب حجتشد. خامنهبه دستور خميني انجام 
هر دو كار پيش از آن كه شوراي اين توانستند بر كرسي رهبري بنشانند. به شرط اين حذف مي

و مجلس خبرگان  كند انجام گرفتحذف  109بازنگري قانون اساسي شرط مرجعيت را از اصل 
اي رأي داده بود به انتصاب خامنه 107كه اين شورا در اصل رهبري با عنوان جديد و تغييراتي 

  .41موافق داد
جا در توصيف تمركز قدرت در دست خميني ذكر كرديم هنوز تمام شواهدي كه تا اين

براي شرح تماميت و وسعت قدرت فرمانروائي او كافي نيست. او از موضع رهبري انقالب و 
 گرفتقرار مي شديد در هر امري كه مورد توجهحكومت و مرجعيت ديني هرگاه كه الزم مي

شد. او مرجع حل اختالف بين گروهها و جناحهاي نهائي مي ةكرد و تصميم گيرنددخالت مي
يك از اين قوا  حكومت و در درون هر ةرقيب در دستگاه حاكميت بود، تعادل بين قواي چندگان

. 43شدر تجاوز اين قوا به حقوق مردم ميديد مانع افراط دو هرگاه الزم مي 42كردمي برقراررا 
كرد و مت با نيروهاي مخالف را تعيين ميحكو چگونگي رابطةدر عين حال هم او بود كه 

را صادر  آنهاو مجازات رهبران و اعضاي  سازمانهاي مخالففرامين مربوط به تعطيل فعاليت 
فات فقهي بود كه به امر نمود. او به عنوان مرجع ديني در عين حال مرجع حل همة اختالمي

 پرداخت.آوري اطالعات ميشد. خميني به اقتضاي وسعت دخالتهايش به جمعحكومت مربوط مي
كرد، به قول ميرحسين طلبيد و مطالعه ميگزارشها را از مسئوالن مختلف دستگاه حكومتي مي

وني را مشاهده هاي تلويزيداد، برنامه) به راديوهاي داخلي و خارجي گوش مي1369موسوي (
كرد. خميني در عين پذيرفت و از آنها كسب اطالعات مينمود. مراجعان را در بيت خود ميمي

پوشيد. مرز دخالت را گاهي كرد، از دخالت در امور چشم ميحال، هرگاه كه مصلحت اقتضاء مي
مر و : عدم وسائل دسترسي به موضوع و مخاطب اندكردموانعي از نوع ديگر تعيين مي نيز

مقاومت كساني كه به سبب موقعيت اجتماعي، سياسي و يا ديني خود قدرت استنكاف از قبول 
  فرمانهاي او را داشتند.

تمركز قدرت در دست خميني و مقام رهبري مستلزم ايجاد يك دستگاه حكومتي 
مستقل از دولت رسمي بود. در طول حكومت خميني در چارچوب اين دستگاه نهادهاي 

هاي مختلف قانونگذاري، اجرائي، قضائي، اقتصادي، نظامي، اطالعاتي، امنيتي در شاخهگوناگوني 
كه بدين ترتيب يكي پس از ديگري پا به  »نهادهاي زير نظر رهبري«غاتي به وجود آمد. يو تبل
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بر دولت رسمي شدند كه از اين دولت  مسلطاي آن چنان تنومند و وجود گذاشتند زائده ةعرص
  يف ديگر چيزي باقي نماند. جز موجودي ضع

قبل از توصيف اين نهادها در آخر اين فصل از بخش حاضر به دو نكتة ديگر اشاره بايد 
  كرد: يكي در بارة تقديس خميني و ديگري راجع به محدوديت قدرت او.

  
   بيعت با ولي فقيه

 اگر چه تمركز قواي حكومتي در دست خميني و يا نفي عملي اصل تفكيك قوا با نص
توافق چنداني نداشت، ولي منطبق با روح غالب بر آن قانون، يعني  1358قانون اساسي مصوب 

واليت مطلقة فقيه، بود، طبق اين نظريه ولي فقيه، در نقش جانشين پيامبر و ائمه معصوم، 
مجري ارادة خداوند بر روي زمين است و محدوديتي بر اختياراتش متصور نيست. حال اگر اين 

گام تدوين قانون اساسي آنطور كه بايد انعكاس نيافت به خاطر مالحظاتي بود كه روح در هن
، يعني آن زمان كه چشمپوشي بر اين 1368انصراف از آنها ممكن نبود. از اينروست كه در سال 

مالحظات ممكن شد، به فكر رفع اين نقيصه افتادند و انجام اين مهم را به شوراي بازنگري 
كنندگان به علت آن نقص، اشارات متعدد كردند و بر ر كردند. در آنجا شركتقانون اساسي واگذا

در » ذهنيت خاص«و » حاكم جو«اللـه ابراهيم اميني زدودن آن اصرار فراوان ورزيدند. آيت
اللـه احمد ). آيت296، 1 بازنگري،زمان تدوين قانون اساسي را مسئول اين كوتاهي شمرد (

، در قانون اساسي را به گردن »آنطور كه بايد«ذكر واليت فقيه،  آذري قمي نيز تقصير عدم
سرعت عمل ملحوظ در «اللـه محمد مؤمن ) و آيت673، 1 بازنگري،انداخت (» تأثير آن زمان«

). گويندگان همه 651، 1 بازنگري،قانون اساسي را موجد اين مشكل خواند (» تدوين و تصويب
خواست خود موقعيت واليت فقيه در اسالم را دليل خواهان رفع مشكل شدند و در توضيح 

مقام حاكمي مثل پغمبر گرامي اسالم و مثل حضرت علي «آوردند. اميني گفت رهبر در واقع 
شود. عبداللـه نوري خواهان آن شد را دارد و حاكميت او محدود به نظارت نمي» اللـه عليهسالم

). اسداللـه 302، 1 بازنگري،أس هرم قرار بدهد (كه شورا تصميم نهائي را بگيرد و رهبر را در ر
را بيان » واقع قضيه«بيات پس از اظهار تأسف از ملحوظ نشدن واليت فقيه در قانون اساسي 

واليت فقيه اساس مكتب ما و اساس نظام ما و اساس نظام جمهوري اسالمي «كرد و گفت 
زم شمرد، با اين تأكيد كه اگر اكنون او توجه به يك نكتة اساسي در امر واليت فقيه را ال». است

زند به اين معني نيست كه اين شورا به ولي فقيه شوراي بازنگري به رفع اين نقص دست مي
مالك مشروعيت همة دستگاههاي اجرائي، قضائي و ». او اختيارات را دارد«دهد. اختيارات مي

  ).661، 1 بازنگري،قانونگذاري همان واليت فقيه است (
اظهار كرد كه نايب رئيس مجلس نيز بود، يعني در  زمانيبيات اين سخنان را  ـهاللاسد

اعضاي شوراي  ةكرد. آنچه او گفت نظر بقيبايد از حقوق مجلس دفاع مي كه قاعدتاً ي بودمقام
قدرت نيز بود. ديگراني  برداران از آنكنندگان در قدرت حكومتي و بهرهبازنگري و ديگر شركت

 تعبدانگيزترين جمالتگفتند. آنها در انتخاب اينگونه سخنان را به كرات مي از اوهم قبل و بعد 
  براي اظهار مراتب وفاداري خود به واليت فقيه يا فقيه حاكم به كار مسابقه داشتند. 
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  چنين است:ي از اين اظهارات برخ
  هاشمي رفسنجاني: اكبر علي

م است [...] ما حق حكومت را در مان مشروعيت دخالتمان ناشي از ارادة اماما همه
  ).20 ،20/3/65 ،شورا( .گيريمايدئولوژي ما از رهبري ما داريم مي

  محمدمهدي رباني املشي: 
مشروعيت مجلس، وكال و قواي ثالثة كشور وقتي است كه امام امت آنها را تائيد كند 

و قانوني  و اگر تائيد ايشان نباشد هم مجلس و هم دولت و هم قوة قضائيه مشروعيت
، همانجا. (بودن خود را از دست خواهند داد و خود به خود وجود نخواهند داشت

25/7/64، 18.(  
  حسين سلطاني:

براي هر شيعه مسلم است كه اطاعت از امام، همراه با امام بودن، تسليم امام بودن، بر 
  .)18 ،30/7/64 ،اهمانج( .سر هر دوراهي با امام بودن وظيفة هر مسلمان است

  تبار:  سيد محمد علوي
مسئلة رهبري بزرگترين مسئلة اسالم است و قبول تمام طاعات بسته به قبولي و 
بيعت با رهبري است. بيعت عبارت است از واگذاري خويش در مقابل رهبر و هر كس 
غير  از اين راه بپيمايد و به اصطالح رشد خودش را بخواهد نشان بدهد نه فقط رشد 

 .ه ضاللت را پيموده است و موجب لعن و نفرين خدا واقع شده استندارد، بلكه را
  .)19 ،همانجا(

  فر: هاشم حجازي
 ،همانجا( .صرف بيعت كارساز نخواهد بود، بلكه بايد به بيعت لباس تبعيت پوشاند

26/9/68، 18.(  
  محمدرضا باهنر:

رهبر كبير  مشروعيت نظام ما به وجود ولي فقيه بوده و قانون اساسي نيز با امضاي
  ).20 ،10/8/67 ،همانجا( ]است[ انقالب مشروعيت پيدا كرده

نمايندگان مجلس پر كرد. اما صاحبان  هايگفته نوع توان صفحات متعددي را با اينمي
از مجلس هم در اظهار اين نوع نظرات و مراتب اطاعت  خارجمناصب رسمي و غيررسمي در 

 »حجت شرعي«دستور امام را  يمقام رئيس جمهور اي درعلي خامنهسيدكردند. كوتاهي نمي
ابزار اعمال «حكومت  ة)  در نظر احمد توكلي، وزير سابق كار، سه قو7/10/61 .كخواند (مي

به حكم خميني سرپرست  نيز هنگامي كهمحمد خاتمي ). سيد7/12/68 .رواليت بودند (
واليت فقيه اصلي در كنار «آن روزنامه نوشت: » داشت روزياد«شده بود در  كيهانروزنامة 

سوي آن روان  نك بهاصول ديگر نيست، بلكه زير بنا و بنياد نظامي است كه امت اسالمي اي
گردد، نظامي اسالمي نخواهد بود [...]  اين اصل  است [...] قانون اساسي اگر از اين اصل تهي

اريخ اسالم و جامعة اختصاص به يك نسل ندارد. متكي بر نقش تاريخساز و تاريخي رهبري در ت
». جاي آن در قراردادهاي عرفي نيست، بلكه در متن جان انسانهاي مسلمان است». «ماست
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جمهوري مشروعيت و اعتبار « ، و »در اين نظام قانون مشروعيت خود را  مرهون رهبري است«
  .)10/59/ 9و  8. ك» (كند.خود را از اصل واليت فقيه كسب مي

شود اعتقاد به مركزيت ولي فقيه، متجسم در قامت ت استفاد ميهمانطور كه از اين جمال
خميني، و اطاعت از او معيار تعلق به اسالم بود. انكار واليت فقيه نشان از انحراف از اسالم ناب 

داد. آنچه در اين ميان هر روز بي شهادت مي »اسالم آمريكائي«برد و بر گرويدن به محمدي مي
شد كه ت نظام و حاكميت مردم بود. حاال ديگر اين سئوال مطرح ميشد جمهورياعتبارتر مي

حفظ لفظ جمهوري در قانون اساسي و ناميدن حكومت به اين نام چه لزومي داشت. سئوال را 
كردند. يكي از پرسندگان كار حكومت مطرح نميتنها متعلقان به جناح به اصطالح محافظه

طبقة حاكم جديد تعلق » چپ«خود به جناح نخست وزير وقت، ميرحسين موسوي بود كه 
اگر «داشت . او در شوراي بازنگري قانون اساسي اين سئوال را به صورت يك فرض عنوان كرد: 

ما يك موقعي به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهوري نباشد اسم حكومت اسالمي باشد [...] 
  ). 270 ،1 بازنگري،» (هيچ گونه ابائي نبايد باشد

حكومت به ياد جمهوريت نظام » چپگرايان«رة پس از مرگ خميني بود كه تنها در دو
افتادند و نفع خود را در حفظ آن جستجو كردند. حذف آنها از مقامات عالي حكومت و مراجع 

  .اصلي فرمانروائي عامل اصلي گرايش آنها به اينسو شد
قانون  گرچه تمركز قدرت در دست خميني حركتي در جهت انطباق حكومت با روح

كم سرعت انجام تمركز تا حد زيادي ناشي از اساسي، يعني واليت مطلقة فقيه، بود، ولي دست
بستهاي قانونگذاري و كشورداري بود. حل آنها، در گرفتار شدن نظام جديد در تضادها و بن

شرايطي كه كسي تن به قبول مكانيسمهاي دموكراتيك حل تضادها و اختالفها، حتي در سطح 
داد جز از راه توسل به يك مرجع مورد قبول همة جناحها و باندهاي رشي حاكم، نمياليگا

  شد. سهيم در حكومت ممكن نمي
بستها، و تراكم فزايندة آنها، سران قواي در فصل بعد خواهيم ديد كه چگونه تضادها و بن

خود را از  كرد و حل مشكلحكومت و متصديان سطوح پائينتر را وادار به رجوع به خميني مي
افزود و شدند. اين، مكانيسمي شده بود كه خود به خود بر قدرت خميني مياو خواستار مي

    كرد.تمركز را تسريع و تشديد مي
  

  اطاعت مشروط از خميني
رهبري انقالب و در  فقيه، موقعيت مطلقةبه رغم تمامي قدرتي كه به موجب نظريه واليت 

اين قدرت باز هم آن  ةگرفت دايرتعلق مي خمينيبه  الًو عم حكومت و قانون اساسي نظراً
نظر از عملي نبودن چنان گسترده نبود كه سر پيچي از آن به هيچ وجه ممكن نباشد. صرف

مانند فرمان رايگان كردن آب و برق براي مستضعفان يا ساختن خانه ـ برخي از فرمانهاي او 
آمد كه گيرندگان و مخاطبان ري هم پيش ميـ موارد بسياها در آن زمان خانواده ةبراي هم

 به معاذيردستورات او، به سبب ناسازگاري آن دستورات با منافع و ساليق خود، به انواع حيل و 
نها در شدند. يكي از حيلي كه آكردند و مانع اجراي آنها مياز قبول آنها خودداري  ميمختلف 
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خميني به صورتي بود كه با نظر و مصلحت خود  تفسير فرامينبردند اين قبيل مواقع به كار مي
دستور بود نه  ةآوردند شكل تغيير يافتچه به اجرا در ميمطابقت داشته باشد. بنابراين آن آنها

هم اجراي آن از مركز صدور تصميم  ة. امكان سرپيچي از فرمان به نسبت دوري حوز44خود آن
رسيد، تنفيذش ديگر با سطوح پائيني اجرايي مي يافت، تا آنجا كه فرمان، تازه اگر بهافزايش مي

هيچ اجباري همراه نبود. سياستي كه خميني معموالً براي حفظ تعادل در ميان مواضع متضاد 
 انجاميدكرد در عين اين كه به تقويت موضع مياني خود او ميصاحبان منافع و قدرت اتخاذ مي

شد. مواضع در تدابير و تصميمات خود نيز مياين معني را هم داشت كه او ناچار به رعايت اين 
گرفت و او را به انصراف از تصميم يمخالفت با فرمانهاي خميني گاه به شكل غيرعلني انجام م

و گاه به صورت علني، مانند رأي مخالفت و ممتنع به دولت موسوي، به  ،45داشتخود وامي
ه، همانطور كه پيش از اين اشاره رغم دستوري كه خميني در اين مورد صادر كرده بود. گرچ

گرفت و ميآمد، ولي تمرد از دستور صورت شد توسل به حيل فقهي براي توجيه امتناع الزم مي
زد. آذري قمي كه باني توجيه امتناع از طريق توسل به آن صدمه مي ةبر اقتدار صادركنند

ديگر از موارد  ةقربود در يك جا هشت ف »مولوي«و  »ارشادي«تقسيم دستورات خميني به 
 كه از آن جمله بود: تخلف مسئوالن از اجراي دستورات خميني را، به عنوان نمونه، بر شمرد

عدم تشكيل وزارت امر به معروف و نهي از منكر، تعيين مسئولين صدا و سيما توسط رؤساي 
با  ض آنسه قوه، قطع پخش راديوئي سخنان پيش از دستور نمايندگان مجلس در صورت تعار

 ). به قول رسول24/2/70. ر( .قانون اساسي، واگذاري كار كشاورزي، تجارت و صنعت به مردم
يات امام به دوم مجلس برخي از نمايندگان در بيش از ده مورد در برابر نظر ةدر دورخب نيا منت

  ). 17/8/66 .ك( مستقيم ايستادندطور مستقيم و يا غير
گرفت نه موجب تحديد قدرت هاي خميني انجام ميتوصيهامتناعي كه گاه از قبول دستورات يا 

شد و نه به تقويت حاكميت مردم به معني ساختاري آن مي ةواليت فقيه به معني مجموع
 قدرتمندان و يا كارگزاران كرد خود از جملةانجاميد. آن كس كه امتناع ميدموكراتيك آن مي

هيچ  مردمراند و به حاكميت فرمان مي حكومتي بود كه در زير عنوان واليت فقيه بر مردم
گرفت يا پايه در هرج و حكومتگران صورت مي ةكرد. امتناعي كه در خارج از دايراعتنائي نمي

مرج حاكم در سطوح زيرين دستگاه اداري كشور داشت و يا ناشي از آن بود كه كارگزاران 
وم بودند. امتناع قدرتمندان از واليت از وسائل تنفيذ فرمان خود در تمامي زواياي جامعه محر

ممتنعان، همانطور كه  ،از واليت فقيه نبود. عالوه بر اينو سرپيچي دستورات خميني امتناع 
  اي موافق با آن دستورات بدهند. جلوهعمل خود به كردند كه احتياط مي واشاره رفت، توجه 

  
  ايواليت خامنه
ولي فقيه و رهبر جمهوري اسالمي درست  اي به مقاماالسالم سيدعلي خامنهانتصاب حجت

هنگامي صورت گرفت كه شوراي بازنگري قانون اساسي به فرمان خميني تشكيل شده و كار 
اختيارات رهبر در  تدوين و تحرير و تنصيصبازنگري را آغاز كرده بود. يكي از وظايف اين شورا 

رد. در اين زمان كاعمال ميقانون اساسي، به همان اندازه و وسعتي بود كه خميني در عمل 
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اول قانون اساسي گذشته و برخي از موانع سياسي طرح  ةو تصويب نسخهشت سال از تدوين 
را در عمل اجرا كرده و مردم را  هدر قانون اساسي از بين رفته بودند. واليت مطلق مطلقهواليت 

ن رسيده باشد كه منظور رسيد كه اكنون ديگر وقت آبا ابعاد آن آشنا ساخته بودند. به نظر مي
را در متن قانون اساسي نيز جا بدهند و براي آن مشروعيتي قانوني بتراشند. آنچه بايد انجام 

شمرد و با اين ي كه اختيارات ولي فقيه را بر ميقانون اساسي بود، اصل 110شد حذف اصل مي
تعيين  ةرا نه تنها اجازشد كه قانون اساسي اعالم مي كرد. بايد رسماًد ميعمل آنها را محدو

 هم قانون خود ايناختياراتي كه خداوند بر رهبر فقيه تفويض كرده است نيست، بلكه 
يك مانع وجود  هنوزبراي انجام اين كار ، اوست. با اين وجود ةمشروعيت خود را مديون اراد

احساس اجبار هم در همان ابتداي كار بازنگري بر آن اضافه شد. مانع اول ديگري داشت، و مانع 
كميسيون رهبري و مرجع «االسالم مؤمن، مخبر به رعايت دنياي خارج بود. به اين نكته حجت

خواند، به  110در بازنگري اصل » تحفظ«در شوراي بازنگري اشاره كرد و آن را علت » تشخيص
 ايضابطه«رعايت  اتوجه كرده باشد و هم ب» اختيارات مقام واليت ةهم بر سع«آن نحو كه 

مانع  و در عين حالدر انجام اين عمل، بر اختيارات مذكور در آن اصل بيفزايد » منضبط
زند و آن را بشود، دنيائي كه به جمهوري اسالمي نيش اعتراض مي» دنياي امروز«اعتراض 

مانع دوم آن بود كه خميني تنها دو روز پس  ).649: 2 ،بازنگريكند (متهم به بي ضابطگي مي
 ةدر جلس 110اختيارات ولي فقيه در اصل  هاي كميسيون مذكور براي توسعةنهاداز آن كه پيش

د كه براي پاسخ آن در مآ وجوداي به عمومي شورا طرح شود فوت كرد و با اين حادثه مسئله
تواند از همان هم مي خمينيشورا اتفاق نظري وجود نداشت. مسئله آن بود كه آيا جانشين 

با آن شخصيت استثنائي؟ پاسخ برخي از اعضاي  حضرت امامر باشد كه اندازه اختيارات برخوردا
 110شورا به اين پرسش منفي بود. از جمله مهدي كروبي كه با افزايش اختيارات در اصل 

ديد مي» خيلي طوالني«، را با او ،هركس كه باشد ،جانشين خميني ةمخالفت كرد، زيرا فاصل
يني خميني، ذكر اي به جانشروز پس انتصاب خامنه . احمد جنتي، سه46)653 ،2 ،بازنگري(

تواند اسالم و مسلمين خواند. اوگفت نميمطلقيت قدرت فقيه در قانون اساسي را مخالف صالح 
داشتند. او سپردن  واقعاً» حضرت امام«تصور كند كسي بتواند آن امتيازاتي را پيدا كند كه 

ن هم در شرايط حاد زمان ما و در آ«ا، به يك نفر ر» هستي و نيستي يك امت و يك ملت«
دانست. او به صراحت خواهان صالح نمي» آيدتضارب سياستها و اصطكاكهائي كه به وجود مي

هرج و مرج و بي ضابطگي » اگر اين محدوديت نباشد«محدوديت ولي فقيه شد و اعالم كرد كه 
رفسنجاني هم در همان روز با ). هاشمي ...و 676 ،2 بازنگري،آيد (و عدم اعتماد به وجود مي

طور كه در پيشنهاد آمده بود مخالفت كرد، زيرا در اين زاري به رهبر، آندادن حق سياستگ
حسين ). مير679، 2 ،بازنگري» (توانند بكنندديگر دولت و مجلس و اينها هيچ كار نمي«صورت 

هي اجراي آن را دليل موسوي هم مخالفت خود با اين اختيار را اعالم كرد و  مشكالت سازماند
اختيار ولي  به). محمد يزدي كه نگران از سپردن امت 691 ،2، بازنگري(مخالفت خود آورد 

مخالفت خود با  ـ» خواهد بكند، مطابق سليقه و نظر شخصي خودشتا هركار مي«ـ فقيه بود 
كند كه از  مطلقيت واليت را با ظرافت بيشتري بيان كرد. او گفت چنانچه ولي فقيه خود اعالم
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كند ديگر منافاتي با اطالق واليتش طريق قانون و قواي سه گانه براي اجراي امور عمل مي
ر جنتي حتي تا آنجا پيش رفت كه حفظ اصل رهبري د). 694، 2 ،بازنگري(آيد پيش نمي

ممكن خواند. او اين نظر را حدود سه هفته پيش از فوت قانون اساسي را در دراز مدت نا
آذري احمد ). 23/2/68 .كبيني او، ابراز كرده بود (مرگ قابل پيش ةبا مالحظ مسلماً خميني، و

 كه كساني هستند حدود يك ماه پيش از تشكيل شوراي باز نگري هشدار داد كه نيز قمي
ند و شوراي نگهبان را براي تأمين شرعيت نظام و واليت نيبسمت رهبري را ديگر الزم نمي

   ).20/2/68و  16 .ر( ندشمارفقيه كافي مي
كساني مانند آذري قمي، هم بودند كه يا به لحاظ منافع جناحي و يا به  ،در مقابل مخالفان

ولي فقيه  ةعلت تعهد نظري به مطلقيت واليت فقيه، با هر پيشنهادي كه داير بر تحديد اراد
اين است كه  فلسفه ولي و رهبر و امام براي حكومت اسالمي اصالً«كردند. باشد مخالفت مي

اي خواند، بيشتر از حد محدوديت را موجب مفسده آذري قمي». قيدي و بندي نداشته باشد
 و ). او در بيرون از شوراي بازنگري نيز به تبليغ نظر خود پرداخت...و 673 ،2 ،بازنگري(تصور 

اي ) و اطاعت از خامنه6/4/68 .رتخصيص مطلقيت واليت بر شخص خميني را نادرست خواند (
  ). 12/4/68 .ررا بر مراجع تقليد هم واجب شمرد (

بين » طوالني ةفاصل«. نه راه حل ميانه را برگزيدشوراي بازنگري در ميان مواضع مذكور 
مطلقيت واليت  تصريح و تدقيق وو نه از ضرورت  را ناديده گرفتشخص خميني و جانشين او 

 177و  176، 122، 112، 110، 57ل واصفقيه در قانون اساسي و افزايش اختيارات رهبر در 
ذ وتوانستند با شخصيت خود پر كنند، با اميد به نفشخصيت را هم ميدو  ةصرف نظر كرد. فاصل

از اختيارات مذكور در  فقره چند مانروائي جانشين. در نتيجهفر ةء و شيواخود در آر ةاراد
ا رأي موافق دادند. آنه ةبقيو به  »رهبري و مرجع تشخيص را حذف كردند«پيشنهاد كميسيون 

هاي دولتي و تعيين تعيين نماينده در نهادها و ارگانند از: بود عبارت هحذف شد اختيارات
اختيارات اين نمايندگان، انحالل مجلس شوراي اسالمي، عزل رئيس جمهور پس از تائيد مجمع 

ور كه در قانون تشخيص مصلحت نظام، يعني بدون موافقت مجلس و حكم ديوانعالي كشور، آنط
  آمده بود.  1358اساسي مصوب سال 

  :ند ازبود اختيارات افزوده عبارت
  ،57، در اصل خواندن واليت امر» مطلقه« -1
 ،110، در اصل »تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي« -2

 ، در همان اصل،»نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام« -3

 ن اصل،، در هما»فرمان همه پرسي«تخصيص صدور  -4

تنها آنها  انتصاب 1358قانون اساسي مصوب   110مقاماتي كه طبق اصل  ةعزل هم -5
 در اختيار رهبر بود،

صدا و سازمان قضائيه و رئيس  ةعاليترين مقام قو »و قبول استعفاي ب و عزلصن« - 6
 ،110سيماي جمهوري اسالمي، طبق اصل 

 ، در همان اصل،»حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه« -7
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حل معضالت نظام، چنانچه از طريق عادي قابل حل نباشند از طريق مجمع « -8
 ، در همان اصل،»تشخيص مصلحت نظام

 ظايف به اشخاص ديگر، در همان اصل،تفويض بعضي از اختيارات و و -9

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعيين اعضاي ثابت و متغيير آن و تعليق ـ 10
  112ر، طبق اصل قطعيت مصوبات آن به موافقت رهب

  ،122مسئول قرار دادن رئيس جمهور در مقابل رهبر، در اصل   -11
رهبر  ةنها به وسيلآقابليت اجرائي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورت تائيد   -12

 ،176او در اين شورا، طبق اصل  ةو حضور دو نمايند

اصالح يا موارد «تعيين اختصاص صدور حكم تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي و  -13
آنها به شوراي بازنگري و تعيين ده نفر از اعضاي اين پيشنهاد و » تتميم قانون اساسي

 .177، طبق اصل شورا

اخير توجه به اين نكته نيز الزم است كه بخش اعظم ديگر اعضاي شورا را نيز  ةدر مورد فقر
ابت مجمع ثاي هبان، اعضگبه طور مستقيم (مانند اعضاي شوراي ن ، ياكندرهبر تعيين مي

ديگر اين  ةقضائيه). نكت ةغيرمستقيم (مانند سه نفر از قويا به طور تشخيص مصلحت نظام) و 
هاي كلي نظام  مشروط به مشورت با مجمع تشخيص عمال اختيار رهبر در تعيين سياستكه ا

كند. در مجمع عمل ميمصلحت نظام است. او براي حل معضالت نظام نيز از طريق همان 
معناي اين قيد بايد متوجه اختيار رهبر در نصب اعضاي مجمع نامبرده بود، اختياري كه  تعيين

كار و تركيب اعضاي مجمع نشان داده است كه  ةكاهد. در عين حال سابقاز اعتبار قيد مي
اعتبار آنها تنها ناشي از انتصابشان به اين سمت نبوده است. رهبر در عمل كساني را به عضويت 

اند و يا به سبب تعلقشان خود داراي اقتدار سياسي شخصي بودهيا برخوانده است كه اين مجمع 
   اند.دهكسب كربه يك جريان سياسي بانفوذ اعتبار 

ي نسبت به جناحها و تربر جاي پاي خميني بگذارد و موضع رهبر جديد براي آن كه پا
ود كوشش بسيار كرد، ولي در ابتداي كار خ به دست آوردطيف حكومتگران  هاي رقيب دردسته

و گروهها و  هاجانبدار شد و جانب آن جناح بر نيامد؛ عمالً مهماين  ةدر عمل از عهد
اي در صف جناح گوي سبقت شدند. خامنه ةرا گرفت كه در رقابت قدرت برند ييشخصيتها

هايي كه سپس روه پيروزي آنها بر جناح رقيب (چپخود ب ةكاران درآمد و به نوبمحافظه
، از توان متصور شدطلب شدند) ياري رساند. براي اتخاذ اين موضع علل مختلفي را مياصالح

روند افزايش قدرت  ةاي كه از اداماي؛ جاذبهخامنه ةكارانجمله: گرايش پيشاپيش محافظه
نمود. اين روند كه پيش از اي را به جانب آنها متمايل ميشد و خامنهكاران حاصل ميمحافظه
 كسباي به كرد؛ نياز خامنه ميني شروع شده بود پس از آن سرعت بيشتري پيدافوت خ

يد و فرودستي مقام او در ئگراكاري ميبه محافظه حمايت هرچه بيشتر روحانيتي كه عمدتاً
صف روحانيت موجب ثبات و افزايش نياز او به اين حمايت شد، به خصوص به خاطر آن كه او 

تاج به تائيد اين ادعا توسط روحانيت بود. محافظه كاران نيز به دعوي مرجعيت هم داشت و مح
چنين اي از خود به نياز او پاسخ مناسب دادند و در حمايت از او سعي بليغ كردند. نمونه ةنوب
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از هم را در گفتار آذري قمي در شوراي بازنگري و بيرون از آن مجلس مشاهده كرديم.  حمايتي
 .راي واجب است (راجع تقليد هم اطاعت مطلق از رأي خامنهاوست گفتن اين كه حتي بر م

اي )، يا اين كه حتي احكام خميني هم در صورتي هنوز نافذند كه به تصديق خامنه12/4/68
انتخابات مجلس  ةدر آستان »روحانيت مبارزجامعة « ةديگر بياني ة). نمون31/2/70 .ربرسند (

فقيهي بزرگ، سياستمداري «رد و او را اشمي مياي را هم رديف خمينخامنه كه چهارم است
شود كه جناح مخالف خواند و طالب آن ميمي» عالي مقدار، مديري شايسته و رهبري وارسته

بپذيرد و در دل جاي بدهد » از عمق جان«نگذارد، آن را » عشق به واليت را تنها بر نوك زبان«
 انواعسالهاي بعد نيز پايدار ماند و به روحانيت مبارز در جامعة ). اين عشق 28/12/70 .ر(

  .47گوناگون به زبان آمد
رهبر و  ةجناح رقيب از قبول موقعيت او به مثاب مانعاي به جناح محافظه كار گرايش خامنه

هاي گوناگون وابسته به ها و شخصيتولي فقيه نشده است. تا زماني كه در اعتقاد برخي از گروه
يه و مشروعيت و وجوب حكومت اسالمي و قانون اساسي آن اين جناح به حقانيت واليت فق

 شدند و از ذكردر مقام رهبري نظام را پذيرا مي ايخامنهخللي وارد نشده بود آنها نيز موقعيت 
طلبي و ورزيدند. تنها رويكرد بخشهائي از اين جناح به اصالحمراتب اطاعت خود از او غفلت نمي

استفاده از موقعيت خود در نظام در مقابل اصالحات به وجود اي با موانعي كه خامنه ةمشاهد
شده است. يكي از  هاي علني با مواضع سياسي اومخالفتموجب ابراز برخي حداكثر آورده است 

اي و خميني، همانطور كه اشاره رفت، موقعيت او در جمع بين خامنه» ة طوالنيفاصل«مظاهر 
خوانده االسالم حجتفقط به عنوان ه سمت رهبري مقامات فقهائي است. او كه تا انتصابش ب

يك مرجع مسّلم  در موضعتوانست از همان اعتباري برخوردار باشد كه سلف او، شد، نميمي
اي به مقام رهبري مشروط به حذف شرط تقليد داشت. اين واقعيت نيز كه انتصاب خامنه

 اعتباربه خود موجب كاهش قانون اساسي در شوراي بازنگري شد خود  109مرجعيت از اصل 
شد. بنابر اين ناچار به ارتقاء مقام فقهائي رهبر جديد شدند. او را يك او در مقام رهبري نظام مي

آساي او به اللهي و پس از آن به مقام مرجعيت رساندند. با اين كه تعالي برقآيت ةشبه به مرتب
پافشاري او بر اين موضع  و حفظ  ،48كردمقام مرجعيت مشكل فاصله را در انظار مردم حل نمي

ا در امور مختلف وظواهر اين مقام انتشار توضيح المسائل و صدور فت ةظواهر آن الزم بود. از جمل
  . به چند نمونه از فتاوي او توجه كنيم: 49بود

اند براي كه دچار مرگ مغزي شده را اعضاي بدن كساني استفاده از 1371اواخر بهمن ماه 
خبر  سالم ةروزنام 1372دي ماه  27). در 1/12/71 .س( مجاز دانست نيازمند يمارانپيوند به ب

از فتواي او به استفتاء كاركنان گمرك مرزي ايران و ارمنستان داد. در اين فتوا او دست دادن 
آن كاركنان با همكاران ارمني خود در آن طرف مرز و غذا خوردن با آنها را مجاز شمرد، و در 

را » كه حليت و طهارت آن موقوف بر تزكيه است«، »تناول غذاهاي گوشتي«واز عين حال ج
در پاسخ رئيس سازمان بهزيستي كشور صرف زكات  بعد،موكول بر احراز تزكيه كرد. يك هفته 

). در تير ماه 5/12/72 .سهاي بي سرپرست را جايز خواند (و زكات فطره براي كمك به خانواده
در مجالس عروسي را غيرمجاز  انگيزربيون براي مردان و موسيقي طزدن كراوات و پاپ 1373



 

 ٧۵

). صدور 9/4/73 .رهاي صدا و سيما ضبط شده باشد (حتي اگر نوار آن موسيقي از برنامه ؛خواند
تواند مي سامروزه اين كار كامپيوتري هم شده است. هركو  فتوا پس از اين تاريخ ادامه يافت

بفرستد و پاسخ خود را از » پايگاه واليت در قم«ت به آدرس نترنطريق اي استفتاء خود را از
  ايشان دريافت كند. 

اي براي احراز كوشش خامنه 1372آذر  21گاني در ايپگلمحمدرضا ه ـاللپس از مرگ آيت
ه ديگري در حيات بود كه ـاللدر آن زمان هنوز آيتافزايش يافت. اما مقام مرجعيت رسمي 

اكثريت روحانيت حاكم هنوز صالح را در  اًشد. ظاهرين مقام  را مانع مياي در اپذيرش خامنه
، به )9/9/73اراكي واگذارد، كه مرگش را (محمدعلي ه ـاللديد كه اين مقام را به آيتآن مي

هنوز اما  .50شدحس نمي به همين سبب خطري از جانب اوو ديد ، نزديك ميسبب كهولت
از آن  يديدها در اصالت مرجعيت رهبر را بر طرف بسازند. يكتمهيد مقدماتي الزم بود كه تر

از طالب درس خارج  منتخبيبود كه ايشان در بيت خود به  اين موضوعتمهيدات اعالم عمومي 
قم محدود كردن اين دروس به يك جمع كوچك  ةاساتيد و طالب حوزه علمي بعد همدهند. مي

 ولي، اتتمهيد). اين 23/1/73 .رتلويزيون شدند ( را حيف ديدند و خواهان پخش آنها از راديو و
اي به مرجعيت به حد كفايت نرسيده بودند. نتيجه آن شد كه خامنه 73هنوز تا آذر ماه 

ايران اكتفاء كرد و رضايت بر آن داد كه در داخل ايران  هايانحصاري شيعيان در بيرون از مرز
  . 51مرجعي در كنار ديگر مراجع باشد

امور كشور دخالت كرده است. اختياراتي كه شوراي  ةمانند سلف خود در كلي هماي خامنه
بازنگري قانون اساسي به مقام رهبري داده است به بخشي از اين دخالتها صورت قانوني 

گيرند انجام مي» نهادهاي زير نظر رهبري«يا با استفاده از  مستقيم بخشند و بخش ديگر،مي
اين اختيارات لزوم  تي در جمهوري اسالمي است.گاه دولرسمي حكومت و دستكه شكل غير

دخالت در قانون اساسي، به معني ايجاد تغييرات مناسب با مطلقيت واليت فقيه را تا حد زيادي 
كه از حد آن ختيارات نيز  هستهائي از دخالتهاي او از بين برده است. با وجود اين هنوز نمونه

 .ر( 1372شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما در بهمن ماه  انحاللبطور مثال، د. نكنتجاوز مي
 يقانون اساسي مغايرت دارد. اعالم اين كه تعيين رئيس جمهور 175)  با اصل 25/11/72

قانون اساسي آمده است اختالف  110ب او توسط رهبر است با آنچه در اصل اصتنامشروط به 
قانونگذاري نيز قابل توجيه با  ةر، به خصوص قوهاي او در كار قواي ديگبرخي از دخالت. 52دارد

پس از اين اشاره  اين دخالتهانيستند. به چند نمونه از  110رهبر در اصل ةاختيارات افزود
  خواهد شد. 

رهبر، با قانوني شدن مجمع تشخيص مصلحت و اختيارات آن اين  ،عالوه بر اين موارد
اد و به نام مصلحت نظام هر تغييري را كه الزم امكان را به دست آورده است كه از طريق اين نه

خواهيم  بخشبعدي اين  فصلبداند بر قانون اساسي وارد بسازد. اين مجمع، همانطور كه در 
ديد، در اين زمينه از انجام هر آنچه الزم ديده كوتاهي نكرده است. به خاطر بياوريم كه اعتبار 

اي هم مانند سلف خود هر گاه كه . خامنهتصميمات اين مجمع وابسته به موافقت رهبر است
بر اين، مقتضي مصالح نظام بوده از دخالت مستقيم در قانونگذاري كوتاهي نكرده است. عالوه 
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مستقيم، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و داراي امكان دخالت غير
  ب فرهنگي، بوده است. شورايعالي انقال

باشد از  اي در كار قانونگذاري، ممانعت اوخالت مستقيم خامنهترين مورد دشايد برجسته
اين اقدام را با ارسال يك نامه به  يو. 1379تصويب طرح اصالح قانون مطبوعات در مرداد ماه 

به عمل در » نظام مصلحت كشور و«مجلس و با اعالم نامشروع بودن اين اصالح و مغايرت آن با 
)، در تصويب طرح حمايت قضائي از بسيجيان 1378دولت ( ة. دخالتها در تصويب بودج53آورد

)، در تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان 1372مشتغل به كار امر به معروف و نهي از منكر (
هاي ديگري از اينگونه امور هستند. )، نمونه1379اب نمايندگان مجلس ()، در امر انتخ1380(

در  ، دخالتاو هايمثال بارز دخالتاما، رفت. گدخالت در امر اخير با يك حكم حكومتي انجام 
  .  54)22/1/83 ،شرقهفتم مجلس بود ( ةانتخابات دور

ين قوه اي در امور اترين راه دخالت خامنهقضائيه مستقيم ةاختيار نصب و عزل رئيس قو
اي كه اين قوه  به خصوص در سالهاي اخير در سركوب كنندهاست. او به علت نقش تعيين

هاي وكراتيك منتقدان و مخالفان نظام به عهده گرفته است توجه خاصي به كارويژهحقوق دم
اينچناني اين قوه داشته و در حمايت از آن در مقابل معترضان كوشا بوده است. اين حمايت، با 

روحانيت نيز بوده است، دادگاهي كه پيش از ادغام در وزارت  ةتأكيد بيشتر، شامل دادگاه ويژ
آن توسط او استوار  ةو اساسنام» قانون«تائيد و تصويب  ةبر پاي 1378خرداد ماه  دادگستري در

  .  55بود
تياري بود كه خبا مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام ا ،تعيين سياستهاي كلي نظام

شوراي بازنگري قانون اساسي بر حقوق رهبر افزود. او نيز تمهيد مراتب انجام اين كار را در 
كوشد و كه از آن پس مجدانه در ايفاء اين نقش مي ة همين مجمع گذاشتبه عهد1375اسفند 

كند. حكومت را تعيين مي ةهاي فعاليت قواي سه گانخطوط كلي سياست در تمامي حوزه
قوا موظف به  و ساي قوا ابالغ مي شودؤپس از تائيد توسط رهبر به ر ة كار اين مجمعنتيج

 ةهاي توسعر خود هستند. اين تكليف شامل برنامهرعايت اين خطوط در طرح و اجراي تدابي
  . 56تخلف از آن جايز نيست شود ومي كشور نيز

اين اي درآمده است، نه تنها به در انحصار خامنه تعيين سياست خارجي كشور نيز رسماً
اعتبار تصميمات ارگان اصلي تعيين سياست خارجي نظام، يعني شورايعالي امنيت  خاطر كه
سياست  ةبه اين حوز ويوافري كه  ة، بلكه همچنين به علت عالقوابسته است ئيد اوملي، به تا

در اين زمينه متمركز بر رابطه با آمريكا و اسرائيل است. اوست كه  ايخامنه ةدارد. تعلق ويژ
دهد، هر نوع مذاكره بيش از همه شعار دشمني با آمريكا و مبارزه براي نابودي اسرائيل را سر مي

نزديك را  ةدر آيند» امپراطوري«و اضمحالل آن  57)16/11/76 .سيكا را ممنوع (با آمر
ونيسم است رزومند خروش جهان اسالم عليه صهي). او كه آ28/10/73 .سكند (پيشبيني مي

  ). 17/1/81 اي.سياست خارجي ايران قرار داده است ( ةدشمني با اين كشور را در سرلوح
ة ايست. وسيلخامنه ةسالمي نيز از مطلوبات ويژتعيين سياست فرهنگي جمهوري ا

عالي انقالب فرهنگي است، كه، گرچه هنوز نهادي بيرون غيرمستقيم دخالت او در اين كار شوراي
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اعضاي  تعييناي از طريق دهد. خامنهادامه مي فعاليتشاز حدود قانون اساسي است، به وجود 
هائي كند، سياستتهاي فرهنگي رژيم را تعيين مينيز دارد، سياس قانونگذاريدرت اين شورا، كه ق

توجه آن معطوف  ةد و همداراي تهاجم و شبيخون فرهنگي خامنه به قولبر دهشت از  نكه بنيا
  ست.رهبر امطلوب هاي فرهنگي نابه بستن راه بر فعاليت

 ةت قوفعالي ةاي نه تنها به مناسبت اختيارات اجرائي قانوني مقام رهبري نظام در حوزخامنه
كند، بلكه به اختيارات خود در اين زمينه از طريق اعمال نفوذ در كار اجرائي حكومت دخالت مي

بخشد. تأثير سوي ديگر، گسترش مي ازيك سو، و استفاده از نهادهاي زير نظر رهبري،  ازدولت، 
نوري، ـه عزل وزراي كشور (عبدالل ترين شكل در موردبارز هب و عزل وزرا، كه باصتنااو در 
 ،ديگر ةنمون ) مشاهده شد.1379 ،عطاءاللـه مهاجراني) و فرهنگ و ارشاد اسالمي (1377

گويد، اول خاتمي به نحوي است كه، آنطور كه خاتمي خود مي ةانتخاب وزراي كابيندخالت در 
  ). 25/9/76 .س» (مخالف نظر مقام رهبري نباشد«

به ارث گذاشت. نمايندگيهاي امام در  ايرا براي خامنه رهبرينظر خميني نهادهاي زير 
در داخل  هادستگاههاي اداري كشور، به رغم امتناع شوراي بازنگري قانون اساسي از پذيرش آن

اهرمهاي دخالت رهبر در امور  ةدهند و نقش خود را به مثابخود ادامه مي حياتقانون، به 
  كنند. اجرائي ايفاء مي

سياسي، ديني، علمي  ةهاي گوناگون انديشدر عرصه اي به اقتضاي مقام رسمي خودخامنه
ورزد. او اصرار مينيز ها هزمينكند و بر اجراي نظرات خود در اين اظهار نظر مي و فرهنگي

او با حركت  و داردنظريات خود را از راه درس و خطابه و نوشتار به پيروان واليت خود عرضه مي
رهبر . «)5/3/77 .رخواند (اسالم حقيقي مي ةدنيا را تشن از اميال خود قرن آينده را قرن اسالم و

در ميدان علم، عمل و تأمل  يكند كه اسالم ملت ما را به پيشرواعالم ميزماني  »معظم انقالب
حركت انقالب آنچنان «دهد كه نويد مي، و )11/11/76 .ردر ابتكارات زندگي تبديل كرده است (

و  ،)26/2/77 .رتوقف كردن روند رو به تكامل آن نيستند (پر شتاب است كه دشمنان قادر به م
رد اشمبر زنان الزم مي پرهيز از هرگونه گرايشهاي فمينيستي و جنس ستيزي را زماني ديگر

از ويژگيهاي ممتاز  را» تر از نظامهاي غربيتر و اصيلساالري حقيقيردمم« يو .)15/7/80 اي.(
 ورزدل بر مشخص شدن مرز خوديها و غيرخوديها تأكيد ميخواند اما در عين حانظام اسالمي مي

 اي.دهد كه مردم با نظام اسالمي مشكلي ندارند (اطمينان مي باالخره و). 17/6/80 .اي(
به طور مرتب دربارة مسايل ها و سخنرانيهاي پرشمار خود اي در خطابه). خامنه14/12/81

  كند. ابراز مي ي از اينگونهاتنظرمختلف 
اي، همانطور كه پيش از اين اشاره رفت، موضع مياني بين گرايشها و جناحهاي هخامن

حاكم، آن هم  ةطبق» كارمحافظه«رقيب و متخاصم در درون نظام را نپسنديده و جانبدار بخش 
و در  توان در آراء و تصميماتترين بخش آن، شده است. مظاهر اين جانبداري را ميافراطي

هاي مورد اشاره در سطور پيشين، تركيب و دنبال كرد. مواضع او در زمينهدستورات و اقدامات ا
نهادهاي «كساني كه براي رياست يا عضويت در نهادهاي انتصابي مذكور در قانون اساسي و يا 

اي نگهبان در برابر مجلس و از غالب تصميمات شور شگزيند، دفاعبرمي» زير نظر رهبري
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قضائيه و  ةابات اعضاي ارگانهاي منتخب مردم، دفاع از قوهاي استصوابي آن در انتخدخالت
 ةطلبانآن به حقوق اساسي دگرانديشان، مخالفت آشكار او با سياست اصالح ةتجاوزات گسترد

ه مصباح ـاللخاتمي، حمالت مكرر به مطبوعات و روشنفكران، حمايت از نظرسازاني چون آيت
رسمي سركوب و از نهادهاي غيرباني يپشت مبلغ خشونت و استبداد ديني هستند،كه يزدي 

آثار جانبداري پيگير او از جناح و بخش نامبرده است.  ةاز جمل ،آميز آنهااقدامات خشونت
كند و اقدامي كه گاه به نفع مجلس و رئيس جمهور اصالحات اتخاذ مي ايخامنهموضعي كه 

او  ةكاراندر جانبداري محافظه دهد تعديلي مؤثرگاه، ولي به ندرت، به سود اين دو انجام مي
تفويض اختيار بررسي نهادهاي زير نظر رهبري به مجلس  ةند. تجديد تعديل شدكنمي ايجاد

)، 18/10/80 .اي( رهبر، موافقت با لغو معافيت مالياتي بنيادها و نهادهاي زير نظر 58ششم ةدور
ه به )، توصي26/10/80 اي.طلب مجلس ششم (اصالح ةموافقت با آزادي لقمانيان، نمايند

)، حمايت از شخص 14/11/77 .سبودجه ( ةموافقت با اليح براي نمايندگان مخالف اصالحات
)، 10/7/78 .رسالك راه خدا بودن او ( خاتمي، از جمله به صورت تائيد متدين، عاشق اهل بيت و

 .سن اساسي (ر نظارت بر اجراي قانودر ام ياختيار رئيس جمهور ،تنها لفظي احتماالً ،قبول
باشد » به هيچ دليل و با هيچ توجيهي«، و يا مخالفت با تخريب دولت، چنانچه 59)12/12/76

  هستند.او اين نوع اقدامات  ةعمداز مثالهاي ) 6/6/81 اي.(
به جاي خميني نشست، ولي در عمل هنوز صاحب آن قدرت و  اي رسماًگرچه خامنه

فرهمندي  ةخميني با هماگر بود نشده است. در دست خود متمركز كرده  وياختياري كه 
باز  ،رهبري انقالب و مرجعيت ديني تحصيل كرده بود ةشخصي و قدرت ممتازي كه در نتيج

بود محدوديتي حكومت و دين مي ةمحدود به خواست، گرايش و منافع ذيقدرتان ديگر در حوز
اي خامنه ةوده است. در دوراي وارد شده بس وسيعتر بكنون از اين جهات بر قدرت خامنهكه تا

كرده فقيه را نمايندگي مي مطلقةديگر او نبوده است كه روح اصلي قانون اساسي، يعني واليت 
پرداز و متحدان غيرمعمم آنها ايفاء است، بلكه اين نقش را جمع وسيعي از روحانيان سياست

سي و ديني برون اند كه در نهادهاي گوناگون رسمي و غيررسمي حكومت، مجامع سياكرده
گيري كشوري بر موقعيت خود در نظام تصميم حكومتي بر نشسته و هركدام به سهم خود و بنا

اي ديگر تنها يكي از متعلقان به جمع بوده است، كنند. در ميان آنها خامنهدخالت مؤثر مي
خود و يا  آنها در مقام رهبري نشسته است و نه بر مبناي امتيازات شخصي ةكسي كه بنا بر اراد

او مطلقيت واليت فقيه مطلقيت قدرت اين جمع  ةموقعيتش در انقالب و مرجعيت ديني. در دور
كه داللت بر سعي او در  شوندميهائي مشاهده است و نه شخص او. با اين همه اكنون نشانه

  كنند.  فقيه به نفع خود مي مطلقةايجاد انحصار در نقش نمايندگي واليت 
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5  

  حاكميت از ارگانهاي منتخب مردم سلب
  

  

  

در  دنشـ تحديد حق انتخاب 1 هست: سلب حق حاكميت از مردم مختلفي براي راههاي
 ـ3و  ،گيري اين ارگانها توسط ارگانهاي غيرمنتخبتضييق حق تصميم ـ2ارگانهاي منتخب، 

  هاي منتخب.فشارهاي گوناگون بر اعضاء و متصديان ارگاناعمال 
، مجلس خبرگان رهبري، جمهورييقها بر مجلس شوراي اسالمي، رئيس تحديدها و تض

به شرح اين  در اين فصلد. شومي اعمالشوراي بازنگري قانون اساسي و شوراهاي محلي 
  پردازيم.ت مياقيتضي

  تحديد حق انتخاب شدن براي مجلس

ن انتخابات گيرد. قانوقانوني انجام ميبه دو صورت قانوني و غير شدن تحديد حق انتخاب
دهد. اولين قانون انتخابات جمهوري اسالمي در اينكار را به صورت قانوني انجام مي

انتخاب شدن را مشروط   اين قانون توسط شوراي انقالب تدوين و تصويب شد. 17/11/1358
اعتقاد به نظام جمهوري «، »عدم اشتهار به فساد و نادرستي«به قيود مبهم و كشداري چون 

نزديكان  ازكساني را كه  ةكرد و عالوه بر آن هممي» ابراز وفاداري به قانون اساسي« و» اسالمي
، از نخست وزير گرفته تا اندداشتهآمده و يا در آن رژيم سمتي به شمار  قبليرژيم حكومتي 

 با). ...و 497 ،1358 ،قوانيند (كراعضاي انجمنهاي شهر، از حق انتخاب شدن محروم مي
ها باز هم وسيعتر و شمار شرط ةالهاي بعد در اين قانون انجام گرفت دامناصالحاتي كه س

اعتقاد به نظام جمهوري «به » التزام عملي«شرط  1362شد. در سال  افزونتر شوندگانمحروم
ن بزرگي كه زمينهاي موات را به ثبت داده بودند نيز در كنار اشد. مالك اضافه »اسالمي
ساني كه به حكم كو نيز معتادان به مواد مخدر قرار گرفتند؛  رعيحدود ش ون به ارتداد، امحكوم

دارندگان ثروتهاي ناشي از ربا، غصب،  (از جملهشدند مي قانون اساسي 49 دادگاه مشمول اصل
وابستگان تشكيالتي به احزاب، )، و همچنين هارشوه، اختالس، سرقت، قمار و انواع سوءاستفاده

 ،1362 ،قوانين( ، محروم از حق انتخاب شدن به حساب آمدندنيقانوهاي غيرسازمانها و گروه
در اين قانون، به آنصورت كه به تصويب مجلس رسيده بود، از  شدگانمحروم ة). داير...و 497

اقهاي بازرگاني، اصناف، تهاي انصاف، ارفت. اعضاي انجمنهاي ده، خانهاين هم فراتر مي
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در حكومت سابق نيز مشمول اين حصر شده  ،وستاهاانجمنهاي فراماسوني و حتي كدخداهاي ر
). اما شوراي نگهبان اين 330 ،4 مدني، ،10/12/62؛ 32 ،9/11/62 ؛21 ،4/11/62 ،شورابودند (

خواند و آن را مردود » محروم كردن بيجهت مردم از حق طبيعي انتخاب شدن«را  محدوديتها
  ساخت. 

ن حد نيز بيرون بود و به محروميت حتي كساني شد، گاه از ايآنچه در عمل اجراء ميالبته 
شد كه خود از كارگزاران رژيم جديد بودند. اين واقعيت برخي از نمايندگان منتسب به منجر مي

التزام عملي به مباني «وادار به پيشنهاد حذف شرط  1369مجلس را در بهمن » چپ«جناح 
بودن اين شرط را  مبهمان سوءاستفاده از قانون انتخابات كرد. آنها امك ةاز اصالحي» دين اسالم

خيلي از فقها هستند «گفت:  اين پيشنهاددق خلخالي در دفاع از ادليل اين پيشنهاد آوردند. ص
شود گفت كه اينها التزام نمي ،»بوسيم ولي واليت فقيه را قبول ندارندكه ما دست آنها را مي

اين  ة). ارائ...و 21 ،19/11/69 ،شوراكرد ( شانعملي به اسالم ندارند و از انتخاب شدن محروم
كوشش در جهت  ،چهارم مجلس بي علت نبود. علت ةانتخاب نمايندگان دور ةپيشنهاد در آستان

و آن، رد شد. ر اين زمان هر روز بيشتر ميش دزوخطر بربود كه  ايمسئلهپيشگيري از 
مغايرت  ،با اين وجود .بود ،صالحيت نامزدان جناح پيشنهاددهنده توسط شوراي نگهبان

هاي شريك در حكومت بيشتر از آن بود كه به پيشنهاد ة جناحپيشنهاد با اصول مورد توافق هم
رد ، كيهاندر سرمقالة پيگيري مقصود خود را بدهد. حسين شريعتمداري  ةدهندگان اجاز

ة ). جامع24/10/69 .،كن آن تشبيه كرد (را به نشستن بر سر شاخه و بريدن ب »التزام عملي«
ليبرالها، متجاهرين به فسق و عناصر  هموار كردن راه بر ةقم آن را وسيل ةعلمي ةمدرسين حوز

را پس گرفتند  پيشنهاددهندگان، پيشنهاد خود ). در نتيجه8/12/69 .رضد واليت فقيه خواند (
  محتوم رفتند. و به استقبال خطر
قانون  99راي نگهبان از اصل شو 1تفسير دلبخواه و به قولي خالف قانون ،محمل خطر

، مجلس جمهوراساسي بود، آنجا كه قانون به اين شورا اختيار نظارت بر انتخابات مجلس، رئيس 
، يك نظارت از منظور قانون اساسي ،دهد. مطابق اين تفسيرپرسي را ميخبرگان رهبري و همه

ظر دارد. به عبارت ديگر عمل مورد نظارت نياز به تصويب نااست، يعني كه  »استصوابي نظارت«
شامل  ،ين نظارتشود. و انمي أئيدصحت انتخابات مادامي كه به تصويب شوراي نگهبان نرسد ت

 .راعالم قطعي نام انتخاب شدگان ( ، از مقدمات آن گرفته تاشودميتمام مراحل انتخابات 
از ارش آراء نظارت بر صحت انتخابات و شم). تصويب صالحيت داوطلبان انتخابات و 3/5/70

وب ر ترتيب انتخابات به نحو مطلدكه دست شوراي نگهبان  ،. اين تفسيرندمهمترين اين مراحل
هاي شريك در قدرت دستهكرد با واكنشهاي مختلف جناحها و آن شورا را بيش از پيش باز مي
) 21/11/70 .،كوزير كشور، كرد (اي آن را تائيد ميكار، خامنهروبرو شد. در حاليكه رهبر تازه

نوشت با اين تفسير انتخاب  سالم ةشمردند. روزنامآن را مردود مي» چپ«سخنگويان جناح 
امتيازي كه در عمل [...] به «شود، آيد و به يك امتياز تبديل ميشدن از صورت يك حق در مي
در نتيجه وكالئي ». شودگيرد و به هركس كه خواستند اعطا نميهركس كه خواستند تعلق مي

  ). 18/12/70هستند (» وكيل تسخيري«آيند كه از اين نوع انتخابات بيرون مي
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تازه  يهر انتخاباتي به اوج ةكشمكش بر سر نظارت استصوابي هيچگاه قطع نشد و در آستان
و خود در مجلس چهارم و پنجم  يبا استفاده از اكثريت آرا» كارانمحافظه«رسيد. در حالي كه 

، مخالفان جز شرح 2زيدنديان انتخابات به استحكام قانوني آن دست ميبا گنجاندن آن در قانو
ها كار ها، مقاالت و سخنرانيشرعي مخالفت خود با اين تفسير در قالب گزارشداليل شرعي و غير

خاتمي بود كه دولت دست به يك  يرياست جمهور ة. تنها در دور3توانستند بكنندديگري نمي
 1377در سال  را اينكارو   كم تعديل نظارت استصوابي زديا دستقدام قانوني به منظور حذف ا

. اما اين دادپنجم انجام  ةجديد براي اصالح قانون انتخابات به مجلس دور ةيك اليح ةبا ارائ
و  بود مطرح نشد» كارانمحافظه«ايندگان آن متعلق به جمع اليحه در مجلس مزبور كه اكثر نم

  هر مجدد تائيد بر نظارت استصوابي زدند. د در قانون انتخابات مدر يك بازنگري جدي اينان خود
دولت را كه در  ةطلب اين مجلس اليحاين وضع در مجلس ششم تغيير كرد. اكثريت اصالح

به تصويب رساند.  14/12/81اساسي در  ه شده بود با تغييراتي نسبتاًبه مجلس ارائ 10/6/81
خود او حاوي حداقل لوازم  قولت خاتمي بود كه به اساسي دول ةاين اليحه يكي از دو اليح

. اين اليحه، در شكلي كه به تصويب مجلس رسيد، 4نداصالحاتي دولت بود ةموفقيت برنام
كرد و برخالف روش معمول شوراي نگهبان در تعيين صالحيت نظارت استصوابي را حذف مي

الحيت توسط داوطلبان است، اصل داوطلبان نامزدي براي انتخابات، كه مبتني بر لزوم احراز ص
كرد كه در صورت رد شوراي نگهبان را موظف مي ه،گذاشت. اليحرا بر صالحيت آنها مي

را با استناد به اطالعات معتبري كه بايستي از  تصميم خود راصحت  ،صالحيت داوطلبان
ويت، و ة تشخيص ه، ادارت، دادستان كل، سازمان ثبت احوالمقامات مسئول (وزارت اطالعا

شد امكان الملل) دريافت كند اثبات نمايد. اليحه به داوطلباني كه صالحيتشان رد ميپليس بين
بايست از قاضيان مجرب، در ديوانعالي كشور مياي ببرند كه ويژه ةداد كه شكايت نزد شعبمي

ر آن داشت كه كاديگري در ديوان مزبور را نيز مقرر مية تشكيل شعب ،شد. اليحهتشكيل مي
رسيدگي به شكايات مربوط به ابطال انتخابات بود. وزارت كشور و كساني كه شوراي نگهبان 

بود. قطعي  ،شعبهاين توانستند به اين شعبه شكايت كنند. حكم كرد ميانتخابشان را باطل مي
در اين اليحه شرط اعتقاد و التزام عملي به اسالم و واليت فقيه براي كسب صالحيت انتخاب 

دن حذف شده و جاي خود را به اظهار مسلماني و وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام ش
  داده بود.

، مورد 50شامل ؛بند 35در  كهرفت شوراي نگهبان اين اليحه را اما همانطور كه انتظار مي 
ين و با ا 5)11/1/82 ،ملت(ت.  به دليل مغايرت با قانون اساسي و شرع رد كردتنظيم شده بود 

شرايط موفقيت اصالحات مورد نظر  اميد خاتمي به تأمين يكي از كمترين ةعمل تيشه بر ريش
 آن را طلب مجلس شد و نه كارزد. رد اليحه، نه منجر به استعفاي فوري نمايندگان اصالح يو

طلبان ابتداء ترجيح دادند براي جلب موافقت شوراي نگهبان دست . اصالح6كشيد پرسيبه همه
به انتها رسيد،  29/4/82كوشش نخستين آنها كه در تاريخ  .خود بزنند اليحةديل مفاد به تع

را در  ين شورا آنشود نبود. بنابر اهنوز متضمن تعديلي كه موجب رضايت شوراي نگهبان ب
نماينده و تحصن آنها در مجلس پس  130استعفاي حدود  و مرداد ماه دوباره رد كرد 20تاريخ 
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نداشت. انتخابات مجلس هفتم بر اساس همان قانوني انجام گرفت  يه هم اثراز رد قطعي اليح
  پنجم اصالح و تصويب شده بود. ةكه در مجلس دور

را تائيد  قانون انتخابات حتي پيش از آن كه دستخوش استصوابي بودن نظارت بشود و آن 
كرد. در مي كند مجوز كافي براي محروم كردن دگرانديشان از حق انتخاب شدن را فراهم

تعداد زيادي از داوطلبان  ،اي آن) و انتخابات مياندوره1359-1363اول مجلس ( ةانتخابات دور
انتخاب شدن تمايالت ماركسيستي از حق داشتن ، به دليل 58با استناد به متن مصوب سال  را

اعضاي هاي اسالمي و »ليبرال«) نوبت به 1363-1367وم (د ة. در انتخابات دور7محروم كردند
اين رسيده بود كه براي  ينهضت آزادي رسيد. اختناق سياسي در اين زمان به آنچنان شدت

. با وجود آن كه برخي از آنها در مجلس اول حضور نبود مشكلتصور رد صالحيتشان  داوطلبان
). در نتيجه در 29/1/63 ا.ا.دوري جستن از اين صحنه ديدند ( داشتند صالح خود را اينبار در

كه اعتقاد محكم به واليت فقيه نداشته باشد باقي نماند. با  يدوم ديگر جائي براي كس مجلس
هنوز به پايان نرسيده بود. حاال ديگر نوبت  انوجود اين فرايند حذف از صف انتخاب شوندگ

معتقدان به واليت فقيه رسيده بود. تأمين شرط التزام عملي به اسالم و وفاداري به واليت فقيه 
 شدد. شرايط ديگري بايد تأمين ميكرراي برخورداري از حق انتخاب شدن كفايت نميديگر ب

» كارمحافظه«كه تعيين آنها به طور فزاينده تابع منافع، ساليق و نظرات فقهي و سياسي جناح 
 سوم شد. با اين وجود فرآيند حذف در انتخابات مجلسآن، شوراي نگهبان، مي ةو نمايند

پور در رأس وزارت اكبر محتشمياطر اعمال نفوذ خميني و وجود علي) به خ1371-1367(
صالحيت برخي از سخنگويان  كشور پيشرفت چنداني نكرد. شوراي نگهبان تنها موفق به رد

دست شوراي  ،. فوت خميني و افتادن دولت به دست رفسنجاني8جناح مخالف شد تندروتر
رد صالحيت تعداد  ،) باز كرد. نتيجه1375 -1371چهارم مجلس ( ةانتخابات دور در را نگهبان

ة تن از نمايندگان دور 45 رد صالحيت زيادي از سخنگويان و فعاالن جناح رقيب بود، از جمله
برخي از  ، وپيش از آن سمت نمايندگي را حفظ كرده بودند ةدر هر سه دور سوم، كه بعضاً

خلخالي، هادي غفاري، دق صاچون هايي نام »رد صالحيت شدگان« بينوزراي سابق. در 
  ورد. خپور و بهزاد نبوي به چشم ميمحتشمي

) نيز تكرار 1379-1383) و ششم (1375 - 1379هاي پنجم (اين نمايش در انتخابات دوره
پنجم شركت فعال نكرد. به  ةاعتراض در انتخابات دور نوانشد. مجمع روحانيون مبارز به ع

رد شده بود » چپ«نفر از افراد جناح  58صالحيت  1374تا اوائل اسفند  ،بهزاد نبويگفتة 
 .سچهارم مجلس بودند ( ةدور ةنفر نمايند 30). در ميان ردشدگان نزديك به 7/12/74 .،س(

ششم نيز شوراي نگهبان صالحيت كساني مانند  ةدور ). در12/12/74 ،و 9 .،ع. م؛ 25/11/74
ر ديگري از نامداران پور و شماجالئيرضا اللـه نوري، حميدعباس عبدي، هاشم آقاجري، عبد

). سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در 11/11/78 و 10،فتحطلب را رد كرد (جناح اصالح
 ةاز جمل شانكه برخي دوم خرداد، ةاي به رد صالحيت بسياري از كانديداهاي جبهاطالعيه

كرد و اعالم نمود كه شوراي  هاي شهدا بودند اعتراضرزمندگان، ايثارگران و متعلقان به خانواده
كه حاال ديگر مورد قبول اين  ـ نگهبان با اين عمل حتي از مرز تميز خودي از غير خودي
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. البته تعداد كساني كه صالحيتشان در هر 9)13/11/78، فتحگذشته است ( ـسازمان هم نبود 
 ةين متعلق به دايرشد بارها بيشتر از شمار مردودرد مياي، هو مياندور ايدورهانتخابات، 

داوطلب رد  3150نفر از ميان  795خوديهاي ديروزي بود. در انتخابات مجلس چهارم صالحيت 
 .،س( 5365از ميان  نفر 1742پنجم تعداد  ةدر انتخابات دوراين ارقام، ). 16/1/71 .،كشد (

 2185تم هف ةورد). و در 20/11/78،فتح( 6856نفر از بين  576ششم ة )، در دور29/3/75و28
وزير كشور). شوراي نگهبان تالفي  اعالم، 9/3/83 .،اي( داوطلب بود 6000نفر از ميان بيش از 
ي كه نامزدي توق ؛اي همين مجلس درآوردششم را در انتخابات ميان دوره ةامساك خود در دور

هاي ة هيئتردي ديگر هم به عهد 34داوطلب را رد كرد. مسئوليت  356نفر از ميان  111
  ). 10/2/80 .ايرائي (متعلق به وزارت كشور) بود كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيد (اج

همانطور كه اشاره رفت معيار تشخيص صالحيت در عمل از مرز شرايط مندرج در قانون 
گاه » كارمحافظه«. اعضاي شوراي نگهبان و برخي ديگر از سران جناح كردتجاوز ميانتخابات 

خواست مي ،كردند. حسن روحاني، دبير شورايعالي امنيت ملياشاره مي يبه معيارهاي ديگر
). 5/12/70 .،ك» (مطيع رهبر و حامي دولت باشندصد در صد «نمايندگان مجلس چهارم 

برخالف راستاي واليت فقيه «كه  فاقد صالحيت خواند خزعلي، عضو شوراي نگهبان، كساني را
داد به پيروانش وعده مي همرهبر خود ). همانجا( »آن رهبري است باشند ةكه مهمترين نقط

اكبر ناطق نوري ). براي علي10/1/71.،كلت از مجلس بيرون خواهند ماند (كه مخالفان دو
). 12/12/70 .،ر، شرط احراز صالحيت بود (هاشمي رفسنجاني جمهور،حمايت از رئيس 

شد و به اين تكرار مي 70ز سالانتخاباتي، چه پيش و چه پس ا رةدر هر دو يي از اينگونههاحرف
  كردند. مرز خودي از غيرخودي را هر بار از نو تعيين مي ترتيب گويندگان

سري تعداد زيادي از نمايندگان به خشم شم مجلس شوراي نگهبان كه از خيرهش ةدر دور
ي، آمده بود به فكر گسترش نظارت استصوابي خود به دوران پس از انتخاب نيز افتاد. احمد جنت

محدود نيست تا هر چه دلشان وكالتشان نا«ان را تهديد كرد كه نمايندگ ،دبير دائمي شورا
خواهد  شانحق وكالتموجب سلب او گفت كه مخالفت آنها با اسالم و شرع ». خواست بكنند

ششم موجب سلب وكالت كسي نشد ولي  ة). گرچه اين تهديد تا آخر دور29/5/79 .،ايشد (
تن از  204 هاياست و چه بسا روزي به عمل نيز درآيد. يكي از خواست فكر آن ثابت مانده

 135عليه  1382كه در تير  ايهاي استان خوزستان در بيانيهاللـهاالسالمها و آيتحجت
استمراري شدن نظارت شوراي نگهبان بر امر نمايندگي و سلب  ،مجلس صادر كردند ةنمايند

ة فقيه و كرنش بود. عدم تبعيت از واليت مطلق ،خطا ب، در صورت ارتكاوكالت از نمايندگان
بيانيه، از  كه امضاءكنندگان بودپرشمار گناهاني از تعداد در مقابل كفار تنها دو فقره » ذيالنهر«

 ،علي فالحيان، وزير سابق وزارت اطالعات و سه تن از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري جمله
  ). 21/4/82 ،روزام(ت.  نداددبه نمايندگان نسبت مي

كرد. هم خودداري مي آنهاشوراي نگهبان از ذكر داليل رد صالحيت داوطلبان حتي به خود 
كوششهاي جناح رقيب براي جلوگيري از اين تجاوز و وادار كردن شوراي نگهبان به اعالم داليل 

ت ويب و با مخالفبه جائي نرسيد. طرحي كه در مجلس پنجم به اين منظور تصسالها  ،رد
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مورد تائيد قرار  د در مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور ناقص و بعضاًبرو ششوراي نگهبان رو
انتخابات، از كنندة شرايط صالحيت داوطلبان بررسيمراجع  ةگرفت. مطابق اين مصوبه هم

جمله شوراي نگهبان، موظف به رسيدگي بر اساس قانون و مستند بر داليل و مدارك معتبر و 
با ذكر موارد قانوني و مدارك مربوطه به داوطلبان شدند (ت.  ،داليل رد صالحيتاعالم كتبي 

)، ولي شوراي نگهبان در عمل باز هم از اين وظيفه 23/8/78 ،خرداد ةروزنام ،شوراي نگهبان
رغم به«ششم، اعالم كرد  ةزاده، رئيس ستاد انتخابات كشور در انتخابات دورطفره رفت. تاج

حتي مدارك و داليل رد صالحيت آنها به  طلبان رد صالحيت شده بعضاًخواست مكرر داودر
  ). 13/11/78 ،فتح» (اطالع داوطلبان رسانده نشده است

به تدارك انتخابات مجلس هفتم رفت تا مجلسي هرچه  تمهيداتشوراي نگهبان با اين 
ن در جهت توسعه تمهيدات شوراي نگهبااز آب در بياورد. از جملة » كارمحافظه«مطلوبتر جناح 

ثابت نظارت و بازرسي در  تشكيل دفاتر ،و تحكيم باز هم بيشتر دخالت در انتخابات
). تأسيس اين دفاتر، به قول يك سخنگوي سازمان مديريت 31/5/81و  8 .،ايهاست (شهرستان
 ،مجلستشكيالتي كشور انجام گرفته است (ت.  مقررات ةخالف همريزي كشور، برو برنامه

هر مجلس، يا نظارت بر  ةدر طول دورحتي نظارت  زمان گسترشبه معني  كار. اين )25/4/82
در » بيطرف«برد. آنها ناظر هبان بر آنها پيشاپيش ظن داوطلبي ميگكساني است كه شوراي ن

هاي تمام سالكنند و او را به تفتيش عقايد در به كارمند تابع شوراي نگهبان مي محل را تبديل
گمارند. مخالفت وزارت كشور با اين اقدام  مانع اجراي آن نشد تخابات بعدي ميباقيمانده تا ان

  ). 19/4/82و  16 ،امروز(ت. 
در جهت تحديد حق  ،اقدام ديگري كه شوراي نگهبان با استفاده از نظارت استصوابي و عام

 ات در اين ياها و ابطال نتايج انتخاببرخي از حوزه ممانعت از اجراي انتخابات در دن،انتخاب ش
يك يا چند نماينده است. علت در اغلب  يآرادخالت در اين يا آن صنوق رأي و يا و آن حوزه، 

اول مجلس  ةنامطلوب از نظر شوراي نگهبان است. در انتخابات دور ةنتيج صولموارد انتظار يا ح
  . 10شهر شد 30ابطال شامل

شد عدم شركت مخالفان واليت  مورد 12دوم محدود به تنها  ةعلت اينكه ابطال در دور
ها بود، مگر آن اصل بر ابطال حوزه« بيان ةمجل نوشتةه نا بسوم ب ةفقيه در انتخابات بود. در دور

اگر دخالت ». گرديدها ارائه ميكه مدارك و مستنداتي دال بر صحت و سالمت انتخابات حوزه
 ة). در دور1371، 18و  17 ،بيانرفت (فراتر مي هحوز 15خميني نبود وسعت ابطال از حد 

 ابطال تنها شامل ،به خاطر نظارت كامل شوراي نگهبان بر انتخاباتوزير كشور گفت كه چهارم 
 حوزهششم به ده  ةحوزه و در دور 13پنجم به  ة). اين رقم در دور26/1/71 .،رحوزه شد ( 3

انتخاباتي ة در حوز هزار رأي 726صندوق يا  532 ابطالاخير  ةدر دور نمونهرسيد. بارزترين 
ي به مجلس بود رجائآن ورود غالمعلي حداد عادل به جاي عليرضا  بود كه يكي ازنتايجتهران 

  .11)28/12/79 .،اي(
شرح كه در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي  تقلبات انتخاباتي، به شكلي

االسالم . حجتاستمجلس  شگردها براي جلوگيري از ورود غيرخوديها به ةشد، از جمل داده
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سازي پروندهاز جمله، مورد تقلب را برشمرد.  10نيا در ارتباط با انتخابات مجلس چهارم جبمنت
يكجانبه از  ةاستفادو اعضاي هيئتهاي نظارت،  ةسياسي و مالي براي داوطلبان، گزينش جانبداران

پيش از انجام آن مشخص بود بات انتخا ةنيا به اين نتيجه رسيد كه نتيجبخصدا و سيما. منت
تعداد آرائي كه پس از  او انتخاباتي ةبروجن اطالع داد كه در حوز ة). نمايند27/1/71 .،س(

صاحبان حق رأي در آن حوزه مجموع تعداد شمردن يك سوم مجموع آنها حاصل شده بود از 
» ا به خاك و خونها رتعداد زيادي از آن«. پاسخ اعتراض مردم را با مسلسل دادند و بيشتر بود
  ).  26/1/71 .،سكشيدند (

به تصويب  او ةحائز رأي كافي باشد و اعتبارنام ، اگر داوطلباين موانع ةهم عبور ازپس از 
نمايندگي او شكل قطعي به خود نگرفته است.  هم هنوز، اجرائي و نظارتي انتخابات برسد عمراج

 ةاست. در اين آزمايش نيز در هر دورشدگان اخذ رأي اعتماد از ديگر انتخاب ،خوان ديگر
منتخب را رد  12 ةاول اعتبار نام ةشوند. در دورشدگان مردود ميمجلس تعدادي از انتخاب

 مردود زمرةكردند. خسرو قشقائي و احمد مدني، كه هردو از مبارزان عليه رژيم شاه بودند، در 
ليون رأي آورده يم 4يش از ب يند. شخص اخير در اولين انتخابات رياست جمهوربود شدگان

  مورد بود. 2و  1، 2، 3، 2هاي دوم تا ششم به ترتيب بود. تعداد قطعي مردودين در دوره
از آن نوبت تحديد حقوق نمايندگان بود. پس  شدنتا اينجا صحبت از تحديد حق انتخاب 

گيرد و شود. اين عمل يك جا به شكل تهديد نمايندگان در درون و بيرون مجلس صورت ميمي
محدود ساختن حق قانونگذاري و نظارت آنها، كه موضوع بخش بعدي  صورتديگر به در جاي 
نمايندگي نبوده است.  ةحاكم در بيرون و درون مجلس هيچگاه مناسب ايفاي وظيف است. جو

  گويد:اول مجلس مي ةمهدي بازرگان در توصيف اين جو در دور
ب، اهانت و اختناق و انحصار به حدي است كه در مجلس شوراي اسالمي نيز [...] ارعا

نفر) و بيطرفها كه عمالً ممنوع از تشكل  50نمايندگان اقليت روزهاي اول (در حدود 
و تجمع هستند جرأت اظهار وجود و مخالفت و آنچه منطبق با جريانهاي مجاز نباشد 

گردند و در هاي انتخابيه مينداشته و در صورت تخلف مورد تهديد و توهين در حوزه
كنند كه امكان خود پارلمان چنان جو خصومت و ممانعت و جنجال و حمله به پا مي

صحبت و اظهار نظر، نطق قبل از دستور براي هر نوع اعتراض و ايراد از وكالي مخالف 
  .)...و136 ،1363، بازرگان( سلب شده است

ب در ارعطرق اكي از به ي 1368مهدي كروبي در مجمع بازنگري قانون اساسي در سال 
نياز به  درون مجلس اشاره كرد. او در مخالفت با تفويض اختيار انحالل مجلس به رهبر گفت

نظر از اين واقعيت كه رهبر هرگاه ميل به انجام اين كار داشته باشد اين كار نيست، زيرا صرف
در مسير رهبر، « قادر به آن نيز خواهد بود راه ديگري هم براي واداشتن نمايندگان به حركت

خيلي ساده است «وجود دارد. » قضائيه، مجمع مصلحت ةاجرائيه، قو ةمردم، انقالب، نظام، قو
شان انتخابيهة ها نتوانند [به] حوزبرخورد شود [...] كه آن نماينده كه جوري با آن مجلس

ن مجلس با صدر اشاره كرد و مخالفت تني چند از نمايندگاعزل بني ةقضيبه او سپس  .»بروند
ة انتخابي ةبه حوز واقعاً در تهران ماندند و دو سال اصالً«ها آن را شاهد آورد و گفت ديديد كه آن
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). ترس ...و 654 ،2 بازنگري،( »مجلس برايشان زندان شده بود ةنرفتند و محدود خود
ت كه به ي و مخفي دريافهاي علنگيريتوان از تفاوت بين نتايج رأيسوم را مي ةنمايندگان دور

ي از عوامل ارعاب ). يك1/12/70 .،سرأي بود ( 50تا  40طق نوري بين اكبر ناگفتة علي
هاي اسالمي ، جامعهاللـهكه با عناويني چون انصار حزب استهاي ضربت نظام نمايندگان، گروه

ها را كنند و آناي در تهديد نمايندگان صادر ميمختلف، لباس شخصيها و غيره، گاه به گاه بيانيه
  اندازند. عمل خود مي ةحدودمبه ياد 

انتخابات  ان خوزستان اشاره كردم. در آستانةروحاني است 204پيش از اين به امضاي 
مجلس پنجم بود كه انصار نامبرده قول شناسائي افراد ليبرال در ميان منتخبان، كشاندن آنها به 

سپاه پاسداران  ةصفوي، فرماند ). رحيم29/1/75. ج.اانقالبي آنها را دادند ( ةخيابانها و محاكم
ليبراليسم سياسي در «طلبان براي ورود به مجلس گفت در تفسير تهديدآميز كوشش اصالح

اي با حكم حكومتي روزي كه خامنهدر ). 15/9/78 .ر» (اي كودتاي آرام پارلماني استصدد اجر
اسالمي  ةن كشيد جامعخود بر كوشش مجلس ششم در جهت اصالح قانون مطبوعات خط بطال

اصناف تهران هم دستور تعطيلي بازار و تجمع بازاريان در برابر مجلس را داد تا مبادا نمايندگان 
گاه به كتك زدن نمايندگان  كه تهديدها و تدابير). از اين 18/5/79 .ايبه فكر مقاومت بيفتند (

ششم مجلس به كار  ةه در دورتوان آورد. شگردي كه به ويژانجاميد مثالهاي بيشتري ميهم مي
بود. گاه  دادستان و قاضي و تهديد آنها به عواقب اصالح طلبي نزدفت كشاندن نمايندگان رمي

كشيد. تعداد كار به محكوميت او نيز ميحتي كردند و اي را چند بار به دادگاه احضار مينماينده
بهزاد نبوي، از جمله: كند. تجاوز مي نفر 14، از احتماالًنمايندگان مشمول احضار در اين دوره، 

ششم  ةس از دوراين شيوه پاكبر خوئينيها و داود سليماني. جو، الهه كوالئي، عليحقيقت ةفاطم
كه با  داردقانون اساسي  86مجلس هم ادامه يافت. احضار نمايندگان مغايرت كامل با اصل 

كند كه به سبب نظرات و آرائي ميوجود برخي نقائص نمايندگان را مصون از تعقيب يا توقيف 
  كنند. در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود اظهار مي

درگرفت و تا چند ماه پس  1379بحثي كه پيرامون مصونيت نمايندگان در بهمن و اسفند سال 
از آن، گاه به گاه، دنبال شد خللي در زير پا گذاشتن اين اصل وارد نساخت. ايجاد سابقة قضائي و 

هاي يت براي نمايندگان در عين حال به منظور تمهيد مدارك براي رد صالحيت آنها در دورهمحكوم
شود. گاهي نيز آنها را از مجلس گيرد. فشار بر نمايندگان گاه موجب استعفاي آنها ميبعد انجام مي

ه كشورهاي توان بعداً در ميان زندانيان و يا پناهندگان بكنند. برخي از مستعفيان را مياخراج مي
نفر  1و  3هاي دوم و سوم نفر و دوره 5شدگان دورة اول اروپائي مشاهده كرد. مستعفيان و اخراج

) نمونة نمايندگاني هستند 31/5/71. سزاده () و محمدابراهيم اصغر31/6/71. رآبادي (بودند. صالح
  كه كارشان به زندان كشيد، و احمد سالمتيان نمونة پناهندگان است.

  
  يد حق قانونگذاري مجلستحد

همانطور كه در فصل اول اشاره رفت قانون اساسي اختيار قانونگذاري مجلس را مشروط به 
كند. تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است. با شرع و قانون اساسي مي قوانين عدم مغايرت آن
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داد معتنابهي از كامل برده و همواره تع ةبهر هاي مجلسدر همة دورهاين شورا از اين اختيار 
 همصوب 370مصوبات مجلس را به دليل مغايرت با شرع وتو كرده است. در مجلس اول از ميان 

 316از ميان  118%) مشمول اين اختيار شد. اين نسبت در مجلس دوم 5/27مورد آن ( 102
 ةرد شد ةمصوب 128%) بود. تعداد 9/39( مصوبه 245از بين  96%) و در مجلس سوم 3/37(

سال اول كار مجلس ششم  داد. در دوس چهارم نيز نسبتي در همين حدود را تشكيل ميمجل
 ة. مخالفت شوراي نگهبان گاه متوج12مجلس با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شدة مصوب 78

آنست. در صورت اخير تعداد  ي ازهايوبه و گاه معطوف به برخي مواد و تبصرهتمامي يك مص
يابد. شوراي نگهبان ايرادات به ها افزايش ميها و تبصرهنسبت تعداد مادهد مورد مخالفت به رموا

فقره تقسيم كرده بود كه هر كدام مشتمل بر چند  79آئين دادرسي كيفري را خود به  ةاليح
اي كه به مخالفت شوراي نگهبان بر .). مصوبه..و 455، 435 ،6 مدني،شد (ماده و تبصره مي

مطلوب شوراي نگهبان نباشد و از ارجاع  تغيير آن به نحو هحاضر بمجلس  اگر ،كندخورد مي
و يا آن را ، شوديا از دستور خارج مي ،آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز استنكاف بورزد

مصوبه گاه تا  ،دهد كه مورد قبول شوراي نگهبان واقع شود. در حالت اخيرآنچنان تغيير مي
. برآيند انطباق مصوبات با 13شودمي دست به دستبان چندين بار بين مجلس و شوراي نگه

اثر  و اوليه اصلي ايتغيير گاه تا حدي است كه ديگر از محتو، خواستهاي متعدد شوراي نگهبان
م سياسي كه به تصويب مجلس ششم رسيده بود تا تاريخ آذر سال ايماند. طرح جرچنداني نمي

فيات و تغييرات محتوائي شد كه ناصر به خواست شوراي نگهبان دستخوش آنچنان حذ 81
قوامي، رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، آن را به شيري بي يال و دم و اشكم تشبيه 

). با وجود اين شوراي نگهبان باز هم راضي نشد و به مخالفت خود ادامه داد 27/9/81 .ايكرد (
  ).  21/10/81 .اي(

از نظر تأثير در  شوندروبرو مينگهبان  ي از مصوباتي كه با مخالفت شورايزيادبخش 
داراي اهميت اساسي است.  تعيين وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور

 ةاين شورا در دور نويسدمي ،، حقوقداني كه خود زماني عضو شوراي نگهبان بود.»محسن الف«
). اين 16/3/66. ر(مورد را رد كرد  31داشتند» ة اساسيجنب«اليحه و طرح كه  64اول از 

تنظيم مالكيت ارضي،  ةهاي بعد نيز كم و بيش بر قرار ماند. مصوبات دربارنسبت در دوره
 مجلسجمله بود. در آن نظام تعاوني از  ، مناسبات بين كارفرما و كارگر، وبازرگاني خارجي

ششم لوايح و طرحهاي مربوط به تعيين مقررات جرم سياسي، هيئت منصفه، مطبوعات، 
مجلس  توسعه، بخشي از مصوبات مهمچهارم  ةو برنام جمهوروراها، انتخابات، اختيارات رئيس ش

  .ندكه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد نددادرا تشكيل مي
به  شمصوبات مجلس را با احساس آشكار برتري قدرت ةدربار خود شوراي نگهبان نظريات
رد بسيار نادر از داليل شورا براي رد مصوبات رساند. مجلس در موااطالع نمايندگان ملت مي

هم ممكن  شوراي نگهبانشود. كسب اطالع از طريق مراجعه به صورت مذاكرات خود مطلع مي
دارد. آنچه معمول شوراست تنها اعالم نيست زيرا اين شورا از مذاكرات خود صورتي بر نمي

 ةالب يك عبارت و يا جملقر ، دبا شرع يا اصولي از قانون اساسي مغايرت مصوبات مجلس
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شورا به در خواستهاي مجلس براي توضيح داليل مخالفت و مستندات آن  مختصر است. معموالً
هاي مجلس برقرار بوده است. رئيس كميسيون دوره تمام. اين وضعيت در 14گذاردوقعي نمي

مصوبات  جاست كه شوراي نگهبان در ردمشكل اين«گويد حقوقي و قضائي مجلس ششم هم مي
كند و از علت مغاير بودن مصوبات با قانون اساسي يا بسنده مي "مغاير" ةمجلس تنها به كلم

آيد كه ). با اينهمه گاه، ولي به ندرت، پيش مي27/9/81 .اي» (آوردشرع سخني به ميان نمي
برخي از  ةدربار ايمصاحبه يا مقالهشورا، در قالب يكي از اعضا در اثر فشار مخالفان تصميمات 

مهدوي محمدرضا دهد. مانند هنگامي كه داليل رد برخي از مصوبات مجلس توضيحاتي مي
، 234 مدني،دولتي شدن بازرگاني خارجي و نظر شوراي نگهبان توضيح داد ( ةاليح ةكني در بار

  .)19/3/66. رو...) يا محمد امامي كاشاني كه در مورد واگذاري اراضي مزروعي داليلي ارائه كرد (
اگر در گذشته شوراي نگهبان براي رد مصوبات مجلس اتكاء به تشخيص مغايرت آنها با 

 هكرد در سالهاي اخير معيارهاي ديگري هم بر آن افزوده است. از جملشرع و قانون اساسي مي
مصوبات نهادهاي زير نظر رهبري،  ايم حكومتي رهبر (يا حتي نظريات او)، و احكااستناد به 

مورد اول رد طرح  ةعالي انقالب فرهنگي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام. نمونمانند شوراي
اي در همان ابتداي كار به استناد حكم حكومتي خامنه بود قانون مطبوعات 6 ةاصالح ماد

 .ايد (شبراي اصالح قانون مزبور صادر  مجلسجلوگيري از كوشش  به منظور كه مجلس ششم
اي است در اهداف و ظايف وزارت علوم به استناد مصوبه ةيح) و مثال مورد دوم رد ال30/10/81

  . 15اينباره توسط شورايعالي انقالب فرهنگي
مجلس از همان ابتداي روبرو شدن با اين رفتار دست به اعتراض زد. شديدترين اعتراض در 

ا از شوراي نگهبان خواست كه پ. او ابراز شدرئيس مجلس، هاشمي رفسنجاني  از طرفاول  ةدور
تهيه و هم او، هنگامي كه شوراي نگهبان اليحة ). 22/5/63-24 .كفراتر از حدود خود نگذارد (

). 29/7/64 .كاين كار سلب قدرت از مجلس است ( ةتوزيع كاال را رد كرد اعالم نمود كه نتيج
وزير  ايجاد پست ةمجلس در بار ةيك فرصت ديگر در واكنش نسبت به رد مصوب در رفسنجاني

ار بود شوراي نگهبان قر«خواند و اضافه كرد كه » بسيار خطرناك«اين رويه را  ةاداممشاور 
و . 17هاي بعد نيز ادامه يافت. اعتراضات در دوره16)23/5/63 .ك» (بدون سئوال جواب ندهد

يافت و دست به تصويب حكومت در مجلس اكثريت مي» چپ«جناح  گرفت كهاوج مي هنگامي
شوراي نگهبان مطابقت نداشت. در اينگونه » كارانمحافظه«كه با موضع  زدطرحها و لوايحي مي

شرع تصويب  ةبا استناد به ضرورت و مصلحت در جهت نقض احكام اوليهرچه مجلس مواقع 
شمرد و خواهان تغيير مغاير با شرع ميآن را كرد شوراي نگهبان با استناد به همين احكام مي

  . 18شدآن مي
 ةطلبان هوادار توسعحكومتي به اصالح» چپگرايان«ي هنگامي كه ششم، يعن ةدر دور

نزاع مجلس و شورا  ندو با اين هويت بار ديگر حائز اكثريت مجلس شد شدهسياسي تبديل 
سياسي به نحو مورد  ةاختالف بر سر تمايل يكي به توسع ،گرديدديگر بر محور احكام اوليه نمي

مخالفتهاي شورا با اينگونه  استمرارد هرچه بيشتر آن. بود و اصرار ديگري بر تحدي خودشنظر 
. با 19كه كار مجلس را بيهوده بشمارند داشتواميمصوبات مجلس برخي از نمايندگان را 
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جا پيش نرفت كه ضرورت وجود آن را لفت با شوراي نگهبان در مجلس هيچگاه تا آناينهمه مخا
با مخالفت  ،از آن ترا تركيب اعضا و بيشببا شورا، خاصه مورد سئوال قرا بدهند. مخالفت 

دخالت آن در  ةاعتراضاتي كه متوج ةمصوبات مجلس بود. دربار  ةدربار اظهارنظرهاي شورا
  ين اشاراتي شد.پيش ازشد انتخابات مي
. عميد كردجبران مي شداز آن مي در درون و بيرون مجلس ي كهشورا را دفاع به اعتراض

اگر «عنوان كرد:  دفاع خود را از شورا به اينصورتاست » ه سياسيفق«زنجاني كه از مفسران 
ظهر شوراي نگهبان از نظام سياسي جمهوري اسالمي حذف شود نظام مشروعيت الهي و م

 ،1 ،1367-1368» (دهدخصلت توحيدي خود را از دست مي حاكميت تشريعي الهي و نهايتاً
خواست كه در مقابل شوراي ز مجلس ميا ،يش از اين ذكرش رفت، كه پ.»محسن الف«). 417

منتظري تضعيف  اللـه). آيت61/3/66 .ر» (حالت اطاعت، انقياد و تسليم داشته باشد«نگهبان 
طاهري شوراي نگهبان در مقام  اللـه). از نظر آيتهمانجاديد (آنرا به ضرر انقالب و اسالم مي

مي [...] مرزبان جاويد مرزهاي اسالم اصيلترين و اساسيترين اركان حياتي نظام جمهوري اسال«
ش از ا). رفسنجاني، كه شرح نارضايتي1/3/63 .كبود (» اسي تا جهاني شدن انقالبو قانون اس

نعمت براي «شده بود شوراي نگهبان را  جمهوراين شورا را خوانديم، آنگاه كه ديگر رئيس 
رد. او در همان زمان كه فرمان كخواند. خميني نيز در حمايت از اين نهاد كوتاهي نمي» مجلس

خواست مصوبات خود را طوري تدوين كند  كه با داد از مجلس مين ميبه تحديد اختيارات آ
). 23/11/61و  5 .ج.اشود از موارد نادر باشد (مخالفت شوراي نگهبان روبرو نشود، و اگر مي

ثابت قدمترين مدافعان  ةبه مقام رهبري، از جمل ءجانشين او هم، چه پيش و چه پس از ارتقا
و اعالم كرد كه وجود باشد. مي» هويت مورد نظر نظام« گفت شوراي نگهبانمياو  اين نهاد بود.

 .اي» (به معناي وجود و عدم وجود نظام جمهوري اسالمي ايران است«يا عدم وجود اين نهاد 
ات متعلق به جناح ، سازمانها و مطبوعافرادتوان تمامي ). به صف اين مدافعان مي12/7/80

اصالح قانون  ةاليح هنگام ارائةرا افزود. حمايت آنها در كشاكش فشارها و نظرها » كارمحافظه«
  انتخابات به يك اوج تازه رسيد. 

ود، شگيري محدود به مصوبات قانوني مجلس نميدخالت شوراي نگهبان در نظام تصميم
انواع ديگر مصوبات ت، مصوبات هيئت دولت و ها، مقرراها، اساسنامهنامهبلكه به قلمرو آئين

كند. شوراي نگهبان توجيه اين وسعت دخالت را در هاي اجرائي نيز سرايت ميمجلس و دستگاه
   :اصل اينقانون اساسي و تفسير خود از اين اصل يافته است. مطابق  4اصل 

امي، سياسي و كلية قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظ
غير اينها، بايد بر اساس موازين اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق و عموم همة اصول 
قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي 

  شوراي نگهبان است.
اه، در هر ر را مجلسيان و كارگزاران دستگاههاي دولتي، به ميل يا اكردخالت در موارد مذكو

ها اگر متكي به قدرتي مافوق قدرت شوراي نگهبان نباشد به جائي پذيرند، چون اعتراضحال مي
  رسد. نمي
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ست زند. اين در حاليشوراي نگهبان در موارد بسياري دست به تفسير قوانين عادي هم مي
تميز حق  قانون اساسي اين اختيار را تنها به مجلس و سپس به دادرسان در مقام 73اصل كه 

ديوان عدالت  كارقلمرو  در). دخالت شوراي نگهبان ...و 425 ،6 مدني،از قوانين داده است (
 56، از 1370آن شورا در سال حسين مهرپور، عضو سابق حقوقدان امتداد دارد. هم اداري
آنها اظهار  ةباركند كه شوراي نگهبان درصحبت ميمورد بررسي و قضاوت در آن ديوان  ةپروند

   .20)4/12/70 .ر( ظر كرده بودن
 و ن قانون نيز هستايقانون اساسي داراي حق تفسير  98شوراي نگهبان به موجب اصل 

ة دهد. شورا از اين حق استفادافزايش مياين شورا را بيش از هر اختيار ديگري اين حق قدرت 
 90بيش از  1364تا سال  اين تفسيرها) تعداد 4 .مكرر كرده است. بر مبناي فهرست مدني (ج

. تفسير اصول قانون اساسي داراي همان اعتباري است كه آن اصول به خودي 21ه استمورد بود
شود كه تفسير به تصويب سه چهارم اعضاي شورا د. اما اين اعتبار هنگامي تحصيل مينخود دار

رد و اين اكثريت برخوردار نباشد حكم يك رأي مشورتي را داموافقت برسد. تفسيري كه از 
زند كه مورد شود. شوراي نگهبان هنگامي دست به تفسير قانون اساسي ميموجب الزام نمي

مجلس، رئيس  ةهيئت رئيس همحدود ب ه،كنندگان مطابق آئيننامسئوال ةسئوال قرار بگيرد. داير
بر رأي خود، و هم  عمل، هم بدون درخواست و بنا قضائيه است. اما شورا در ةو رئيس قو جمهور

كند. بيشتر تفسيرها به مبادرت به تفسير مي نيزهاي پائينتر حكومت ه درخواست مراجع ردهب
شوندد. و ي يك قوه با يكديگر مربوط ميحكومت و يا روابط  اجزا ةگانروابط بين قواي سه
د. شوراي نگهبان با پردازنها به روابط اقتصادي و تجاري ايران با خارج ميبرخي ديگر از تفسير

 محافظه«دهد كه با خواست اعضاي آن و جناح به آن قانون جهتي مي ،ير قانون اساسيتفس
  انطباق دارد.  حكومت» كار

كه با دخالت در قانونگذاري به هم هست شوراي نگهبان نهاد ديگري  عالوه بر رهبر و
مجمع تشخيص مصلحت نظام است. و آن پردازد مي يد حق نمايندگان مردم در اين امرتحد
  دهد. مع اين كار را از چند مجرا انجام ميمج

مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان ة مواردي كه مصوب«تصميم در اخذ اول از طريق 
خالف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي 

موارد اتخاذ  گونهمع در اينقانون اساسي). تصميمي كه مج 112(اصل» نگهبان را تأمين نكند
كند يا مطابقت با نظر يكي از دو نهاد مذكور دارد و يا شق ثالثي است كه به نظر مجمع مي

گذارد. در هر پا به ميدان قانونگذاري مستقيم مي يموضعچنين آيد. مجمع با اتخاذ اصلح مي
گيرد بخش گهبان مينحال تصميماتي كه مجمع بر مبناي اختالف بين مجلس و شوراي 

  . 22ددهنكوچكتر مصوبات قانوني آن را تشكيل مي
حل معضالت نظام كه از طريق عادي قابل حل «ي تفويض اختيار رهبر در ادوم از مجر

  كند. ) و يا موارد ديگري كه رهبر اتخاذ تصميم را به مجمع واگذار مي110(اصل » نيست
اي ديگر وابسته به حكومت حل آنها هذ تصميم در مورد معضالتي كه نهادسوم از راه اتخا

تصويب  اي از اين مورد،هكنند. نمونمجمع درخواست مياين از  ،با پرهيز از رجوع به مجلس ،را
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شوراي نگهبان بنا بر درخواست اين شورا و به رغم مخالفت مجلس در اسفند  ةافزايش بودج
قضائيه ة بر درخواست قو بناتصويب قانوني  ،ديگر از سالهاي پيشتر ة. يك نمون23بود 81سال

ء به قضات را با اتكا دهدقانون اساسي به رئيس اين قوه اختيار مي 164خالف اصل بربود كه 
گذاري بر اگر دخالت مجمع در قانون .24عالي قضات عزل كند داليل اداري از طريق محكمة

قانون  ةدودكند هنوز عملي در محبه اين نهاد تفويض مي اساس تفويض اختياري كه رهبر
گذرد، به ميمرز بر درخواست مراجعي از انواع مذكور از اين  ، قانونگذاري بنا25اساسي باشد

  گذارد. را هم آشكارا زير پا باساسي ويژه آن هنگام كه اصلي از اصول قانون 
ييق و تجديد ضتفسير، توسعه، ت ،گذاري مجلس توسط مجمعطريق ديگر تحديد حق قانون

نهاد است. مطابق تفسيري كه شوراي نگهبان، به  اينجمع توسط خود نظر در مصوبات م
 ،قوانين، مجمع داراي اين اختيارات نيست (درخواست خود مجمع، از قانون اساسي كرده است

). با اينهمه مجمع از انجام اين كار منصرف نشده است، به ويژه وقتي كه مجوز آن را از 478
 ةايست كه به مجلس اجاز) در مصوبه9/4/80( ز تجديد نظرمجو صدور ه،. نمونه استرهبر گرفت

 ).13/4/80، مجمع ةاطالعي.، ايدهد (نهادهاي زير نظر رهبر مي درتفحص و تحقيق 

دوم فروردين سال بعد  ةو نيم 1375رهبر جمهوري اسالمي در روزهاي آخر اسفند  
بود. محتواي  نظامتشخيص مصلحت  حكمي صادر كرد كه ناظر بر افزايش اختيارات مجمع

نشان  ،حكم يكي افزايش اعضاي مجمع بود كه با در نظر گرفتن موقعيت آنها در ساختار قدرت
تعيين سياستهاي كلي نظام و  . و ديگر واگذاري تبيين و26حركت در جهت مذكور داشت از

 قانون اساسي از اختيارات رهبر 110نظارت بر اجراي آن به مجمع، كه هر دو به موجب اصل
صحت اين  جمع نيز دليل ديگريست بر. انتصاب هاشمي رفسنجاني به رياست مهستند

. در هر حال مجمع از آن پس كار تبيين و تعيين سياستهاي كلي نظام را به عهده 27استنباط
 آن را به تدريج منتشر كرده است. كار تشكيل داد و نتايج ييگرفت، براي اجراي آن كميسيونها

انرژي و  از سياست نفت و ؛شودگيري حكومتي ميهاي تصميمزمينه ةهماين سياستها شامل 
ها و نظارت بر توسعه. تعيين سياست ةامنيت اقتصادي گرفته تا معدن و مسكن و كار و برنام

اجرائي نظارت رسيد صداهاي اعتراض را  ة، به ويژه وقتي كه كار به تدوين آئينناماجراي آنها
ت و هم از سوي مجلس، چرا كه اين دو تعيين سياست و نظارت بر بلندتر كرد. هم از جانب دول

طلب مجلس، به زبان اصالح ةدانند. علي تاجرنيا، نمايندحسن اجراي آن را حق خود مي
 .ايهمكاران خود اين كار را مداخله در قانونگذاري و تهي كردن معنا از جمهوريت نظام خواند (

 .ايشمرد ( جمهورگاههاي اجرائي را حق رئيس ) و سخنگوي دولت نظارت بردست16/4/81
). با اينهمه مجمع كار تدوين آئيننامه را دنبال كرد. اين كه مجمع با تعيين 20/4/81

كند از رود و تا چه اندازه در كار قانونگذاري دخالت ميسياستهاي كلي نظام تا كجا پيش مي
هنگامي كه آنها از قانوني كردن  ؛شودرجوع گاه به گاه برخي از وزرا به مجمع هم روشن مي

كنند. اين به مجمع رجوع مي شونديد ميبرخي از خواستهاي خود از طريق دولت و مجلس ناام
مجمع در قانونگذاري است. اين رويه نيز از » ابتدائي«از موارد دخالت مستقيم، و به قول فقها 

  . 28ر كار قانونگذاري استعلل اعتراضات گاه به گاه مجلس به مجمع و دخالتهايش دة جمل
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قانونگذاري برخاست.  ةدر حوز ، از همان بدو تشكيل مجمع و دخالتصداي اعتراض
مجلس و  ن بخش از مصوبات كه مورد اختالفسعدي از اينكه مجمع حتي در آهابوالقاسم شعل

ار و اعتب داشتكند شكايت برد و با اين عمل مصوبه را مثله ميشوراي نگهبان نيست دست مي
اسالمي تصويب قانون  اللـهيد .)19 ،26/8/70 ،شوراين عمل را مورد سئوال قرار داد (قانوني ا

س . مهدي كروبي، رئي)...و 20 ،12/9/70 ،شوراخواند (» مغاير با قانون اساسي«توسط مجمع را 
 اي.،برد (مجلس را زير سئوال مي ،مجلس معترض آن شد كه دخالت مجمع در قانونگذاري

ديگر اعتراض را هم پيش ازين ديديم. مجلس ششم براي جلوگيري از  ة). يك نمون18/7/79
تدبير ديگري انديشيد، و آن خودداري هرچه بيشتر از ارجاع مصوبات خود به  ،دخالت مجمع

يعني بي اين امتناع تن دادن به تغيير مصوبات مطابق ميل شوراي نگهبان  بهايمجمع بود. 
  هاست. كردن آن محتوا
تراضات مجلس كه سالهاي پيش گاه با شكايات برخي از اعضاي شوراي نگهبان هم اع

دهد، آن هم مطلوب نرسيده است. مجمع به كار خود ادامه مي ةهيچگاه به نتيج شدهمراه مي
حكومت است. وزن اين جناح در تركيب اعضاي » كارمحافظه«در جهتي كه مطلوب جناح 

 ،1380اسفند  ،شود. در آخرين نوبترسد افزون ميها مينعوض كردن آمجمع هر بار كه نوبت 
اند كه در از جناح مقابل ديگر جز دو سه نفري باقي نماندند. برخي از آنها هم بهتر آن ديده

جلسات مجمع شركت نكنند. هم مصوبات مجمع مؤيد سمتگيري به نفع جناح مذكور است و 
گذارد. ي نگهبان كه مجمع مسكوت ميهم آن بخش از مصوبات مورد اختالف مجلس و شورا

ممنوعيت كاربرد قانون اقدامات تأميني براي توقيف مطبوعات است  ةبارة مجلس درنمونه، مصوب
 .  29كه پس از سالها هنوز در مجمع معطل مانده است

سالها پيش از آن كه خميني حكم مربوط  ،مجمع تشخيص مصلحت نظام به نحو غيررسمي
تشكيل نهاد اجرائي آن را صادر بكند به صورت جمعي از  پس حكمسبه مصلحت نظام، و 

مشاوران رهبري وجود داشت كه در فراسوي اركان رسمي حكومت در مورد معضالت نظام و 
  . 30گرفتندطرق حل آنها تصميم مي

توسط شوراي  گيري غيررسمي كه پيش از رسمي شدنيكي ديگر از نهادهاي تصميم
 176است. اصل  »شورايعالي امنيت ملي« 31وجود داشت 1368سال  بازنگري قانون اساسي در

تأمين منافع ملي و پاسداري از انقالب اسالمي و «كيل اين شورا را ن اساسي هدف از تشقانو
    دهد:خواند و اختيارات آن را به صورت زير شرح ميمي» تماميت ارضي و حاكميت ملي

سياستهاي كلي تعيين شده از  ةر محدودامنيتي كشور دـ  تعيين سياستهاي دفاعي -1
  .طرف مقام رهبري

هاي سياسي، اطالعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط ماهنگ نمودن فعاليته -2
  امنيتي. ـ  با تدابير كلي دفاعي

  هاي داخلي و خارجي.گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدبهره -3
حكومت، رئيس ستاد فرماهدهي كل  است از: رؤساي قواي سه گانةمركب  اين شورا

نيروهاي مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماينده به انتخاب مقام رهبري، وزراي امور 
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مصوبات  ترين مقام ارتش و سپاه.خارجي، كشور، اطالعات و بر حسب مورد وزير مربوطه و عالي
شود. رأي رهبر در گزينش اعضاي اين شورا و در نتيجه در ميشورا پس از تائيد رهبر قابل اجرا 

ة اب سران نيروهاي نظامي، رئيس قوصتركيب گرايش سياسي آن با توجه به نقش او در انت
اختيارات شورايعالي امنيت ملي چه به آن  ةكننده است. حوزقضائي و حتي وزراي دولت، تعيين

از حد گاه شود آن اندازه كه در عمل اجراء مي صورت كه در قانون اساسي آمده است و چه به
رود، با اين تفاوت كه شورا بدون اخذ مشروعيت از مجلس يا اختيارات هيئت دولت فراتر مي

گيرد. يك نمونه از تصميمهاي شورا براي تجديد رابطه حتي متعارض با مصوبات آن تصميم مي
مجلس داشت، از اينرو كه مجلس  ةصوببود كه مغايرت با م 1367با حكومت انگلستان در سال 

. يكي ديگر از 32خواهي دولت آن كشور از ملت ايران كرده بود انجام اين كار را منوط به پوزش
خود  ةبين اين شورا و مجلس آنست كه شورا، به پيروي از سياست پنهانكاران هويژگيهاي رابط

د و اين يكي از علل اعتراضات كنمطلع هم نمي يگيرد حتمجلس را از تصميماتي كه مي اغلب
درج خبر تشكيل جلسات شورا را هم  ةجازي امكرر نمايندگان به شوراست. مطبوعات گاه حت

توان تعلق آنها به كه مي ست). برخي از اقدامات اين شورا مربوط به اموري19/12/80 .ايندارند (
تهاجم «اي مقابله با رطرح برنامه ب مثل داد راختيارات رسمي آنرا مورد پرسش قرا ةحوز

. صدور حكم 33گيري در امور سياست خارجيتصميم يا ) و29/8/70و  27/6/69 .ر» (فرهنگي
حوادث  ة)، ارجاع تصميم دربار1381منتظري و رفع آن پس از پنج سال (بهمن اللـهحصر آيت

ة دهند انتقادي و هشدار ة) دستور عدم انتشار نام1381دانشجوئي به تشكيالت دانشگاهي (دي 
، و يا عدم انتشار اخبار مربوط به حركات 1382مجلس به رهبر در خرداد  ةنمايند 135

اي ه. آنچه اختيارات شورا در زمينهيستديگر هاينمونه 1382تير  18اعتراضي دانشجويان در 
قدرت و كند قدرت رهبر و يا نهادهاي رسمي و غيررسمي است كه مذكور را محدود مي

قضائي از  ةپيچي قوة سر. در سالهاي اخير گاه خبرهائي دربارگيرندمي رهبرا از خود ر اختيارات
بعد از تجمعات «دستگيري دانشجويان  هاز جمل شده است،تصميمات شورا در مطبوعات منتشر 

بود كه به قول سياوش كوناني، مدير كل فرهنگي و اجتماعي وزارت بهداشت و عضو  »اخير
ديگر دستور شورا براي  ة). نمون7/11/81 .ايشورا انجام گرفت ( بر خالف تصميم ،حاضر شورا

بود، كه به اجرا در  1378كنندگان به كوي دانشگاه تهران در تير شناسائي و تعقيب حمله
بر اقتدار شوراي امنيت وجود دارند.   خدشه ازهائي سياست خارجي هم نمونه ةدر زمين نيامد.

اب يك فرد متعلق به نيروهاي نظامي به صخود از انتدر حاليكه نارضايتي  يك عضو شورا
كرد نيروهاي فشار را مسئول اين قبيل خودسريها خواند (ت. سفارت ايران در عراق ابراز مي

ت كه قدرت متمردان در اين نوع موارد هم تابعي از قدرت ش). البته بايد توجه دا7/5/82 ،امروز
  رهبر است. 

نيز يكي ديگر از نهادهائي است كه به  »الي انقالب فرهنگيشورايع« ،همانطور كه اشاره شد
امور فرهنگي اشتغال داشته  ةبه كار قانونگذازي در حوز هميشهدستور خميني ايجاد شده و 

عمال محدوديت در امر اين شورا در سالهاي اخير ا هاي فعاليت قانونگذارانةاست. يكي از زمينه
ها خبر از تدوين و روزنامه 1380بوده است. در شهريور  هاي اينترنتيمردم از شبكه ةاستفاد
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). 8/6/80 .ايرساني اينترنتي دادند (خدمات اطالع ةكنندضوابط واحدهاي ارائه ةتصويب آئيننام
 منتشر شدها "نتكافي"در اسفند همان سال خبر مربوط به تدوين و تصويب مقررات براي 

را تشكيل يك هيئت سه نفره براي نظارت بر مسائل ). در آذر سال بعد دبير شو22/12/80 .اي(
اي در اظهار ). در همان روز خامنه28/9/81. ايند (ارس مردماينترنت را به اطالع  ةفني و آيند

ماه پيش از  9). همانجا» (مصوبات شورا بايد اجرا شود«خرسندي از كار اين نهاد تأكيد كرد كه 
س ششم، به حاكميت مصوبات اين شورا بر مصوبات طلب مجلاصالح ةآن علي مزروعي، نمايند

كه اختيار مجلس را در قانونگذاري «كرد و آن را بدعتي خطرناك خواند اعتراض  مجلس
شكايت او اينبار دستبردي بود كه  شوراي نگهبان و  ةانگيز ).19/1/81. اي» (كنددار ميخدشه

 ةقالب فرهنگي به يك مصوبشورايعالي ان ةيك مصوببه مجمع تشخيص مصلحت با استناد 
اختيارات  ةكار شورا در توسعبا اينهمه زده بودند.  1381سال  ةقانون بودج مورددر  ،مجلس

ست كه شوراي بازنگري قانون اساسي آن را، بر اينرفه در مورد اين شورا ادامه يافت. ُط خود
  ودداري كرد.قانوني به آن خ ةخالف مجمع تشخيص مصلحت، رسميت نبخشيد واز اعطاي وجه

 فصلگرفت، در قضائيه نيز، كه توسط خميني انجام مي ةبه تفويض اختيار قانونگذاري به قو
در  1362اي، در سال اشاره شد. يكي از نمايندگان مجلس، محمد خامنه بخشپيشين همين 

ن در اي ة قضائيه) كار قو64، 59، 10 ،1/8/62( مسائل جمهوري اسالمي ايرانة اي در مجلمقاله
هولناك تجاوز به حقوق مجلس خواند كه به صورت صدور احكامي زير  ةزمينه را ورود به ورط

گيرد. او شماري از اينگونه احكام را برشمرد كه انجام مي» تصويبنامه«و » بخشنامه«عناوين 
قضائيه در امر قانونگذاري  ةشود. دخالت قوقانون مدني مربوط مي ةماد 10يكي از آنها به ابطال

سالهاي اخير، همانطور كه به آن اشاره خواهد شد، بيشتر از پيش، به صورت تخطي از قانون  در
  خورد.در آمده است كه به ويژه در سركوب مطبوعات و روشنفكران منتقد و مخالف به چشم مي

مجلس توسط شوراي نگهبان،  ةموضوع ديگري كه بايد در ارتباط با تضييق حق قانونگذاران
قضائي در نظر گرفت دخالت آنها در تعيين حقوقدانان عضو  ةمصلحت و قو مجمع تشخيص

قضائيه به مجلس  ةقو ةبه وسيل«قانون اساسي اين اعضاء  91شوراي نگهبان است. مطابق اصل 
. معني منطقي اين قاعده »گردندشوند و با رأي مجلس انتخاب ميشوراي اسالمي معرفي مي

تعداد  كند و ثانياًرعايت تمايالت مجلس را مي حقوقدانان اوالًة قضائيه در معرفي ست كه قواين
كند كه مجلس را امكان گزينش فراهم باشد. در مجلس شدگان را آنچنان انتخاب ميمعرفي
قضائيه اين رسم را ناديده گرفت و با معرفي حقوقداناني كه قادر به جلب تمايل  ةقو ،ششم

مقاومت مجلس مقاومت كرد ولي اين دگان سلب كرد. مجلس نبودند امكان گزينش را از نماين
با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد. كار به دخالت رهبر و مجمع تشخيص كشيد. آنها نيز 

چنان تغيير دادند كه انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با رأي ة مجلس را آنآئيننام
نماينده به دو حقوقدان مطلوب  162 با اينكه در نتيجه، اكثريت نسبي مجلس هم ممكن باشد.

  هبان نشد.گمانع انتصاب آنها به عضويت شوراي ن اين امر قضائي رأي سفيد دادند، اما ۀقو
اي از تحديداتي كه از جانب رهبر و مراجع منصوب او هفصلهاي پيشين اين بخش به شمدر 

 ةاين روند را در زمين توانيممي جارود اشاره كرديم. در اينبر كار مجلس نمايندگان مردم مي
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قانون اساسي جمهوري اسالمي مجلس را به  سبات بين مجلس و دولت پي بگيريم.منا
اختياراتي در مقابل دولت مجهز ساخته است كه استفاده از آنها در غالب موارد باز هم مشروط 

 ستبه موافقت قدرتهاي رسمي و غيررسمي حكومتي مافوق است. مهمترين اين اختيارات عبارت
امتناع از ابراز اعتماد به وزيران، كه در صورت اخير به عدم انتخاب يا  از پرسش، استيضاح و

وزيران، چه به صورت  ،اين حق به موجب). ...و135، 133و،  87شود (اصول عزل آنها منجر مي
هاي مختلف جداگانه و چه درشكل جمعي، در مقابل مجلس مسئول هستند. نمايندگان دوره

اند. تعداد پرسشها مكرر كرده ةوجوه متفاوت اين اختيار به نسبت اهميت آن استفاد مجلس از
اول تا پنجم به ترتيب مجلس فراوان و در عين حال متفاوت بوده است. در  ة مجلسدر هر دور

 ةالعاد. افزايش فوق34بوده است 120شششم مجلسو تا نزديك به آخر  29و 10، 25و  24
دهد و هم دليلي هم نشان از فعاليت بيشتر نمايندگان اين دوره مي ،ششم ةپرسشها در دور

مجلس  ةاست برشدت تنش حاكم بر فضاي اين مجلس و مناسبات آن با دولت. در هر دور
دو  ةبه عزل وزير بينجامد. نتيج ياستيضاحهر شوند، بدون اينكه تعدادي از وزراء اسيضاح مي

سوم  ةدوم به دور ةاستيضاح يك وزير در دورة يم در باراول رأي اعتماد بود. تصم ةاستيضاح دور
اخير كار دو وزير ديگر هم به استيضاح و سپس رأي  ةانجاميد. در دور اورسيد كه به عزل 

چهارم با دخالت شوراي نگهبان به نتيجه نرسيد. يك  ةاعتماد كشيد. استيضاح يك وزير در دور
با دخالت رئيس مجلس مسكوت ماند. در  ديگر يروزير مجبور به استعفاء شد و استيضاح دو وز

هاي دولت اصالحات خاتمي ستاره ير به استيضاح كشيد. دو تن از آنهاپنجم كار سه وز ةدور
 ةمهاجراني، وزير ارشاد، استعفاء داد. دورعطاءاللـه نوري، عزل شد و  اللـهوزير كشور، عبد؛ بودند

از  يك هيچ البتهشكن است كه يضاح، ركوردكم شش طرح استششم از اين جهت نيز با، دست
  اي رئيس مجلس.دخالته ، و خاصه به علتاجرا نرسيد. از جمله ةبه مرحل اين استيضاحها

(يا نخست وزير پيش از حذف اين  جمهورپيشنهادي رئيس  يدر هر دوره تعدادي از وزرا
اول دو نخست  ةاند. در دور) موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس نشده1368سمت در سال 

اي، به مجلس معرفي كرده صدر و بعد علي خامنهوقت، ابوالحسن بني جمهوروزير كه رؤساي 
 و سوم ودوم  هايه. در دورچنين سرنوشتي پيدا كردند نامزد وزارت شش بار بودند، و ديگر

ة دو دور. وزراي پيشنهادي خاتمي در وزارت رأي اعتماد نگرفتند نامزد 7، 3، 8چهارم به ترتيب 
  اشاره خواهد شد. رو نشدند. به علت آن بعداًبپنجم و ششم با مخالفتي جدي رو

پرسشها، تذكرات، استيضاحها و دادن رأي منفي به وزرا يا نامزدهاي وزارت پيش از آنكه 
قدرت بين ة حكايت از مبارز داشته باشدنشان از اعتبار مجلس در نظام جمهوري اسالمي 

كند كه از مواضع مختلف رسمي و غيررسمي بر مجلس حاكم خاصي ميجناحها، گروهها و اش
شود موجب ميهستند. مجلس تنها يكي از اين مواضع است، ولي نه مهمترين آنها. اين واقعيت 

دولت هميشه با آنچه در اين دو مورد در ميان اكثريت اعضاي  يكه گرايش و تركيب اعضا
ر طول صدارت خميني بر حكومت حرف آخر در مجلس وجود دارد همخواني نداشته باشد. د

مخالفتي  ةزد. دولت ميرحسين موسوي با هممخالفتها او مي ةتركيب هيئت دولت را به رغم هم
كه جناح راست مجلس با او داشت به سبب حمايت خميني پا برجا بود. خميني با وجود آگاهي 
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ديد و به ا در حفظ او ميبر ضعف اين دولت به خاطر وضعيت جنگي حاكم بر كشور صالح ر
ارشادي  ةبه بهان 1364اي كه در سال نماينده 99داد. نمايندگان دستور ابراز تمايل به او مي

بودن حكم خميني به دولت موسوي رأي مخالف يا سفيد دادند تا سالها بعد در معرض اتهام به 
سوم  ة. در دور35كردنديمخالفت با حكم ولي فقيه قرار داشتند و از افشاي نام خود احتراز م

پس از درگذشت خميني تركيب هيئت دولت با گرايش سياسي اكثريت مجلس مطابقت 
تقسيم قدرت در بيرون از مجلس به  ةي اين مجلس به مالحظ»چپگرا«نداشت. اكثريت 

دادند. همين عامل بود كه سهم آنها در مجلس بعد را به بسياري از لوايح دولت رأي موافق مي
پنجم را تا حدي با توجه به اكثريت  مجلسه اكثر وزراي دولت خود در كرساند. خاتمي اقليت 

كرد، اين تركيب حكومت انتخاب » كارمحافظه«در اين مجلس از ميان كارگزاران » كارمحافظه«
 قدرت رهبر ةبعد هم حفظ كرد، ولي اينبار ديگر تنها به مالحظ ةطلبان دوررا در مجلس اصالح

  يمانان او در بيرون از مجلس. پو هم بود
و تصويب طرحهاي قانوني ابراز  هتواند با مخالفت با لوايح دولت و يا با ارائمجلس گاه مي

قدرت بكند. مجلس در هر دوره تعدادي از لوايح دولت را رد كرده يا در آنها، پيش از تصويب، 
هاي اول تا سوم به دوره تغييراتي كم و بيش مهم وارد ساخته است. تعداد لوايح ردشده در

اليحه  21چهارم اين تعداد به  ةماه اول عمر مجلس دور 34مورد بود. طي  26و  19، 44ترتيب 
اي كه از جانب دولت خاتمي اليحه 83). مجلس پنجم از ميان 15/12/74 . عبدي،سرسيد (

ششم  ةلس دور). اين تعداد در مج9/3/79ناصري، ، بهارمورد را تصويب كرد ( 74دريافت كرد 
). البته بايد توجه داشت كه در 35/5/82 ،مجلسفقره رسيد (ت.  11 به 1382تا آخر خرداد 

كمتر از  سب موافقت اكثريت نمايندگان نشده،ها تعداد طرحهاي قانوني كه قادر به كدوره ةهم
و  38، 28،  102، 52، 22هاي نامبرده به ترتيب لوايح رد شده نبوده است. تعداد آنها در دوره

بوده است. اين واقعيت مبين اختالف نظر شخصي و جناحي در ميان اعضاي مجلس است  55
كند. تعداد خود تا حد زيادي اختالف در سطح وسيعتر حكومت را نيز منعكس مي ةكه به نوب

تمايل مجلس به ابراز  ةاي نمايندها و نسبت آنها با تعداد لوايح در هر دوره تا اندازهطرح
ل در مقابل دولت است. يك عامل مهمتر در افزايش تعداد طرحها كوشش اقليت مجلس استقال

براي اظهار وجود در مقابل دولت و اكثريت مجلس است. در اين حالت اكثريت مجلس در مقابل 
هاي كند. مجلس در دورهايستد و آنها را رد ميكند ميطرحهاي متعددي كه اقليت پيشنهاد مي

لوايح  ةبار دست به تصويب طرحهائي زد كه دولت را موظف به ارائ 2و  7تيب اول و دوم به تر
 ةكرد. اما شوراي نگهبان پس از آنكه مجلس طرح الزام دولت جهت ارائمطلوب مجلس مي

تضمين خريد محصوالت كشاورزي را تصويب كرد به مقابله با مجلس پرداخت و با استناد  ةاليح
  .36سلب كرد آنگونه اقدامات را از ر اينقانون اساسي اختيا 74ر اصل ب

هاي دولت است. حق نظارت بر مصوبات و آئيننامه ،با دولت ارتباطاختيار ديگر مجلس در 
قانون اساسي دولت را موظف  138شوراي بازنگري قانون اساسي با افزودن جمالتي به اصل 

به اطالع رئيس مجلس  ،اجرا ضمن ابالغ براي«هاي خود را ها و آئيننامهنمود كه تصويب نامه
شوراي اسالمي برساند تا در صورتي كه آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد 
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ي مجلس در هاكوشش ةها به اصل مزبور نتيجافزايش اين جمله» نظر به هيئت وزيران بفرستد.
 ،1368 ،قوانينه بود (صورت قانوني نيز پيدا كرد 1366. اين كوششها در سال  بوداين جهت 

 ةبيشتر با مصوب هماهنگي). دوسال بعد طرح قانوني ديگري با همين مضمون، ولي با 587
). اين مصوبات 711 ،1368 ،قوانينشوراي بازنگري به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد (

وعي از به نبود كه گاه دولت  يها توسط اجزاجلوگيري از تدوين مصوبات و آئيننامهبه خاطر 
ة . دولت با اين عمل در مضمون مصوبات قورفتفراتر ميقانون مربوط به آنها  ةحدودم

داد. مجيد انصاري در مذاكرات مجلس كرد و آنها را به ميل خود تغيير ميقانونگذاري تصرف مي
  گفت: عملاين  ةهاي پيشگيرندة يكي از طرحدربار

ميسيونهاي ذيربط در هيئت دولت، شود كه در هيئت دولت يا در ككراراً ديده مي
شود كه عمالً خالف قانون مصوب مجلس اي تصويب ميهاي اجرائي به گونهآئيننامه

آورد، اما در آئيننامة اجرائي شود موضوعي در مجلس رأي نمياست و بعضاً مشاهده مي
در شود كه همان موضوع رأي نياورده در مجلس به اجرا اي تفسير و تبيين ميبه گونه

  ).26/10/68 ا،شور( آيدمي
را داده است. اما » حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور«قانون اساسي به مجلس 

كند مجلس ازين حق، چنانچه خود مجلس در پي آن باشد، اغلب با موانعي برخورد مي ةاستفاد
اجراء و  ةحلرا ندارد. در نتيجه تحقيقها و تفحصها بيشتر موقعي به مر كه مجلس قدرت رفع آن

را به صالح خود بدانند و يا موقعي  رااز مجلس راه دادن به آن خارجد كه قدرتهاي رسگزارش مي
گزارش  ةبين اين قدرتها موجبات اجرا را فراهم كرده باشد. البته اجراي تفحص و ارائ ةكه منازع

هم بستگي به آن به مجلس هنوز به هيچوجه به معني استنتاج عملي از آن نيست. نتيجه باز 
قدرتها و تنازع بين آنها دارد. اين واقعيت در ادوار مختلف مجلس موجب شكايات مكرر از  ةموازن

مجلس شكايت  ةمحمد غريباني، نمايندعلي 1366وده است. در سال جانب برخي از مجلسيان ب
 فرستد حتيهائي كه مجلس جهت تفحص به دستگاههاي حكومتي مياز آن داشت كه به نامه

اي در شوراي بازنگري قانون اساسي ). هادي خامنه19: 14/44/66 ،شورادهند (پاسخ هم نمي
خواند و گفت علت اين نقص محروميت » اسمي«سيستم كنترل مجلس بر روي دولت را 

هياري، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات ل). ال287: 1 بازنگري،مجلس از ابزار كنترل است (
نايب ». عد نظارتي عملكرد خوبي نداشته استمجلس از ب«يد كه مجلس به اين نتيجه رس
راه به  او همصدا شد و اعالم كرد كه بازوهاي نظارتي مجلس عمالً رئيس همين كميسيون با

برند. در اين فضا مجلس در هر دوره مواردي از تخلفات را براي تفحص برگزيده و كار جائي نمي
اي از گزارش آن در جلسات علني پيش برده است. مهمترين قرائت برگزيده ةآنرا گاه تا مرحل

تفحصات مجلس ششم، كه شايد فعالترين مجالس جمهوري اسالمي در اينمورد باشد، تفحص 
آن در مجلس نيز  ةقرائت گزارش افشاگران ةدر كار سازمان صدا و سيما بوده است كه تا مرحل
ژه داشت كه سازماني در رديف نهادهاي زير رسيد. تفحص در كار اين سازمان از اينرو اهميت وي

او اين اجازه را داد. برخي  و تفحص در كار آن منوط به اذن رهبري بود ةنظر رهبري است. اجاز
 200از  پنج موردتنها در  اين تخلفاتاز تخلفات صدا و سيما افشا شد. معلوم شد كه بار مالي 
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). ولي آنگاه كه نوبت به رسيدگي 2/2/82 ،لسمجباشد (ت. ميليارد تومان مي 525بالغ بر  مورد
  .37ماند مسكوتقضائيه رسيد، قضيه  ةبه اين تخلفات در قو

هاي در برخي از حوزهمجلس يت عملي دودبه مح ،در ارزيابي حق تحقيق و تفحص مجلس
سياست خارجي، كه ديديم در انحصار رهبر و  ةسياست هم بايد توجه داشت. از جمله در حوز

براي ورود به اين مناطق  قبليهائي كه گاه مجلسهاي ي امنيت ملي است. كوششعالشوراي
. پيش از انجاميدمي شد و يا حتي به توبيخ و پوزشاعتنائي روبرو ميكردند يا با بيممنوعه مي

گي آمريكائي به رياست مك فارلين به ايران، تقاضاي داين به ماجراي ورود يك هيئت نماين
  رهبر اشاره شد. ةگي اين واقعه توسط چند نماينده و واكنش خشمگينانكسب اطالع از چگون

كند گانه مياصل ديگري از قانون اساسي كه مجلس را مختار بر نظارت بر كار قواي سه
   :است. مطابق اين اصل 90اصل 

تواند هركس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد مي
كتباً به مجلس شوراي اسالمي عرضه كند. مجلس موظف است به اين  شكايت خود را

شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة 
قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را 

  به اطالع عامه برساند. اعالم نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد
كميسيوني با همين نام تشكيل داد و طرحي را در تاريخ  ،مجلس اول براي اجراي اين اصل

كرد. مسئولين را مكلف به پاسخگوئي به سئواالت آن مي ةبه تصويب رساند كه هم 1/11/59
لي از آنجا ). و9: 1366 ،شد (مجلسو در اسرع وقت داده مي بوده كنندهبايستي قانعپاسخ مي

طرح  5/2/64كردند مجلس دوم در تاريخ امتناع مي» پاسخ كافي« ةكه مسئوالن در عمل از ارائ
خواند و متخلف را به مجازات حبس از ديگري را تصويب كرد كه خودداري از پاسخ را جرم مي

بر  د. عالوهونمسه ماه تا يك سال و انفصال از خدمت دولت از شش ماه تا يك سال تهديد مي
العاده و خارج از نوبت شدند به اينگونه جرايم به صورت فوقمحاكم صالح قضائي موظف مي ،اين

 ،1369 ،مجلساعمال مجازات نمايند ( ،ت جرم و صدور حكماثبارسيدگي و بالفاصله پس از 
 گذاشت در تاريخ). ولي از آنجا كه اين قانون هنوز جاي امتناع براي مسئوالن باقي مي...و 150
براي كسب  90طرح ديگري به تصويب مجلس رسيد كه اختيارات كميسيون اصل  25/8/65

  و).  342 ،همانجاكرد (تر مياطالع از مسئوالن را گسترده
اين امر امتناع مسئوالن از دادن پاسخ به سئوالت كميسيون ادامه يافت و  هااين ةبا هم

 ةه بيات، نمايندلـواقعيت اسدال و مجلس شد. اين كميسيونموضوع يك كشمكش مستمر بين 
را  90نظارت مجلس بر اساس اصل ،مجلس، را وادار كرد كه در شوراي بازنگري قانون اساسي

  ).266: 1 ،بازنگريبخواند (» خاصيتبيرنگ و بي«
وابسته به مناسبات بين مجلس و قواي ديگر است.  تا حد زياديخاصيتي بيرنگي و بياين 

قضائي دارد. عامل  ة، قدرت و عزم قوارادهبستگي به  90يسيون اصلگيري شكايات توسط كمپي
مؤثر ديگر اعتقاد نمايندگان به رأي و حقوق مردم است. هرچه اين اعتقاد قويتر باشد توجه به 

شود و اصرار بر پاسخگوئي مسئوالن مؤكدتر. در يك مرور بر شكايات آنها هم بيشتر مي
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مجلس ششم و  ةيك از آنها به اندازجه رسيد كه هيچتوان به اين نتيگذشته مي مجلسهاي
 طلبي از مسئوالن جدي نبودهآن در رسيدگي به شكايات مردم و پاسخ 90كميسيون اصل 

قضائي بر اعضاي  ةطلب اين مجلس، چه به علت فشار سنگين و دائمي قواست. اكثريت اصالح
مردم، از ابتدا نيروي قابل توجهي را بيشتر آنها به رأي و حقوق  آن، و چه به علت توجه نسبتاً

اين پيكار بود. اما برخي پيشتاز  90صرف رسيدگي به شكايات كرد. كميسيون اصل
كوشا فعال و  جهت هاي ديگر، مانند كميسيون امنيت و سياست خارجي نيز در اينكميسيون

كه به  ضافه كردارا هم  يهاي مشتركها و كميسيونكميتهعالوه بر اين كميسيونها، بايد بودند. 
 ندشدقضائي به حقوق مردم تشكيل مي ةرسيدگي به تجاوزات قو برايمناسبتهاي مختلف .

 .ايمورد رسيده بود ( 8775به  1380ها تنها در سال ند. تعداد آنشمار بودها پرشكايت
بودند هاي افرادي و اكثر شاكيان افراد و يا خانوادهقضائي بود،  ةاغلب از قو شكايتها). 18/1/81

كه به مناسبتهاي گوناگون در معرض تجاوزات مستمر دادستانها، قاضيان و مجريان احكام اين قوة 
 نگاران،حكومتي قرار داشتند. اكثر شاكيان از بين فعاالن و رهبران جنبش دانشجوئي، روزنامه

اين  . با اينهمه دربودندنويسندگان، روحانيان و پيشقدمان نيروهاي مخالف حكومت و دولت 
ديد قضائي پشت خود را گرم مي ةرسيد. قويريهاي مجلس به جائي نميگدوره هم شكايتها و پي
گذارد. اگر هم گاهي مسئولي پاسخي به سئواالت مجلس هاي مجلس نميو وقعي به پاسخ طلبي

شكني بود. يكي از اقدامات مجلسيان در اين دوره ر امتناع و حتي حرمتسداد باز از مي
ه امور زندانها، مالقات با زندانيان سياسي و كوشش در جهت تعطيل بازداشتگاههاي رسيدگي ب

شد ميباعث يازيدن به اينگونه اقدامات گاه غيررسمي بود. جديت برخي از نمايندگان در دست
قضائي بشوند، به دادگاه احضارشان بكنند، به  ةقو از طرف حقوقنقض ها خود نيز مشمول كه آن

  را به روزي كه ديگر نماينده نخواهند بود حواله دهند.  كه اجراي آنمشان بسازندمجازاتي محكو
موضوع ديگري كه بايد در ارتباط با نقش مجلس مورد مالحظه قرار بگيرد بي اعتنائي به 

آنست. شكايت  سطحح تا پائينترين وقوانين مصوب در سطوح مختلف حكومت، از باالترين سط
چنان گريزي در سطح حكومت آننشده است. قانون كماي در هيچ دوره نمايندگان از اين واقعيت

اصالحاتي خود ي را جزو اولويتهاي اولين برنامة متداول بوده است كه خاتمي استقرار قانونگرائ
دهند. براي از آن پس قانونگريزان تجاوزات خود به قانون را به نام قانون انجام مي البته .قرار داد

كشند و با تفسيري بيرون مي ايمادهه الزم ببينند، از انبان قوانين گذشته اين كار، چنانچ
آن توسل قاضيان به قانون  ةشوند. نمونخواهند به نام آن قانون مرتكب ميدلخواه هر آنچه مي

 جنحه و جنايتبه براي جلوگيري از ارتكاب  1339 اقدامات تأميني است، قانوني كه در سال
ذشته . اگر در گ38دنربمطبوعات به كار مي آنرا براي سركوب اكنونتصويب شد، و  اشرار

شد حاال تغذيه مي انستيزي و خودكامگي حاكمان و زيردستان آنقانونگريزي از خوي جامعه
ف انقالب مهمتر از اهداگويند آرمانها و كنند. ميديگر آنرا به نام دين و انقالب نيز مشروع مي

  دا اهم بر قوانين بشري است.و يا قانون خ 39استقانون 
اند مجلس وارد كرده ةقانونگذاران اتبر اختيار يو غيرقانون ونيمحدوديتي كه قان ةبا هم

بيشتر بر زبان كه  اين حرفهاكند. مي جلوه رياكارانهشود تمجيدي كه گاه از اهميت اين نهاد مي
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نها مركزي است كه مجلس شوراي اسالمي ت« ، مثل اينكهشدرهبر سابق حكومت جاري مي
». شودة چيزهائي است كه در كشور واقع ميمجلس مبداء هم». «تمام قوا بايد تابع آن باشند

كردن بيشتر براي دلخوش . 40»نهادهاست ةمجلس محترم شوراي اسالمي در رأس هم«
يي نمايندگان و يا تشويق مردم به شركت در انتخابات بوده است. يك علت ديگر براي گفتارها

زماني كه هاشمي رفسنجاني در مثالً آن در دستگاه حكومتي است.  ةموقعيت گويند نچنينياي
كرد كه گفت و شكوه از تحقيري مينشست سخن از اهميت آن ميمقام رياست مجلس مي

داشت، ولي از آنگاه كه هم او بر كرسي صدارت مجمع تشخيص شوراي نگهبان بر آن روا مي
هاي سخنان ارتباط مسقيمي نيز با گرايشمي رود. اين  يهت ديگرج زند شكاياتش بهتكيه مي

سياسي اكثريت نمايندگان هر دوره دارد. آنزمان كه رفسنجاني ستايشگر مجلس بود اكثريت 
  كردند كه نمايندگان مجلس ششم.نمايندگان آنچنان با او بدقلقي نمي
به  قانونگذاري تصاص حقاخ واعتقاد فقهاي والئي از مجلس  محدود كردن حق قانونگذاري

، پيامبر، امامان و فقها دارد. خميني در انطباق با اين اعتقاد گيردريشه مي خدا و نمايندگان او
ريزي كرده بود. او در يكي از مجلس را محدود به برنامه ةخود كار ويژحكومت اسالمي در كتاب 

). 25/7/64 .ك(خواند » يك مجلس مشورتي«لس را سخنانش خطاب به نمايندگان، مج
ة بسياري از نمايندگان در مجلس خبرگان قانون اساسي خواهان تصريح محدوديت كار ويژ

اول از زبان  بخش آخر فصلرا در ه از اين موضعگيري دو نمون(مجلس به همين معنا بودند. 
ست كه مجلس جمهوري اسالمي واقعيت اين . اما)الدين فارسي و رباني املشي نقل كرديمجالل

 و مجامع غيررسمي آنهانزديكان  ،زمامداران اين نظامطرف مشورت جع مشورت هم نيست. مر
اي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام. سهم ، و يا نهاد رسمي شدهنزديك به خودشان هستند

در آنهاست  مجلسيس ئررسمي يا به سبب عضويت  ،يك از اين مجامع يا نهادها مجلس در هر
  در نظام.  اوو يا به علت نفوذ شخصي 

 اما مشورت در درون مجلس كاري دائمي است، مشورتي است پيرامون آنچه مجلس واقعاً
دهد، يعني شركت در تدوين متون قانوني، كه به زبان رسمي كاري كارشناسانه است. انجام مي

ها انجامد  بيشتر در وزارتخانهكم در آن بخش كه به تدوين لوايح مياما كارشناسي هم، دست
 ةدر تدوين طرحهاست كه فرصت بيشتري در نمايش توان كارشناسان گيرد. مجلسيانرت ميصو

به علت ضعف مجلس در انجام گاه در خود مجلس  طرحهاي رد شدهكنند. وفور خود پيدا مي
اين كار است. رويكرد مجلس به سازماندهي پژوهش در موضوعات مربوط به محتواي طرحها 

خاني، نايب  ش سطح كارشناسي آن نكرده است. به قول شهبازگويا كمك چنداني به افزاي
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، كار پژوهشها ناچيز و محدود به همان مطالبي 

 نة). صرفنظر از ميزان توان كارشناسا10/2/82 ،مجلسكند (ت. است كه از دولت دريافت مي
اختياري است كه به  ،اي قانونيشركت در تغيير لوايح و به ويژه تدوين طرحه ،مجلس

توانند با استفاده ازين . آنها ميابراز كنندخود را  ةمقاصد قانونگذاراندهد مينمايندگان امكان 
صاحبان قدرت و مردم را از  ،تغيير لوايح يا اصالح وو  ي قانونيطرحها از طريق پيشنهاد ،اختيار

اجرا  ةيابد و آمادبان اعتبار قانوني مياصالحاتي آگاه كنند كه در صورت موافقت شوراي نگه
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كردند.  بسيار كوشش شود. اكثريت نمايندگان مجلس ششم براي استفاده از اين امكانمي
تعيين جرم سياسي، اصالح قانون انتخابات، تبيين اختيارات رئيس  ةدر زمين مصوبات آنها

بعيض زنان، اصالح ، حقوق كودك، منع شكنجه، عضويت ايران در كنوانسيون منع تجمهور
د نيروهاي نظامي به منع وروو قانون صدا و سيما، اصالح قانون گزينش، اصالح قانون شوراها، 

دهد . امكان ديگري كه مجلس به نمايندگان ميهاستها از اهم اين كوششدرون دانشگاه
ذاكره بل از دستور و در فرصت مدر نطقهاي قشان براي ابراز نظريات مجلساز تريبون ه استفاد

 ةهاي سرگشاده به رهبر و يا مراجع ديگر نيز از جملنامهنوشتن لوايح و طرحهاست.  ةباردر
طلب مجلس ششم براي ابراز نظريات وسايل ديگري بوده است كه به خصوص نمايندگان اصالح

تواند غنيمت اند. استفاده از اين فرصتها در شرايط ممنوعيت بيان عقيده ميخود به كار برده
  بل توجهي باشد. قا

يكي از امكانات موهومي كه در مجلس ششم موضوع بررسي قرار گرفت و به تصويب طرح 
منجر داخلي مجلس  ةالحاقي به آئيننام ةبه صورت يك تبصر» پرسيراهكارهاي انجام همه«

دهد كه قانون اساسي بود. اين اصل به طور مجازي به مجلس اجازه مي 59استفاده از اصل  شد،
 ةپرسي و مراجعاز راه همه» «مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در«

اعمال قدرت بكند. شرط اول استفاده از اين امكان تصويب درخواست »  مردم يمستقيم به آرا
عمومي توسط دو سوم مجموع نمايندگان مجلس است. در حاليكه اين شرط به  يمراجعه به آرا

بر مشكالت كه  شود، دو شرط ديگر هم هستدشوار  يعمومي مراجعه به آراكافيست تا تنهائي 
قانون اساسي  110پرسي توسط رهبر طبق اصلافزايد. يكي لزوم صدور فرمان همهمي اينكار

 شدن اين قانون اساسي. بنابرين رد 94و  4موافقت شوراي نگهبان، طبق اصل  ياست، و ديگر
. با اين وجود و چنين هم شد بود بديهيات ةجمل مجلس توسط شوراي نگهبان از ةمصوب

طلب مدتي به استفاده از اين امكان اميد بستند، اميدي كه به اقدامي بيش از نمايندگان اصالح
 موضوع پرسين باره تنها آن بود كه همهگفتگو در اي ةٌتصويب طرح مذكور نينجاميد. فايد

  خالفان دولت و حكومت تبديل گرديد.صحبت عام در بيرون و درون مجلس شد و به شعار م
گيري، تهديدها و هاي ديگر تصميمحوزهقانونگذاري و  ةدر حوز محدوديت مجلس

دارد كه د گاه برخي از آنها را وا ميشوتحقيرهائي كه به صورت مكرر بر نمايندگان وارد مي
ن ساحت اثري حضور خود در ايمأيوسانه سخن از بيهودگي مجلس بگويند و شكوه از بي

بود كه در همان زمان بيات، نايب رئيس مجلس سوم،  اللـهسياست بنمايند. از جمله اسد
دلخوشي او ديگر تنها آن بود كه  ةخواند. ماي» خاصيتبي«و » بيكار«، »چارهبي«مجلس را 
). 226 ،1،بازنگري» (دق دل خودش را پياده كند«بودجه  ةتواند در طرح اليحمجلس مي

رسيد، به كه دق دل مجلس در اين مورد هم، اگر به تصويب شوراي نگهبان نميواقعيت اينست 
توان ة مذكور هم ميهاي قبل و بعد از دورگشت. نظير اين سخنان را در دورهمنشاء خود باز مي

س در كار ششم اظهار تأسف از آن كرد كه مجل ةدور ةشاهد بود. محمد دادفر، نمايند
). پيش از او 16/2/82 ،ايران امروزريزي حضور ندارد (ت. ري و برنامهگذاري و امر سياستگذاقانون

مجلس ششم در شرايطي نفسگير و فرساينده به سر «همكارش، احمد پور نجاتي گفته بود كه 
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به اين مقدار از فشار و » كارمحافظه«). اينها همه در حاليست كه جناح 9/10/80 .ايبرد. (مي
كه مجلس  قدرتمندانير ميان متعلقان به اين جناح كم نيستند دهد. دتضييق هم رضايت نمي

. شكل 41جوينددانند و صالح خويش را در انحالل آن ميرا از ديدگاه خود بيهوده و مزاحم مي
  سازگار باشد، شورائي از منتصبان ولي فقيه است. با آن حكومت مطلوب آنها، اگر مجلسي 

  
  تحديد كار رئيس جمهور

ي ديگر از اركان انتخابي حكومت در جمهوري اسالمي است. ولي شرايط يك جمهوررئيس 
مردم در  ةاراد ةنمايند دهد كه او واقعاًانتخاب و حدود اختيارات او در قانون اساسي اجازه نمي

  برخوردار نباشد.  هم تعيين سياست باشد، به ويژه وقتي كه از قدرت شخصي در درون حاكميت
كند. دم را از حق انتخاب شدن محروم مياكثريت عظيم مر رجمهوشرايط انتخاب رئيس 

رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي «دارد كه قانون اساسي مقرر مي 115اصل 
. اين شرط انتخاب گردد» [...] و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور

معتقدان  ةكند، بلكه حق هميعني زنان سلب مي حق انتخاب شدن را نه تنها از نيمي از مردم،
. شرط ديگري كه در عمل بر شرط 42گذاردبه مذاهب، اديان و باورهاي ديگر را نيز زير پا مي

فقيه و اطاعت از رهبر است. اين همان شرطي است  ةقبول واليت مطلق است مزبور اضافه شده
 جمهوررئيس  شركت در انتخاباتن كه شوراي نگهبان آن را معيار تشخيص صالحيت داوطلبا

. جدول زير كندجلوگيري ميحضور اكثريت آنها در فهرست نامزدان  ازسازد و به كمك آن مي
 دهد:جمهور را نشان ميان در هر نوبت انتخاب رئيس شدگ تعداد محروم

  
  شدگانقبولداوطلبان            ال س 

1358  124  8  
1360  71  4  
1360  45  4  
1364  50  3  
1368  80  2  
1372  128  4  
1376  238  4  
1380  814  10  

  ها: روزنامهمĤخذ             
توسط مردم هنوز به معني رسميت يافتن مقام او نيست. زيرا طبق  جمهورانتخاب رئيس 

حكم رياست «گيرد كه رهبر قانون اساسي تنفيذ مقام او پس از آن صورت مي 110اصل
امضاء كند. عالوه بر اين رهبر طبق همان اصل حق دارد » ردمپس از انتخاب م«را » جمهوري

اين كه حفظ مقام رياست جمهوري تا چه اندازه مشروط به اطاعت از  را عزل كند. جمهوررئيس 
نظام، در  جمهورصدر، نخستين رئيس شود را بنيرهبر است و امتناع از اطاعت موجب عزل مي
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كنندگان در انتخابات در صد شركت 75رأي بيش از اينكه او تجربه كرد.  1360اواخر خرداد
را به دست آورده بود، مانع كنارگذاشتن او نشد. به عزل خاتمي هم خيلي كسان در جناح 

 خاتميساختند. گرچه را مجري مي در صورت لزوم اين فكرو 43انديشيدندمي» كارمحافظه«
اما  او جز به مدارا رفتاري نداشته است و با 44بارها رهبر را مبنا و محور جامعه و نظام خوانده
  .كاران است توجه او به اصالحات سرچشمة مخالفت محافظه

اينكه قانون اساسي او را لقب  . بااست نيز بسيار محدود رسماً جمهوراما اختيارات رئيس 
با  ،اجرائي كشور شده است ةرياست او بر قو ةداده و با اين عمل موجب شبه جمهوررئيس 

 است» رهبري گذارده ةبر عهد مستقيماً«اجرائي كه  قانون اساسي در آن بخش از امور  لاينحا
پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي « فقطاو  به او نداده است. دخالت ةاجاز )60(اصل
اجرائي را به ياد آوريم تا ة در بخش قو است. حاال كافيست فهرست اختيارات رهبر» كشور

 جمهورچنداني نصيب رئيس  ةيارات اين قوه حتي در نص قانون اساسي هم بهربدانيم كه از اخت
در عمل، چنانچه صاحب  جمهورت رئيس انشده است. تأكيد بر نص الزم است، زيرا اختيار

قدرت شخصي در نظام نباشد، از اينهم محدودتر است. برين واقعيت تركيب هيئت وزراي 
بلكه  ،مخالف او بود پنجم زمان كه اكثريت مجلس دهد. او نه تنها در آنخاتمي شهادت مي

طلب آن ناچار بود در انتخاب وزرايش ميل رغم اكثريت اصالحمجلس ششم هم به ةحتي در دور
رهبر را مراعات كند و كساني را به عضويت اين جمع در آورد كه به قول غالم حيدرباي، 

). 22/5/76 .،سند (ه بوداو حمايت كرداز رقيب  انتخاباتي صراحتاً ةمجلس، در مبارز ةنمايند
بهزاد ). همانجابهاي اين كار، به قول علي مزروعي، عدول از برخي شعارهاي اصالحاتي بود (

بر اين بوده «گفت نظر خاتمي در تعيين دولت همواره  خسرانعلت قبول اين نبوي در بيان 
). به همين علت در 29/5/76 .،س» (است كه انتخاب افراد مخالف نظر مقام رهبري نباشد

اي صورت نگرفت. پيش از تركيب دولت در دور دوم رياست جمهوري خاتمي نيز تغيير عمده
يكي توسط مجلس پنجم عزل شده و ديگري، به  جمهورنظر با رئيس آن دو تن از وزراي هم

از  حتي در آن زمان كه جمهورميل رهبر، استعفاء داده بود. ثبات كابينه نشان داد كه رئيس 
كه مناسب با  طوريعمل، و آزادي حمايت اكثريت اعضاي مجلس هم برخوردار بود باز اختيار 

  برنامه و سياست او باشد، نداشت.
قانون اساسي درعين حال مسئول اجراي اين قانون است. او  113طبق اصل  جمهوررئيس 
ين مسئوليت نياز به عمال اقانون اساسي باشد. اما اخورد كه پاسدار سوگند مي 120طبق اصل 

. شرط نخست كه تدوين و جمهور استاز  دسترس رئيس  خارجاختيارات و مقدماتي دارد كه 
قانون تعيين حدود وظايف و «تصويب قانوني مناسب با اين مسئوليت باشد تازه در قالب 

و تصويب آن در آبان (مجلس) و آذر (شوراي » اختيارات رياست جمهوري اسالمي ايران
طريق نظارت، «از  جمهوركند كه رئيس تأمين شد. اين قانون اعالم مي 1365) سال نگهبان

» باشدكسب اطالع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات الزم مسئول اجراي قانون اساسي مي
در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي [...] به نحو «تواند ). او مي13(ماده 

باالترين مقام مسئول مربوطه و مطلع كردن » اقدام مقتضي«نمايد. منظور از » مقتضي اقدام
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. است» مرجع صالح«مربوطه به  ةخواست توضيح علت توقف يا عدم اجرا از او، و ارسال پرونددر
 جمهور). رئيس 14 ةرود (مادپرونده در صورتي كه تخلف به وزراء مربوط باشد به مجلس مي

). ...و 394 ،1365 قوانين،، 15 ةكشور تذكر و اخطار بدهد (ماد ةگاناجازه دارد به قواي سه 
سازد كه مجلس و كند و نه معلوم ميمشكل اين قانون آنست كه نه تعريفي از مرجع صالح مي

قانون ترتيب بدينتخلف بشوند.  ةيا مرجع صالح بايد به چه صورت و با چه وسيله مانع از ادام
گرفت و به هيچ صورت مي اين قانونمانند سالهاي پيش از تصويب  قابليت اجرائي ندارد. تخلف

به مناسبت تخلفي از قانون  جمهورافتاد كه رئيس انجاميد. به ندرت اتفاق ميمكافاتي نمي
اساسي به مسئولي تذكري داده باشد. تنها در مجلس پنجم بود كه اقليت اعضاي آن به فكر 

ن طرحي قانوني زدند كه نظر بر تشكيل يك دادگاه عالي اين درد افتادند و دست به تدوي ةچار
صيانت از قانون اساسي داشت. مطابق اين طرح اعضاي دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه و با 

توانست شكايت نزد اين دادگاه شدند. هر شخص حقيقي يا حقوقي ميموافقت رهبر تعيين مي
 ،در خواست تجديد نظر در حكم دادگاهشدند. به ببرد. متخلفان به مجازات حبس محكوم مي

  ). 4/5/74 .سد (كريك هيئت عالي تجديد نظر رسيدگي مي
بايست عضو هيئت را، جز آن كه او هم مي جمهوربينيم كه اين طرح تكليف رئيس مي

در ) و در آنجا 22/1/77 .سقضائي رفت ( ةكرد. طرح به قوعالي تجديد نظر باشد، روشن نمي
هيئت پيگيري و «به خاتمي رسيد. او با تشكيل يك  ينوبت رياست جمهور تا فراموشي ماند

جديت ايفاي  داشت با در همان سال اول رياست خود قصد» نظارت بر اجراي قانون اساسي
گرايان حكومت، مان ابتداي كار با مخالفت انحصاراز ه او و اين اقدام دنبال كندرا  تكليف مزبور
محمود هاشمي  اللـه، آيتهقو اين رئيساز جمله اين كه د. قضائي، روبرو ش ةبه ويژه قو

بر نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي شد و مدعي آن  جمهورشاهرودي، منكر حق رئيس 
خاتمي به مناسبت گزارش  رانيحق براي دستگاه زير فرمان خود گرديد. او در پاسخ سخن

قضائي را داد، دادگاهي  ةاساسي در قوخبر از قصد تشكيل دادگاه قانون  ،هيئت پيگيري ةساالن
). 7/9/79و  6 ،ايران امروزشد (ت. الذكر تشكيل ميكه بايد بر اساس تجديد نظر در طرح فوق

داد و گزارش كم و بيش كوتاه كار خود را هر در اين ميان هيئت پيگيري به كار خود ادامه مي
رود كه اين هزار صفحه مكاتبه ميسخن از  81رساند. در گزارش سال سال به اطالع عموم مي

قضائي، داشته است  ةش از همه با قوو بيخالف، موارد هيئت در اجراي وظايف خود با مسئوالن 
  ). 16/10/81و  15 .اي(

اي توانست بكند. از تذكراتش نتيجهگيري كاري جز تذكر و طلب پاسخ نمياما هيئت پي
در  جمهوراين نقص را رئيس  ةماند. چارپاسخ ميشد و مطالباتش گاه حتي بيحاصل نمي

به مجلس  31/6/81ديد. اليحه روز » اصالح قانون اختيارات رياست جمهوري ةاليح«تدوين 
اليحه اصالح قانون مصوب به قانون را طي كند. قصد از تدوين اين  شدن رفت تا روند تبديل

و اخطارهاي رئيس  در جهت ايجاد ضمانت اجرائي براي تشخيص خالف و تذكرات بود 1365
به متخلفان. اليحه به هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي مشروعيت قانوني  جمهور

دستگاههاي حكومتي را به همكاري با آن هيئت، دادن پاسخ به مكاتبات آن و  ةبخشيد، كليمي
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را  ورجمهساخت. اليحه رئيس اسناد و مدارك درخواست شده توسط آن موظف مي ةكلي ةارائ
امر، در  ةمجاز به دستور توقف تصميمات و اقدامات مخالف با قانون اساسي و ارسال پروند

توانست در مي جمهوركرد. رئيس صورت عدم رفع تخلف، به مراجع صالح اداري و قضائي مي
اي از شعبهصورت تشخيص مغايرت تصميمات قضائي با قانون اساسي نقض آن تصميمات را 

كه بنا بود از قضات عاليرتبه و با حضور سه حقوقدان به انتخاب (لي كشور، عاخاص در ديوان
، در خواست كند. اليحه براي )مجلس و سه حقوقدان به انتخاب هيئت وزيران تشكيل بشود

. 45تخلف از قانون اساسي مجازات انفصال محدود يا دائم از خدمات دولتي را در نظر گرفته بود
تصويب شد. ولي همانطور  19/1/82در آنجا با تغييراتي در تاريخ  اين اليحه به مجلس رفت و

 ،مجلسرفت شوراي نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي خواند و رد كرد (ت. كه انتظار مي
حتي تا آنجا پيش رفتند كه منكر حق نظارت بر اجراي قانون » كارانمحافظه«). 20/2/82

چه براي او از اين حق باقي مانده است چيزي تيب آنجمهور شدند. بدين تراساسي براي رئيس 
  . 46بهرهبي نيست جز تذكر و اخطار، بي نتيجه و 

اجرائي و در نظارت بر اجراي  ةدر امر رياست بر قو جمهور ؤسايكوتاهي قانوني دست ر
يا خود از  ندبردقانون اساسي در آنزمان كه او از تخلفات نسبت به قانون اساسي رنجي نمي

كمبود اختيارات قانوني خود را با زياد بود  زمان كه رؤساي جمهور، و در آنندمتخلفان بود ةجمل
كه تا وقتي شد. به ويژه كردند موجب مشكل چنداني نميقدرت شخصي در حكومت جبران مي

چرخيد. رئيس روي اين پاشنه مي هكردند. پيش از خاتمي در بقصد مخالفت با جناح حاكم نمي
راحتي يت اختيارات قانوني كمتر موجب ناقدرت خانگي بود، چندان كه محدودصاحب  جمهور
شد كه لطمه به قدرت شخصي قانون اساسي تنها هنگامي موجب رنجش مي زشد. تخلف ااو مي
زد. او قدرت شخصي را از موقعيتش در شكل تكوين قدرت و تقسيم آن در جمهوري او مي

و توسعة آن وقعي به مرزهاي قانون اساسي  اسالمي به دست آورده بود و براي حفظ
به شد. قانون انتخابات مي ش. انتخابات منشاء قدرت او نبود. قدرت او موجب رياستگذاشتنمي

، جمهورداد. مشكل هنگامي پيش آمد كه خاتمي، در مقام رئيس اين روند صورتي رسمي مي
ن قانون دست به اصالحات بزند: قانون اساسي پيدا كرد و در پي آن شد كه بر اساس اي ةدغدغ

» فالح«مدني را پرورش بدهد و موجبات آزادي به معني ة باني مردمساالري ديني بشود، جامع
دهد و نه اصالحات مي ةدر عمل ديد كه نه قانون اساسي به او اجاز خاتمي. 47را فراهم بسازد

يگري سنگهائي آنچنان و د بنددمهوري اسالمي. يكي دست او را ميتركيب واقعي قدرت در ج
  شود. بست ميگذارد كه موجد بنبزرگ در مقابل حركت اصالحاتي او مي

  
  مجلس خبرگان رهبريـ تحديد حق انتخاب رهبر 

به صورتي كه موافق سنت بود به مردم  1358قانون اساسيِ مصوب  107 اصل و 5ل واص
انتخاب رهبر تأثير بگذارند.  داد كه به طور غيرمستقيم و به روال سنت دراين امكان را مي

ي بود كه »تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبرفقيه عادل، با «صل رهبر آن مطابق اين دو ا
صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين «اكثريت مردم رهبري او را پذيرفته باشند. تنها در 
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كساني كه داراي نبود خبرگان منتخب مردم رهبر يا شوراي رهبري را از ميان » اكثريتي
كردند. اين دو اصل و مي »تعيين و به مردم معرفي«دند بو» صالحيت مرجعيت و رهبري«

اي داد رابطهكه  مرجعيت را شرط احراز مقام رهبري قرار مي به اين خاطر 109چنين اصل هم
 بين نظر مردم و تعيين يا انتخاب رهبرايجاد مي كرد، زيرا كه در سنت شيعي مرجعيت به آن

اين رابطه را در  گيرد كه مردم او را به اين مقام بشناسند و از او تقليد كنند.فقيهي تعلق مي
انتخاب رهبر را به انحصار مجلس  بازنگري قانون اساسي حذف كردند، به اين شكل كه اوالً

 صفات الزم براي احراز اين مقام شرايط شرط مرجعيت را از خبرگان رهبري در آوردند، و ثانياً
 اللـهفقدان مرجعي بود كه مقبول گردانندگان واليت فقيه باشد. آيت ،. علت اصليحذف كردند

منتظري مغضوب شده بود و مراجع ديگر نيز يا خود راضي به قبول چنين سمتي نبودند و يا 
كه شرط مرجعيت را از شد . پس الزم بودند ناتوان در كسب رضايت گردانندگان حكومت

» صالحيت علمي الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه«واليت حذف كنند و  شرايط احراز مقام
كرد و هم را به جاي آن بگذارند. اين شرط هم دست آنها را براي انتخاب رهبر جديد باز مي

نمود. در شوراي بازنگري قانون اساسي در توجيه انحصار مقام در دست فقها را ضمانت مي ةادام
ترين آنها اين بود كه شرط ثقيلو دليلها آوردند.  ندگفت حذف شرط مرجعيت سخنها

مرجعيت در مباني واليت فقيه از ابتداء وجود نداشته است. گفته شد كه خميني خود در 
اللـه علي مشكيني، رئيس مجلس بازنگري نوشته بود به آيت 9/1/68اي كه در تاريخ نامه

ان عادل نيز شايستة احراز مقام رهبري متذكر اين نكته شده و اعالم كرده بود كه مجتهد
  ). 20/3/68.، اطباشند (مي

اين ادعا با چند واقعيت مغايرت دارد. اول اين كه خميني خود به قانون اساسي مصوب 
و  107، 5ين شرط مرجعيت مندرج در اصول أي مثبت داده و بنابربدون هيچ ايرادي ر 1358
مجلس خبرگان رهبري، انتخابات  ةقانون و آئيننام آن را قبول كرده بود. دوم اين كه در 109

از جمله شرايطي بود » افراد صالح براي مرجعيت و رهبري«، صالحيت تشخيص 10/7/59مورخ 
). 542، 92، 1359 ،قوانينكردند (عضويت در اين مجلس بايد احراز ميكه نامزدان انتخاب به 

 ،خبرگاندون هيچ بحث پذيرفته بود (سوم اين كه مجلس خبرگان قانون اساسي اين شرط را ب
همين «). چهارم اين كه رفسنجاني در مجلس بازنگري قانون اساسي گفت او پيش از 1107 ،2

. پنجم آن كه خميني 48گاه از امام نشنيده بودرف جدائي رهبري از مرجعيت را هيچح» اواخر
باشد شرط احراز مقام را كه از صفات مرجعيت مي» افضليت علمي« واليت فقيهخود در كتاب 

ة واليت فقيه اينها موقعيت مرجعيت در نظري ة). مهمتر از هم52 ،1361حاكم شمرده بود (
بر دانش  ،اي است كه مشروعيت انحصار حكومت به فقها رامنطقي نظريه است. مرجعيت نتيجة

يت نيز سازد. بر اين اساس آن كه اعلم است حق حاكميت دارد. اعلمآنها بر شرع استوار مي
شرط مرجعيت است. بر اين نكته آن دسته از مفسران قانون اساسي و شارحان واليت فقيه كه 

  .49دهندبه صف پيروان امام تعلق دارند شهادت مي
پسين شرط  حذفبه هر حال در شوراي بازنگري مكث چنداني روي تأكيد پيشين و 

براي حذف شرط  ز،آمواد و دستمرجعيت نشد. مهمتر آن بود كه در غياب يك مرجع قابل اعتم
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امامت [...] يك مسئله است فتوا دادن و «. محمد يزدي با گفتن اين كه: ي بسازندمرجعيت دليل
بين مرجعيت در امور حكومتي و غيرحكومتي تفريق » ديگر ةكردن يك مسئل اللـهبيان حكم

به اعلميت است، ولي  مشگيني اضافه كرد كه مرجعيت منوط اللـه). آيت180 ،1 بازنگري،كرد (
). رفسنجاني اشاره كرد به اينكه ...و 186 ،1 ،بازنگريرهبري داراي چنين شرطي نيست (

 ككشور ي ةبا ادارآن [سن] رسند كه ديگر راجع در يك سني به اين موقعيت ميم معموالً«
اشند كه در دليل ديگر او اين بود كه رهبران بايد قادر به صدور احكامي ب .»مقدار سازگار نيست

ها بود كه در احكام او حكم شطرنج و موسيقي و ماليات پرهيزند. مثالمقام مرجع از آن مي
  ). ...و196 ،1 ،بازنگري( كرد غييراز رهبر شدن او ت قبل و بعدخميني 

خطر هم نبود. محمدي گيالني متذكر اين ائي بين مرجعيت و رهبري چندان بيالبته جد
از رهبر نزد مردم مقبولتر باشد، بين اين دو اختالف افتد و مردم   احتمال شد كه روزي مرجع

اميني به امكان  ).684 ،2 ،بازنگريبشود (» گرايششان به صيانت و اصابت رأي آن آقا بيشتر«
يك كساني كه اينها مرجع هستند و واجد شرايط «سوءاستفاده از مقام مرجعيت اشاره كرد كه 

و از او » رفدارانشان بخواهند با سر و صدا اين را جلو بيندازنداي از طرهبري نيستند يك عده
آنها « كنندگان احتمالي را توسعه دادسوءاستفاده ة). مؤمن داير656 ،2 ،بازنگريرهبر بسازند (

كنند تا خبرگان منتخب مردم را به قصد انتخاب مرجع صدا مي اندازند و سر وتظاهرات راه مي
  ). 705: 2 ،بازنگري( »ور قرار بدهندظدر مح مطلوب خود به مقام رهبري

ترك تلفيق  توجه به اين خطرات در شوراي بازنگري موجب آن شد كه برخي از اعضاء در
گيري از ناماليمات هائي براي پيشرهبري و مرجعيت دچار ترديد شوند و در پي يافتن راه

ي به مجلس خبرگان سازرسيد اعطاي حق مرجعمحتمل آن برآيند. راهي كه به نظر برخي 
يني گفت كه انتخاب يك مجتهد عادل كخميني به مشة رهبري بود. عميد زنجاني در تفسير نام

بنابراين به «به عنوان رهبر بايد طوري صورت بگيرد كه او مرجع نيز بشود. او نتيجه گرفت كه 
ز ولي بعد ا شود،مرجعيت ابتداء برداشته مي ةرسد كه هيچ نگراني وجود ندارد. مسئلنظر مي

 ). اين نكته را 204، 1، بازنگري» (شودمرجع مي ،، خود به خود رهبر منتخبانتخاب رهبري
تواند به رهبر حكم مرجعيت مجلس خبرگان مي« :آذري قمي با عبارات واضحتري بيان كرد

  ).11/2/68 .ر( »تواند اين حق را از او پس بگيردبدهد، همانطور كه مي
چنان نبود كه شوراي بازنگري را به تصريح آن در قانون اساسي حل آنة اين راه اما جاذب

ا به مصادر ديگر واگذار كنند. مرجعيت رهبر جديد ر ةوادار بكند. ترجيح دادند حل مسئل
صالحيت «شرط مرجعيت را حذف كردند و به جاي آن شرط همانطور كه گفته شد اينان 

را نشاندند. بدين ترتيب جدائي رهبري از مرجعيت » علمي الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه
توانست به سبب مرجعيت رهبر بين او و مردم وجود داشته باشد بطه كه ميمسجل و آن را
  منسوخ گرديد.  

تواند مي انتخاب رهبر در قانون اساسي هنوز به صورتي است كه ظاهراً ةشيوه، همبا اين
چون خاتمي بر اين دليل استناد د. حتي شخصي دليل مدعيان براي دموكراتيك بودن آن بشو

مجلس خبرگان است كه اعضاي آن، به نظر او، خود  ةكند. مستند او انتخاب رهبر به وسيلمي
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ين معني را در شوراي بازنگري با اين هممحمد يزدي  .50)107منتخب مردم هستند (اصل 
دم او [رهبر] را انتخاب چون خبرگان منتخب مردم هستند و منتخبين مر«جمله بيان كرد: 

). اين ادعا به حقيقت نزديك 185 ،1 ،بازنگري» (اند پس او منتخب مردم است به رهبريكرده
بودند و انحصار بر شرايط نامزدي براي بود اگر مردم در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان آزاد مي

 ةبات و آئيننامكرد. انحصار بر همان اولين قانون انتخاعضويت در آن مجلس حكومت نمي
شوراي نگهبان تدوين و به امضاي خميني رسيده بود،  ةداخلي مجلس خبرگان، كه به وسيل

آشنائي كامل «حاكم بود. در آنجا احراز صالحيت نامزدي منوط به پنج شرط بود. يكي از آنها 
راد كه بتواند اف«بود » بزرگ در حدي ةهاي علميتحصيل در حوزه ةبه مباني اجتهاد با سابق

، »اشتهار به ديانت«شرايط ديگري چون . 51»صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهد
). اين 542، 1359 ،قوانينرا نيز بر اين شرط افزوده بودند (» نداشتن سوابق سوء سياسي«

و انتخاب را در  ندكردواجدان شرايط را به شديدترين شكل محدود مي ةهمه داير يطاشر
دهندگان صالحيت خور پسند تشخيصند كه از نظر سياسي نيز درآوردمي انحصار فقهائي در

از استادان معروف درس  نامزدان باشند. اين قانون تشخيص صالحيت را منوط به گواهي سه نفر
دو ماه پيش از انتخابات  ،مذكور ةهاي علميه كرده بود. در اصالحي كه در آئيننامخارج حوزه

 تشخيص ةصورت گرفت شوراي نگهبان رهبر را نيز به داير 18/7/61اول اين مجلس در  ةدور
يا نزد علماي بالد خويش » مجامع علمي«عالوه مقرر شد كه كساني كه در به دهندگان افزود. 

). 92 ،1361، قوانينگواهي استادان مزبور نداشته باشند ( ةشهرت به اجتهاد دارند نياز به ارائ
ن بود كه تشخيص صالحيت رهبر، كه در آنزمان هنوز مرجع انحصار حاكم برين مقررات آ ةبهان
  آيد.اهل فن فقاهت بر مي ة، تنها از عهدبودبايست ميمينيز 

اول مجلس خبرگان را انتخاب كردند. در اين دوره بود كه مجلس  ةبا اين قانون اعضاي دور
تا آنزمان هنوز ملقب  اي، كهمقامي منتظري رأي مثبت داد و به برنشاندن خامنهمزبور به قائم

دوم كه مصادف با  ةاالسالم بود، بر تخت رهبري، صحه گذاشت. در انتخابات دوربه حجت
تشديد مبارزه بين جناحهاي سهيم در قدرت پس از درگذشت خميني بود شرايط احراز 
صالحيت بازهم سختتر و انحصاريتر شد. شوراي نگهبان كه اينبار از جانب خود مجلس خبرگان 

مقبول يا مجتهدان مشكوك بود امكان اخذ گواهي از مراجع نامور اصالح قانون انتخابات شده أم
جلوگيري از نفوذ عناصر «اين اقدام  ةپرده گفت كه انگيزآذري قمي بياحمد را از بين برد. 

و  4 .،رانديش بود (به مجلس خبرگان و اخذ گواهي از مدرسين ضدانقالب يا ساده» ناباب
خزعلي توضيح داد كه شوراي نگهبان از تصويب صالحيت آخوندهائي كه با سياست ). 6/5/69

فقها نيز  گونه). اما شوراي نگهبان به حذف اين6/5/69 .،ركاري ندارند جلوگيري خواهد كرد (
آن آشنائي با  61و اصالح مصوب سال  59اكتفاء نكرد. اگر در قانون انتخابات مصوب سال 

علمي در حد  ةكرد اكنون داشتن درجاز صالحيت نامزدي كفايت ميمباني اجتهاد براي احر
ممكن بود، ولي » شواهد و قرائن«شد. با اينكه اثبات اين شرط به كمك ميشمرده اجتهاد الزم 

ي و كتبي توسط هتأكيد داشت. آزمون بايد به صورت شفا شوراي نگهبان بر آزمودن داوطلبان
 ةنتيج ة. اتخاذ تصميم نهائي در بارگرفتنگهبان انجام مي هيئتي از علماي مورد اعتماد شوراي
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كرد از آزمون تائيد ميصالحيتشان را آزمون با خود شوراي نگهبان بود. داوطلباني كه رهبر 
  شدند.معاف مي

، به رغم 1369با اين قانون، صالحيت داوطلبان را آزمودند و انتخابات دورة دوم را در مهر سال 
اح مخالف، برگزار كردند. پيش از انتخابات برخي از داوطلبان صالح خود را در همة اعتراضات جن

 هائياالسالمانصراف ديدند، برخي حاضر به شركت در امتحان صالحيت نشدند و عاقبت حتي حجج
حسن موسوي تبريزي، محمد خاتمي، صادق پور، بيات، سيدمهدي كروبي، محتشمي مانند

مردودين صالحيت قرار گرفتند. اين ماجرا تحت همين شرايط  ةزمرو ديگران هم در  ،خلخالي
). باز 21 ،1369 ،بيانتكرار شد (هم  1377سوم مجلس خبرگان در مهر سال  ةدر انتخابات دور

هم كساني يا حاضر به شركت در امتحان نشدند و يا انصراف از داوطلبي را ترجيح دادند. راه 
نيا، هادي بجمنترسول پور، خوئينيها، محتشميوسويورود به مجلس حتي براي فقهائي چون م

اي، محسن كديور و ديگران بسته ماند. سختگيري شوراي نگهبان در تشخيص صالحيت خامنه
هاي انتخاباتي بيش از يك زيادي از حوزه شود كه هر بار در تعداد نسبتاًداوطلبان موجب مي

هاي تائيد شده در ادوم تعداد كانديد ةدورباقي نماند. در انتخابات » انتخاب«داوطلب براي 
كانديداهاي تائيد شده  ةاز نمايندگان مورد نياز بود. در اين دوره مجموع برخي از استانها كمتر

به  16 نفر بود. در تهران اين نسبت 83د شدننفر و تعداد نمايندگاني كه بايد انتخاب مي 109
سوم تعداد كانديداها در ده حوزه يا استان با تعداد  ة). در انتخابات دور25 ،21 ،همانجابود ( 15

اي كه ). در انتخابات مياندوره15/7/77 .،سنمايندگاني كه قرار بود انتخاب شوند مساوي بود (
  52.هفتم مجلس بود در اردبيل تنها يك نامزد وجود داشت ةمصادف با انتخابات نمايندگان دور

داخلي مجلس خبرگان براي  ةخابات و آئيننامقانون انتة تهي 1358قانون اساسي مصوب 
فقهاي شوراي نگهبان گذارد و تصويب نهائي آن را منوط به موافقت رهبر  ةاول را به عهد ةدور

از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون «كرد. اين قانون در عين حال مقرر نمود كه 
تصويب «انون اساسي با حفظ اين عبارات باشد. شوراي بازنگري ق» در صالحيت مجلس خبرگان

را هم به اختيارات آن مجلس افزود. همانطور كه اشاره » ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان
 ةهاي دوم و سوم را نيز در عهدرفت مجلس خبرگان نظارت بر انتخاب اعضاي خود در دوره

نون انتخابات، كه از جمله رهبر اين واگذاري و آن قا ةفقهاي شوراي نگهبان باقي گذاشت. نتيج
ي شد كه »باطل شبه دور«دهد، را هم در مقام تعيين صالحيت داوطلبان عضويت قرار مي

عميد زنجاني هم در شوراي بازنگري در رابطه با حق نظارت مجلس خبرگان بر اعمال رهبر به 
خود آنها را رهبر  كنند كهرا فقهاي شوراي نگهبان تعيين مي صالحيت خبرگان«آن اشاره كرد: 

تواند در انتخابات خبرگان تأثيري بگذارد كه كند. پس به طور غيرمستقيم رهبر ميتعيين مي
). پس اگر 1267 ،3 ،بازنگري» (خبرگاني منتخب بشوند كه اينها موافق با عملكرد رهبر باشند

فقهاي شوراي  داشت آن بهره با تثبيتاي از رعايت رأي مردم وجود ميدر انتخاب رهبر بهره
نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و تعيين صالحيت داوطلبان از بين رفت، به 

او مجاز به  داوطلبان برخوردار شد. به اين ترتيبحق تعيين صالحيت رهبر از ويژه آن كه 
   !اشندتعيين صالحيت كساني شد كه قرار است خود او را نصب يا عزل كنند و بر اعمالش ناظر ب
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نظارت بر اعمال رهبر اختياري است كه قانون اساسي از طريق واگذاري حق عزل او به 
هرگاه رهبر از « آن قانون، 111گذار كرده است. مطابق اصل مجلس خبرگان به اين نهاد وا

گردد، يا  109و  5انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 
شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين معلوم 

تابع استمرار در  ،كه تشخيص ناتواني يا نقص و نقض شرايطاست. با اين »خبرگان ةامر به عهد
توجه الزم به اين كار امتناع كرده است. از نظارت بر اعمال و احوال رهبر است مجلس خبرگان 

به علت وسعت  يكيمجلس خبرگان خارج است.  ةنست كه ايفاي اين وظيفه از عهدواقعيت آ
به سبب  بعد و نهادهاي وابسته به او، و يوميزان دخالت و عملكرد اختيارات رهبر و  ةحوز

براي نظارت كه تخصصي جز در فقه ندارند.  »خبرگان«اين نظارت در فقدان تخصص الزم براي 
يك  شاول فعاليت ةدر همان دور ،داخلي خود ةمطابق آئيننام ،مجلس خبرگاندر كار رهبر، 

 ،خود را در عمل جدي نگرفت. شاهد ةوظيف كميسيون تحقيق ايجاد كرد اما، اين كميسيون
او اين كميسيون در زمان امام فعال  ةبه گفت .اميني، نايب رئيس مجلس خبرگان است اللـهآيت
به قول ايشان، به اين ترتيب كه ». ر افزايش يافتبه نحو چشمگي«پس از آن  شفعاليت و نبود

اي اگر شبهه، كندمسائل سياسي بحث مي ةدهد و در بارتشكيل ميه بار يك جلسماهي يك
 موارد اكثردر دهد. كميسيون هم رهبر توضيح مي و گذاردپيش آيد با مقام رهبري در ميان مي

يسيون به رهبر قول داده است كه در امور محسن كديور كم گفتة). به 7/7/77 .،رشود (قانع مي
اي مانند ). اگر گاهي اقليت مجلس در جلسه28/7/77 .،سسياسي و نظامي دخالت نكند (

، پيشنهادي مبني برنظارت مستمر بر كار رهبر و 1380در سال  مجلس خبرگان ةاجالس ساالن
. تنها 53دنكنا رد ميآن پيشنهاد ر يدهد اكثريت اعضابافزايش كيفيت كار كميسيون تحقيق 

چندان جدي، در مطابقت با تكليف نه بود كه اين مجلس تصميمي،  1381در اجالس سال 
تواند از نهادهاي زير نظر رهبري بخواهد كه به مي هنظارت گرفت. طبق اين تصميم هيئت رئيس

  د. ندهباجالس گزارش 
انتخاب اعضاي آن است.  چگونگيمستقيم  ةبيعالقگي خبرگان به نظارت بر كار رهبر نتيج

اعتنائي نيست. كميسيون تحقيق تأثير در اين بيفقدان اطالع اعضاء از موضوع نظارت نيز بي
نخستين  ةدور ةالبدل است.طبق آئين نامعضو علي 4عضو اصلي و  7مجلس خبرگان داراي 

و  شدند كه منصوباعضاي اين كميسيون بايستي از ميان كساني انتخاب مي مزبورمجلس 
اعضاي كميسيون از  ةهم نتيجهدوم اين شرط حذف شد، در  ةد. در دورنباشنمنسوب رهبر 

قضائي و اعضاي شوراي نگهبان گرفته  ةمقامات حكومتي بودند، از رئيس قو منصوبان رهبر در
  تر شد.طلي كه سخنش رفت بدين ترتيب بسته). دور با1377 ،كديورتا وزير اطالعات (

ساتي است؛ جلجلسات آن نيز منعكس ة نظارت در قلت رگان به وظيفاعتنائي مجلس خببي
اين مجلس اينست كه  كاهليشود. شاهد ديگر بر كه سالي يكبار پشت درهاي بسته برگزار مي

تنها اطالعي داخليش بود.  ةخود نيز مشغول تنظيم و ترميم آئيننام 81هنوز در اجالس سال 
ها منعكس در روزنامهسالي يكبار  خبر مختصر آنست كهكنند، پيدا مي جلسات كه مردم از اين

بود كه اكثريت خبرگان ضمن مخالفت با علني شدن  1381شود. تنها در اجالس سال مي
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حضور نمايندگان مطبوعات در نشست افتتاحي آن  با) 23/6/81 .ايمذاكرات آن مجلس (
  شد. نيز تكراركار بعدها  . اين)23/6/81مجلس موافقت كردند (اي.، 

تواند مدعي نقش انتخاب اعضايش مي ةكه مجلس خبرگان نه به لحاظ شيو بينيممي
نمايندگي مردم بشود و نه توانائي و تمايل كافي براي نظارت بر كار رهبر دارد. اكثريت 

اين مجلس، به تبعيت از مباني نظري واليت فقيه و منافع قشري خود، نه » كارمحافظه«
. وقتي داردنظارت بر كار رهبر به  براي تمايلاي و نه انگيزه قائل استم رأي مرد راياعتباري ب

خود در مقابل رهبر را نه در انتخاب او،  ةكسي، در صورت اعتقاد واقعي به مباني مزبور، وظيف
، ديگر دليلي براي نظارت 54 خداست منصوبجويد كه گويا مي فردي "تشخيص"بلكه در 

علت ديگريست كه مانع  ،عضويت در اين مجلس به موافقت رهبر تام و تمامبستگي بيند. نمي
  . 55شوديل به نظارت ميامترشد 

  تحديد رأي مردم در انتخاب اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي

به ترتيب و اصل يا اصولي  دادن از اختصاص 1358طراحان قانون اساسي مصوب سال 
خوانيم كه آن متن مي 132ده بودند. در اصل نماغافل  قانون اساسيبازنگري و اصالح  چگونگي

توان براي شوراي موقت رياست جمهوري است نمي ةبر عهد جمهوردر مدتي كه وظايف رئيس 
همه، با اينبازنگري در اين قانون بود.  اشاره بهتجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. اين تنها 

ت. او مجلسي را مأمور اين كار كرد و انجام گرف بازنگري به فرمان خميني 1368در سال 
حذف شرط گذشته از لزوم اين عمل  ةوظايف و اعضاي آن را نيز خود تعيين نمود. انگيز

براي رسمي كردن داشتند نيازي بود كه او و مشاوران او  ،مرجعيت براي احراز مقام رهبري
تگاههاي حكومتي شورائي دس ةافزايش اختيارات رهبر، حذف سمت نخست وزيري، تبديل ادار

بيني يك شوراي پيش» برخي تغييرات«. يكي از اين ة تك رئيسي و برخي تغييرات ديگربه ادار
  اضافه شد. قانون اساسيبه  177بازنگري قانون اساسي بود كه به عنوان اصل 

دادن و پرسي شركت در همهمحدود به  بيني شده،پيشمردم  ي كه در اين اصل براينقش
رفراندم است. يعني باز هم مردم، مانند ي قانون اساسي ت مصوب شوراي بازنگررأي به تغييرا

هاي بيان شده در قالب جمالت، ، در مقابل جمعي از مواد و تبصره1358قانون اساسي در سال 
 يگيرند و بدون هيچ امكانعبارات و اصطالحات حقوقي كم و بيش پيچيده و تفسيرپذير قرار مي

دهند. اين خود تحديدي وسيع در زئيات به آن رأي مثبت و يا منفي ميبراي اظهار نظر در ج
اگر  توانست تخفيف بيابد،حق مردم در تعيين محتواي قانون اساسي است، تحديدي كه مي

. ولي اعضاي گرفتانجام ميتغييرات پيشنهاد شده توسط شورائي متشكل از نمايندگان مردم 
مردم، بلكه منصوباني هستند كه رهبر به طور ة دنه نماين، 177بازنگري در اصل شوراي 

به عضويت در اين شورا  مستقيماًاو كند. به جز ده نفري كه غيرمستقيم تعيين  مي مستقيم و
 ةگمارد، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس قومي

بيواسطه از طرف رهبر به قضائيه و سه عضو ديگر اين قوه نيز كساني هستند كه به طور 
شوند. رؤساي قواي اجرائي و قانونگذاري، پنج نفر از ضويت در شوراي بازنگري منصوب ميع
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اعضاي مجلس خبرگان رهبري و ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اعضاي ديگر شورا 
شوراي  از طريق ،ها به عضويت در مجالس نامبردهتواند در انتخاب آنهستند كه رهبر مي

هيئت وزيران و سه عضو از دانشگاهيان  دخالت كند. دخالت رهبر در تعيين سه عضو از ،نگهبان
از تعيين اعضاي شوراي گذشته محتمل نيست. هاي گذشته، غيرسال ةتجرب توجه بههم با 
پس از مشورت با « ويتشكيل و تعيين وظايف آن نيز تنها در اختيار رهبر است.  ،بازنگري

موارد اصالح يا تكميل قانون  جمهورص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس مجمع تشخي
شورا بايد  ). مصوبات177(اصل » نمايدپيشنهاد مي» ... «اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي

شود كه به همان ترتيبي تشكيل مي به تصويب و امضاي رهبر برسد. شوراي بازنگري تقريباً
وظايف آن هم  به تبعيت از همان قاعده را تشكيل داد. تعيين اعضاء و  68خميني شوراي سال 

داند در قانون گيرد. اين شورا مجاز نيست كه هر اصالح و تغييري را كه صالح ميصورت مي
محتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و «خوانيم: مي 177اصل  آخراساسي وارد بكند. در 

هاي ايماني و اهداف جمهوري ات بر اساس موازين اسالمي و پايهقوانين و مقرر ةابتناي كلي
كشور با اتكاء به  ةاسالمي ايران و جمهوري بودن حكومت و واليت امر و امامت امت و نيز ادار

  » مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.و عمومي و دين  يآرا
  

  تحديد كار شوراهاي محلي
خواست  1357از دهها سال پيش از انقالب » واليات اياالت و«ز و شورائي ة غيرمتمركادار

 اكثر ساكنان آنها راهاي سياسي ايران، به خصوص در مناطقي بوده است كه نجنبشها و سازما
كننده گروهها و سازمانهاي سياسي شركتة هم . تقريباًانددادهفارس ايراني تشكيل ميغير ماقوا

 ةائي به معني وسيع كلمه و شورائي شدن ادارخواهان استقرار نظام شور نيز 57در انقالب 
 ةواحدهاي تقسيمات كشوري به معني خاص آن بودند. در عين حال هريك از آنها تصور ويژ

خود را از اين مفهوم و نظام داشت، تصوري كه در غالب موارد به انواع ايدئولوژيها، ابهامات و 
هائي بود كه در انقالب كميته ستانةة شوراها در آه بود. شكل مشخص و تجربه شدغشتآ شبهات

جد به وجود آمده بود و عمليات سازماندهي اها و مس، كارخانهها، شهرها، محالتبسياري از استان
به  داد. اين شوراها پس از سقوط رژيم قديم بعضاًو اجرائي در سطوح پائيني انقالب را انجام مي

. در به رسميت شناخته شوندب حكومت جديد از جانداشتند  فعاليت خود ادامه دادند و انتظار
جنبش شورائي در شهرها و روستاها محبوبيت عمومي يافته  ،نشينمناطق كرد، تركمن و عرب

طلب محلي مبتكر ايجاد سازمانها و گروههاي چپگراي خودمختاريهم بود. در بسياري از نقاط 
  را به دست گرفته بودند. راو رهبري آن هشوراها بود
تير  7در واداشت كه شوراي انقالب را  ،ن جنبش شورائي بر سران حكومت اسالميفشار اي

كه  را تصويب نمايد ، يعني مدت كوتاهي پس از انتشار پيشنويس قانون اساسي، قانوني1358
شد ة شوراهاي منتخب مردم واگذار ميروستا تا استان به عهدة امور، از به موجب آن ادار

طالقاني خبر از  اللـهارديبهشت همان سال آيت 30در البته، قبالً ). و...) 48: 1358 ،قوانين(
). در حاليكه مجلس خبرگان 1/2/58 ،آيندگانتشكيل شوراها به فرمان خميني داده بود (
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اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي بود دولت نيز به برگزاري انتخابات  ةسرگرم بحث در بار
شورائي كشور ة جام گرفت، ولي به ثمري، كه ناظر بر استقرار ادارزد. انتخابات اندست شوراها 

  .56ندباشد، نرسيد. شوراها تشكيل نشد
تحت  جو شورائي حاكم آنچنان پر فشار بود كه اعضاي مجلس خبرگان را نيزدر اين زمان، 

اي خود جائي بر قانون اساسي دستپخت داد. آنها نيز صالح را در آن ديدند كه درتأثير قرار 
نه تنها  در اينمورد، )47و  3از پيشنويس قانون اساسي (اصول  بنابرينشوراها باز بكنند. 

كه ايجاد شورا در واحدهاي  به اين معنا استقبال كردند، بلكه قدمي هم فراتر از آن رفتند
). 104ضروري شمردند (اصل توليدي، صنعتي، كشوري، آموزشي، اداري و خدماتي را نيز 

مسلط بر » كارانمحافظه«كه در آنزمان حتي بر اقدامات  ايخلقگرايانه يروي از جوبه پخبرگان 
مجلس خبرگان هم حاكم بود، به تصويب اين اصل رأي موافق دادند، ولي در عين حال تذكر 

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالمي و قوانين «اين اصل را نيزفراموش نكردند كه 
در جمهوري «قانون اساسي اعالم كردند كه  6با تصويب اصل  آنها). 105(اصل » كشور باشد

و اين كار از جمله به صورت » عمومي اداره شود يآرابه  تكاءاسالمي ايران امور كشور بايد با ا
اصل را به شوراها  7انتخاب اعضاي شوراها انجام بگيرد. قانون اساسي يك فصل كامل، مركب از 

امور روستاها، بخشها، شهرها، شهرستانها و استانها را  ةواگذاري ادار اختصاص داد و در نتيجه
هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و براي پيشبرد سريع برنامه«

  ).100الزم شمرد (اصل » ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي
حتي در آنزمان  آوري به شوراهاروياين واقعي بودن به  شك نسبت فراموش نبايد كرد كه

اين ترديد را به زبان آورد و  ،سه روز پيش از درگذشت خود ،طالقاني اللـههم وجود داشت. آيت
 ،1358 ،طالقانيترس حاكمان از قبول محدوديت قدرت خود توسط شوراها را دليل آن شمرد (

بيني او وارد نكرد. صحت پيش خلل چنداني درهم  1378). حتي انتخابات شوراها در سال  63
  دارد: يروند پر ماجرايتصويب آن قانون شوراهاست كه  ،شاهد

 1361مجلس شوراي اسالمي در تاريخ اول آذر  ،ماه پس از قانون مصوب شوراي انقالب 29
در  كه تشكيل شوراها . اين قانونرا به تصويب رساند» هاي اسالمي كشوراقانون تشكيل شور«

 102، 1361، قوانينداشت (روستاها، شهرها و ديگر واحدهاي تقسيمات كشوري را مقرر مي
كرد كه ظرف نيز رسيد وزارت كشور را موظف مي هشت روز بعد به تائيد شوراي نگهبان ...) وو

). 2 ة، ماد2 ةقانوني اجراي انتخابات شوراها را تهيه و به مجلس تقديم كند (تبصر ةدو ماه اليح
انتخابات را برگزار  اليحه،ين بايستي ظرف دو ماه پس از تصويب اميين وزارت كشور ا عالوه بر

 .،كبه مجلس ارائه داد ( 1362). اما وزارت كشور اين اليحه را تازه در مهر 4 ةكرد (مادمي
موافقان و مخالفان موضوع جدلي طوالني بين  1365تا بهار  فوق). اليحه و قانون 21/2/64

بود،  61 آذرمصوب . حاصل اين جدل تغييراتي جزئي در قانون ندها در مجلس و دولت شداشور
را توضيح بدهند. قانون توانستند به هيچ صورت تعويق طوالني اجراي آن تغييراتي كه نمي

قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري و انتخابات «يافته كه با عنوان تغيير
 191 ،1365 ،قوانين(به تصويب شوراي نگهبان هم رسيد  1/5/65در تاريخ » شوراهاي مزبور



 

 ١١۴

). ولي تدوين 11/5/65 .،كروز پس از اين تاريخ براي اجرا به وزارت كشور ابالغ شد ( 9) ...و
مذكور  ةآئيننام ةارائ 6/12/65ها در تاريخ كه روزنامهطول كشيد. با ايناجرائي آن ماهها ة آئيننام

موضوع  هولت اعالم كرده بودند تازه يك سال و شش ماه بعداز اين تاريخ آئيننامرا به هيئت د
بحث سمينار استانداران در نخست وزيري شد. در آنجا نخست وزير وقت قانون شوراها را 

جديد شد. با اين  انونضعيف و اجراي آن را غيرممكن خواند. او خواستار اصالح آن و يا تدوين ق
او آماده براي  ةهفته پس از سمينار مذكور اعالم كرد كه وزارت خان وجود وزير كشور چند

). انتخابات برگزار نشد. به جاي آن وزارت كشور 9/7/67 .،ر( ستبرگزاري انتخابات شوراها
شروع به آموزش دهداراني كرد كه بايستي به جاي دهداران منتخب شوراهاي ناموجود بنشينند 

ة خاناعالم شد كه وزارت 24/11/67روز  شوراها انتخاب بشوند. و يا در صورت برگزاري انتخابات
دهداري تازه تأسيس را منصوب نموده است. در اين موقع هنوز وزارت  800نامبرده دهداران 

كرد. در اواسط ارديبهشت شهرداران، بخشداران و استانداران را خود تعيين مي ةكشور هم
 ،انتخابات آن انجام گرفت. نتيجه شوراها و شش جديدي براي اصالح قانون تشكيلكو 1369

به  11/9/69در تاريخ  ،شدن توسط شوراي نگهبان اصالحاتي در قانون بود كه پس از يكبار رد
توجيهي بتواند ). اصالحات باز هم آنچنان نبود كه ...و 588 ،1369 ،قوانينتصويب نهائي رسيد (

نگذشته بود كه تني  اصالحاتاز انجام اين  همه هنوز چند ماهيباشد. با اينبراي تعويق اجرا 
نقايص مربوط به امر نظارت در اين قانون شدند. طبق اين  ةچند از نمايندگان مجلس متوج

طرحي با قيد دو شوراي نگهبان، بلكه مجلس بود. اين نمايندگان  ةعهد نه برنظارت  ،قانون
رد شد. ولي تا شروع مذاكرات  فوريت براي رفع نواقص مزبور به مجلس آوردند. يك فوريت آن

قانون مربوطه با امضاي  اي از مواردطرح ديگري براي اصالح پاره ،)3/2/70اين طرح ( ةدر بار
) و به سكوت برگزار شد. طرح يك فوريتي به 28/12/69 ،شورانماينده به مجلس ارائه شد ( 54

اجرائي قانون را  ةئيننامآ ،قرارشد كه وزارت كشور ظرف يك ماه پس از ابالغ و تصويب رسيد
براي  را آمادگي خود مجدداً وزارتخانه قبل از اين هم، اينتهيه كرده و انتخابات را برگزار كند. 

االسالم اشرفي ). باز هم انتخابات برگزار نشد. حجت2/2/70.، كبرگزاري انتخابات اعالم كرده بود (
، گفت 1370، بيانمصاحبه با مجلة  اصفهاني، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در

   ».خوردامسال برگزار نشود به درد ثبت در موزة قانون اساسي مي«اگر انتخابات شوراها 
توسط شهرداري در  شانهايشورش مردم محالت فقيرنشين مشهد عليه تخريب خانه

ن شده كوچكتر در شيراز، اراك و تهرا ابعادكه مصادف با شورشهاي ديگري در  1370خرداد 
بغرنج مسئلة تا حل  ،هم به ياد شوراها انداخت. گروهي از نمايندگان مجلس بود زمامداران را باز

وردند كه به موجب آن آطرحي به مجلس افتادند و به فكر يك راه حل موقت  ،قانون شوراها
 مركب از امام» معتمدان شهر«هيئتي از  ةبه عهد ،تا انتخابات شوراهاي شهر ،شهرها ةادار

). 11/6/71 .،رشد (گذاشته ميدادستان عمومي، و نمايندگان سه وزارتخانه  ةجمعه، نمايند
 ةدولت مخالفت كرد و مصوبه اجرا نشد. نمايند ،طرح تصويب شد، شوراي نگهبان ايراد گرفت

ايست براي اصالح دولت ضمن مخالفت با اين طرح خبر داد كه دولت در حال تدوين اليحه
كه به زودي به انجام خواهد رسيد. مجلس بررسي اين اليحه را كه در تاريخ ها، قانون شورا
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، اليحه ةدر بار بحثآغاز كرد.  3/3/73به تصويب هيئت دولت رسيده بود تازه در  3/11/71
روندي بود كه  ،تصويب و رد آن توسط مجلس و شوراي نگهبان و اصالح آن تا تصويب نهائي

كشيد و . اما دو سال بايد طول مي57مجلس پنجم به انتها رسيدر د 1/3/75تاريخ  سر انجام در
قانون بردارند و انتخابات شوراها آن  شد تا قدم اول را براي اجرايدولت خاتمي بايد تشكيل مي

 34303و  ،شهرك 24 ،شهر 721در  1377اسفند  7انتخابات در باالخره را برگزار نمايند. 
  روستا انجام شد. 

علت نبود. علت اصلي، بي ها و روستاها طبيعتاًة شهرر تشكيل شوراهاي اداراينهمه تعويق د
يك  ازاهالي خود آميز روستاها، شهرها و استانها توسط خودمختار و مشاركت ةتضاد بين ادار

طرف ديگر است.  اززمامداران جمهوري اسالمي  ارطلبو انحص گراطرف و گرايش اقتدار
اي براي واگذاري بخشي از قدرت خود به مردم ، نه انگيزه»ركامحافظه«زمامداران به ويژه 

طالقاني  اللـهشمردند. آيتامور روستاها و شهرهاي خود مي ةادار ةداشتند و نه مردم را شايست
 ،هم گاه در كشمكش بر سر قدرت ياشاره كرد. پس از او ديگران 1358به اين علت در سال 

دادند. اشرفي ها ميبا شورا خود مخالفت رقيبان تذكراتي به همين مضمون در افشاي علل
عدم اعتقاد به اصل مشاركت واقعي «گفت:  بيانه با بود. او در مصاحب اصفهاني يكي از آنان

مردم از اصليترين موانع تشكيل شوراهاي اسالمي و برگزاري انتخابات آن در گذشته و حال به 
ت روحشان با شوراها توافق ندارد و موافق با آيد [...] بعضي از آقايان در هيئت دولشمار مي

برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي كشوري شايد نبودند و نيستند. و چون معتقد به شوراها 
حاضر نيستند كه يك تشكيالتي موازي با «آنها ». زير بار انجام اين كار نرفتند نيستند ظاهراً

   58»حركات خودشان ببينند.
 مضامين برداشت كارگزاران حكومت از ،داري از اجراي قانونيك علت ديگر براي خود

كنندگان در در قرآن و سنت نه شركت شور» شور«اسالمي است. طبق اين برداشت معني
كه حاكم ة مشاورت يك توصيه است، بدون آندر مشورت است. نتيج فقطگيري، بلكه تصميم

اهل حل و «، بلكه ندنتخبان آنها نيستمردم يا م ،مقيد به قبول آن باشد. مقصود از مشاوران هم
. اين برداشت اساس استدالل مخالفان هستنديا به عبارت ديگر خبرگان منتصب حاكم » عقد

-فرجدر مطبوعات بود.  هاي گوناگونقانون شوراها و اظهار نظر ةشورا در مذاكرات مجلس دربار

گيرنده را دركي هاد تصميمدرك شورا به مثابه يك ن، 29/4/61اللـه واعظي در مذاكرات روز 
مشاوره آمده است تفاوت  ةبرخاسته از عقايد سوسياليستي خواند كه با آنچه در قرآن دربار

) و  خزعلي، 12/8/65 .،رضائي (ق ةقو وقت يزدي، رئيس محمد) تصور 20 ،شورااساسي دارد (
لزوم مشاورت  ،امرهاي قرآني مربوط به اين ) از آيه23/2/68عضو شوراي نگهبان در آن زمان (

گيري را از آنرو مخالف نهاد تصميم ةشورا به مثاب ،با عقالء پيش از اتخاذ تصميم بود. فقيهي
شود. اين در حاليست كه تصميمات بر مبناي رأي اكثريت اتخاذ مي شوراخواند كه در قرآن مي

. )1/6/68، .اط( ددر اسالم رأي اكثريت، اگر مغاير با احكام خدا و معصوم باشد، ارزشي ندار
 پاسدار اسالم ةخود در مجل تسالم يحيي سلطاني در سلسله مقاالاالهمين دليل را حجت

عرضه كرد. او مغايرت شورا، به صورتي كه در قانون اساسي و در نظامهاي دموكراتيك استنباط 
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، 1361،20ين دليل استوار كرد كه در اسالم فقط تبعيت از حق مطلوب است (ا شود، را برمي
خواند ) مشاورت را تنها در صورتي اسالمي مي...و 275 ،1361سالم شكوري (االو...). حجت 58

بن، كه با مسلمان عاقل، حليم، ناصح، متقي و مجرب كه در عين حال بري از صفاتي چون ج
حضور ماديگرايان، كاپيتاليستها و ماركسيستها در بخل باشد انجام بشود. در نظر او حرص و 

مباني منتظري در كتاب  اللـهپردازد مغاير اين شرايط بود. آيتائي كه به امور مسلمين ميشور
) پس از تذكر ...و 77 ،3 ،1367- 1371» (شورا و مشورت«، فصل فقهي حكومت اسالمي

رسد كه حاكم موظف به پيروي از نظر مشاوران نيست، اهميت شور در اسالم به اين نتيجه مي
نده تنها اوست. منتظري از اين فرصت براي انتقاد به نظري كه خود در گيرزيرا كه تصميم

كند و مجلس خبرگان قانون اساسي مبني بر تجويز رهبري شورائي ابراز كرده بود استفاده مي
شركت در حكمراني به تزلزل و به همريختگي امور «منين كه ؤپس از نقل اين قول از اميرالم

عقال و متشرعه است و  ةاين شيوه مخالف سير ظاهراً«رد كه گينتيجه مي» هد شداكشيده خو
مدني از اصول الدين جاللتفسير ». چيزي نيست كه با آن بتوان مردم و كشور را اداره نمود

. در نظر او تحقق )162 ،3( مربوط به شوراها در قانون اساسي نيز داراي همين مضامين است
اي از اين اصل در بحث شورا گيرنده امام است. خطشورا منوط به حاكميت امامت است. تصميم

يا به اسالم كم اعتقاد  بسياري از فعالين اين بحث شورا اساساً«گيرد كه از آنجا سرچشمه مي
بودند يا در صدد بودند اسالم را با ساير مكاتب تطبيق بدهند و بيشتر متوجه افكار التقاطي 

  .59»بودند
روستاها و شهرها را با اين استدالل  ةادارة از اين شيو در اين بحث موافقان شوراها دفاع

حبيب د.  كننبوده و قدرت فقها را محدود نمي كردند كه شوراها مخل حاكميت شرعتوجيه مي
ة شوراها در مسائل مسئل«نژاد در مجلس بررسي نهائي پيشنويس قانون اساسي گفت هاشمي

جايي براي آن گيري دارند كه شرع ق تصميم، يعني شوراها تنها در مواردي ح»حكمي استغير
ها را محدود به اگيري شورتصميم ةخلخالي نيز دايرصادق ). 331 ،1 ،خبرگان( گذاشته باشد

). مرتضي رضوي امامت را محور 24/2/65 .،كچارچوب احكام اسالمي و حاكميت فقيه كرد (
ريزي و يك نهاد برنامه ي شد كه به مثابةگردش شوراها دانست. او خواهان آنچنان شورائ

علي سيد). حتي 29/2/65 .،كقانونگذاري، بين امام و امت واسطه باشد (يك نهاد اجرائي، و نه 
اي براي سپردن سرنوشت اجتماعي مستضعفين به خود آنها و جاي كه شورا را وسيلهموسوي 

پذيرفت فقيه مي واليت ةدانست تحقق آن را تنها در محدودي انسان مياللـه ةتحقق مقام خليف
  ). ...و 101 ،1360(

 ةبار) در1358از تصويب قانون اساسي ( هاي پسن كه نظرات و تصميماتي كه در سالبا اي
، ولي نزديكي ندشد هميشه ارتباط مستقيم با شوراها نداشتابراز و اتخاذ مي اهاشور ةمسئل

كرد. اين امر را نيز آشكار ميمحتوائي آنها با موضوع شوراها رويكرد صاحبان و عامالن آنها به 
شورائي  ةحذف ادار ةيكي از موارد ناظر بر اين رابطه تصميم شوراي بازنگري قانون اساسي در بار

) 175) و سازمان صدا و سيما (اصل 157قضائي (اصل  ة)، رياست قو107مقام رهبري (اصل 
اعمال حكومت، بالقوه  ةشورائي در اين سه حوز ةبود. اگر تا آنزمان طبق قانون اساسي ادار
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آن  جانشينفردي را  رياستشوراي بازنگري آن را نسخ كرد و ، ممكن و يا در عمل معمول بود
مؤمن در توجيه اين اقدام گفت كه شورا در شرع سابقه ندارد. شاهد او رهبري  محمد د.مون

، 2، زنگريبا» (عليهم و چه ديگران اللـهمعصومين سالم ةچه ائم«فردي امت اسالمي بود، 
او را تصديق كرد و اضافه نمود كه آنچه در اسالم سابقه دارد مشورت  ةابراهيم اميني گفت). 706

قضائي و ديگر  ةشورائي در قو ةاكبر خوئينيها ضرورت حذف ادار). علي656 ،2 ،بازنگرياست (
 ،1 ،بازنگري( گيري در اين روش استنتاج كردها را از اتالف نيرو و تأخير در تصميموزارتخانه

هر دو به خميني استناد كردند، كه دستور حذف از او بود. خوئينيها از و اين ). 321، ...و 231
  ).همانجا» (شورائي كار كردن يعني نكردن«قول او گفت: 

بايستي مورد  را همدر بررسي دقيقتر علل تعويق تشكيل شوراها دست كم دو موضوع ديگر 
وراهاي اداري محلي با تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي و توجه قرار داد: اول آميزش ش

هم ، كه حكم ايجاد آنها را، همانطور كه اشاره رفت، قانون اساسي يراخدماتي اقتصادي و اد
داد. اين آميزش كه موجب ترس صاحبان و متصديان واحدهاي مزبور از دخالت كاركنان و مي

انگيخت. بر مي شترا با هرچه نام شورا دا انفت آنآن مؤسسات شده بود مخال ةكارگران در ادار
مالكيت خصوصي بر اين  ضد هايرااختالط تبليغ براي شوراها با دعاوي سوسياليستي و شع

مختاري عين ود. براي بسياري از مخالفان شوراها خودكشور ب ةافزود. دوم ترس از تجزيترس مي
مفهوم خودمختاري و نظاير آن براي  الًخدشه بر تماميت ارضي كشور بود، به خصوص آن كه او

رواني اين ترس را فراهم  ةتبليغات رژيم گذشته زمين مصداق آشنا و روشني نداشت، و ثانياً همه
  كرد.تقويت مي نيز اين ترس را ي از هواداران نظام اداري شورائيكرده بود. تندرويهاي برخ

برخي استثنائات، در عين حال يك شوراها، صرفنظر از  ةروند طوالني قانونگذاري در بار
روند كاستن از اختيارات و افزايش برخي ديگر از انواع محدويتهاي قانوني بر آن بود. از آنجا كه 

موارد موجب  ةگامهاي روند قانونگذاري و در هم ةنمايش يكايك كاهشها و محدوديتها در هم
ن يانوقانون اساسي با ق ةل مربوطبرخي از تفاوتها بين اصو ةبه مقايس طول كالم مي شود ذيالً
. پيش از آن تذكر اين نكته 60كنيماكتفا مي 1375و  1361 در سالهايمصوب شوراي انقالب، 

  توان مشاهده كرد. نيز الزمست كه محدوديتها را در همان اصول قانون اساسي هم مي
نظاير «خشها و قانون اساسي تشكيل شوراها را در استانها، شهرستانها، شهرها، ب 107اصل 

اختصاص به شورايعالي استانها دارد كه اعضاي آن را  102و  101ل وبيند. اصالزم مي» اينها
تنها امر به تشكيل شوراهاي  1375دهند. قانون مصوب نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي

ر كند. در قانون مصوب شوراي انقالب حداقل اعضاي شوراهاي شهده، بخش، شهر و شهرك مي
يابد. نفر كاهش مي 15و  3به  1375مصوب نفر است. اين تعداد در قانون  20نفر و حد اكثر 7

  از اين كاهش افزايش امكان كنترل اعضاي شوراهاست.  هدفيك 
در قانون مصوب شوراي انقالب هيچ شرطي براي احراز صالحيت نامزدهاي عضويت در 

كه بر شوراها صفت اسالمي را       وه بر اينعال 1361بينيم. اما در قانون مصوب شوراها نمي
چسبانند اعتقاد و تعهد عملي به اسالم، ابراز وفاداري به قانون اساسي، عدم گرايش به مي

احزاب، سازمانها و گروههاي غيرقانوني و يا مبتني بر عقايد التقاطي و غيرالهي، عدم وابستگي 
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ده باشد، و عدم اشتهار به فساد اخالق را به رژيم سابق، حتي اگر به صورت كدخداي دهي بو
كنند و اعتقاد به اين شروط هم بسنده نمي 1375ن دهند. در قانوشرط قبول صالحيت قرار مي

  افزايند.فقيه را هم برآن مي ةبه واليت مطلق
ب و عزل مجريان، در تصويب يا تعيين سياستهاي اصتنا ةكاهش اختيارات شوراها در زمين

يابد. در الزام مجريان به اجراي تصميمات شوراها وقوع مي ةهاي اداري و در نحومربوط به واحد
 103مورد وظايف شوراها هم خدمت به دولت جاي خدمت به مردم را گرفته است. در اصل 

ن مصوب يانوكند. در قاستانداران، فرمانداران و بخشداران را دولت تعيين مي ،قانون اساسي
ب و عزل شهردار است. در قانون مصوب اصتناراي شهر صاحب حق شو 1361شوراي انقالب و 

گيرد. از قانون و حكم وزير يا استاندار صورت مي شهردار به پيشنهاد شورا انتصاب 1375
به بعد توجه قانونگذار بيش از آن كه معطوف به شرح اختيارات شوراها باشد بر  1361مصوب 

با مسئولين اجرائي و نهادهاي  هاهمكاريانواع ن متمركز است، وظايفي چو هاشمارش وظايف آن
هنوز ذكري از وظايف امنيتي و تبليغي شوراها نشده است.  1361انقالبي. با اينهمه در قانون 

كه شوراهاي  1375د. از جمله قانون مصوب نكنرا جبران مي» كمبود«قوانين بعدي اين 
»  هت برقراري امنيت و نظم عموميهمكاري با نيروهاي انتظامي ج«اسالمي روستاها را به 

  سازد.  موظف مي
از همان ابتداي فعاليت خود در كنار مشكالت ناشي از بي  1378شوراهاي منتخب سال 

زدگي عمومي و تضييقات وارده از جانب نيروهاي انحصارطلب با تجربگي، فشار سياست
اين  ة. همندزرگ، روبرو شدقلت تعداد اعضاي خود، به ويژه در شهرهاي ب محدوديت اختيارات و

شد. قدمهائي كه مجلس در ايفاي انتظارات جامعه مي اين شوراهاعوامل موجب كاهش موفقيت 
هاي قانوني د اليحه و طرح براي كاهش محدوديتششم و دولت خاتمي با تدوين و تصويب چن

رغم رداشتند، بهة دوم شوراها، بانتخابات دور ةبه بعد، به ويژه در آستان 1378شوراها از سال 
ده بود، به جائي شمرعي در آن اختيارات شوراها  ةاحتياط و امساكي كه در جهت توسع ةهم

انجام گرفت و با استقبال  1375دوم بر اساس همان قانون سال  ةنتيجه انتخابات دور نرسيد. در
ن انتخابات مذكور طرح اصالح قانو اقداماتمهمترين از . 61از جانب مردم روبرو شدبسيار كمي 

و در مهرماه همان سال به  به مجلس ارائه شد 5/4/1381تاريخ شوراهاي اسالمي بود كه در 
واحدهاي تقسيمات كشوري از روستا  ةتصويب رسيد. مطابق اين مصوبه شوراها بايستي در هم

يد. گردافزوده ميها نيز بر آن شد و شورايعالي استان و شوراهاي محلي فرعيتا استان تشكيل مي
افزود و تعداد اعضاي آنها را نيز به نحو مصوبه در برخي از موارد بر اختيارات شوراها مي

نفر و اعضاي  100ن تعداد اعضاي اصلي به قرار بود در تهرابه طور مثال، برد. چشمگيري باال مي
ابراهيم ي كه تنفر برسد. اما شوراي نگهبان اين مصوبه را رد كرد. مهمترين عل 25البدل به علي

صدور مجوز براي ورود شوراها به امور «عزيزي، سخنگوي شوراي نگهبان براي اين كار شمرد 
. تغيير مصوبه در جهت ارضاي 62بود» اجرائي و قانونگذاري و تداخل در امور مجلس و دولت

 براي دومين بار رد 20/9/81ساز نشد، زيرا كه آن شورا مصوبه را در تاريخ شوراي نگهبان چاره
  كرد. 
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دولت، كه تفاوت چنداني از نظر محتوا  ةرد اين مصوبه ديگر جاي اميد براي موفقيت اليح
  . 63با طرح مجلس نداشت، باقي نگذاشت

: يكي ايجاد انجمنهاي گرفت ماول كار شوراها انجا ةديگر در دورجالب توجه دو اقدام 
يك سال بعد  و انجام شد 1380، كه نخستين انتخابات آن در آبان شوراياري در محالت تهران

ة فاطمة ). هدف از تشكيل اين انجمنها، به گفت29/8/81 .اي( انجمن رسيد 87تعداد آنها به 
همكاري بين شوراي شهر، شهرداري و شهروندان  ةپور، عضو شوراي شهر تهران، توسعجالئي

در قانون بود كه  ها). اقدام دوم تشكيل شورايعالي استان26/8/80 .ايساكن محالت شهر است (
بود. اين شورا در نخستين گرفته  مورد غفلت قرار ،به رغم حكم قانون اساسي، 1375مصوب 

 خود را تعيين كرد. رئيس منتخب، محسن بهشتي ةخود رئيس و اعضاي هيئت رئيس ةجلس
خواند كه با » يك رويداد بزرگ«تمام آغاز كار اين شورا را  سرشت، در اين جلسه با غلو

 ). 8/8/81 .اي» (ها حضور فعال داشته باشندتوانند در تمام عرصهمردم مي«ي آن شكلگير

تدوين و تصويب قانون كه تعويق در  استاي به اين واقعيت الزم اين بخش اشاره در خاتمة
و تأخير در انتخابات شوراها به معني امتناع از تشكيل آنها، آنجا كه اينكار مقبول شوراها 

 حياتشد. مقبول، وجود شوراهاي روستائي بود كه در عمل در تمام طول نميبود، حاكمان مي
اين دادند. تعداد جمهوري اسالمي، به رغم فقدان مشروعيت قانوني، به حيات خود ادامه مي

وزير جهاد  ة، به گفتشوراهاي روستائيرسيده بود.  40000به  1366تا اواخر آذر  شوراها
). تشكيل شوراهاي 30/9/66 .،ك( ندگرفتشور را در بر مي% جمعيت روستائي ك90سازندگي 

بود كه  ايخدمات سياسي ،متفاوت سياسي بود. شايد مهمترين آن ةروستائي معلول چند انگيز
سياسي مخالفان رژيم در روستا در  فعاليتهاي، مثل مبارزه با رفتميانتظار  اين شوراهااز 

هاي مادي براي جنگ و شركت در انواع برنامه و كمكهاي گيريسالهاي اول انقالب، سرباز
مصلحتي كه تشكيل شوراها در سطح شهر و  ،سياسي و مذهبي حكومت در روستا. بنابرين

. شوراهاي ساختها ضروري ميدر روستارا شد تأسيس هرچه فعالتر آنها استان را مانع مي
ة واگذاري هاي هفت نفرجهاد سازندگي و يا هيئت روستائي در كنترل كامل وزارت كشاورزي،

  .64زمين بودند
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  سلب حقوق اساسي از شهروندان

  
  
  

اول اين  فصلبه شرحي كه در دو  ،وجه ديگر تحديد اختيارات مردم و نمايندگان آنها
آمد تضييقاتي است كه حاكمان جمهوري اسالمي بر حقوق و آزاديهاي دموكراتيك  بخش

حدود اين تضييقات از آنچه به نام اسالم، آزادي، استقالل و وحدت اند. شهروندان وارد كرده
. شرح تمامي ستمي كه از اين راه بر مردم روا بسيار فراتر رفته استملي در قانون اساسي آمده 

و  هاي فراواني هستنوشته اين موضوع ةدربار ة اين كار خارج است. به عالوه،اند از حوصلداشته
ين در ا كنند. بنابرمنتشر مي اين تضييقات را مرتباسناد  نيز بشر سازمانهاي مدافع حقوق

  .شوداينجا به شرح چند نمونه از اين تضييقات بسنده مي
  

  ممنوعيت احزاب غيرحكومتي
احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و «كند كه قانون اساسي اعالم مي 26اصل 

شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقالل، انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته 
بخش اول اين ». آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند

شهرنشين ايران از دهها سال پيش از انقالب  ةاصل بيان آرزوئي است كه بخش بزرگي از جامع
 .ن خود اين فرصت را به وجود آوردبراي تحقق آن مبارزه كرده بود. انقالب، در روزهاي نخستي

كوتاهي بيش از صد حزب و سازمان سياسي با گرايشها و نامهاي مختلف به وجود  ةدر فاصل
تر از آن عاليت زدند. اما اين آزادي كوتاهبه تصور پيدايش يك آزادي پايدار دست به ف كه 1آمد

ه رهبري روحاني انقالب در در تحميالتي ك آزادي هاي سركوب آنپنداشتند. نشانهبود كه مي
مله به از جـ كنندگان در تظاهرات بر شركت سلطنتيهمان مراحل پيش از سرنگوني رژيم 

  شد. كرد نمايان ميوارد ميـ كننده صورت جلوگيري از حمل نمادهاي خاص گروههاي شركت
ة دموكراتيك ملي با كمك بزرگ پس از انقالب زماني رخ داد كه جبه ةنخستين حمل

 ةبه منظور اعتراض به تعطيل روزنام 58مرداد  21هاي چپ آن زمان تظاهراتي در روز ازمانس
سخناني آغاز شد  اين تظاهرات چند صد هزار نفري با داد. حمله به سازمان )17/5/58( آيندگان

كه رهبر انقالب در حضور جمع بزرگي از هواداران خود در شهر قم ايراد كرد. او مهلتي را كه تا 
  ، داده بود اشتباه خواند و  » قشرهاي فاسد «زمان به مخالفان و منتقدان، يا به قول خود به  آن



 

 ١٢١

  اضافه كرد:
اگر ما از اول كه رژيم فاسد را شكستيم [...] به طور انقالبي عمل كرده بوديم و قلم   

تمام مطبوعات مزدور را شكسته بوديم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل 
رده بوديم و رؤساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزبهاي فاسد را ممنوع اعالم ك

كرده بوديم و رؤساي آنها را به جزاي خودشان رسانده بوديم و چوبهاي دار را در 
ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم اين زحمتها 

داديم اينها اظهار وجود كنند، تمام البي بوديم و اجازه نمي[...] اگر ما انق آمدپيش نمي
كرديم و يك حزب و آن ها را ممنوع اعالم ميكرديم، تمام جبههاحزاب را ممنوع مي

كنم از اين اشتباهي كه داديم. و من توبه مياللـه، حزب مستضعفين تشكيل ميحزب
  كردم.

از دادستان انقالب در همان سخنراني ند. او سپس وعده داد كه از اين پس انقالبي عمل ك
هستند توقيف و نويسندگان » گرتوطئه«و  »ضد مسير ملت«خواست كه تمام مجالتي را كه بر 

  ).27/5/58 .،كنجام بدهد (آنها را محاكمه كند و همين كار را با احزاب و رؤساي آنها ا
چهار روز بعد به موقع اجراء  اللـه احمد آذري قمي، اين دستور رادادستان كل انقالب، آيت

 دفتري،اللـه متينگذاشت. ابتدا در مورد جبهة دموكراتيك ملي، با صدور حكم دستگيري هدايت
، يك روز بعد از اينپيش از البته، ). 31/5/58 .،كآن جبهه، و توقيف اموال وي ( دبير اول

شده اعالم ب ممنوع به دستور شوراي انقال ايران حزب دموكرات كردستان ،سخنراني خميني
  ). 28/5/58 .،كبود (

ساخت، گرچه سخنراني خميني منظور واقعي او در مورد مطبوعات و احزاب را فاش مي
آنها شد.  سازترين مخالفان و تشكالتفوري آن تنها شامل بارزترين و بهانهو مد عملي اولي پي

هاي تحكيم مطمئنتر پايه اجراي كامل دستورات او هنوز نياز به آمادگي بيشتر شرايط، يا
در  . از تاريخ سخنراني مزبور تا روزي كه نشست عمومي مجلس2حكومت جديد داشت

شروع كرد به تدريج احزاب ديگري هم ممنوع  قانون احزاب را ةمذاكره دربار 12/12/1359
ا حمالت متعدد به دفاتر سازمانهاي سياسي، تعطيل ب سياستاين اجراي . ندشداعالم 

)، دستگيري، محاكمه، حبس و قتل تعداد زيادي از 31/1/59، بستن دانشگاهها (مطبوعات
ب، سپاه پاسداران و هاي انقالكميته آغاز شد و همزمان، نهادهايي همچون مخالفان تندرو

  .سازمان بسيج نيز تشكيل شد
قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي يا «

تير سال  18تا  59اسفند  12حاصل مذاكراتي بود كه از تاريخ » اي ديني شناخته شدهاقليته
پلنوم مجلس و پيش از آن در كميسيون داخلي مجلس بين نمايندگان ة بعد در هفت جلس

بيش از  استماده و چندين تبصره  19مل بر تگرايشهاي مختلف انجام شد. اين قانون كه مش
براي آن  كنندگانتصويبتمايل  نمايانگرآزاد براي احزاب باشد  ميدان فعاليت گشايآنكه باز

فعاليت احزاب را منوط به كسب  خود 8قانون در مادة  است. اين ي مزبورجلوگيري از فعاليتها
صدور پروانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان دادستان كل  كند.پروانه از وزارت كشور مي
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 ةگيرد. وظيفكشور و دو نماينده به انتخاب مجلس صورت ميكشور، شورايعالي قضائي، وزارت 
تخلف  ةتواند در صورت مشاهدكه مي )10ةماد(ديگر اين كميسيون نظارت بر كار احزاب است 

و در خواست انحالل سازمان متخلف از دادگاه بينجامد  )15 ةماد( از قانون به توقيف پروانه
اين . مهمترين اندتي سخت قابل تفسير تعريف شدهتخلفات هر كدام با عبارااين ). 17 ة(ماد

ها، خانهطالعات، تباني و مواضعه با سفارتا ةهر نوع ارتباط، مبادل ـ1از:  ستعبارت تخلفات دهگانه
 راينمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه ب

ايراد تهمت، افتراء و  ـ2ايران مضر باشد،  استقالل، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسالمي
تالش براي ايجاد و تشديد اختالف ميان صفوف  ـ 4نقض وحدت ملي،  ـ 3 شايعه پراكني،

تبليغات ضداسالمي و پخش  ـ 6نقض موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي،  ـ 5ملت،  
  ).16 ةكتب و نشريات مضله (ماد

سران و  ةشود كه آنها را با اتهامات معمول و روزمرمعني اين عبارات هنگامي روشنتر مي
اتهامات را براي اين سخنگويان حكومت جديد به سازمانها و احزاب مخالف مقايسه كنيم. 

نقش قانون در اين  و .بردندبه كار ميتوجيه محكوميت متهمان و يا استنكاف از صدور مجوز 
شد مشروعيت ببخشد. آنچه مدافعان عمل مي كه به آنچه در تنها اين بودميان و در آن احوال 

ساخت. حسين هراتي گفتند اين منظور را آشكارتر ميقانون در دفاع از آن در مجلس مي
مخالفت خود با دموكراسي، تأكيد بر لزوم پرهيز از الگوي غرب، ايراد اتهام روسي يا آمريكائي 

ها را موافق با روح قانون اساسي آن فعاليت بودن به احزاب مخالف و ضروري دانستن ممنوعيت
). عبدالمجيد معاديخواه اعالم كرد كه اين طرح براي 25 ،12/12/59 ،شورامي دانست (

به مبارزه با رژيم اسالمي » چماق زباني و قلمي و فيزيكي«جلوگيري از مخالفاني است كه با 
ة را براي هم ). محمدتقي بشارت اضافه كرد كه اين طرح آزادي29، هماناند (پرداخته

هائي كه با واليت فقيهيون هدف مشترك دارند در نظر گرفته است. او مخالفان را ميكرب گروه
مرتضي دليل ). 31 ،هماندر مورد آنها شد (» مسائل بهداشتي«جامعه خواند و خواهان مراعات 

آزادي  انسان بود. در نظر او» من شيطاني«اين قانون زنجير زدن بر  در اثبات ضرورتالويري 
هائي از سخناني ). اينها نمونه27 ،هماننيست (» من خدائي«اسالمي چيزي جز آزاد گذاردن 

ايراد كردند. در شور دوم نيز  قانون طرح آن دربارةكه نمايندگان در شور اول مجلس  است
كه  شد گروههائي رايخواهان احتراز از صدور مجوز ب شد. ساوجي،ين نوع ابراز همي از اتنظر

پيشنهاد داد كه براي جلوگيري از  و حسن آيت). 17/4/60 ا،شورو مشي ناقص دارند (خط 
 10 ةاعضاي خود به كميسيون ماد ةهم فهرست نام ةها آنها را ملزم به ارائو گروهاحزاب  ةتوطئ

). 29 ،همانهواداران نيز شد ( اساميخواهان  اللـه صلواتي،فضل) 29 ،18/4/60 ا،شوربكنند (
قانون  168تخلفات موضوع قانون در ذيل اصل  ةپيشنهادي را كه دائر بر محاسبات در اين جلس

 دربارةشد و داوري اساسي بود رد كردند، زيرا در اينصورت تخلفات مشمول جرم سياسي مي
. با اينهمه هنوز كساني بودند كه طرح را 3شدآنها به دادگاه علني و هيئت منصفه واگذار مي

) 38 ،همان» (هي نيستلالكل طرح هنوز حزب«حمد توكلي اعالم كرد كه دانستند. اضعيف مي
 ).13/12/59 ،شورارا داد ( طرحين علت پيشنهاد مسكوت گذاشتن هممحالتي به حسن و 
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هائي كه »ليبرال«ديگر با اين طرح شد، از جانب  ياز منظر هم هائيفتناگفته نماند كه مخال
روح طرح ديكتاتوري است و محمدي گفت كه محمد اول حضور داشتند.  ةهنوز در مجلس دور

بيني كرد كه دولت براي تجسس، كنجكاوي و خودمحوري تنظيم شده است. او پيش بر اساس
). محمد 26 ،12/12/59 ،شورااجراي اين قانون نيازمند به وجود يك ساواك ديگر خواهد شد (

تشكيل احزاب را  اساسي قانون سازگار با قانون اساسي خواند، زيرامجتهد شبستري طرح را نا
اين طرح به تصويب مجلس و  ).22 ،همانكند (يك كميسيون نمي كسب اجازه ازه منوط ب

صدر هم بنيابوالحسن قانون شد. در اين هنگام ديگر حتي تبديل به شوراي نگهبان رسيد و 
آنجا پناهنده و در  رفتبه پاريس  عزل شد 31/3/60از آن كه در فعاليت نداشت. او پس  ةاجاز

 نامطمئنفعاليتي مختصر و  ةشد. تنها حزب توده و سازمان فدائيان (اكثريت) هنوز اجاز
دريافت كرده بودند. موقتاً،  ،به پاس حمايت  و خدمتشان به رژيم اسالميكه  ايداشتند. اجازه

تگيري اقدام به دس 62تا بهار  1361در فاصلة بهمن مهلت اين اجازه هم به زودي به سرآمد. 
جاسوسي به نفع بيگانگان بود. دادستان كل انقالب دو  آنها اتهام اصلي سران حزب توده كردند،

» حكم اسالم«و در آن  هاي صادر كردهفته پيش از تصويب نهائي طرح قانوني احزاب اطالعيه
از عضو يا هوادار فعال يكي  . مطابق اين اطالعيه هركرده بودرا اعالم » گروهكها«در مورد 

يورش مسلحانه، مخفي  بر هم زدن آرامش و نظم عمومي،كس كه مرتكب  ، يا هر»گروهكها«
شد مفسد و كردن اسلحه و مهمات و يا دادن منزل، پول و ساير امكانات به آن سازمانها مي

). اتهام 14/6/60 ،پيام انقالب( گرديدو به سختترين مجازاتها محكوم مي شده شناختهياغي 
شد، ارتداد اقدام عليه مخالفان مي ةاين اطالعيه از قلم افتاده ولي در عمل بهان ديگري كه در

را حكم اين صدر وارد كردند. ملي، نهضت آزادي و بني ةبود. اين اتهام را، از جمله، بر جبه
براي تظاهراتي در از مردم  جبهة ملي بودد. بهانه، دعوت كرصادر  60خميني در خرداد سال 

صدر و ، به منظور ابراز مخالفت با اجراي احكام مجازات اسالمي. بني60سال  خرداد 25روز 
شد كه مي لطباتنها در صورتي  ارتداد نهضت آزادي هم دعوت را تائيد كرده بودند. حكم

  . 4ندكردميتوبه حاضر شده و راديو و تلويزيون  درمرتكبان جرم 
هاي مخالف در اواخر خرداد و اوائل و سركوب شديد نيرو ،دادستان، حكم ارتداد ةاطالعي

كه حكومت جديد نياز چنداني به قانون احزاب  نداهد اين واقعيت بودو، همه ش1360تير
. حزب توده را هم كه پس از آوردميمخالفان  بر سرخواست . بدون قانون هم آنچه را ميشتندا

قانون اساسي بود  استناد بهبا  با استناد به اين قانون، بلكهنه قانون ممنوع كرد اين تصويب 
. تازه در تاريخ جديد برنيامد اجراي قانون در صدد). به صورت رسمي هم كسي 17/2/62 .،اط(
نامه اجرائي آن به هيئت دولت را داد. آئينة آئيننامة خبر ارائ كيهان ةبود كه روزنام 6/12/1365

م كرد فرصت مناسب براي وزارت كشور اعالكه  28/8/1366در تاريخ  در آنجا خاك خورد، تا
احزاب  ةپور، عدم حسن سابقاجراي قانون احزاب هنوز فرا نرسيده است. وزير كشور، محتشمي

اعالم كرد كه احزاب در ايران  كيهان ةاي با روزناماين حكم كرد. او در مصاحبه ةدر ايران را بهان
پشت به ملت كردند و به هميشه «هم آنها  ، چونگرايانمورد اعتماد ملت نيستند. حتي ملي

  ). 12/10/66 .،ك( »اجانب و بيگانگان روي آوردند
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 ةهاي حاكمان جديد براي سركوب احزاب بود. بهانتنها يكي از بهانه »سوءسابقه«اين 
يعني واحد،  ةشد اين بود كه امت واحد اسالم جز بر مبناي كلمكه به زبان دين تعبير مي ،ديگر

كه شعار دائمي او بود،  ،»وحدت كلمه«اند باشد. اصرار خميني بر تو، استوار نميخداي واحد
يافت، كه آن مستند بر اين برداشت ديني بود. بر مبناي اين كلمه جز يك حزب اجازة فعاليت نمي

شد، نيازي به تشكيالت نداشت و در صحنة ، حزبي كه از تودة امت تشكيل مي»اللـه بودحزب«هم 
   خواند.شد كه رهبر امت او را به صحنة شعار و فعل فرا ميفعال مي سياست تنها آنگاه حاضر و

نبود. بي تأثير انحالل احزاب اسالمي مدافع واليت فقيه هم در برداشت ديني اخير 
ة ديگري جز مقابله با عمد ه وآنها كه در اثناي انقالب به وجود آمدند كار ويژ بسياري از

آنگاه كه اين وظيفه به انجام  و ركوب آنها نداشتند.شركت در س ها و احزاب مخالف وسازمان
اكبر رفسنجاني و علياي كه . در نامهوجود نداشتحياتشان  ةادام براي يد ديگر علتيرس

اي در توضيح علت انحالل حزب جمهوري اسالمي به خميني نوشتند همين را علي خامنهسيد
در تثبيت  را خود ةكنون كه وظيفكردند كه وجود اين حزب، اذكر كردند. آنها احساس مي
به عكس ممكن است «ندارد. » ديگر آن منافع و فوائد آغاز كار را«واليت فقيه انجام داده است، 

دستگي و موجب خدشه در وحدت و اي براي ايجاد اختالف و دوشرايط كنوني بهانه تحزب در
 .،ر( »سازي يكديگر بكندانسجام ملت گردد و حتي نيروها را صرف مقابله با يكديگر و خنثي

). گرچه اين تنها علت انحالل، يا تعطيل، حزب جمهوري اسالمي، سازمان مجاهدين 12/3/66
از ، آمده است نامهاين  در انقالب اسالمي، انجمن حجتيه و فدائيان اسالم نبود، ولي همانطور كه

  . 5عمده بود علل
حزبيِ مدافعان  هايرت در فعاليتپس از پايان جنگ ايران و عراق در وضعيت تعطيل و فت

احزاب را پيش از مسئلة ابتدا به مناسبتهاي مختلف صحبت  واليت فقيه تغييري به وجود آمد.
به وزير كشور ، 1367يئت دولت به مجلس در شهريور باهنر هنگام معرفي همحمد  كشيدند.

 9قانوني كه ). 25 ،20/6/67 ،شورااندازد (انتقاد كرد كه چرا اجراي قانون احزاب را به تعويق مي
). با آن كه وزير كشور 9/9/66.، ك( كرده بود تأكيد آن منتظري بر لزوم اجرايماه پيش از آن، 

 .،كاعالم كرده بود كه قانون احزاب با تأكيدات آن حضرت اجرا خواهد شد ( بعد از آنروز  دو
 ةعدم تشكيل كميسيون ماد ،نردر جواب باه و حاال وزير كشور، .ولي هرگز اجرا نشد ،)11/9/66
). مجلس 21/6/67،20، شوراتعويق خواند و مجلس را مقصر اين اهمال دانست (اين را علت  10

). 27 ،5/7/67 ،شوراخود در كميسيون مذكور رفع تقصير نمود (ة دو هفته بعد با انتخاب نمايند
ة فعاليت شروع كسب پرواناز دهم دي ماه همان سال ثبت نام براي دو ماه بعد، يعني قرار شد 

نيروهاي امنيتي و اطالعاتي را  ،عالي امنيت ملي). در همين اثنا شوراي28/9/67و  27 .،كشود (
و گروههاي  ممكن بود از جانب سازمانهاموارد تخلف از قانون احزاب را كه  ةموظف كرد كه كلي

طعانه بشود. ن برخورد قاگزارش بدهند تا با متخلفا 10 ةد به كميسيون مادنزبسر تازه تأسيس
در راستاي اهداف انقالب «الوقوع كار تشكيالتي پس از اين، شورايعالي امنيت ملي آزادي قريب

  ).29/9/67 .،كرا نويد داد (» و حاكميت نظام جمهوري اسالمي و اعتقاد به واليت فقيه
  لزوم يا عدم لزوم تشكيل احزاب هم آغاز شد.  دربارةبحث  اياممقارن همين 
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خود نظرات موافق و مخالف را جمعبندي كرد  17/10/67 ةكه در شمار اطالعات ةروزنام
تشكيل واقعي احزاب خودداري كند. ابراهيم اصغرزاده، نسبت به لزوم نتوانست از ابراز ترديد 

 و ، در بحثي در دانشگاه از تشكيل احزاب دفاع كرد10 ةمجلس در كميسيون ماد ةنمايند
ورد سياسي بشر ابايد به عنوان يك دست«جامعه خواند و اعالم كرد كه آنها  احزاب را مهندسين

تصميم  10 ةتأكيد كرد كه وزارت كشور و كميسيون ماد يوشوند. » ة جامعه پذيرفتهبراي ادار
اند. صدر، معاون وزارت كشور، به اين سئوال كه آيا اجراي اين جدي به اجراي قانون گرفته

هد شد يا خير پاسخ مثبت ائي كه بايد در جامعه حاكم شود منجر خواقانون به تأمين آزاديه
ي، يك معاون ديگر همان وزارتخانه، نيز اطمينان داد كه احزاب رالواحد موسوي الداد. عبد

سه سئوال  كيهان ة). روزنام6/10/67 .،كة فعاليت خواهند گرفت (مخالف واليت فقيه هم اجاز
كرد و پاسخ آنها را طي سه ماه منعكس نمود. مطرح ود خوانندگان خ براياحزاب  مورددر 

وزير سابق  . جالبتر از همه پاسخ بهزاد نبويجانب كارگزاران حكومت بودنداز  پاسخها غالباً
مملكت شده بود و  ةيك خالء فكري در مورد چگونگي ادار ةمعتقد به غلب كه بود صنايع سنگين

با اشاره به وجود برداشتهاي نبوي ند. قص هستنها احزاب قادر به عالج اين نكه ت گفتمي
 .،كهاي متفاوت شد (متفاوت از اسالم خواهان قبول فعاليت گروههاي اسالمي با ايدئولوژي

- ها ميسالمتي، وزير سابق كشاورزي، به نقشي كه احزاب و برخورد انديشه). محمد 25/11/67

توانند ند اشاره كرد. وي گفت احزاب ميتوانند در بازسازي پس از جنگ و تحول در جامعه ايفا كن
آزاديهاي «وسيلة مشاركت تودة مردم در فعاليتهاي اجتماعي باشند، از طريق احزاب است كه 

). 13/11/67.، ك» (تواند پايدارتر باقي مانده و مسير تكامل بخش را طي نمايدبيان و قلم مي
با تشكيل احزاب در «قل كرد كه نمايندة دادستان كل كشور، از قول منتظري ن عباس عبدي،

خود او تعدد افكار و تكثر ». اي عليه انقالب اسالمي نخواهند داشتكشور مخالفين سوژه
.، كتشكيالتي را براي تحكيم وحدت ملي الزم شمرد و رأي به عينيت اين مفاهيم داد (

و بالندگي پسند، نمايندة مجلس هم وجود احزاب را موجب رشد عبدالمجيد شرع ).26/10/67
  ).همانجا» (اي استاي كه در آن برخورد افكار نباشد جامعة مردهجامعه«جامعه خواند و اضافه كرد 

كردند. آمدند و داليل خود را تكرار ميدر اين مجادله، مخالفان فعاليت احزاب هم كوتاه نمي
سعه نيافته يك تحميل احزاب براي مردم كشورهاي تو« آقائي، نمايندة مجلس، گفت اهللاهدايت

سيستم واليت فقيه در نظام « افزود كه او ». نمايش مضحك براي نشان دادن قيافة دموكراسي است
، زيرا كه »جمهوري اسالمي با تعاريف موجود و متداول با فعاليت جدي و مؤثر احزاب همخواني ندارد

). علت 31/1/68» (تاصل بر اطاعت محض در مواضع و رفتار سياسي و اجتماعي اس«در اين تعريف 
  ). 19/11/67.، ك» (خواهند به قدرت برسنداحزاب مي«مخالفت جماراني اين بود كه 

اساسي، انحالل حزب جمهوري شوراي بازنگري قانون  12/2/68روز  ةرفسنجاني در جلس
اسالمي را بهانة مخالفت خود كرد. او گفت اگر بنا بود در ايران حزبي موفق بشود همان حزب بود 

ما ديديم كه «و امام آن را بارها تأئيد كرده بود » هاي كشور در اين حزب بودندبهترين چهره«ه ك
شخصيتهاي «و نتيجه گرفت كه » اش را انجام بدهداين حزب به كجا رسيد كه نتوانست وظيفه

  ).250 ،1 ،بازنگري( »دهندمؤثر كشور [ديگر] به اين آساني تن به تحزب نمي
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خود جائي براي بحث  1367هاي اسفند كه در تعدادي از شماره هم رسالت ةروزنام
باره را تشخيص داد:    احزاب باز كرده بود در يك جمعبندي وجود چهار موضع مختلف در اين

 ـ 4و  ،نفي مطلق احزاب ـ 3اعتقاد به آزادي مطلق احزاب،  ـ 2اعتقاد به نظام تك حزبي،  ـ  1
ديدگاه  ،اين روزنامه ام جمهوري اسالمي. به تشخيصآزادي احزاب در چهارچوب مشخص نظ

. ديدگاه سوم در بخش قابل و چهارم طرفدار چنداني نداشتند اول و دوم بر عكس مواضع سوم
خود ديدگاه چهارم را  رسالتاندركاران انقالب طرفدار داشت. توجهي از صاحبنظران و دست

ست، در دف با قبول رأي اكثريت اپذيرفت و اضافه كرد كه تحزب در معني غربي آن مترا
در آنجا ارزش با ايدئولوژي است  و كه در يك نظام ايدئولوژيك رأي اكثريت ارزشي نداردحالي

)10/12/67.(  
در موقعيت و  آناين بحث در  طرح ها وشود علت آن وعدهمطرح ميپرسشي كه در اينجا 

 بحثها، همهها و كه وعدهاشد. اول اينتواند مؤثر بميچند عامل به نظر نگارنده، زمان است. آن 
سركوب مخالفتها و به نام لزوم  ةزمان جنگ ديگر به مثابه بهانآن. درمطرح شدجنگ  پاياندر 

كه جنگ با نوشيدن جام دت ملي در يك موقعيت اضطراري كارساز نبود، به ويژه آنحفظ وح
اين،  ه بود. عالوه برزهر شكست به پايان رسيده و موجب تزلزل در اعتقاد به رهبري شد

هاي شكست، تنها در جنگ را نداشت، بلكه بايستي پاسخ بحران در حوزه رهبري، مسئوليت
توانست به همان شدت ، ديگر نميموقتاًحتي  ،ين رهبريا داد. بنابررا نيز مي كشورداريديگر 

. صداي م ديگران را نشنيده بگيردكالو ورزد خود اصرار  ةوحدت كلمضرورت بر  پيشين،
  بود.سرخوردگان و معترضان بلند شده 

در سازندگي بعد از جنگ  عامل دوم نيازي بود كه برخي از سران حكومت به شركت مردم
سازندگي در آن دوران هشت ساله كردند. خرابيهاي ناشي از جنگ و غفلت از احساس مي

حال كه جلب شركت مردم  و ديدندچنان زياد بود كه رهبران خود را عاجز از ترميم آنها ميآن
دادند. گشودند و نويدهائي هم مياي هم به روي آنها ميبايستي دريچه بوددر سازندگي الزم 

آنچه «رسالت  ةتشكيل احزاب بود. به قول مسئول بخش داخلي روزنام اين نويدها وعدةيكي از 
گرديد كه بار  در زماني ظاهر امروز تحت عنوان آزادي فعاليت احزاب مطرح گرديده دقيقاً

. )10/12/67» (اندركاران موجود خارج استگيري آنچنان افزايش يافته كه از ظرفيت دستتصميم
هاي خصوصي داخلي و خارجي هم نويد آزادي بازكردن درهاي اقتصاد به روي سرمايه وعدة

كرد كه كارها را به بخش خلخالي هم توصيه ميصادق كرد. حتي احزاب را همراهي مي
حائري شيرازي بطالن نظر دولتي كردن امور محمدصادق ). 14/8/67 .،ري واگذار كنند (خصوص

كرد كه كشاورزي، منتظري توصيه مي ، و حسينعلي)5/10/67 .،رخواند (را ثابت شده مي
اول توسعه هم تأكيد  ةدر طرح برنام .)29/11/67 .،رو تجارت را به مردم واگذار كنند (صنعت 

  شد.مي بخش خصوصينقش بر 
انكار اختالفات دروني رژيم  آگاهي سران حكومت از اين واقعيت بود كه ديگر ،عامل سوم

اي فايده ،تشكيالتيك حزب واحد بي در مخالفگروهها و جناحهاي  ةهم گردآمدنو ادعاي 
در . اين اختالفات پيش از پايان جنگ، به خصوص در ارتباط با انتخابات مجلس سوم، شتندا
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ة مجلس، آن نماينداللـه افرازيده، فرج اي شده بود كهخصمانه چنان جو، موجد آن67 اوائل سال
در اواخر فروردين » روحانيت مبارزة جامع«). انشعاب در 5/12/66 .،رخواند (» جهنم اعصاب«را 

يكي از نتايج همين اختالفات بود. پيش از آن » مجمع روحانيون مبارز«و تشكيل  67سال 
وجود دو جناح قدرتمند در داخل حزب جمهوري اسالمي اذعان كرده بود. او رفسنجاني به 

باشند. حزب بدون تشكيالت و سازماندهي مياين دو جناح در واقع نمايندگان دو «گفته بود 
). بدين معنا انشعاب 25/8/66 .،ك» (باشندشان همچون دو حزب ميولي هنگام طرح مسائل

و  اد تشكيالت براي جناح به اصطالح چپ حاكميت بودايج جهتروحانيون مبارز قدمي در 
متعلقان به اين جناح بودند كه به ايجاد تشكيالت مستقل براي خود عالقه  ،بيشتر از همه

بور هم ابتكار و فعاليت اصلي با زلزوم ايجاد احزاب و اجراي قانون م دربارةدر بحث  داشتند.
ول جنگ سركردگي حكومت در دولت، مجلس ين جناح بود. با اينكه در تمام طهمسخنگويان 

حاال برخي شواهد نشان از كاهش و بسياري از نهادهاي انقالب، در دست اين جناح بود ولي 
شد؛ جناح مخالف در گذاشته مي آنها. شكست جنگ بيشتر به حساب قدرت ايشان داشت
اين جناح قابل  يحامفوت خميني به عنوان  ؛نائل شده بودبه موفقيتهايي اشغال مواضع قدرت 

كردند؛ بايد بايد براي مقابله با اين روند خود را آماده مي اينانبود. بنابرين شده بيني پيش
زدند، آوري صفوف خود دست ميساختند، به جمعمي آشكارترجناح مخالف  باخود را  تمايزات

كردند. يجاد ميخود را ا ةپوشاندند و سازمانهاي سياسي ويژبه هويت خود لباس تشكيالتي مي
  گرفت. لزوم اجراي قانون احزاب از اين نياز سرچشمه مي دربارةبحث 

 دربارةهاي حكومتي در بحث ه جناحكنندگان وابسته بهيچيك از شركتدر اين مرحله 
. سخني اگر در ندگفتفعاليت به نيروهاي سياسي غيرخودي نمي ةاجازدادن احزاب سخني از 

اي هائي كه هنوز در دايرهنسازماتنها  ،د سركوب آنها بود. در عملمورد مخالفان بود در تائي
و  بود» نهضت آزادي ايران« ندكشيدن را داشتنفس  ةاجاز مشكالت بسيارمحدود و با تحمل 

محمدي ريشهري نهضت ». جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران«سازمان همپيوند آن 
آنها را منتسب به  رسالتسرمقالة روزنامة ). 25/11/67 .،كخواند (آزادي را بدتر از منافقين مي

). جنتي با اشاره به 8/12/67كرد (مي شركت طرد آنها ه دربهانبه اين كرد و ليبراليسم مي
 .،رنمود (موضع اخيري كه خميني عليه ليبرالها اتخاذ كرده بود پايان كار آنها را اعالم مي

 يوضت آزادي به حكومت نخواهد رسيد. و زنده است  نه). خميني گفته بود كه تا ا11/12/67
 .،كموافقت خود با تشكيل دولت موقت به رياست بازرگان را اشتباه خوانده بود ( ،در ضمن

ل پور نيز از اين گفته نتيجه گرفته بود كه پس ليبرالها ديگر حق تشكي). محتشمي4/12/67
  ).7/12/67 .،رحزب ندارند (

ين حق محروم بودند، گرچه نه به آن شدت كه ديگر ا آن هم از ولي ليبرالها پيش از
ين ا . در حالي كه مهر تعطيل بر آخرين حزب غيرفقهائي، همانگونه كه پيش ازان سياسيمخالف

به عنوان حزبي كه رهبران آن، هم  نهضت آزادي،شد،  زده 1362اشاره شد، در ارديبهشت سال 
هم در تشكيل دولت موقت بعد از انقالب نقش غالب را در تركيب شوراي انقالب سهم قابل، و 

داشتند هنوز تا چند سال بعد از حداقلي از آزادي فعاليت برخوردار بود. هنوز اجازه داشت در 
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را منتشر كند، صاحب دفتري باشد، مواضع خود را » پيك نهضت« تشكيالتسطح داخلي 
داخلي اعالم بنمايد، جلساتي در حد  هايمسائل سياسي روز در قالب جزوات و بيانيه دربارة

شركت در  ،هاي خود را تشكيل بدهد. يكي از اقدامات نهضتتجمع اعضاء برگزار كند و كنگره
 ةبا همكاري سران جبه1364در اسفند  »جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران«تشكيل 

فعاليتهائي از همان  سطحملي بود، كه پيش از اين بدان اشاره شد. اين جمعيت نيز در همان 
، به قول خود 1367داخلي. ولي اين حداقل، تا سال » خبرنامه«انتشار يك  از جمله، داشتنوع 

د به شناچار نهضت آزادي كه  چنان كاهش يافتسازمان نهضت آزادي، در پنج مرحله آن
). نهضت 2/7/67( بخواند» خفيف و خائنانه«در آن حد را حياتي  يخميني نامه بنويسد و فعاليت

تعطيل «بود چنانچه در اين وضع تغييري رخ ندهد ناگزير تن به يك  اضافه كرده ة خوددر نام
بر  ها و فشارهاي گوناگوني را كهمحدوديت از پنج مرحله در نامهخواهد داد. » شرافتمندانه

از ايجاد مزاحمت در جلسات  ذكر شده بود؛ بودند تحميل كردهنهضت آزادي و جمعيت دفاع 
گرفته تا دستگيري هشتاد تن از اعضاي نهضت، اشغال دفتر و توقيف اموال  سازمان در دفتر آن

و اسناد آن، از محروميت شغلي اعضا گرفته تا اتهام ارتداد و مزدوري بيگانگان و جاسوسي براي 
  ).»مقام محترم رهبر انقالب و بنيانگزارجمهوري اسالمي ايران«نهضت آزادي به  ة(نام .دشمنان

فاع هنوز به حد اشباع شده بر نهضت آزادي و جمعيت د اعمالاين كه محدوديتهاي 
، بازرگان ، مخصوصاًنسبت بهاي بود كه خميني به خاطر مالحظه تا حدي احتماالً نرسيده بود

به خاطر نقش او در جنبش اسالم سياسي در سالهاي پيش از انقالب و سهم او در داشت 
اولين فرصت براي وارد و  نبودند پايبنداين نوع مالحظات  به ن خميني. وارثاانقالبپيروزي آن 

، يازده ماه پس از 1369اي محكمتر بر دو سازمان نامبرده در ارديبهشت سال ساختن ضربه
نهضت  سازماننفر از اعضاي دو  90كه  اي ايجاد كردنامه را فوت خميني دست داد. فرصت

وقت نوشتند و در آن  جمهوربه رئيس ، ميت ملت ايرانجمعيت دفاع از آزادي و حاكو آزادي 
ها، تضييقات و . در اين نامه خرابيحاكم بر كشور را مورد انتقاد قرار دادنداوضاع  به شدت

بر ملت ايران روا داشته بود » انحصار، اختناق، انحراف ةده سال حكومت مطلق«هائي را كه ستم
ان دادن به اين وضع و بازگرداندن حقوق قانوني برشمردند و از مسئوالن حكومت خواستار پاي

. 6مردم به آنها و آزادي مطبوعات و احزاب و تأمين شرايط استقرار حاكميت قانوني ملت شدند
بود، از هتاكي و ضرب و شتم  و فشارها ع آزارهاانوتمام ااي از آميزه به اين نامه واكنش حاكمان

  . 7طوالنيهاي تلويزيوني و محكوميتهاي وبهگرفته تا شكنجه، زندان انفرادي، نمايش ت
بين مسئوالن نهضت آزادي و گاليندوپل، رئيس هيئت  18/9/70كه در روز در مالقاتي 

اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران دست داد آنها وضعيت سازمان خود 
  توصيف كردند:اينطور در يك سال گذشته را 

 زاحمتها به قوت خود باقي بوده و از جهاتي شدت نيز يافته است.موانع و محدوديتها و م
دفتر و آرشيو و وسايل نهضت آزادي كماكان در توقيف است. چهار نفر از اعضاي فعال و 

برند [...] مؤثر نهضت در زندانند و آزادشدگان موقت نيز در ممنوعيت و تهديد به سر مي
لت توقيف و تعطيل داشته، جز در دايرة بسيار بنابراين نهضت آزادي عمالً و اجباراً حا
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محدودي اجازة حيات و حركت ندارد و آنچه دربارة آزادي و امنيت احزاب مخالف، به 
  شود كذب محض است.ويژه نهضت آزادي و شركت در انتخابات گفته مي

دولت از طرف در اين گفتگو اعضاي نهضت اطالع دادند كه آنها پس از دعوت عمومي 
اوراق و مدارك الزم را به  ،از وزارت كشور ة فعاليتبت احزاب و گروهها و تحصيل پروانث براي

ولي پاسخي  اندشده ة فعاليتكميسيون مسئول امور احزاب تسليم كرده و متقاضي پروان
 رانسه اعالم كرد كه كميسيون مربوطه،خبرگزاري ف 1371آبان  23. روز 8اندهدريافت ننمود

   .9براي دريافت پروانه را رد كرده است نهضت آزاديتقاضاي 
نهضت در همان  ،هنوز به پايان نرسيده بود. به قول بازرگان نهضت آزاديبا اين وجود كار 

بين دين و  هرابط دربارةاظهار نظر  ةبه صورت ادام مثالًداد. شرايط به كار خود ادامه مي
براي نمايندگي مجلس و اعتراض به صورت نامزد شدن  حكومت يا پيرامون مسائل سياسي روز،

و پي گرفتن  نهضتعليه رد صالحيت نامزدهاي خود، به شكل اعتراض به بدرفتاري با اعضاي 
  . ة فعاليتكار تحصيل پروان

پس از و  نيز كم و بيش ادامه يافت 30/10/73اين فعاليتها پس از فوت بازرگان در 
از جمله به صورت تالش  تر هم شدبيش ،1376انتخاب خاتمي به رياست جمهوري در خرداد 

انتخاب  . تغيير تركيب اعضاي كميسيون بعد از10ةفعاليت از كميسيون ماد ةبراي دريافت پروان
به خاطر بياوريم  ـطلبان اي مجلس ششم توسط اصالحخاتمي و پس از كسب اكثريت كرسيه

موجد  ـكنند عيين ميمقننه، مجريه و قضائيه ت ةكه اعضاي اين كميسيون را نمايندگان سه قو
با اعالم انحالل  6/5/81اميد را دادگاه انقالب در تاريخ  اين اميدي براي موفقيت شده بود. اما

نفر از اعضاي اين  41نقش بر آب كرد. پيش از آن  »تشكلهاي وابسته و همسو«و  نهضت آزادي
و بر آنها همان  دبودن مذهبي دستگير شده ـ موسوم به ملي هايسازمان و وابستگان به گروه

دستگيري، شكنجه، زندان انفرادي طوالني، نمايش تلويزيوني،  ؛سال پيش از آن 12رفته بود كه 
 و يازده سال در مواردي تا ده سالو  ،طوالني محاكمات فرمايشي مخفي و محكوميتهاي بعضاً

آن آمد ي »تشكلهاي همسو«و  نهضت آزادي. آنچه بر سر 10حقوق اجتماعي تماممحروميت از 
شد. سازمانهاي ديگر يا به مهاجرت روا مي كمترين ستمي بود كه بر مخالفان بيرون از حكومت

 هواداران آنها در داخل يا . اعضا وناچار شدند و يا به دست كشيدن از هر نوع فعاليت در داخل
ال اعدامهاي انفرادي و دستجمعي كه در تابستان و پائيز س ةطعميا زندان شدند و  گرفتار
به قيمت  گروهي نيزاوج خود رسيد.  ةبا اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسي به نقط 1367

به كشورهاي ديگر پناهنده مدهاي سياسي، اجتماعي و رواني آن، ادوري از ميهن و پذيرش پي
. ولي دست دراز دستگاه ترور حكومتي به خارج هم رسيد و جان دهها نفر از پناهندگان شدند

  .را گرفت
لزوم تشكيل احزاب، همانطور كه گفته شد، براي مخالفان نبود؛ بحثي  دربارةپس، بحث 

اي هم اگر داشت به صورت تجديد حكومت. نتيجهدرون بود بين گرايشها و جناحهاي مختلف 
سازمان مجاهدين يا ايجاد سازمانهاي حكومتي جديد بود.  و قبليفعاليت سازمانهاي حكومتي 

فعاليت مجدد خود را سه ماه بعد مجوز رسمي دريافت كرد و  1/7/70تاريخ  در انقالب اسالمي
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دست به همين اقدام زده  جمعيت مؤتلفة اسالمي1368. پيش از آن در سال نموداز آن آغاز 
در صحنه حضور داشتند. تشكلهاي  مجمع روحانيون مبارزو  جامعة روحانيت مبارزبود. 

جامعة  ،جمعيت دفاع از ارزشهاي انقالب اسالمي» (كارمحافظه«همسوي هريك از دو جناح 
مثل به اصطالح چپ سازمانهاي و غيره) و  جامعة اسالمي دانشجويان، اللـهانصار حزب، زينب

خاص خود ة نيز هركدام به شيو ،و غيره انجمن اسالمي دانشگاهيان، انجمن اسالمي دانشجويان
  . 11سازمان رسيده بود 38به  1373بهمن  را آغاز كردند. تعداد آنها در جديدي هايفعاليت

متشكل از  هائي بودندسازمان لمه نبودند؛حزب به معني واقعي كالبته اين سازمانها غالباً 
حكومتي، كه براي  و طويل رسمي عريضصب و منفعت در دستگاههاي رسمي و غيرصاحبان من

ده بودند، سازمانهائي هم آم حفظ و گسترش امتيازات سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود گرد
قابل توجه در ميان طبقات و قشرهاي مردم، بدون گرايش به عضوگيري وسيع و  ةبدون پاي
آنان با سطوح رهبري را سازمان بدهد. برخي  ةبدون تشكيالتي كه فعاليت اعضاء و رابط بنابراين

و  ندشدكيل ميشركت در انتخابات مجلس، تش اين سازمانها تنها براي يك هدف خاص، غالباًاز 
بين اين سازمانها، صرفنظر از رقابتهاي  ة. رابطندرفتبيرون مي هپس از تحصيل هدف از صحن

يافت، و از طرف ديگر بر اساس درون جناحي، از يكطرف بر محور همسوئي جناحي سازمان مي
 حذفي بر محور اخراج هرچهة حذفي بين جناحهاي حكومتي. مبارز ةمخاصمه در امتداد مبارز

هاي حكومتي از همان گشت. جناحز مواضع قدرت و منفعت در حكومت ميرقيب ا وسيعتر
زيست تا آن هنگام كه ميخميني . مشغول بودنداين مبارزه  بهابتداي تشكيل جمهوري اسالمي 

. ي حكومت رعايت شودبين جناحها و قدرت در تقسيم امتيازاتتناسب و تعادل  كردمي سعي
سران اين و  شد» كارمحافظه«نصيب جناح  ارزه شدت گرفت. پيروزياو اين مب پس از فوت

مجمع جناح مواضع قدرت را يك به يك از دست رقيب خارج كردند. كار به جائي رسيد كه 
 1372پور در ارديبهشت را محتشميآن ناچار دست از فعاليت برداشت. خبر روحانيون مبارز

  ).5/12/72 .،س( شدالخروج ممنوعيان همين سال هم در پا). خود او 26/2/72 .،س( اعالم كرد
تالفات در درون اين جناح به خفرصتي براي ظهور آشكارتر ا» كارمحافظه«پيروزي جناح 

بيشتري به  ةتر بودند موقع را براي اعمال فشار بر آنها كه عالقوجود آورد. آنها كه سنتي
مناسب ديدند. جمعيت مؤتلفه و  روان شهرت يافتندنوگرائي اقتصادي داشتند و به ميانه

هاي بر سياست گيريخرده ةو دامن جمهور، رفسنجاني، گشودندهمسويانش زبان نقد را بر رئيس 
در  ، حركتياو را گستردند. اين روند طرف مقابل را وادار به واكنش كرد. شكل غائي و بارز آن

حزب «به تشكيل 1377 كه در خرداد 12، بود1374دي  ،پنجم مجلس ةانتخابات دور ةآستان
حكومتي » چپ«مجلس سازمانهاي جناح ة انجاميد. در انتخابات اين دور »كارگزاران سازندگي

مجمع روحانيون مبارز هم دوباره فعال شد. فعاليت آنها به  زماننيز شركت كردند. در همين 
حزب دند. شروان موفق به ايجاد اقليتي نيرومند در مجلس پنجم به اتفاق ميانه و ثمر نشست

ة سياسي در نيم تتحوال به دنبالاي از تعداد پرشمار احزابي بود كه نمونه كارگزاران سازندگي
كاران همسو با جمعيت مؤتلفه، كه زير . انحصارطلبي محافظهاول سالهاي هفتاد تشكيل شدند

گرفت و به اخراج رقيبان از مواضع قدرت شعار حمايت از واليت مطلقة فقيه انجام مي
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طلبي و جمهوريخواهي خوردگان به نوعي از اصالحآوردن شكست موجب روي انجاميدمي
شد كه با قبول محتطاطانة برداشتهاي روشنفكرانه از دين همراه بود. سخناني كه در مي

گفتند اينموقع برخي از متعلقان به اين طيف دربارة مردمساالري، آزادي و توسعة سياسي مي
 شد تفاوت آشكار داشت.پيش در همين زمينه بر زبان و قلم آنها جاري ميبا آنچه در سالهاي 

طلبانه با شعار مردمساالري ديني به وجود آمده بود كه درست به همين علت حركتي اصالح
انتخاباتي خاتمي از جمله به  ةتوانست از استقبال مردم برخوردار شود. اين شعار در برناممي

تأثير  1376آور او در دوم خرداد عكس شد و در پيروزي حيرتآزادي احزاب من وعدةصورت 
نوري، گفت كه حضور حماسي مردم در انتخابات دوم  اللـه، عبداو ة. وزير كشور كابينگذاشت

). 10/6/76 .،سگرائي فراهم كرده است (ة سياسي و تحزبخرداد فرصت مناسبي براي توسع
  ). 4/3/77 .،سراي احزاب را اعالم كرد (هم او آمادگي دولت براي صدور مجوز فعاليت ب

طلبان حتي به فكر اصالح قانون احزاب افتادند. آنها گامهاي اول در اينسو را پس از اصالح
 10 ةجديد مجلس در كميسيون ماد ةپيروزي در مجلس ششم برداشتند. محسن آرمين، نمايند

 داد كه او خبر». ري جدي استقانون فعلي احزاب نيازمند تجديد نظر و بازنگ«اعالم كرد كه 
و اعالم كرد كه وزارت كشور هم  قرار دارداين امر در دستور كار كميسيون امنيت ملي مجلس 

  ). 22/6/79 .،ايدر اينباره مطالعات جدي را شروع كرده و قول همكاري با مجلس را داده است (
شناس، مدير كل زاب جديد تسريع شد. محمد جواد حقدر عمل نيز صدور مجوز براي اح
مطبوعاتي از صدور مجوز براي  ةدر يك مصاحب 1380سياسي وزارت كشور در اواخر تير 

سازماني كه  36خبر داد و آنرا با خوشحالي با تعداد تنها » گروه، حزب و تشكل سياسي«146
). در همين سال 31/4/80 .،ايبه كسب مجوز نائل شده بودند مقايسه كرد ( 1376تا خرداد 

تسهيالت به آنها را به  ةو ارائ احزابايجاد وفاق در بين  ةاحزاب را تشكيل دادند كه وظيف ةخان
نگرفت وفاق بود. افزايش مجوزها نه موجب پيدايش  صورت ولي آنچه در عمل .13عهده گرفت

  بار آورد. ه احزاب واقعي شد و نه آزادي سازمانهاي سياسي جديد را ب
. سرنوشت  آزادي شروع شد به زودي از نفس افتاد هتجحركتي كه با انتخاب خاتمي در 

هاي سياسي مخالف كه سازمان ينا نظر ازت. صرفطلبي حكومتي پيوساحزاب به سرنوشت اصالح
  شدمي فشارها و تضييقاتي كه بر آنها واردحكومتي باز هم از مجوز و پروانه محروم ماندند، غير

آذر در فروهر پروانه اسكندري و داريوش ، نحزب ملت ايراافزايش نيز يافت. قتل رهبران 
شواهد اين  نهضت آزادي،ـ مذهبي و  ملي هايگروه محدوديت و آزار فزاينده برو  ،1377

نصيب بي آزارهاهم از اين  ، اعم از قديمي يا نوساخته،طلب حكومتيافزايش بود. احزاب اصالح
)، حبس آميخته 81م آقاجري (آبان )، حكم اعدام هاش78نماندند. ترور سعيد حجاريان (اسفند 

ها نفر ديگر، ن يوسفي اشكوري، علي افشاري و دهعباس عبدي، اكبر گنجي، حس به شكنجة
سازمان مجاهدين انقالب  حزب مشاركت اسالمي،سازيهاي پي در پي براي رهبران و فعاالن پرونده

ي مطبوعاتي و اينترنتي )، تعطيل ارگانهاتحكيم وحدتو انجمنهاي اسالمي دانشجويان ( اسالمي
 كارانهائي از آنست. محافظهآنها، دستگيري، حبس و شكنجة فعاالن دانشجوئي، تنها نمونه

ننشستند. موقعيت آنها در درون حكومت  ياز پا يقدرتمند با انتخاب خاتمي به رياست جمهور



 

 ١٣٢

حكومتي وارد  انطلبحاي كه آنها بر اصالمحكمتر از آن بود كه با اين باد دچار تزلزل شود. ضربه
نيز شد. از بازنگري در قانون احزاب هم ديگر  اين جناحساختند نصيب سازمانهاي سياسي 

اي يا طرحي با رسيد و مجلس اليحهخبري نشد. به فرض كه بازنگري در مجلس به انجام مي
  .14كرد، رد آن مصوبه توسط شوراي نگهبان محتوم بوداين مضمون را تصويب مي

  
  مطبوعاتسركوب 

احزاب نقل كرديم مطبوعات را هم شامل  دربارةاز خميني  سخني كه در بخش پيشين
اولين ضربه را  1358در مرداد  و كرد تعجيل كردنددر اجراي تهديدي كه او ميعامالن، شد. مي

  توقيف شد.  ةطعميكجا نشريه  22 آيندگانوارد كردند. بعد از 
هاي نهضت روزنامهيعني ، انقالب اسالمي ،بهة مليج، ميزان از اين زمان تا هنگامي كه

اي باقي سال نكشيد. ديگر روزنامه دوصدر را هم تعطيل كردند بيش از ملي و بني ةآزادي، جبه
اي كه سال اول انقالب منتشر روزنامه و مجله 444را بگويد. از  جبهة مخالف حرفنماند كه 

روزنامه و مجله 121تنها  66در پايان سالاند. تا چند سال بعد حتي نيمي نيز باقي نم شدمي
مملكت اسالمي در قول وزارت ارشاد، ). به ...وIran Research Group 21، 4جواز انتشار داشت (

رنگارنگ روبرو شد كه صد البته جاي مطبوعات اسالمي در ميان  ةاوان انقالب با صدها نشري
تي كه مطبوعات طاغوتي را شكست و ديگر اسالمي به راس ةحركت توفند«آنها خالي بود. اما 

  ). 11 ،1» (نظام اسالمي نگشتة [...] از اين بابت خطري جدي متوج
 شد.اي كه در اين سالها بر مطبوعات مستقل وارد شد از دو قانون مطبوعات ناشي ميضربه

تصويب كرد، و ديگري در طرح قانوني مصوب  23/5/58يكي قانوني كه شوراي انقالب در 
و دو روز بعد از آن. يكي در ماههاي اول انقالب و  26/12/64لس و شوراي نگهبان در تاريخ مج

ديگري هنگامي كه حكومت فقها تثبيت شده بود. با اين كه قانون مصوب شوراي انقالب 
خالي از تمايالت سركوبگرانه نبود، ولي در مقايسه با قانون مصوب نيز ) ...و 96، 1358 ،قوانين(

كميسيوني كه در قانون اول تنها مسئول صدور مجوز براي مطبوعات بود  عتدل بود.م 64سال 
در قانون دوم به هيئت نظارت دائم بر كار آنها تبديل شد. در تركيب اعضاي اين كميسيون 

را نه رئيس  ادانشگاهه ةسهم نمايندگان مطبوعات از دو به يك كاهش يافت. قرار شد كه نمايند
سه فصل جديد اضافه  64ر فرهنگ و آموزش عالي تعيين كند. به قانون سال دانشگاه، بلكه وزي

كردند. يك فصل اختصاص به تعيين رسالت مطبوعات دارد. از جمله به صورت پيشبرد اهداف 
انگيز و قرار ندادن هاي كاذب و تفرقه تالش براي نفي مرزبندي« ،قانون اساسي جمهوري اسالمي
مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري [...] و ترويج و «، »يكديگر اقشار مختلف جامعه در مقابل

فصل ديگر كه ». حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي«، و »تبليغ فرهنگ اصيل اسالمي
به نام حقوق مطبوعات است، بيشتر صرف تحديد آن حقوق شده است، زيرا مطبوعات را به 

كند. فصل سوم كه مي موظف» حقير و تخريبپرهيز از توهين، ت«و » رعايت موازين اسالمي«
توان بر آنها نام الحاد آن كنشهائي است كه مي ةكند، شامل همحدود مطبوعات را تعيين مي

به اساس جمهوري «و يا در آنها ترويج مطالبي را ديد كه  شانداد، مخالف موازين اسالمي شمرد
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كرات، نفي تبليغ و ترويج اسراف و فحشا و من ةد. ممنوعيت اشاعكننمي» اسالمي لطمه وارد
. در هستندتبذير، ايجاد اختالف بين اقشار جامعه و نظاير اينها هم از موضوعات همين فصل 

كه  ـ و وظايف هيئت منصفه اختصاص داشت به تركيب 1358ماده از قانون مصوب  8حاليكه 
قانون مصوب  ـ استآن تشخيص تخلف و تجويز يا عدم تجويز تخفيف در مجازات  ةوظيف

پردازد، آن هم تنها با اين محتوا كه رسيدگي به تنها در يك ماده به اين موضوع مي 1364
فشار بر مطبوعات در زماني  شود.جرايم مطبوعات در دادگاهي با شركت هيئت منصفه انجام مي

كرد آنچنان سنگين بود كه برخي از نمايندگان مي بحث 1364طرح قانوني  دربارةكه مجلس 
تر از مفاد شمردند كه خود سختو يا حتي مغاير با واقعيتي مي ضروريوجود آن قانون را غير

مشكل مطبوعات در حال حاظر مشكل قانوني «آبادي گفت هادي نجفآن طرح بود. محمدعلي
او ». مشكل اين است كه [...] ما تحمل انتقاد نداريم«، مشكل خودسانسوري است، »نيست

كسي كه بخواهد حرفي  ا مشكل مجلس مقايسه كرد، كه در آنجا هم هرمشكل مطبوعات را ب
علي پناهنده،  ،...). همكار اوو 30 ،27/10/64 ،شورا، يعني مالحظه، بكند (»فكر هزار«بزند بايد 

حاال يا « :شود اشاره كردبه ناراحتي مردم از اين مطبوعات و سانسوري كه بر آنها تحميل مي
). مخالف ديگر محمد خاتمي، 32 ،همانجا» (كند، يا كسي سانسور ميكنندخودشان سانسور مي

به علت مبهم بودن مفاهيمي بود كه در متن طرح قانوني به وزير ارشاد وقت بود. مخالفت او  
. گذاشتمي» راه را براي اعمال سليقه و اجتهاد افراد در عملِ به قانون باز«كار رفته بود و به قول او 

» انصافي يك نقد و يك نظريه و يك اعتراض را تحملكه اشتباه و گاه بي«د دااو ترجيح مي
ما در چارچوب اصول مصون و  ةولي در مقابل آن حق اظهار نظر و آزادي بيان در جامع«بكند، 

  )....و 22 ،30/10/64 ،شورا» (محفوظ بماند
ختصر ولي تخفيفي مبود كه  آنپس از و تنها وضعيت تا فوت خميني ادامه داشت اين 

 ،از جمله ،ارشاد، محمد خاتمي بود. نتيجه يروز ،تخفيفاين . باني در آن پديد آمدناپايدار 
بين  ةدر فاصل 138به  92ها از ها و ماهنامهنامهو هفته 19به  10ها از افزايش تعداد روزنامه

نشريات تا آذر  ). به قول معاون مطبوعاتي آن وزارتخانه تعداد7/12/69 ،اطبود ( 1369تا  1367
). برخي از مجالت تازه با مسئوليت و همكاري 3/9/71 .،فقره رسيد (س 369به  1371سال 

آنها به حكومت اسالمي براي مسئوالن وزارت ارشاد  ه بودنعالقبيشد كه مينويسندگاني منتشر 
ت از جمله شد، مطالب اين نشرياهم آشكار بود. به رغم همة سانسوري كه بر اينها هنوز وارد مي

 ناميدند.مي» توطئة فرهنگي«اي بود كه سران و سخنگويان انحصارطلب رژيم آنرا مظاهر آن پديده
دشمني را با انواع وسائل اعمال و اين به همين سبب بود.  دشمني آنها با اين نشريات نيز بعضاً

جمهوري ، 15هانكي .ها و مجالتي كه در اختيار آنها بودروزنامه كمك كردند. از جمله بامي
و سياست  ،غربزده خودشانحمالت عليه نشريات به قول  پانزده خردادو ، سوره، رسالت، اسالمي

ي از پاشيدن هيچ روز تقريباًكه  كيهان كردند. مخصوصاًوزارت ارشاد را رهبري ميمطبوعاتي 
ضمن خود  8/12/69 ةكرد. اين روزنامه در شمارهاي مستقل خودداري نميزهر عليه مجله

اظهار اميدواري  »در مطبوعات نفوذ كرده است خطر ليبراليسم و غربزدگي كه اخيراً«اشاره به 
» مردم«از  رسالترا نيشتر بزنند و كلكش را بكنند. » اين دمل چركين«به زودي  كرد كه
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) و 1/7/70فرهنگي مطبوعات منتظر هيئت منصفه ننشينند ( ةخواست براي مقابله با توطئ
ئي خواهان تجديد نظر در انتخاب مسئول اقم در يك گردهم ةعمي ةالب حوزمدرسين و ط

نشريه و تصفيه در وزارت  20شهداي مشهد هم طالب تعطيلهاي هفرهنگي كشور شدند. خانواد
  ).1/2/71 .،ك( گرديدندارشاد 

. خاتمي به اين علت و يافتپايان  كاهش سانسورو دوران  فشارها سر انجام به ثمر نشست
 .،ساستعفا داد ( ، از پست وزارت ارشاداعتنائي مسئوالن باالتر به اين امورلت بيبه ع
به خاطر تصوير قابل تفسيري كه روي جلد  18/7/70در  گردون ة). پيش از آن مجل27/4/71

 ةخود منتشر كرده بود توقيف شده بود. در ارديبهشت همان سال با انفجار بمبي در دفتر مجل
به  27/1/71در روز  فارادعلمي  ةطيل، گرچه موقت آن، شده بودند. مجلموجب تع دنياي سخن

قرار گرفته و تعطيل شده بود. در  اللـهمورد هجوم حزب» مشكوك«علت چاپ يك كاريكاتور 
را در يك دادگاه مخفي به يك سال زندان  سالم ةدبير روزنامسردي ماه سال بعد عباس عبدي، 

، لغو تكاپوو  ،فكور، آواي شمال). تعطيل 72/ 22/10و  18، 16، 13، 4 .،محكوم ساختند (س
اقدامات ديگري بود  ةاز جملپيام دانشجو و توقيف  ،انديشة آزادو ، جهان اسالم، حوادثامتياز 

شد. حمله به دفاتر ، بيوقفه تكرار مييكه در اين مرحله، تا انتخاب خاتمي به رياست جمهور
نگاران، تذكرات و تهديدهاي بيوقفه به مسئوالن زنامهنشريات مخالف، احضار و بازداشت رو

اي به آنها، ممانعت از پخش نشريات و البته ، امتناع از تحويل كاغذ به قيمت يارانه16نشريات
انواع ديگر فشار بر مطبوعات بود. از آن هنگام نيز كه تن به حضور هيئت از امان سانسور بي

آنچنان تركيب كردند كه ظن بيطرفي بر آنها  يئت رااين همنصفه در دادگاه دادند، اعضاي 
آذري قمي، راستي، خزعلي، شرعي، حسينيان، عباسعلي عميد احمد بيهوده باشد. آخوندها 

و عسگر اوالدي،  اللـهفرد، مرتضي نبوي، حبيبزنجاني، سيدرضا تقوي و غيرمعممين غفوري
  ). 16/7/74، 12/5/74، 9/5/73 .،راين اعضا بودند (غالمحسين الهام، از معروفترين 

هاي سياست مطبوعاتي در اين مرحله امتناع از صدور مجوز بود. به يكي ديگر از مؤلفه
. شدصادر  زمجو 116و  105، 70، 69تنها به ترتيب  1375تا  1372عنوان نمونه در سالهاي 

استثناء  رسيد و از آن پس با دو 281يعني سال انتخاب خاتمي به  1376اين رقم در سال 
مورد  445به  1381هم بيشتر شد. تعداد مجوزهاي صادره در سال  ) باز79و  77(سالهاي 

 79خاتمي تا سال  جمهوري رياست ةافزايش تعداد مجوزها در دور. 17سحرخيز)عيسي رسيد (
منتشر شد همراه  واقعاً ـصرفنظر از طول مدت انتشار  ـها و مجالتي كه با افزايش تعداد روزنامه

مورد رسيد. اين روند از آن پس  1018به  1379و در سال  799به  1376رقم در سال اين بود. 
). افزايشي ديگر در همانجارا پشت سر گذاشت ( 1312رقم  1381متوقف نشد و در سال 

ميليون نسخه پيش از دوم خرداد  2/1شمارگان نشريات بازتاب يافت كه ميانگين آن از روزانه 
اي . اما حملهبودشمارگان مطبوعات نقطة اوج  كه رسيد 1379يون در بهار سال ميل 4/3، به 76

به مطبوعات آغاز كردند ورق را برگرداند. در اين سال كار بار ديگر كه در ارديبهشت همين سال 
قول مصطفي  از). رقم توقيفيها، همانجا(كشيد به توقيف  روزنامه، 20، از جمله نشريه 50حدود 

 ،امروزنشريه رسيد (ت.  108به  1382، تا مرداد مردمساالريير مسئول روزنامة كبيان، مدكوا
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ليون نسخه در روز يم 2/2). در نتيجه شمارگان نشريات هم رو به كاهش گذاشت و به 18/5/82
اد مجالت ورزشي، خانوادگي و رسيد. اگر كاهش بيش از اين نشد به علت افزايش تعداد زي

كار سركوب مطبوعات كه پيش از رياست خاتمي  با  ).همانجاود (پسند در همين مدت بعامه
و قضائيه واگذار شد.  ةقو ةگرفت پس از آن به عهدصدي در دست وزارت ارشاد، انجام ميتقدم ت

پي در پي مسئوالن نشريات،  كند. احضاراين قوه تنها به توقيف نشريات نامطلوب اكتفا نمي
كه به حكم قاضي  ستو شكنجه مجازاتهاي ديگري حبس، كشيدن آنها به دادگاههاي فرمايشي

شود. در ميان قربانيان اين قوه كمتر نشريه يا مدير مسئول و يا سركوب بر آنها تحميل مي
آنها اغلب يا متعلق به طيف شود كه شهرت به الئيك بودن داشته باشد. اي پيدا مينويسنده

   .18اند يا روشنفكران دينيطلبان حكومتياصالح
ات تغيير هم بيشتر مطبوع در جهت سركوب باز» كارمحافظه«يكي از اقدامات جناح 

هاي اول در اينكار را به صورت كوشش در تدوين يك طرح قانوني در قانون مطبوعات بود. گام
، يعني تا 1379). اما تصويب نهائي آن تا پايان فروردين 25/3/74 .،سبرداشتند ( 1374سال 

كار مجلس پنجم به طول انجاميد. تغييرات متوجه چند موضوع در قانون نزديك به انتهاي 
اعضاي هيئت نظارت افزودند، آنهم يكي از سازمان تعداد  دو عضو بر -1بود:  1364مصوب 

تعدادي  - 2قم به انتخاب شورايعالي آن حوزه،  ةعلمية تبليغات اسالمي و ديگري از اساتيد حوز
مطبوعاتي خارج  جرايمرا از شمول  64قانون مصوب سال  25و  24، 6مذكور در مواد  ايم از جر

دادگاه انقالب گذاشتند.  ةامنيتي درآوردند و رسيدگي به آنها را به عهد جرايم در زمرةكرده و 
» كارانمحافظه«ة جمعي واگذار شد كه اكثريت آن با تعيين اعضاي هيئت منصفه به عهد -3

بر تعداد مسئوالن جرم افزودند  -5يف مطبوعات را دادند. به هيئت نظارت اختيار توق -4است. 
ات را به اطاعت از تصميمات مطبوع -6كردند.  آن نيز شامل را و نويسندگان مطبوعات

آزادي  هتجاوز برا در . اين تغييرات دست حاكمان 19عالي امنيت ملي موظف ساختندشوراي
اخر كار مجلس پنجم انجام دادند، هنگامي اين تغييرات را در او مطبوعات بيش از پيش باز كرد.

اي بر مطبوعات تازه نسيمگذشت، مي جمهوري خاتمياز رياست  يك سال و نيمكه حدود 
وزيد و شور و شوقي در روان مسئوالن، نويسندگان و خوانندگان آنها پيدا شده طلب مياصالح

طلبان . برخي از اصالحشد» كارانمحافظه«انتخابات مجلس ششم موجب اضطراب نتيجة  بود.
اكنون نوبت وفاي به اين قول و  پيروزمند پيشاپيش قول اصالح قانون مطبوعات را داده بودند

  رسيده بود.  
طلبان مجلس ششم در كار اصالح قانون مطبوعات نه درنگ كردند و نه اكتفاء به اصالح

وحانيون مبارز، مجيد مجلس پنجم، آنطور كه يك عضو ر الغاء تغييرات وارد شده بر آن در
). طرحي كه آنها تهيه كردند نظر بر اصالحاتي فراتر 25/4/79 .،ايانصاري، پيشنهاد كرده بود (

كرد، ممنوعيت انتشار اطاعت مطبوعات از مصوبات شوراي امنيت ملي را حذف مي :از آن داشت
ي بررسي صالحيت ساخت، استعالم از مراجع ذيصالح برامطالب عليه قانون اساسي را ملغي مي

كرد، مسئوليت مقاالت و هيئت نظارت خارج مي ةمتقاضي و مدير مسئول نشريات را از عهد
كرد، شرايط كسب مجوز و اشتغال به مطالب مندرج در نشريات را محدود به مدير مسئول مي
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و  داشت،كرد، محدوديت جغرافيائي نشريات را از ميان برمينگاري را تسهيل ميروزنامه ةحرف
از جمله از طريق حذف عضو سازمان تبليغات اسالمي و افزايش  ،تركيب اعضاي هيئت نظارت را

اينها هم براي رفع البته همة ). 25/4/79 .،ايداد (تغيير مي ،نگارانيك عضو از ميان روزنامه
ساخت. كليات اين طرح با نواقص قانون مطبوعات كافي نبود، ولي اصالح جزئي آن را ممكن مي

نماينده با قيد يك فوريت تصويب شد، ولي هنگامي كه رسيدگي نهائي آن در روز  106امضاي 
در دستور كار مجلس قرار گرفت رهبر جمهوري اسالمي مداخله كرد. او رأي بر  16/5/82

نامشروع بودن طرح داد و تصويب آن را مغاير با مصلحت نظام شمرد. رئيس مجلس نيز اطاعت 
در پاسخ اعتراض نمايندگان گفت كه اين يك حكم  و ستور خارج ساختكرد و طرح را از د

تعيين سياستهاي كالن نظام طبق قانون «حكومتي است. معناي واليت فقيه همين است. 
  ). 17/5/79 .،اي» (اندرهبري است و ايشان مصلحت را اينگونه ديده ةاساسي بر عهد

هر گامي كه ديگر د. از آن پس حكم حكومتي در عين حال حكم بيهودگي كار مجلس بو
بي طلبان مجلس برداشتند تا شايد تخفيفي جزئي در فشار بر مطبوعات وارد سازند اصالح

كه براي ايننگاران بود، تصويب طرحي به نفع روزنامه اين كوششهاي مجلس. يكي از نتيجه بود
نگهبان اين  شورايآنها نيز در دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه انجام بگيرد.  ةمحاكم

تن از نمايندگان را وادار به  120مصوبه را با استناد به حكم حكومتي مذكور رد كرد. اين عمل
بود كه آيا ايشان، با توجه به گذشت چند سال از آن  ايناستعالم از مقام رهبري كرد. سئوال 

اگر داده سخي ). پا24/8/82، فاراهستند؟ (ت. » همچنان بر عدم تغيير قانون معتقد«حكم، 
اقدام ديگر مجلس تفسير قانون اقدامات تأميني بود كه براي جلوگيري شده هنوز نامعلوم است. 

از سوءاستفاده از آن قانون عليه مطبوعات انجام گرفت. اين تفسير، همانطور كه در فصل پيش 
حت اشاره رفت، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و در قعر بايگاني مجمع تشخيص مصل

  ناپديد گشت. 
همزمان با جلوگيري از كوششهاي مجلس براي  ،رفه آن كه مجمع تشخيص مصلحتُط

به كار تدوين سياستهاي كلي نظام در مورد مطبوعات گمارد.  ، هيئتي رااصالح قانون مطبوعات
اش را ). نتيجه21/5/82 ،امروزبه بعد، چهارده جلسه تشكيل داد (ت.  1380هيئت از مرداد  اين

  توان تصور كرد.يم
 هاي جمعي را هم در پي داشت.ايجاد محدوديت در آزادي ديگر رسانه ،سركوب مطبوعات

هاي بوده است. بعد ويدئو، و رسانه»  كارمحافظه«كه هميشه در انحصار حكومتگران  صدا و سيما
 ويدئو يعني«ها مورد تهاجم قرار گرفت. بر ديوار شهرها نوشتند: قابل دريافت از طريق ماهواره

اي آنرا يكي از ابزارهاي ترويج ). خامنه20/8/70 .،س» (هاي غرب و شرق به خانهدعوت فاحشه
). ولي آنگاه كه در جلوگيري از نشر آن عاجز 21/9/71 .،سابتذال و فساد اخالقي خواند (

 كيهان ماندند، سعي در كنترل آن از راه توليد ويدئوهاي اسالمي كردند. نوبت ماهواره رسيد.
محمدجواد  .)22/12/70غرب عليه آسيائيها خواند ( ةتهاجم فرهنگي گسترد ةرا وسيلآن

). علما عليه آن 2/3/73 .،رگيري است (الريجاني گفت علت ممنوعيت آن بدآموزي و وقت
مستمر نيروهاي انتظامي شد.  هايهبرنام ازآوري آنتنها ). جمع...و 17/5/73 .،رفتواها دادند (
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شبيخون «ترين ترفندها براي مسدود ساختن تازهاز  ،هااختالل در دريافت فرستندهايجاد 
با انواع ممنوعيتها و  زمان كه به ايران راه يافتاز اين طريق است. اينترنت از همان» فرهنگي

اند و مشغول به در سالهاي اخير گرفتار تارنماهاي اينترنتي شدهحاكمان . مواجه بودمحدوديتها 
به درون اينترنتي وسائل و تعبيه قوانين براي مسدود كردن راه ورود پيامها و خبرهاي تمهيد 

هاي مقررات و ضوابط شبكه«انقالب فرهنگي پيشقدم شد و  يشورايعالدر اين زمينه، ها. خانه
قضائيه هم بيكار  ة. قو20خود تصويب كرد 1380آبان  16 ةاي را در جلسساني رايانهراطالع

اي اي ساخت كه اليحههي كارشناس را مأمور بررسي ابعاد مختلف جرايم رايانهگرو، ننشست
مناسب براي مجازات مجرمان تدوين كنند. عبدالنبي نمازي، دادستان كل كشور، گفت تا 

انجام خواهد با استناد به قانون مطبوعات  ة متخلفانمحاكم ،كار اين گروه ةنتيجروشن شدن 
تارنماها اين اقدامات را  گذاري بر][صافي» فيلترينگ«). 7/2/82 ،ايران امروز(ت.  گرفت

  يابد.    بيشتري مي ةكند و هر روز توسعمشايعت مي
  

  امتناع از تصويب طرح جرم سياسي و منع شكنجه
ممنوعيت احزاب مخالف و سركوب مطبوعات انتقادي يا مخالف همانطور كه از طبيعت 

نگاران، نويسندگان شكنجه، و در موارد بسيار، اعدام روزنامهخيزد با پيگرد، بازداشت، عمل بر مي
و فعاالن سياسي، يعني كاركنان و گردانندگان مطبوعات و احزاب همراه بوده است. ممنوعيت و 

ديديم كه حتي نمايندگان مجلس نيز از  .شودسركوب البته محدود به اين نوع كسان نمي
گذرد. از كنار روحانيون منتقد نيز نمي سانسور. پايمال شدن حقوق اساسي خود معاف نبودند

اينگونه بيدادگريها آنچنان فراوان است كه به تكرار آنها در اين  دربارةو نوشتار  مداركاسناد و 
طلبان در مجلس نه تنها رياست خاتمي و اكثريت اصالح ةنوشته نيازي نيست. تجاوزات در دور

طلبان نه تنها اصالح هاي. اعتراضات و افشاگريندنيز شد، بلكه در مواردي تشديد ندتخفيف نيافت
، بلكه حقوق شهروندي خود آنها نيز در معرض تجاوز قرار گرفت. كوششهاي مجلس ندمؤثر نشد

رفت، با مخالفت ششم براي تحديد بيدادگريها از طريق قانونگذاري، همانطور كه انتظار مي
اينجا اشاره به دو اقدام اكثريت مجلس ششم در  نتيجه ماند. دررو شد و بيبشوراي نگهبان رو

ة رسيدگي به آن طرح قانوني تعيين جرم سياسي و نحو اقدام دربارةاين زمينه الزم است. يكي 
  ، و ديگري ممنوع ساختن شكنجه.بود

م سياسي و مطبوعاتي علني است و با يرسيدگي به جرا«قانون اساسي  168طبق اصل 
با اينكه در همين اصل تعيين » گيرد.دادگستري انجام مي حضور هيئت منصفه در محاكم

قانونگذار گذاشته شده است، نهادهاي  ةاختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي به عهد
قانونگذاري جمهوري اسالمي، تا مجلس ششم، ميلي به تدوين آن قانون از خود نشان ندادند. 

اين كار روي آورد. كليات طرحي كه به  در همان ماههاي اول فعاليت خود به ششممجلس 
به تصويب كميسيون مشترك امنيت و  15/9/79نماينده رسيده بود در تاريخ  58امضاي 

عمومي مجلس رسيد. رسيدگي ة حقوقي مجلس و در اوائل خرداد سال بعد به تصويب جلس
 ا،يب رسيد. امبه تصوطرح و اوائل ماه بعد انجام شد و همان ماه خرداد در اواخر  نيزنهائي 
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منتشر كرد. يك هفته بعد  7/4/80توسط شوراي نگهبان را در روز  طرحخبر رد  ايران ةروزنام
طرح جرم سياسي اعالم «گفت  جمعيت مؤتلفه اسالمي،اوالدي، دبير كل عسگر اللـهحبيب

ة نتيج حرف). او با اين 14/4/80 .،اي» (جنگ با قانون اساسي و اسالميت نظام است
ئي را كه مجلس براي براي جلب موافقت شوراي نگهبان از طريق تعديل طرح قانوني هاكوشش

يس كميسيون ئاز قول ناصر قوامي، ر ،داد، از پيش روشن ساخت. در فصل پيشخود انجام مي
اشكم شباهت و به شير بي يال و دم  طرح تعديل شده وكه  ديديمحقوقي و قضائي مجلس، 

  لي شوراي نگهبان به آن هم رضايت نداد. ) و27/9/81 .،اييافته بود (
 ،گذشته از تعريف جرم سياسي و مصاديق آناز ارائة اين طرح، طلبان اصالح هدف

م سياسي در دادگاههاي غيرعلني و بدون حضور يمتهمان به جرا ةممانعت قانوني از محاكم
ده است. هيئت منصفه بود، روشي كه تبديل به عمل عادي دادگاههاي جمهوري اسالمي ش

به قانون اقدامات تأميني و يا  گذاشتند، به صورت استناد، مثالًدادگاهها، اگر وقعي به قانون مي
، روزنامة رسميقانون مجازات اسالمي، بخش تعزيرات، بود. با اين كه موادي از قانون اخير (

ي در مورد بحث ما نيز هست، ول مي دارد كه موضوع طرح قانونيي) اختصاص به جرا4/4/75
هيئت منصفه ضرورت وجود رود و نه صحبتي از ميسخني م يجا نه از ماهيت سياسي آن جراآن

  شود.  آنها مي دربارةبراي داوري 
اعمالي (فعل يا ترك فعل) است كه  ةمهم ديگر در طرح قانوني مذكور توجه به انگيز ةنكت

ن اعمال است كه آنها را از آ ة. زيرا تذكر سياسي بودن انگيزدشومصداق جرم سياسي واقع مي
  . 21كندسازد و برخوردي  متمايز با آنها را ضروري ميمنفك مي نوع ديگر اعمال

ممنوعيت شكنجه و اجراي اصل «خبر فعاليت نمايندگان مجلس ششم براي تدوين طرح 
د منعكس ش 1380داند، بار اول در آبان در مطبوعات، تا آنجا كه نگارنده مي» قانون اساسي 38

را ممنوع » رار و يا كسب اطالعهرگونه شكنجه براي اق«اعمال  مذكور 38). اصل 30/8/80 .،اي(
شمرد كه بايستي توسط قانون مشخص كند و متخلفان از اين حكم را مستحق مجازاتي ميمي

قانون  قوانيني بود كه بايستي به دستور ةبشود. تدوين و تصويب قانون منع شكنجه هم از جمل
شد، ولي به روال معمول اجراي اين  دستور را هم به تعويق انداخته به تعجيل برگزار مياساسي 

بودند؛ و حاال اين نمايندگان مجلس ششم بودند كه قصد جلوگيري از شكنجه توسط اين طرح 
رد و اشمطرح كه اشكال مختلف شكنجه و آزار بدني و رواني متهمان را برمياين را داشتند. 
 ةخواند پيش از ارائاعتبار ميد و اقارير حاصل از عدم توجه به اين ممنوعيت را بيسازممنوع مي

). تصويب طرح در مجلس، 8/9/80 .،اينماينده رسيده بود ( 175رسمي به مجلس به امضاي 
 18/2/81همان اندازه مسلم بود كه رد آن توسط شوراي نگهبان. طرح در تاريخ  ،با اينهمه امضا

هم به فكر  بان آن را رد كرد. مجلس بازهشوراي نگ .)ملت نةخارسيد (ت. به تصويب مجلس 
 گفتةخود را آنچنان تعديل كرد كه به  ةجلب رضايت شوراي نگهبان افتاد. در نتيجه مصوب

به سرانجام نرسد بهتر از اين است كه مجلس شكنجه را «مجلس:  ةمحسن آرمين، نمايند
طرح را پس از يك ماه مسكوت گذاشتن دوباره با ، سرانجام). 1/8/81 .،اي» (قانوني كند

). ولي شوراي نگهبان باز هم رضايت نداد. 25/9/81و  24 .،ايتعديالتي به تصويب رساندند (
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اي ديگر نيافت بود. دو ماه بعد مجلس چاره 19/6/82آخرين بار كه خبر رد آن رسيد در روز 
 مجلس، نااميد ازالبته، ). ملت نةخا(ت.  جز آن كه آنرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد

نماينده  107زده بود. هم دست به آزمايش راهي ديگر  81ين طرح، در اسفند سال تصويب ا
را، كه در دسامبر سال » الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه«طرحي را امضا كرده بودند كه 

. طرح در 22ساختروري ميبه تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده بود، ض 1984
منعكس  7/5/82در تاريخ  امروز تصويب شد. خبر تصويب آن در تارنماي 81ارديبهشت سال 

اگر در دو مورد فوق امتناع از تصويب قانون راه را براي  شد. خبر رد آن هنوز نرسيده است.
را ايفاء  كند موارد ديگري وجود دارد كه قانون خود اين نقشسلب حقوق شهروندان باز مي

مصداق اين » قانون مجازات اسالمي«د. از ديدگاه اسناد جهاني حقوق بشر بخشهائي از كنمي
  .  است واقعيت
  

  تحديد حق انتخاب محل اقامت و شغل
يد توان از محل اقامت خود تبعهيچكس را نمي«كند كه قانون اساسي اعالم مي 33اصل 

ا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در ممنوع يكرد يا از اقامت در محل مورد نظرش 
شاهد اصلي تخلف از اين اصل در جمهوري اسالمي، با يا بدون » دارد.مواردي كه قانون مقرر مي

قانون، مجبور ساختن صدها هزار، يا شايد بيش از يك ميليون ايراني به ترك ميهن و پناهندگي 
اند. ابتدا هر كس كه كرده عمليهنگي است. اجبار را با فشار سياسي و فر ديگر به كشورهاي

بيم جان يا آزادي خود را داشت مجبور به فرار شد، و پس از آن هركس كه قادر به تحمل 
علت  فشارهاي فرهنگي رژيم جديد نبود، اگر توانست، جالي وطن كرد. آنهائي هم كه به هر

اي دوگانه زندگي شيوهاند، به اند، تن به مهاجرتي دروني دادهترك محل اقامت خود نكرده
ة زنند و در خلوت خانمطابق فرمان به چهره مي نقابيد. در خيابان نكنخود را سپري مي ةروزمر
  كنند.و در ذهن خود آن فكر و آن كار ديگر مي خود

سلب حق انتخاب محل اقامت در اكثريت احوال با سلب حق انتخاب شغل توأم بوده 
 دهد. سلب حقاز دست مي هم ، شغل خود راهن شداست. آن كس كه ناگزير به ترك وط

ها و كارگاهها بالفاصله بعد از ها، كارخانهادرات، دانشگاهها، مدرسه» پاكسازي«را با  اشتغال
كرد از شغل مي» همكاري«سرنگوني رژيم گذشته آغاز كردند. ابتدا هركس را كه با آن رژيم 

كه  قالب رسيد، آن بخش از انقالبيونيدر انكنندگان د محروم كردند. سپس نوبت به شركتخو
شدند. تا سال دادند و تسليم خودكامگيهاي حكومتگران جديد نميتعهد به واليت فقيه نمي

). 2/3/63 .،كريت جديد خالي شده بود (پست مدي ده هزار، به قول نخست وزير وقت 1363
ها در ن بستن دانشگاهاز زما ،وزير فرهنگ و آموزش عالي تعداد استادان از دست رفته

به  65نفر اعالم كرد. اين رقم به حساب رفسنجاني در سال  3500را ، 59ارديبهشت سال 
  .    23 )12/7/65 .،كهزار نفر رسيده بود ( 5000

توجه مبازسازي خرابيها بود كه سران رژيم  ةجنگ و در پيوند با برنام ةتازه پس از خاتم
و به فكر چاره افتادند. عيسي  ها حاصل شده بوداجرتكه از پاكسازيها و مهشدند خالئي 
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يكي «آنها را  دانشكالنتري، وزير كشاورزي، فقدان نيروي متخصص و كارآمد و عدم استفاده از 
). وزير صنايع سنگين مشكل اساسي 4/12/68 .،رخواند (» از بزرگترين علل عقب ماندگي كشور

). 29/11/69 .،رندهي و مديريت مشاهده كرد (صنعت ايران را در ضعف آگاهيهاي علمي، سازما
مهمترين و بزرگترين مشكل صنعت كشور را كمبود نيروي «همكار او، وزير صنايع سبك، 

). كشف تعداد متخصصان ايراني در 27/4/70 .،كشمرد (» اني متخصص و آموزش ديدهانس
متخصصان ، كه تعداد رسالتاز جمله  ،ها آمار دادندبود. روزنامهمد اين توجه اخارج از كشور پي

) رقم 18/7/68هم چند ماه بعد ( كيهان). 21/2/68است ( نفر هزار 240تنها در آمريكا  ايراني،
  ديگري را ذكر كرد. 

 هايوعدهآميز و مسالمت صان براي بازگشت به وطن با الفاظدعوت از متخص ،قدم بعدي
رشناسان زمين واگذار خواهد كا ةيجذاب بود. وزير مسكن اعالم كرد كه در سال جاري به كل

توانند به هم، اگر توبه كنند، مي» نضدانقالبيو«حتي  گفت). رفسنجاني 13/2/69 .،رشد (
ها و كنسولگريها هم از ). رفتار نمايندگان دولت در سفارتخانه11/2/70 .،ركشور بازگردند (

روان رژيم تجديدنظر ميانه ةنتيجادبي رو به ماليمت و نزاكت برگرداند. اينها البته خشونت و بي
بود. ديگران در همان حال به ترور مخالفان در  تبعيديدر رفتارشان با كارشناسان مهاجر و 

م كارشناسان غيرخودي خودداري دافع براي استخدا شرايطدادند و از تكرار خارج ادامه مي
وسط آن عناصري شد كه ت» از بن دندان«اي خواهان قبول انقالب خامنهسيدعلي كردند. نمي

). هم او در يك فرصت ديگر 22/9/68 .،كها ضروري شده بود (به كار گرفتنشان در دانشگاه
هيچ دخالتي نكنند  بپردازند و در مديريت آنتنها به كار تدريس  هادر دانشگاه انخواست كه آن

ن و هنرمندان فراري اگ). احمد جنتي، در نماز جمعه، اعالم كرد كه ليبرالها، نويسند2/8/69 .،ر(
اين اختالف  ة). برند19/2/71 .،كتوانند به اسم آزادي جائي در اين كشور داشته باشند (نمي

ها از »غيرخودي«بودند. آنها به سياست دفع ادامه دادند. حذف » كارانمحافظه«نظر البته 
ودي خغير ةايرآنها بود، كه هنوز هم ادامه دارد. ديديم كه د و سياست و مناصب شعار مشاغل

  گرفت. هاي ديروز را هم در بر مي»خودي« ،هم قابل گسترش بود
از صحبت  و مجلس بار ديگر جمهورطلبان در انتخاب رئيس پس از پيروزي اصالح

متخصص  انكالن آنها و وجود هزار هاي ظاهراً. سرمايهمطرح شدبازگشت ايرانيان به وطن 
تر ساخته بود. خاتمي حتي اعالم كرد بازگشت را ضروريايراني در خارج از كشور دعوت آنها به 

شأن تمدني و تاريخي ايران بدون مشاركت و بازگشت متخصصان و فرهيختگان دور از «كه 
). مجلس و دولت قول رفع موانع قانوني و امنيتي 27/4/79 .،اي» (وطن به دست نخواهد آمد

هاي آنها را هرچه مقيم خارج و سرمايهشمار هموطنان  ارقامبازگشت را بارها تكرار كردند. 
 صورت گرفتسازان بشود. ولي آنچه در عمل بزرگتر گرفتند تا شايد موجب نرمش ممانعت

  .   24اي پيدا نشدها بود و اين واقعيت كه در روند مهاجرت وقفهاستمرار ممانعت
ت در اين زمينه ساختند. يكي از اولين اقدامامستند قانوني نيز مي براي پاكسازيها بعضاً

قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقالب در  ةاليح«تصويب 
توسط شوراي  13/6/58در » ها و دانشگاهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتيوزارتخانه
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بلكه كساني  شد،شامل ميرا » اندكاركناني كه با ساواك همكاري داشته«انقالب بود كه نه تنها 
 ،1358 ،قوانينكشيد (به زير تيغ ميرا هم  داشتند » اشتهار به فساد اخالق و نادرستي«كه 

قانوني منع استخدام كساني كه متدين به يكي از اديان اسالم،  ةاليح«). سه ماه بعد ...و131
را  يانبهائ را تصويب كردند كه خصوصاً» زرتشتي، كليمي و عيسوي نيستند در نيروهاي مسلح

نوبت به مجلس و شوراي نگهبان  1360). در مهر سال 265: 1358 ،قوانين(مد نظر داشت 
ها و مؤسسات دولتي را به تصويب رسيد كه قانون مفصل بازسازي نيروي انساني وزارتخانه

مي ي). بازسازي به معني اخراج كاركناني بود كه مرتكب جرا...و 77 ،1360 ،قوانينبرسانند (
بودند. شده به اعمال مغاير با مصالح نظام  زدن ليت به نفع گروههاي ممنوع و يا دستنظير فعا

گرفت. در ها را در بر»غيرخودي«قانونگذاري در اين زمينه ادامه يافت و هر بار گروه ديگري از 
جاي پاكسازي را گرفت. اين تغيير داللت بر پايان » گزينش«ها را نيز تغيير دادند. اين ميان واژه

  كرد. پاكسازي مية برنام
در  ،ي كه از ابتدا در پس هر پاكسازيني ضوابط گزينش رسيده بود، ضوابطنوبت ثبت قانو

قانون گزينش معلمان و كاركنان « 1374داشتند. در شهريور استخدام كاركنان جديد مرعي مي
قي، ضوابط عمومي گزينش اخال«را تصويب كردند، كه عالوه بر تعيين » آموزش و پرورش
داد. دستگاه مفصلي از گزينشگران را نيز ترتيب مي معلمان و كاركنان بناي» اعتقادي و سياسي

، جمهورمذكور در اين قانون بود. رئيس  ةاعتقاد و التزام به واليت فقيه يكي از هفت ضابط
-اين دستگاه را تشكيل مي يهاي گزينش اجزاهيئت عالي گزينش و هيئتهاي مركزي و هسته

مشموالن اين قانون محدود بود، مجلس  ة). از آنجا كه دامن...و 455 ،1374 ،قوانيند (دادن
كاركنان تسري دادند. تا  ةپنجم و همزادش، شوراي نگهبان، آنرا در ارديبهشت سال بعد به هم

 ةهست 400آن زمان به قول رئيس هيئت عالي گزينش، محمد حسينيا، در سطح كشور 
  ). 8/10/81 .،ايگزينشي ايجاد شده بود (

هاي شتالاز  با يك نمونة ديگروبت به مجلس ششم و دولت خاتمي رسيد. در اينجا ن
 دربارةكنيم كه با مقاومت شوراي نگهبان عاطل ماند و اتخاذ تصميم طلبان برخورد مياصالح

طلبان تدوين طرح قانوني لغو واگذار شد. قدم اول اصالح مصلحت نظام آن به مجمع تشخيص
و قانون تسري آن بود كه، با اين شدت، مخالفت حتي بخشي از  74ون گزينش، مصوب سال قان

ند. مجلس طرح قانون برآمداصالح  در صدد). 29/1/80 .،اياصالح طلبان را نيز برانگيخت (
چه طرح مصوب با آن).  با اينكه 7/6/80 .ايرا در شهريور همان سال تصويب كرد ( شده اصالح

داشت، شوراي نگهبان آنرا مغاير با  بسياراي داشتند فاصلهن گزينش منظور ميطراحان لغو قانو
ساز نشد. شوراي نگهبان مخالفت د. تعديالت مجلس در طرح مصوب كارشرع خواند و باطل كر

طلبان از ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص اكراه از اصالحخود را تكرار كرد. با اينكه برخي 
 خبر داد كه مجمع تشخيص 1/10/81در  ايران ةام شد. روزنامانج هم ، اينكار25داشتند

به  كرده و آن را تعيين تكليف طرح را موكول به دريافت نظر دولت و مديريت گزينش مصلحت
معلوم  83تا اواخر فروردين سال ه اداري خود فرستاده است. نتيج كميسيون اقتصاد كالن و

  .   26نشد
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  فرسايش حق برابري مردم
تبعيضات نسبت به اخصهاي اصلي حكومت در جمهوري اسالمي اعمال انواع يكي از ش

و  ندشواز متن قانون اساسي شروع ميهاي ديني، قومي و همچنين زنان است. تبعيضات اقليت
  شود. بسنده مي تي مختصر به هر يك از اين تبعيضاتد. به اشارانيابكشور ادامه ميبقية امور در 

  
قانون اساسي  بطنحق برابري آحاد مردم در  تضييق ي ديني و عقيدتي:نابرابري اقليتهاالف: 

مانان، بلكه حتي از از غيرمسلنه تنها وضع شده است. اعالم اسالميت جمهوري حق برابري را 
كند. جمهوري اسالمي يت فقيه نيز سلب ميو از شيعيان غيرمعتقد به وال هشيعمسلمانان غير

معتقد به واليت فقيه است. ملت اين حكومت، بدون اين  حكومت فقهاي شيعي دوازده امامي
عشري واليت فقهائي است، يا به عبارت اثني ةكه برخوردار از حقوق ملت باشد، ملت شيع

  دقيقتر، امت اين شاخه از اين مذهب است. 
)، و اديان زرتشتي، كليمي و 13(اصل » داراي احترام كامل«در اين قانون مذاهب سنت 

نه  ،يا بيديني ،اديان ديگر). در قانون اساسي، 14است (اصل شناخته شده  اديانمسيحي 
د. نصاحب حقي باش پيروان آن شناخته شده، چه رسد به اين كهبه رسميت و نه  استمحترم 

قوق اساسي و قيد عدم مغايرت با موازين و احكام اسالمي كه در اين قانون بر استفاده از ح
ر نشريات و تشكيل احزاب و اجتماعات، حق آزادي بيان دگذاري، دموكراتيك (حق قانون
شده است، قيدي است بر حقوق پيروان ديگر اديان و بيدينان.  گذارده) مطبوعات، انتخاب شغل

سالب حق  ،اختصاص مناصب حكومتي در اين قانون به مسلمانان، به خصوص به فقهاي شيعي
مجلس براي پيروان  ه دريك نمايندديگر اعضاي ملت در تحصيل اين مناصب است. اختصاص 

نيست، زيرا آنها نماينده در مجلسي  ) نافي اين حرف64ان شناخته شده (اصل هريك از ادي
شوند كه حق اتخاذ هيچ تصميم مغاير با احكام و موازين اسالم را ندارد. تأثير رأي آنها در مي

شود، با اين بان روبرو ميهائي كه به علل شرعي با مخالفت شوراي نگهطرح تصويب لوايح يا
هموزن رأي نمايندگان مسلمان  انرود. تنها در اينگونه موارد است كه رأي آنعمل از بين مي

اعتباري. نفي برابري حقوق آحاد مردم در قانون اساسي هيچ شود، يعني بيمي آنها نظرهم
ايد خدمت سربازي همه بايد ماليات بدهند، همه ب ،زنداي به برابري وظايف آنها نميخدشه

بازي بنمايند. تصرف حكومت در ثروت و جان» سرزمين اسالمي«بكنند و همه بايد در دفاع از 
  ، تصرف در ثروت و منافع آنها نيز هست. منافع ملي
يابد. مثال بارز قوانين عادي ادامه مي ةدر تبعيض در زمين ،برابري در قانون اساسي نقض

اين قانون قتل مسلمان را  207 ةكاس يافته است. مادآن در قانون مجازات اسالمي انع
ر هيچ جاي ديگر، به قصاص قتل شمرد. ولي نه در اين ماده، و نه دمستوجب قصاص قتل مي

اي نشده است. قصاص قتل، مجازات قتل كافر ذمي توسط مسلمان توسط مسلمان اشارهغير
تل كافر غيرذمي و مجازات )، ولي هيچ جا سخني از قصاص ق210كافر ذمي هم هست (ماده 

 قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً« 226 ةرود. مطابق مادآن نمي
اگر در دادگاه ثابت بشود كه ، 295 ة، ماد2 ةبه موجب بند ج، تبصر». مستحق كشتن نباشد
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» مستحق كشتن« شرعاً ،قانون مجازات اسالمي 226 ةمقتول مهدورالدم، يعني به عبارت ماد
). 632، 1370،622، قوانينشود (تلقي مي» ي شبه عمدخطاة قتل به منزل«نبوده است، 

قوانيني مشاهده كرد كه مانند قانون احزاب، مطبوعات،  ةتوان در هممثالهاي ديگر را مي
با ذكر قيدهائي نظير عدم  دگرانديشان رابيان آزادي گزينش و غيره حق فعاليت سياسي و 

. در قانون مطبوعات حتي صحبت از ارتداد و كيفر آنست، آن سازندابود ميمغايرت با اسالم ن
 26هم به رغم آنكه در قانون مجازات اسالمي حكمي براي ارتداد تعيين نشده است. در ماده 

آمده است كه اهانت به دين مبين اسالم، در صورتي كه به ارتداد  1364قانون مطبوعات مصوب 
  . 27)672 ،1364 ،قوانينشود (د مينجامد، مشمول حكم ارتدابي

كنيم، تبعيضات برخورد ميانواع ديگري از  ة عمل كه پا بگذاريم باقانون به حوز ةاز حيط 
. شرح آنها را در اسناد سازمانهاي دفاع از حقوق بشر، در گزارشهاي نيستمبتني بر قانون  كه

توانيم به اختصار و يا به تفصيل در نتايج تحقيقات پژوهشگران ميو ناظران سازمان ملل متحد، 
ديني، از جمله به صورت تحديد حق انتشار كتابهاي ديني،  اتممنوعيت تبليغ .28مطالعه كنيم

، كنترل مدارس اقليتهاي اهل تسننتعطيل اماكن مذهبي و يا ممانعت از ايجاد آنها حتي براي 
فروشيهاي ساختن اغذيه ديني، از جمله به صورت گماشتن مديران مسلمان بر آنها، وادار

م مخصوص، محروميت از يعالنصب با  شاناقليتهاي ديني به مشخص كردن دين صاحبان
استخدام در ارتش و دادگستري و تحصيل سمتهاي دولتي، محروميت از تحصيل در سطوح 

و تحميل حجاب اسالمي آميز در دادگاهها، تخصصي و فوق تخصصي دانشگاهها، رفتار تبعيض
. در ميان اقليتهاي ديني بيشترين هستندهائي از اين تبعيضات يرمسلمان نمونهبر زنان غ

شناسند و از تعقيب و بازداشت و، شود، دينشان را به رسميت نمياجحافات بر بهائيان وارد مي
آنها ر است كه ب ة فشارهايينيز از جمل بهائياناموال  ة. مصادر29كنندخودداري نميگاه، قتلشان 
  ). 18 ،1381 ،كاپيتورناست ( تحميل شده

تبعيض و اجحاف بر اقليتهاي مذهبي موجب مهاجرت بخش بزرگي از آنها از ايران شده 
نفر به  230851از  1374تا  1365و يهوديهاي ايران بين سال  ناست. در نتيجه تعداد مسيحيا

هاي بعد رو د كه روند مهاجرت در سال. دليلي وجود ندار30نفر كاهش يافت 142000حد اكثر 
توانست به صورت تغيير در قوانين، سياستها و رفتارهاي به كاهش گذاشته باشد. اين دليل مي

ي دولت خاتمي ي به وجود آمده باشد. ولي كوششهاآميز در سالهاي پس از انتخاب خاتمتبعيض
مواقع و سر دادن آن در » ايرانيان ةايران براي هم«، از شعار جهتو مجلس ششم در اين 

بر  خاص عالمتنصب اجبار  1997در اصالح واقعيت نداشته است. سال  يچندان انتخابات تأثير
ذكر تعلق ديني هنگام ثبت ازدواج را،  ). لزومsanasarian ،87فروشيها را ملغي ساختند (اغذيه

 ،كاپيتورنبرداشتند (هم شد را كه مانع ثبت و عواقب حقوقي و خطرات كيفري  ناشي از آن مي
 ةكميت«يك  جمهوردهد كه به دستور رئيس گزارش مي يك سال بعد، كاپيتورن). 20 ،1380

تشكيل شده است كه قرار است مسائل آنها را بررسي و » ملي اعتالي حقوق اقليتهاي مذهبي
  ). 18 ،1381( حل كند

   :مجلس ششم هم دو اقدام انجام داد
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 ةاقليتهاي ديني به ميزان دي براي قتل پيروان هيكي تصويب طرحي مبني بر تعيين دي
، كه شوراي نگهبان دو بار آن را به 1381قتل مسلمانان در سوم آبان و بيست و ششم اسفند 

تدوين طرحي مبني بر حذف بند ج،  يديگرو ). 26/1/82 .،ايعلت مغايرت با شرع رد كرد (
صالح طلبان قانون مجازات اسالمي، كه به امضاي تعداد زيادي از ا 295 ة، ماد2 ةتبصر

  اين طرح در دست نيست.  ةمجلس رسيد. تا كنون اطالعي از نتيج» راديكال«
در  شده زاده فرد، ، چنانچهبا اين دو نوع تبعيض نيز متفاوت است بيدينان ةمقول اما
در عمل از اين حكم بيشتر در فرصتهائي شود. اي مسلمان باشد مشمول حكم ارتداد ميخانواده

ند. در اينصورت ديگر الزم نيست كه ببرسياسي از آن  ايبتوانند بهرهكه كنند استفاده مي
ترك دين كرده باشد. حكم ارتداد بر هاشم آغاجري و تعيين مجازات اعدام براي او  محكوم واقعاً

  روشنفكر اسالمي بود. اي يكبر يچنين حكم اي از صدورنمونه 1381در آبان 
را به علت مخالفت آنها با وضع قانون قصاص به ملي  ةخميني سران جبه 1360در خرداد 

جنگ بر  ةخاتم زمان). هم او اين حكم را در 26/3/60 .،كر حكم ارتداد تهديد كرد (صدو
 دربارةارتداد را با بحثهائي كه گاه اين  حكمسلمان رشدي روا شمرد و قتل او را واجب دانست. 

، هر كس حوزه ةمجل  42و  41هاي در شماره ايمقاله ةدارند. نويسندكنند زنده نگاه ميآن مي
چيزي را كه موجب انكار دين است در گفتار «نفساني و سياسي  ةرا كه آگاهانه و با علل و انگيز
از نظر » چيز«). اين 59 ،42 ،1369سزاوار حكم ارتداد خواند (» و يا كردار خويش ظاهر سازد

  .31)12/6/70 .،رود (آذري قمي قلم و قدم زدن عليه واليت فقيه باحمد 
  

م. اما تبعيض هاي ديني پرداختيتا اينجا به نابرابري حقوق اقليت ب: نابرابري اقليتهاي قومي:
رد، دين و قوم در هم شود. آنجا كه، مانند سني مذهبان ُكهاي قومي نيز ميشامل حقوق اقليت

كل تحديد استقالل شود. نفي برابري قومي بيش از هر چيز به شمي مضاعفد تبعيض نآميزمي
فارس، به ويژه به صورت ممانعت از آموزش به زبان خود آنها در مدارس انجام اقوام غيرفرهنگي 

را » هاي محلياستفاده از زبان«شود، جائي كه قانون اساسي شروع مي ازاين حق  نقضگيرد. مي
» تدريس ادبيات«تنها به  شمرد و در مدارسمجاز مي» هاي گروهيدر مطبوعات و رسانه«تنها 

- اقتصاد هم وقوع مي ة). تبعيض در حوز15دهد (اصل ها، در كنار زبان فارسي، اجازه ميآن زبان

. در استاغلب مناطقي است كه زيستگاه اقليتهاي قومي  در مد آن فقر بيشترايابد. بارزترين پي
را در كوتاهي نسبي  اين فقر ةكشوري كه سرمايه و ثروت بيشتر دولتي است، بايستي علت عمد

  ثروت و سرمايه جستجو كرد.  دولت در تقسيم عادالنة
اقليتهاي قومي ماهيت سياسي دارد، به اين معني كه حكومت از  وقحق نقض وع ديگرن

در  هورزد و مبارزخودداري مي خود آنهابه  محل سكونت اقليتهاي قوميمناطق  ةواگذاري ادار
  كند. سركوب ميراه تأمين اين حق را 

در شود. فارسها نيز شامل اقليتهاي قومي نمي حقوق تنهاي سركوب مبارزان و تضييق ول
، شودمعرض اين سركوب  قرار دارند. تبعيض و سركوب از خصلت ضددموكراتيك حكومت ناشي مي

اخير، به  ة. راه حلي كه قانون اساسي براي حل مسئلگرددكه بدون هيچ تبعيضي اعمال مي
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به خاطر اين واقعيت كه در خود اين دهد، همانطور كه ديديم، ارائه ميشوراها،  تشكيل صورت
، پاسخگوي مسئله نيست. رجحان دارداستانها، شهرها و غيره توسط دولت مركزي  ةادارقانون 

تازه، ديديم كه در تدوين و تصويب قانون اجرائي شوراها چه تعللها ورزيدند، چه خستها در 
  ود نشان دادند و چه موانع در راه اصالح آن قانون ايجاد كردند.تعيين اختيارات شوراها از خ

رياست جمهوري خاتمي به اجراء در آمد. اجراي آن،  ةقانون شوراها، هرچه هست، در دور
خاتمي ، اختياراتي هرچند محدود به آنها داده است. دولت محل سكونت اقوام مناطقاز جمله 
هاي عمومي و مطبوعات انجام در رسانه محليزبانهاي استفاده از  ةدر جهت توسعهم اقداماتي 

ن دوره ها در ايكه در برخي از دانشگاهردي و تركي آذربايجاني ادبيات ُكداد از جمله تدريس 
بزرگي  ةفارس در مدارس هنوز فاصلهاي اقوام غيرولي از اينجا تا قبول تدريس زبان .32شروع شد

   است، مفروش با تبعيض.
  

 19شود. اصل تبعيض در حقوق زنان نيز از همان قانون اساسي شروع ميان: پ: نابرابري زن
سخن » رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها«و » حقوقي مردم ايران از هر قوم و قبيله«كه از تساوي 

  گذارد. راند، تساوي زن و مرد را مسكوت ميمي
آنها با مردان در  آيند، نظر بر يكساني، جائي كه زنان نيز به حساب مي20در اصل 
حقوق انساني،  ةاز هم«است و بر اينكه آنها نيز مانند مردان » حمايت قانون«برخورداري از 

تناقض موجود در  .»سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند
 دربارةاساسي ويس قانون به مذاكرات مجلس بررسي نهائي پيشنتوان با مراجعه اين اصل را مي

روشن ساخت. در آنجا عبارت موجود در پيشنويس قانون اساسي را، كه ناظر بر تساوي زن و  آن
بود درست به همين علت كه زن و مرد در اسالم فقاهتي از حقوق برابر » در برابر قانون«مرد 
دود ساختند، مح» حمايت قانون«برخورداري از  بهمند نيستند به كنار گذاشته و برابري  را بهره

  يعني از قانوني كه منكر برابري است. 
كه دليل كافي براي نابرابري زن و  ي تبريزي مثال احكام ديه را آوردموسو ميرابوالفضل

اختصاص مناصب  ،). مظهر ديگر نابرابري در قانون اساسي616 ،1، خبرگانمرد در اسالم است (
» رجال«ي به جمهور ياستر پستلق بارز در تذكر تعشكل حكومتي به مردان است كه به 

به مردان. گرچه  هم ، در اختصاص مقامات رهبري، قضائي و غيرهيابد، و نيز تلويحاًانعكاس مي
در موارد اخير تصريحي در اختصاص نشده، ولي چه موازين اسالم فقهائي و چه واقعيت 

  حكومت دليل كافي براي اين اختصاص است. 
مختلف، بيش از هر مورد ديگر  ةاسالمي در سه زمينحقوق زنان در جمهوري  تضييق

  شود: قانون، شغل و اجتماع. اعمال مي
كم، به فصلي ، دستزياد است كه شرح آنقوانين اجرائي آنچنان  محدودةتبعيضات در 

تفصيل آنها را، از  ةكنم و مطالعآن اكتفاء مي ي ازدارد. در اينجا به ذكرمواردنياز جداگانه 
دهم كه در فهرست مĤخذ آمده است. قانون كتاب خانم مهرانگيز كار حواله مي جمله، به سه

مدهاي امجازات اسالمي (فصل قصاص و ديه، شهادت)، قضاوت، تعيين سن بلوغ دختران و پي
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ليت جزائي، اختصاص رياست خانواده به مرد و تبعات آن از جمله در ئوآن در امر ازدواج و مس
ر، تعيين محل اقامت در كشور، تحصيل و قبول شغل، تعدد مورد حق خروج زنان از كشو

زوجات، حق طالق، ارث، حضانت، نفقه، تابعيت، قيموميت، روابط جنسي و غيره. تبعيضات در 
د، در دوران پيش از انقالب هم نشوهاي مذكور، تا آنجا كه به حقوق مدني مربوط ميزمينه

، از جمله به صورت قانون حمايت خانواده، را كه در جهت اصالح آن . حركتيندشداعمال مي
متوقف كردند، ولي فشار زنان، به شرحي كه  تازه شروع شده بود در جمهوري اسالمي بدواً

 ةدر زمينبخصوص  ،ممكن ساخت. آنچه در جمهوري اسالمية توقف را ناخواهد آمد، ادام
د قانون مجازات اسالمي تبعيض را تشديد كرد، استقرار مجد يبيش از هر اقدام ديگر ،قوانين

به اتمام  1352آغاز و سپس در سال  1304است كه نقض آن را نظام قضائي ايران در سال 
  )....و 38 ضيمران/ عبادي،محمد رسانده بود (

دولتي يكي از اولين اقدامات مسئوالن در جمهوري اسالمي و اخراج زنان از خدمات اداري 
. طبق اظهارات مسئول مسائل زنان در وزارت كشيده شداش تا دانشگاهها نيز بود، كه دامنه

يافت % كاهش مي2تعداد زنان شاغل ساالنه به ميزان  1372شت سال هتا اواسط ارديب ،كشور
ها را تحصيل در بسياري از رشته 1372كم تا  آبان سال دانشگاهها، دست ). در15/2/72 .،س(

فرهنگ و وزارت  1370در اواسط سال ،زن ةمجل ي در. طبق خبر33بر زنان ممنوع كردند
ديگر محدود كرد  ةرشت 22دانشگاهي ممنوع و در  ةرشت 97آموزش عالي تحصيل زنان را در 

تأكيد شده بود كه  زن روزمجلة اي از همين وزارتخانه به ). در نامه21/6/70 ،لندن كيهان(
و تربيت كودك به كار  داريالتحصيالن زن دانشگاهها بهتر است دانش خود را در خانهفارغ
عالي تصميم شوراياز در گزارش  1371جاني در اواسط سال نرفساكبر هاشمي علي. 34ببرند

ذكر مشاغل مربوط به آنها برشمرد كه هاي تحصيلي مجاز براي زنان را با انقالب فرهنگي، رشته
 ب شرع مقدسمشاغل مربوط به امور خانواده، و مشاغلي كه مطلوها و رشتهبه  بودند محدود

عالوه بر اين شوراي ». با ساختمان روحي و جسمي زنان تناسب دارد«هائي كه و حرفه است
كاري، علوم آزمايشگاهي، مهندسي سازي، مددداروهاي زمينهمزبور توصيه كرده بود كه در 

). قضاوت را كه از 28/5/71 .،رط مساوي كار به زنان داده شود (الكترونيك و غيره در شراي
ان اول كار بر زنان ممنوع كردند. در آن زمان تنها زن قاضي در ايران، يعني شيرين عبادي هم

  . 35كردند مجبور را از مسند قضاوت پائين آوردند و به پذيرش يك شغل اداري
نگاه  حاكمان جديد به دور ةتمايل مردساالران ةممنوعيتها و محدوديتهاي شغلي نتيج

ي اجتماعي است. نتايج ديگر آن اصرار بر جدائي بين مردان و هاي زندگداشتن زنان از حيطه
ها، پاركها، ميدانهاي ورزشي، رستورانها، ايجاد فاصله بين اماكن عمومي مانند مدرسهر زنان د

ها و خيابانها، تحميل حجاب و پوششهاي زشت و تيره بر زنان و مردان نامحرم حتي در خانه
ها و ، آئيننامهمقرراتكند. انواع  ضجدائي را نقاين كه  ستا زنان و باالخره مجازات هر عملي

شده  تأئيدها، انواع سازمانهاي مراقبت و انواع مجازاتهاي سخت و تحقيرآميز تصويب و بخشنامه
تا تخلف از جدائي را مانع شوند، و در صورت وقوع به كيفر برسانند. در فراسوي مقررات  است

اند كه خودسرانه و به هر وسيله از وقوع آنچه نيز اجازه دادهمنكر از هي هاي نرسمي به دسته
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دانند جلوگيري كنند و به تأديب خاطيان بپردازند. بدحجابي را خدمت به خالف ميجرم و خود 
در سركوب حق زنان  ةخوانند و اين اتهام ساختگي را بهانامپرياليسم با هدف براندازي رژيم مي

  ). 8/1/62، 18/12/61 .،اطزند (ساانتخاب پوشش خود ميآزادي 
برخورد كرد، كه در عمل  مانعحقوق زنان در جمهوري اسالمي از ابتدا به سه  تضييق

   :شد تبعيضموجب برخي كاهشها در 
نياز جمهوري اسالمي به كار زنان در بخشهائي كه سياست جداسازي زن و مرد وجود ـ 1

در  نيز براي كارترانه، درمان زنان بيمار و كرد. زنان براي مدارس دخزنان را الزام آور مي
ناگزير پذيرفته شدند. نياز به حقوقدانان زن  منيتي و نظامي الزم بودند، پس،بخشهاي انتظامي، ا

بدهند.  ،كم به سمت دادياردر امر قضاوت نيز موجب شد كه عاقبت تن به گماردن آنها، دست
زن در منصب قضاوت را داد، كه  99خبر فعاليت  1377يزدي در سال محمد  اللـهآيت

 ). 10/5/77 .،سمنظورش دادياري بود (

زنان و بسيج اين نيرو براي پيشبرد مقاصد  ةنياز جمهوري اسالمي به نيروي تودـ 2
بسيج زنان  ناخواستةموجب كشاندن زنان به ميدان سياست شد. يكي از نتايج  ،سياسي خود

 كاهشعي و سياسي خود و استفاده از آن براي تحميل نسبي آنها به نيروي اجتما يافتن آگاهي
اجتماعي كم و  يدر امر تبعيض بود. آگاهي نسبي اينگونه زنان به تدريج در اشكالي از حركتها

زنان  ةبيش مستقل تظاهر كرد و به تشكيل انجمنهاي زنان مسلمان، انتشار نشريات ويژ
هاي خاص آنها منجر ماعات و كنگرهمسلمان، سازماندهي فعاليتهاي ورزشي و برگزاري اجت

يكي از مخالفان دادن حق رأي  1341. اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه خميني در سال 36شد
طرف و بسيج ل اين حق در جمهوري اسالمي از يكتوانيم بپذيريم كه بين قبومي 37به زنان بود

 ةي وجود داشته است. يك نموناي عّلطرف ديگر رابطه از زنان در انقالب و سالهاي بعد از آن
نشيني اضطراري جمهوري فقها در امر قانون طالق به شرحي است كه در فصل سوم عقب ،ديگر

در تبعيض به وجود آمد. مجلس در سال  يديگركاهش اين كتاب خواهد آمد. در همين زمينه 
ادگاه با استناد درخواست طالق از د ةقانون مدني به زنان اجاز 1130 ةبا اصالحي در ماد 1373

 ).   24/6/81 .،ايداد (» عسر و حرج«به عنوان 

هاي اخير ي برخي تحوالت ساختاري سالجنبش عمومي زنان است كه در پ ،عامل سومـ 3
سطح اقتصاد، جامعه، آموزش، فرهنگ عمومي و فرهنگ سياسي جامعه به وجود آمده و در  در

كند. آميز نظام اسالمي حركت ميتبعيضمخالفت عملي و نظري با تصورات و تحميالت  جهت
ها به درآمد حاصل از كار رشد اقتصاد مدرن كه با رشد نياز به كار زنان همگام است، نياز خانواده

زندگي شهري، گسترش قشر متوسط مدرن، افزايش برخورداري زنان از آموزش در  ة، توسعانزن
رسوخ اين آگاهي در رفتار مردان و سطوح، افزايش آگاهي زنان و مردان به حقوق زن و  ةهم

كه نه با تصورات فقها از نقش زن در جامعه انطباق دارد و  استزنان واقعياتي را به وجود آورده 
 شود. نه در مقابل فشارهاي حقوقي آنان نابود مي

هاي زندگي اجتماعي و رشد زمينه ةدر هم عملي اين سه عامل افزايش حضور زنان ةنتيج
درجات ا ب هاي مختلف اقتصاديبا آنست. افزايش نسبي شاغالن زن در رشته فرهنگي مناسب
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هاي فعاليت زنان در حوزه گسترشزنان مدرسه و دانشگاه ديده،  افزايش، 38تخصصمتفاوت 
هاي رفتاري مطلوب ة تخطي از شيوهنگاري، گسترش دامنو روزنامه ي، پژوهشي، علميهنر

قبول ارزشهاي مدرن در  ةپوششي آنها تا حد ممكن، توسع اعتنائي به مقرراتحكومتگران و بي
  . استاين حضور  هاينشانه ،او با جنس مخالف رابطةتعريف جايگاه زن در جامعه و در 
قانونگذاري به صورت كوشش درجهت اصالح برخي از قوانين  ةتأثير اين تحوالت در حوز

 1373در مورد عسر و حرج در سال نمايان شد. پيش ازين به اصالح قانون طالق  ميزآتبعيض
تعريف نشده بود » عسر و حرج«مصاديق  ي،اصالح قانون اشاره شد. ولي از آنجا كه در آن

 9سعي در جبران اين كاستي كرد و عسر و حرج را با شمارش 1380مجلس ششم در سال 
 مورد كم و بيش مشخص ساخت. شوراي نگهبان مصوبه را رد كرد. كار به مجمع تشخيص

  مجمع با حذف و ادغام برخي بندها به مصوبه اعتبار قانوني داد.  و كشيد صلحتم
به صورت گسترش مصاديق نفقه در مواد  1381در شهريور ششم ديگر مجلس  تالشيك 

، فهرست مجلس، ت. 24/6/81 .،اي( بودقانون مدني به نفع زنان  1113و  1110، 1107
رائه شد كه حضانت فرزندان پسر را نيز تا سن طرحي به مجلس ا 1380مصوبات). در دي سال 

داد. با رد اين طرح توسط شوراي نگهبان اتخاذ تصميم به هفت سالگي در اختيار مادر قرار مي
با تغييراتي در جهت موافق با نظر شوراي  1382مجمع تشخيص واگذار شد. مجمع آنرا در سال 

از قانون  ي زنان،برا ،هم لغو شرط تأهلمجلس ششم يكي  نگهبان تصويب كرد. از اقدامات ديگر
 ةهاي پيشين براي لغو اين قانون، كه در دوربود. كوشش نمايندگان دورهاعزام دانشجو به خارج 

دوم مجلس تصويب شده بود تا مجلس ششم به نتيجه نرسيده بود. طرح افزايش سن ازدواج 
ي عيل به تأسيس مدارس غيرانتفادختران به پانزده سال، طرح لغو شرط تأهل براي زناني كه ما

المثل براي كار زنان در خانه، طرح موظف كردن دولت به پرداخت هستند، طرح تعيين اجرت
فهرست طرح و ( استطلبان در اين مجلس از ديگر اقدامات اصالح، 39ديه قصاص مرد قاتل

  ). خانة ملت، ت. مصوبات
ايران به كنوانسيون جهاني رفع تبعيض از الحاق  ةاليح ةبه انداز اين اقداماتاما هيچيك از

اين اليحه به مجلس در تاريخ  ارسالو فقهاي آنها نشد. » كارانمحافظه«زنان موجب اعتراض 
از دستور » علت برخي از اشكاالت شرعي«اعالم شد. ابتدا رئيس مجلس آن را به  18/10/80

شد. مخالفان  ر مجلس روبرواين عمل با اعتراض، به خصوص، نمايندگان زن د كه خارج كرد.
ها خواندند (ت. جمعه عليه آن خطبه ةكردند. ائم بسيجآن  بر ضداليحه هم تمام قواي خود را

)، 22، توحيديصادر كرد ( بيانيه )، اجالس شوراي خبرگان رهبري در ذم آن18/5/82 ،امروز
ارم شيرازي مك ناصر)، 15/6/82 ،گفتمانحسين نوري همداني عليه آن اعالميه داد (ت. 

 .)9/5/82 ،امروز مزبور با شرع استوار كرد (ت. مخالفت خود را بر مغايرت بندهائي از كنوانسيون
نوبت به شوراي نگهبان رسيد كه اليحه تا  ند،مؤثر نشد ها و نظاير آنها و بيانيهخطبهاما، اين 

آن را رد  15/5/82ز روخواند و در ب، مغاير شرع 1/5/82را، پس از تصويب آن در مجلس در روز 
عدم اجراي مفاد كنوانسيون در امكان ). اين در حالي بود كه اليحه خود خانة ملتكند (ت. 

  .40مغايرت با شرع را متذكر شده بود صورت



 

 ١۴٩

دولت همنواي آن در رابطه با حقوق  كوششهاي مجلس ششم و تمامحتي اگر  كه بينممي
زيادي در رفع تبعيض و كاهش تضييق حقوق زن در تأثير باز هم  ندشدزنان تبديل به قانون مي
ديگر نقض  عرصةقانون است.  ةصحبت در زمين ،تازه اينها همهداشتند. جمهوري اسالمي نمي

است كه ريشه در نظام  آميزيتبعيضهنجارها، عادتها و اعتقادات  عرصة ،حقوق زنان
  د. نكنام اعطاء ميمردساالري و تقدسي دارد كه برداشتهاي فقهي اسالمي به اين نظ

  توجيهات نظري سركوب

اند كه سركوب حقوق پردازان آنها سعي بر آن داشتهحاكمان جمهوري اسالمي و نظريه
حكومت و واليت توجيه كنند. آنها، در  دربارةنظرياتي ارائة اساسي و دموكراتيك مردم را با 

، »مسسكوالري«ه و در تقبيح پيرامون حقانيت واليت فقي هاهنوشتاز خدمت اين هدف، انبوهي 
 ةاند. از آنرو كه شرح و نقد همو دموكراسي توليد كرده »مسليبرالي«، »مسپلورالي«، »مساوماني«

كنم، و مي اي كوتاهاشاره هائي در سالهاي مختلفگنجد به نمونهة اين كار نميآنها در حوصل
  گذارم.بررسي مفصل آنها را به فرصتي ديگر وامي

انسان بر  ةكه توجيهات در اثبات حقانيت واليت فقيه اغلب با نفي سلطجالب آنست 
مصباح يزدي تذكر اين نكته را محمدتقي شود. انسان، و تائيد استقالل و اصالت فرد آغاز مي

از ديدگاه اسالم هيچ انساني خود به خود حق فرمانروائي بر ديگري ندارد، « كه داندالزم مي
كتاب سه ة عميد زنجاني، نويسند ).10/9/71 .،اط» (النه صادر كندهرچند فرماني صحيح و عاد

در جهانبيني اسالم حق آزادي و اختيار در همه حال براي فرد به « گويد:مي فقه سياسيجلدي 
بر اصالت در تأكيد  عميد زنجاني). 537 ،1» (عنوان حق غيرقابل سلب ثابت و محفوظ است

كل به معني واحد « رداشمجود ذاتي به نام جامعه را الزم ميرود كه انكار وفرد تا آنجا پيش مي
واقعي كه واحدها در آن منحل شده باشند و جود ندارد و جامعه چيزي جز همان افراد عيني 

  ).همانجا( »منسجم شده نيست
شود رأي بر بندگي و هرچه در اين رويكرد بر نفي تسلط انسان بر انسان بيشتر تأكيد مي

رو باطل ة انسان بر انسان از آنكند. سلطان در مقابل خدا بياني صريحتر پيدا ميتعبد مطلق انس
 حق فرمانروائي انسان را از آنرو منكر يزدي است كه حق سلطنت تنها به خدا تعلق دارد. مصباح

تنها كسي كه خود به خود حق حاكميت مطلق و تصرف در همه كس و «شود كه به نظر او مي
انسان با خدا را پرستش و  ة). در اين نظريه رابطهمانجا» (داي متعال استهمه چيز را دارد خ

. دكنطرف ديگر تعريف مي درطرف و كوشش در جهت تكامل به سوي خدا، در يكتبعيت 
» خداتقيد و تعهد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا [...] و نفي مطلق غير«تكامل تنها با 

 ،طباطبائي، عين آزادي است (»طاغوت«اعت از غيرخدا، يا شود. در اينجا نفي اطممكن مي
). آزادي اسالمي آزادي براي تكامل در راه خدا، رهائي از هوسها و تسليم در برابر 104، 1348

اما حاكميت خدا همان واليت فقيه  ).553 ،1 ،عميد زنجانيحاكميت تشريعي الهي است (
اوست. پس اطاعت از ولي فقيه اطاعت  ةجري ارادخدا در روي زمين و م ةاست. ولي فقيه نمايند

خدا و به موجب تقوا و عدالت آميخته در  ةاز آنجا كه فقيه به سبب علم به اراداما از اوست. 
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انسان  ةسرشت او از جانب خدا به حكومت منصوب شده است، تبعيت از او به معني قبول سلط
توان از نوع اينرو واليت فقيه را نمي بر انسان نيست، بلكه پذيرش حاكميت مطلق خداست. از

حكومتهاي انسان بر انسان، مانند دموكراسي يا استبداد، دانست. در اينجا نقش انسان در نظام 
  شود؛ قبول انتصابي كه از جانب خدا صورت گرفته است. واليت فقيه با مفهوم قبول تعريف مي

نسبت بين حكومت خود و رأي  پردازان واليت فقيهة اين مقدمه است كه نظريهبر پاي
شود. ة خدا ناشي ميكنند. مشروعيت واليت فقيه نه از رأي مردم، بلكه از ارادمردم را تعيين مي

نپذيرفتن آن گناه است. ولي از آنجا كه كارآمد بودن اين  و مردم قبول واليت است ةوظيف
مين اين شرط حكومت منوط به قبول آن از طرف مردم نيز هست، پس كوشش در جهت تأ

واليت فقيه تا زماني كه به  پردازانيهآيد. نقص اين نظريه از جمله در آنست كه نظرالزم مي
كنند، در مطابقت با موافقت مردم با حكومت خود اطمينان دارند بر اهميت اين شرط تأكيد مي

ه نمايندگان ر ببرخي از امو ةدارند و به واگذاري ادارآن شورا و مجلس و انتخابات را مقبول مي
دهند، ديگر نه تنها دهند. ولي به مجردي كه مقبوليت را از دست ميمنتخب مردم رضايت مي

آيند. در صدد ابطال شرط هم بر مي ورزند، بلكهرت رأي مردم امتناع ميومد و ضرااز قبول پي
است كه  ديهاي مصباح يزحاال ديگر شرط، نه قبول توسط مردم، بلكه توان دفاع است. از گفته

وقتي حكومت اسالمي تشكيل شد تا هنگامي كه آنقدر حامي دارد كه بتواند از خود دفاع كند 
  .)1379( بايد باقي بماند

حمايت از واليت فقيه و نتايج  70 ةو اوائل ده 60 ةيكي از كساني كه در سالهاي آخر ده
عليه آزادي و مباني  آزاديهاي اساسي و حقوق دموكراتيك مردم را با احتجاج ةآن در حوز

ي به نام شهريار زرشناس بود. مآميخت غيرمعمسياسي آن، اومانيسم و ليبراليسم مي فلسفي ـ
شمرد به اين مي» مقابل آزادي در فرهنگ ديني ةنقط«را » در فرهنگ اومانيستي«او آزادي 

يني تعريف آزادي در فرهنگ اومانيستي بر مبناي بعد از حضرت حق و قطع تعلق د« :كهدليل 
شود [در حالي كه] آزادي در قلمرو تفكر ديني در پيروي كامل از تعاليم ديني و قرب به مي

در يكي آزادي به معني اسارت و بندگي نفس اماره و آزادي «يابد. تحقق مي» حضرت حق
». شيطاني و در ديگري آزادي به معناي بندگي حق و وارستگي از اسارت مادي و دنيوي است

» يت الهيخود محوري و دايرمداري بشر و نفي وال«ديگر او به مفهوم آزادي اومانيستي ايراد 
ست كه در قالب نظامها و رژيمهاي سياسي و اجتماعي مبتني بر اين همان آزادي ا«بود. 

صورت سياسي آزادي در قلمرو اسالمي ذيل نظام «در حاليكه ». دموكراسي محقق شده است
آنجا ». و از اساس با معنا و تعريف حريم و آزادي ليبرالي تفاوت دارد يابدواليت فقيه معنا مي

نفس اماره و تبعات آن است هدف آزادي در قلمرو تفكر  ةكه هدف آزادي اومانيستي تأمين غلب
تا به سعادت و فالح رهنمون «اسالمي هدايت و تربيت و تهذيب باطن و ظاهر انسانهاست 

ت هشدار به روشنفكران ديني و گرفس از اين رويكرد مييكي از نتايجي كه زرشنا». شوند
خواست كه در قلمرو واليت فقيه بيهوده به دنبال آزاديهاي ليبرالي ديني بود. او از آنها ميغير

دموكراسي و مباني نظري اومانيستي تحقق ة انقالب اسالمي ايران بر مبناي انديش«نگردند، زيرا 
). در 43-51 ،1371» (ليبرالي آزادي را در جامعه حاكم نمايدنيافته است كه بخواهد به معناي 
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يابد آزادي جز از طريق واليت تحقق نميحقيقت «خوانيم: اي ديگر از همين نويسنده ميمقاله
اجتماعي آزادي در جامعه نيز از طريق تبعيت از واليت فقيه (به عنوان مظهر ـ  و شأن سياسي

گيرد كه ستيز با واليت فقيه مخالفت نويسنده نتيجه مي .»گرددسياسي اصل واليت) محقق مي
اي كه مبتني بر نظام واليت فقيه است با آزادي و ترويج اسارت و استبداد است. جامعه

  ). 26/1/71 .،ك» (است آزاد حقيقتاً«
توان در سلسله مقاالتي دنبال كرد آزادي را مي ةديگر از برخورد نظري با مسئلة يك نمون

زير عنوان  ،69تا بهمن/اسفند  68فروردين/ارديبهشت ، حوزه ةمجل 42تا  31هاي ارهكه در شم
ن را با . نويسنده يا نويسندگان آن حدود آزادي عقيده و بيا41منتشر شد» آزادي عقيده«

كنند. آزادي بيان براي مسلمانان در تمام مسائل مسلمانان تعيين ميتفكيك بين مسلمانان و نا
روط به آنكه به انكار دين منتهي نگردد. انكار، در صورتي كه آگاهانه و با ست، مشهاسالمي 

هاي نفساني و سياسي انجام بگيرد و به ظهور در گفتار و كردار در آيد، ارتداد عقل و انگيزه
، »تحقير و نابودي دين«شود. ارتداد مستحق مجازات است. مجازات از آنروست كه به حاصل مي

انگاري سهل«، »هاي مذهبيدر گيري«در جامعه، » جنگ رواني«، ايجاد »ميتضعيف عقايد اسال«
مسلمانان هم از آزادي عقيده شود. غيرمنجر مي» خطر نفوذ دشمنان اسالم«و » در انتخاب دين

برخوردارند، مشروط بر آنكه افكار و عقايد آنها سالمت جامعه را تهديد نكند، سخن آنها آلوده به 
توهين به مقدسات و هتك افراد نباشد و اسرار را افشا نكند. آنها آزادند در  ريا و نفاق و حاوي

توزي هواي مخالفت و كينه صورتي كه دست به توطئه نزنند، دنبال اغراض سياسي فاسد نروند،
خود در جائي  ةدر سر نپرورانند و از مقررات و تعهدات سرپيچي نكنند. آنها در اظهار عقيد

مانان امكان پاسخگوئي فراهم باشد. حفظ شرط اخير براي جلوگيري از نفوذ آزادند كه براي مسل
را  ديگري ةمقال مزبور، ةمقال عقايد ناصواب در ذهن مسلمانان و ايجاد شبهه در ايمان آنهاست.

تا  66(بهمن/اسفند  30تا  24هاي در شماره» آزادي تفكر«با عنوان  به دنبال دارد كه
اتكاء بر نظرياتي دارد كه  درج شد. محتواي اصلي اين مقالهه ) همين مجل67بهمن/اسفند 

براي آشنائي با  بهتر استدو سخنراني ايراد كرده بود.  در 1348مرتضي مطهري در پائيز سال 
تا با نظرات هر دو طرف دربارة اين موضوع آشنا  مطهري رجوع كنيمهاي به گفته اين نظرات،

گذارد. در حاليكه او آزادي بدون ر و عقيده تفاوت مي. مطهري به نحوي مصنوع بين فكشويم
كه حاصل تفكر  داندمجاز ميشمرد، آزادي عقيده را تنها در صورتي مرز را براي تفكر مجاز مي

گيرد، بلكه باشد. محدوديت اخير به زعم او بدين سبب است كه عقيده تنها از تفكر نشأت نمي
اشد. و از آنجا كه دلبستگي امري عاطفي است و عاطفه تواند ريشه در دلبستگي نيز داشته بمي

توان آزاد گذاشت. از عقيده در صورتي كه اي را نميبندد هر عقيدهدست و پاي تفكر را مي
شود، كه خود مانع هدايت انسان در راه ترقي و تكامل پرستي زاده ميحاصل تفكر نباشد بت

هنديان  ةانگلستان، كه به پاس عقيدة خالف ملكاست. از اينرو بوده است كه حضرت ابراهيم، بر
اسرائيل احترام نگذاشت و دست به بني ةهنگام ورود به معبد آنها كفش از پاي در آورد، به عقيد

جهاني حقوق بشر نقص دارد. نقص آن احترام به  ةآنها زد. از اينروست كه اعالمي ياهشكستن بت
  عقايد است.  ةهم
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روست كه به نظر او تفكر تفكر قائل است از چه روست؟ از آناما آزادي كه مطهري براي 
تنها آزاد، بلكه تفكر نه «رسد. پس رسد. انسان اگر فكر كند خود به اسالم ميبه دين مي ضرورتاً

پاسخ مطهري، با آن  ؟شوده اگر تفكر به اسالم نرسيد چه مياينست ك مشكل». واجب است
ست، بلكه در آلودگي آن تفكري است كه به اسالم مقدمات، واضح است. مشكل در اسالم ني

جز «رسد فكري كه به اسالم نميتنرسيده است، در آلودگي آن به عاطفه. به نظر مطهري علت 
جز دفع آن نيست، دفع تفكر باطل، تفكر ب. عالج بيماري هم 42»بيماري چيز ديگري نيست

با حبس و توقيف  ،رد، و به نام اسالمل دفع را دايآن مرجعي كه وسا يعني بهنرسيده به اسالم، 
  كند.عالج عقايد آلوده به عاطفه را مي

مخالفت با حقوق اساسي و دموكراتيك مردم بيشتر زير  70 ةو اوائل ده 60 ةاگر در ده
جهاني حقوق بشر و رد دموكراسي ة عناوين معطوف به توجيه واليت فقيه، نقد مفاد اعالمي

م، ستعارض با عناوين ديگري چون پلوراليهمين عمل به نام ير در سالهاي اخ ،گرفتانجام مي
از ضرورت پاسخگوئي به چالش نظريه گيرد. اين تحول ناشي م انجام ميسم و سكوالريساوماني

توسط روشنفكران ديني است، كه حاال ديگر علم مخالفت با مراجع تقليد  ،پردازان واليت فقيه
م) را شايد سگرائي (پلوراليمفهوم كثرت ،چالش و پژواك آناند. در اين ديروزين خود برافراشته

همه از اعتقاد به حقيقت اسالم، وحدت آن حقيقت  آنهاند. برمي به كاربيشتر از هر مفهوم ديگر 
جوادي آملي تنوع گويند. و حقانيت انحصاري و مطلق برداشت خود از آن حقيقت سخن مي

او دين براي تربيت انسان است و از آنجا كه انسان يك  داند، زيرا به زعمصواب مياديان را نا
به شرط آن كه  ،حقيقت واحد است دين هم بايد واحد باشد. معهذا او به نوعي مسالمت با كفار

 ة). او هم، مانند هم1379دهد (آنها قصد براندازي نظام اسالمي را نداشته باشند رأي مثبت مي
ر از قصد براندازي چيست و معيارهاي تشخيص آن كدام دهد كه منظوموارد مشابه، توضيح نمي

دارد. آملي در توان اطمينان داشت كه او حق تشخيص قصد را در انحصار خود نگاه مي. مياست
 هكنندخواند كه برداشتجاي ديگر برداشتهاي گوناگون از دين را تنها به شرطي قابل تحمل مي

دين در بسياري از اصول و معاني مشترك باشد متخصصان ديگر متخصص باشد، نظر او با نظر 
مصباح يزدي  خطاب به محمدتقي ). 1380و به صورت روشمند در خدمت شريعت قرار بگيرد (

از مطلق كردن رأي خود  خواهند كهمياز او » گرايش پوزيتويستي«كساني كه با اتكاي به 
هاي ارزش». ر خواهيم ماندهستند استواما بر حفظ ارزشهائي كه مطلق «گويد مي پرهيز كند

اصرار داريم كه ديدگاههاي اسالمي ما مطلق است و تنها همين «و ما  استاسالمي مطلق 
). پيش ازين او در جاي ديگر  1380» (ديدگاههاي مطلق اسالمي صحيح و حق هستند

لهي اديان ا ة، در دايرشحق بودن اسالم مورد نظر خودبر پلوراليسم را، در حين حفظ اعتقاد به
بين دو فرقه از يك مذهب، بين دو مذهب از «قابل پذيرش خوانده بود. دايره محدود است به: 

). مراعات اين محدوديت و معناي آن را در قانون اساسي 1378» (يك دين و بين دو دين الهي
رود و پيروان اديان ديگر و بيدينان از هم ديديم، آنجا كه تنها سخن از اديان شناخته شده مي

ها از متن سخنرانيهاي مصباح يزدي، شوند. در سالهاي اخير روزنامهصف محترمان خارج مي
تسامح را  ةكنند كه رويكرد او به مسئلاين فيلسوف واليت فقيه مطلق، جمالتي مكرر نقل مي
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آگين دروغ براي مبارزه با اسالم است شعار تسهيل و تسامح يك شعار زهر«كند. آشكارتر مي
تساهل و تسامح به عنوان يك ارزش و مطرح كردن خشونت به عنوان ضدارزش [...] [...] طرح 

 .،اي» (هاي تهاجم فرهنگي استبراي از بين بردن غيرت، هميت و تعصب ديني مردم از حربه
 .،اي» (ليون نفر هم ريخته شد نگذاريم دين اسالم به خطر بيفتدياگر خون يك م). «6/9/79

فصلنامة ؛ اي كه صاحب امتياز آن همين مصباح يزدي استمجله ). حسن معلمي در14/7/79
رسد كه پس غرب و تفكرات غربي است به اين نتيجه مي ،كه خاستگاه پلوراليسم از اين ،معرفت

مقلدانه  اين رويكرد در فرهنگ اسالمي زمينه و جايگاهي ندارد و طرح آن در اين زمينه صرفاً
پردازان والئي براي توجيه دستگاه احتجاجي نظريه م وجه ديگري ازساست. نفي سكوالري

م ولي فقيه را در س. همانطور كه با رد اومانياستسركوب حقوق اساسي و دموكراتيك مردم 
م برداشتهاي غيرخودي از دين و سدهند و با مخالفت با پلوراليمحور عالم و حكومت قرار مي

تراشند براي انحصار قدرت در اي ميبهانه مستكفير سكوالري با ،سازندواقعيت را غيرمجاز مي
ارزشي واقعي و  عناصرحكومت، به نام دين. محمدحسن قدردان فراملكي پس از شمارش 

م، بيديني و نوگرائي، آنرا به اين سپرستي، ليبراليم، دموكراسي، عقلگرائي، علمسابداعي سكوالري
خدا و، همانطور كه در قانون  از آنِ خواند كه اين دين حاكميت رادليل با اسالم ناسازگار مي

اكبر رشاد، مانند اغلب داند. علياساسي آمده است، از آنِ حاكمِ عالم و متقيِ منتخب خبرگان مي
همفكران خود، سكوالريسم را خاص دنياي غرب و اصول و ارزشهاي فرهنگي آن خطة عالم 

. 43شمردضور آن در اسالم ميو تفاوتهاي اساسي بين اسالم و مسيحيت را نافي ح خواندمي
در » مسم و سكوالريسم، سيانتيسنقدي بر اوماني«با عنوان  كوتاه ايمقاله درمحسن غرويان هم 

دولت و » صريح آيات قرآن«خواند و به نام م را مترادف با بيديني ميسسكوالري ،رسالت ةروزنام
جامعه، دولت و امت  ،و قرآن اسالم«داند. مي» خالف اسالم و قرآن«حكومت متناسب با آنرا 

  ». تابدسكوالر را بر نمي
م، سم، سكوالريسپردازان واليت فقهائي با اومانية احتجاجات نظريهفصل ختام هم

مخالفت با آزادي به معناي متناسب با اين رويكردها به نظام ارزشي و  ،م و دموكراسيسپلورالي
گيرد. م صورت ميسر عنوان مبارزه با ليبراليزي غالباً هاساختاري جامعه و حكومت است. مخالفت

 ساختپيش از آن ديديم كه چگونه شخصي مانند زرشناس نزديكي به خدا را بهانة نفي آزادي مي
گونه نظريات داد. در پيوند با همينو طباطبائي معناي آزادي را به اطاعت از غيرخدا كاهش مي

  :پيدا كردمنابع اين  ررد آزادي ليبرالي، د استدالل را درتوان سه مي
بند و باري، كه امري مخالف با اخالق و سنن انساني است. آزادي ليبرالي، يعني بيـ 1

و 13 .،ك( كندبر اين مضمون تأكيد مي »آزادي از نگاه امام خميني«تقي دژكام در بررسي 
دارد و » ذيلذا برداري از ماديات وپايه در حداكثر تمتع و بهره«). آزادي در اين معنا 22/3/70

او را تا سرحد حيوانات تنزل داده و از «كشد، مي» روح انسانيت و ملكات فاضله را در انسان«
و...). آزادي 1348،100، طباطبائي» (داردتكاملي كه ناموس خلقت براي آن در نظر گرفته باز مي

دهد و از اين راه خود مي »هاي جنسي قراردائماً زير فشار مرئي و نامرئي جاذبه«ليبرالي انسان را 
  ).29/9/91ر.،  نگ:داند (شود. بهشتي آزادي در غرب را شاهد اين مدعا ميسالب آزادي مي
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و داران ـ آزادي ليبرالي دروغ است، از آن جهت كه آزادي همه نيست، بلكه آزادي سرمايه2
جوامع ديگر در  ). اين آزادي به سبب استعمارپيشينداري است (حفظ و توجيه سرمايه ةوسيل

 .امپرياليسم است ةغرب به وجود آمده و زايند

از اين نظر ليبراليسم چيز «تنها به عقل متكي است.  آزادي ليبرالي از وحي غافل و ـ3
هاي خير و بركت، يعني وحي ترين سرچشمهبد و خطرناكي است. انسان را از يكي از متعالي

 (بهشتي). »كندخداوندي و نبوت انبياء [...] دور مي

ي اينكه، حائز اهميت است. يكليبرالي در ارزيابي اين نقدها بر آزادي  تذكر چند نكته
نقدي  يعنيكارانه، ريائي، پنهانكارانه و ايدئولوژيك نظام اخالقي پدرساالرانه، محافظهيك تسلط 

را توصيه بيند، تظاهر به پرهيز از ماديات و لذايذ زندگي قيد و بند مياست كه فضيلت را در 
اختفاء بر تمايالت  ةگسترد، پرديتها را ميدمحدو ةنامعلوم پهن ةكند، به نام ملكات فاضلمي

كشاند و آزادي را به نام تكاملي كه گويا در ناموس خلقت نهفته است فدا جنسي مي ةسركوفت
 ةحيطسركوب كامل آزادي در  ةكند. دوم اين كه نقائص دموكراسي و آزادي در غرب را بهانمي

حكومت راه را  ةسازد. سوم اين كه با كشيدن پاي وحي به حوزفرمانروائي حكومت اسالمي مي
حكومت فقها  گيريهانتيجهكند. شاهد اين مفسران وحي بر مردم باز مي ةخودكامان ةبراي سلط

كاري، پدرساالري، ريا، خود بساط محافظه تسلط ةدهو نيم در جمهوري اسالمي است كه در دو 
گرائي و خودكامگي را از پيشنيان خود نيز تزدگي، جنسي، ممنوعيت، ايدئولوژيد و بندقي

حكومت » كارمحافظه«جا توجه ما بيشتر به چگونگي رويكرد جناح تا اينفراختر ساخته است. 
تعلق  ةطلبان حكومت به اين امر بستگي به درجما گرايش اصالحبه توجيه نظام حاكم بود. ا

حكومت ديني دارد، به اينكه آنها تا چه اندازه دلبسته به واليت فقيه، شكل تعريف خاطر آنها به 
توان، بر مبناي كردار و كلي ميبه طور واقعيت حكومت هستند. آن در قانون اساسي و در ةشد

تر به حكومت ديني، ن نتيجه رسيد كه آنها هرچه متعهداظهارات گفتاري و نوشتاري آنها به اي
شوند كه رقباي تر به قبول مواضعي مية فقيه باشند، نزديكواليت مطلقواليت فقيه و 

م، سم، سكوالريسآنها در برابر دموكراسي و مباني ارزشي و نظري آن (اوماني» كارمحافظه«
كنند. در عمل، دوري و نزديكي آنها به مواضع مذكور، پلوراليسم و ليبراليسم) اتخاذ مي

نامتجانس تبديل كرده است كه در يك سر آن حاميان  بعضاً حكومتي را به طيفي طلباناصالح
ه محدود كردن اختيارات رهبر در دارند و در سر ديگر آنهائي كه مايل ب رفقيه قرا ةواليت مطلق

 قطباين دو  هستند. موضع خاتمي در ميانةتعريف شده در قانون اساسي  حد پائينتر از يدح
ي موافق به دموكراسي و ارزشهاي بنيادي آن داده باشد، خواهد رأقرار دارد. او در حاليكه مي

 محوريمحوري را ناظر بر انسانكند، خدامحوري و در نتيجه فقيهدموكراسي را محدود به شرع مي
فساد را  ةم سرچشمسخواهد، در سكوالريو رستگاري محدود ميسازد، آزادي را به نام فالح مي
گيرد كه تنها يك آزادي بيروني است، به رستگاري و فالح روي ايراد مي يسم از آزادليبرالي دركبيند و به مي
 اين آزادي تنها قرار داد بين انسانهاست. حدآورد، عطف به هوا و هوس دارد و عاري از نظم الهي است. نمي

  ).      1382 ،شيرازي(
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7  

  حكومت فقها
 

  
 

  انحصار مقامات حكومتي 
عناصر دموكراتيك قانون اساسي موفقيتهاي  يبا امحاكارگزاران واليت مطلق فقيه 

نامند به مي» روح قانون اساسي«واقعي حكومت با آنچه خود  ةبسياري در انطباق شكل و نحو
نيروهاي مخالف واليت فقيه و به حاشيه راندن حتي آن  اند. آنها با حذف و سركوبدست آورده

افراطي مسلط در اين نظريه  هايگرايش از پيروان و موافقان اين نوع حكومت كه با بخش
قابل تحقق است، در انحصار  ة مابرخوردي انتقادي داشتند قدرت را تا آنجا كه در شرايط جامع

مهم اشغال غالب مقامات حساس و مراكز ، انحصار بيروني اينخود درآوردند. يكي از صور 
است.  م خودحدان غيرمعممقامات به مت ةتوسط روحانيت سياسي و واگذاري بقي گيريتصميم

قواي  ةاين روند با اشغال غالب مناصب در شوراي انقالب شروع شد و تا انحصار رياست هم
. طولي نكشيد تا ميركريم موسوي پستهاي رسمي و غيررسمي اداري ادامه يافت ةحكومتي و هم

  اردبيلي، در مقام رياست ديوانعالي كشور بگويد كه: 
ي انقالبي، شهرباني، ژاندارمري، قوة قضائيه، مقننه و وزارت و االن روحانيت در ارگانها«

). دامنة اين انحصار تا سطح مقامات و پستها 5/2/63.، ك( »رياست جمهورِي در رأس كار است
در ادارات استانها و شهرستانها، شهرها و بخشها هم گسترده شد. وزير جهاد سازندگي در سال 

زارتخانة خود تصديق كرد: االن در تمام مراكز استانها و شهرستانها اين مورد را در پيوند با و 1365
   ).6/9/65.، كو بخشها روحانيت حضور دارد (

اغلب كه  شديد بودروحانيت سياسي به اشغال مقامات و پستهاي حكومتي آنچنان  ةعالق
ره اگر چنين نشده به خاطر چند مانع كم و بيش چا و گذاشتجائي براي ديگران باقي نمي

فقدان كارشناسي الزم، كه اگر هم در موارد بسيار مانع چندان ـ 1از جمله:  ،بوده است ناپذير
اي باز داشته تر تا اندازهتخصصيمؤثري نبوده است، ولي معممان را از تصرف برخي از سمتهاي 

 كنند. يكي سپردن اينگونه سمتها به متخصصانمي تالشهاييبراي رفع اين مانع البته است. 
براي  است هاي علميهپرورده و يا خويشاوند و مطيع است، و ديگر كوشش حوزهمتعهد، دست

ها بيشترين كم بخشي از اين سمتها باشند. حوزهپرورش كارشناساني كه قادر به احراز دست
 ـ2آنهاست.  ةاند، كه مطمح نظر ويژقاضي به دست آورده تربيتموفقيت در اين زمينه را در 
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هاي پس از انقالب باز هم كفاف ان در سالآن ةبيسابق ازديادكم معممان، كه به رغم  اًتعداد نسبت
حاضر به  وندهد، خاصه اين كه بخشي از روحانيحكومتي را نمي پستهايمقامات و  ةاشغال هم

 ةمالحظـ 4مقامات توسط روحانيت.  ةقبح افراط در اشغال همـ 3. ندقبول اينگونه سمتها نيست
كرد اينگونه موارد كاردر  الزم از غيرمعممان به داشتن مقامات خوب. ولي شرطبرخي  تمايل

   .1اسالم است» مجاري«و» موازين«اين كسان مطابق 
و  نهضت آزادي ايرانبه سران  از جمله علل سپردن مقام وزارت يلامتاين  در نظر گرفتن

بردگان در اين آزمايش ديديم كه چگونه نام بالفاصله پس از سقوط رژيم شاه شد. جبهة ملي
هاي اخير در ميان يل در سالامتگيري كردند. شكل جديدتر اين مردود شدند و به ناچار كناره

شده است كه در  امنيتي حكومت پيدا ـ ساالر، ديوانساالر و به خصوص نظاميقشرهاي فن
لي اص ةگيرندو شركت وسيعتر در نهادهاي تصميم و قدرت جهت كسب سهم بيشتر از مقام

  د.نكنتالش مي
 ةدهد كه از دايرفضائلي را به خود نسبت مي ،روحانيت حاكم براي توجيه انحصار قدرت

بنيادي او در انقالب و پيروزي آنست.  ،گويا ،اين فضائل نقش ةشود. از جملفقاهت خارج مي
سالم ). هم او روحانيت را با ا379 ،3ب ، 1366» (روحاني بود كه قيام كرد«گويد مي خميني

. 2سازدرد و بر مبناي اين ادعا مخالفان روحانيت را به مخالفت با اسالم متهم مياشممساوي مي
). ولي مردم همانجا» (امروز توهين و تضعيف روحانيت ضربه به استقالل و آزادي اسالم است«

» دكننمردم گوش مي«حامي روحانيت هستند. به آنها عقيده دارند و وقتي آنها چيزي بگويند 
  ).11/9/69.، ر» (انقالب بدون حوزه هيچ بود«ه اي معتقد است كخامنهو  .3)378 ،همانجا(

  
  وسايل تأمين قدرت

آن و اجراي كاركردهاي الزم براي تأمين اين اهداف   ةقدرت، تثبيت و توسع تحقق انحصار
باشد. دستگاه حكومتي به ارث رسيده از نظام پيشين ممكن  ةكاري نبود كه تنها به وسيل

نهاي ادستگاه و انطباق آن با اميال حاكمان جديد نهادها و ارگ آن ةبايستي عالوه بر تصفي
در خدمت اين هدف به طور مستقيم در درجة اول و كردند كه هم ايجاد مي ايتازهحكومتي 

ـ 3قضائي،  ـ2امنيتي و اطالعاتي،  ـ1توان به دستگاههاي: نها را مياد. اين نهادها و ارگباش
  اقتصادي و مالي تقسيم كرد.  ـ5نظارتي و  ـ4تبليغاتي، 

در چارچوب قانون اساسي در جهت تحكيم و كه  هستندنهائي ابرآن ارگ عالوهاينها همه 
قضائيه و  ةمانند شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، قو دنكنتثبيت واليت فقها عمل مي

هاي نامبرده برخي از نهادها و دستگاهبه نام و كاركرد مجمع تشخيص مصلحت نظام. در زير 
غالب اين موارد كاري  كنيم. توجه داشته باشيم كه دسترسي به اطالعات دقيق درمي اشاره

بندي برحسب كاركرد اصلي آنها مالزم است كه تقسيهم ممكن است. تذكر اين نكته شايد غير
كردهاي ديگري را هم به عهده يك از آنها كار گيرد كه هرو با آگاهي به اين واقعيت انجام مي

  د.ندار
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يل رهبر انقالب از ابتداي كسب قدرت معطوف بر آن امت الف: دستگاههاي امنيتي و اطالعاتي:
خدمات اطالعاتي و امنيتي به حكومت بكند. در آن زمان  ةبود كه تمامي مردم را دعوت به ارائ

و خبرچيني شيوع زياد يافته  دادند. جاسوسيمي ثبتبسياري از كسان به اين دعوت پاسخ م
زدند. حتي حزب توده نيز در ميهاي مختلف مدافع حكومت جديد دست به اين كار هگرو و بود

  نهاي گوناگون ساختند. اسازم» خدمت«اين زمينه فعال شد. براي اجراي اين 
وزارت اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي برخاست،  ،آنها ةع هموجمماز  1362در سال 

در اين كار » عدالت اسالمي«گماردند تا ضامن  ، در رأس آنوزير عنوانبه هم  مجتهد رايك  و
قرار بدهند و  ها اطالعات خود را در اختيار آننها و وزارتخانهاسازم ةخطير باشد. قرار شد هم

، ...و، 6،3 ،1362 ،قوانينهاي اطالعاتي باشد (دستگاه ةخط مشي بقي ةكننداين وزارتخانه تعيين
). شرط تجمع كارهاي اطالعاتي در اين وزارتخانه مدتي كم و بيش تأمين بود. ولي 355

، به خصوص پس از تشكيل دولت خاتمي و تنزل نظارت خود بر وزارت »كارانمحافظه«
 ةهاي اطالعاتي خاص خود را در سپاه و قوست به جبران مافات زدند و دستگاهاطالعات، د

ها هدر معرض تهديد اين دستگا طلبان، كه خود بعضاًاصالح تشكيل دادند. اعتراضات هقضائي
  .4، به جائي نرسيدد، طبيعتاًبودن

ا سپاه پاسداران است كه خود در اين ميان به ارتشي ب ،مهمترين نهاد امنيتي نظام
نيروهاي زميني، هوائي و دريائي تبديل شده است. با اين وجود بخش اصلي فعاليت آن پس از 

شود. با ف در درون و بيرون نظام ميان و عراق صرف مبارزه با نيروهاي مخالپايان جنگ اير
سران آن به اهميت  وقوف هرچه بيشتراين نهاد موجب  ةوجود آنكه قدرت نظامي فزايند

است. فرماندهان سپاه در » كارمحافظه«سياسي خود شده است، هنوز در خدمت روحانيت 
طلب مجلس بارها عليه او و جناح اصالحي جمهور هاي پس از انتخاب خاتمي به رياستسال

به طور مشخص دانشجوئي، و آميز حركتهاي مردمي، و در سركوب خشونت 5موضع گرفته
از نيروهاي بسيج مردمي  غالباًخود  كاردر اجراي سپاه اند. شركت مستقيم و غيرمستقيم كرده

نقش  نيز منكرات و تهاجم فرهنگي در مبارزه با به اصطالح، كند كه عالوه بر ايناستفاده مي
هراتي، معاون وزارت آموزش و پرورش، حسين  گفتة. به 6عهده دارد رنيروي ضربتي رژيم را ب
ين ا ). عالوه بر15/7/71 .،سدهند (آموزان تشكيل ميرا دانش بسيجبخش بزرگي از اعضاي 

تعداد  دربارةرند. مراكز آموزشي، دانشگاهي، اداري و اقتصادي حضور دا ةبسيجيان در هم
. يحيي صفوي در شده استغلوآميزي ذكر  مختلف ارقام غالباً مقاطع اعضاي بسيج در
ليون نفر خواهد يم 10به  بسيجياناعالم كرد كه تا سال بعد تعداد  1379ارديبهشت سال 

  ). 2/9/79 .،ايرسيد (
 ةگو با روزنامسال پيش از آن سردار صادق حيدرخاني در گفت اين در حالي است كه چهار

ها و نواحي بسيج يگر آن شور و حال سابق در پايگاهد«) تصديق كرده بود كه 29/5/74( سالم
پس از  . ظاهراًاندهها در مساجد رو به تعطيل گذاشتهو تعدادي از پايگا» شودشهري ديده نمي

 80سال  قضائي نتيجه را در ارديبهشت ةتقويت اين نيرو را الزم ديدند. رئيس قو 76خرداد 
تا آن زمان » يك نهاد پربركت و پرقدرت در كشور است«آميز خواند. او گفت بسيج كه رضايت
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به نحو شايسته به انجام «را » حفظ و حراست از نظام در مقابله با تجاوزات دشمنان ةوظيف«
  ).24/2/80 .،ايبود (»  رسانده

سيج، نيروهاي انتظامي و از آميزش سپاه، نيروي ب ،1376در سالهاي پس از دوم خرداد 
، ناصحين، خواهران زينب اللـه، ثار اللـهلباس شخصيها، انصار حزب نامهاي اب طيفي اللـه،حزب

تهاجم به تجمعات دانشجويان، روشنفكران و ديگر اشان كه وظيفهو نظاير آنها بيرون آمده 
گان در آن كنندة شركتو ضرب و شتم، بازداشت و شكنج ،مخالفان و منتقدان حكومت

بر سر  1379از تير سال  »لباس شخصيها«تجمعات و در نهايت ترور دگرانديشان است. نام 
كه از حمايت كامل سران  شدنها افتاد و از آن پس تبديل به نماد اصلي نيروي سركوبگري ازب

زاده، سخنگوي هيئت وزيران، رمضان اللـه. با اينكه به قول عبداستحكومت برخوردار 
 .،اي» (ي كامل لباس شخصيها توسط دستگاههاي امنيتي و انتظامي انجام شده استشناسائ«

. در همين رابطه 7هيچ نيروئي مايل و يا قادر به جلوگيري از تجاوزات آنها نيستولي ) 30/8/81
از  1378در سال » ايقتلهاي زنجيره« دنبالبايد از ستادي در وزارت اطالعات نام برد كه به 

منتقدان و روشنفكران مذهبي دهها تن از  هم پيش از آن و معلوم شد كه يرون آمداختفا ب ةپرد
مذهبي را در داخل و خارج از ايران به قتل رسانده و يا قصد كشتن آنها را كرده بود. گفته و غير

 ةشود كه پس از افشاي نام برخي از اعضاي اين ستاد و دستگيري آنها در دولت خاتمي بقيمي
قضائي و دستگاه صدا و سيما به  ةدر بخشهاي ديگر حكومت، به خصوص در قووز هن ي آناعضا

هاي ة قتلدهند. خودداري دستگاه قضائي از رسيدگي پيگير و شفاف به مسئلكار خود ادامه مي
سياست سركوب شواهدي  ةاي، امتناع آن دستگاه از تعقيب آمران اصلي قتلها و ادامزنجيره

و سران رژيم  نيروبر صحت اين نظر كه بين اعضاي اين  يدليل ت واظهارا بر درستي اين است
آنها تظاهر چنان كه از جمله به صورت قبول عملي اقدامات وجود دارد، آناي بسيار نزديك رابطه

  كند.  خارجي پيدا مي
در كنار فعاليتهاي  است كه انتظامي نيروي يكي ديگر از نهادهاي حكومتي سركوب،

نيروهاي  دربارةآوري اطالعات ها، شهرها و راهها، به طور اختصاصي در جمعانتظامي در روستا
معطوف به مبارزه  اين نيرومنتقد و مخالف و سركوب آنها نيز شركت دارد. يك بخش از فعاليت 

  شخصي است.  زندگي آزادي مردم در تضييقبا تهاجم فرهنگي، يا به عبارت ديگر، 
) ها و رستورانها، فروشگاهها و نظاير آنكافه( عمومي ننظارت آمرانه و اطالعاتي بر اماك

دارد. اين نهاد در  سازماننيروهاي انتظامي  درونگيرد كه در توسط سازمان اماكن صورت مي
گسترش  سريعاًي به وجود آمد و رهاي انقالب، شهرباني و ژاندارماز ادغام كميته 1371سال 

شتر حاصل پذيرش كاركردهاي كميتة انقالب است كه در سركوبگرانة اين نهاد بييافت. فعاليتهاي 
اثناي انقالب به وجود آمد و پس از طي يك روند تصفية دروني به كار مقابلة قهرآميز با 

   دگرانديشان گرفته شد.
 حراستدستگاه  ،وابسته به وزارت اطالعات ،نهاي اطالعاتي و امنيتيايكي ديگر از سازم
و مأمور ممانعت از بروز  حضور دارددارات و كارگاههاي دولتي نها، اااست كه در تمام سازم

  نظريات، رفتارها و فعاليتهاي نامطلوب از نظر حاكميت است. 



 

 ١۵٩

دو دادگاه  توسطابتدا به طور عمده  در مجازات منتقدان و مخالفانب: دستگاههاي قضائي: 
هائي از هاي اخير بخشدر سال روحانيت. اما ةگرفت: دادگاه انقالب اسالمي و دادگاه ويژانجام مي

  . اندة قضائي هم در اين زمينه فعال شدهدستگاه قو
و با  شكل گرفتل انقالب ياوادر تحول كار حكام شرع  در نتيجةدادگاه انقالب و شعبات آن 

 ،قوانين( 1362در سال » قانون حدود و صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالب«تصويب 
ستري ملحق شد. صدور حكم اعدام و حبس هزاران مخالف و منتقد به دادگ ) رسما9ً ،1362

فعاليت اين نهاد را تشكيل  ةاصلي كارنام بخش ،آن از آغاز حكومت فقها تا امروز ينظام يا اجزا
  دهد. مي

ماههاي اول بعد از انقالب دنبال  ازتوان روحانيت را مي ةويژ هايتاريخ تشكيل دادگاه
ي خطاب به دادستان و قضات كشور به لزوم انطي سخن 1358هر م 21كرد. خميني، در روز 
). ولي از آن تاريخ تا هنگامي كه حكم 21/7/58 .،كي اشاره كرد (هايتشكيل چنين دادگاه

 .،ك( توسط خميني صادر شد چند سالي طول كشيد 1366تشكيل رسمي آن در خرداد 
پرونده براي به اصطالح  700تشكيل ها). شاهد حجم و سرعت كار اين دادگاه16/4/66
). محمدي ريشهري، رئيس كل اين 19/12/66 .،ر، بود (1366تا اسفند  ،»نماهاروحاني«

حكم  286 ارائه داد از صدور 1368آنها در بهمن  ةكارنام ةكه دربار دادگاهها در گزارشي
، اعالم . چند ماه بعد جانشين او، رازينيبودمورد آن حكم اعدام  14محكوميت صحبت كرد، كه 

). در سالهاي 31/4/69.،ككند (پرونده رسيدگي مي 50ويژة روحانيت ماهانه به  كرد كه دادگاه
اخير روحانيون نامداري چون عبداللـه نوري، محسن كديور و حسن يوسفي اشكوري از جملة 

اند. دادگاههاي ويژة روحانيت متعلق به مجموعة قربانيان احكام سياسي اين دادگاهها بوده
  هادهاي زير نظر رهبري است. ن

شود. بخش مشروعيت اين نهادها نه از قانون اساسي، بلكه از حكم ولي فقيه حاصل مي
. مجلس پنجم 8شودطلب نظام در راستاي نقد دوگانگي حكومت گاه معترض وجود آنها مياصالح

ي و انقالب در واكنش نسبت به اين اعتراضات در حاشية اصالح آئين دادرسي دادگاههاي عموم
  ).24/9/79.، راقدام به ادغام اين دادگاهها در وزارت دادگستري كرد (

جبران خسارتي كه در اثر انتخاب خاتمي  برايهمانطور كه اشاره رفت در سالهاي اخير، 
ة وارد آمد، قو» كارانمحافظه«مجلس ششم بر  طلبان برو تسلط اصالح يبه رياست جمهور

مخالفان و منتقدان نظام را تشديد كرد و بخشهائي از محاكم خود را قضائيه فعاليت خود عليه 
. توقيف بيش از صد نشريه، دستگيري، شكنجه و دتر آنها نمومأمور تعقيب و مجازات پيگيرانه

پردازان و حتي نمايندگان مجلس نگاران، نويسندگان، سياستمحكوميت تعداد زيادي از روزنامه
  شهاست. اين بخ ةحاصل فعاليت مجدان

  
مهمترين دستگاه نظارتي كه بيرون از چهارچوب قانون اساسي فعاليت  پ: دستگاههاي نظارتي:

كامل از ميان روحانيون هستند طوراست. نمايندگان امام كه تقريباً ب كند دستگاه نمايندگان اماممي
ارتي آمرانه به نمايندگي از دستگاه رهبري در همة مراكز اداري، آموزشي، امنيتي و نظامي نظ
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». اندكارههمه) «122 ،1363چنان است كه به قول بازرگان (. ميزان حكمفرمائي آنها دارند
شاهد ديگر براي قدرت اين نمايندگان مخالفتهائي است كه در شوراي بازنگري قانون اساسي  

. دليل مخالفت ميرحسين موسوي، نخست صورت گرفتبا انضمام اين دستگاه به قانون اساسي 
خواهد بود، زيرا اين كه » فلج كامل كشور واقعاً«، اين بود كه انجام اين كار به معني وقتوزير 

ما يك نفر مدير بگذاريم و يك نفر پهلوي دستش كه تكان نخورد و يا از او بترسد به معني آن 
رهبر ة ايم [...] نمايندجبوني را ما در حقيقت در مديريت خودمان دميده ةروحي«خواهد بود كه 

 ي). موسو692 ،2 ،بازنگريخود در دستگاه اجرائي قانع نخواهد شد ( هم هيچ موقع به حد
). پيش از 687 ،2 بازنگري،امام را مخل مديريت خواند ( اننمايندگ در همان شورا اردبيلي هم

رسميت قانوني به اين دستگاه را اعالم كرده بود، با اين دادن او رفسنجاني مخالفت خود با 
تضعيف مديرهاست، لوث «اند، و اين كار دالل كه نمايندگان امام در هر ارگان مديران واقعياست

باقي ماندند.  ان امام). پيشنهاد رد شد، ولي نمايندگ680 ،2بازنگري، » (كردن مديريت است
  قدرت آنها تابع ميزان قدرت رهبر و نوسانات آن است.

كه از ابتداي  هستندازرسي شوراي نگهبان دفاتر نظارت و ب ،يك سازمان اطالعاتي جديد
نها و اآوري اطالعات عليه نامزدهاي احتمالي نمايندگي مجلس در استبراي جمع 1382سال 

  .9كندهاي الزم براي رد صالحيت آن نامزدها را فراهم مينها به وجود آمده و بهانهاشهرست
هم كار را  اين و نهاستاا و استامور شهره ةعالوه بر تبليغ، دخالت در ادار جمعه ةائم كار

در محل مأموريتشان هميشه  اندهند، زيرا منصوب او هستند. دخالت آنبه نام رهبر انجام مي
چنان زياد اين ائمه آنموجب شكايات بسيار فرمانداران و ديگر مديران دولت بوده است. قدرت 

افتاد ناگزير ستانداران ميمسالمت بين آنها و ا ةاست كه وقتي نخست وزير كشور به فكر توصي
منتظري  حسينعلي. در مقابل او 10خواست كه با امامان جمعه كنار بياينداز مأموران خود مي

اينطور نباشد كه آقايان بخواهند «داد: هشدار مي» آقايان«جمعه به  ةدر سمينار سراسري ائم
جمعه ة اض به دخالت ائم). اعتر26/3/65 .،ك» (جريانات در اختيار آنها باشدتمام كارها و 

مجلس در نطق پيش  ةافرازيده، نماينداللـه فرج، شد. مثالًگاهي به درون مجلس نيز كشيده مي
كنندگان در هاي ائمة جمعه و اشاره به تعداد كم شركتاز دستور خود پس از اعتراض به دخالت

). 30/8/68،شوراد (دا دخالتهااين براي محدود كردن  يشرح وظايف ةنماز جمعه پيشنهاد تهي
تجسس در امور مثل  ،جمعه عالوه بر نظارت و دخالت و تبليغ وظايف ديگري هم دارند ائمة

. مجلس مردم از طريق مساجد، سازماندهي تجاوزات به مجامع منتقدان و دخالت در انتخابات
اين  ديگر ةگيرد. وظيفمركزي و موافقت رهبر صورت مي ةجمعه توسط يك دبيرخانة تعيين ائم

هاي امامان جمعه در هر هفته و به هر مناسبت است. تسلط خانه تعيين موضوع خطبهدبير
به  را دبيرخانهاين حكومت بر مديريت اين دبيرخانه موجب شده است كه » كارمحافظه«جناح 

د و هر هفته از زبان امامان جمعه كننطلبان حكومت تبديل ستادي براي مبارزه با اصالح
 د. نعي عليه مخالفان خود راه بيندازتبليغات وسي

نهائي چون ستاد جهاد دانشگاهي، انجمنها و جوامع اسالمي، شوراهاي اتوان سازممي
هاي نظارتي نظام و دستگاهمطبوعات را نيز جز ةاسالمي كار، دستگاه گزينش و هيئتهاي منصف
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حضور و فعاليت جلوگيري از  گيرد معطوف برد. نظارتي كه توسط آنها صورت ميمحسوب كر
نها و اختصاص انحصاري فعاليت به اعضاي خود اهاي عملكرد اين سازمدگرانديشان در حوزه

و شود، آموزش دانشگاهي مية مطلوب به صحننظران نااست. يكي مانع ورود نظريات و صاحب
ي آورد. شوراهاي اسالمآموزي را در انحصار خوديها در ميديگري فعاليتهاي دانشجوئي و دانش

است، نام دستگاه گزينش معرف  هاي مستقل كارگري و كارمنديكار مانع تشكيل اتحاديه
توقيف مطبوعات هستند. البته منكر حكم هاي منصفه مأمور امضاي ست و هيئتآن ةكرد ويژكار

توانند، پس از تشكيل و تحت تأثير پويشهاي دروني خود از آن نيستم كه اين نوع نهادها مي
بگيرند و قدمهائي در نمايندگي نقطه نظرها و منافع گروهي فاصله مأموريتي خود عملكرد صرفاً 

بارز اين امكان تحولي است كه در انجمنهاي  ةگيرند. نمونبردارند كه نام خود را از آن مي
  اسالمي دانشجوئي در سالهاي اخير صورت گرفته است.

  
ن نهاد تبليغاتي حكومت فقها در سازمان تبليغات اسالمي مهمتري ت: دستگاههاي تبليغاتي:

شوراي تبليغات «به نام  1360بيرون از دستگاه رسمي دولت است. اين سازمان در اول تير 
. فعاليت آن در سالهاي خوانده شد به نام فعلي 1368نيمة فروردين  ازتشكيل شد و  »اسالمي

نه تنها در  1373ل سا تااين سازمان  معطوف به تبليغ در جبهه و پشت جبهه بود. جنگ عمدتاً
- رياتي به پنج زبان و تشكيل كنگرهداخل ايران، بلكه در سطح جهاني نيز، به صورت انتشار نش

به عنوان  ،در اين سال با تشكيل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالميالمللي، فعال بود. هاي بين
. در سازمان تبليغات مجزا شداز  ي ـالملل هاي بينتفعالي ةحوزـ وزارت ارشاد  ادارات تابعيكي از 

وليت امور فرهنگي و تبليغي در داخل كشور را بر ئسازمان تبليغات اسالمي تنها مس نتيجه
 :است تعيين شده اين سازمات تبليغاتيي برا يا وظايف گستردهمه، بنا بر اساسنا گرفت. عهده
هاي ديني و معارف فرهنگ قرآني، انتشارات و مطبوعات، مراسم و بزرگداشتها، آموزشة توسع

گسترش هنر اصيل و متعهد،  ي،هاي اسالم اسالمي، برگزاري كنفرانسها، نمايشگاهها و جشنواره
   .رواج پژوهشهاي تبليغي و دينيو 

 بسياري را در دست تهيه و توليد داشته يها در راستاي نيل به اين اهداف، سازمان، برنامه
چاپ و نشر و نظارت بر عملكرد مؤسساتي نظير  ةتوان به فعاليت در عرص كه از جمله مي است

سازمان اين اشاره كرد.  هنري زةحو و الملل و نشر بين پچا، مركز چاپ و نشر، اميركبير
 و... منتشر ،تهران امروز، صائر ،مهر، سوره، هران تايمزتنشريات گوناگوني از قبيل همچنين، 
  . كرده است

هم كرده  اينترنتي تارنماهاي يانداز اقدام به راه يتبليغات اسالم اخير سازمان ايه در دوره
شناسايي و توجيه و  از راهطرح سازماندهي مبلغان  .تبيانو  ،خبرگزاري مهراز قبيل  است

خشها، طرح بسيج فرهنگي، بآموزش، طرح گسترش روحانيون مستقر در دهستانها و مراكز 
ي كالسهاي آموزشي معارف اسالمي و طرح ميثاق، طرح اوقات فراغت، چاپ و نشر قرآن، برگزار

ها، برگزاري مسابقات فرهنگي ـ هنري ـ عقيدتي،  مراسم به مناسبتهاي مخلتف در وزارتخانه
مسابقات  ،قرآنية تشكيل كتابخانه و نمايشگاه، مشاور  و تشكلهاي مذهبي، هاارتباط با هيئت
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فعاليتهاي ، از و طرح هجرت القدرهآوران ليل آوران محرم، طرح پيام الفجر، طرح پيام مطلع
   .11ن استسازمااين ديگر  فرهنگي و اجتماعي

كه در  عقيدتي ـمتشكل از مأموران سازمان سياسي هم هست يك نهاد تبليغاتي ديگر 
اعضاي اين سازمان ماليان از  يكند. بخشسطوح اداري، نظامي و انتظامي فعاليت مي ةهم

 مأموران اين سازمان در ارتش رادر ارتش، تعداد هستند. موحدي قمي، سرپرست اين سازمان 
نفر معمم بودند. هم او اين  220از اين عده  اعالم كرده بود كهسه هزار نفر  1373در سال 
). كوشش براي رفع اين كمبود تا سال 28/1/73 .،رداند (مي »بسيار كم و محدود«تعداد را 

مأموران  ة. وظيف12نفر رساند 1000به آميز بود كه تعداد ماليان رانچنان موفقيتآ 1376
عقايد و رفتار  تفحص و كاوش در ،عقيدتي در كنار تبليغ اسالم واليت فقهائي ـ سياسي

  به مقامات اطالعاتي است. آن و گزارش و كارمندان حوزة مأموريتكاركنان 
ادهاي مؤسسات و بنياند تعداد زيادي صرفنظر از اين دو سازمان كه براي تبليغ ايجاد شده

تبليغ ديدگاه واليت  شانوظيفهكه  اندنيز به وجود آمده ديگر آموزشي، ديني و مطبوعاتي
هاي توان در كنار حوزهديدگان و مخاطبان است. به طور نمونه ميفقهائي در ميان آموزش
بنياد فرهنگي  ،مركز آموزش و پژوهش امام خميني، دانشگاه پيام نورعلميه به نامهائي چون 

هائي چون و مجله البيتمجمع جهاني اهل ،مؤسسة آموزش عالي غيردولتي الزهرا، العلومباقر
اشاره كرد. به اينها بايد  كتاب نقدو ، حوزه، موعود ة، فصلناممعرفت فصلنامة، پاسدار اسالم

با  نبايدشود نوشته مي gooyaaكه به اين صورت  اين تارنما را(آگوياتارنماهاي اينترنتي، مانند 
ن كم و هم اضافه كرد كه تعدادشا و غيره، را بازتاب، دريچه، ) اشتباه كرد)gooyaارنماي گويا (ت

 ،جمهوري اسالمي، كيهانهائي چون روزنامه ة. يك نقش مهم تبليغاتي به عهدشودزياد مي
است كه زير نظر رهبر جمهوري اسالمي به انتشار  و... اطالعات، همشهري، جام جم، رسالت
د و مبارزه عليه منتقدان و مخالفان پردازنسياسي فقهاي حاكم و پيروان آنها مي يهاديدگاه

 برند.مي رژيم را پيش

دستگاههاي تبليغاتي حكومت فقها نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و  فهرستدر 
 ،سازمان صدا و سيما را نبايد فراموش كرد. اولي سازمان عظيمي است كه در كنار سانسور

اسالم حكومتي را به عهده دارد و دومي، همانطور كه از  جهتدر  جامعه فرهنگ دايتهتكليف 
  آيد، صدا و سيماي حكومت است. نامش بر مي
نهاي اسازم بايد ذكر گرددهاي تبليغاتي نظام ديگري كه در شمارش دستگاه ةمجموع

كاركرد  . گرچه..حزب، جمعيت، هيئت، مجمع و تحت عناوين هستند سياسي متعدد اسالمي
چرخد، ولي كار تبليغاتي نها بر محور افزايش سهم اعضاي آنها در قدرت حكومتي ميااين سازم

  دهد. را تشكيل مي شاننيز بخش مهمي از فعاليت
  

 دستگاههاي اقتصادي خدمتگزار حكومت فقها و متحدان آن سه نوع ث: دستگاههاي اقتصادي:
دوم موقوفات زير نظر  د.نقرار دار نظر رهبراول بنيادهاي متعلق به حكومت كه زير  است.

، و سوم بنيادها، شركتهاي بازرگاني و توليدي، خدماتي، تعاونيهاي اعتباري و حكومت
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برند و حكومت سهم مي ةخصوصي كه همگي به طرق مختلف از كيس ةالحسنصندوقهاي قرض
  خوار آن هستند. به اصطالح رانت
ها و اموال عمومي اي نوع دوم گذاشتن سرمايهتا اندازهدستگاههاي نوع اول و  ةكاركرد ويژ

و وقفي در اختيار سياستهاي سران حكومت و منافع وابستگان به آنست. با اين كه آنها سهم 
نظارت مجلس و دولت و  تابعايران را در اختيار دارند  مليحكومتي و ة بزرگي از دارائي و سرماي

   .13نيستنداقتصادي و مالي آن  معيارهاي
به دستور  5/3/79است كه در تاريخ  شك بنياد مستضعفانمهمترين مؤسسات نوع اول بي
تغيير نام داد. در اين  بنياد مستضعفان و جانبازانبه  1368رهبر انقالب تشكيل شد و در سال 

از دولت به رهبر  ،فقيه ةاين بنياد در هماهنگي با تبديل واليت فقيه به واليت مطلق نظارتسال 
ند و بنياد در مقابل او كهيئت امناي آن را رهبر منصوب مي ين رئيس وا قل شد. بنابرمنت

و  ر تصرف در اموال شاهگاين بنياد كه از مصادره، توقيف و اشكال دي ةمسئول است. دارائي اولي
 بود مشتمل 1361در سال  است، و وابستگان به رژيم سلطنتي گذشته تحصيل شده اشخانواده

حد توليدي، فرهنگي، معدني، ساختماني، خدماتي و ملكي در بخشهاي مختلف وا 3835بر 
به وجود آمد. در  اتي در دارائي بنياد و تركيب آن). در سالهاي بعد تغيير32 اسدي،اقتصادي (

 كرد.نوسان مي 1500تا  800تعداد واقعي شركتها بين  دربارةحدسيات  هفتاد دهةاواسط 
در اين هزار كارگر و كارمند  700گويا و  شدميليارد دالر مي 12تا  10بالغ بر آن شركتهاارزش 

به دولت . با اينهمه اين بنياد نه تنها از پرداخت ماليات 14داشتندمجموعه به كار اشتغال 
 15بنياد نهايامخارج و جبران زي سهمي هم بهدولت  ةبودج دركند، بلكه هر سال خودداري مي
خيمي از ابهام بر ض ةشهاي مداوم اين مؤسسه پوشاندن پردالت. يكي از 16يابداختصاص مي

كاره نيمه رازمجلس پنجم در كشف اين  كوششباشد. حتي فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود مي
ي است كه مديران هايكاري دستبردپذيرفت كه يك علت اين پنهانتوان ماند و پيگيري نشد. مي

 35 اسدي،زنند (به اموال آن مي شان،خودهم به نفع و  به نفع فعاليتهاي مخفي بنيادهم  ،بنياد
  ). ...و

است. اين بنياد هم به حكم  بنياد شهيديكي ديگر از بنيادهاي زير نظر مقام رهبري 
ي بنياد مستضعفان و تأسيس شد. گرچه دارائي اين بنياد به پا 1358اسفند در خميني 

از مؤسسات اقتصادي  تعداد بسياري ةبردارندرسد، ولي اين نيز دستگاهي است در جانبازان نمي
. 17رسيدمي 141به  1363گوناگون توليدي، خدماتي و غيره. تعداد آنها در سال  هايزمينهدر 

تبليغاتي و  هايهشهدا فعاليت وسيعي در زمين ةدر كار كمك به خانواد شهيد عالوه بربنياد 
 ة، به اضافهاي پشتيبانيبراي فعاليت، 1379ة اين بنياد در سال فرهنگي به عهده دارد. هزين

). اين بنياد هم، بدون اين كه 36 ،اسديميليارد ريال بالغ شد ( 1078هاي اداري آن بر هزينه
 اين سهمبرد. كشور سهم مي ةساالن ةمسئوليتي در مقابل مجلس و دولت داشته باشد از بودج

سرپرستي  1371). در سال Maloney، 216ميليارد ريال بود ( 398/5بالغ بر  1373در سال 
االسالم االسالم كروبي بود، به دستور رهبر به حجتحجت ةاين بنياد، كه تا آنزمان به عهد

دولت  1381است. در سال » كارمحافظه«رحيميان واگذار شد كه يكي از سرسختان جناح 
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 مهاجران جنگ تحميليستاد امور و  بنياد مستضعفان و جانبازانخاتمي براي ادغام اين بنياد با 
  كرد كه تا به حال به جائي نرسيده است. كوششي 

در اسفند  نام يكي ديگر از بنيادهاي زير نظر رهبر است. اين كميته كميتة امداد امام
، تأسيس به خصوص در روستاها ،به دستور خميني براي كمك به فقيران و محرومان 1357

سوت هيئتهاي مؤتلفه، را به سمت سرپرست اين عسگر اوالدي، پيشك اللـهشد. هم او حبيب
. مخارج اين بنياد از درآمد دارائيهاي در اختيار اوستسمت هنوز هم اين  بنياد انتصاب كرد،

 فزايندةهاي خدماتي)، صدقات، موقوفات و يارانهاي آن (امالك، شركتهاي توليدي و مصادره
 اليتهاي خود را از سال تأسيس به بعد مرتباًفع ةداير كميتة امداد امام. 18شودمين ميادولتي ت

شعبه در سرتاسر ايران بود و خدمات آن  110. در دهمين سال انقالب دارايه استافزايش داد
). در همين سال طرح شهيد رجائي را براي 19/3/67 .،رگرفت (ميليون نفر را  در بر مي 5/1

 450ن طرح در ظرف يك سال بيش از كمك به سالمندان محروم به اجرا درآورد. از خدمات اي
فعاليت اين كميته  ة). دامن8/6/68 .،روردار شدند (ميليارد ريال برخ 6/14هزار سالمند با مبلغ 

و به افغانستان، آذربايجان، فلسطين، تاجيكستان، لبنان و حتي  فراتر رفتهايران  هاياز مرز
 (كه اخيراً ستي و تأمين اجتماعيسازمان بهزيامداد امام با  ةكوزوو هم رسيده است. كميت

  تبديل به وزارتخانه شده است) رقابت دارد.
به  1360خرداد  15هم از نهادهاي زير نظر رهبري است. اين نهاد در  خرداد 15بنياد 

ديگر، كمك به  ةدستور خميني تشكيل شد. هدف اسمي از تشكيل آن، مانند بنيادهاي نامبرد
حكومتي است، كمكي كه با كار  ةپروردو ديگر گروههاي دست محرومان، نيازمندان، جانبازان

تبليغي در خدمت نظام فقهائي درآميخته است. بنيان مالي اين بنياد را نيز گذشته از اموال 
طي  نيزگذارد. اين نهاد دهد كه دولت هر سال در اختيار آن ميهائي تشكيل مييارانه ،عمومي

، به است. اين بنيادبسيار داده گسترش را هاي خود عاليتها و دامنة فدارائي اين سالها حجم
ليون دالري براي قتل سلمان يم 2 ةبا تعيين يك جايز 1368در سال  سرپرستي حس صانعي،

  رشدي شهرتي جهاني يافت، شهرتي با كيفيتي در خور موضوع جايزه.  
تجاري و  واحدهاي توليدي،اين تمام  توان نتيجه گرفت كهميدر يك بررسي وسيعتر 

به  نقش دارند و در تأمين استقالل حكومت ،دستگاههاي اقتصادي مثابةخدماتي دولتي به 
نهاي اقتصادي نيروهاي اجالب در اين ميان سازم ةكنند. يك پديدمي اين نظام كمكتثبيت 

است كه هم به تقويت اين نيروها، از جمله، در  ،مسلح، و پيش از دولت خاتمي وزارت اطالعات
اين برداريهاي خصوصي سران براي بهره استو هم منبعي  19رسانددولت ياري مي لمقاب

  نيروها.
را بايد نام  بنياد آستان قدس رضوي ،از ميان تعداد بيشمارموقوفاتدر بررسي نوع دوم و 

اقتصادي عظيمي در سراسر كشور است، ثروت و فعاليتي  هايفعاليتدامنة برد كه داراي ثروت و 
ا در سال آستان قدس ر ساالنه ةتر و عظيمتر شده است. بودجهم گسترده نقالب بازكه پس از ا

). ...و Maloney، 1379 :88 ،2000، 207زدند (ميليارد دالر حدس مي 2در حدود  1379
 ةآن، مانند هم موقوفه بودن آن تأثيري در اين واقعيت ندارد كه حكومت نظارت خود را بر
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. با استفاده از همين 20و آن را به خدمت خود در آورده است موقوفات ديگر مستقر ساخته
يكي از سرپرست اين بنياد كند. موقعيت است كه سرپرست اين موقوفه را هم رهبر منصوب مي

رهبر در استان  ةدر عين حال نمايند ،كار، عباس واعظ طبسيبا نفوذ محافظه ونروحاني
ص مصلحت نظام نيز هست. در كنار اين خراسان، عضو مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخي

نيز اشاره كرد كه البته از نظر دارائي و حجم فعاليت به  شاه عبدالعظيمتوان به بنياد نهاد مي
وزير اول اطالعات، محمدي ريشهري اولين رسد. سرپرست آن همان پاي آستان قدس نمي

  است، با انتصاب از جانب رهبر. 
سازمان شايد  حكومت فقها، وم دستگاههاي اقتصاديمتعلق به نوع س ةمهمترين مؤسس

اي به وجود الحسنههاي قرضصندوق تركيباز  1358باشد. اين سازمان در سال  اقتصاد اسالمي
به  1366. تعداد صندوقها پس از آن رشد كرد و در سال ندتشكيل شده بود تا آنموقعآمد كه 

و  تر شدگستردهوامهاي بدون بهره  ةاز ارائ دامنة فعاليت اين سازمان بتدريجواحد رسيد.  800
مذكور،  در سال اين سازمانشود كه به ميدان انواع ديگر فعاليتهاي اقتصادي وارد شد. گفته مي

. روند رشد 21در اختيار داشت پول ميليارد ريال 250% نقدينگي بخش خصوصي اقتصاد، يا 2
طهماسب  گفتةادامه يافت تا آنجا كه به هم  در سالهاي بعد باز آنها فعاليتة صندوقها و حوز

. ندوزير امور اقتصادي و دارئي خاتمي، به خطري جدي براي اقتصاد كشور تبديل شدمظاهري، 
رقابت «، »صدمه زدن به ارزش پول ملي«و برخي ديگر از مؤسسات اعتباري از اين نهادخطر 

» ي براي فساد و تطهير پولساززمينه«و » ناسالم با نظام رسمي بانكداري و اعتباري كشور
.، ايرسيده بود (» هزاران«به  1380شود. تعداد هر يك از اين تخلفات در اسفند ناشي مي

به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي  ). گزارشهاي تخلفات اين مؤسسات25/10/80
 آنهاركزي بر كار اعمال نظارت بانك م صددبود كه دولت در زياد شده چنان) آن10/12/81 .،اي(

معلوم نيست. بايد به  است يا نه). اين كه اين تصميم موفقيتي داشته 26/10/81 .،اي( برآمد
بايد در ميان سران هيئتهاي  اينان را و سراغقدرت حاميان و ذينفعان صندوقها توجه داشت 

  اسالمي گرفت.  ةحزب) مؤتلف (اخيراً
در شرايط  اگر همشناخت آنها،  واد است زي بسيارشمار دستگاههاي اقتصادي نوع سوم 

توان، به آيد. سراغ آنها را ميطرحهاي پژوهشي پر هزينه بر مي ةحاضر ممكن باشد، تنها از عهد
 نهاي تبليغاتي و ظاهراًا، از جمله در بنيادهاي آموزشي، سازميجز صندوقها و تعاونيهاي اعتبار

يك عامل  ها و كارگزاران حكومت گرفت.قازادههاي متعلق به آهاي آقايان، شركتاي، بيتخيريه
و . 22اي اقتصاد استزيستن در بخش سايه برايآنها  تالش اين دستگاههاشناخت  ةكننددشوار

، كه اين ستآنها در افشاي افتد بيشتر به علت تمايل رقبانها ميااگر حرف آنها گهگاه بر سر زب
نمونه از اين افشاگريها موقعي رخ داد كه  هاي سياسي است. يكنيز هميشه آميخته با انگيزه

). 3/3/69و  12/2،20/2متعلق به هادي غفاري را رو كرد (بنياد الهادي، تخلفات  رسالت ةروزنام
بيات،  اللـهآن با اسدة و رابط بنياد رجاء دربارةديگر اطالعاتي است كه همين روزنامه  ةنمون

تعداد اين قبيل افشاگريها البته ). 20/2/69و  3/2/، 4 .،رد (كرنايب رئيس مجلس سوم منتشر 
آيد كه وزير مربوطه مي» شبه مافيا در بخش نفت«زياد نيست. در سالهاي اخير گاهي خبر از 
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خصوصي براي قاچاق را دادند  ةها اسكلبار خبر وجود ده. يك23موجب انتشار آن شده است
، تا  80دوم سال ةنيم ازاي بكنند. بانيان آنها اشاره هويت )، بدون آنكه به30/12/80 .،اي(

 و /،11/،8/،5.،ايكرد (ها را پر ميروزنامه ستونهايشهرام جزايري  ةگاه اخبار پروندمدتي، 
از قول سخنگوي دولت خبر داد كه وزارت اطالعات  ايران ةروزنام 15/11/80). روز 23/10/80

 28/8/81 در تاريخان روزنامه از پيگيري اين پرونده كنار گذاشته شده است. طبق گزارش هم
را محكوم كرد. بعد تقاضاي استيناف شد و پرونده به ديار خفا رفت. نامبرده در  جزايري دادگاه
اي كمتر از ده سال به ميلياردها تومان ثروت رسيده و بخشي از آن را بين كارگزاران نظام فاصله

ها و بعضي از جاي پاي برخي از آقازاده). در اين پرونده ...و 8: 1/11/80 .،ا.اپخش كرده بود (
 اللـه). چند سال پيش، فرجهمانجاثروت نيز پيدا شده است ( مافيائي قدرت/ة اعضاي شبك

در «كساني هستند كه  بود: اينها گفتهشبكه اين  در موردسوم مجلس،  ةدور ةافرازيده، نمايند
مبادرت به اند، سپس ي شدهانقالب داراي سمت و مقاملباس مقدس روحانيت پس از پيروزي 

 .(مم» انداند و اموال عمومي را بدان اختصاص دادهتأسيس بنياد يا كارخانه يا شركت نموده
. سرپرست ها راه يافتهم به صفحات روزنامه بنياد نبوت ةپروند ،). در همين زمان19 ،30/8/68

از  يكبار). 13/7/68 .،كدند (دوبار به اعدام محكوم كر 1368موسوي قمي را تا آبان  اين بنياد،
 ة. روزنام)نيمروز( او به دو سال حبس محكوم شده است نوشتند كهقول محمدي گيالني 

). برخي 13/5/67تر از دولت دارد (با اغراق، نوشت كه تشكيالتي وسيعاين بنياد،  دربارة كيهان
ميزان ). 14/5/67 .،كامامان جمعه در آن شريك بودند (از سران دولت، نمايندگان مجلس و 

  .بگنجد كتاب اين ةكه در حوصل ستبيشتر از آن قلت،با وجود  ،اين خبرها
پيش از اين گفتيم كه هر يك از دستگاههاي اقتصادي به نوعي از قدرت و ثروت حكومت 

ان، ، رؤسا، مديرانكوشند. بين سرپرستخود در حمايت از آن مي ةبرند و به نوببهره مي
در بسياري از موارد با كارگزاران دولت اينهماني موجود  اين مؤسسات يكارمتصديان، امناء و ش

جا كه هم در آنجا صاحب مقام و منصب. و آنو  رئيسنداست. آنها هم در اينجا شريك و مدير و 
راههاي كند. اينهماني نيست جايش را خويشاوندي و آقازادگي و همبستگي محفلي پر مي

. از تفاوت نرخ ارز گرفته تا امتيازهاي متعدد استانات حكومت اين دستگاهها از امك استفادة
توان گفت هر جا كه در دستگاه بازرگاني، قاچاق، معافيت مالياتي و نظاير آن. به طور كلي مي

معبر سودجوئي اين بنيادها،  ،برداري اقتصادي و مالي وجود داشته باشددولت امكاني براي بهره
  نيز هست.  ...شركتها و
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 بخش سوم

  سرگذشت عناصر شرعي قانون اساسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
سركوب عناصر دموكراتيك قانون اساسي درعمل بايستي راه اسالمي كردن كامل نظام و نظام حقوقي 

راه حلها براي همة » بهترين و كاملترين«گشود، تا كمال اسالم فقها به منصة ظهور برسد و آن را مي
حاكمان جديد، ضرورت واليت فقيه را با استناد به ادعاي كمال شرع و ه اجرا درآيد. مسايل موجود ب

كردند، و حاال كه قدرت حكومتي را در انحصار خود در آورده بودند دانش فقها بر آن توجيه مي
. علت اصرار آنها بر لغو قوانين باقيمانده از نمودندبايستي در عمل صحت اين ادعا را ثابت ميمي
  ناظر بر همين هدف بود.» طاغوت«ران دو
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  پذيرش اجتناب ناپذير قوانين غيرشرعي
  
  

  اصرار در اجراي احكام شرعي

گرچه قانون اساسي، آنجا كه تصويب قوانين و مقررات را مشروط به عدم مغايرت با شرع 
» مباني«و » اساس«، »موازين«، »احكام«هاي مختلف سازد، در بيان منظور خود از شرع واژهمي

ي به دست دهد و روشن كند كه از اين اصطالحات تعريف بي آن كهبرد اسالم را به كار مي
، ولي سخنگويان نظام در غالب موارد، هرگاه كه در پي 1كداميك از آنها را منظور نظر دارد
 ورزند تكيه براحكام وند و بر مشروعيت آن اصرار ميآيميبرتصريح هويت اسالمي حكومت خود 

سخن خميني از  ة، همحكومت اسالميدر كتاب  كنند. پيش از انقالب هم، مثالًاجراي آنها مي
را دارد. در » ضرورت استمرار اجراي احكام«احكام و يا قوانين بود. يك زير فصل كتاب عنوان 

پذير يا قوانين اسالم تعطيل« :خوانيمچنين مي و آنجا صحبت از اجراي احكام تا ابد است
ت برخالف ضروريا«و خالف چنين اعتقادي  نيستند» زمان يا مكانر و محدود به منحص

كند تعريف مي» حكومت قانون الهي«و...). او در يك جا حكومت اسالمي را  25» (اعتقادي است
مجازات اسالمي خواند كه از احكام خدا مي» حد«) و در جاي ديگر وظيفة حاكم را اجراي 47(

خداي تبارك و «شود: دليل لزوم اجراي احكام كامل بودن آنها ذكر مي ،است. در اين كتاب
امور قانون و آداب آورده است. ة عليه و سلم [...] براي هم اللـهرسول اكرم صلّ ةتعالي به وسيل

رود، قانون وضع كرده كه به گور مياش منعقد شود تا پس از آن براي انسان، پيش از آنكه نطفه
براي وظايف عبادي قانون دارد براي امور اجتماعي و حكومتي قانون و راه و طور كه است. همان
  ).10» (رسم دارد

 نخستين هايبند، در سخنان او در سالعيك ترجي مثل ،تأكيد بر اجراي احكام اسالمي
شد. در فصل اول شاهد پيام او به مجلس خبرگان قانون اساسي و هشدار او به انقالب تكرار مي

قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد «آن مجلس بوديم، كه نمايندگان 
همين باشد. او » [آن] هم برخالف احكام اسالم ةيك ماد« نبايد ، و حتي»بر اساس اسالم باشد

اول مجلس شوراي اسالمي در روز افتتاح آن مجلس هم ة را در پيام به نماينگان دورمضمون 
مغايرت داشته باشد » احكام مقدس اسالم«گان را از تصويب قوانيني كه با تكرار كرد و نمايند

خطاب به  1358سال خرداد  ة). هم او در نيم26: 1360 ،مجلس شوراي اسالميبرحذر داشت (
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خواهيم تمام مي«زنان شهر اهواز گفت كه جمهوري اسالمي بدون قوانين اسالمي معني ندارد: ما 
  ). 3/6/58.، ك» (م اسالمي باشدشئون مملكت ما در آن احكا

رد و اشمكه قانون اساسي هم اجراي احكام و موازين اسالمي را الزم مي دانيممي
كند. اما در اين فصل خواهيم ديد كه مراعات قانونگذاري را مشروط به عدم مغايرت با آنها مي

آور الزاماز آن را پوشي رو شد كه چشمبناپذيري رواجتناب چنان موانعدر عمل با  ،اين شرط
ابتدا معلوم شد كه احكام اسالمي كفاف مقتضيات قانونگذاري در كشوري  همان از . در واقعكرد

  . ان پيش از انقالب آغاز شدروقبول بخش اعظم قوانين د .دكننمي نظير ايران را

  » طاغوت«مشكل قوانين دوران 

در كشاكش انقالب دست  حتي پيش از تسخير قدرت حكومتي و ،حاكمان جديدبرخي از 
 ةفروشيها و درهم كوبيدن بساط آنها از جمل نوشابهبه اجراي احكام اسالمي زدند. هجوم به 

حكام شرع صدور احكام  ،عوارض تظاهرات خياباني در آنزمان بود. بالفاصله پس از كسب قدرت
 غيره آغاز كردند.فساد در ارض، بغي، غصب و اشالق و اعدام و مصادره را با استناد به احكام 

. برموسيقي و 2شروع شد 15/12/57خميني در روز تحميل رسمي حجاب اسالمي با حكم 
بخش نيز از شاديو هاي تفريحي برنامه و 3مهر ممنوعيت زدند اشطرنج هم بر همين مبن

  شد. محوصفحات تلويزيون 
ز كردند كه اآغ ، با قوانينيتراما اسالمي كردن قوانين موجود را، به صورت قدري منظم

 براي قضات . برخي از اين قوانينقوانين مجازات مثل ،ر بودروشنتبا احكام اسالمي  تفاوتشان
مشكالتي ايجاد كرده بود. قاضيان در برابر اين پرسش قرار گرفته بودند كه آيا  دادگستري

ام اسالمي بر تصميم خود متوسل به احك ي قوانين گذشته قضاوت كنند و يا بناابايستي بر مبن
اي بود كه نامه ،مشكلاين  از اقدامات در جهت رفع يكي مندرج در كتابهاي فقهي بشوند.

آيا  كهة اينبه شوراي نگهبان نوشت و نظر اين مرجع را در بار 25/1/60شورايعالي قضائي در 
 دورةز هاي غيراسالمي باقيمانده اها و آئيننامهقوانين، تصويبنامه عالي قضائي بايد همةشوراي

جويا شد. در  ،ي موازين اسالمي بدهد يا نهاقبل را ملغي كرده و به محاكم دستور قضاوت بر مبن
اعالم آمادگي كرد براي اينكه آن موازين را از فتاوي خميني  قضائي همين نامه شورايعالي

ه اين ب« .هاي ديگر ابالغ كندهاي انقالب و دادسراها و دادگاهاستخراج، و آنها را به دادگاه
ترتيب تا تصويب لوايح قانوني در مجلس شوراي اسالمي جلوي اجراي احكام خالف اسالم 

  ). 409، 46: 4 ،شد (مدنيمي» گرفته
 ةپاسخ شوراي نگهبان منفي و حاوي اين تذكر بود كه اقدام به اين عمل بيرون از داير

بت آنها با شرع اختيارات شورايعالي قضائي بوده و تشخيص وضعيت قوانين موجود و نس
قوانين و مقرراتي را كه در مراجع «آيد كه دارد. بنابرين الزم مي ي نگهباناختصاص به شورا
داند جهت گردد و شورايعالي قضائي آنها را مخالف موازين اسالمي ميقضائي اجرا مي

بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسالمي براي فقهاي شوراي نگهبان 
  ). همانجادارند (» ارسال



 

 ١٧٠

پافشاري بر  ،يش از همهبشوراي نگهبان در دادن چنين پاسخي  ةبا  وجود اين كه انگيز
اي زدند نتيجهگذشته ميقوانين  ةدست به لغو هم زمان اختيارات خود بود، ولي چنانچه در آن
ان با نگهب ). مخالفت شورايهمانجاتوانست داشته باشد (جز هرج و مرج و خالء قانوني نمي

دادگستري عليه اسالمي كردن در  همانموقععالي قضائي همراه با مقاومتهائي كه پيشنهاد شوراي
قوانين و رسميت بخشيدن  كل گرفت موجب تعويق در اسالمي كردنقوانين مجازات انجام مي

به اجراي قوانين مجازات اسالمي شد. اما اين تعويق موجب نارضايتي شديد خميني شد. در 
قضات سراسر به  اين تعويق شدت يافت خشم او ازبار ديگر ، هنگامي كه 1361سال اواسط 
ه است تمام قوانيني كه در زمان طاغوت بوده است و بر خالف شرع بود«دستور داد كه: كشور 

به قوانين شرع عمل كنند و  ،قوانينآن خواست به جاي  هااز آن و »تمام بايد دور ريخته بشود
وجه عذر ين حال اعالم كرد كه ديگر به هيچين كار را به عهده گرفت. در عمسئوليت انيز خود 

كند. او از قضات خواست كه توي دهن هركسي بزنند كه را قبول نمي» طاغوت«ن يانوق اجراي
جا به شوراي نگهبان و شورايعالي قضائي ين باشد. او در هميننواخواهان قضاوت مطابق آن ق

همه جا بگويند [...] كه اين قوانين سابق كه مخالف شرع بوده  بخشنامه بكنند و«دستور داد 
  ). 1/6/61 .،ك» (عمل بكند مجرم است ينبايد عمل بشود و اگر كس

بود. شورايعالي » انقالب قضائي«هاي دولتي شده، فرمان فرمان خميني، به زعم روزنامه
ف اسالم باشد ملغي و قوانين گذشته كه بر خال ةكلي«قضائي اطاعت كرد و بخشنامه داد كه 

در صورت تخلف  و اي آنها الزم است، قضات را اجتناب از قضاوت بر مبنهستند» كان لم يكن
مجلس شوراي اسالمي در تمام  ةتا ابالغ قوانين مصوب«مجازات خواهند شد، آنها بايستي 

عتبر فقهي دهند قوانين موجود برخالف شرع اسالم است با استناد به منابع م مواردي كه تشخيص
توانند با شورايعالي قضائي يا دفتر استفتاء حضرت ، آنها مي»يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر كنند

.، كامام دام ظله العالي تماس بگيرند تا به وظيفة خود آگاه و آن را مالك عمل قرار دهند (
چهار روز بعد از صدور ). در پي همين فرمان و بخشنامه بود كه مجلس هم به حركت افتاد و 2/6/61

  و...). 42، 1361، قوانينو مقررات آن را تصويب كرد (» قانون حدود و قصاص«آن، 
ها و وزارتخانه ةكلي«بود، كه  14/6/61اي در واحده ةاقدام فوري ديگر مجلس تصويب ماد

 را» مؤسسات دولتي و يا مؤسسات و نهادهائي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است
قوانين مورد عمل را به شوراي نگهبان ارسال دارند تا  ةظرف مدت ده روز كلي«كرد ف ميموظ

شوراي نگهبان به ترتيب اهميت و حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به مغايرت قوانين با 
اما شوراي نگهبان اين مصوبه را هم مغاير با اختيارات قانوني ». احكام اسالمي اظهار نظر نمايد

يت شرعي و قانوني خود در مسئولكان در اجراي كما«ضمن رد آن اعالم كرد كه  د وخود دي
ين را معمول خواهد مسئولبررسي و تشخيص قوانين مخالف موازين اسالمي كمال همكاري با 

ديگر شورايعالي قضائي نيز  ةيك بخشنام شاملشوراي نگهبان ة ). ردي271: 4 ،مدني» (داشت
اعالم كرد كه اجراي قضائي عالي خود به شوراي 17/7/61ة مورخ شد. شوراي نگهبان در نام

بال مانع است » موقتاً«قوانين موجود مادام كه مخالفت آنها با موازين اسالمي اعالم نگرديده 
  ).208: 3: 1371 ،مهرپور(
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تشكيل اول براي اسالمي كردن قوانين موجود، در اواخر كار خود،  يك اقدام ديگر مجلس
اين كميسيون در سال اول  وب شوراي انقالب بود.ويژه براي بررسي قوانين مص يك كميسيون

 ،آن ةدوم مجلس هم به حيات خود ادامه داد و سپس منحل شد. حاصل كار دو سال ةدور
طرحي  ةتهي نيزو » صنايع ايران ةحفاظت و توسع«و » نظام صنفي«بررسي دو قانون مربوط به 

  .4)104الف: 1364، 180 ،1363 ،مجلس( آن به مجلس بود ةقانوني و ارائ
با اينكه شوراي نگهبان تشخيص نسبت قوانين و انواع ديگر مصوبات موجود با موازين و 

توانست در اين زمينه فعال بشود هنگامي مي رسماً ، ولي5دانستاحكام اسالمي را حق خود مي
كرد و يا دستگاههاي راهم ميفبراي شورا كه يا مجلس از طريق اصالح آن قوانين اين امكان را 

 6/5/64نمودند. خود شورا يكبار در االت مشخص به آن شورا رجوع ميئوديگر حكومتي با س
ة اليح« ةابتكار عمل را در دست گرفت. بدين ترتيب كه در ارتباط با اظهار نظر خود دربار

هاي و طرح اگر لوايح«لس خواست كه ) از مج16/4/64(مصوب » هاي يك و دوتشكيل دادگاه
 ةكنندگردد كل مواد آن قوانين از سوي تقديمة طاغوت به طور ضمني تائيد ميقوانين دور

قبل از تقديم به مجلس شوراي اسالمي بررسي شود و سپس در موقع طرح در  ،اليحه يا طرح
مجلس محترم نيز كل مواد آن قوانين بر همين اساس مورد بررسي و شور قرار بگيرد، تا هم 

طرح اين خواست ». آن قوانين رفع و هم قوانين صحيح شرعي به جاي آنها بر قرار شود مفاسد
به طور ضمني قانون موجر و مستأجر   ايهاز آنجهت الزم شده بود كه مجلس با تصويب اليح

آن قانون را مغاير شرع  ،كرد. در حالي كه شوراي نگهبان خودرا تائيد مي 1356مصوب سال 
  ). ...و 389: 4 ،مدنيدانست (مي

در عمل حاصل چنداني نداشت. در » طاغوت« ةدورالمي كردن قوانين و ديگر مصوبات اس
حسين مهرپور، عضو سابق آن  ةكه به وسيل» مجموعة نظريات شوراي نگهبان«جلد سوم كتاب 

رود كه شوراي نگهبان در مورد مي 18يافته است سخن تنها از حدود » تدوين و نگارش«شورا 
حكم بر  ،درخواست شورايعالي قضائي و يا ديگر دستگاههاي حكومتي بنا بر ،سال 12طول 

. اغلب اين 6داده است يشرع ي از آن دوره را با موازينصوبه يا قانونم مغايرت كلي يا جزئي
به امور قضائي به طور كلي و احكام مجازات اسالمي به طور اخص. در چند است موارد مربوط 

جالب آن كه برخي از  مسائل مربوط به مالكيت و ربا با شرع است. ايرتمغ ،موضوعهم  مورد
طور كه خواهيم ديد، به بعدها، همان مردود شد ابتدامصوباتي كه به خاطر نظر شوراي نگهبان 

. جالبترين مورد مربوط به ن رسيدتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا شوراي نگهبا
 21/4/63اي كه شوراي نگهبان در تاريخ است. در نامه» طاغوت«قانون اصالحات ارضي دوران 

و استمرار آن  هشد كه ناظر بر ادام دستورالعمليبه وزارت كشاورزي نوشت خواهان لغو سريع 
 444: 4 ،مدنيدانست (مي» مغاير با موازين شرعي«قانون بود، زيرا كه شوراي نگهبان آن را 

بلكه جمهوري اسالمي تن به اصالحاتي داد كه در محتوا  ). اما  قانون مذكور نه تنها لغو نشد،...و
  ).Schirazi، 1993حتي از مرز آن قانون  فراتر رفت (

اين نيست كه تغييرات در قوانين و  حاصل تالشهاي شوراي نگهبان كم بودنمنظور از 
سال و بعد از آن محدود به همين مقدار بود.  12انواع ديگر مصوبات دوران گذشته در اين 
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تغيير و اصالح قوانين و مصوبات گذشته به سبب تغيير نظرات  ي،نست كه در هر نظامايواقعيت 
گذاري در جمهوري اسالمي هم ناپذير است. نظام قانونو تحول موضوعات امري مستمر و اجتناب

و  قبلو در طول حيات خود تغييرات زيادي در قوانين مربوط به  مستثني نبودهاز اين قاعده 
صحبت از نيست، بلكه  تغييرات، به طور كلي مورد نظرين است. بنابر ردهكانقالب وارد  از بعد

 آنهايل به اسالمي كردن امتبا شرع و  قوانين و مصوباتتغييراتي است كه به سبب مغايرت 
  . استده ش ايجاد

 ةمختلف برخورد نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي با قوانين دور انواعاگر مروري بر 
  د:شخواهيم روبرو حالت مختلف  با پنجبيندازيم » غوتطا«

يا بدون  همانگونه كه بود، پس آنها را ه استقوانين گذشته خود ماهيت اسالمي داشتـ 1
  تغيير زياد پذيرفتند.

 تغيير دادند. اًئيا جز بعضي از قوانيني را كه مغاير با شرع ديدند كالًـ 2

 خواندند پس از انقالب صحيح دانستند.با اسالم مي قوانيني را كه پيش از انقالب مغايرـ 3

آفرين   چنان مشكلاسالمي كردند، يا اسالمي كردن آنها آن آنها را قوانيني كه ظاهراًـ 4
 شان گذاشتند.مسكوتكه ناچار شد

بدون هيچ  و به علت نياز ،قوانيني كه هيچ نسبتي با اسالم و موازين آن نداشت، وليـ 5
 كردند. قبولآنها را  ي،تغيير

تا  1307بين  ةي احكام فقهي در فاصلانوع اول است كه بر مبن از قوانينقانون مدني 
هاي آن وارد صالحاتي در برخي از مواد و تبصرهتدوين شده بود. پس از انقالب گاه ا 1334

قانون  درتوان از ميان قوانين مغاير با شرع مي دند.زكردند، ولي به تركيب اصلي آن دست ن
را ساله  99 ةبه واگذاري امالك موقوفات به زارعان به صورت اجاربخش مربوط صالحات ارضي ا

رو بالفاصله بعد از انقالب حكم آمد. ازين. اين بخش از آن قانون روحانيت را خوش نميذكر كرد
 حكم مربوط به خسارت تأخير ،ديگر ة). نمونSchirazi ،1988 ،1993(لغو آن را صادر كردند 

. شوراي نگهبان آن را با استناد به منع ربا در اسالم باطل كرد، ولي بانكها بودي هاوام ةديتأ در
اخير مصداق  ة. نمون7)...و 189 ،1371 ،در مجمع تشخيص مصلحت نظام  تصويب شد (مهرپور

، حق رأي زنان است كه پيش از انقالب نوع سومبارزتر  ةتواند باشد. نموننوع سوم قوانين هم مي
شد و پس از حتي در حد حق انتخاب كردن هم خالف شرع تلقي مي طرف روحانيون،از 

قوانين نوع چهارم قانون عمليات بانكي  ةحق انتخاب شدن مشروع شد. نمون همراه با انقالب،
به  را» ربا« ةواژ شدند موفقتنها خواستند آنرا با حذف ربا اسالمي كنند، ولي است كه مي

فوق  ةانواع چهارگان ةباربه جاي وام شدند. در» تسهيالت«ة و گذاشتن واژ »جايزه«يا  »كارمزد«
  پردازيم.قوانين نوع پنجم مي ولي در همينجا بهد. شباز هم صحبت خواهد 

  قوانين بيگانه با شرع

احكام  ةبين مجموعبكنيم اي براي آشنائي با حجم قوانين نوع پنجم كافيست مقايسه
شود. اين مقايسه ه هر سال توسط وزارت دادگستري منتشر ميقوانيني ك ةاسالمي، و مجموع
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 ةدو مجموعه دارد و هم بر تفاوت مهمتري كه مربوط به داير اين هم داللت بر تفاوت كمي بين
و  تحريرالوسيلهنوع اول به كتابهاي  ست. به عنوان يك نمونه از مجموعةموضوعات هريك از آنها

كه كتاب اخير راهنماي مقلدان عادي آن مرجع . در حاليكنيمخميني رجوع مي توضيح المسائل
 گذاران درول هم مرجعي براي قاضيان و قانونتقليد در امور شرعي است كتاب چهار جلدي ا

اي براي سخنگويان نظام براي اثبات صحت نظريات فقهي انجام تكاليف آنهاست و هم وسيله
  .8خود در موارد الزم
و در تبعيد است در مجموع  1343لهاي پس از ي  در ساكه تأليف خمين تحريرالوسيله

» گفتار«و » فصل«و تعداد زيادتري » كتاب« 35است كه در » مسئله« 4397پاسخ به  حاوي
ست پيرامون مشكالت مشخص يا ذهني مؤمنان يسئوالبه  پاسخ» مسئله«هر . استيم شده نظت

ي و نظاير آنها. از مجموع پاسخها هاي مختلف عبادي، اقتصادي، جنسي، اجتماعمقلد در زمينه
% مربوط به طهارت و نماز است. اگر پاسخ به مسائل حج، خمس، زكات و وقف را نيز 18حدود 

پاسخ  621. 9رسد% مي34بر آنها بيفزائيم نسبت مجموع پاسخهاي متعلق به بخش عبادات به 
% مجموع 14با  يد كه مساواسالمي (حدود، قصاص و ديات) دار اختصاص به مسائل مجازات

 129مسئله)، امر به معروف و نهي از منكر ( 15هاست. به استثناي مسائل مربوط به دفاع (پاسخ
%) و مشتركات 2 يا حدود 105مستحدثات ( مسئله)، 44الذمه (%)، احكام اهل3 دمسئله يا حدو

از باب مسئله  18حقوق مدني.  ةمتعلق به حوزاست پاسخها گرد مسائلي  ةبقي ،مسئله) 35(
% به 10سازد حدودي حقوق مدني را ميامستحدثات مربوط به نماز و روزه است. از آنچه محتو

% به معامالت و برخي ديگر از مناسبات اقتصادي بين اشخاص، مثل رهن، 21نكاح و طالق و 
حقوق به  مربوط يهاپاسخ ةاختصاص دارد. اگر بخواهيم هم ،ضمان، حواله، وكالت، اقرار و غيره

رسيم. اين در %) مي25پاسخ (حدود 1116ماريم به رقم بش رادخالت حكومت،  ةومي، يا حوزعم
صورتيست كه پاسخ به مسائل امر به معروف و نهي از منكر، دفاع، مشتركات، اهل ذمه، قضا، 
شهادت، حدود، قصاص، ديات و خمس را هم به حساب اين نوع پاسخها بگذاريم. ولي بايد در 

به م كه جمع اين نوع پاسخها در زير فصل حقوق عمومي از ادعاهائي است كه نظر داشته باشي
  توجيه واليت فقيه مطرح شده است.  خاطر

در باب عبادات (خمس، امر به معروف و نهي از منكر)  در سنت فقهي اين مسائل را بعضاً
م و انتقا» حق«آوردند. مسائل قصاص و ديات نظر بر در جمع حقوق خصوصي مي و بعضاً

كه در محاكم  استد، و شهادت و اقرار قضايائي اولياي دم و مصدومان داري متعلق به »خونبها«
  .10شده استشرع و نه حكومتي مطرح مي
به حقوق  را كه تعلقش ،تحريرالوسيله% پاسخهاي مذكور در 25حتي اگر آن بخش از 

بودن  قديميكهنگي و به اين بخش نسبت بدهيم و خصلت  است،مورد سئوال  برايمان عمومي
به هيچوجه قادر اين قوانين رسيم كه ميهم به اين نتيجه  باز در نظر نگيريم آنها را هم موقتاً

. اين نيست، كم توسعهقدر هم چامروزي، هر  ةبه پاسخگوئي به نيازهاي حقوقي يك جامع
ته است، قيدي كه شرع بر پاي آن بس ةم همغجامعه حتي در بخش مربوط به حقوق مدني به ر

فقه اسالمي بس فراتر رفته است. چه  حدودپيشرفتهائي كرده و قوانيني را مدون ساخته كه از 
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جا تفاوت بين نظام حقوقي كشور و محتواي كتابي چون . در اينرسد به بخش حقوق عمومي
  سازد. آنچنان عظيم است كه مقايسه را بيهوده مي تحريرالوسيله

سالمي حتي براي تدوين قانون اساسي خود تا چه در فصل اول ديديم كه جمهوري ا
داري، حقوق اة هاي حقوقي مدرن شده است. در حوزاندازه نيازمند وام گرفتن از نظام

  . 11از اينهاست متناسبتراسالمي حتي ناوضع حقوق  ،المللياستخدامي، كار، مالي و بين
 ازانپريهود كه نظرگسترده ب قدركاستيهاي فقه اسالمي هنگام تشكيل حكومت جديد آن

و ، بيشترشدند. هر چه طول عمر اين حكومت بيشتر شد اقرارها هم  ور به اقرارهم مجب حكومت
خيلي از مسائل و «در همان مجلس خبرگان قانون اساسي اقرار كرد كه  . بهشتيوسيعتر شد 

عالم كرد كه او در عين حال ا». ترافيك نص شرعي ندارند ة، مثل آئيننامهاقوانين و آئيننامه
). 911: 2 ،خبرگاناين كمبود را در مصلحت بايد جست و به اقتضاي آن قانون وضع كرد ( ةچار

مشكالت » داشتي از مجلس سومچشم«اي با عنوان مقاله شناس،نا ايهچند سال بعد نويسند
 قانوني را با كوهي سر به فلك كشيده مقايسه كرد و آنها را ناشي از فردي بودن فقه شمرد،

 ةمقال). در سر1367،30، 25. ش، حوزه( است زيستهفقهي كه پيش از انقالب در انزوا مي
 ةاجتهاد و استنباط را از محدود ةملك«خوانيم كه حتي اصوليون هم همان مجله مي 23 ةشمار

بايدها و نبايدهاي انفرادي بيرون ة اعمال فردي و احكام شخصي خارج نساختند و از حوز
اند جز اجتماع كاوش كرده و رنجي به جان خريده ةادار يهاني در وادي حكومتي ونبردند. اگر فق

ش. ، حوزه» (يشتر نرفتندپ ،اندكي انگشت شمار از مرز احكام كلي و اصلي اثبات يا رد حكومت
را در آن ديد كه اسالم »  ما مشكل ديگر« 1370). محمد خاتمي نيز در سال 66 ،1366، 23

بين  ةدور بوده است و [...] در آن مواردي كه به نظم اجتماعي و رابط زندگي ةقرنها از صحن
اصرارش در  ة). آذري قمي هم با وجود هم9/3/70 .،ك» (گردد دچار خالء هستيمنها بر مياانس

ص آن اقرار كند و از عدم توجه آن به شرايط زمان و يبه نقا مجبور شد» استغناي فقه«اثبات 
آن در مسائل حكومتي اظهار ناخشنودي  بسيار و كمبودهاي ييئل اجرااعتنائي به مسامكان، بي
  ).9/3/68- 2و  31/2-28 .،ربنمايد (

آن  بنابرين به مجردي كه فقها حكومت خود را ايجاد كرده و در پي آن شدند كه بر اندام
مصوبات،  ،نيانوكه نظامات قانوني بيگانه با شرع، قنديدند جز آناي لباسي قانوني بپوشانند، چاره

 ةرا بپذيرند و حكومت خود را مقيد به قوانيني بكنند كه به قول خودشان در دور ها و...آئيننامه
ة ايران بر جامع ة زندگي تحول يافتةسلطنت طاغوت وضع شده بود، قوانيني كه به هر حال زاد

بود كه به زودي  ابتدا با اين تصور همراه قبليالگوهاي دنياي مدرن بود. اگر قبول قوانين  مبناي
 خيلي زود كنند، بطالت آن تصور، همانطور كه اشاره رفت،آنها را با قوانين اسالمي تعويض مي

  آشكار شد.
 تقريربه و  به تصريحشك در تاريخ اسالم اين بار اول نيست كه متوليان شرع عرفيات را بي

قرآن احكام امضائيه  در آيات زنند. حتي قسمت اعظم احكاممي پذيرند و بر آن رنگ دينمي
آن زمان است. شارع بر آنها مهر قبول زده و راه در عرب  ةعني كه برخاسته از عرف جامعاست، ي

. است . نظاير امضاء در سنت پيامبر نيز فراوان12ورودشان را در كتاب مقدس باز كرده است
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غيرعرب مسلط  عرفيات پس ازاو نيز ادامه يافت. هرجا كه سپاه عرب بر سرزميني يسنت امضا
شد و حكومت بر مردم آن را به نام اسالم متصرف گرديد ناچار به قبول عرفيات آن مردم شد و 

بخش مهمي از «)، آن شد كه 115 ،1369بر آنها رنگ اسالم زد. حاصل، به قول ناصر كاتوزيان (
ا امضاء و يعني عادات و رسوم متداول مردم و احكام اديان سابق ر ،است ي)امضائ(حقوق اسالم 

  . 13»تائيد كرده است
بسياري از روشهاي اجتهادي نيز  عادات و رسوم نبوده، بلكه شامل امضاء محدود بهالبته، 

  .14بوده استشده است كه از حقوق يهودي و رومي اقتباس شده مي
تواند قوانين پرسش اينست كه يك حكومت فقهائي جديد تا چه اندازه ميدر اينجا 
هويت خود را از و بع غيراسالمي را در درون خود جا بدهد بدون اينكه اصالت برخاسته از منا

زد، به اين اي به هويت فقه اسالمي نصدمه دست بدهد. اگر آنچه در گذشته اتفاق افتاد ظاهراً
عرف قرنها به طول انجاميد و از انظار آگاه مخفي ماند، ولي  خاطر بود كه روند ادغام و جذب

المي چنين فرصتي نداشتند. آنها  مجبور شدند يك شبه چنان حجمي از فقهاي جمهوري اس
احكام شرعي موروثي آنها چندين بار بيشتر  ةهم ةاز انداز كهقوانين و مقررات جديد را بپذيرند 

با » طاغوتي«. فقها از  انطباق قوانين براي فقها مشكلي رفع ناشدني است و اين واقعيتاست. 
خواهيم ديد  عاجز ماندند و به ناچار، همانطور كه بهشتي گفت و بعداًدم و دستگاه فقهي خود 

  به مصلحت و حكم حكومتي روي آوردند.
متناسب با حفظ هويت  ادغام و جذبمناسب براي سنجش توان نوگرائي و  يك وسيلة

بررسي مبحث مستحدثات در كتابهاي فقهي دوران جديد است. پيش از اين  ،فقه اسالمي
ل آن كتاب در زير اين ي% مسا5/2مسئله يا  105خميني  تحريرالوسيلةه در متذكر شديم ك

 تعنوان آمده است. مسائل مطرح شده در اين مبحث شامل بيمه، سفته، سرقفلي، بانكداري، بلي
بخت آزمائي، تلقيح مصنوعي، تشريح و ترقيع، تغيير جنسيت، راديو و تلويزيون و امثال آنها، 

تا  6شود. به هركدام بين ا، در قطبهاي زمين و زندگي در كرات ديگر مينماز و روزه در هواپيم
گيرد. عالوه برين در البالي فصلها و گفتارهاي ديگر اين كتاب گاه به اثراتي تعلق مي پاسخ 18

ة آن ، طوري كه به خصلت كهنرنگبسيار نادر و كم البته ،خوريممياز نفوذ زندگي جديد بر
ست كه ورد اول فقدان مسائل بسياريخبررسي به چشم مياين . آنچه در سازدمياي وارد نلطمه

يل آن مسا خت. دوم اختصاريست كه در پردا15دامروزي نياز به تنظيم قانون داردر يك زندگي 
، هر كدام در چند جمله، يعني فاقد توان طرح مسئله و حل آن. سوم پيچيده مرعي شده است

غيرقابل تنفيذ  ، تحريمها و شرطهائي كه در عمل غالباًحالت مشروط و تحريماتي پاسخهاست
گيرد، راديو و تلويزيون بيشتر موضوع تحريم و حد بخت آزمائي حكم تحريم مي ت. بلياست

، استفاده از سفته و بانك منوط به حذف سود ربائي از آنهاست، استمشروط ة اكثر استفاد
مشروط به ازدواج است، تشريح ميت  شرايط تجويز سرقفلي غيرواقعي است، تلقيح مصنوعي

شود. مانند كه در برخي از آنها ديده مي است غرايبي چهارم،مسلمان جايز نيست، و نظاير آن. 
هاي يكساله در كرات ديگر، يا ازدواج با موجودات آن كرات. پاسخ اينگونه بلوغ بچه ةمسئل

يا و  استموضوعات  به اينفقيه  ةبانطللوحانه و جاهسئوالها يا حاصل اشتغال خيالبافانه، ساده
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اند. پنجم اين كه پاسخهاي كرده  اورا از  ي از اين دستهايناشي از شيطنت كساني كه سئوال
، به نحوي كه فقيه قادر به استناد به استشرعي  ةداده شده به برخي از اين موضوعات فاقد ادل

توجيه پذيرش آنها نيست. يك  هيچيك از منابع شرع، قرآن، سنت، اجماع و عقل قطعي براي
  .    16و نه حكميدارد اي مثال در اين مورد مسائل بيمه است كه در فقه مصطلح نه سابقه

ين محدوديت كمي و كيفي و موضوعي احكام مستحدثه و مشكل اجتهاد در وضع آنها از
قابل براي  امكان چنداني شود كه منابع شرع (قرآن، سنت، اجماع و عقل)واقعيت نيز ناشي مي

توان با رعايت قواعد دهد. آنچه از دو منبع اول ميكردن موضوعات جديد به فقه نمي پذيرش
در وقت خود، فقه استخراج كرد در هرحال محدود به موضوعاتي است كه حضور و وقوع آنها 

در . اجماع استضع قرارگرفته ااحكام، نظرها و مو صادركنندگانمورد نظر  بنابرين و واقعي بوده
ماند عقل كه گيرد. ميصورتي كه كاشف رأي معصوم باشد مورد توافق فقهاي شيعي قرار مي

طبق قواعد معين است. قواعد  ،محدود به كشف احكام قرآن و سنت عمدتاً همكاركرد آن 
اول  ةاز وجوب مقدمه، تضاد، ترتب و اجتماع امر و نهي. كاركرد عقل در قاعد ستمذكور عبارت

 ةشود، در قاعدفعل واجب باشد خود واجب مي ةنتيجه است كه عملي كه مقدموصول به اين 
سوم حكم بر انتخاب  ةرسد، در قاعددوم از وجوب يك فعل به حرمت فعل متضاد با آن مي

ة چهارم تكليف دهد و در قاعدواجب، مي ةدو فريض همزمانمهمتر، در حالت وجود  ةفريض
شود. چار به ارتكاب يك فعل حرام ميواجب ناة يك فريض نجامكند كه براي ارا روشن مي كسي

ي اعقل محدود به استنباط حكم شرع بر مبن ةويژ اين موارد كار ةبينيم در همهمانطور كه مي
  باشد. حكم ديگري از همان منبع مي

دارد كه فقها در  موقعياختصاص به  و آناند فقه شيعه مجال ديگري به عقل داده در
عقل و ة مالزم ةمانند. در اين حالت به تبعيت از قاعدردد و بالتكليف ميكشف حكم شرع م

. ولي حتي در اين حالت هم عقل از استقالل 17شودحكم الزم به مدد عقل  صادر مي ،شرع
براي آن تعيين » اصول فقه«اي است كه »اصول عمليه«برخوردار نيست، بلكه مقيد به مراعات 

ر و استصحاب. اولي به معني معافيت از ذمه و ، احتياط، تخٍيّبرائت ي مانندكرده است. اصول
تواند واجب كنيم ميسازد كه فكر ميتكيف است، دومي عمل به احتياط يا فعلي را الزم مي

يا حالتي  كند و چهارمي مصدق آن فعلباشد، سومي عامل را مختار به انتخاب بين دو فعل مي
  .18وجود داشته است است كه قبالً

اين ترتيب قيود و محدوديتهايي كه هم براي پذيرفتن اعتبار ضمني عقل در فقه، و هم  به
مقتضيات «و پاسخگوئي به  توان انطباق19كنندقواعد و اصولي كه بر كاركرد آن تحميل مي

 ،صورت نگرفته است جهتدر اين  مؤثري سازد. در عمل هم اقدامرا محدود مي» زمان و مكان
. كاستي مسائل مستحدثه در كتب فقهي پيش از انقالب دليل آنو نه بعد از  قبل از انقالبنه 

 تكيه و قانونگذاري شد ةهم بيشترِ آنچه در حوز انقالباول صحت اين تشخيص است. پس از 
شرعيه، بلكه بر مصلحت نظام، يا به عبارت بهتر مصلحت حاكمان، داشت. اما  ةنه بر ادل ءابتنا

ري خالف سنت شيعي است. در بخش آخر اين فصل به توضيح اين استناد بر مصلحت خود ام
  خواهيم پرداخت.  بودن خالف
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  شرعي كردن غير شرعيها
اند كه مراجع قانونگذاري در جمهوري اسالمي تاكنون كوهي از قوانين به تصويب كرده

يافت،  توانچه از نظر تعداد و چه از ديدگاه موضوعي كمتر نسبتي بين آنها و منابع شرعي مي
شود. از تعداد قوانين حتي در كتب فقهي، مانند تحريرالوسيله، نيز كمتر نشاني از آنها پيدا مي

ها، مقررات و نظاير آنهاست كه نسبتشان با شرع هاي اجرائي، مصوبات، اساسنامهبيشتر، آئيننامه
كه از جهات پردازند اي ميازينهم مبهمتر است. آنها در مجموع به تنظيم مسائل آن جامعه

متعدد با جوامع شباني، زراعتي و تجاري قديم، يعني جوامعي كه منشاء شرع است، تفاوت 
اليحة قانوني به تصويب رسيد كه  1022ماهوي دارد. تنها در دورة قانونگذاري شوراي انقالب 

 اي يافت. اين تشخيص در مورد مصوباتتوان رابطهبين شرع با تعداد بسيار كمي از آنها مي
كند. اگر شوراي نگهبان نسبت به قوانين مصوب شوراي ادوار مختلف مجلس نيز صدق مي

انقالب، بر خالف آنچه منظور بود، جز در چند مورد نظري ابراز نكرده است، و اگر همان شورا 
تاكنون ميان اكثريت غالب مصوبات مجلس و شرع مغايرتي نديده است اصوالً به دليل فقدان 

. نفس اين امر كه شوراي نگهبان، در موافقت با 20مصوبات و شرع بوده استرابطه بين آن 
- قانون اساسي، بين مغايرت مصوبات مجلس با شرع و مغايرت آنها با قانون اساسي تفكيك مي

  توان مصوبات مجلس را تنها با معيارهاي شرعي آزمود. كند دليل آنست كه نمي
اند طرح اين كمبود نسبت و رابطه پيدا كرده ظاهراً يكي از فنوني كه براي توجيه اين

نظريه است كه هرچه در جمهوري اسالمي به تصويب اركان قانونگذاري برسد خود به خود 
كند. شرعي بودن آنها در صورت انطباقشان بر منابع شرع امري محرز اعتبار شرعي پيدا مي

به سبب آن كه برخاسته از  باشداست، ولي حتي آن بخش از مصوبات هم كه فاقد اين شرط مي
» حكم حكومتي«ارادة حكومت اسالمي است  از نظر شرع معتبر است. همينكه مصوبات مزبور 

اللـه منتظري در توضيح اين نظر در مجلس بررسي بخشد. آيتاست به آنها اعتبار شرعي مي
قهي كه از ما دو جور احكام داريم. يك حكم قرآني و ف«نهائي پيشنويس قانون اساسي گفت: 

روايات استفاده شده [...] و يكي ديگر احكامي است كه حكومتي است، به اين معني كه حاكم 
مثالً بر مبناي ». كنددر يك منطقة خاص به واسطة تطبيق كليات [شرع] بر مصاديق حكم مي

اين حكم حكومتي است و اگر اين حكم از «كند. قوانين رانندگي را تصويب مي» نظم امركم«
بسياري از قوانيني كه از مجلس ». االتباع استف حاكم شرع باشد حكومتش براي ما الزمطر
گذرد نيز از اين سنخ است و به مجردي كه به تصديق فقهاي شوراي نگهبان برسد ارزش مي

). مدني پس از نقل كامل اين قسمت از گفتار 1083، 2كند (خبرگان، قانوني شرعي پيدا مي
رسد كه مصوبات مجلس در اثر تركيب مجلس و شوراي نگهبان و جه ميمنتظري به اين نتي

كند، زيرا كه بين قوانين با ولي فقيه و امام اعضاي منتخب رهبر در آن، جنبة شرعي پيدا مي
  . 21) 178: 2شود (رابطه برقرار مي

نكتة جالبتر آنست كه قبول مصوباتي كه فاقد رابطة شرعي است آسانترين فصل 
 دهد. آنجا كه شرع ساكت است وضع قانون نيزري در جمهوري اسالمي را تشكيل ميقانونگذا

دهد و هنگامي رخ مي يا با جدالي بس خفيف به انجام مي رسد. جدالها معموالًبي سر و صدا و 
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كند. در بين مصوبات مجلس و موازين شرع پيدا مي ايرابطه يابد كه شوراي نگهبانيا شدت مي
مجلس و شوراي  اگر بين چرا كهكشد. ماند و يا به درازا ميقانونگذاري يا لنگ ميكار  موارد اين

حه يا شود الييمجلس است. مجلس مجبور م ةبه ضرر مصوب نگهبان توافقي هم حاصل بشود
ديگر اثر چنداني در آن  اوليةچنان رقيق بسازد كه از محتواي طرح قانوني مصوب خود را آن

  يافت نشود.
سياسي  ةگاه با انگيز ،براي رد مصوبات مجلس ،اي نگهبان به موازين شرعياستناد شور

و رسالتي كه اين نهاد در » كارانمحافظه«گيرد. تعلق آشكار اعضاي اين شورا به جناح انجام مي
ابزاري از شرع شده  ةاست موجب تمايل آن به استفاد براي خود قائلدفاع از مواضع اين جناح 

و  رابطه حالت ند. در اينشداكثريت در مجلس حائز طلبان ن هنگام كه اصالحاست، به ويژه از آ
شكل  بارزتريبه صورت رد كردن مصوبه شود و مي گنگترهم  بين مصوبه و شرع بازنسبت 

اش را در آنجا ديديم كه شوراي نگهبان حتي نظريات رهبر را، با يا گيرد. نمونهبهانه به خود مي
داد. شكل ديگر رد مصوبات مجلس قرار مي ة، وسيلاسته حكم حكومتي بدون استناد به اين ك

آيد كه مقتضيات حكومت و يا منافع حكومتگران برائت برخورد ابزاري به شرع هنگامي پيش مي
سازد. از آنجا كه برائت آشكار نامقبول است در اين موارد متوسل به از موازين شرع را الزم مي

   دارد. تمهيداتبعدي اين فصل اختصاص به شرح اين  شوند. بخشهايحيل شرعي مي
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  برائت از شرع از طريق توسل به قاعدة ضرورت
  
  
 

هائي كه به طور رسمي براي رفع موانع شرعي در قانونگذاري مورد استفاده قرار راهيكي از 
توان در حالت قاعده مي ضرورت در فقه اسالمي بود. مطابق اين ةقاعد استناد به گرفتمي

حرام  شرعي اجتناب كرد يا مرتكب فعلي شد كه شرعاً» ةحكم اولي«ضرورت از اجراي يك 
كند. سند شرعي اصلي عبارتي است كه اين قاعده را بيان مي» وراتظالمحتبيحالضرورات«است. 

، 173 ةد. در آيدهة ارتكاب به فعل حرام مياين قاعده آياتي در قرآن است كه به مؤمنان اجاز
چه كه به اسم  و هر ،پس از صدور حكم حرام بر خوردن مردار و خون و گوشت خوك، 2ة سور

پس هركس كه به خوردن آنها محتاج شود در صورتي كه به «خوانيم ميغيرخدا كشته باشند، 
احتياج  د گناهي بر او نخواهد بود كه به قدرنسد رمق نيز تجاوز نك ةآن تمايل نداشته و از انداز

كند تجويز مبادرت به فعل حرام مشروط به طور كه اين آيه تصريح ميهمان .1»صرف كند
محدود به رفع ضرورت  حد آن عامل ميل به انجام آن نداشته باشد، و ثانياً مقدماتي است: اوالً

الضرورات «كنند كه عبارتست از ضرورت اضافه مي ةديگري بر قاعد ةباشد. به همين علت قاعد
نام » حكم ثانويه«سازد ضرورت مجاز مي ةحكمي كه فعل حرام را طبق قاعد». تقدر بقدرهات

اي ناشي مي شود كه از واجبات يا محرمات است دارد. ثانوي بودن آن از نسبت آن با حكم اوليه
شود. توسل به احكام ثانويه را ضرورت، و به قابل تعطيل مي و تنها به شروطي كه ذكر شد موقتاً

  .2سازداضطرار، عسر، حرج و ضرر ممكن مي مثل عناوين ثانويه ةلي همقو
مان ابتداي از ه است،توسل به اين قاعده براي تصويب قوانيني كه از نظر شرع غيرمجاز 

د، شروع شد. به ويژه تصويب آن دست زكه شوراي انقالب به قانونگذاري  كار، يا از همان زمان
 ةداشت تنها با استناد به قاعدلكيت خصوصي را منظور ميقوانيني كه تغيير در عناوين ما

شرعي تسليط، يا تقدس مالكيت خصوصي  ةبود، زيرا آن تغييرات مغاير با قاعد ممكنضرورت 
  . بود

و ، ي از مهمترين موارد توسل به اين قاعده، موضوعات آنهايبراي شناخت بيشتر، نمونه
مقاومتي كه از جانب متوليان شرع در مقابل دند، كرداليلي كه به منظور توجيه آن عنوان مي

دهيم. جدال بر سر قانون شرح مي، را شدو نتايجي كه حاصل مي ،گرفتانجام مي تالشهااين 
  .يكي از اين موارد استاراضي شهري 
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 قانون اراضي شهريو ضرورت قاعدة 

ع زمينهاي شهري و در لغو يا تحديد مالكيت انواقانوني اولين بار كه در جمهوري اسالمي 
بود. شوراي انقالب  با تصويب اين قانون به  11/4/58واگذاري آنها به نيازمندان تصويب شد در 

ظرف «مالك اراضي وسيع موات شده بودند دستور داد تا » طبق موازين رژيم سابق«كساني كه 
تصرف دولت در ت اراضي آنها به در غير اينصور ،نسبت به آبادي آنها اقدام كنند» مدت معيني

كساني كه زمين را براي  ،معين بودمهلت اين گروه از مالكان در واقع نا آمد. در حالي كهمي
مسكوني بودند حداقل سه سال براي آباداني آن  ةاقد خانفسكونت شخصي خود تهيه كرده و 

يب تواي اين قانون حتي در نظر تصو). از آنجا كه مح...و 60 ،1358 ،قوانينفرصت داشتند (
اي بر آن افزودند كه طبق كنندگان آن هم بيش از اندازه رقيق بود نزديك دو ماه بعد اصالحيه

آن زمينهاي مواتي كه مساحتشان بيش از نياز شخص مالك براي سكونت خود بود بالفاصله به 
آن  ة). توجيه لزوم اين قانون به شرحي كه در مقدم95: 1358 ،قوانينآمد (تملك دولت در مي

آيد. در شخص در نمي مالكيتاراضي موات به در اسالم بود كه  ايناول  ةده است در درجآم
 ةهاي موات در داخل محدودبراي زميناسناد مالكيتي كه رژيم سابق «اظهار اين كه  1358سال 

باشد هنوز ادعائي نبود كه با مي» برخالف موازين اسالم«است » شهري يا خارج آن صادر كرده
مزبور در توجيه قانون به  ةدر مقدم براي همين همبشود.  روبروليان شرع مخالفت متو

نيز توسل جستند تا دليل ديگري هم براي ضرورت امر ارائه داده باشند. با اين » مصلحت مردم«
، يعني انآن ةوجود متشرعان از مخالفت غافل نماندند. با اينكه خود قانون مخالفت نمايند

به  7/6/58 اجرائي آن، كه در تاريخ ةبا آئيننام غفلتگيخته بود، ولي اين ناشوراي نگهبان را برني
معيارهائي براي  ة مزبور). آئيننامو... 31: 1358، قوانين، جبران شد (تصويب هيئت دولت رسيد

. در حالي وجه با موازين شرع انطباق نداشتتعيين موات بودن زمينها وضع كرده بود كه به هيچ
آئيننامه صفت موات . 3عمران نداشته باشد ةسابق چگويند كه هيبه زميني ميموات  ،كه در فقه

كرد. عالوه به صورت خانه در آمده و سپس متروك شده بود، اطالق مي را به زميني هم كه قبالً
بر اين زميني هم كه كمتر از سه چهارم آن زير كشت زراعي بود، يا زميني هم كه مساحت زير 

 ةكمتر از يك طبق و يادر آن كمتر از يك چهارم مساحت كل زمين  بناي ساختمان موجود
. موضوع ديگري كه در شدبرداري بود نيز مشمول اين تعريف ميكامل مسقف و قابل بهره

آن براي  عيارهايبرو شد، مود، و با مخالفت شوراي نگهبان روآئيننامه بر قانون اضافه شده ب
در آنجا تغيير در وضعيت موقوفات عام را موكول به  تعيين تكليف اراضي موقوفي شهري بود.

دخالت در كار موقوفات را به مرجعي جز متولي يا  ةدولت كرده بودند. چون اين ماده اجازة اجاز
  داد خالف شرع بود.واقف آنها مي

به بازنگري مفصل قانون و حذف برخي از علل  باالخرهمخالفتهاي شرعي با اين آئيننامه 
به تصويب  18/5/60شد. طرح قانون اراضي شهري كه در تاريخ منجر دو سال بعد در  ،مخالفت

مجلس رسيد اراضي موات را از اراضي باير جدا كرد و براي هركدام حكمي خاص مقرر نمود. 
باطل كنند و  عمران نداشت ةهيچ سابقرا كه  يا آن اراضي قرار شد اسناد مالكيت اراضي موات،

دولت در آورند  مالكيتهم مستثني شده بود، در  58نچه در قانون سال آ يرا، به استثنازمين 
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كه صاحبشان نامعلوم  كردند. زمينهايي ). اراضي باير را مطابق شرع بر دو نوع تقسيم4 ة(ماد
 7 ةماد قرار مشمول مشخص و معلوم داشت) و آنهائي كه مالك 6 ةبود متعلق به دولت شد (ماد

متر مربع زمين را يا خود، طبق ضوابط  هزارتوانستند تا حداكثر مي اين مالكان. شداين قانون 
به دولت بفروشند. آنچه زايد بر اين اندازه بود بايستي به قيمت آنرا كنند و يا  آبادشهرداري، 

اين قانون،  2ة تبصر به موجب). 8و  7 ةشد (مادبه دولت واگذار مي ،تعيين شده توسط دولت
تنها  و ماندموات وقفي به صورتي كه واقف تعيين كرده بود باقي ميطرح قانوني زمينهاي غير

توسط وزارت مسكن  وضع شدهبايستي از مقررات ميكردند در صورتي كه قصد واگذاري آنرا مي
  )....و 69 ،1 ،1371 ،كردند (مهرپورپيروي مي

نگهبان  شوراي 4توجهاتي كه در اين طرح به عدم مغايرت با شرع شده بود ةبا وجود هم
هر خالف شرع زد و آنرا رد كرد. پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس هم به همين بر آن م

ي را كه اين االسالم هاشمي سبحاني محدوديتهايحجت با آن مصوبه مخالفت كرده بودند. دليل
 »الناس مسلطون علي اموالهم و نفسهم«اسالمي » قانون«مخالف  شدقائل ميمالكيت طرح بر 

و آزادي انسان خواند و معترض آن شد كه  ]»مردم بر مال و نفس خود مسلط هستند[
حاصل شده باشد مخدوش يا محدود  "روي اسباب شرعيه"بخواهيم ملكيت زميني را كه «

. به نظر »كنيم، مالك آنرا مجبور به فروش آن بسازيم و اختيار قيمت آنرا از دست مالك بگيريم
). 30/9/59 ،شورابود (» اديان، بلكه اسالم ةت خالف قانون ضروري همخود لغو مالكي اصالً«او 

ذكر اراضي باير شهري در ذيل اراضي موات را مغاير  ،االسالم واعظي در شور دوم طرححجت
) و در مخالفت با هرگونه مجوز سلب مالكيت بر زمين، داير يا 10: 6/5/60 ،شوراشرع خواند (

خداوند مال مسلمان را همچنان كه خون او را [ »مه دمهسلم كحرّالممه مالحرّ«حديث به باير، 
سالم فخرالدين موسوي گفت كه تحديد االو). حجت14: 12/5/60 ،شوراكرد ( استناد ]حرام كرد

پس اگر ما آمديم مالكيت را محدود «كنند.مالكيت همان كاريست كه بعثيها در عراق مي
رود، اما محدود باشد، به سوي عفلق و بعثي ميكرديم، به تمام معني، به سوي كمونيستي 

  ). 34: 6/5/60 ،شورا( »رودمي
خواندند.  هاي وقفي را نيز مغاير شرعبرخي از نمايندگان مقررات طرح در مورد زمين

، شوراديد كه موقوفات را مستثني نكرده بود (ميدر آن  عسگراوالدي نقص كلي طرح را
االسالم مانند حجت بودند ولي برخي اقليت در طرح در مجلس). با اينكه مخالفان 26 ،30/9/59

به دليل مغايرت با شرع رد خواهد كرد  اين طرح راواعظي، مطمئن بودند كه شوراي نگهبان 
 ). موافقان طرح هم شكي در موافقت آن با شرع نداشتند. دليل حجت27 ،30/9/59،شورا(

حتي اگر در اثر احياء حاصل شده باشد، در  االسالم مصطفي تبريزي آن بود كه مالكيت زمين،
صورتي شرعي است كه در نظام اسالمي تحصيل شده باشد. در صورتي كه ما تا به حال در نظام 

ها اند، ايناند، و مالك زمينهاي بزرگ شدهتمام كساني كه مالك شده«ايم. بنابرين طاغوتي بوده
غيرشرعي در  ة). محمدي تنها نكت27 ،30/9/59 ،شورا» (اندهاي غيراسالمي عمل كردهبا شيوه

گذارد. هاي مستكبرين را هنوز در دست آنها باقي ميديد كه بخشي از زمينطرح را در آن مي
اقل انتظار او اين ). حد28، همانجااند (با روش غيرشرعي مالك آن زمينها شده اندر حالي كه آن
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هاي آجرپزي هم به كوره آنها رابراي مدت دراز نه تنها زمينهاي اينها را بگيرند، بلكه «بود كه 
  ).38 ،6/5/60 ،شورا» (تلخ نداشتن را بچشند ةبفرستند كه آنجا مز

، اتخاذ كردند. آنها به مغايرت شرعي تحديد مالكيت كالً ميانهاكثريت نمايندگان موضعي 
با استناد به خواستند كه اينكار يا مواردي كه مورد شمول طرح بود اذعان داشتند، ولي مي

» احكام عناوين ثانويه« ،االسالم موسوي تبريزي، طرحضرورت انجام بگيرد. به نظر حجت ةقاعد
را مورد توجه قرار داده و مالكيت اراضي را تا حدي كه مضر بر » الضرار« ةو به طور اخص قاعد

 ةبه تجرب ازين مقدار بيش. احمد كاشاني در شرح مضرات مالكيت بوداجتماع نباشد پذيرفته 
را  ،در آنزمان ،گذاري در امر ساختمانزا بودن سرمايهپيش از انقالب اشاره كرد و تورم دوران

خود آورد. اين كار مشكل مسكن طبقات پائين شهر را حل نكرد. به نظر او حل  ةشاهد گفت
 ،شوراشد (مشكل تنها با تحديد مالكيت اراضي و گذاشتن آنها در اختيار دولت ممكن مي

حدود بودن مالكيت در اسالم نام تذكر). احمد توكلي به رغم آنكه به واعظي در ...و 17 ،5/5/60
مسلمين  ةيكي از شرايط مالكيت اينستكه اگر جامع«كرد: داد، آنرا مشروط هم ميحق مي

از وي ». تواند به خاطر اضطرار بعضي محدوديتها را ايجاد كنداضطراري داشت [...] ولي امر مي
بازي در زمين بود، كه او راه ديگري شمرد بورسكه براي وجود حالت اضطرار بر داليلي ةجمل

و). وزير  32، 6/5/60 ،شوراشناخت، جز آنچه طرح منظور كرده بود (براي جلوگيري از آن نمي
ليون كسري مسكن، عدم يموارد ديگر وقوع ضرورت را ذكر كرد: سه م مسكن، گنابادي، هم

اين واقعيت كه نداشتن مسكن موجب عدم  ت براي خريد زمين مسكن، ودول ةكفايت بودج
  )....و 37 ،همانجاشود (تشكيل خانواده و انحرافات جنسي مي

ضرورت در اين مورد مخالفتي نداشتند،  ةبا اينكه برخي از مخالفان طرح با توسل به قاعد
االسالم حجتاز جمله،  دادند.ولي حق انجام اين كار را از مجلس سلب و به ولي فقيه مي

اين مجلس نه حاكم بر مسلمين است، نه واليت بر اين جامعه و مسلمين «گفت: فرد عباسي
او اضافه كرد كه ولي فقيه هم نه ». تواند انجام بدهدة واليت فقيه را اين مجلس نميدارد. وظيف

  . )46 ،همانجااين كار را به مجلس نداده است ( ةاجاز و نه شفاهاً كتباً
در  :فرد هم همين مطلب را با تفكيك بين حكم و قانون بيان كرداالسالم ابوترابيحجت

تواند، حالي كه وضع قانون كار مجلس است، صدور حكم به واليت فقيه اختصاص دارد. حكم مي
به اندازه و در زمان محدود، در تعارض با احكام اوليه درآيد، ولي قانون را اين حق نيست. 

صورت بود كه ديد. تنها در اينكار را در واگذاري حق صدور حكم به مجلس مي ةچارنامبرده 
شوراي نگهبان اگر بخواهد حكم «توانست علم مخالفت بر افرازد. زيرا شوراي نگهبان نمي

، كه آن نيز ممكن »مجلس را بر طرف كند در حقيقت با شأن واليت فقيه مخالفت كرده است
  ).10 ،14/5/60 ،شورانيست (

ضرورت به تصويب مجلس رسيد. استناد  قاعدةطرح با استناد به  ،مخالفتها ةبا وجود هم
ديگر تصويب آن بود. آنچه، طبق طرح،  توجيهاتقانون اساسي از  49و  47، 45به اصول 

اراضي شهري و ضرورت  ةنياز عمومي به مسكن، اهميت حل مسئل كرد،ايجاب ميضرورت را 
رفتن به پيشواز  ،استناد به حكم رهبرمعناي الشرايط، يا رهبر بود. امتثال حكم فقيه جامع
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اعطاي اختيار قانونگذاري از طرف رهبر به مجلس با استناد به ضرورت بود، اختياري كه تازه دو 
) به صورت كتبي واگذار شد. تا آن هنگام شوراي 5/5/60ماه پس از تاريخ تصويب طرح (

 نامةدر اين شورا مجلس را با استناد به شرع رد كند.  اتمصوب توانستمينگهبان هنوز 
  داليل مخالفت خود را به اين شرح بيان كرد:  ،به رياست مجلس 19/5/60

كه با اراضي باير و داير ارتباط  10هاي آنها و مادة و تبصره 8و  7قسمتهائي از مادة 
و  "تكون تجاره عن تراضاتكلو اموالكم بينكم بالباطل اال ان "دارد مغاير با آية كريمة 

الناس "و قاعدة مسلمة  "يحل مال امري مسلم اال عن طيب نفسهال"حديث شريف 
   باشد و به اكثريت آراي فقها رد شد.مي "مسلطون علي اموالهم

  تائيد نگرديد.  »الوقف علي حسب مايقفها اهلها«نيز به موجب  9مادة  2تبصرة 
كرد مي باير شرعي را موظف ن زمينهاي داير وامالك 8ة ماد . شداشاره  قبالً 7ةماد مفادبه 

كند به ها، به قيمتي كه دولت تقويم ميدر صورت نياز دولت يا شهرداري كه زمينهاي خود را،
آنرا از زمينهاي  ازايمابههزار متر باشد  3د، يا در صورتي كه مساحت زمين بيش از نبفروش آنها

اي شد. ايراد ديگر به موقوفات پيش از اين اشاره ةبه مسئلديگر دريافت كنند.  نقاطدولتي در 
بود، كه تصميم در موارد اختالف بين مالك و دولت را، نه به مقامات صالح قضائي،  11 ةماد

خوانده  خالف شرعجهت نيز از اين 4ة ماد ةكرد. تبصربلكه به يك كميسيون دولتي واگذار مي
داد، و نه اختيار ت گرفته شده از اشخاص را ميموا شد كه به دولت حق مالكيت زمينهاي

به  13ة آنها را به اشخاص نيازمند وا گذار كند. ايراد شوراي نگهبان در مادبراي اينكه زمينها را، 
نقدي و حبس) تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق به دولت و  ةنوع مجازات (جريم

ورد قبول شرع بود. شوراي نگهبان به اين داليل ، كه مغاير با مجازاتهاي مشدوارد ميشهرداريها 
 )....و 68 ،1 ،1371 ،مهرپورمصوبه را رد كرد و براي اصالح به مجلس پس فرستاد (

 ،اي كه با اجراي آنبرنامهة معني رد طرح به داليل شرعي آن بود كه دولت بايستي از ادام
ر متر مربع زمين را در اختيار هزا 500تا آنزمان ،با استناد به قانون مصوب شوراي انقالب
پوشيد و از تخصيص ) چشم مي29: 30/9/59 ،شورامدارس و خدمات عمومي قرار داده بود (

دولتي اما، كرد. ليونها متر مربع ديگر تنها به دليل غيرشرعي بودن اين اقدامات صرفنظر مييم
و دعوي جلوگيري از  بود مسكن داده ةبه مردم وعد بر سر كار آمده و انقالبي چهرةكه با 

رسيد كه عالج كار را لف وعده كند. به نظر ميتوانست به اين آساني ُخخواري را داشت نميزمين
بود. پس او رهبر آن در دست اختيار توسل به  كه ضرورت بجويند ةبايد در همان توسل به قاعد

رئيس مجلس، جاني، رفسن. قرار بر آن شد كه كردتفويض ميبه مجلس  بايست اين اختيار رامي
در پاسخ با تفويض اين اختيار به مجلس موافقت كند. نامه  رهبر هماي به رهبر بنويسد و نامه

  با نثري زشت نوشته شد: 5/7/60در تاريخ 
چنان  العظمي امام خميني و رضوان ا... تعالي عليه، اللـهمحضر شريف حضرت آيت

ه در مجلس شوراي اسالمي به كه محضر مبارك مستحضر است قسمتي از قوانين ك
رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي تصويب مي

كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به 
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اجراي احكام و سياستهاي اسالم و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها 
طه با اينگونه قوانين به اعمال واليت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق باشد و در رابنمي

شود. عليهذا تقاضا قانون اساسي همة قواي سه گانه را تحت نظر دارند احتياج پيدا مي
  دارد مجلس شوراي اسالمي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرمائيد.

يار الزم را به مجلس داد. پاسخ را هم خميني به همان صورت كه قرار بود نوشت و اخت
دوم نقل كرديم. مجلس نيز به خيال آن كه مسئله حل شده است بخش اول  فصلمتن آنرا در 

خوشي شوراي نگهبان منظور براي دل در واقع ي اين اجازه طرح را با تغييراتي اندك كهابر مبن
 ةاز: تبديل مقدمدوباره تصويب كرد. مهمترين تغييرات عبارت بود  17/9/60 شده بود در روز
 ةسال، اجاز پنججداگانه با ذكر محدود بودن زمان اجراي قانون به مدت  ةطرح به يك ماد

زمين (موات يا نه) توسط مالكان در يك دادگاه  وضعيتشكايت از رأي كميسيون تشخيص 
پرداخت ضرر و زيان وارده طبق نظر «به  13 ةدر مادشده صالح، تبديل مجازاتهاي منظور 

  ). ...و 74 ،1 ،1371 ،مهرپور( .»اس رسمي دادگستريكارشن
ة نه اين تغييرات و نه آن اجازه مانع دفاع شوراي نگهبان از سنگر شرع نشد. شورا ردياما 

اين بود كه ضرورت مسكن در ارائه شده به اطالع مجلس رساند. دليل  3/10/60بعدي را در روز 
را در همه جا الزم » رفع يد از احكام اوليه« شهرها و شهركها نه آنچنان وجود دارد كه ةهم

تحديد اعمال مالكيت و رفع «بسازد، و نه در همه جا آنچنان يكسان است كه بتوان به منظور 
ابعاد تشخيص در «پس ». تعيين ضوابط يكسان و متحدالشكل پرداخت«به » يد از احكام اوليه

ت. در ضمن شورا براي دفع اتهام به طور كامل رعايت نشده اس» كلي رابطه با اين قانون
مفهوم اين عدم تائيد رد تشخيص «امام تذكر اين نكته را الزم ديده بود كه  ةمخالفت با اجاز

مجلس شوراي اسالمي و نفي وجود ضرورت در امر مسكن و عدم لزوم اعمال واليت در آن 
  باشد.اختياري كه امام به مجلس داده است مقبول مي». نيست

پ دوباره به ميدان مجلس افتاد. اما تغييراتي كه اينبار مجلس در طرح وارد بنابرين تو
رسد فشارهائي در بيرون كرد بسيار كمتر از آن بود كه شوراي نگهبان انتظار داشت. به نظر مي

شد تا به كم نيز رضايت دهد و بيش ازين در نگهباني شرع از مجلس بر شوراي نگهبان وارد مي
چندان  كه بودهم رسيد شامل تغييراتي  ي نگهبانه در نهايت به تصويب شورااصرار نورزد. آنچ

ها سوق سرمايه« ،ات ضرورتبموج يشماربر، در 1 ةشد. در مادبه موضوع ضرورت مربوط نمي
بود اين هم اضافه شد. يكي از موضوعات مورد اختالف در مجلس » هاي توليدي زيربنائيبه بخش

ت كسر ارزش ناشي از خدمات عمومي را حذف كردند. در حالي در تقويم زمين توسط دولكه 
كشي، دسترسي به آب كه گروهي از نمايندگان با تذكر نقشي كه خدمات عمومي، مانند خيابان

و تلفن و نظاير آن در تعيين قيمت زمين دارد خواستار كسر ارزش اين خدمات عمومي در 
كردند و در شرع مي» قيمت سوقيه«برداري از هرهگروه ديگر اشاره به جواز ب ،تقويم زمين بودند

). مجلس كه ابتدا به نفع گروه اول 55: 6/5/60 ،شورانمودند (مخالفت ميارزش خدمات با كسر 
تشخيص موات بودن زمين وارد  موردحاضر به گذشت شد. تغيير ديگر در  بعداًرأي داده بود 

شكايت مالك. قرار اراضي مشاع هم تغيير شد، به صورت رسيدگي خارج از نوبت در دادگاه به 
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يك از شركا، در صورتي كه تحت تكفل يكديگر  كرد. در حالي كه پيشتر زمين در دست هر
شد، ماند، حاال شرط تكفل از همسر ساقط ميباقي مي 7ة نباشند، تا حد نصاب مذكور در ماد

مجلس و در  27/12/60 گرفت. طرح به اينصورت دربه نحوي كه حد نصاب به او هم تعلق مي
  )....و 195 ،1360 ،قوانينسيد (ر به تصويب شوراي نگهباندر چند روز بعد 

به  ،بدين ترتيب با تصويب قانون اراضي شهري، سه سال پس از پيروزي انقالب اسالمي
مالكيت خصوصي  مقدس بودناسالمي ناظر بر  ةسال حكم اولي پنجبراي مدت  و حكم ضرورت

معنا بود، ازينرو كه ضرورت بي ةاما تعيين مهلت براي توجيه توسل به قاعدكردند.  معوقرا 
سال را نه منظور  پنجپس از انقضاي مدت  رداندن حق مالكيت به صاحبان زمينبازگ ،قانون

آمد اختيار دولت در ميبه توانست منظور كند. زميني كه طبق اين قانون كرده بود و نه مي
گشتني شد. حالت پيش از اجراي قانون ديگر بازب آن خارج ميبراي هميشه از مالكيت صاح

محدود، معنائي موافق با شرايط اين قاعده  اياندازهتا  آنهمتعيين مهلت تنها در صورتي،  نبود.
هاي مشمول صاحبان زمين ةكرد كه در مدت مذكور دولت موفق به سلب مالكيت از همپيدا مي

تا آن  ةوزارت مسكن، اين قانون به اجرا در آمد و نتيجة يندشد. به قول ايثاري، نماقانون نمي
تمديد آن در مجلس مطرح شد، عبارت بود از: انجام تشخيص ، هنگامي كه مسئلة 1365سال 

، 1364ليون متر مربع تا سال يم 2/86ليون متر مربع، واگذارييم 529زمين روي وضعيت 
 ،شورا(رد رأي عليه كميسيون داده بود % مو54دادگاه در كه عليه كميسيون.  مكرر شكايات

  )....و 36 ،5/12/65
وزارت مسكن يكبار ديگر هم در رابطه با اين قانون  1362در سال بايد يادآوري كرد كه 
شرع شد و در نتيجه مخالفت شوراي نگهبان را برانگيخت. مسئله  ةناچار به تجاوز به احكام اولي

قانون  73شد. طبق اصل قانون مي 10 ةماد 2ة صرو تب 15، 14، 19مربوط به تفسير مواد 
آمد  اساسي تفسير قوانين در صالحيت مجلس است. اولين اختالف نظري كه در اينمورد پيش

اين بود كه آيا تفسيرات قوانين عادي هم بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد يا خير؟ پاسخ 
ن عادي [...] متضمن رفع اجمال و ابهام و تفسير قواني«كه به اين دليل  ،مثبت بود شورا طبيعتاً

با شرع و قانون تشخيص تصرفها بايد روشن باشد كه برين بنا». قانون است ةتضييق يا توسع
اصلي اين بود كه مجلس  ةيا خير. در اينمورد مجلس تمكين كرد. اما مسئل اساسي انطباق دارد

ضرورت تصويب  ةبا استناد به قاعد كرد كهدر تفسير مواد مذكور در واقع تصرف در قانوني مي
مجلس در مثالً، شد. بايستي با اتكاء به همين قاعده توجيه ميهم تفسيرها  پس،شده بود. 

واگذاري زمين وقفي به افراد را مشروط به كسب مجوز از وزارت  10 ةماد 2 ةتفسير تبصر
ن را به نياز دولت يا نياز متقاضيان بدون مسكن به زمي 9 ةمسكن كرده بود، و در تفسير ماد

هاي اين تفسيرات مداشهرداريها، به عنوان علت فروش زمينهاي داير و باير افزوده بود. يكي از پي
بر سر  بحثشد. شمول مقررات قانون اراضي شهري ميهم بيشتر زمينهائي بود كه م باز توسعة

بين اين دو  امهشش ن و ماه به طول انجاميد اين تفسيرها بين مجلس و شوراي نگهبان شش
، 14خود به شوراي نگهبان اطالع داد كه تفسير مواد  ةرد و بدل شد. مجلس در آخرين نام نهاد
نمايندگان ي با دو سوم مجموع آرا ،ضرورت ةرا با استناد به قاعد 10 ةماد 2ة و تبصر 15
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لت عدم را به ع 9 ةپذيرفت. ولي تفسير ماد آنرا به ناچار تصويب كرده است. شوراي نگهبان
  ). ...و 306: 4 ،مدنينصاب رد كرد (اين حد كسب 

 فصلدر مختصراً دارد كه  ياشاره به تذكار در اينجا،دو سوم آراء  صحبت از حد نصاب
ضرورت به مجلس و  ةدوم آمده است. تفويض اختيار تصويب قانون بر مبناي قاعد بخشاول 

نبود  ايمسئله ،شرع را تعطيل كند ةلياينكه مجلس بتواند تنها با يك اكثريت مطلق احكام او
صرف تبعيت از امام  سادگي و به به آنرا هاي علميه بتوانندكه شوراي نگهبان و متشرعان حوزه

احمد جنتي، عضو دائمي شوراي نگهبان و سخنگوي همفكران خود در بيرون  اللـهبپذيرند. آيت
عتراض او متوجه اين واقعيت نيز بود كه بيان كرد. ا نارضايتي از اين تصميم را علناً ،از شورا

گرفت كه بخشي از اعضاي آن داراي هيچ ضرورت توسط مجلسي صورت مي ةاستناد به قاعد
  ). 12/3/63 .،اطتخصصي در امر شريعت نبودند (

حكومت سرانجام خميني  ةدر بيرون از داير آنفشار شوراي نگهبان و حاميان شريعتمدار 
در سخناني خطاب به نمايندگان مجلس از  14/11/61كرد. او در روز نشيني را وادار به عقب

طوري عمل كنند كه مورد توافق شوراي نگهبان باشد.  ضرورتخواست كه در تشخيص  انآن
آن بود كه از آن پس رأي به تشخيص ضرورت و تصويب قانون بر » طور«يكي از مشخصات اين 

 قوانينداشته باشد. با اينكه با اين دستور تصويب  سوم نمايندگان نياز به موافقت دو ،مبناي آن
  ممكن نبود.طور كه ديديم، هنوز غيرشد، ولي، همانمغاير با موازين شرع مشكلتر مي

وقتي پيش آمد كه مهلت مذكور در قانون نمونة ديگر از موارد توسل به قاعدة ضرورت، 
ر حاليكه دولت و نمايندگان انقضاء بود. د در مورد اراضي شهري نزديك به 1360مصوب سال 

آن قانون، يعني سلب مالكيت از صاحبان اراضي شهري  استمرار اجرايحامي آن هنوز مايل به 
اي به مجلس آوردند كه دست آنها را در اجراي مقصودشان و يا تحديد آن بودند. پس اليحه

لت به تصويب برسانند. كرد. آنها اميد داشتند كه اليحه را اينبار بدون ذكر مهتر ميازببسيار 
گذاري در امر مسكن و سياست«بود كه دولت خواهان رفع قيد مهلت بود، زيرا به تجربه دريافته 

اما اين خواست و بخشي ». قانون اساسي مستلزم تنظيم مقررات دائمي است 31تحقق اصل 
نشد. رئيس  نحاضر به قبول آديگر از مفاد اليحه آنچنان مغاير با شرع بود كه اكثريت مجلس 

عمومي اعالم كرد كه بخشهائي از آن تنها به  ةمجلس در پيش درآمد طرح اليحه در جلس
باشد. تصويب اليحه در شور اول عنوان حكم ثانويه و نه به صورت دائم قابل طرح و تصويب مي

، هم تنها به اين شرط ممكن شد كه در شور دوم موارد ناظر بر ضرورت آن به عنوان حكم ثانويه
طرف  . اين شرط در همان جلسه ازدار، و با رأي دو سوم نمايندگان قابل تصويب باشدمهلت

  ) و... 20، 5/12/65 ،شورا( اعالم شد. رئيس مجلس
در شور دوم جدال بر سر ضرورت يا عدم آن از نو سرگرفت. سئوال اين بود كه نيازي كه 

د تا چه اندازه، در كجا و تا چه موقع دولت، براي ايجاد تأسيسات شهري و مسكن، به زمين دار
لها ال). استد9 ةسازد (مادسلب مالكيت از صاحبان اراضي باير و داير در شهرها را مشروع مي

دولت براي سلب مالكيت و تجاوز به احكام  ةيم كرماني در انگيزهاالسالم فتكراري بود. حجت
ي استمداد و اتكاء به وجدان اسالم اوليه اظهار ترديد كرد و پرسيد كه چرا از طريق دعوت و
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زمينهاي خود را در اختيار بگذارند، تا احكام اوليه هم كه  شودزمينداران از آنها درخواست نمي
طباطبائي استناد كرد كه منظور از اضطرار  ةعالم تفسيرفسخ نشود. ابوطالب محمودي به كتاب 

صرف گرسنگي را جايز نشمرده است.  را احتياج و لزوم ندانسته و دست بردن در مال مردم به
شود. شخص تنها در صورتي كه خود را به تقصير ميتنها خطر مرگ است كه اضطرار را موجب 

االسالم خلخالي تواند به فعل حرام دست بزند. حجتدر حالت اضطرار در نياورده باشد مي
رد ممكن است كور اضطرار فقط مرگ نيست. اگر مال كسي را نخو«شناسانه جواب داد كه كار

رئيس مجلس به حمايت او برخاست و اضافه ». شود، يا زخم روده بگيرد و يا ده سال فلج بشود
). اقليتي ...و 28 ،16/1/66 ،شورا( شودمي اضطرارموجب كرد كه انفجار مسائل اجتماعي هم 

ال انواع مالكيت خصوصي ارضي را زير سئوة هم در مجلس بود كه مانند پنج سال پيش هم
  شمرد. را با استناد به احكام تملك غيرشرعي الزم ميبرد و خلع يد از آنشرعي مي

تغيير  به نوعيتعميم ضرورت يكي از مسائل مورد جدال در اين شور بود. پس اليحه را 
تعيين  يدادند كه قانون تنها در شهرهائي كه ضرورت موجود است قابل اجرا باشد. مشكل بعد

اليحه در تاريخ  رسيدند. توافقبه شهر  32روي آراء عداد آنها بود. با دو سوم اينگونه شهرها و ت
رفت شوراي نگهبان ده بند از آن به تصويب مجلس رسيد. ولي همانطور كه انتظار مي 8/2/66

  آن شد. را مغاير شرع خواند و خواهان تغيير 
اشاره به اينكه وجود  بود. شوراي نگهبان با 9مهمترين ايراد، از نظر من، متوجة مادة 

ضرورت در اين ماده مورد شك قرار گرفته است ضرورت را منكر شد. چرا كه مادة مزبور تملك 
زمينهاي داير و باير اشخاص را منوط به عدم كفايت زمينهاي موات دولتي و تشخيص اين 

با رأي وضعيت توسط سازمان زمينهاي شهري كرده بود. در نتيجه مجلس ماده را تغيير داد و 
دو سوم نمايندگان تصويب شد كه دولت زمينهاي داير و باير را همزمان با زمينهاي موات 
دولتي به تملك درآورد. مورد ضروري را هم نه كميسيون نامبرده، بلكه خود مجلس تشخيص 

  و...).  23، 16/4/66بدهد (
راضي باير شهري ايراد شرعي ديگر شوراي نگهبان معطوف به آن بود كه چرا اليحه كلية ا

بدون صاحب را ملك دولت خوانده است، در حاليكه طبق شرع اسالم زمين بدون صاحب نه به 
گيرد. پس اين حق امام و دولت، بلكه به حكومت اسالمي، به عبارت ديگر به ولي فقيه، تعلق مي

خواست نمايندگان او و حكام شرع است كه در آن به نفع مستضعفان و فقرا تصرف كنند. مجلس 
اين ايراد را با جايگزين كردن واژة دولت با حكومت حل كند، ولي شوراي نگهبان جز به تعويض 

جالب  و...). 21: 16/4/66، شورابا واژگان واليت فقيه رضايت نداد. مجلس به ناچار تمكين كرد (
زيرا  است كه شوراي نگهبان با تأخير به فكر تفكيك دو مفهوم دولت و حكومت اسالمي افتاد،

در همين مورد، واژة دولت به كار رفته بود، بدون اينكه با مخالفت  1360در قانون مصوب 
  . 5شوراي نگهبان روبرو بشود

شوراي نگهبان واگذاري زمينهاي  60مسئلة مورد اختالف ديگر، موقوفات بود. در سال
دانست با شرع مي ولي حاال آن را مغايرموقوفي را به شرط اجازة وزارت مسكن پذيرفته بود، 

  ). مجلس قبول كرد كه به جاي وزارت مسكن ولي فقيه را بنشاند. 21: 21/4/66، شورا(
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با موافقت  1360نون مصوب ابه زمينهاي بنيادهائي كه طبق قشد مربوط ميمورد سوم 
خورد. شوراي نگهبان در اختيار وزارت مسكن قرار داده شده بود و حاال مهر مغايرت با شرع مي

، بنياد گذاشته بود اينغايرت در آن بود كه امام زمينهاي بنياد مستضعفان را در اختيار م
بنيادهاي ديگر هم شامل همين  يزمينهاآن تصميم بگيرد.  ةتوانست دربارين تنها امام ميبنابر

  ). در اينمورد هم مجلس كوتاه آمد. ...و 22: 21/4/66 ،شورا( مسئله بود
ورد ديگر هم رأي به مغايرت داد: ممنوعيت افراز و تقسيم اراضي شوراي نگهبان در چند م

دادگاه در اولية بخشي از زمين مالك به عنوان ماليات و قطعيت حكم  گرفتنباير توسط مالك، 
يل امته نا باين موارد مجلس ب ةشكايت مالك از رأي كميسيون تشخيص موات. در هم صورت

). با اينهمه شورا راضي نشد و اليحه را به 21/4/66 ،راشوشوراي نگهبان اليحه را تغيير داد (
را هم به  9ة ضرورت در مادة يت استفاده از قاعدمسئولاينبار با هفت ايراد.  ،مجلس بازگرداند

كه با رأي دو سوم نمايندگان تصويب نشده بود به گردن مجلس انداخت. مجلس باز هم علت آن
دولت مجاز  و به موجب آن ه هرحال تصويب شده بودهايش بو تبصره 9 ةتمكين كرد. ولي ماد

دولتي، غيرموات و بدون ، در اراضي شهري غيربرخالف شرعباز هم براي پنج سال، بود كه 
 531: 1366 ،قوانين( ندمشمول قانون شد بزرگ، به جز مشهد، شهر 32صاحب تصرف كند. 

با دو سوم آراء تصويب شد بر با طرحي كه در مجلس  68شهر جنگزده را هم در سال  28). ...و
بازگرداندن مهاجرين جنگي به شهرهاي خود و نياز آنها به زمين مسكوني،  با هدف ،افزودند آن

هاي دولتي هرها شركت كنند و عدم كفايت زمينجذب نيروهائي كه بايد در بازسازي اين ش
  ).   ...و 20، ...و 25: 28/4/68و  27اين نيازها ( يبراي ارضا

براي تمديد  هم اقدامي و منقضي شد 71در سال  68رر در قانون مصوب سال مهلت مق
ها خبر دادند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام روزنامه 6/2/71تاريخ  . تنها درصورت نگرفتآن 

اراضي موات به مالكان آنها  ةيك مهلت سه ماهه براي اعتراض به تشخيص وزارت مسكن دربار
ضرورت الزم نبود. جاي آنرا مصلحت نظام  ةن ديگر استناد به قاعد). در اينزمايهانكداده است (
  گرفته بود.

  
  واگذاري زمينهاي زراعيو ضرورت  قاعدة

پي در معرض  كه چندين سال پي در» واگذاري اراضي در جمهوري اسالمي ةنحو«قانون 
ضرورت و به  ةتنها با استناد به قاعد بعد از كشمكشهاي بسيار و بود،ة قانونگذاران توجه ويژ

را   ي از آن كشمكشهاصورت تصرف غيرشرعي در شرايط اين قاعده به تصويب رسيد. مختصر
اصلي تصويب و اجراي اين قانون اين واقعيت بود كه گروه بزرگي از  ة. انگيز6كنيممي نقل

هزار هكتار زمين  800و كم زمين در گرماگرم انقالب دست به تصرف حدود  زمين دهقانان بي
ها به نفع واهان قانوني كردن تملك اين زميني متعلق به مالكان بزرگ و متوسط زدند و خزراع

و  40خود بودند. بخشي از اينها دهقاناني بودند كه از اصالحات ارضي اجرا شده در سالهاي 
 گذشتهخواستند از فرصت انقالب براي جبران سهمي نبرده بودند و حاال مي 50ل سالهاي ياوا

حكومت اسالمي، كه مدعي نمايندگي مستضعفان بود، يا بايد به خواست  ،حاالو نند. استفاده بك
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داد يا به نداي شرع. تا آنزمان كه زمام امور دولت و وزارت خالف شرع دهقانان پاسخ مثبت مي
حل مسئله به نحوي  شدميكشاورزي هنوز كم و بيش در اختيار بازرگان و وزرايش بود سعي 

قانوني كه دولت موقت در تاريخ  و اي وارد نشودمالكيت خصوصي صدمهكه به تقدس شود 
كرد. طبق اين اي اين شرط را تأمين ميبه تصويب شوراي انقالب رساند تا اندازه 25/6/58

ماند. مالكان نخورده باقي مي، دستة پيدايش آننظر از نحوقانون مالكيت زمينهاي داير، صرف
سال متوالي بدون عذر موجه داير  پنجقانون: زمينهائي كه  زمينهاي باير (طبق تعريف اين

در اختيار دولت  نباشد) سه سال مهلت داشتند تا زمين خود را داير كنند. در غيرينصورت زمين
كردند و هاي موات خلع يد ميدر اين قانون از مالكان زمينشد. آمد و به دهقانان واگذار ميدرمي

وابستگان به رژيم سابق نيز  ةنمودند. زمينهاي مصادره شداگذار ميبه دهقانان و  اين زمينها را
  )....و 188: 1358 ،قوانين( آمدميبه تملك دولت در

طلب آنها را به هيچ رو مورد بحث و حاميان پوپوليست يا عدالتاما اين قانون نياز دهقانان 
قت سهمشان در قدرت كرد. بنابرين تندروان حكومت، كه پس از سقوط دولت مونمي برآورده

افزايش يافته بود، در صدد رفع اين نقص برآمدند. اولين طرح قانوني كه به اهتمام آنها در 
انطباق كامل  به تصويب شوراي انقالب رسيد با تصور آنها از چگونگي حل مسئله 8/10/58

 قانوناين پيرامون آن براي اجراي چه در حكومت و  ، چه در داخلروانداشت. ولي قدرت تند
در نتيجه، نشيني كرد. به عقبوادار كافي نبود. مقاومت حاميان شرع و مالكيت خصوصي آنها را 

چهار بار مجبور به اصالح طرح  1359فروردين  27و  58دي  8بين  ةشوراي انقالب در فاصل
 ،كاهش داد. آخرين اصالحرا مذكور شد و هر بار وسعت و شدت تحديد در حقوق مالكان زمين

كرد و براي مالكان زمينهاي داير، به نسبت آن هاي موات و مراتع را به طور كامل دولتي ميزمين
سه برابر عرف محل (سه برابر زمين الزم دو يا  ةكه خود كشاورز باشند يا خير، زمين به انداز

 ةشرط كه مالك وسيل آنهم به اين گذاشت.دهقاني) باقي مي ةبراي تأمين معاش يك خانواد
به دهقاناني  مازاد زمين، در همان محل،خود  نداشته باشد.  ةبراي تأمين معاش خانوادديگري 

ين مورد ضرورت داشتند. شرطي كه درشد كه راه ديگري براي تأمين معاش خود نميواگذار مي
كرد وجود چنين دهقاناني در محل بود. مالكان در ازاي آنچه بدين ترتيب از دست را ايجاب مي

هاي مالياتي خود، داير كردن زمين، بعد از كسر بدهيبلغي معادل حق نسق حاصل از دادند ممي
صاحبان زمينهاي اي كه براي توانستند به اندازهكردند. مالكان زمينهاي باير هم ميدريافت مي

براي خود نگاه دارند. در غير اينصورت سهمي داير مقرر شده بود، به شرط داير كردن زمين، 
آمد. زمين دامداريها از اين قاعده مستثني بود. اراضي زير دولت در مي اختياردر زمينشان 

 ،قوانينمستثني بود ( شدي زمين ميآورتقسيم آنها موجب كاهش بار اگر، هم كشت مكانيزه
توجيه شرعي اين لوايح چهارگانه با عباراتي كم و بيش صريح با استناد به قاعدة  )....و 13: 1359

در توليد » خودكفائي«، لزوم »نيازهاي جامعه«، »مقتضيات واليت«رفته بود: ضرورت انجام گ
خلع يد از مالكان زمينهاي باير و داير در صورتي بايد ». تأمين معاش دهقانان«كشاورزي و ضرورت 

اي براي واگذاري به دهقانان كفاف نياز را نكند. مالكان گرفت كه زمينهاي موات و مصادرهانجام مي
  شدند كه دهقانان راه ديگري براي تأمين معاش خود نداشته باشند.تي خلع يد ميدر صور
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اعتنائي آشكاري كه در آنها نسبت به ي چهارگانه و بيهاي قانونمقاومت در برابر طرح
بود چنان شديد بود كه رهبر انقالب را در مهر ماه همان سال به  به عمل آمدهموازين شرع 

ي بند مربوط به اراضي داير قانون مصوب فروردين (بند ج)، مجبور صدور فرمان توقف در اجرا
 اتكردند مراجع تقليدي چون آيرا به زبان شرع بيان مي هامخالفت آنها كهكرد. در رأس 

تندروي در اصالحات ارضي اسالمي ة گلپايگاني، قمي و روحاني قرار داشتند. بدين ترتيب مرحل
براي حفظ اراضي تصرف  ة دهقانانوز حل نشده بود و مبارزاصلي هن ةبه پايان رسيد. ولي مسئل

اول مجلس در قالب طرحي انجام  ةشده ادامه داشت. آزمايش بعدي براي حل مسئله در دور
ضرورت و اختياري كه خميني در اين رابطه به مجلس داده بود  ةبه قاعد گرفت كه صراحتاً

د. اين طرح در مقايسه با قانون فروردين بو 1361دي  7كرد. نتيجه تصويب طرح در استناد مي
ولت را به ارائة داد: دنرمش بيشتري در مقابل مالكان اراضي داير و باير نشان مي 1359

كرد، حد موظف مي شانهاي مالي و فني به مالكان اراضي باير به منظور داير كردن زمينكمك
به چهار برابر عرف محل افزايش  ماند را از سهنصاب زمين دايري كه براي مالكان آن باقي مي

شدند، از شمول ن، ميناداد، مالكان را، در صورتي كه موفق به عقد قرارداد مزارعه با دهقامي
داد. ن، در صورت نيازمندي، تقدم ميمالك در واگذاري زمي راثساخت و به وقانون معاف مي

هلتي پنج ساله در نظر ضرورت موجب شده بود كه براي اجراي طرح م ةمراعات شرايط قاعد
بگيرند و خلع يد و واگذاري زمينهاي داير و باير را به بعد از واگذاري اراضي موات، متروك و 
مصادره شده و احراز عدم كفايت آنها موكول كنند. مستند وجود ضرورت، لزوم خودكفائي ايران 

 اف ذكرشده در اصولاهدنشينان و فع فقر، جلوگيري از مهاجرت روستادر توليدات كشاورزي، ر
بر داليل مذكور استناد  قانون اساسي بود. موافقان طرح در مذاكرات مجلس مكرراً 44و  43، 3

و مشروعيت مالكيت خصوصي زمين را با اشاره به  رفتندجلوتر ميكردند. تندروها چند قدم مي
منكر  به كلي» عطله«يا » الضرار«تفسيرهاي خود از قواعد اسالميِ  ةتاريخ پيدايش آن و با ارائ

شدند. آنها معتقد بودند كه اسالم قائل نه به حق مالكيت، بلكه حق تصرف خصوصي است، مي
  حاصل كار شخصي به دست آمده باشد.ة آن هم تنها در صورتي كه توسط كار شخص و به انداز

را آنري كردند. به زعم آنها تقسيم زمين بارواين داليل و استنادات را رد مي ةمخالفان هم
شد. در نظر آنها آنچه انداخت و مانع مهاجرت نميمي تأخيرداد، خود كفائي را به كاهش مي

هم تنها با  توليد ضرورت داشت افزايش توليد بود و نه تحديد حق مالكيت خصوصي. افزايش
. شوراي نگهبان هم به چند شدمياراضي موات و يا كاربرد وسائل فني و مالي تأمين  ياحيا

ضرورت و اختيار مجلس در تشخيص ضرورت را  قاعدة به استناد تصويب طرح مزبور با يلدل
كه براي واگذاري زمينهاي موات، دولتي و  : اول اينرد كردخالف شرع شمرد و طرح را 

ضرورت واگذاري اراضي باير و داير  . ثانيا7ًاستناد به ضرورت وجود نداشت هاي نيازي بمصادره
در عمل معلوم  به اشكال ديگر شد كه عدم كفاف واگذاري زمينتشخيص ميتنها زماني قابل 
توان به كمك احكام اسالمي را نمينظام جمهوري «، و مهمتر از همه، اين كه شده باشد. ثالثاً

مبتني ساخت » ثانويه و ضرورتهاي موقت و عناوين و قيودي كه در فرمان امام مذكور است
  ).  274: 4 ،مدني(
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آن شد كه كوشش بعدي براي اي نگهبان طرح را از اعتبار انداخت و موجب شور ةنظري
همچنان در تصرف  مصادره شده همبه تعويق بيفتد. زمينهاي  1364ارضي تا سال  حل مسئلة

آنرا هر  ةپذيرفت و اجازخميني تصرف را به صورت موقت مي ةدهقانان باقي ماند. دولت با اجاز
ناميدند. در اين مدت ين علت اراضي كشت موقت ميهمنها را به زميو اين كرد سال تمديد مي

  ادامه داشت. همچنان واگذاري اراضي موات و دولتي 
مذاكره شد با در نظر گرفتن بحث و در مجلس موضوع  64طرحي كه در خرداد سال 

منتظري و ميانجيگري  اللـهپس از مشورت با آيت و ،62ايرادات شوراي نگهبان به طرح سال 
 محمد يزدي تهيه شده بود. هدف اصلي اين طرح ديگر نه يك اصالحات ارضي نسبتاً اللـهآيت

كرد كه فراگير، بلكه به طور عمده تعيين تكليف اراضي كشت موقت بود. طرح مقرر مي
) به تصرف دهقانان درآمده بود، 29/12/63(در كردستان  29/12/59هائي كه تا تاريخ زمين

كنندگان كم زمين و يا بي زمين، ساكن محل و فاقد وسايل ديگر فمشروط بر آن كه تصر
اگر  و گشتتأمين معاش باشند، به آنها واگذار شود. در غير اينصورت زمين به مالك آن بر مي

پس  بود و وسايل ديگري براي تأمين معاش نداشت زمين خود را بعضاًمالك خود كشاورز مي
در  نيز كه به تصرف دهقانان درنيامده بود هم داشت ديگري زمينهاي دايرو اگر  گرفتمي

زمين پس از » ةقيمت عادالن«شد مي اصلي زمينماند. آنچه نصيب مالك مالكيت او باقي مي
مالكيت زمينهاي باير، در صورتي كه مالك در  مورد ردهاي شرعي و قانوني بود. كسر بدهي

 شانمنظور به مزارعه يا اجاره واگذار زد، يا بدينعرض يك سال خود دست به عمران آنها مي
» قيمت عادالنه«شد. در غير اينصورت دولت زمين او را به كرد، هيچ محدوديتي وارد نميمي
نمايندگان تصويب شد. با  يداد. اين طرح با دو سوم آرامي وجوه حاصل را به اوفروخت و مي

داليل شرعي حاوي يك  ه اضافةبرد كرد. رديه  12/3/64اين وجود شوراي نگهبان آن را در 
، بلكه به عنوان 1361طرح دي  ةاي هم بود، اينكه طرح را نه به عنوان اصالحينامهدليل آئين

براي اي معمول يك طرح جديد تصويب كرده بودند، آنهم پس از طي تمام مراحل آئيننامه
  ).278 ،مدنيتصويب يك طرح در مجلس (

بار حاضر رورت بود. با اين وجود شوراي نگهبان ايناصلي هنوز عدم اثبات وجود ض ةمسئل
همين آمادگي سرانجام  ةهاي كشت موقت بپذيرد. بر پايرا در مورد زمين» وجود ضرورت«بود 

مجلس، و موافقت شوراي نگهبان  دو سوم آراي حدود يك سال و نيم بعد طرحي به تصويب
له به همان صورتي در نظر رسيد كه اختصاص به تعيين تكليف اين اراضي داشت. حل مسئ

توانستند . اضافاتش به نفع مالكان بود. اگر آنها ميآمده بود 64فته شده بود كه در طرح سال رگ
شرعي ديگري، كنار بيايند زمين خود را  ةبا متصرفان از طريق عقد اجاره، مزارعه يا هر نحو

سال بود. ضرورتي كه ضرورت محدود به سه  استناد قاعدةكردند. اعتبار طرح به حفظ مي
تصويب طرح را موجب شد سياسي بود. پس دادن زمينهاي كشت موقت موجب اختالل در 

). اين 28، 25: 1/8/65 ،شوراكرد (شد و آنرا دچار اضطرار و عسر مينظام جمهوري اسالمي مي
ري سالمي اتهام هواداداد تا به جمهوري امي» ضد انقالب«تصميم در كردستان بهانه به دست 

ها را بزند. عالوه برين امتناع از واگذاشتن زمين به دهقانان بيشماري كه در جنگ »فئودال«از 
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توانست مي چرا كه آنرا با شركت خود ممكن ساخته بودند امكان نداشت ةشركت كرده و ادام
شد اگر امام و ماند كه چه ميميپس اين سئوال باقي موجب پشت كردن آنها به جبهه بشود. 

واگذاري زمين به دهقانان داده  ةت وزير و مجلس، كه در چند سال گذشته اين همه وعدنخس
، ...و 21: 29/2/65 ،شوراآن براي جنگ چه مي شد (ة ساختند، نتيجبودند، آنها را نااميد مي

     .)...و 29: 29/7/65
وصي مالكيت خص مقدس بودن ةبه اين دليل شوراي نگهبان هم تن به برائت از حكم اولي

ضرورت ظرفيتي بيش ازين ندارد. شوراي  ةداد. در عين حال معلوم شد كه استناد به قاعد
تصرف شده توسط دهقانان را از  يزاننگهبان موفق شده بود زمينهاي داير و باير خارج از م

شمول قانون خارج كند. ولي اين استثناء ديري نپائيد. با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به سراغ  1367ترديدهاي شوراي نگهبان به وجود آمد. مجمع در اواسط مرداد  مرجع ابطال

داد رأي اين مجمع اعتبار قانوني يافت به دولت اجازه مي راضي باير رفت. تصميمي كه بر پايةا
و  كردند،اراضي باير را، در صورتي كه مالكان از عمران آنها در طول يك سال باز هم اعراض مي

آنها خارج كند و براي واگذاري به  مالكيتماندند از باز مي ة آنا مزارعه و يا اجاريا از فروش، ي
زمين پس از كسر » ةقيمت عادالن«ماند . آنچه براي مالكان ميخود بگيرددهقانان در اختيار 

  )....و 604 ،1367 ،قوانينبود (هاي شرعي و قانوني بدهي
و واگذاري تا  سال بود خلع يد 3به  محدود 1365با اينكه مهلت اجراي قانون مصوب 

به پايان نرسيده بود. طبق يك گزارش وزارت كشاورزي تا ششم اين هنوز  1372اواخر بهمن 
هكتار  81959هكتار زمين كشت موقت به دهقانان واگذار شده بود. عالوه برين  677304ماه 

شرع در  ةبرائت از حكم اولي حد بنابرين ).6/11/72 .ر( از انواع ديگر زمين را واگذار كرده بودند
  زد.  مورد مالكيت خصوصي زمين تا اين زمان در همين حدود دور مي

  
  قاعدة ضرورت در قانون اجاره

ضرورت تصويب ة هم با استناد به قاعد» طرح قانوني روابط موجر و مستأجر«بخشهائي از 
بود.  1356مستأجر مصوب شد. مقصود اوليه از تدوين آن اسالمي كردن قانون روابط موجر و 

در شور اول و در روزهاي  61فروردين 24و  22در تاريخ  بيش از يك سال مسكوت ماند وطرح 
در شور دوم موضوع مذاكرات مجلس بود. در تأكيد بر اسالمي بودن  دي همان سال 20تا  13

ضائي اي توضيح داد كه طرح در كميسيون قسخنان بسيار گفته شد. محمد خامنهكامل طرح 
 حكايت. موسوي تبريزي است مجلس، كه تعداد زيادي فقيه در آن شركت داشتند، تدوين شده

را كرده باشد. در نتيجه  »مسائل شرعي ةحداكثر مالحظ«د تا طرح كراز زحمات آن كميسيون 
لي است كه در كتب فقهي ما از زمان مرحوم سيدمرتضي تا يهمان مسا« ةطرح در برگيرند

كه نمايندگان در اين  كردوي اظهار رضايت و شادماني مي .»وف و مسلم استزماننا هذا معر
  )....و 22/1/61 ،شورااختالف ندارند ( اللـهمسائل بحمد

، 1356طرح اين بود كه برخالف قانون » اسالميت«يل موسوي براي توضيح از جمله دال
همانطور حذف شده بود  از اين طرحد، ط، كه در اسالم با اجاره فرق دارمبحث رهن و بيع شر
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حذف تعديل به  از طريق رجوع به دادگاه. اسالمي بودن ، يا امكان تغيير اجاره بها»تعديل«كه 
كرد و دخالت مراجع تأجر تبديل ميساين معنا بود كه تعيين اجاره بها را به امرِ بين موجر و م

 اره، مانند عقود ديگر، تنهاعقد اج ،شد. زيرا از نظر شرعدر آن مانع ميرا ثالث [يعني دولت] 
شد اين اي در دفاع از اين حذف از نمايندگان خواستار مربوط به طرفين عقد بود. محمد خامنه

كه » آيا اين اسالم است و آن فقه مدون مسلم«منظور از تصويب يك طرح چيست: بگويند كه 
او توضيح ». ز مستضعفينكنيم كه بهترين است، و دفاع ابايد تحكيم شود، يا آنچه ما تصور مي«

مالك را به رسميت بشناسيم، و اگر  ةداد كه از مسلمات اسالم در مبحث اجاره اينست كه سلط
دفاع از حقوق مستضعفين الزم است به صورت ديگري اين كار را انجام بدهيم. مدت اجاره در 

، »ن عند شروطهممنوؤالم«قرار داد بايد تعيين شود و به محضي كه سر رسيد اجاره تمام است. 
 اللـهو رعايتشان واجب. مدافع ديگر آيتاست اينها قواعد فقهي ». من و اذا وعده وفاؤالم«

موحدي ساوجي بود. مخاطب او نمايندگاني بودند كه از تصويب طرح، به علت آنكه با حذف 
به و دادند. ابرد زنهار ميامكان حمايت دولت از مستأجر را از بين مي مرجع ثالث از عقد

آقا شما بيائيد «اينكه آنها گفته بودند: استناد كرد و گفتگوهاي خود با اعضاي شوراي نگهبان 
عمل بگذاريد، ببينيد كه آيا  ةيكبار امتحان بكنيد [...] آزمايش قوانين اسالمي را به مرحل

و بين موجران  ةيا نه. شاهد صحت اين گفتار از نظر ساوجي رابط» كنداي ايجاد ميمفسده
 ؛خوردامان داشت و به هيچ مشكلي بر نميقم بود، كه طبق قوانين شرعي س ةعلمي ةطالب حوز

داد جديد با شرايط ة قبول تخليه يا عقد يك قرارطالب به محض سرآمدن مدت اجاره آماد
شوند. پس الزم نيست كه ما در اينجا باز هم به عناوين ثانويه رجوع كنيم. بيائيم در جديد مي

» آيدببينيم چه از كار در مي«ا اين طرح مالك و مستأجر احكام شرعي را اجرا كنيم. رابطه ب
  ).18 ،24/1/61 ،شورا(

  ي قانونيشرعي اين طرح با آگاهي به تضاد واضح آن با طرحهاي تأكيد بر خصلت كامالً
بود كه شوراي انقالب دو سال و نيم پيش در گرماگرم شور انقالب در همين رابطه تصويب 

اجاره بهاي قريب  1356با استناد به قانون مصوب  )،7/8/58(كرده بود. طبق يكي از آن طرحها 
يافت. چند هفته پس از % كاهش مي20هاي استيجاري مسكوني بايستي به ميزان خانه ةبه كلي

بها نه ها در موارد اختالف نظر در امر تعديل اجارهانقالب تصويب كرده بود كه دادگاهآن شوراي 
مبتني بر نظر » روز ةنرخ عادالن«شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي بانك مركزي، بلكه 

  )....و 244 ،1358 ،قوانينناسان را معيار رأي خود بسازند (كارش
كميسيون قضائي مجلس آنچنان مستأجر را از  ةطرح اسالمي شد ،در مقابل اين مصوبات
مايت از مستضعفان مغايرت داشت كه چنان با شعار حكرد و آنحمايت دولت محروم مي

مخالفان پيشنهاد مسكوت گذاشتن آنرا دادند. به نظر مرتضي الويري اين طرح حتي بدتر از 
م طالقاني سئوال كرد كه كجاي اين طرح اعظ). 18: 24/1/61 ،شورا(بود  1356قانون مصوب 

ثر تصويب آن مجبور به نفع مستضعفان است، و پاسخ شرعي طراحان آن به مستأجراني كه در ا
مخالفان تذكر دادند كه به محض  .)19 ،همانجا( ؟شوند چيستمسكن خود مي ةبه تخلي

 ،همانجا(» خواست تخليه خواهند كردت قريب به اتفاق مالكين [...] دراكثري«تصويب اين طرح 
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ون وزارت ، و غيره، خطرات ديگري بود كه به قول معامراجعه به دادگاهبها و ). افزايش اجاره18
  ). ...و 21 ،همانجا(شد دادگستري از تصويب طرح حاصل مي

مخالفتها طرح در شور اول تصويب شد. موافقان وعده داده بودند كه در شور  ةبا وجود هم
دوم طرح را به نفع مستأجران تعديل خواهند كرد. ولي تعديالتي كه انجام دادند مخالفت 

مورد با شرع مغايرت  10ورا طرح مصوب مجلس در شوراي نگهبان را برانگيخت. به نظر ش
ملك موجب عسر  ةداد در مواردي كه تخليها اجازه مي، كه به دادگاه9ة از جمله در ماد ،داشت

اين ماده شورايعالي قضائي موظف  ةشود به او مهلتي مناسب بدهد. در تبصرو حرج مستأجر مي
اي كه هنوز اجرا نشده بود تجديد نظر تخليه احكام ةكلي ده بود با تشكيل يك دادگاه ويژه درش

مهلتي  بها مشمول حكم تخليه شده بودندكند و به مستأجراني كه به علت عدم پرداخت اجاره
داد با در نظر گرفتن مشكالت مسكن در ه ميطرح به وزارت مسكن اجاز 14 ة. مادبدهد مناسب

هاي مسكوني را با توجه ه بهاي واحداجار«سال  5براي مدت شهرها و ضرورت تثبيت اجاره بها 
اي تعيين و اعالم به سطح زير بنا و كيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقه

به  همين ماده 1، به موجب تبصرة وجود دارداين كه ضرورت در كدام شهر تشخيص ». نمايد
ست از دادگاه درخواست توانمستأجر مي، 2بنا بر تبصرة شورايعالي قضائي گذاشته بود. ة عهد

اگر مالك از اجاره  3 ةشده را بكند. به موجب تبصرد اجاره بهاي مضاف بر قيمت تعييناستردا
 ةنمود هيئتي از نمايندگان دادستان و فرماندار و ادارخود بدون عذر موجه امتناع مي ملكدادن 

بهاي دريافتي را به  مسكن محل اجازه داشتند به نيابت او واحد مسكوني را اجاره بدهند و
  )....و 307: 1 ،1371 ،مهرپورحساب او واريز كنند (

كرد و نه عسر و حرج موجر را مي ةاين بود كه نه مالحظ 9 ةايراد شوراي نگهبان به ماد
شد. يكي از رعايت اينرا كه در صورت وجود مساكن ديگر تخليه موجب حرج براي مستأجر نمي

شورايعالي قضائي گذاشته بود،  ةمجلس تشخيص ضرورت را به عهداين بود كه  14 ةايرادات ماد
 ةماد 3 ةدر صورتي كه خميني اختيار تشخيص را تنها به مجلس داده بود. اشكال وارد بر تبصر

در موارد «اينكه ة بود، به اضاف» آن 1 ةهمان اشكال و ايراد وارد به اصل ماده و تبصر« 14
ن واليت بر ممتنع بايد عمل نمايد و عمل هيئت مذكور امتناع از اجاره حاكم شرع به عنوا

  ».باشدشرعي نمي
ين مخالفان طرح در حين مذاكرات در مجلس ابراز كرده ها را پيش ازنظير همين ايراد

ديگر از عدم توجه به  ايهبودند. يك نماينده انتقاد به تعميم ملحوظ در طرح داشت. نمايند
در صورت تصويب و  به اين جلب كند كه مجلس راجه توعسر مالكان شكايت كرد و كوشيد 

. وزير دادگستري از قول رئيس شوندروبرو ميهجوم شاكيان به دادگاهها  اجراي طرح، با
شدند دعوت كرد تا كساني كه منكر وجود عسر و حرج مستأجران مي از دادگاههاي صلح تهران

ينند اين مسئله چه مشكالتي را به ساعت، يك ساعت به يكي از اين دادگاهها بروند و بب نيم
واعظي  اللـهفرج 14 ةماد هنگام بحث دربارة). 31، ...و 21 ،14/10/61 ا،شور(وجود آورده است 

به دفاع از شرع برخاست. او دخالت دولت در امور » رسول گرامي«با اشاره به چندين حديث از 
كسي كه معامله «گران خواند: همعامالتي را موجب سلب آزادي مردم و انكار خردمندي معامل
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خلخالي در پاسخ او گفت: وقتي دولت ». خردكند ناچار عقل دارد. اگر ديد گران است نميمي
تواند به فتواي علماي مشهور سعر و مي«اسالمي شد و ما آنرا قبول كرديم كه اسالمي است 

، باعث ضرر امت گفت شك دارد كه عدم تصويب مادة مزبورمحمد يزدي ». قيمت تعيين كند
امروز در تهران و شهرهاي بزرگ به خصوص در شهر «اي پاسخ داد كه زوارهاسالمي شود. 

مسكن، گراني اجاره بها در حدي است كه توان مردم متوسط را هم نسبت به  ةتهران مسئل
به نظر او تثبيت اجاره بها در اين شهرها براي مدتي الزم » پرداخت اجاره بها سلب كرده است

ممكن سازد. مسكن را تا حدودي  ةتصويب اين ماده توزيع عادالن زاده اميدوار بود كهبود. درچه
 مردم را به ارتكاب گناه و 14 ةاساس خواند. به نظر او تصويب مادمحمدي اين اميد را بيآقا

گفت اگر اينطور باشد قرآن هم  در پاسخ اوداشت. مجيد انصاري ميتخلف از مقررات اسالمي وا
مقرراتي آورده كه اگر از آن اطاعت نشود مردم  ناه خواهد بود، چون قرآن مجيد همگ ةمقدم

» اندمردم به گناه را فراهم آورده يابتال ة، زميناللـهانبياء، نعوذب بنابرين اصالً«كنند. گناه مي
  )....و 19/10/20 ،شورا(

فراهم  آن نهاديد رضايت وادار كرد تا شا مخالفت شوراي نگهبان مجلس را به اصالح طرح
عسر و حرج مالك هم مرعي شود و احراز عسر و  ،كه در تشخيص ضرورت تصويب شدشود. 

مناطق وقوع مصاديق  14 ةماد1ةحرج مستأجر مشروط به كمبود مسكن باشد. در تصحيح تبصر
ارجاع حق  ةها و چند شهر ديگر كردند. بدين ترتيب مسئلانضرورت را محدود به مراكز است

همان ماده شرط موقتي بودن اجراي  3ة شخيص به شورايعالي قضائي حل شد. در اصالح تبصرت
). ...و 18 ،16/12/61 ،شورا(سال مراعات شد  پنجحكم ثانويه از طريق محدود ساختن آن به 

اصالحات مورد نظر شوراي نگهبان در موارد ديگر هم مورد توجه مجلس قرار گرفت. با اينهمه 
ديد. شورا وجود هيئت مذكور در هنوز الزم مي 14 ةماد 3 ةرا در مورد مفاد تبصر شورا پافشاري

حاكم شرع را، به  اين هيئت،اين تبصره را مخل شرع دانست. مجلس تمكين كرد و به جاي 
نمايندگي از جانب واليت فقيه نشاند. سرانجام و به اين ترتيب قانون روابط موجر و مستأجر 

  )....و 12 ،1362 ،قوانين، 25، 12/2/62، شورا(تصويب شد 
اي به اين افزودن اصالحيه يا الحاقيه در صدددر سالهاي بعد هم دولت و مجلس هرگاه 

مجلس در  26/6/64دند. يكبار در تاريخ شة ضرورت ميمتوسل به قاعد آمدند بازبرميقانون 
گاهها مكلف به خودداري از قانون افزود كه به موجب آن داد 9 ةاي به مادواحده تبصرهة يك ماد

عسر و حرج  اين اماكن را دچار شدند، اگر، حكم تخليهمي اماكن آموزشي ةصدور حكم تخلي
رد. اين تبصره با دو سوم آراء به تصويب رسيد، ولي از آنجا كه محدوديت زماني اجراي آن كمي
 پنجمصوبه را به  نشده بود شوراي نگهبان آنرا رد كرد. مجلس كوتاه آمد و مدت اجراي ذكر

اين بود كه در چند ماه قبل از آن، تعداد زيادي  سال محدود كرد. علت  تصويب اين الحاقيه
  ). ...و 20، ...و 32 ،26/6/1364و  24 ،شورا(بود  مدرسه، به حكم دادگاه، تخليه شده

مورد بحث قرار گرفت تا همچنين شامل  9 ةماد گسترش دامنة عمل 65در سال  بار ديگر
كه دولت براي اسكان مهاجرين جنگ و رزمندگان اجاره كرده بود. از آنجا كه بشود ماكني ا

ضرورت براي  ةشد توسعه را بر حسب قاعدموجد عسر و حرج ساكنان آن مي اين اماكن ةتخلي
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شوراي نگهبان واكنشي نسبت به اين مصوبه از خود نشان  مدت پنج سال تصويب كردند. ظاهراً
به  كه اضافه كرد 9 ةديگر به ماد ةمجلس دو تبصر 69در سال . بار سوم 8)4/7/65 ،شورا(نداد 

به همان علت عسر و  ،مهاجرين جنگ  ةاماكن مورد استفاد ةامكان صدور حكم تخلي آنموجب 
ي بار نيز به علت عدم اظهار نظر شورا اين .افتادميبراي دو سال ديگر به تعويق  ،حرج و غيره

دد شوراي نگهبان از اظهار ). امتناع مج417: 1369 ،قوانين( ر تصويب شد.نگهبان در موعد مقر
اين ملحقات به احتمال قوي ناشي از آگاهي به عدم توانائي خود در جلوگيري از  ةبارنظر در

موارد بود. با اينهمه مقاومت شوراي نگهبان در يك مورد ديگر ة شرع در اينبرائت از احكام اولي
اين قانون بر  9 ةمجلس و دولت سعي در تعميم مقررات مادزماني كه   ،آميز بودهم موفقيت

آنها را رد كرد. در  ةشوراي نگهبان مصوب ،ضرورت كردند ةاماكن كسب و پيشه با استناد به قاعد
 ةتخلي اين قانوندر اين مورد به قوت خود باقي ماند. مطابق  1356نتيجه مقررات قانون مصوب 

شود  با موازين گفته مي اًكه طبع«داد تابع شرايطي بود رسرآمدن مدت قرا اين نوع اماكن بعد از
 ). 161 ،2 ،1371 ،مهرپور» (شرع موافقت ندارد

  
  قاعدة ضرورت و قانون تأمين و توزيع كاال

اينست كه  تأمين و توزيع كاال قانون ةجالبترين نكته، از نظر اين مطالعه، در مورد اليح
، ولي استفاده كنندضرورت براي تصويب آن ة از قاعد كهد رك توصيهود خشوراي نگهبان اين بار 

از طرح اليحه در مجلس صرفنظر كرد، بدون اينكه از  ودولت از پذيرش آن توصيه خودداري 
  .9خودداري كند ،موارد مغايرت آن با شرع ةاجراي آن در عمل، به رغم هم
مجلس قانوني را  31/1/1362در روز  رت بود:مورد به اين صوروند قانونگذاري در اين

اي قانوني به منظور اليحه شد در ظرف سه ماهمي تصويب كرد كه به موجب آن دولت موظف
. تدوين اليحه طبق معمول بيشتر از سه ماه طول كشيد، تهيه كندتنظيم امر تهيه و توزيع كاال 

آن هم با تأخير انجام  ةباربه مجلس تقديم كردند. بررسي و مذاكره در دي 25 آنرا در روز و
يت مسئولمصوبه اين تحقق يافت.  22/1/64در و سرانجام تصويب نهائي آن در مجلس گرفت، 

). كاالها به سه 2 ةگذاشت (مادوزارت بازرگاني مي ةتهيه و توزيع كاالهاي تجاري را به عهد
به آنها  و توزيع تهيه) و دخالت دولت در 4 ةشد (ماداساسي، ضروري و عادي تقسيم مي ةدست

كمترين دخالت  كه دولت در مورد كاالهاي عادي يافتافزايش ميبه اين ترتيب نسبت معكوس 
توانست در حاالت دخالت مي و در مورد كاالهاي اساسي بيشترين دخالت اقدام را بنمايد. اين 

مصالح در صورتي كه و  شي كاالهاي اساسي پيش رود.فروة خردهبحراني و اضطرار تا مرحل
و توزيع كاالها و گذاري سازي، قيمتذخيره ةباربود دركرد دولت مختار كشور ايجاب مي

تأمين و  و وزارت بازرگاني بودبه عهدة  كار . تشخيص مصلحتتصميم بگيرد توليدات داخلي
ماند. وزارت مزبور باقي مي خانهوزارتاين زير نظر  همچنان توزيع كاالهاي تخصصي، مثل دارو،

، كمبود در تهيه و توزيع كاالهاي ضروري را، در صورت يدولت، بخش خصوصي و تعاونسهم 
شد ميزان مصرف و همين وزارتخانه موظف مي ،اليحهاين  3 ة). طبق ماد5 ةكرد (مادتعيين مي

براي تغيير الگوي مصرف و جلوگيري از  و تعيينسازي كاالهاي اساسي و ضروري را ذخيره
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اجرا بگذارد و  هو ب اتخاذ كندگرائي ضوابط و سياستهاي الزم را لاسراف و تبذير و تجم
 (شورا، مشخص كندصنف  ةتوزيع را به نسبت نوع كاال با مشورت نمايند مسئولدستگاههاي 

  )....و 19 ،21/1/64و  20
 ،دولت ةتري از كاالها به عهدزرگواگذاري تهيه و توزيع حجم ب ترتيبات و همچنين اين

نه «نگهبان را برانگيخت. ايرادات شورا بدين قرار بود: اليحه به صورت دائمي و مخالفت شوراي 
دولت گذاشته، توزيع  ةمسئوليت توزيع كاالها را به عهد» فقط براي وقت ضرورت و بحراني نظام

هاي تأمين و توزيع آورده، به دولت امكان تأسيس واحدبرخي از كاالها را به انحصار دولت در 
، وزارت بازرگاني را مسئول تشخيص مصلحت در مورد توزيع واردات و توليدات كاال را داده

جهت آزادي شغلي با اين تمهيدات در مسير سلب اختيار از مردم و تحديد بي و داخلي ساخته،
 تبديل بهنظام توزيع كاال به دست دولت، دولت را  ةهم ةرشتافراد حركت كرده و با سپردن سر

قانون  43و  33لذا اليحه با اين صورت و محتوا [...] با اصل «است.  هكرديك كارفرماي بزرگ 
» اساسي مغاير است و از لحاظ شرعي نيز به نظر اكثريت فقها با موازين شرع انطباق ندارد

  )....و 367 ،4 ،مدني(
 ةبراي قبول اليحه به شرط رعايت موازين قاعد را كه شوراي نگهبان آمادگي خود با اين

عالم كرده بود دولت نپذيرفت و براي جلوگيري از تعديل اليحه آنرا در تاريخ ا 10ضرورت
توانست به اجراي آنچه معمول بود، يعني از مجلس پس گرفت. با اين اقدام دولت مي 28/7/64

مخبر كميسيون  گفتةدخالت عملي در امر تهيه و توزيع كاال ادامه دهد. وسعت اين دخالت، به 
زمان طرح شور دوم اليحه در مجلس، بيشتر از آن بود كه در اليحه منظور بازرگاني مجلس، در 

اصناف تهران در آبان  ةيافت. نمايندهم باقي ماند و افزايش  دولت ين دخالتبعد از .11شده بود
دولت تا حد خرده  ةدر وصف اين وضع گفت: كنترل تجارت به وسيل ،با كمي اغراق 65سال 

  ).28/8/65 .،ر(ه به سطح صد در صد براي هر نوع كاال برسد رود كفروشي رشد كرده و مي
 يحاكم در بخش باال ةگرايانديگري از گرايشهاي دولت ةدخالت دولت در امر تجارت جلو

آنرا با تفاسير  بودن بود. عامالن اين گرايش اسالمي ،تا زمان فوت خميني ،كنندگانحكومت
كمبود  ردكميعامل ديگري اين گرايش را تقويت كردند. خاص خود از منابع اسالمي توجيه مي

بود. در  زدگيدر آن حالت بحراني و جنگ كاالها و نياز به نظارت بر تهيه و توزيع آنها عمومي
توانست سياست خود را حتي نزد كساني چون خميني و منتظري كه ميل دولت مي شرايطاين 

  ).18/3/66 ،الفدهد ( به عدم دخالت دولت در كار بازار داشتند موجه جلوه
دولت ميرحسين  كار موكول به پايان تعديل تسلط دولت بر نظام تهيه و توزيع كاال عمالً

ت رفسنجاني متمايل به تخفيف گرديد. بعد از اين تاريخ بود كه دول 1368موسوي در سال 
ي ر جهت اعمال سياست اقتصادي بازارمحور و خصوصهائي دگرائي در حكومت شد و گامدولت

دولت او گاه از تسلط دولت بر  يين سياست بود كه وزراهمدر موافقت با  سازي برداشت و
 ماه آوردند. در تيركردند و گرايش خود به تقويت بخش خصوصي را به زبان مياقتصاد انتقاد مي

 .،ككند (وزير بازرگاني اعالم كرد كه دولت توزيع كاالها را به اصناف واگذار مي 1369
توزيع  ةرقم كاال از زير كنترل شبك 900). دو ماه بعد معاون او قول بيرون آمدن 17/4/69
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عالي اداري انحالل مراكز تهيه گفته شد كه شوراي 69اول اسفند در و ). 5/6/69 .،ر(را داد  يدولت
چند ماه بعد رئيس بانك مركزي اجراي اين و ). .ر(و توزيع دولتي كاال را تصويب كرده است 

). تكرار اين خبرها نشان از مقاومت سخت 21/7/70.،ر(به اطالع مطبوعات رساند  تصميم را
انتقال  هدر عمل انجام گرفت كمتر ب ،داد. آنچه در هر حالذينفعان در مقابل اين سياست مي

اين واقعيت توان در تجارت به بخش خصوصي به معني دقيق كلمه شباهت دارد. تفاوت را مي
جا عامالن بخش خصوصي به طور عمده همان صاحبان مقامات و نفوذ نمشاهده كرد كه در اي

  . هستند در حكومت
ر حال به در ه ،تهيه و توزيع كاال بر مبناي احكام ثانويه ةامتناع دولت از تصويب اليح

كم به  چه احكام نوع اخير، دستمعني اجراي موضوع آن بر اساس احكام اوليه نبود، زيرا آن
، مافيائي گويندآنطور كه ميمي پذيرند نه دولتي شدن بازرگاني است و نه،  تعبير فقه مصطلح،

  شدن آن.
  

  قاعدة ضرورت و اليحة بازرگاني خارجي
تهيه و توزيع كاالها داشت.  ةدولتي كردن بازرگاني خارجي سرگذشتي همانند اليح ةاليح

موافق بود، ولي دولت از در اينمورد هم شوراي نگهبان با تصويب اليحه بر اساس احكام ثانويه 
پذيرش اين شرط استنكاف ورزيد. در نتيجه اليحه به تصويب نرسيد، ولي بازرگاني خارجي 

گرايان قديم در حكومت كاهش باقي ماند تا زماني كه نفوذ دولتهم  دولتي دولتي شد و
ن ذكر شد، شوراي نگهبان، به علتي كه پيش ازي ةهم امتناع از قبول توصي . در اين مورد12يافت

  شرع نگرديد.  ةمنجر به اجراي امر بر مبناي احكام اولي
قانون اساسي، آنجا كه به تقسيم فعاليتهاي مختلف اقتصادي بين بخشهاي  44اصل

 و دهددر انحصار دولت قرار مي پردازد، بازرگاني خارجي را صريحاًدولتي، خصوصي و تعاوني مي
كند. اين اقدام در زمان تدوين ميت قانوني پيدا به اين ترتيب اين عمل خالف شرع مشروعي

دولتي كردن  ة. روند تدوين اليح13ناپذير بوداجتناب قانون اساسي و جو انقالبي حاكم ظاهراً
كه شروع شد  26/12/59بازرگاني خارجي با تصويب طرحي قانوني توسط مجلس در تاريخ 

كرد. طرح به تصويب ه موظف مييك اليحه با اين مضمون در ظرف دوما ةدولت را به تهي
 30/2/60). اليحه در روز 19: 1367 ،مجلسشوراي نگهبان هم رسيد و اعتبار قانوني پيدا كرد (

  تصويب شد.  61در ارديبهشت سال دوم شور  دربه مجلس تقديم شد و 
قانون اساسي  44كرد كه به منظور اجراي اصل دولت را موظف مي ة مزبوراليح 1 ةماد
 استناد اليحه با 2 ةسازماني الزم براي دولتي كردن تجارت خارجي را ايجاد كند. ماد واحدهاي

نه  نه شرقي،«و شعار » كندخداوند كافران را بر مسلمانان مسلط نمي« كه قرآن ةيك آي هب
داشت كه خط مشي بازرگاني خارجي كشور و كرد و مقرر ميدولتي كردن را توجيه مي» غربي

اقتصادي، سياسي و  ةسلط«به نحوي تنظيم بشود كه مانع بايد واردات  مقررات صادرات و
» سياسياتكاي كشور به يك قطب اقتصادي ـ «ز گردد، ا» فرهنگي بيگانگان بر مسلمانان

جهاني جلوگيري كند، به تجارت با ملل مسلمان جهان اولويت بدهد، از انجام معامالت حرام 
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طلبي در مصرف را بكاهد، اشد، ميل به تجمل و تنوعاجتناب بورزد، حامي توليدات داخلي ب
صادرات كشور بر يك كاال را فراهم  يمعرف يك الگوي مصرفي اسالمي باشد، موجبات عدم اتكا

بهبود كمي و كيفي آن بشود و مابين صادرات و واردات  وصادرات موجب گسترش بسازد، 
ي از مراكز، دفاتر و شركتهاي خدمات اشبكه ايجاد ،موازنه برقرار بسازد. دستور ديگر اليحه

كه بر طرح قانوني  شود زيع كاالمراكز تهيه و توآن  جانشين بتواندبازرگاني بود كه بايستي 
 21تا  15 صمو  161 ،1 ،1371 ،مهرپور) مبتني بود (20/2/59مصوب شوراي انقالب (

  ). 61فروردين
 داشتندات انطباق مفاد آن با شرع موارد ديگر، سعي بر اثب ةهم ثلطرفداران اين اليحه، م

كردند كه پيش ازين نقل شد. معصومي، اي استناد ميو در انجام اين مقصود از جمله به آيه
كفار بر  ةكانال سلط«مخبر كميسيون بازرگاني مجلس، در تفسير آن آيه گفت: تجارت خارجي 

خداوند هرگز «زيرا خواهان مسدود كردن اين كانال شد،  و بوده است» مسلمين در گذشته
متوسل شد، جائي كه حكم به  تحريرالوسيلهاو سپس به ». پذيردكفار بر مسلمين را نمي ةسلط

ة خطر استيالي در بردارنداين تجارت كه در مواردي  ،شودناب از تجارت خارجي ميوجوب اجت
ز سخنان ا معصومي. استاسالم و سر زمينهاي مسلمانان  ةيا غيرسياسي اجانب بر حيط سياسي

عمق مكتب ماست و ما  دولتي كردن تجارت خارجي برخاسته از«خود نتيجه گرفت كه پس 
در تجارت خارجي تنها  ،طبق اين نظر». خواهيم پياده كنيماللـه مياين را به عنوان حكم 

توجه  هم علت و شدشمرده ميماند موجب خطرات برصورتي كه در دست بخش خصوصي مي
، شورا( است از مصالح سياسي و عمومي كشور مسلمين و اسالم شانغفلت بازرگانان به سود و

  . و...) 20، 5/9/60
آمدند. واعظي با استناد به منابع داليل خود بر دين كوتاه نمي اتكاي مخالفان اليحه هم از

نها هميشه آزاد بوده و يكي از نعمتهاي ادر اسالم تجارت براي مسلم«داد كه شرع توضيح مي
به نظر او ». وازين اسالمي استبرخالف م«بنابرين برداشتهاي ديگران ». الهي است ةارزند

است، كه بايد  ب از استيالي كفارانتجتي كردن تجارت خارجي نيست، بلكه ادول تحريرالوسيله
تصويب آنرا تنها در  ،يكي ديگر از مخالفان اليحه ،منظور نظر چه دولت و چه ملت باشد. طاهري

شمرد كه بر اساس احكام ثانويه انجام بگيرد و در نتيجه مشروط به مدت يصورتي ممكن م
دولت  معلوم باشد. به نظر او و همفكرانش تحصيل مقاصد سياسي اليحه از طريق اعمال نظارت

ين انحصاري كردن آن در دست دولت الزم نبود شد. بنابربر تجارت خارجي هم ممكن مي
 ).همانجا(

قانون اساسي حكم بر دولتي  44شدند كه اصل نمي اينحه منكر با اين كه مخالفان الي
لزوم  ،كردن تجارت خارجي داده است، ولي در عين حال با اشاره به عباراتي از همين اصل

حمايت از مالكيت در بخش خصوصي را  44دادند، زيرا اصل اجراي آن را مورد ترديد قرار مي
قوانين اسالم خارج نشود و  ةاز محدود«ورتي كه هم، در كنار دو بخش دولتي، تعاوني، در ص

شمرد. اكثريت الزم مي» عه نشودزيان جام ةاقتصادي كشور گردد و ماي ةموجب رشد و توسع
با واگذاري كل امور صادرات و واردات به » موازين شرعي«شوراي نگهبان هم كه با استناد بر 
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 به اين شورا. ايراد نديحه را رد كردكل ال ندورزيدمستقيم و منحصر دولت مخالفت مي ةادار
خصوص از اينجهت كه اين بشد، مواد مربوط به هماهنگي و نظارت بر امر توزيع هم مي

با موازين  28 ةانطباق ماد«. عالوه برين شورا گرفتدر برميهم  را تصميمات موارد غيرضروري
و توزيع عمده شامل مورد خريداري  ةنحو اين كه بالخصوص از جهت«را هم تائيد نكرد » شرعي

زمخت به خريداري تمام يا قسمتي از  ةاين جمل ةشد. اشارمي» عدم رضايت صاحب جنس
پيش از تشكيل مراكز دولتي تجار دولتي است، كاالهائي كه متعلق به واردكنندگان غيركاالهاي 

  )....و 231: 4  ،مدنيآنها وارد كرده بودند ( ةو واگذاري تصدي كامل واردات به عهد
قانون اساسي مشكل داشتند  44جا كه نمايندگان مخالف اليحه در احتجاج با اصل آن

ة قضاوت قانون اساسي به شوراي نگهبان اجاز 4دست شوراي نگهبان بسته نبود. زيرا اصل 
در استناد به اين دهد. اصول قانون اساسي با موازين شرع را هم مي» اطالق يا عموم« ةباردر

در مهدوي كني، عضو شوراي نگهبان، چند ماه پس از تصويب اليحه در مجلس  هاللـآيتاصل، 
هر اصلي از قانون اساسي كه اطالق يا «تواند مطبوعات نوشت: شوراي نگهبان مي اي بهنامه

  .14)11/9/61 .،ك، همانجارا رد كند (» عمومش بر خالف موازين اسالمي باشد
مدافعان  تاز استدالال ديگر يكية درباررا در اين نامه مهدوي كني نظر مخالف خود 

اليحه هم بيان كرد. استدالل آنها اين بود كه چون ارز حاصل از فروش نفت متعلق به دولت 
تواند از حق مالكيت خود در تصرف در آن ارز هرطور كه خواست استفاده كند، است دولت مي

ال قرار دهد خودداري بورزد. كه آنرا در دسترس بخش خصوصي براي واردات كااز اين مثالً
جب آن ارز حاميان اين استدالل حتي موفق به دريافت  فتوائي از خميني شده بودند كه به مو

 ةصرف ادار«بود و بايستي » متعلق به دولت و مالكيت دولت اسالمي«از فروش نفت  حاصل
بخش، محسن نور در پاسخ استفتاء 7/8/61را خميني در  اشد. اين فتومي» كشور و مصالح ملت

توانست به نظر مهدوي كني مالكيت ارز نمي). 9/9/61 .،كرئيس بانك مركزي، صادر كرد (
مجوز انحصار تجارت خارجي در دست دولت باشد. مجوز انحصار اقتضاي مصالح عمومي و 

تواند ضرورتهاي اجتماعي است. دولت اسالمي بدون رعايت اين اقتضاء و مصالح عمومي نمي
از شركت در تجارت خارجي محروم كند. حتي انحصار صادرات نفت و  ي را مطلقاًبخش خصوص

درآمد ارزي است، برخالف موازين اسالمي  ةدر نتيجه واردات وابسته به اين بخش هم، كه نتيج
  كند.را اقتضاء است، مگر شرايط اقتصاد و مصالح عمومي آن

براي يافتن يك راه  تالشو  ود،بسيار تند بشوراي نگهبان  ةواكنش مجلس در مقابل ردي
در مجلس  2/2/63ناپذير اليحه بار اول در تاريخ . اصالح اجتنابجريان داشتجدي بطور حل، 

 ةاليح«دوم حتي عنوان اليحه به  بارتصويب شد، ولي موافقت شوراي نگهبان را جلب نكرد. 
ت شوراي نگهبان را موجبات رضاي ، ولي بازتغيير يافت» فعاليت در انجام بازرگاني خارجي

  فراهم نكرد. اصالح و امتناع يكبار ديگر تكرار شد. 
پس ازآن ديگر نه مجلس حركتي در جهت اصالح اليحه كرد و نه دولت از انحصار در 

 18/3/67ها در روز تجارت خارجي دست برداشت. اين وضعيت همچنان ادامه يافت تا روزنامه
آن را  ظاهراً هم مجمعمنتشر كردند. نظام را  خبر ارجاع اليحه به مجمع تشخيص مصلحت
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تأمين و  ةآن با دولت به همان راهي رفت كه اليح ةتجارت خارجي  و رابطاما  15بايگاني كرد
   توزيع كاال.

 د، ولي به انحصار بنيادها و مجامعتجارت خارجي را به تدريج از انحصار دولت خارج كردن
برداري د كه زير نظر رهبر و يا در اطراف او مشغول بهرهآوردنخواري درنهاي رانتاسازم ةو بقي

  اقتصادي از قدرت سياسي خود در حكومت هستند.
اين اليحه مجلس را به تصويب آن بر  ةخود دربار ةگفتيم كه شوراي نگهبان در نظري
چه مباشرت مستقيم و منحصر دولت در چنان«خوانيم: اساس احكام ثانويه فراخواند. در آنجا مي

ل امور بازرگاني خارجي يا بخشي از آن ضرورت داشته باشد طبق فرمان حضرت امام مدظله ك
با اينكه تحصيل اين اكثريت در مجلس دشوار ». بايد به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم برسد

دولتي كردن تجارت خارجي براي  نبود مجلس ترجيح داد كه ازين وسيله استفاده نكند. ظاهراً
كه  بودنطبق با مواضع ايدئولوژيك يا منافع مالي آنها من در مجلس آن دوره آنچنان طرفداران آ

حاضر نبودند اجراي آنرا مشروط به مقررات احكام ثانويه، يعني محدوديت زماني بكنند. آنها در 
دادند و مخالفت شوراي نگهبان تا چند سالي مانع انجام مي خواستندمينچه را كه آعمل 

كردند آنقدر نبود كه د. به همين دليل اصالحاتي هم كه هر بار در اليحه وارد ميشكارشان نمي
تخفيف چشمگيري در مفاد اليحه بدهد. از اينرو در آخرين اظهار نظر شوراي نگهبان هنوز به 

اليحه آنجا كه تخصيص ارز براي واردات را بين سه بخش دولتي، «خوريم كه اين جمله برمي
گيرد و به حد كند سهم بخش دولتي را از حد متعارف بيشتر ميظيم ميتعاوني و خصوصي تن

  ).178 ،1 ،1371،مهرپور» (رساندانحصار و شبه انحصار مي
  

  قاعدة ضرورت در قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان
كه مفاد اصلي آن با توسل به عناوين ثانويه تصويب شد قانون مجازات  يقانون ديگر

 9/5/65گرانفروشان بود. با اينكه مجلس طرح مربوط به اين قانون را در تاريخ  محتكران و
ماه طول كشيد.  21 گرفت تقريباًكه شوراي نگهبان به آن مي ت مكرريتصويب كرد رفع ايرادا

  چهار بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد كرد. ة مزبوردر اين فاصله مصوب
عملي با احتكار و گرانفروشي را با  ةهوري اسالمي مبارزاين طرح دولت جم ةپيش از تهي

رو شده بود. با اينكه دولت ببا شكست روو اعمال مجازاتهاي گوناگون به دفعات آزمايش كرده 
شد. از مواره با اعداد دو رقمي اعالم ميكرد نرخ تورم هدر عمل بر تهيه و توزيع كاال نظارت مي

خش خصوصي بود. اين يك توضيح سنتي بود كه دولت گرانفروشي ب نظر دولت علت تورم،
. رژيم سابق آخرين قانون تشديد خود به ارث گرفته بود »طاغوتي«اسالمي از پيشينيان 
ن مسئوالبه تصويب رسانده و به اجرا گذاشته بود. حاال  1353در سال مجازات گرانفروشان را 

قانوني براي  را بيازمايند و توجيهي هودهرفتند تا بار ديگر اين اقدام بيمي حكومت اسالمي
  مقاومت شوراي نگهبان بود. ،اين كار انعوران بتراشند. مكاران و پيشهتشديد فشار بر كاسب

، براي شناختنداعضاي كميسيون قضائي مجلس اشكاالت شرعي اين طرح را خوب مي
يسيوني سه كردند. آنها كم آن كوششعمومي در رفع  ةپيش از بررسي آن در جلس همين هم
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 كتب فقهي و علماي فعلي [...] راجع به احتكار و گرانفروشي«نفره را مأمور كردند تا با رجوع به 
اين عمل را تنها در  فقهي اين بود كه كتب مشكل در مورد احتكار». طرح جامعي را تهيه ببيند

بعضي از  وساختند ش، خرما، روغن و زيتون) ممنوع ميارتباط با شش كاال (گندم، جو، كشم
ين ممنوعيت ر ايران داراي اهميت چنداني نبود. بنابراينها در تركيب مواد غذائي معمول د

منتظري، مخالفتي با  اللـهكه برخي از فقها، مانند آيتكرد. با ايناحتكار آنها مشكلي را حل نمي
ميني، ، حتي خود خشرعي احتكار نداشتند، برخي ديگر افزايش تعداد كاالهاي مشمول حرمت

كردند كه مغايرت چنداني با ين بايد راه ديگري پيدا ميبنابر .16دانستندنمي درستاين كار را 
شرع نداشته باشد. به جستجوي حيله شدند و آن را بدين ترتيب يافتند كه نخست احتكار در 

 طرح ممنوع كردند و مجازاتهائي سخت براي عامالن در 2و  1ة شش كاالي نامبرده را در ماد
نظر گرفتند، و سپس مرتكبان به اين عمل در مورد كاالهاي ديگر را هم به اين دليل كه 

طرح با اين  3 ةعملشان در حكم احتكار است مستحق همان مجازات شمردند. اين حيله در ماد
خود را كه مورد احتياج  ةهر كس كاالهاي زياده بر مصرف ساالن«عبارت تعبير شده است: 

ه قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به دولت و مردم پنهان نمايد در ضروري عامه است ب
 ). به عبارت ظاهرا20ً ،9/5/65 ،شورا(» حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت

» حكم احتكار«كند خود احتكار نيست، ولي چون در ، آنچه عامل اين عمل  ميپسند ديگرشرع
  باشد. است ممنوع مي

در  ،به كار برد آنهنري كه كميسيون نامبرده در ابداع  ةبه رغم همة فقهي، اين حيل
اين كردند شوراي نگهبان ميبيني پيشكه مجلس مقبوليت عام نيافت. برخي از نمايندگان 

را با استناد به  3 ةمشكل ماد كردندپيشنهاد  ،به علت مغايرت با شرع رد خواهد كرد حيله را
كه شوراي نگهبان  گفتدو سوم نمايندگان حل كنند. رئيس مجلس ضرورت و با رأي  ةقاعد

مهلتي سه  پنج ةقبول شد. براي اجراي مادنهايتاً پيشنهاد  اين هم همين توصيه را كرده بود.
كه احتكار در مورد هر كاال هنگامي موجب مجازات بشود كه دولت  شدساله تعيين گرديد. قرار 

با اين شرط پذيرفت  م كرده باشد. شوراي نگهبان هم مصوبه رانياز عمومي و ضروري به آنرا اعال
  )....و 379 ،6، مدني( ة عامل بيشتر باشدكه مربوط به كاالهائي بشود كه از مصرف ساالن

بود در همان مجلس به صورتي كه  3 ةاگر مشكل اين طرح محدود به ماد بايد گفت كه
كه براي محتكران  شدميط وبمراتهائي شد. ولي مشكل شرعي طرح بيشتر به مجازآمد حل مي

و گرانفروشان در نظر گرفته بود. همانطور كه پيش ازين هم اشاره شد تعيين انواع مجازات و 
حدود آنها يكي از مشكالت قانونگذاري در جمهوري اسالمي بود كه حل آن جز با برائت از شرع 

  .)خواهد آمدهمين فصل  »تعزيرات حكومتي«توضيح اين مسئله در بخش (شد. ممكن نمي
به  4/2/67قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان به نحوي كه سرانجام در تاريخ 

و) نتوانست نياز دولت به مجازات  152 ،1367 ،قوانين(تائيد نهائي شوراي نگهبان رسيد 
طرح آن  ةرعامالن اين دو عمل قبيح را ارضاء كند.  مطبوعات در همان روزهاي اول مذاكره دربا

). كوششهاي 26/5/65 .،كقابليت آن براي مبارزه با احتكار را مورد ترديد قرار دادند ( ،قانون
نتيجه ماند. دولت اسالمي تر باز هم بيبعدي براي حل مسئله از طريق تصويب قوانين شديد
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اجراي  ةعهد، مانند موارد بسيار ديگر از هم تورم پيدا نكرد و در اين مورد ةراهي براي حل مسئل
  مواعيد خود برنيامد.
هم انجام تري اهميت كمدر موارد  ،ضرورت براي برائت از احكام اوليه ةتوسل به قاعد

ي خارجي به كپزش ة به كارگماردن متخصصين رشتةاجاز ةاليح«در مورد  هگرفت. از جمل
زشكان استخدام پ ةدر مجلس تصويب شد. اين اليحه اجاز 29/9/60كه در » وزارت بهداري

شد كه اولويت در كرد و در عين حال متذكر ميرا براي مواقع ضروري صادر مي خارجي
ضرورت  ةدهد. مدت اعتبار مصوبه به خاطر رعايت قاعدان مسلمان ميكاستخدام را به پزش

بود. يكي از شده وزارت بهداري گذاشته ة تشخيص ضرورت به عهدو  محدود به دو سال بود
كه شامل ضرورتهاي غير  چراشوراي نگهبان همين واگذاري تشخيص بود،  علل رد اليحه توسط

مغايرت داشت، اصلي كه  هم قانون اساسي 82اليحه با اصل  شد. به عالوه،هم مي» فعلي«
  ). 210 ،4 ،مدنيدهد (استخدام كارشناسان خارجي را تنها در موارد ضرورت [فعلي] اجازه مي

و  مجلس به استفاده از عناوين ثانويه در جهت ديگر مربوط به كوشش دولت  ةنمون
 ةي به خدمت يك ماهه در جبهكي و پيراپزشكپزش ةان و وابستگان به حرفكموظف كردن پزش

به تصويب مجلس رسيده بود، به  17/8/61جنگ بود. شوراي نگهبان اين اليحه را، كه در روز 
رد كرد و مجلس را مجبور  علت عدم توجه آن به شرط محدوديت زماني و مكاني مصداق آن

). اگرچه در مورد 366، همانجاكند (ببه زمان جنگ محدود  نمود كه مدت اعتبار مصوبه را 
شد، ولي از آنجا كه اليحه محدوديت اخير حق تعيين محل اقامت و شغل افراد دچار تحديد مي

ماند. البته دار مية ضرورت وفاكم به اين شرط استفاده از قاعدكرد دستزماني را مراعات مي
 ةجاست كه فرض را بر قبول حقوق اساسي مذكور در قاموس احكام اولياين تذكر در صورتي ب

  مورد قبول شرع قرار بدهيم. 
     

  ترك توسل به قاعدة ضرورت
طور كه در اين مرور كوتاه مشاهده شد نظام جمهوري اسالمي، به محضي كه به كار همان

ة شرع ديد. در دو مورد از رد بسيار خود را ناچار به ترك احكام اوليزد، در موادست قانونگذاري 
زد، كه تصميم بر محور مالكيت خصوصي ارضي دور مي ديديم كه هاي مذكور در اين بخشمثال

اجتماعي ايران هنوز از اهميت بزرگي برخوردار است، بلكه در نظام  ـ نه تنها در نظام اقتصادي
پردازان شيعي، اعم از معمم و نظريه ات اقتصاديدر نظري .داردفقهي نيز نقشي مركزي 

، نيز مالكيت دشسال بعد از آن طرح مي منتهي به انقالب و چند ةدو ده در كه، غيرمعمم
  . 17خصوصي ارضي همين اهميت را حائز است

اين امر هم در دفاع از  كيت ارضي و تصويب لوايح مربوط بهه موافقان تحديد مالبا اينك
كردند، ولي موضع شوراي خود به منابع اسالمي و تفسير خود از آن منابع استناد ميموضع 

كرد و كه هم به سنن ديرين فقه تكيه مي عتبار بيشتري برخوردار بود، زيراانگهبان آشكارا از 
ها برخوردار بود. بر اساس اين موضع مالكيت هم از حمايت غالب فقهاي حاضر در حوزه

ة دين ر شرع محترم بود و احترام به آنرا برخي از احكام و قواعد اوليخصوصي فردي در نظ
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با  . قبول مالكيت خصوصي حكمي اوليه بود كه محدوديت قطعي آن جزدانستواجب مي
مجاز  ،احكام واجبات و محرمات شرعي ديگر، مانند غصب و معامالت حرام ةبه واسط استناد و

  نبود. 
از عمر جمهوري اسالمي اكثريتي از حكومتگران الزم ديدند اي كوتاه با اين وجود در دوره

يا به پيروي از منافع سياسي و يا استنباط خود از ، كه به مقتضاي جو انقالبي سالهاي نخستين
حتي در  مالكيت خصوصي حمله ببرند و در محدود ساختن و يا بعضاً» ساحت مقدس«اسالم بر 

نشده و قانونگذاري در اختيار شوراي  تأسيسبان هراي نگانكار آن اصرار بورزند. تا زماني كه شو
انقالب و يا رهبر جمهوري اسالمي بود براي اجراي اين قصد مانع قانوني وجود نداشت. ولي از 

زمان كه شوراي نامبرده تشكيل شد و مقاومت خود در مقابل اينگونه اقدامات را آغاز كرد  آن
جز اين نماند كه هم تحديد را به همان نحو كه پيش  ايبراي طرفداران محدوديت مالكيت چاره

دادند ادامه دهند و هم براي توجيه قانوني آن متوسل به عناوين ثانويه از اين نيز انجام مي
بشوند. در حالي كه اقدامات عملي آنها مساوي با برائت آشكار از احكام اوليه بود كوشش آنها 

مراعات  ،در حاصل آن از آنرو كه ،گرفتخود مي ضرورت شكل صوري به ةبراي توسل به قاعد
خورد. با اينكه اجراي مصوبات از نظر مدت محدود بود، ولي ضرورت به چشم نمي ةشرايط قاعد

 ةكردند. يك شرط ديگر قاعدتمديد مي ديدندكه الزم مي قدرهر  و مدت را، هر جا كه الزم بود
كه  در حاليم، يا ابطال حق مالكيت، بود. شد ممنوعيت ميل به فعل حرامي متروكضرورت كه 

مايل به كسب عنوان مالكيت بر زمين بودند و هم نيروهاي سياسي  هم دهقانان متصرف شديداً
اما از آنجا كه توسل به اين  سعي در قانوني ساختن خواست آنها داشتند. مشوق دهقانان كه

كننده نبود حكومتگران هم قانع براي بسياري از مالكيت خصوصيعناوين براي تجاوز به حريم 
برخي از آنها سعي در افزايش اعتبار اين عناوين كردند. از جمله با گفتن اينكه عناوين ثانويه و 
احكام مربوط به آنها همان اندازه اعتبار شرعي دارد كه احكام اوليه، زيرا شارع هر دو يكي است. 

را نيز وضع كرده است. يكي از بانيان اين اوست كه پس از وضع احكام اوليه احكام ترك  آنها 
  )5/5/71.، راست (» مهمترين عنصر رژيم الهي«توجيه آذري قمي بود. او نوشت هر دوگونه حكم 

با اين كه وجود عناوين و احكام ثانويه در منابع شرع قابل انكار نيست، ولي حكم بر 
آشكار است. و اقعيت اين است كه  ةتساوي اهميت آنها با ارزش عناوين و احكام اوليه يك مغلط

به اضطرار، عسر و  ،، در ضمن وضع احكامينظام حقوقي اسالمي، مانند هر نظام حقوقي ديگر
اجازه داده است. در عين حال  ئاًضرورت نيز توجه داشته و ترك احكام در اين حاالت را استثنا

ترك  ،استفاده از اين تجويز شرع اسالم هم، مانند هر نظام حقوقي ديگر، براي جلوگيري از سوء
 ميزانمانند عدم تمايل به فعل حرام، ( ت مزبور را مشروط به حدودي مشخصاحكام در حاال

كرده است. تعيين اين حدود خود برين واقعيت  )ارتكاب به  آن فعل و محدوديت مدت ارتكاب
دازه نيست. داللت دارد كه در هيچ نظام حقوقي ارزش حكم اصلي و حكم استثناء به يك ان

برين  1361قانون واگذاري اراضي مزروعي در دي سال   ةخود دربار ةشوراي نگهبان در نظري
توان بر عناوين ثانويه گفت نظام جمهوري اسالمي را نمي كهتأكيد ورزيد نكته به اينصورت 

احكام اسالم هم احكام اوليه و هم احكام «مستقر ساخت. منتظري هم پس از گفتن آن كه 
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(نقل از امامي كاشاني، » دهندولي اساس را احكام اوليه تشكيل مي«اضافه نمود » ويه استثان
 ،گذاري در موضوعي به اهميت مالكيتهنگام قانون دولت اسالمي يك ). بنابرين 19/3/66 .،ك

  را بر اساس احكام ثانويه انجام بدهد.  كارتواند ايننمي
قادر به انكار فشارهاي اجتماعي و مصالح آن ة احكام اولينگهبانان شرع و از آنجا كه 

 افراطساخت نبودند انتقادات خود را متوجه حكومتي كه توسل به احكام ثانويه را ضروري مي
كه از اين به خمينياي در نامه 4/4/64در استفاده از اين احكام كردند. شوراي نگهبان در 

به عنوان «ن خالف شرع بزند و قبل، دست به تصويب قواني ةدوم، مانند دور ةمجلس دور
كند اظهار نگراني كرد و نسبت » ضرورت هر حاللي را حرام و هر حرامي را حالل و قانوني اعالم

نفوذ در مجلس و خطر تصويب ضرورتها بر اساس جو سازيها و اعمال نفوذ افرادي ذي«به 
راط در استناد به ). منتظري هم كه از اف11/9/71 .،س، مهرپورهشدار داد (» گرائيهامكتب

اگر ما هر چيزي را بخواهيم به عنوان ضرورت مطرح كنيم اين «ضرورت بيمناك بود گفت: 
 اللـه). آيت19/3/66 .،ك(نقل از امامي كاشاني، » اللـهاهانت است به فقه اسالم و احكام 

مهوري را در شكايت از كارهاي خالف شرع  در ج امورالعظمي گلپايگاني ناراحتي خود از اين 
نه به «و » اسالم مقيد باشند به احكام اولية«كرد كه در آينده  اظهار اميدواري واسالمي بيان 

 .،ك» (احكامي كه خود بندگان خدا بخواهند به عنوان ضرورت بگويند اين حكم خداست
26/5/64.(   

 اجتماعي اين افراط لعلدر مورد شوراي نگهبان بود، عضو مدتي  كهحقوقدان، پور، مهر
سنجي براي جامعه و رعايت حال مستضعفان و محرومان كلي مصلحت مجلس با ديد«گفت مي

ز و تكاثر ثروت و اش با كنخواهي اسالم و مبارزهستيزي و عدالتو با عنايت به نظر كلي ظلم
در  و». كردقتصادي مقرراتي تنظيم و تصويب ميا ةدر زمين كشي از ضعفا مثالًاستثمار و بهره

را در قالب قواعد و قوانين شناخته «نمود كه شوراي نگهبان هم آن مصوبات اضافه مي عين حال
سنجيد و با مباني فقهي كه در دست داشت در بسياري از ريخت و با آنها مية فقهي ميشد

باق ندارد و گاه با جهت كه با موازين فقهي انطموارد حداقل با اطالق و كليت مقررات، بدين
پور قيد اسالم را از ). اگر مهر11/9/71.، س» (نمودسي مغايرت دارد مخالفت مياصول قانون اسا

تي بگويد كه معيار مجلس در توانست به راحداشت ميبخش اول توضيحات خود بر مي
گذاري مالحظات اجتماعي بود، در حالي كه شوراي نگهبان بر اساس موازين فقهي عمل قانون
اسالم نبود، قانون را به نام احكام ثانويه  هامتناع مجلس از توجه ب جا كه قرار بركرد. ولي از آنمي

گذاشت اين بود كه كدام يك از دو شق كردند. سئوالي هم كه مهرپور بي پاسخ ميتصويب مي
  تر بود: رعايت حال مستضعفان و محرومان يا موازين فقهي؟مورد نظر او اسالمي

ر تشخيص ضرورت به مجلس تحديد اختيارات از آنجا كه شوراي نگهبان در تفويض اختيا
شد، ). گرچه خميني منكر اين برداشت ميهمانجا(برد ديد شكايت نزد خميني ميخود را مي

صوبات مترين در مورد برخي از اساسي سته استولي واضح بود كه وقتي شوراي نگهبان نتوان
داده ارات خود را از دست نگاهدارد بخش بزرگي از اختي بايدمجلس جانب شرع را آنطور كه 

. ازينرو شورا، كه تا مدتي هنوز حاضر به قبول اين خلع يد نبود نارضايتي خود را با طرح است
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ساخت. تحديد اختيارات شوراي ضرورت منعكس مية استناد مجلس به قاعد ةايرادات به شيو
  اسالم بود.  ةوليشرع در قانونگذاري و شكل آشكار برائت از احكام ا ةنگهبان تحديد مالحظ

آذري قمي با حكم بر تساوي ارزش بين احكام  اللـهپيش از اين ديديم كه چگونه آيت
االسالم كرد. حجتشرع سعي در توجيه توسل به احكام اخير در قانونگذاري مي ةاوليه و ثانوي

د. او منكر داقديري، مسئول پاسخ به استفتائات در بيت امام اينكار را به صورت ديگري انجام مي
احكام شرعيه تعلق به عناوين موضوعات  ةاعتقاد ما بر اين است كه هم« شددوگانگي احكام مي

اه دو حكم به موضوعي [واحد] تعلق ندارد تا گاحكام اوليه هستند [...] هيچ خود دارد و تماماً
ين دو نوع ). نوع ديگر رفع تضاد ب...و 30 ،1360، دي .پ.ا» (يكي اولي و ديگري ثانوي باشد

اراضي مزروعي مطرح كرد. او گفت  م موسوي تبريزي هنگام بحث دربارةاالسالحكم را حجت
دهد، ديگر الناس مسلطون علي اموالهم در هنگام ضرورت اعتبار خود را از دست مي ةوقتي قاعد

مبين حكم اوليه نيست. اگر در اينمورد از ملك كسي خلع يد بشود ديگر يك حكم اوليه 
). او 11/12/61، شورا(نشده است، بلكه حكم اوليه در اينمورد ناظر بر خلع يد است  منسوخ

اينكه آيا به نظر او مجلس بدين ترتيب در موضع  واين استنباط توضيحي نداد، ة نتيج ةباردر
  گرفت؟صدور احكام شرعي قرار نمي

 ةكنندودهاي محدلوايح و طرح ةراي حاكم در مجلس و دولت كه باني همگجناح دولت
ضرورت نداشت. آنها يا بدون توجه به  ةحق مالكيت بود در اصل هيچ تمايلي به توسل به قاعد

 كردندتنظيم ميمورد نظر  ها و لوايحآنچه در شرع آمده است مقصود خود را در پيشنويس طرح
ادرت آن مببه  اتيديدند با چنان تفسيرها و استنباطيا اگر استناد به منابع شرعي را الزم مي

به احكام ثانويه به خاطر  شان مطابقت داشته باشد. استناد اين جناحكردند كه با مقصودمي
كه مجلس براي پيشبرد از طرف ديگر شوراي نگهبان از اينمقاومتهاي شوراي نگهبان بود. 

شرع را براي  ةاز اينرو كه احكام اولي شد راضي نبود. هممقصود خود متوسل به اين احكام مي
در انحصار خود كه حق استفاده از آنها را  و هم از اينرو دانست.سائل قانونگذاري كافي ميحل م

گفت اگر نيازي به تشخيص ضرورت باشد ما خود آنرا در امامي كاشاني، مي اللـهآيت دانست.مي
   )19/3/66 .،كدهيم (نظرمان دخالت مي

شد ين واقعيت هم منعكس ميضرورت در ةعدم تمايل جناح دولتگرا به استناد به قاعد
. اين دادجلوه مي كه به نظر شوراي نگهبان واقعي بود،ضرورت را زيادتر از آن حدكه همواره 

 ةخود عالق ـ» مكتبي«ة ـ به قول شوراي نگهبان عدالتخواهان جناح با حركت از گرايش ظاهراً
شار شوراي نگهبان بود تنها در اثر ف و كردضرورت و مدت آن نمي حدچنداني به تعيين دقيق 

شد، به اين ة آن در متن قانون ميگاه محدود به مالحظ پذيرشداد. اين كه تن به اين كار مي
محدوديت معناي رفت. معنا كه قدرت اجرائي در عمل از حدود تعيين شده در قانون فراتر مي

شد، يا بدين ياصالح قانون تمديد م هنگامكه  شدآنطور عوض مي زماني مذكور در قانون يا
توانست كل موضوع آنرا منتفي كند. عالوه برين شكل كه اجراي قانون در مدت تعيين شده مي
 گشت.شد، پس از انقضاي مدت به مالك بر نميحق مالكيتي كه در اثر اجراي قانون باطل مي

  آوردند داراي بار قوي ايدئولوژيك بود. اليلي كه براي اثبات ضرورت ميد
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شد راههاي ديگري جز ضرورت مي ةكدام از مسائلي كه علت توسل به قاعد براي حل هر
ها . برخي از نمايندگان به اين راهكردند قابل تصور بودآنچه بانيان طرحها و لوايح پيشنهاد مي

شد بستگي به مالحظات و منافع اكثريت انتخاب مي كردند. اين كه در نهايت چه راهياشاره مي
د شلس داشت. از ميان داليلي كه براي اثبات وجود ضرورت ذكر ميرأي دهندگان در مج

در مقابل اين و  كردمي قانع شوراي نگهبان را بيشتر» مصالح نظام«يا » مقتضيات حكومت«
از تجويز  استداللشد. اما قدرت توجيهي اين استدالل بود كه شوراي نگهبان عاقبت تسليم مي

رفت. توضيح اين موضوع را به بخشهاي بعدي اين فصل ميبس فراتر ضرورت ة استفاده از قاعد
  كنيم. مي موكول

، فصل دادر قانونگذاري بر اساس مصلحت نظام حكم ب، كه خميني 1366از اواخر سال 
. گسترش يافتنه چندان كارساز ضرورت به پايان رسيد و برائت از شرع  ةنياز به استناد به قاعد

رفت ديگر براي تصويب قانون مشخصي اد به اين قاعده مياگر از آن پس گاهي سخن از استن
  نبود.  

تحديد اختيارات شوراي نگهبان از راه تفويض اختيار تشخيص ضرورت به مجلس در عين 
 مسئولحال يك تجديد نظر در قانون اساسي هم بود. در حالي كه اين قانون شوراي نگهبان را 

خشي از اختياراتي كه براي انجام اين ب دررا  هباني نگشورااين حكم، كرد، محافظت از شرع مي
  ساخت.  مي دودتكليف الزم بود مح
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  »شرط ضمن عقد«برائت از شرع به كمك 
  
  
  

به منظور حل مشكالت قانونگذاري به كار  ،در سالهاي اول حاكميت فقها ديگري كه ةحيل
 يعني ،بود» شرط ضمن عقد« شرع شد توسل به قاعدة ةگرفتند و منجر به برائت از احكام اولي

در عقود شرعي، توسط عاقدان. تعيين شروط  ،قبول شرط يا شروطي الزامي، ولي غيرمندرج
در خود عقد به آنصورت كه شرع تنصيص  مزبور شود كه شروطمي ضمن عقد هنگامي ضروري

ه بر شرايط مندرج در عقود اضافاست كرده است وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر شرايطي 
داند، ولي در عين حال درضمن عقدهاي شرعي مجاز مي وطي راشرعي. بنابرين شرع وضع شر

براي تعيين اين شروط مقرراتي در نظر گرفته و تخلف از آنها را ممنوع كرده است. قانون مدني 
ـ 2مقدور باشد، اـ اجرايشان ن1 :ي كهشروط: اعالم كرده استچند نوع شرط ضمن عقد را باطل 

مجهول ـ  5و  ،خالف مقتضاي عقد باشد ـ4غيرمشروع باشد،  ـ3د، متضمن نفع و فايده نباش
) سه نوع شرط را 167( مبادي فقه و اصولعليرضا فيض در كتاب ). 234، 233باشد (مواد 

هر شرطي كه حاللي را حرام و حرامي  ـ2ـ هر شرطي كه مخالف كتاب باشد، شمرد: اباطل مي
هر شرطي كه با محتواي عقد منافات داشته باشد، مثل اين كه مالي را  ـ3ا حالل كند، و ر

) در شرح 539 ،3( تحريرالوسيلهبفروشيم مشروط بر اينكه خريدار مالك آن نشود.  خميني در 
. از جمله استنويسد شروطي كه مخالف مشروع باشد باطل ط مذكور در عقد ازدواج ميوشر

  م تحميل آنها به طرفين عقد توسط شخص ثالث است.شروط باطل يكي ه
منع شرعي تصويب برخي از  ،شرط ضمن عقد ةعلت توسل دولت و مجلس به قاعد

راه حل را در اطالق عنوان شرط ضمن عقد به  ردموا گونهمقررات در برخي از قوانين بود. در اين
گرفت كه با صورتي انجام ميجستند. ولي از آنجا كه وضع مقررات مورد نظر به آن مقررات مي

شد. مخالفت مقررات شرعي شرط ضمن عقد انطباق نداشت با مقاومت شوراي نگهبان روبرو مي
دولت و مجلس ناچار در  به طوري كهكرد، ستفاده از اين قاعده را محدود ميشوراي نگهبان ا

كردند. ل ديگر ميرفتند و سعي در تنفيذ منظور خود با توسل به حيپي راههاي ديگر چاره مي
رسيد شرح دو مورد از آن مطلوب مية شرط ضمن عقد كمتر به نتيج ةبا اينكه استفاده از قاعد

ة ديگري از نمون ةدهندآيد كه نشاندر يك بخش جداگانه در اين كتاب از آنرو الزم مي
  ثمر براي اسالمي كردن قوانين است.هاي بيكوشش
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  شرط ضمن عقد در قانون كار 
كه قانونگذاران جمهوري  استتمسك به شرط ضمن عقد كوششهائي  ةن نمونبارزتري

 تا بتوانند آنرا جايگزين اسالمي طي ده سال براي تدوين و تصويب قانون كار اسالمي كردند
به تصويب رسيده بود. ناصري، مخبر » طاغوت«در رژيم  1337كه در سال  بكنندقانون كاري 

ار در ك ةلس، در توضيح اين منظور هنگام معرفي اليحكميسيون كار و امور استخدامي مج
كشي و استثمار تدوين شده قوانين براي بهره ةجائي كه در نظام طاغوت هماز آن«مجلس گفت: 

شد و و قانون كار قبلي هم مستثني از اين [حكم] كلي نبود [...] بايد درين رابطه كاري مي
  ). 30 ،27/7/65 ،شورا(كرد مي [...]تدوين مي[مجلس] قانون كار [ي] متناسب با جمهوري اسال

زماني حسين موسوي و يك قانون كار اسالمي در دولت ميربراي تدوين  شنخستين كوش
 انجام گرفت.  بود كار وزيراحمد توكلي  كه

مطبوعاتي در اختيار  ةدر يك مصاحب 30/9/61پيشنويسي بود كه توكلي در روز  ،نتيجه
براي تعيين  بود دولت موسوي اتاقداماز جملة اين پيشنويس  ةافكار عمومي گذاشت. تهي

مرزهاي فعاليت بخشهاي خصوصي، دولتي و تعاوني در قالب لوايح جداگانه. قصد او اين بود كه 
پنج  ةتصويب اولين قانون برنام ون اساسي را به اجرا درآورد و هم پيش ازقان 44هم فرمان اصل 

با وضوح هرچه تمامتر وابط و قلمروي سه بخش نامبرده را ض ،توسعه در جمهوري اسالمي ةسال
فعاليت و حدود بخش خصوصي بود كه به  ةنحوة اين كوشش اليح حاصل. اولين ندمشخص ك

شرعي فراواني كه داشت پس از شور دوم، به خاطر مشكالت شرعي و غير ليمجلس هم رسيد و
 .1پس گرفته شد

كرده بودند ه در جهت اسالمي بودن پيشنويس شهائي كتال از در مصاحبة يادشده، توكلي
خدمت «چه مالقاتهائي با آقايان علما داشتند، و اينكه خود او به صحبت كرد از جمله اينكه 

قانون كار را با حضور فقهاي «كرده بودند كه » خود ايشان تأكيد«شده بود، و » امام مشرف
يحه آنرا در حضور نمايندگان امام در ديگر اينكه بعد از تدوين پيشنويس ال». اسالمي بنويسند

بعدي مشورت با فقهاي  ةمرحل«شوراي اقتصاد مرور كرده و تغييراتي در آن وارد نموده بودند. 
آقايان ضمن تائيد روش تدوين نكات الزم را تذكر داده و نظرات خود را در ». شوراي نگهبان بود

منتظري [...] و  اللـهخدمت حضرت آيتهمچنين «نويس از موارد اعالم كرده بودند. پيش بعضي
و » اي و هاشمي رفسنجاني و بعضي ديگر آقايان نيز برده شدبرادر عزيزمان حضرت خامنه

». مبتني بر نظرات امام و فتواي فقهاي مشهور اسالم است«از آب در آمد كه  قانونينتيجه 
ست، بلكه پايه در فقه مهمتر اينكه اتكاي پيشنويس بر احكام مربوط به مسائل مستحدثه ني

  .2)1/10/61 .،كه احكام اجاره در آن فقه دارد (سنتي، به ويژ
نويس صحت حرفهاي توكلي را مبني بر تالش بسيار براي اتكاي آن بر نگاهي به پيش

به دنياي  رغم تعلق موضوعنويس بهپيش كند.شرع، به خصوص در باب اجاره، كامالً تأئيد مي
نرا هاي آ. نشانهشتفقهي و سنتي دا مسائل مستحدثه، روحي كامالً ةمدرن، و بنابرين به حوز

و » حيازت«، »اجرت«پيشنويس، مانند  ةتوان هم در برخي از اصطالحات مورد استفادمي
بنابرين هاي آن. ، مشاهده كرد و هم در مضمون بسياري از مواد و تبصره»خيارات شرعي«
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كه  بودبلكه از دنيائي  ـ صنعتي جديد نبود،گري روشن بود كه اين پيشنويس از يك محيط كار
  .گرفتتعلق مي» بكارصاح«يا » كارپذير«هاي حاصل از راه حيازت مباحات به ارزشدر آن 

، كار (نوع شرايط ةهم نويس تنظيم قانوني است كه تعيين تقريباًطراحان پيش قصد
عقد قراردادي وابگذارد كه تنها و غيره) را به  كودكان ت، مزد، مرخصي، اخراج، كار زنان وساع

حقوق خصوصي  ةبه حوز داد متعلقشود. بنابرين قراربسته مي» كارپذير«و » كارصاحب«بين 
د. دولت را در شوحفظ مي استكار گروهي مربوط به تنظيم است، و اين خصلت حتي آنجا كه 

در انطباق  آن هيچ دخالتي نيست. درست به همين علت است كه نويسندگان پيشنويس آنرا
  بينند.  كامل با شرع  مي

آنها  ،حقوق خصوصي ةطرح خود در حوز جاي دادن طراحان پيشنويس درتالش به رغم 
صاحبكار و كارپذير پرهيز كنند. دست يازيدن به چنين  ةرابطدر دولت  دخالتنتوانستند از 

شدند تعيين ساعات كار  مجبور ،. مثالًكردافزونتر ميپرهيزي بيگانگي طرح با واقعيت موجود را 
بايستي به تصويب ميبگذارند كه  ييهاآئيننامه ةآور را به عهددر مورد كارهاي سخت و زيان

» صورت ضرورت«). ناچار بودند تعيين حداقل اجرت را نيز در 45 ةرسيد (مادهيئت وزيران مي
. 3)46 ة(ماد كنندبه پيشنهاد وزارت كار و تائيد و تصويب رهبر منوط » مدت محدود«و براي 

 گرفتبايستي توسط نمايندگان دولت انجام ميمي همنظارت فني و بهداشتي و بازرسي كار 
حق دخالت در حل اختالف بين كارپذير و  دولتنمايندگان همچنان كه ). ...و 80 ة(ماد

  )....و 100 ة) و اشتغال اتباع بيگانه را هم داشتند (ماد...و 90 ةصاحبكار (ماد
شنويس به طور عمده بر باب اجاره در شرع بود، به اينصورت كه قرارداد كار را پية تكي

دانست كه در آن موضوع عقد، يا نيروي كار، براي مدت معين و انجام كار نوعي عقد اجاره مي
اجرت عبارت است از وجه نقد يا «شد كار اجاره داده ميمعين در ازاي اجرت معين به  صاحب

  ). 30 ة(ماد» شودپذير داده ميليت داشته و در مقابل كار به كاركه ماهر گونه چيز ديگري 
دو نوع اجاره را از ، تحريرالوسيله كتاب اجاره در نيروي كار در فقه بيسابقه نيست. ةاجار

» متعلق به اعياني است كه مملوك است از قبيل حيوان يا خانه«كند: يكي يكديگر تفكيك مي
است. مانند اين كه شخص آزاد خويش را براي كاري اجير نمايد متعلق به انسان «و ديگري 

وضع » كارتمليك «كتاب سپس مقرراتي براي ». شود[...] در مقابل اجرتي كه قرار داده مي
مناسبات انساني در اجتماعي است كه خاستگاه اين فقه بوده است. مثل  ةكند كه بازتابندمي

و براي دو كار  شخصاجير به دو  ة)، يا اجار12 ةئلبچه توسط خود او (مسة مقررات فسخ اجار
هاي اين ). با اين وجود بيشتر مسئله32)، يا اجاره كردن زن براي شير دادن (31، 29تا  27(

پيشنويس قانون كار بر  بناياعيان و حيوان تعلق دارد. بنابرين  ةبه اجار ،كتاب در باب اجاره
آنطور كه بانيان آن انتظار داشتند، مقبول  البته،د، كه اي يك عمل بديع بوعقد اجاره تا اندازه

  نشد.
به نحوي كه انطباق  ،ليدر اين پيشنويس از شروط ضمن عقد براي تنظيم برخي از مسا

ط مابين صاحبكار و كارپذير وضع وشراين كه ايناستفاده شده بود. از جمله  ،با شرع داشته باشد
داد تواند ضمن قراركارپذير مي«خوانيم: مي 22 ةر مادكند. ددخالت نمي ود و دولت در آنشمي
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كار با صاحبكار شرط نمايد كه او را از نظر عمر، بيماري، حوادث و از كارافتادگي و بازنشستگي 
بينيم در اين شرط هيچ اجباري از جانب دولت و قانونگذار اعمال همانطور كه مي». بيمه نمايد

 از قبول اين شروط در صورت امتناع صاحبكاررارداد قت كه ينسسخن از ا نشده است بلكه
تواند اين شرطها را بگذارد ولي پذيرش آن در اختيار مي كارپذيردر واقع، يابد. تحقق نمي

يافت، باز به معني مي يدر پيشنويس، حتي اگر شكل قانون مسئله. ذكر اين صاحبكار است
داد. اين تحميل اين شرط به كار فرما را نمي اجازة داد نبود، زيرا به دولتت دولت در قراردخال

  .جاي ندارددر عقد شرعي شود كه محسوب مي شرط و نظاير آن از آنجهت ضمني
و واقعي  صوريچنان مورد اعتراض كارگران و حاميان شرعي آن اما اين پيشنويس كامالً

در نيامد و به آنها قرار گرفت كه حتي به تصويب هيئت دولت هم نرسيد؛ به صورت اليحه هم 
مقررات ناظر  ةاعتراضات همه متوجه اين واقعيت بود كه پيشنويس تحقق هم مجلس هم نرفت.

و در واقع مشروط به قبول آن را به صورت شرط ضمن عقد تنظيم، » كارپذيران«بر حمايت از 
ول به حقوق كارپذيران به حدي بود كه به ق پيشنويساعتنائي توسط كارفرمايان كرده بود. بي

  . 4رفتطاغوت هم به مراتب فراتر مي ةمخبر كميسيون كارِ مجلس از قانون دور
بود امتيازاتي مي ة. اين طرح بايستي، حاوي همدادندي ارائه ميديگر مسئوالن بايد طرح

 عدول هم از موازين شرع در ضمن، د ودهكه قوانين كار جديد در سطح جهاني به كارگران مي
تا شهريور  1361دو شرط كار آساني نبود. در نتيجه با اينكه بين آذر تأمين اين  كرد.نمي

عمومي ة كردند، كار هيچكدام حتي به آنجا نرسيد كه در جلس ة ديگر تدوينسه اليح 1365
، 17/8/65در  كيهاناي با روزنامة در مصاحبهمجلس مطرح بشود. محمد سالمتي، وزير كار، 

اليحه بر اساس  ة او ابتدا در پي تدوينم گفت كه وزارتخانالز ةمشكل شرعي تدوين اليحدربارة 
عدم امكان تحميل شرايط حمايتي از  ،توسل به اين قاعده ةضرورت رفته بود. انگيز ةقاعد

، »اصل توافق طرفين«ن كاري با بود. زيرا چني هكارگران به كارفرمايان بر اساس احكام اولي
ضرورت هم دو اشكال عمده  ةت. اما توسل به قاعدد سازش نداشطلبطور كه احكام اوليه ميآن

مزبور  ةداشت: يكي عدم امكان تفويض امتيازات به كارگران به صورت موقت، آنطور كه قاعد
ة يك اليح وادم غالبسوم آراء براي تصويب  آنكه احتمال تأمين دو ديگركند، و اقتضاء مي

از توسل  بنابرين، بسيار كم بود. استره ماده و تعداد زيادي تبص 198مشتمل بر كه كار،  قانون
  ضرورت صرفنظر كردند. ة به قاعد

رسيد يكي هم  اعضاي كميسيون راههاي ديگري كه براي حل مسئله به نظر ةاز جمل
استناد به باب مشاركت در فقه بود، به اين معني كه به جاي دو، سه طرف را در قرارداد كار به 

گر، كارفرما و دولت. دولت به علت تسهيالتي كه به صورت كردند: كارعنوان شريك ملحوظ مي
شد، و كرد شريك سوم ميآب و غيره) براي كارفرما تهيه ميمادي و خدماتي (راه، تلفن، 
داد. كه كارفرما بايستي به كارگران مي برد همان امتيازاتي بودسهمي كه از اين شركت مي

بر احكام اوليه بود. ولي اين استدالل مبتني  ود كهاين ب وزارت كار تصورامتياز اين راه حل به 
. پس 5مجاز نيست» شركت ابدان«كسي را قانع نكرد. شايد به اين علت كه از نظر شرع  ظاهراً

در استفاده  گفت كه شرط ضمن عقد. سالمتية ماند التجاء به قاعداين راه هم رفتني نبود. مي
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تلقي كردن قانون كار به عنوان شروط « فت كهو نتيجه گر از اين مفر هفت مشكل وجود داشت
». رسدالزامي ضمن عقد [...] راهي اساسي و مؤثر براي تنظيم درست روابط كار به نظر نمي

بيشتر ناظر بر مشكالت اجرائي بود. اعمال شروط ضمن عقد در قانون كار تنها داليل ذكر شده 
و اين جز از طريق تهديد  شدممكن ميبه صورت تحميل مقررات حمايت از كارگران به كارفرما 

شد. ممكن نمي ،شرايطآن به محروميت كارفرما از خدمات دولتي، در صورت استنكاف از قبول 
اي كه سرانجام اين مشكالت موجب شد اليحه ةقابليت اجرائي نداشت. مجموع ولي اينكار عمالً

  قد استناد به شرع بود. در شور اول به تصويب رسيد فا 27/7/65در مجلس مطرح شد و در 
پس نمايندگان  انگيخت.مخالفت شوراي نگهبان را برمي اي ضرورتاًتصويب چنين اليحه

يك سال به طول انجاميد، به اين نتيجه رسيدند كه  شور اول و دوم اليحه، كه تقريباً ةدر فاصل
از نو سر  بارهن بحث در اينياليحه، بدون توسل به شرط ضمن عقد، شانس تصويب ندارد. بنابر

موافقان در  كرد. داليلرد مي گرفت. شوراي نگهبان مشروعيت استناد به اين قاعده را جداً
دژ مقاومت نگهبانان نداشتند در هم اعتقادي چنداني به درستي آن حالتي كه حتي خود آنها 

ين در رابطه با هم 1364كرد. پس رجوع به خميني كردند. او يكبار در سال شرع اثري نمي
شرط ضمن عقد موافقت كرده بود. نظر او ة اليحه در پاسخ  نمايندگان مجلس با استناد به قاعد

  اين بود كه: 
تواند در مقابل رعايت شرايط خود و قانون مواد اوليه و يا ساير امكانات دولت مي

متعلق به خود را به صاحبان صنايع بدهد، و به عكس، در صورت عدم قبول شرايط 
تواند مواد اوليه و يا ساير امكانات متعلق به قانون از سوي صاحبان صنايع ميآمده در 

  ).17/9/66مصاحبه با وزير كار،  .،ك( دولت را در اختيار آنها قرار ندهد
 .اما در آنزمان قدرت كالم خميني هم موجب درهم شكستن مقاومت شوراي نگهبان نشد

هاي جديدالتأسيس و مستثني ساختن واحدهاي نفوذ حكم رهبر به واحد ةشورا با تحديد داير
). حاال نوبت به وزير كار جديد، ابوالقاسم همانجا(آن حكم را از اعتبار انداخته بود  ،موجود

كاري بيشتر و شمولي فراتر تكرار كند. او زمان را با محكمزاده، رسيده بود كه سئوال آنسرحدي
  در استفتائي از خميني پرسيد: 

راي واحدهائي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، توان بآيا مي
تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و 

نمايند، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي
مل آيد در ازاي اين استفاده شروط الزامي را استمرار داشته باشد يا به تازگي به ع

  مقرر نمود؟
  پاسخ خميني مطابق ميل وزير كار بود: 

  ). همانجا( تواند شروط الزامي را مقرر نمايددر هر صورت، چه گذشته و چه حال دولت مي
حدود سه هفته بعد از روزي صادر شد كه شور دوم اليحه از تصويب مجلس  ااين فتو
 ةكرد. مادتصويب شده با تمام تفاصيل خود استناد به شروط ضمن عقد مي ةيحگذشته بود. ال

گاهها، مؤسسات فرمايان، كارگران، كاركار ةكلي«آن استناد را به اين صورت تعبير كرده بود:  يك



 

 ٢١٣

توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، مواد اوليه و 
مجازات  ،. مصوبه»باشندنمايند مكلف به تبعيت از اين قانون مياستفاده مياعتبارات بانكي 

اي نقدي در فصل جداگانه ةمتخلفان از تكاليف مقرر را هم به صورت حبس و شالق و جريم
  ).20/8/66/ و 9/7 .تعيين كرده بود (مم

شد شور و  صادر همصوب ةاليح ةاز اظهار نظر شوراي نگهبان دربار قبلفتواي خميني، كه  
منعكس آنها  هايدر گفته گاهشوق اعضاي هيئت دولت را برانگيخت و اميدهائي ايجاد كرد كه 

اي را كه نشان از كه آن شورا هر مصوبهشكايت از شوراي نگهبان و اين شد. وزير كار پس ازمي
نمايد، كند و با اين عمل كاركرد دولت را محدود به نظارت ميدخالت دولت داشته باشد رد مي
كار صادر شده است، اما  ةي خميني، گرچه در ارتباط با اليحااطمينان داد كه ابعاد شمول فتو

راهنماي كامل و جامعي براي دولت اسالمي در آينده براي تمامي امور «چنان وسيع است كه 
گ ي بزراهر وقت دولت بخواهد در امور اجتماعي دخالت بكند با اين فتو«، طوريكه »خواهد بود

از اين به بعد به «او اظهار اميدواري كرد كه ». تواند به دخالت خود مشروعيت ببخشدامام مي
د به عنوان شروط توانمواد قانوني (منجمله قانون كار) و مقررات دولتي مية سادگي مجموع

د. اين وعيت به تصويب و اجرا گذاشته بشوو بدون مشكل مشر» الزامي ضمن عقد قرار گيرد
كه استفاده از كرد، يا ايننياز ميهمان وزير، دولت را از توسل به احكام ثانويه هم بي ز نظرافتوا، 

  ). 17/9/66 .،كنمود (مي» منحصر به موارد بسيار نادر«را آن
همفكران خود  كه وزير كار، به نمايندگي از همة ايي خميني و تفسير سخاوتمندانهافتو 

متحيرساخت كه معترضانه و براي درك واضحتر مضمون آن، از آن كرد شوراي نگهبان را چنان 
كند از اينكه از اي به خميني شد. در اين نامه شورا ابتدا اظهار تعجب ميناچار به نوشتن نامه

اقتصادي، ، تواند هرگونه نظام اجتماعياند كه دولت ميبعضي از اشخاص استظهار نموده«ا فتو
و غيره را با استفاده ازين اختيار جايگزين نظامات  ،كشاورزي امور شهري،، بازرگاني، كار، عائله

و مستقيم اسالم قرار دهد و خدمات و امكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در  هاصلي
اعمال سياستهاي عام و كلي بنمايد و  ةباشند وسيلاستفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مي

  ».م يا الزام نمايدشرعي را تحري ةافعال و تروك مباح
در روابط شخصي و يا در روابطي كه دولت » شروع مشروط«شورا ضمن اينكه استفاده از 

شمرد، نگراني خود را ماتي منحصرانه برخوردار نيست را غيرقابل ترديد ميدر آن از امكانات خد
منع و در  دريج عمالًو ساير روابط به ت ،، عائلهتجارت، اجارهاز مزارعه،  ،نظامات اسالم«از اين كه 

واهند در خاين اشخاص [... كه] مي«در مورد اعالم كرد و » خطر تعويق و تغيير قرار بگيرد
به خميني » گونه نظام اجتماعي و اقتصادي اين فتوا را مستمسك قرار دهندبرقرار كردن هر

را گرفت و هشدار داد. اما اين هشدار در خميني مؤثر نشد. او در پاسخ طرف مفسران مشكوك 
 ةهم در جميع مواردي كه تحت سلط» شرطو حتي بدون قيد «تواند نوشت كه دولت مي

قيمت مورد استفاده را از «كنند حكومت است و مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي
 ،حوزه» (وزير كار ذكر شده است ندارد ةاختصاص به مواردي كه در نام«اين  ».آنان بگيرد

  ). ...و 30 ،23 ،1366
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كار نشد. شورا سه روز  ةي خميني به هر حال مانع مخالفت شوراي نگهبان با اليحافتو
با  اليحه ةاي به مجلس نوشت و در آن مغايرت بيش از صد ماده و تبصرپس از صدور آن نامه

هائي آمده است كه مضمون آنها حتي نامه جمله ةشرع و قانون اساسي را گوشزد كرد. در مقدم
  : استها چنين اي وزارت كار هم متناقض و مبهم بود. عين جملهبر

مقدمتاً الزم به تذكر است ايراداتي كه از لحاظ موازين شرعي بر اين قانون وارد شده 
آنست كه به عنوان الزام قانوني، اشخاص مذكور را  1است بر اساس استظهار از مادة 

ررسي و اظهار نظر در ساير موارد و به مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است. لذا ب
طور مستقيم و بدون ارتباط با مادة مذكور انجام شده. بديهي است چنانچه با فتواي 

العالي مجلس شوراي اسالمي اصالحاتي به عمل آورد ظلهحضرت امام خميني مد
  . 6شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم له بررسي و اظهار نظر خواهد نمود

اين جمالت با در نظر گرفتن سير رفت و آمد اليحه بين شوراي نگهبان و مجلس و معني 
 ـ2ديد، شوراي نگهبان در اليحه اشكاالت شرعي زيادي مي ـ1مذاكرات آنها با يكديگر اينست: 

داد لي اين كار را در صورتي انجام ميو ـ3ي خميني از آنها بگذرد، احاضر بود با استناد به فتو
خواهان برخي  از آنرو شوراي نگهبان احتماالً ـ4الحاتي در اليحه بكند، و كه مجلس اص

  سره تمكين كرده باشد.يكخواست اصالحات بود كه نمي
ايرادات شرعي شوراي نگهبان به اليحه به قول سالمتي، معاون پارلماني وزارت كار، 

بود. » الث مثل دولتمبتني بر اصل توافق طرفين در عقد قرارداد كار و عدم دخالت عنصر ث«
) ايراد 26 ،14/7/66 ،شورا(كرد پرداخت مزد را تعيين مي ةكه نحو 36 ةدر مورد ماد مثالً

الزام كارگر و كارفرما به شرايط و اموري كه در ضمن قرارداد كار «شوراي نگهبان آن بود كه 
ثال ديگر مغايرت م». مقرر نكرده باشند، و يا اطالق قرارداد موجب آن نشده باشد، شرعي نيست

ديد. آنچه در اينمورد نامه و قانون ميشرعي بود كه شورا در الزام مدت قرارداد كار طبق آئين
داد حسب مورد بود. شورا عين همين مغايرت را در رشرعي بود تعيين مدت توسط طرفين قرا

ديد و يموارد مربوط به تعيين مقررات مرخصي، حداقل مزد، شرايط كار زنان و كودكان هم م
  ).16/10/66 .،كخواهان اصالح آن بود (

 خميني در تائيد استفاده از شرط ضمن عقد در قانونگذاري تقريباً 16/9/66ي مورخ افتو
كرد. شرح آن مزبور را رفع مي ةصادر شد كه در واقع نياز به قاعداو ي ديگر اهمزمان با چند فتو

اي در نامه اين تأئيد و تغييركه اوج يست اشاره كاف همينخواهد آمد. درينجا  فتاوي بعداً
 ياي، رئيس جمهوراالسالم علي خامنهبه حجت 16/10/66انعكاس يافت كه خميني در تاريخ 

عليه و آل و  اللـهصلياللـهرسول ةاي از واليت مطلقشعبه«وقت نوشت. او در آن نامه حكومت را 
مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و اسالم و  ةيكي از احكام اولي«خواند و آنرا » سلم
احكام  ةتواند با استناد به مصالح كشور و اسالم همدانست و اضافه كرد كه حاكم مي» حج
 اسالم رسول ةاسالم را تعطيل كند. در اين نامه اختيارات حكومت به حد اختيارات مطلق ةفرعي

در قانون كار يا هر قانون ديگر، مغاير يا  رسيد و دولت اجازه گرفت تا هر شرطي را كه بخواهد
  غيرمغاير با احكام شرعي، تنفيذ كند.
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كار نبود.  ةشرط ضمن عقد براي تصويب اليح ةبا اين نامه ديگر نيازي به استناد به قاعد
توانست استناد به اين قاعده را از اليحه حذف كند. ولي تحقق اين منظور بنابرين مجلس مي

كه با اين اقدام حل  كرد. موارد مغايرت آن با شرع بيش از آن بودرا حل نمي اليحه ةهنوز مسئل
د. شوراي نگهبان بر رفع آن مغايرتها اصرار داشت و مجلس هم مايل به قبول اين اجبار نبود. شو

ارجاع داد مجلس اميد به مجمع تازه تأسيس تشخيص مصلحت نظام بست و اليحه را به آن 
 ةآنجا كه واكنش مجمع مطابق ميل مجلس نبود به ناچار مذاكره دربار ). ولي از9/6/67 .،ك(

شوراي نگهبان، محمد يزدي،  ةموارد مغايرت را در كميسيون كار مجلس، اينبار باحضور نمايند
كل اشكاالت «به نتيجه رسيد. مخبر كميسيون نامبرده خبر رفع  گرفتند. مذاكرات ظاهراً از سر

را داد و از مجلس خواست كه اليحه را » ان به اين قانون داشتهو ابهاماتي كه شوراي نگهب
  ).22 ،28/6/68 ،شورا(مطابق اين توافق اصالح و تصويب كند 

اي نگهبان يكي هم حذف شرط ضمن رشو ةتوافقات بين آن كميسيون و نمايند ةاز جمل
دولتي استفاده لت كه از خدمات به اين ع اليحه بود، به نحوي كه كارفرمايان 1ة عقد از ماد

شدند، بلكه قانون رعايت اين تكليف را بر آنها ند به قبول حقوق كارگران مكلف نميكردمي
ليل آورده بود: اول اين كه اي گويا دو دكرد. يزدي در توجيه قبول چنين اليحهواجب مي

ست كه ي خميني، حاال ديگر حق حكومت است. بنابرين ديگر نه الزم اابر فتو گذاري، بناقانون
كه از بشود اليحه مستند به شرط ضمن عقد بشود و نه اينكه تنها شامل آن كسان يا مؤسساتي 

 ةشد از جملكه قانوني كه بدين ترتيب تصويب مي كنند. دوم اينخدمات دولتي استفاده مي
توضيح داده  بخشاول اين  فصلاين نوع احكام در  ة). دربار23 ،همانجا(بود احكام امضائي مي

قبول توسط شارع وجود خارجي  كه پيش از استد. اين احكام ناظر بر هنجارهاي عرفي ش
  دهد.. شارع با امضاي خود به آنها اعتبار شرعي ميداشته است

اي صادر كرده خود به خامنه ةاستدالل اول يزدي مستند به فتوائي بود كه خميني در نام
يافتن جائي در شرعيات براي توجيه يك  تجهبود. استدالل دوم او نمايانگر كوششي بود در 

قانون مغاير با شرع. اما استناد به احكام امضائيه، همانطور كه پيش ازين هم يكبار اشاره شد، در 
در حالي كه در عمل، اين نظام غالباً  نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي چندان متداول نشد

تواند آن باشد كه اقرار به امضائي مييكي  مرمتداول نشدن اين ا علتاما . كندكاري جز اين نمي
در اطالق  ،كه فقهاي حاكمدروني اين نظام است، و ديگر اين خود دليلي بر فقر احكامبودن آن 

كه در شرعي خواندن اوامر، منهيات و  يصورتالقول نيستند. در متفق احكاماعتبار شرعي به آن 
  گذارند. هر اختالف و ترديدي را كنار مي كنندة سياسي ابراز ميتكفيراتي كه با انگيز

ولي نتيجه باز هم شوراي نگهبان  دادانجام را  كميسيونتوافق مورد تصحيحات  ،مجلس
 وارد كردايراد مبتني بر قانون اساسي بر آن  33ايراد شرعي و  32بار  اينشورا را راضي نكرد. 

جدد آن به مجمع تشخيص اي نماند جز ارسال مچارهپس  ).17/8/68.، ك زاده،(قاضي
بحث روي اليحه ). در اينجا 3/9/68 .،كجنتي در نماز جمعه داد ( اللـهمصلحت. خبرش را آيت

به تصويب مجمع رسيد و اعتبار قانوني  29/8/69سرانجام در تاريخ  به طول انجاميد وده ماه 
  مصلحت نظام بود.ديگر نه موازين شرعي مورد نظر شوراي نگهبان، بلكه  قانونيافت. اعتبار 
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 1337مصوب سال » طاغوت«با قانون  بسيار قانوني كه بدين ترتيب به وجود آمد شباهت
را در  ين منابعا قانون كنندگانتدويندر بسياري از كشورهاي جهان دارد. و قوانين كار معمول 

 ،.كاند (وام گرفتهاز آنها بسيار مخبر كميسيون كار مجلس،  قولو به  اندنظر گرفته
همانطور كه خورد، به چشم مي، 1337با قانون كار  ). تفاوت بارزي كه در اين قانون24/11/68

دهد. كه قانون جديد به كارگران مي استحسين اعرابي نيز ديده است، در امتيازات بيشتري 
نه به دستور، بلكه به درخواست كارفرما براي او  كارگرپسندتر است. لحن قانون جديد نيز كارگر

در تعريف كارگاه آمده است، طوري كه و مسايل احتمالي آن كند. وسائل اياب و ذهاب كار مي
در ناگواري براي كارگران رخ بدهد مشمول مقررات حادثه  ةاگر در رفت و آمد به كارگاه حادث

 48تر شده است، مدت كار از شود. شرايط اخراج كارگران در قانون جديد سختمي حين كار
روز به يك  12ساعت در هفته كاهش يافته است، مرخصي استحقاقي ساالنه از  44ساعت به 

  اند. روز رسانده 90هفته به  10، و مرخصي بارداري و زايمان را از تبديل شده استماه 
به  1369حال اگر قانونگذاران جمهوري اسالمي امتيازات بيشتري را كه در قانون مصوب 

به يك سئوال پاسخ بدهند،  مي بودن قانون خود بگذارند بايداند به حساب اسالكارگران داده
ه ر جامعبحاكم  تربيتياي، و بيمه كه تا چه اندازه شرايط اقتصادي و اجتماعي، بهداشتي،اين

و هنوز  هد كه شرايط مذكور موجود نبودوش روشن ساخت؟ اگرهمه امتياز را ممكن ميتحقق آن
بودن  خصلت اسالمي قانون گرفت. آيا اسالمي ةبارن درتوااي ميهم موجود نيست، چه نتيجه

جهت  در نست كه فشارايشود؟ واقعيت اساس و خيالبافانه خالصه نميهاي بيآن در دادن قول
خبر  سالم ةروزنام 6/9/72كاهش امتيازات مذكور از همان روز تصويب قانون آغاز شد. در تاريخ 

چوب قانون بودجه داده است اي در چهارويب مادهداد كه سازمان بودجه و برنامه پيشنهاد تص
. در تاريخ شودميكه طبق آن مزد كارگران نه بر حسب ساعات، بلكه مقدار كار حساب 

كه مجموع كاركنان آنها پنج نفر يا كمتر هستند را هائي قانوني وضع شد كه كارگاه 19/12/78
خبر داد كه شورايعالي  25/10/81ريخ در تا ايران ةكند. روزناماز مقررات قانون كار معاف مي

ماده از قانون كار  30صاحبان كارگاههاي ده نفره و كمتر از اجراي داده است كه كار پيشنهاد 
. در نظر داده استقانون به كارگران  ي است كهشامل امتيازاتاغلب . معافيتها معاف شوند

شديد بود كه  چنان 1382سال  كارگر، فشار عليه قانون كار در نةكل خارضا محجوب، دبيرعلي
). مخالفان دخالت 28/8/82 ،بنياد كاربشود (ت. » قيام عليه قانون كار«موجب  توانستمي

دولت در مناسبات بين كارفرمايان و كارگران هنوز در جهت حذف اين عامل از اين مناسبات 
  كنند. كوشش مي

 تةر وجود دارد كه شايسل كايمسا ةديگر استفاده از شرط ضمن عقد در حوز مورددو 
كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر  ةمعافيت از پرداخت سهم بيمة اليح«تذكر است. يكي 

با حضور اعضاي  11/11/61واحده ابتدا در تاريخ  ة. اين اليحه به صورت يك ماداست» دارند
ي توليدي و كارگاههاة كارفرمايان كلي به موجب آن،شوراي نگهبان به تصويب مجلس رسيد. 

نفر و كمتر است  5نند و تعداد كارگرانشان كصنعتي و فني را كه از خدمات دولتي استفاده مي
 ة). جمل16 ،11/11/61 ،شورا(. كندكارگران معاف مية از پرداخت سهم كارفرما در حق بيم
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كه آنها  كند، ولي با اين عبارتتكليف صاحبان كارگاههاي بزرگتر را معين مية واحده بعدي ماد
استفاده بكنند. طبق  ي، البته به شرطي كه از خدمات دولت»حق بيمه را خواهند پرداخت«

از خدمات  شود كهواحده معافيت كارفرمايان نوع اخير تنها در صورتي ممكن مي ةماد 1ةتبصر
 ،شرط ضمن عقد ةو مجلس براي ارائه و دفاع از اليح دولتي استفاده نكنند. دليل شرعي دولت

رت آن با شرع مجلس به مغاي جلسةتعدادي از نمايندگان در همان ولي  بود يمات دولتخد
ها بيشتر معطوف به اجباري بودن شرط بود. جالب آنست كه شوراي نگهبان اشاره كردند. اشاره

آن بود كه  مذكور با اليحه موافقت كرد. يك علت ديگر موافقت احتماالً ةبه شرط حذف تبصر
 ةاليحه از صيغ كرد. در اينموارداي ايجاد نميه براي كارفرمايان بزرگتر وظيفهاصلي اليح ةماد

  ).194: 1361 ،قوانين(كند، كه متضمن الزام نيست استفاده مي» خواهند پرداخت«
 12و  7كه در تاريخ  ة بيمة بيكاريبيكاري كارگران بود. اليح ةمورد دوم مربوط به بيم

به قبول تعهداتي در مجلس رسيد كارفرمايان را موظف  بدر شور دوم به تصوي 65اسفند 
پرداختند و بايستي حق بيمه را به طور كامل ميميكرد. آنها بيكاري كارگران مي ةارتباط با بيم

دادند. شوراي نگهبان، همانطور به مراكز خدمات اشتغال اطالع مي امكانات استخدامي خود را
تحميل تعهدات و الزامات بر مؤسسات و شركتهاي  رفت، اليحه را به علتكه انتظار مي

يا منظور  غيردولتي مغاير موازين شرع خواند و خواهان مستثني كردن آنها از موضوع مصوبه و
جلب مجلس براي  اقدامبه صورت شرط ضمن عقد بين طرفين قرارداد شد. اما  بيمهكردن 
كارگران را هم موظف  اشت. اوالًشوراي نگهبان چندان مطابقتي با خواست آن شورا ند رضايت

شرط ضمن عقد را هم وارد  به بيمه كرد، ولي بدون الزام آنها به پرداخت حق بيمه، و ثانياً
شناسيم: يا قبول شرط اليحه نمود، ولي نه به صورت قرار بين طرفين، بلكه به صورتي كه مي

اين تغييرات مغايرت با شرع توسط كارفرما و يا محروميت از خدمات دولتي. تذكر مخالفان، كه 
 ). با اين وجود شوراي نگهبان ديگر مخالفتي نكرد25: 24/3/66 ،كند، مؤثر نشد (ممرا رفع نمي

دخالت دولت در تنفيذ شرط ضمن عقد را پذيرفت. در نتيجه اليحه به صورت قانون درآمد  و
  ). ...و 221 ،1366 ،قوانين(

  
  شرط ضمن عقد در قانون ازدواج و طالق

خود تبعيضات  ةشرع اسالمي به تبعيت از خصلت مردساالران كه دوم اشاره شد بخشدر 
دارد. پيش دواج، طالق، نفقه و حضانت روا ميحقوق از ةزيادي نسبت به زنان از جمله در زمين

به طور كامل در قانون مدني تثبيت  مواضع شرع در اين امور تقريباً 1346از انقالب و تا سال 
تعديالتي در اين بخش از قانون » حمايت از خانواده« با تصويب قانونر اين سال شده بود. د

با اين قانون، مشروط به موافقت دادگاه شد،  ،طالقاز جمله اينكه د. شمدني به نفع زنان ايجاد 
توانست به توانست با رجوع به دادگاه خواستار صدور حكم طالق بشود، دادگاه ميزن نيز مي

عالوه بر موارد  .رفين يا تشخيص ناسازگاري بين آنها حكم طالق صادر كندشرط موافقت ط
: حبس توانست تقاضاي طالق كندهم بود كه زن ميدر قانون مدني چند حالت ديگر  ،مذكور

 اساس زندگي خانوادگي، اختيار رايمرد به مدت پنج سال، ابتالي او به هرگونه اعتياد مضر ب
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ارتكاب جرمي كه مغاير حيثيت خانواده و شئون طرف ديگر  بدون رضايت زوجه، همسر جديد
ادن نفقه، سوء تنها در صورت امتناع مرد از دتقاضاي طالق از طرف زن، باشد. در قانون مدني 
 ،العالجزندگي مشترك، ابتالي مرد به امراض مسريه و صعب كردن ناپذيرمعاشرت به حد تحمل

هم به خاطر » طاغوت«الب آنكه حكومت جن بود. مالي به شوهر ممكپول و پرداختن  ،و يا
شرط ضمن عقد شده بود. امكان تقاضاي  ةپرهيز از مغايرت اين امكانات با شرع متوسل به قاعد

عقد ازدواج قيد و در اين موارد  ةالعقد در ورقبه صورت شرايط ضمن«طالق در موارد مذكور 
 ةمكان توسل به شرط ضمن عقد در مادشد. امي» وكالت بالعزل زن براي اجراي طالق تصريح

توانند هر شرطي كه طرفين عقد ازدواج مي به اين شكلبيني شده بود قانون مدني پيش 1119
كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد الزم ديگر بنمايند. در اين 

رط در محكمه و صدور حكم ق شقپس از اثبات تح«شد و مرد مي» زن وكيل در توكيل«حالت 
كرد. دادگاه مية مشروط به اجازهم تعدد زوجات را  ،قانوناين ساخت. مي» نهائي خود را مطلقه

فعلي، احراز توانائي مالي مرد و قدرت  ةدادگاه هم موظف بود اجازه را تنها پس از تحقيق از زوج
ان روحانيت با قانون در آنزم او براي اجراي عدالت صادر كند (حميدي، حجتي اشرفي).

اي از آن حمايت خانواده به شدت مخالفت كرد و عليه آن فتاوي متعدد صادر نمود. نمونه
  آمده است:  2836خميني در ذيل مسئلة  المسائلتوضيحدر 

قانوني كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براي هدم احكام اسالم و بر 
سلمانان از مجلسين غيرقانوني و شرعي گذشته است بر هم زدن قانون خانوادة م

دهنده از نظر شرع و قانون مجرم خالف احكام اسالم [است]، و امركننده و رأي
شوند طالق آنها باطل و زنها هستند، و زنهائي كه به امر محكمه طالق داده مي

بگيرد زناكار  شوهردار هستند، كه اگر شوهر كنند زناكارند، و كسي كه دانسته آنها را
برند، و ساير است، و مستحق حد شرعي، و اوالدهاي آنها اوالد غيرشرعي، و ارث نمي

احكام اوالد زنا بر آنها جاري است، چه محكمه مستقيماً طالق بدهد يا امر دهد طالق 
  دهند و شوهر را الزام كنند به طالق.    

ابطال آن  جديدرژيم  ةگذارانانونه يكي ازنخستين اقدامات قبا چنين فتوائي شكي نبود ك
اي از يك خبر داد كه دفتر امام در پاسخ نامه كيهان ةروزنام 57اسفند  7قانون باشد. در روز 

وزارت دادگستري دستور توقف اجراي قانون حمايت از خانواده را داده است.  ةكارمند بازنشست
با  خود در گزارش مالقاتر، وزير كشو سيد جوادي،حاجدر اواسط مرداد سال بعد احمد صدر

خميني اين خبر را تكرار كرد و اضافه نمود كه دادگاهها از آن پس در مسائل مربوط به 
). دو ماه پس 18/5/58 .،ككنند (اختالفات خانوادگي، طالق و غيره بر اساس شرع قضاوت مي

»  دني خاصاههاي مگداد« ةبارتصويب يك طرح قانوني در از اين مصاحبه شوراي انقالب با
» موارد طالق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده«اعالم كرد كه امر در 

  ). 180 ،1358 ،قوانين(است 
با  ، ولي انطباق آنگرچه مقررات قانون حمايت خانواده با احكام شرع مغايرت داشت

بود.  و مهمتر دند بيشترپرستيزمان خميني  را ميمنافع زنان، حتي زناني كه در آن تصورات و
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كه در اثر شركت در انقالب به موقعيت اجتماعي و وزن سياسي خود آشنائي مختصري  زنان
توانستند اين تصميمات را بپذيرند. پس پيدا كرده و اعتماد به نفسي يافته بودند ديگر نمي

خميني ناچار  شدند. فشار آنها به تدريج آنچنان قوت گرفت كه آن امتيازاتگرفتن بازخواهان 
براي شكايت از سلب حق  58نشيني شد. او به خواست زناني كه در روز هفتم آبان به عقب

ي شرط ضمن عقد را ااو در قم رفته بودند تمكين كرد و حق طالق برمبنة طالق از زنان به خان
  چنين بود: بيان كردخود ةبه زنان باز پس داد. عين عباراتي كه او به زبان ويژ

عقد و نكاح اگر [زنان] شرط كنند كه وكيل باشند در طالق به صورت مطلق، در ضمن 
يعني هر موقع كه دلشان خواست طالق بگيرند و به صورت مشروط، يعني اگر مرد 
بدرفتاري كرد يا مثالً زن ديگري گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طالق دهد ديگر 

  ). 8/8/58 .،ك( د خود را طالق بدهندتواننآيد و ميهيچ اشكالي براي خانمها پيش نمي
 و آنها را تأمين نكرد د رضايت كامل زنانشعطف به ماسبق نمي اجا كه اين فتوولي از آن

خرداد گفت  15ة شهداي خميني چند روز بعد در حضور خانوادمبارزه دست برنداشتند. از 
به فقيه طالق بگيرند. او توانند با رجوع اند هم ميهائي كه چنين شرطي را ضمن عقد نكردهزن

زنان را راضي  ). اما اين توضيح هم12/8/58.، كاضافه كرد كه فقها داراي اين اختيار هستند (
سالمي مجبور به بازگشت، گرچه قدر ادامه دادند تا سرانجام حكومت اان به فشار خود آننكرد. آن

بجنوردي، عضو شورايعالي  موسوي اللـهآيت گفتةرسمي، به قانون حمايت خانواده شد. به غير
كند و بايد قبول كرد كه قانون مدني به زنان ظلم مي 1361قضائي، وزارت دادگستري در سال 

من عقد ازدواج، انجام گرفت. شرط ض 12بازنگري بشود. بازنگري ابتدا به صورت پذيرش 
گنجاندن  و امكان توضيح بدهندداوطلبان ازدواج  رايرا ب اين شروطداران موظف شدند محضر

قانون در شرط همه اين دوازده نكاح را به آنها گوشزد بكنند.  ةهمه يا بخشي از آنها در قبال
كه اگر زوجه خواهان طالق مبني بر اين يك شرط ديگر ة. به اضافآمده بودحمايت خانواده 

طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طالق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء «نباشد و 
وي نباشد زوج موظف است تا نصف دارائي موجود خود را كه در ايام زناشوئي با » و رفتار اخالق

در اين  .7»او به دست آورده، يا معادل آنرا، طبق نظر دادگاه بال عوض به زوجه منتقل نمايد
مجبور د و نه محضرداران بودن ن شرايطبود كه نه شوهران موظف به قبول آاين  اشكالقانون، 

ين اساس، رنه ب ت نيز مختار بودند كه رأي خود را. قضابگنجانندسند ازدواج  تماً آنرا دربودند ح
هاي اسالمي هم منعكس شد. بلكه بر احكام شرع استوار بسازند. اين واقعيت بارها در روزنامه

در  رسالت با روزنامةاالسالم شريفي، سرپرست دادگاه مدني خاص، حجت ةمثل مصاحب
سند ازدواج را رعايت ط ضمن عقد مندرج در ايها شرت در برخي موارد دادگاهو گفا .28/9/71

با  ،ديگر ايهدهد. در مصاحبنميكنند، زيرا مقررات مربوط به صالحيت آنها اين امكان را نمي
شود، طالق مي مشاور خانواده ، حسين فردوس، صحبت از بد رفتاري مردها با زنان در هنگام

  ).16/5/71 ،اطالعات هفتگي ة(مجل پوشندط چشم ميوآن شرة جراي هماز ا انآنچنان كه زن
در اصالح آن سرانجام حاكمان را وادار به اتخاذ تدابيري در  نانپافشاري ز اين كاستيها و

ن مسئوالبر هم فشار مضاعفي بود  كرد. افزايش مستمر آمار طالققانون  نواقصجهت رفع 
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 آمار طالق 1364گفت در سال ة مجلس، مينمايند . حسين هراتي،در جهت اصالح آن حكومت
ند، هخوابگاه كه توانستند هربه بيش از دو برابر پيش از انقالب رسيده بود. مردان هنوز مي

% احكام طالق توسط دادگاههاي 15تنها خود را طالق بدهند.  همسرانبدون مراجعه به دادگاه 
، مجلس نمايندةدستغيب  ةگوهرالشريع). به قول 28/8/70 ،شورا(شد مدني خاص صادر مي

 ،). عالوه بر نامبردگان26 ،همانجا(دادند ها نميحرف زدن به زن ةها حتي اجازبعضي از دادگاه
از » قانوني اصالح قانون طالقطرح « ةدر مذاكرات مجلس دربار نيز برخي ديگر از نمايندگان

و بدترين » االشياءابغض«طالق را كردند. آنها گونه داليل براي دفاع از آن استفاده مياين
، آمده بودطرح در نطور كه هماشمردند و خواهان قانوني كردن شروط ضمن عقد، مكروهات مي

براي اثبات شرعي بودن خواست خود استناد به تصديق طرح از جانب  اين نمايندگانشدند. مي
و  2، ...و 22 ،28/8/68 ،شورا(كردند حجج اسالم عميدي زنجاني، بيات، سليمي و حقي مي

متشرعان آن  ة اين طرح به مجلس و بحثهاي مربوط بهطرف ديگر ارائاز ). ...و 23 ،3/7/70
در حكم شرعي طالق ابراز كنند.  يبا هر تغيير خود را گير را هم به ميدان آورد تا مخالفتسخت

 ةتدوين و ارائ الًكه او، چرا داشت قانون اينتأخير تصويب و اجراي مقاومت آنها نقش اساسي در 
تصويب آن  بين طرح به مجلس تازه ده سال پس از تأسيس جمهوري اسالمي انجام شد، و ثانياً

ماه فاصله افتاد. تصويب طرح در مجلس مخالفت شوراي  22در شور اول و دوم نزديك به 
ه چنانچ: «اي مغاير با شرع كشف كردماده ،در پي داشت. شورا در طرح مصوبهم نگهبان را 

المثل كارهائي كه به طالق شود به حكم دادگاه اجرت مرد به ناحق و به دور از انصاف مصمم
وي [زن] نبوده و در ساليان زندگي مشترك انجام داده است از طرف زوج به  ةبه عهد اًشرع

خود  ةشورا خواهان حذف اين ماده بود. ولي مجلس نپذيرفت و مصوب» گردد.زوجه پرداخت مي
  تخاذ تصميم به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد.را براي ا

شدني به معني آن بود كه مسئله از طريق شرع حل تشخيص واگذاري تصميم به مجمع
خبر دادند كه مجمع  هاروزنامه 16/9/71مصلحت نظام بايد مشكل را بگشايد. روز  و نيست

مجمع كه  ةرده بود. مصوبك تصويب 28/8/71را در روز » ه طالققانون اصالح مقررات مربوط ب«
 ةاجاز ،»طاعوت«دوران  دةواحده و شش تبصره است مانند قانون حمايت خانوا ةشامل يك ماد

پس از احراز عدم امكان سازش بين زن و شوهر  آنهم ،صدور حكم طالق را منحصر به دادگاه
قد و شروط ضمن ع ةدارد كه دادگاه بايستي در حكم خود كليمقرر مي 2ة كند. تبصرمي

ازدواج را مرعي بدارد و در مورد صالحيت سرپرستي فرزندان تعيين  سندمطالب مندرج در 
پس از طالق در صورت خواست زوجه «كند كه دادگاه را موظف مي 6 ةتكليف بنمايد. تبصر

 مصالحهاز طريق  بدواً» وي نبوده است ةبه عهد كارهائي كه شرعاًة الزحمحق ةمبني بر مطالب
چنانچه ضمن عقد يا « مصالحهاقدام نمايد و در صورت عدم امكان  ين آن خواستأمنسبت به ت

ند. دادگاه موظف ك» عقد خارج الزم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل
صورت هرگاه طالق بنا به در خواست زوجه نباشد و نيز طالق ناشي از تخلف در غير اين«است 

مبلغي را براي زوجه تعيين نمايد. » الق و رفتار وي نباشدزن از وظايف همسري يا سوء اخ
مقدار آن مبلغ بستگي دارد به اينكه زن آن كارها را به قصد تبرع (بدون توقع پاداش) انجام 
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مبلغي  گرنهگيرد والمثل زحمات خود را ميداده باشد يا نه. در صورت عدم قصد تبرع اجرت
كه  دهدميزنان  به ي همديگر ات). قانون امتياز16/9/71 ،شورا( كنددريافت مي بابت بخشش

  حضور يك مشاور زن در دادگاه يكي از آنهاست. ،بيني نكرده استهيچيك را شرع پيش
حمايت خانوادة  "خالف شرع"صدور حكم برائت براي قانون  به عبارتيتصويب اين قانون 

طالق  1346را كه طبق قانون زنان و مرداني  1371، بود. بدين ترتيب قانون »طاغوت«دوران 
شدند، از زمان، زاني و زانيه محسوب ميي خميني، در آنابر فتو گرفته، دوباره ازدواج كرده و بنا

با مقررات قانون مدني موجب بهبود كرد. با اينكه قانون جديد در مقايسه اين اتهام مبرا مي
از را  بين حقوق زن و مردلي ك اتهم، تبعيض ازشد، ولي بمختصري در وضعيت حقوقي زنان مي

، سخنگوي رسالتاي مثل بود كه روزنامه كماين اصالحات آنچنان  تأثيرات مفيد. بردبين نمي
اي از خانم كرد. از جمله مقالهمنعكس مينارضايتيهايي را  هم گاه ،رژيم» كارانمحافظه« علني

اي )، يا مصاحبه14/4/72» (مرحمت فرموده ما را مس كنيد«... گفت ميمنش كه آغابيگم نيك
طالق را منفي و  قانوناصالح  ةهاي مدني خاص، عبدالعلي ناصح، كه نتيجبا قاضي دادگاه

. ير چنداني در اين وضع ايجاد نكرد). اصالحات بعدي نيز تغي30/5/72و 16آفرين خواند (مشكل
د كه مواردي از به صورت اصالح برخي از مواد قانون مدني بو 1381در سال  تغييراتآخرين 

سازد. حاصل دهد مشخص ميامكان تقاضاي طالق از دادگاه مي انعسر و حرج زنان را كه به آن
حقوق مالي زن  با پرداخت تواندمرد هرگاه كه بخواهد ميهنوز، اينست كه  همة اين اقدامات

 ةاجازالمثل) همسر خود را طالق بدهد، ولي زن مجبور است براي كسب ، اجرته(مهريه، نفق
  . 8)24/6/81 .ايمصاديق عسر و حرج خود را ثابت كند ( ،طالق از دادگاه

  
  معاني شرط ضمن عقد در حكومت اسالمي

اول  ةدر درج شدمحسوب ميشرط ضمن عقد مغاير با شرع ة چه در توسل به قاعدآن
اين  ر شرعد كار يا عقد ازدواج بود. از نظداة يك فرد ثالث، در قراردخالت دادن دولت، به مثاب

. پذيرفته نيستآنها  دخالت دولت درو  استحقوق خصوصي ة حوز درقراردادها و عقود 
 باشدنگهبانان شرع حتي در شرايط جديد، يعني آنگاه كه قرار است شرع اساس حكومت 

كنند و علم مخالفت با به اين سنت و به ماهيت خصوصي بودن شرع حفظ مي را وفاداري خود
افرازند. براي آنها پذيرش اين كه شرع بايستي مبناي حقوقي ت در آنرا بر ميگونه دخالت دولهر

د ودولتي را تشكيل بدهد كه در عين حال دعوي نمايندگي مردم، يعني طرفين قراردادها و عق
د وها و عقردم، يا عامالن و عاقدان قراردادتوانند قبول كنند كه مرا دارد مشكل است. آنها نمي

خود رأي مثبت بدهند. دولت به معنائي كه آنها  ةخالت دولت در روابط دو جانبتوانند به دمي
حقوق  ةاي براي دخالت در حوزشناسند يا غاصب است، بنابرين هيچ اجازهدر سنت خود مي

خداست. تنها اوست كه  ةاو، ولي فقيه است، كه خليف ةندارد، يا امام و نمايند» الناس«خصوصي 
 باها را دارد. شوراي نگهبان الت از جمله در قراردادها و عقدث حق دخبه عنوان يك عنصر ثال

شد آنرا برو ميدادها و عقود رواي ناظر بر دخالت دولت در قرارهر جا كه با مصوبه ،اين برداشت
پوشاند و رأي موافق به مي تكرد، و اگر گاهي چشم از مغايربه دليل مغايرت با شرع رد مي
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 ةداد، يا در اثر فشارهاي خارجي و مالحظات سياسي بود، يا در نتيجمي اي از اين نوعمصوبه
اصرار  كه هرگاه دولت و مجلس بودندشورا،  كند. مقابلترديدهاي خود در آنچه شرع اقتضاء مي

 ةمالحظشدند، مي با مخالفت شوراي نگهبان مواجه و داشتنداي ميدر تصويب طرح يا اليحه
يا متوسل به  جستند،ميو راه ديگري براي پيشبرد مقصود خود گذاشتند كنار مي شرع را

حكومت به تفكيك ة كه چون مشاور نايب امام و نمايند شدندمجمع تشخيص مصلحت نظام مي
. كنداثر مي بي مخالفت شوراي نگهبان را ،دهداز دولت است، و با موافقت ولي فقيه رأي مي
تصميم خود بتوانند ند تا زناي غيرشرعي بمصوبه گاهي هم كافي بود كه رنگي شرعي بر صورت

  .توجيه كنندرا 
غيرشرعي مصوبات مجلس به قاعدة شرط ضمن عقد در آنجا رخ از استناد مورد ديگر 

داد كه شروط ضمني تصويب شده با مقررات سنتي عقود مورد نظر مغايرت داشت. مثال بارز مي
ه با حق انحصاري و شرعي مردان در امر شروط ضمن عقد تصويب شده در مسئلة طالق است ك

طالق مغايرت دارد. ولي ديديم كه در اين مورد هم، مانند مورد قاعدة ضرورت، تصميم نهائي را 
  مصلحت نظام گرفتند. براي نه بر اساس مالحظات شرعي، بلكه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٢٣

  
  
  
  

11  

  احكام حكومتي در برائت از شرع
  

  

  

  » كتاب تعزيرات«
چهار نوع است: قصاص، ديه، حد و تعزيرات. جمهوري بر  طبق قانوني اسالمزات مجا

است و اين مشكالت بوده  مواجهبا انواع مشكالت فقهي و عملي  هر كدام از اينموارداسالمي در 
اين  ة. از آنجا كه بررسي همستدر اجراي احكام شرع وادار كرده ا همسامح حكومت را به

. كنيمگنجد آن را محدود به بخش تعزيرات مينمي تاباين ك ةحوصلمشكالت و انحرافات در 
كتاب «گذاري در ي اينكه جمهوري اسالمي با قانوناست. يك انتخاب اين بخش از دو نظر موجه

كه موضوع اينكمتر مورد توجه فقها بوده است، و دوم،  شود كه سابقاًاي ميوارد حوزه» تعزيرات
در سنت  به اين موضوع يتوجه كم شود.مربوط ميص سياسي، آن به حقوق عمومي، و به خصو

مشكالتي شده موجد ، و اجباري كه تصدي امر حكومت براي جبران اين كاستي ايجاد كرده فقه
  كه حل آنها بدون انحراف از شرع غيرممكن بوده است.

 لهتحريرالوسيدر  كرده است. مثالًن توجه چندانيتعزيرات به گفتيم كه سنت فقه شيعي 
هاي اسالمي ئل مربوط به سه نوعِ ديگر مجازاتمساكه جاي تعزيرات به كلي خالي است. در حالي
شرايع تر كتاب چهار جلدي . يك شاهد قديميستصفحاتي چند را به خود اختصاص داده ا

كند، آنهم تنها در محقق حلي است، كه باب تعزيرات را در سه صفحه برگزار مي نوشتة االسالم
مسائل قصاص و ديه و حد  صفحه را به 94)، ولي 1900 ،4» (هاطي با بهايم و مردهو«تعزير 

  .اختصاص داده است
دادن به نيازهاي  نشاني واضح از كاستيهاي فقه در پاسخاز اين واقعيت كه خود  صرفنظر

كه به  است شدهشكالتي ممواجه با هم در جبران اين كمبود  است، كوشش حكومتحقوقي 
زات اشكال اول با تعيين كميت مجا است.آور كرده از شرع را الزام بيشتريحراف خود ان ةنوب

 1گذاردحاكم شرع مي ةتعزير را به عهد حدكه شرع تعيين توسط دولت ظهور كرد. در حالي
كردند. در را خود تعيين مي ميزان تعزير مربوط به اين موضوع ة مصوباتدولت و مجلس در هم
دولت و مجلس در تعيين  ةشد. انگيزمي مواجهمخالفت شوراي نگهبان نتيجه مصوبات آنها با 

م مساوي يا همانند تعيين ايي بود كه قاضيان براي جرهايتعزير حل اختالف زياد بين مجازات حد
شدند. اما شوراي نگهبان توجهي به اين كردند و با اين عمل موجب اعتراضات پي در پي ميمي
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شمرد. اشكال شرعي دوم اين بود كه مجلس در رع را واجبتر ميمشكل نداشت و نگهباني از ش
شد. در حالي كه طبق موازين شرع تعداد مجازات شالق از حدود شرع خارج ميميزان  تعيين

. مشكل ديگر عدم 2ضربه، نبايد تجاوز كند 75ضربات از ضربات منظور در مجازات حد، يعني 
مجازات  حد تعيين ةر حاليكه شرع به قاضي اجاز. دبودتأديبي تعزيرات  ةتوجه مجلس به جنب

 از اعطاي اين اختيار به ،مجازات ميزان، مجلس با تعيين 3دهدبه نسبت اثر تأديبي آنرا مي
شد هبان ميكه موجب مخالفت شوراي نگهم ورزيد. مشكل شرعي ديگري امتناع مي قاضي

كه مجازات  ت بود، در صورتيمربوط به مبحث تعزيرا ايمنقدي براي جر ةتعيين حبس و جريم
به  يدر اينمورد محدود به شالق و سوط (تازيانه) است. حل مشكالت دوم تا چهارم نياز يشرع

  با برائت از شرع ممكن شد.تنها حل مشكل اول به درازا كشيد و سرانجام اما سعي زياد نداشت 
ت اسالمي كشمكش بين مجلس و شوراي نگهبان با تصويب بخش تعزيرات قانون مجازا

شروع شد. پيش ازين شوراي نگهبان در  62/ 25/2در كميسيون امور قضائي مجلس در تاريخ 
بودن تعيين ميزان  غيرشرعي 30/5/61حدود و قصاص و مقررات آن در تاريخ ة ارتباط با اليح

ه اعالم كرده و با اين عمل كشمكشي را آغاز كرده بود ك تعزير در قانون و مخالفت خود را با آن
). در ...و 106 ،1374 ،هم شركت داشت (مهرپور هقضائي ةدر آن نه تنها مجلس، بلكه رئيس قو

مورد نظر را بدون حل مسئله با شوراي نگهبان و با استناد به اين  ةمجلس اليح 26/5/62تاريخ 
غ تصويب كرد و براي اجرا به دولت ابال استكه آن شورا نظر خود را در مهلت مقرر اظهار نكرده 

مورد خالف  42به مجلس اعالم شد شامل  21/10/62. نظر شوراي نگهبان كه تازه در 4نمود
 .شدميها و بندهاي مصوبه ها و تبصرهتعدادي اشكال شرعي به ماده انگربود كه هر كدام نماي

مصوبه نبود كه در چند مورد محكوم به مغايرت با شرع  ةاليح ةماد 159اي از مجموع ماده
 . دنشده باش

چون در تعزيرات نظر حاكم [شرع] در تعيين «اما ايراد اصلي شوراي نگهبان اين بود كه 
معتبر است و تعيين مقدار خاص در بعضي موارد  نوع و مقدار تعزيرات و عفو از مجرم شرعاً

گردد، لذا اينگونه بعضي موارد موجب ظلم بر مجرم مي موجب تعطيل تعزير مناسب و الزم و در
با اين  وجهت هم اصالح شود  ها نيز مغاير با موازين شرعي است و بايد اليحه از اينردنك تعيين

 ،مهرپور» (شوداصالح قسمتي از ايراداتي كه در بندهاي قبل به آن اشاره شده است مرتفع مي
  )....و 405 ،1 ،1371

هاي ايرتدر قانون مجازات اسالمي با وجود مغ» كتاب تعزيرات«اين ايرادات  ةبه رغم هم
آزمايش هرچه بود،  ةسال به طور آزمايشي به اجرا در آمد. نتيج پنجبا شرع به مدت  فروان

 6/3/75آغاز شد كه تازه در » كتاب تعزيرات«در  ي. به جاي آن تغييرات5مهلت را تمديد نكردند
كه  دهدنهائي كشمكش نشان مية با تائيد شوراي نگهبان اعتبار قانوني يافت. نگاهي به نتيج

قبول حد مجازات شالق در  رعايت شد شوراي نگهبان ةايرادات چهارگان ي كه ازتنها مورد
روابط نامشروع يا عمل منافي عفت «در مجازات  ءيك استثنا ضربه است. آن هم با 74سطح 

 ةبين آنها علق«زن و مردي كه  (بوسيدن و همخوابگي)» غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه
 ةمجازاتها در هم ميزانشالق است. عالوه بر اين  ةضرب 99مجازات اين عمل ». دزوجيت نباش
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البته بس است، حاكثر تعيين شده است، نوع مجازات در غالب موارد حدموارد بين دو حداقل و 
  . 6نقدي نيز از قلم نيفتاده است ةجريم

ود به تصويب اي كه متضمن تعزيرات بهرگاه اليحه 75و تير  62بين مرداد  ةدر فاصل
 ةاليح«توان كرد. مياعتراضات از طرف شوراي نگهبان برخورد ميرسيد با همين مجلس مي

در مجلس را شاهد  27/6/64، مصوب »تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبرداري
شوند مي مانند كالهبرداري و تقلب اقتصادي مييآورد. اليحه براي كساني كه مرتكب جرا

را در نظر گرفته بود. شوراي » سال و پرداخت جزاي نقدي هفتحبس از يك تا «ات مجاز
 امر تعيين تعزير نوعاً«كه  به اين دليل ديد و رد كرد ينگهبان اين تصميم را مغاير موازين شرع

 نيز ديگر از اين اليحهة اين ايراد به چند ماد». الحد باشدبا حاكم است و بايد به مأدون و مقداراً
ديگر ارتباط با بخش  ة). نمون..و 394 ،4 ،شوراي نگهبان مذكور شد (مدني ةارد بود و در نظريو

 ميزانحدود و قصاص قانون مجازات اسالمي دارد. در آنجا نيز شوراي نگهبان با مشخص كردن 
در نتيجه مجلس ناچار  .مخالفت كرد» تعيين مقدار تعزير«مجازاتهاي تعزيري در اليحه به علت 

  ).255 ،4 ،مدنيشود اكتفا كند (به جاي تعيين مقدار مجازات به ذكر اينكه مجرم تعزير ميشد 
  

    تعزيرات حكومتي
طرح  كه فع موانع شرعي قانونگذاريدبراي بود ديگري  ةحيل» تعزيرات حكومتي« عنوان

ن اي ةصورت گرفت. ما دربار» تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان«آن در ارتباط با طرح 
توضيحاتي  بخش دوم اين فصلشد در ضرورت مي ةاليحه تا آنجا كه مربوط به توسل به قاعد

شود، تعيين و اجراي مي مستفادطور كه از عنوان آن داديم. قصد بانيان اين طرح، همان
زمان بود.  هاي هر چه سختتر براي محتكران و گرانفروشان در شرايط سخت اقتصادي آنمجازات

به نحوي كه هم متخلفان را پيشاپيش  بود، مجازات در قانون حداينكار تعيين يكي از لوازم 
كيفر بدهد. طرح براي تأمين اين دو  واقعاً ايشان را تهديد كند و هم در صورت ارتكاب جرم

نقدي تا ده برابر قيمت كاال را در نظر گرفته بود. در  ةضربه و جريم 75هدف  مجازات شالق تا 
ن اليحه معلوم شد كه كميسيون قضائي مجلس مخالفت شوراي نگهبان را اي ةمذاكره دربار

طلب مساعدت كرده  اي با دو سئوال، از خمينيدر نامه آن پيشگيري ازبيني كرده و براي پيش
  بود. سئوال اول اين بود: آيا 

حبس، نفي بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامة خدمت در ادارات دولتي، جريمة مالي و 
گردد ور كلي هر تنبيهي كه به نظر برسد موجب تنبه و خودداري از ارتكاب جرائم ميبه ط

  جايز است به عنوان تعزير تعيين شود، يا تعزيرات به مجازاتهاي منصوص بايد اكتفا كرد؟
كرد و هم راه را براي برائت از آن با جانب شرع را حفظ مي سئوال هم ظاهراً پاسخ اين

   كرد:تر و عامتر دوم باز ميپاسخ به سئوال اساسي
در تعزيرات شرعيه احتياط اين است كه به مجازاتهاي منصوص اكتفا شود، مگر آنكه 

فروشي كه با مقررات حكومتي داخل در نجنبة عمومي داشته باشد. مثل احتكار و گرا
  .باشدمسئلة دوم مي
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   سئوال دوم اين بود:
شود، مانند قاچاق گمركات، تخلفات يب ميبراي ادارة امور كشور قوانيني در مجلس تصو

رانندگي، قوانين شهرداري و به طور كلي احكام سلطانيه. و براي اينكه مردم به اين قوانين 
كنند. آيا مجازاتها از باب تعزير عمل بكنند براي متخلفين مجازاتهائي در قانون تعيين مي
اينها باز است يا قسم ديگر است شرعي است؟ و احكام شرعي تعزيرات از نظر كم و كيف بر 

  و از تعزيرات جدا هستند. و اگر موجب خالف نباشد بايد به آنها عمل كرد؟
در احكام سلطانيه كه خارج «: كنندهمطابق ميل سئوال كامالًو  بود پاسخ خميني كوتاه

  .7»است از تعزيرات شرعيه در حكم اولي است
شرع و قانون، تعزيرات را به دو  ةحل مسئل بينيم خميني در اينجا برايطور كه ميهمان

فروشي ة احتكار و گرانكه نه موضوع طرح بود و نه مانند اليح تعزيراتي نوع تقسيم كرد. يكي
عمومي داشت. در اينمورد نامشخص وفاداري به شرع و حفظ جانب آن ممكن بود. ولي  ةجنب

يا به شد و مربوط مي حكومتي كرد، يعني به مسايلعمومي پيدا مي ةدر آنجا كه مسئله جنب
احكام سنتي شرع نيست، ديگر جائي براي  شاملكه  ميايخالفها و جر قانونگذاري براي

ماند. در اينجا ديگر پاي حكومت در ميان بود و مقتضيات آن. آنچه تعزيرات منصوص باقي نمي
از آنجا كه توسل به و يا به عبارت ديگر احكام سلطانيه بود. ولي » تعزيرات حكومتي«الزم بود 

ارتقاء » حكم اولي«يك توجيه شرعي مقبول نبود احكام سلطانيه به مقام  ازنياز بي تمهيداين 
  يافت.مي

فروشان و مجازات گران ةسئوال و پاسخ هر دو به صورتي بيان شده بود كه نه تنها مسئل
. ولي شوراي كردميرا هم حل » سلطانيه«يل مسا بقية زمينة، بلكه قانونگذاري در محتكران

تعزيراتي وجود  داشت. در طرح مجلس هنوز مواردينميخالفت برنگهبان هنوز دست از م
شد. اينكه چرا در تعيين مجازات ميشورا با موازين شرعي مشوق استقامت  كه مغايرتش داشت
را نكرده و بيواسطه حكم به شالق و حبس  »تهديد«و  »توبيخ«و  »موعظه«مراتب  ةمالحظ

ة اصالحاتي كه مجلس در اثر ). مجموع...و 379 ،6 ،مدنيده بودند يكي از اين موارد بود (دا
را چنان كاهش  مجازاتها شدت به عمل آوردهاي شوراي نگهبان در طرح تشديد مجازات مخالفت

توانست باشد. در نتيجه دولت ترجيح داد كه ديگر هيچ محتكر و گرانفروشي را از آن باكي نمي
بطلبد. پاسخ مثبت بود. مجمع در تاريخ  مصلحت سئله را از مجمع تشخيصداد حل م

طالبان  ةكه آرزوي هم ، آنچنانتصويب كردرا » قانون تعزيرات حكومتي« 23/12/67
آورد. مجازاتهاي منظور شده در اين مجازاتهاي سخت براي گرانفروشان و محتكران را بر مي

كه در سئوال كميسيون قضائي مجلس از  است مشخص و از نوعي ميزانقانون همه از نظر 
  )....و 810 ،1367، قوانين(از شالق خبري نيست  البته در آنشده بود.  برشمردهخميني 

در  و با تصويب قانون تعزيرات حكومتيمجلس  ةبا پاسخهاي خميني به سئواالت دوگان
ه گرچه هنوز مفهوم جديدي وارد نظام قانونگذاري جمهوري اسالمي شد ك ،مجمع تشخيص

شرعي آنست. لي صفت حكومتي آن دليل ماهيت غيركشد، وعنوان تعزيرات را به دوش مي
زند بر تعزيرات شرعي مهر باطل مي گذاري نظامومتي با حضور خود در قاموس قانونتعزيرات حك
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گرداند. از اين پس يك بخش از قوانيني كه مجازاتي، كتابهاي فقهي باز مي صفحاترا به و آن
گيرد زير عنوان تعزيرات قصاص، حدود و ديه، را براي جرمي در نظر مي ةارج از حيطخ

 »قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني«شود. از آن جمله است حكومتي ظاهر مي
). ...و 824: 1367 ،قوانين(رسيد  مصلحت به تصويب مجمع تشخيص 23/12/67كه در تاريخ 

امور قضائي تعزيرات حكومتي  ةتصميم گرفت رسيدگي به كلي 37/9/69همين مجمع در تاريخ 
  .8)677: 1369 ،قوانين(قضائيه انتقال بيابد  ةمجريه مستقر بود به قو ةكه تا آن زمان در قو

  حكم حكومتي

طرحها و لوايحي كه موضوع گزارش اين فصل  ةاز بررسي نظريات شوراي نگهبان دربار
انگيخت را بر مي ،از موضع شرع ،كه آنچه در اصل مخالفت شورا گرفتتوان نتيجه مي ستبوده ا

دخالت دولت در مناسبات اجتماعي مردم بود، چه آنجا كه دخالت در امر مالكيت ارضي، ملكي 
گرفت و چه در مورد مسائل كيفري، كه از نظر و روابط كارفرما و كارگر و زن و شوهر صورت مي

 گونهتهاي شوراي نگهبان با اينفمخال ة. دايراستصي هم موضوع حقوق خصو شرع مصطلح باز
هائي است كه تا به حال در اين فصل مورد اشاره قرار گرفته دخالتها وسيعتر و متنوعتر از نمونه

ديگر  ةآيد پيش از گذار به بررسي چگونگي حل اين مسئله به چند نمون. از اينرو الزم مياست
  :9يندازيمب ،نيز نظري، گرچه كوتاه

عمليات شهرك  ةقانوني ادام ةاليح«شوراي نگهبان تفسير مجلس از  27/7/60ر تاريخ د
به تصويب شوراي انقالب رسيده بود مغاير با شرع  25/12/58را كه در تاريخ » تعاوني دانشگاه

 ،»حقوق اشخاص حقوقي يا حقيقي«دليل كه آن تفسير موجب سلب  ، به اينخواند و رد كرد
شد. موضوع بدون جلب رضايت آنها مي ،مان شهرك را به عهده داشتندكساني كه ساختيعني 

 ةبود. اليحه به وزارتخان ساختمانيعمليات  ةاجازه به وزارت مسكن و شهرسازي به ادام ه،اليح
بنا بر كند. و » تصاحب«ارزيابي داد عمليات انجام شده تا آنزمان را پس از اجازه مي مزبور

  ).611 ،1358 ،قوانين. و، 206، 4 ،مدنياز تصاحب، تملك بود (منظور قانون  ،تفسير مجلس
التحصيالن و دانشجويان بورس مجلس تصميم گرفت تعهدي را كه فارغ 4/12/60 در
نهاي ا، مؤسسات و ارگهاوزارتخانه دربه خدمت  ، تبديلدر دانشگاه داده بودند كار رايگرفته ب

. شوراي نگهبان اين تصميم را ه امكانپذير نبود، چون استخدامشان در دانشگاديگر دولتي بكند
گيرنده به لزوم توافق اشخاص مورد نظر با انتقال دليل كه تصميمبه اين  ،مغاير با شرع خواند

  )....و 224 ،4 ،مدنيشد (مي اناين غفلت موجب لطمه به حقوق شخصي آن و توجه نكرده بود
تصويب مجلس رسيد معادن را دولتي به  26/2/62كه در تاريخ » قانوني معادن ةاليح«

منوط به  اگر واقع در امالك شخصي يا موقوفاتي بود يرا، حتبرداري از معادن كرد و بهرهمي
بر معادن واقع در   ساخت. نظر شوراي نگهبان اين بود كه شمول اين مصوبهاجازه از دولت مي

عارف مورد استفاده قرار شخصي مت في و معادني كه براي تأمين حوائجامالك شخصي و موقو
به دخالت خميني كشيد كه در فتوائي استفاده از  د مغاير شرع است. حل مسئله نهايتاًگيرمي

ي ، حترا معادن واقع در زمين شخصي را محدود به مقدار عرف كرد و معادني چون نفت و گاز
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تواند آنها دولت اسالمي مي«اشخاص باشد، از تبعيت ملكيت شخصي خارج ساخت  كلاگر در م
را بپردازد » شدهزمين تصرف ةرا استخراج كند. ولي بايد قيمت امالك اشخاص و يا اجار

  )....و 239 ،همانجا(
به تصويب مجلس  17/3/61را كه در » آب ةطرح قانوني توزيع عادالن«شوراي نگهبان 

مصرف خود  رسيده بود به اين دليل مغاير شرع خواند كه مالك چاه را موظف به فروش مازاد
براي مدت محدود قابل اعمال  و نمود. به نظر شورا اين تكليف تنها در صورت وجود ضرورتمي

صورت اختالف بين دولت و در به دستگاههاي اجرايي،  بود. شورا عالوه بر اين ارجاع داوري
 ،جاهمان(نمود هاي صالح ميست و اين كار را منحصر به دادگاهدانمغاير شرع ميرا  مالك آب،

  )....و 245
مجلس اليحة مصادرة اموال فراريان به خارج از كشور را به اتهام ضدانقالبي  20/10/61در 

متواري بودن از «بودن تصويب كرد. به نظر شوراي نگهبان اين تصميم مغاير با شرع بود، چرا كه 
  ). ...و 322، انجاهم» (باشدكشور و اقامت در خارج شرعاً موضوع احكامي كه در اليحه ذكر شد نمي

كارفرمايان بخش خصوصي را  5/10/62مصوب » عمومية طرح قانوني خدمت وظيف«در 
خدمت به كار خود اعاده بدهند. ايراد شرعي  ةموظف كرده بودند كه سربازان را پس از خاتم

فرما شخص داد بين كارگر و كارشوراي نگهبان اين بود كه در صورت فقدان اين شرط در قرار
  ).و... 322، همانجا(توان به اجراي آن وادار كرد را نمياخير 

اين سمت  22/3/65، مصوب »مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ةاليح«در 
داد و خواهان به وزارت كشاورزي واگذار شده بود. شوراي نگهبان نظر بر مغايرت آن با شرع 

  )....و 371 ،همانجا(هاي صالح شد ارجاع آن به دادگاه
هاي به اصطالح از انگيزه صرفنظرمخالفت شوراي نگهبان با دخالت دولت در امور مذكور 

. در واقع با حركت از موضع شرع بود بودبر موضع شرع  نسبت به همين امور  متكيطبقاتي آن 
گرفت و با تهديد و تحديد آنها توسط كه شوراي نگهبان جانب مالكيت خصوصي و مالكان را مي

  كرد.  ا دخالت دولت در عقود مدني مخالفت ميدولت و ي
پيشتر به اين واقعيت كه شرع شيعي خود را به طور عمده با حقوق خصوصي مشغول 

مجازاتهاي اسالمي هم تعلق به  يكرده است اشاره شد. گفتيم كه در نگاه شرع مصطلح حت
ومي موضع نظري د. علت اصلي كاستي توجه شرع شيعي به حقوق عمدولتي دارامور غير ةحوز

فقهاي شيعه، هم به علت اينكه حكومت مانع دخالت و عملي سنتي آن در امر حكومت است. 
شد و هم به اين دليل كه فقها خود حكومت را حق امام و بنابرين آنها در امور مذكور مي

اين ارزيابي را  كردند.دانستند توجهي به حقوق حكومتي نميپادشاهان را غاصب اين حق مي
بر فتاوي آن زمان خميني نوشتند تائيد  1366اي كه در سال در مقدمه حوزه ةويسندگان مجلن

  خوانيم:) مي22 ،23كنند. در آنجا (مي
ملكة اجتهاد و استنباط را از محدودة اعمال فردي و احكام شخصي خارج «فقهاي شيعي 

فقيهاني در وادي احكام  نساختند و از حوزة بايد و نبايدهاي انفرادي بيرون نبردند. و اگر
شمار از اند جز اندكي انگشتحكومتي و ادارة اجتماع كاوش كرده و رنجي به جان خريده
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مرز احكام كلي و اصل اثبات يا رد حكومت پيشتر نرفتند و به تفريع فروع حكومت 
  ».نپرداختند

 دفاعو وق خصوصي قشرع به حقوق عمومي و تمركز بر ح يتوجه كمبنابر اين سابقه، يا 
توانست كه ة مصوبات مجلس جز اين نمياز مالكيت خصوصي، شوراي نگهبان در داوري دربار

شد آنرا مغاير با موازين شرعي ببيند مي مواجهحقوق خصوصي  ةهرجا با دخالت دولت در حوز
كه  شدميرفتار آن فقهائي تابع خودآگاه شوراي نگهبان ناو مخالفت خود را اعالم كند. بنابرين 

دانستند. حكومت حقي بود كه توسط دولت غصب شده حكومت واقعي را از آن امام غايب مي
در ، اكنون وداشت ولي فقيه بود، ق تحديد حقوق شخصي را كه حبود. در نظر آنها مرجعي 

را در بررسي مصوبات  اين نظريههائي از قبول . نمونهبودغايب  اميب امان ،رياست حكومت مقام
مركب از مجلس و هيئت  ، دولت،فصل مشاهده كرديم. در اين تصور مبهم مجلس در همين

قرار داشت، و از اينرو مجاز به دخالت در امور  غاصب در معرض اتهام به عنوانهنوز  ،وزرا
شوراي نگهبان در قيد سنت شرع مانع از درك موقعيت فعلي  بنديخصوصي مردم نبود. پاي

حكومت،  حتي اينكه دولت موجود نه در عرض شد.مي عضوي از دستگاه دولت به مثابةخود، 
توانست هم رد. شورا ازين موضع به سختي ميكنمي شكل را رفعبلكه در ذيل آن قرار داشت م

نگهبان شرع باشد و هم با دخالت دولت در امور مربوط به حقوق خصوصي افراد موافقت كند. با 
موضع حقوق  برهنوز شوراي نگهبان ده بود اينكه شرايط تغيير كرده و دولت اسالمي تشكيل ش

كرد اين بود كه رد. واقعيت ديگري كه كار شوراي نگهبان را مشكل ميكخصوصي پافشاري مي
اي ايجاد شده بود كه خاستگاه بسيار متفاوت با آن جامعه ةجمهوري اسالمي در يك جامع

ي مبتني بر روابط و ااساس جامعه داد. در حاليكه شرع برتاريخي شرع را تشكيل مي
ل ياقتصادي و اجتماعي به وجود آمده و در پي پاسخگوئي به مسا ةساد ساختارهاي نسبتاً

 ةبارة همين دستگاه درخصوصي اين جامعه بود اكنون شوراي نگهبان بايستي بر پاي ـ حقوقي
از شوراي ايفاي اين نقش  تصميم بگيرد. انتظار ة امروزبسيار پيچيدة مقتضيات قانوني يك جامع

هنوز قادر به هضم مناسبات جديد اجتماعي در دستگاه » هاي علميهحوزه«نگهبان در حاليكه 
در » تصرف كردة خود«هنوز جائي براي دولت و در حاليكه خود شورا فقهي خود نشده بودند، 

 ندنسبت بين شرع و قانون نداده بود ةبينانه به مسئلنكرده و پاسخي واقعاين دستگاه پيدا 
نياز به قانون را با  ، كهمانند واعظي ،در مجلس بودند االسالمهائي مثالًبيهوده بود. هنوز حجت

مسائل  ةخميني را براي تأمين هم تحريرالوسيلهشدند و استناد به كفايت ادعائي شرع منكر مي
رسيد پاي كه ميو). يا مانند عباسي فرد، نماينده 17 ،26/1/61 ،ممدانستند (مي كافي حقوقي

اگر بر اساس قانون دادگاه رأي به تقاضاي طالق توسط مرد نداد، ولي مرد با تكيه به حق شرعي 
بلي «پاسخ خود او روشن بود. » آيا زن مطلقه هست يا نه؟« ؟شودخود زن را مطلقه كرد چه مي

  ). 22 ،28/8/68 ،مم» (مطلقه است قطعاً
يكطرف و كوشش هرچه  ازبان همانطور كه در فصل دوم ديديم مقاومت شوراي نگه

 ازبيشتر دولت و مجلس براي گشودن راههاي قانوني دخالت دولت در ساحت عمومي جامعه 
قوانين در اثر رفت  . تعويق تصويبكردايجاد ميدر امر قانونگذاري بسياري  تطرف ديگر اختالال



 

 ٢٣٠

علت تغييرات  به قوانينمصوبات بين مجلس و شوراي نگهبان، رقيق شدن محتوائي  و آمدهاي
هبان، انصراف از قانون به خاطر امتناع مجلس يا گمتعدد در طرحها و لوايح به خواست شوراي ن

 ، از جملة ايندولت از قبول تغييرات مطلوب شورا و اجراي قانون به رغم عدم تصويب آن
بات با اشاره كرديم و با نسبت مصو تبود. در فصل دوم به نمودار آماري اين اختالال تاختالال

ديديم  وها و سردرگمي مصوبات بين مجلس و شوراي نگهبان آشنا شديم. ها، دفعات رديهرديه
شم دولت و مجلس، خاصه اعضاي هاي شوراي نگهبان موجب نارضايتي و گاه خرديهكه 

بخواهند كرد شكايت نزد خميني ببرند و از او شد و آنها را وادار ميدولتگراي اين دو نهاد، مي
هاي جداگانه به بكند. ديديم كه خميني چگونه، چه با توصيهدخالت حل مشكل  رايكه ب

كرد. به كشمكش، و چه با توسيع و تحديد اختيارات اين و آن سعي در حل مسئله مي طرفين
، روزي كه آن 1366را تا شانزدهم دي  تالشهاي خمينيعدم كفايت راه حلها اشاره كرديم و 

در مقابل استنباط  بود نامه واكنشياين اي نوشت، دنبال نموديم. مشهور را به خامنه ةنام
 ةاي در نماز جمعاي از فتاوي خميني در رابطه با شرط ضمن عقد در قانون كار. خامنهخامنه

هر «گفته بود كه منظور خميني از اعتبار شرطهاي قابل تنفيذ در قانون كار  11/10/66روز 
اسالم است و نه فراتر از  ةچهارچوب احكام پذيرفته شدشرطي نيست. آن شرطي است كه در 

  اي نوشت:خطاب به خامنه و خميني اين تعبير را به كلي نادرست خواند». آن
شود كه شما حكومت را كه به از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اينطور ظاهر مي

آل و سلم  اي كه از جانب خدا به نبي اكرم صلي اللـه عليه ومعناي واليت مطلقه
واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعية الهيه تقدم دارد صحيح 

ام حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي دانيد و تعبير به آنچه اينجانب گفتهنمي
اختيارات است به كلي بر خالف گفتة اينجانب است. اگر اختيارات حكومت در چهار 

است بايد عرض حكومت الهيه و واليت مفوضه به نبي اسالم چوب احكام فرعية الهيه 
محتوا باشد [...] بايد عرض كنم حكومت[...] يكي از معنا و بي[...] يك پديدة بي

احكام اولية اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. 
خراب و پول منزل را به تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است حاكم مي

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه صاحبش رد كند. حاكم مي
تواند ضرار باشد در صورتي كه دفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي

قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف 
تواند هر امري را چه عبادي  يا يكجانبه لغو كند و ميمصالح كشور و اسالم باشد 

غيرعبادي است كه جريان آن مخالف مصالح اسالم است از آن مادامي كه چنين است 
تواند از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه جلوگيري كند. حكومت مي

  ).17/10/66 .،ك(مخالف صالح كشور اسالمي دانست موقتاً جلوگيري كند 
حكومت يكي از احكام ـ 1 توان به ترتيب زير جمعبندي كرد:اين نامه را مي ةعمدنكات 

، مانند نماز و روزه و حج تقدم دارد، به اين معني »احكام فرعيه«اسالم است و بر جميع  ةاولي
   تواند آنها را تعطيل كند.كه مي
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مـت الهيه ناشي اختيارات اين حكومت مطلق است. مطلقيت آن از مطلقيت حكوـ  2
   .10شود كه به نبي اكرم و پس از او امامان و فقها مفوض شده استمي

مغاير را مادام كه » اسالم ةاحكام فرعي«دهد اختيارات مطلق حكومت به او اجازه ميـ  3
 د تعطيل كند.با مصالح اسالم و كشور باش

هميشه قابليت اجرائي  شودموقتي بودن تعطيل احكام گفته مي ةآنچه در اين نامه دربار
در همان مكان  ساختنشود ديگر قابل ندارد. مسجدي كه به خاطر تعريض خيابان خراب مي

  گردانند.كنند دوباره به صاحبش بر نمينيست. ملكي را كه براي تمليك غير مصادره مي
اجازه داد هر  حكومتخميني با اين نامه به صورت نظري دست حكومت را باز كرد و به 

ي ااي كه مبنيا آن موازين شرعيه» احكام فرعيه«كه مصلحتش اقتضا كند خود را ازقيد  جا
كرد اسالمي دهد رها سازد. آنچه اين اجازه را توجيه ميهاي شوراي نگهبان را تشكيل ميرديه

بودن حكومت بود. اسالمي بودن حكومت جواز مشروعيت احكام آن بود. حكومت براي اثبات 
  نداشت. » احكام فرعيه«ود ديگر نيازي به قبول قيود اسالمي بودن خ

دليل اسالمي بودن حكومت چيست؟  :ماندمي بي پاسخالبته در اين توجيه يك سئوال 
اگر دليل اسالمي بودن اجراي احكام است پس چگونه حكومتي كه خود را مجاز به تعطيل آنها 

  تواند هنوز ادعاي اسالمي بودن بكند.داند ميمي
شد مصرف مي ،كه پيش از آن نيز گاه، ولي به ندرت» حكم حكومتي«ن نامه مفهوم با اي
ي بر أتواند بر اساس مصلحت نظام و بر مبناي رنها افتاد. حكم حكومتي آن شد كه ميابر سر زب

شرعي از حيز اعتبار حكم ديگري را، چه شرعي و چه غير هر ،اولي بودن حكومت در شرع
دخالتهاي خميني در قلمروي قواي حكومت مصداق حكم حكومتي  ةهمبيندازد. به اين معني 

و يا فرمان مالحظات شرعي شوراي نگهبان را باطل  اتوانست با صدور يك فتوبود. او بود كه مي
د و يا بكاهد. با اين قانون اساسي اختيارات اين يا آن ارگان حكومتي را بيفزاي در فرازبسازد و يا 
از اهم  و صراحتاً هنوز حتي خود خميني هم حكومت را رسماً 1366ي جا كه تا دوجود از آن
هم به اين معني كه مجاز به تعطيل احكام شرع بشود، سخن ة اسالم نخوانده بود، آناحكام اولي

شد. حال با طرح صريح مفهوم حكم چنداني هم در باب حكم حكومتي از كسي شنيده نمي
دست به توضيح و توجيه و شرح تفاوت آن با حكومتي نوبت آن شد كه مفسران حكومتي 

تر از همه باز كنند. فعالو اهميت آن قلمفرسائي  بودن احكام ثانويه و اوليه بزنند و در اسالمي
 ةروزنام ةشمارچند اي بود كه در آذري قمي بود. حكم حكومتي عنوان مقاله اللـههم آيت

مه تازگي مسئله و طرح وسيع آن درمطبوعات به بعد) انتشار يافت. با اينه 16/10/66(از  رسالت
ديگري كه در اينباره  تدر نظراهم ين مقاله و ادر هم ، كه آوردابهاماتي را نيز باخود همراه مي

شد به تعيين مرجع صدور حكم ميخورد. يكي از ابهامات مربوط ابراز شد به چشم مي
شخص و يا مقام ولي يا تنها  آنست ي، اينكه آيا اين مرجع حكومت در مجموع اجزاحكومتي

يل به تعلق حكم حكومتي به حكومت به آن اكه موافقان تحديد اختيارات رهبر مفقيه. در حالي
، طرفدران مطلقيت قدرت ولي فقيه 11قواي حكومتي باشد ةهم ةكه در برگيرند هستندمعني 

ت كه هنوز نيز دانند. نظر شوراي نگهبان نيز همين است. اين نظري اسرهبر مي ةرا ويژآن
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طلب كار اصالحكنند، حتي بخش محافظهحكومت متعصبانه از آن حمايت مي» كارانمحافظه«
ابهام ديگر، همانطور كه اشاره رفت، به مدت اعتبار  رهبري مهدي كروبي و محمد خاتمي. به

قتي تأكيد بر مو ينشود. در حاليكه متشرعآن با احكام اوليه مربوط مي رابطةحكم حكومتي و 
دهند بدون پاسخ از ، ديگران ترجيح ميكنندمي احكام اوليه توسط حكم حكومتي بودن تعطيل

ه منظور خميني بود، اهم احكام شرع به ك ه بگذرند و يا حكم حكومتي را، آنطوركنار اين مسئل
  حساب آورند، طوري كه اعمالش عين رعايت شرع باشد و نه نافي آن. 
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12  

  نقش مصلحت نظام در برائت از احكام
  
  
  

همانطور كه اشاره شد حكم حكومتي مبتني بر مصلحت حكومت و نظام است. بنابرين 
توان با صدور حكم حكومتي قانون وضع كرد، حتي اگر هرگاه مصلحت نظام اقتضاء كند مي

كند. توسل به دليل مصلحت ر آووضع و اجراي آن قانون تعطيل حكمي از احكام اسالمي را الزام
داشته و در فقه اسالمي ذيل عنوان مصالح  مستمر ايهكه در تاريخ حكومتهاي اسالمي سابق

ت در مذهب شيعه يك مرسله و استصالح راه يافته و مقبول غالب مذاهب اهل سنت بوده اس
مصالح مرسله  ت فقهاي شيعه با علت مخالف ةباراللـه محمد ابراهيم جناتي دربدعت است. آيت

پذيرش آن متضمن مفاسد زياد است. اعتراف به نقص در تشريع، ايجاد امكان براي «نويسد مي
برخاستن آراي متعدد و متشتت در يك عصر واحد و اين كه مصالح مرسل از اظهر ظن و 
گمانهائي است كه در فقه اسالمي اعتقاد به آن ممنوع شمرده شده است از جملة اين 

از همينگونه است. به قول جناتي داليلي لت مخالفت فقهاي شيعه با استصالح نيز . ع»مفاسدند
هاي مختلف عبادي، آنان بر اين اعتقادند كه تمام اصول احكام و قوانين كلي آن در زمينه«

ماعي، حقوقي، علمي، سياسي، اخالقي، كيفري و ... به ما رسيده است و لذا براي تاقتصادي، اج
. اين مخالفت 1»دث واقعه و موضوعات مستحدثه نيازي به اين منابع نداريمشناخت احكام حوا

تصديق اين قول را از بيان محمد به اعصار گذشته محدود نبود، بلكه پس از آن نيز ادامه يافت. 
خوانيم، آنجا كه او قبول جعل حكم صادق شريعتي در ارتباط با حكم حكومتي و واليت فقيه مي

 2 ).49دهند (شمرد كه رأي به حقانيت واليت مطلقة فقيه ميئي ميحكومتي را خاص فقها

حكومت نشسته است مخالفتها به هر دليل كه باشد براي فقيهي كه اكنون ديگر بر مسند 
تواند اعتبار داشته باشد. اقتضاي ست نميحكومت اگوئي به مقتضيات حقوقي و ناچار به پاسخ

ي افقهاي اهل سنت را به قبول جعل حكم بر مبن حكومت، يعني همان عاملي كه بسياري از
 حاكمبه سراغ فقهاي  و...)  اكنون 160،محمصانيكرد (مصالح مرسله و استصالح وادار مي

شيعي مذهب نيز آمده و آنها وادار به صدور حكم حكومتي حتي به قيمت تعطيل احكام اوليه 
 ةكرد از توسعود را هرچه ناگزيرتر ميمرد د. عسري كه دست يازيدن به اين دو امرِ سابقاًنكمي

در  هشد كه مستحدثات يك جامعو گسترش و فشار مسائلي ناشي مي 3الفراغة منطقه فزايند
خميني را به ياد حكم حكومتي و  ،همانطور كه ديديم ،د. اجباردهعصر جديد را تشكيل مي
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در حل مشكالت  نستتوامي اين مفاهيممصلحت انداخت و او را متوجه سهم بزرگي كرد كه 
ة نوشتن توجيهات گذاري داشته باشد. حكم تطهير و وجوبش صادر شد و مفسران نيز وظيفقانون

انداز به تاريخ به صورت يك چشم حوزه ةمجل آنرا به عهده گرفتند. اين كار را مثالً شرعي
م داد. نتيجه هدي انجا ةآن در افعال و اقوال ائم بردمصلحت و موارد كار ةبارنظريات مذاهب در

» اين اسلوب را در انحصار خود ندانسته و ديگران را از آن برحذر نكرده«آنكه پيامبر و امام علي 
انجام داد. او از اين  رسالت ةدر روزنام متعدديمقاالت  طي نيز . اين كار را آذري قمي4بودند

است و همه  مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز«قول خميني شاهد گرفت كه 
عنوان براي را » همه چيز فداي مصلحت نظام«عبارت او ). 15/1/67» (بايد تابع آن باشيم

 از آننويسي توجيهاتاينگونه ). 20/1/68كرد (انتخاب اين موضوع   ةبارة خود درآخرين مقال
بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت شد. از جمله در كتاب نيز گاه تكرار مي پس
كه حكم حكومتي مبتني بر اينضمن تأكيد بر اين كتاب از محمد صادق شريعتي. او در  نظام

شمارد: هدي در اين امر مي ةرا منتج از حق رسول و ائم، حق فقيه در صدور آنمصلحت است
در منابع شيعي حاكميت خداوند در واليت بر مردم پس از رسول اكرم (ص) و ائمة هدي (ع) «

ل [...] تفويض شده است. حكم ناشي از واليت فقيه، حكم اللـه محسوب نيابتاً به فقهاي عاد
). 116» (شده و تبعيت از او اطاعت از خداوند و مخالفتش عصيان خداوند شمرده شده است

كند و از االسالم صرامي نيز، گرچه از اطالق صفت حكم الهي به حكم ولي فقيه پرهيز ميحجت
فقه «ماند ولي با تفكيك بين غافل نمي» مدون شيعه فقه«لحت در ذكر فقدان جايگاه مص

راه حلي براي مشروع  ةو قرار دادن مصلحت در جايگاه اخير متصور ارائ» الحكومهفقه«و » مدون
  شود.  انديشي ميساختن مصلحت

  
  مجمع تشخيص مصلحت نظام

كم اي صادر كرد حبه خامنه اشة يادشدهنخستين حكم حكومتي كه خميني پس از نام
 ندتشكيل آنرا اينطور تنظيم كرده بود نمايشنامةبر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. 

به خميني بنويسند  14/11/66اي به تاريخ احمد خميني، نامهة كه ابتدا سران سه قوه، به اضاف
 ةپس از اشاره به اشكاالت ناشي ازطول روند قانونگذاري و پس از تذكر اين كه در ساي ،و در آن

از او بپرسند كه آيا  است بر طرف شده» از لحاظ نظري«اظهارات اخير او اين مشكالت 
جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختالف مجلس و شوراي «

نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي با تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را 
قدم بعدي پاسخ مثبت خميني بود كه و...).  42 بشيري،، 71/،18/9 .،س، (مهرپور» بيان نمايد

  سه روز بعد نوشته شد:
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل  زير نظر كارشناسان كه در تشخيص 
اين امور مرجع هستند احتياج به اين مرحله نيست، لكن براي غايت احتياط در 

راي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل صورتي كه بين مجلس شوراي اسالمي و شو
اي، اسالم خامنهنشد مجمعي مركب از فقهاي شوراي نگهبان و حضرات حجج
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ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني
مربوط براي تشخيص مصلت نظام اسالمي تشكيل گردد و در صورت لزوم از 

 دعوت به عمل آيد، و پس از مشورتهاي الزم رأي اكثريت كارشناسان ديگري هم
. نمايداعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار بگيرد. احمد در مجمع شركت مي

  ). 846: 2 ،بازنگري(
نامه براي از اولين اقدامات آن تدوين آئين يكيو  مجمع بر اساس اين حكم تشكيل شد 

خميني آمده  كرد؛ ابتدا در حدي كه در نامةين مياختيارات مجمع را هم تعيكار خود بود، كه 
تا بود. اما خميني در نظري كه نسبت به اين آئيننامه ابراز داشت بر اختيارات مجمع افزود، 

آن  ةتوانست مطرح بكند و درباردانست ميقابل طرح مي مجمع كه هرچه را اكثريت جايي
مجمع در همان ابتداي تشكيل خود  ،). با اين حكم856 ،2 ،بازنگريمن، مؤتصميم بگيرد (
نه  قانونگذاري مستقل از مجلس و شوراي نگهبان شد. اين واقعه طبيعتاً نهادتبديل به يك 
را  مجلس و شوراي نگهباناختيارات مجمع  كه و نه شوراي نگهبان. از آنجا بودمقبول مجلس 

ود كه خميني دست به اعتراض زدند. نتيجه، حكم سومي ب اين هر دوكرد مي محدود
اختيارات مجمع را به صورت اول در  ةمورد صادر كرد، حكمي كه محدود ) در اين8/10/67(

  ).  ...و 46 ،1374 - 4 ،3 ،1371 ،مهرپورآورد (
تشكيل مجمع خارج از حدود قانون اساسي و تنها با استناد بر حكم ولي فقيه صورت  

ادامه يافت. در شوراي بازنگري  1367ستان تا بازنگري قانون اساسي در تاب شرايطگرفت. اين 
اختالفات بر سر لزوم وجود مجمع و اختيارات آن دو باره مطرح شد. رفسنجاني  ،قانون اساسي

اشاره به شكست توسل به  ،در توضيح چرائي تشكيل مجمع و استقرار كار آن بر اساس مصلحت
ت مبتني بر اين قاعده، لزوم ضرورت در قانونگذاري كرد. او گفت موقتي بودن مصوبا ةقاعد

ه كسب دو سوم آراء براي آن و مخالفتهاي پي در پي شوراي نگهبان موجب آن شكست شد
تذكر داد كه خود اين شورا هم در موارد بسيار مصوبات مجلس را بر اساس  او همچنين. است

مصلحت  گشتند چوندانم دنبال بهانه ميموارد زيادي دارند كه من مي« كردمصلحت رد مي
). موسوي خوئينيها گفت كار قانونگذاري 1537 ،3 ،بازنگري(» دانستند اين حكم بشودنمي
 ،پيش ازين ).1536 ،همانجا(كند انديشي و مجلس هم كاري جز اين نمييعني مصلحت اصالً

محمد يزدي توضيح داده بود كه معني  قانون اساسي، در يك نشست ديگر شوراي بازنگري
خواهيم از مرزها مي ما به دليل ضرورت و به دليل مصلحت«نديشي اينست كه امتيقن مصلحت

خواهيم از يك قانون شرعي يا از يك قانون اساسي بگذريم. يعني يك خالف شرع را بگذريم. مي
  ).838 ،2 ،بازنگري(» مرتكب بشويم و يك خالف قانون را مرتكب بشويم

با پيشنهاد امامي كاشاني  تيزدي در مخالف كه رفسنجاني، خوئينيها و اينها تذكراتي بود
شوراي نگهبان بگذارند و مجمع را  ةكار مجمع تشخيص را به عهدخواست دادند. كاشاني ميمي

احكام ثانويه و حكم حكومتي و  روز بر اساسگفت اگر شوراي نگهبان تا آنمنحل بكنند. او مي
خود را  ةخاطر آن بوده كه وظيف واليت فقيه راجع به مصوبات مجلس اظهار نظر نكرده به

 ةدانسته، ولي حال كه خميني در وصيتنامبررسي مصوبات مجلس بر اساس احكام اوليه مي
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در احكام ثانويه و احكام مربوط به واليت فقيه  ،ات كشوريخود از شورا خواسته با توجه به ضرور
در عين اد امامي كاشاني كه . پيشنه5شورا واگذار شود ةمجمع بايد به عهد ةنظر بدهد اين وظيف

سخنگويان مجلس هم از  بان از مجمع تشخيص بود رد شد.بيانگر نارضايتي شوراي نگهحال 
آنها از استقالل مجمع در قانونگذاري بود. شكايت را  نارضايتيكار مجمع شكايت داشتند. 

من نيز از ؤلي و م). موسوي اردبي842 ،1، بازنگري(كردند  ابرازبيات و نجفقلي حبيبي  اللـهاسد
مؤثر شد. شورا در تبيين  ظاهراً ان). اعتراض آن853، 846 ،1 ،بازنگري( حمايت كردندآنها 

قانون اساسي اختيار قانونگذاري مستقل را از آن   112در قالب اصل  تشخيص اختيارات مجمع
از آن دوم توضيح داديم اين عمل مانع  بخشاول و دوم  فصلسلب كرد. ولي همانطور كه در 

نشد كه مجمع از آن پس هم به قانونگذاري مستقل ادامه بدهد. مجوز آنهم اختياري بود كه در 
از طريق مجمع تشخيص مصلحت «قانون اساسي آمده است، آنجا كه رهبر  110اصل  8بند 
  پردازد. مي» حل معضالت نظام«به » نظام

خود مجمع را نيز، مانند  ،قانونگذاري بر اساس تشخيص مصلحت نظام و در مجاورت رهبر
دهد كه مافوق شرع و قانون اساسي است. نهادي كه حق تعطيل رهبر، در موقعيتي قرار مي

  احكام شرع را داشته باشد، باك از تعطيل اصول قانون اساسي نيز ندارد. 
رهبر گذاشت، ولي  ةبا اينكه شوراي بازنگري قانون اساسي تعيين اعضاي مجمع را به عهد

ي ابتدا تركيب منظور در فرمان خميني را، در ارتباط با عضويت اشخاص حقوقي (اعضاي اخامنه
شوراي نگهبان، سران سه قوه، رئيس كميسيون مجلس و وزير مربوط به موضوع تصميم) حفظ 

توجهي به حفظ تعادل بين جناحهاي قدرت در اين تركيب ننمود،  ،كرد. اما برخالف خميني
) جز چند استثناء همگي به جناح 1380ع (منتصب در اواخر اسفندكه اعضاي فعلي مجم طوري

، 1375اي در اسفند كار تعلق دارند. تغيير مهم ديگري كه به دستور خامنهبه اصطالح محافظه
، در تركيب اعضاي مجمع ايجاد شد افزايش اعضاي يانتخابات رياست جمهور ةيعني در آستان

رياست  ه عهدةرياست مجمع، كه تا آنزمان ب نجاني بهبرگماري هاشمي رفس و به سه برابر آن
  بود.  يجمهور

سنجش  مثل هم به مجمع تفويض كرد.اي اي اختيارات تازهدر همين فرصت خامنه
ها و نظارت ة تحقق آن سياستكمبودها و امكانات، تعيين سياستهاي كلي نظام، پيگيري و مطالب

مستشار عالي  ةدر ايفاي اين اختيارات به مثاب بر اوضاع كشور. گرچه قرار بر آن شد كه مجمع
كرد كه ه رياست مجمع انتصاب شد معلوم ميرهبر عمل بكند، ولي موقعيت شخصي كسي كه ب

  .6مشاورت تعريف دقيق اختيارات مجمع نبود
 ةكه حالل هم بود انتظار سران رژيم از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت آنحداقل 

اي منتشر شد با خميني به خامنه ةنجاني در همان روزي كه ناممشكالت قانونگذاري باشد. رفس
احساسي آكنده از شوق پيروزي از اعضاي شوراي نگهبان خواست تا دست از مقابله با نظريات 

مسدود شده و ديگر كسي را  هاامام بردارند، زيرا كه با فرمان امام ديگر راه كجرويها و زهدفروشي
). موسوي 16/10/66 .،كدولت بشود (اجراي وظايف م اسالم مانع مجال آن نخواهد بود كه به نا

د شد. او گفت حل خواه» ة مسائلهم«خود اميدوار شد كه از اين پس ديگر  ةاردبيلي به نوب
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نهاي ديگري كه او با مضمون مشابه در ماههاي پيش صادر كرده بود افرمان اخير خميني و فرم
). موسوي نخست وزير هم از فرط 28/10/66 .،ك( استوردهاي انقالب مهمتر ااز تمام دست

مسائل و  ةدهد كه بر همو گفت فرمان خميني به دولت امكان آنرا مي ه افراط افتاداشوق به ر
 ةفرمان جامع كه اين). وزير كشور نيز خوشحال شد 20/10/66 .،كمشكالت دنيا فائق آيد (

). شوراي نگهبان هم قول داد كه بر 23/11/66 .،كبست بيرون خواهد آورد (مسلمين را از بن
). همه همانجا(مصوبات رد شده خواهد پرداخت  ةباراسي فتاوي خميني به تجديد نظر دراس

 گذاري براي هميشه از ميان برداشته شده است. حال بودند كه مشكل قانونخوش

ين . درست است كه مجمع در طول فعاليت رسمي خود بارها به اختالف بنشدولي اينطور 
انديشي و با برائت از شرع و گاه از قانون اساسي مجلس و شوراي نگهبان بر اساس مصلحت

  است:فيصله داده است، ولي مشكالت بسياري هنوز باقي مانده 
مجمع و تمايل آن به پرهيز هرچه بيشتر  نةگذاراـ ناخشنودي مجلس از اختيارات قانون 1

موجب آن شده  ،خود به مجمع ةارجاع مصوبات ردشد از افزايش اين اختيارت از طريق امتناع از
كرده و آنها را  صرفنظراست كه مجلس يا دولت از تصويب بخشي از طرحها و لوايح خود 

  يا مسترد بدارند. بگذارند مسكوت
ز تصويب اگر مجلس مايل به مسكوت گذاشتن طرحي نباشد و يا دولت نخواهد اـ  2

ي نگهبان تن در ماند جزين كه به خواستهاي شورااي نمياي چشمپوشي كند چارهاليحه
ماند. بايد توجه داشت كه نميي اثرديگر طرح يا اليحه اولية ي اجا كه از محتوبدهند، گاه تا آن

نويسي بر مصوبات مجلس اي در فعاليت شوراي نگهبان و رديهتشكيل مجمع تأثير قابل مالحظه
در هر دوره بر تعداد زيادي از مصوبات  ،در مجلساز تمايل غالب  صرفنظرنگذاشته است. شورا 

  مهر مغايرت با شرع زده و آنها را به مجلس باز گردانده است. آن
باشد، چنانچه مصلحت مي» كارانهمحافظه«مجمع كه خود داراي يك گرايش سياسي ـ  3

ز تمايلي به ، و خود نينه در قبول ايرادات شوراي نگهبانو  ببيند را نه در تائيد مصوبات مجلس
در مورد مصوبات مجلس  گذارد. اين عمل مخصوصاًآنها نداشته باشد آنها را مسكوت مي تغيير

  ششم به كرات رخ داده است.
سازد كه مصلحتي كه معيار تصميمات واقعيت اخير اين پرسش را هم موجه ميـ  4

در زيرا تواند باشد، مردم كه نمي ةمجمع است مصلحت كدام مرجع است، مصلحت عام
مصلحت كل  خود در تعيين آن مصلحت شركت داشته باشند. مردمشرط آنست كه اينصورت 
نيست، زيرا كه در درون نظام وفاق كافي براي تأمين اين شرط وجود ندارد. پس  نظام هم

  ».  كارانمحافظه«مصلحت جناح حاكم در نظام است، جناح  ،مصلحت مجمع
واقعيت است كه مجمع در طول حيات خود مرجع حل  باوجود همة اين مشكالت، اينهم يك

انديشي بوده است. مجمع غالب طرحها و تعداد زيادي از معضالت قانونگذاري نظام بر اساس مصلحت
لوايحي را كه تكليفشان بر اساس قاعدة ضرورت و بر پاية شرط ضمن عقد يا تعزيرات حكومتي 

ن نيز به اين كار ادامه داد و به طرحها و لوايح روشن نبود بر اساس مصلحت تصويب كرد. بعد از آ
بسياري كه حكم خالف شرع گرفته بود و يا با قانون اساسي مغايرت داشت بر همين مبنا اعتبار 
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قانوني بخشيد. اهميت برخي از آنها نيز كمتر از طرحها و لوايحي كه شرح داديم نبوده است. در اين 
نشينند بر اساس جالبتر است، آنها در جلسة شورا كه مي ميان نقش فقهاي شوراي نگهبان از همه

نمايند، ولي در جلسة مجمع كه كنند و حكم مغايرت بر مصوبات مجلس صادر ميشرع قضاوت مي
  .7دهند، اينبار بر اساس مصلحت نظاميابند رأي موافق به همان مصوبات ميحضور مي

 

به تبديل رسمي مجمع تشخيص  فتاوي دي ماه خميني كه منجر :الف: مصلحت در عمل
مصلحت به مركز و محور نمادهاي قانونگذاري شد نبايد موجب اين تصور شود كه تمسك به 

آغاز كردند يا اينكه پيش از آن همة تصميمات را بر اساس موازين  1367اين ابزار را از سال 
سك به مصلحت گرفتند. بر عكس، آنچه در اين تاريخ رخ داد رسميت بخشيدن به تمشرع  مي

و اقدام براي نهادينه كردن آن در قالب مجمع تشخيص مصلحت و كارويژة آن بود. با نگاهي به 
توان به اين نتيجه رسيد كه از همان ابتدا معيار گيريها در جمهوري اسالمي ميروند تصميم

اصلي، چه در حوزة خاص قانونگذاري و چه در زمينة عام كشورداري، مصلحت نظام يا 
  امداران آن بوده است. زم

حتي اين كه عنوان اين نظام در نهايت به چه شكلي درآيد، جمهوري اسالمي يا واليت 
. 8انديشي اتخاذ شدفقيه، واليت فقيه يا واليت مطلقة فقيه، تصميمي بود كه بر مبناي مصلحت

ي بر مبناي قاعدة بر همين اساس بود كه گذار از قانونگذاري بر مبناي احكام اوليه، به قانونگذار
ضرورت، شرط ضمن عقد، تعزيرات حكومتي و سرانجام بر مبناي مصلحت صورت گرفت. كار 

توان سئوال كرد كه اعتالي مصلحت نظام و زمامداران آن سرانجام به جايي رسيده است كه مي
كم برخي از زمامداران نظام بر اجراي برخي از احكام شرع اصرار آيا حتي آنجا كه دست

  انديشي نيست؟  شان مصلحتورزند، انگيزهعصبانه ميمت
تمسك به مصلحت و حكم حكومتي در قانونگذاري از ابتداي كار، در شوراي انقالب، شروع 

توان مشاهده كرد. مثالً در شد. انعكاس آنرا در متن برخي از طرحهاي قانوني مصوب اين شورا مي
چنانچه «بود كه به دولت،   8/12/58نون مصوب قوانين معطوف به تحديد مالكيت ارضي. يكي قا

و...)، و  546، 1358، قوانينداد (، اجازة مصادرة  زمينهاي آباد را مي»مصلحت جامعه اقتضا كند
را مبناي مقرراتي قرار » مقتضاي واليت حاكم«كه  28/12/58ديگري قانون اصالحي قانون مصوب 

  و...).   61، همانجاه بودند (داده بود كه براي زمينهاي باير در نظر گرفت
اللـه بهشتي نقش مصلحت جامعة اسالمي در تصويب اصالحية همين قانون را در آيت
متذكر شد و ولي فقيه را صاحب اختيار دخالت در حق مالكيت بر اين مبنا دانست   1359ارديبهشت 

اقتضاء كند، ولي فقيه » مصالح جامعه«اللـه مشگيني اضافه كرد كه چنانچه )؛ و آيت25/1/59.، اط(
تواند زمين هر كسي را كه از طريق احياي آن و مطابق با قوانين شرع مالك آن شده است از او مي

  ).14/11/59.، اطبگيرد. (
  

منظور براي تمسك به مصلحت ب قانون مالياتهاي مستقيم نمونة ديگريب: مصلحت در امور اقتصادي: 
 تصويب شد. با 1366قانوني كه با تعويقات مكرر تازه در اسفند توجيه يك قانون مغاير با شرع است، 
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تصويب اين قانون هم آنچه از ابتداي تأسيس جمهوري اسالمي در عمل رواج داشت رسميت 
نظر در اصلي انجام گرفت كه از قرون گذشته تا آنزمان در فقه شيعه  قانوني يافت و هم تجديد

ئر است. رداخت ماليات به حكومت، به ويژه حكومت جا. منظور استنكاف از پ9الزام شرعي داشت
شمردند. خمس ، جزيه و كفارات را مجاز مياتها بود كه عموم فقهاي شيعه تنها خمس، زكقرن

و يا   ،تنها به معدن، جواهرات، تجارت، پيشه و صنعت، مال حالل آميخته با مال حرام و غنائم
گرفت، كه بايستي به امامان يا فقها، د، تعلق ميخريدنمسلمان ميزمينهائي كه اهل ذمه از غير
  شد. به نيابت امامان، پرداخت مي

زكات را تنها صاحبان شتر، گوسفند و گاو، تحت شرايطي، و توليدكنندگان گندم، جو، 
 آن هم به فقرا. جزيه ماليات سرانةپرداختند، هاي طال و نقره بايستي ميمويز و صاحبان سكه

، خراج غير ازين،). ...و 79، ...و 5 ،2، 1366 – 69 ،ن يا حاكم شرع بود (خمينياهل ذمه به اماما
بود. فقهاي شيعه حق  افتادهماليات بر زمينهاي دايري بود كه بدون جنگ به دست مسلمين 

دانستند (مدرسي كردند و به حاكم عادل روا مير سلب ميئدريافت اين ماليات را از حكومت جا
  ). ...و 2،72 ،طباطبائي
ر و ئجا خدمت به حاكم جارود. در آنخميني جز اينها سخن ديگري نمي تحريرالوسيلةدر 

كات ممنوع است، به زآوري خراج و گذارد، از قبيل جمعكارمند مي ةانجام دادن آنچه او به عهد
ها از اقسام ده يك و گمركي و غير اين«خصوص وقتي كه اين خدمات و موضوع آنها، مانند اخذ 

اگر «نويسد: مي واليت فقيههم او در كتاب   ).359 ،2نفسه نامشروع باشد (في »درآمد ظلم نو
حكومت اسالمي تحقق پيدا كند بايد با همين مالياتهائي كه داريم، يعني خمس و زكات، كه البته 

  .)29» (ماليات اخير زياد نيست، جزيه و خراجات (يا ماليات بر اراضي ملي كشاورزي) اداره شود
ع مالي آن نياز به مناب ةولي حاال حكومت اسالمي را تشكيل داده بودند و براي ادار

چنان نبود كه گريز از اخذ ماليات را ممكن بسازد. خمس را كه علما داشتند. در آمد نفت هم آن
توانست باشد؛ با خراج بر زمينهاي ملي گرفتند؛ جزيه كه گرفتنش ديگر خوشايند نميمي

اي نبود جز مشروع ساختن مالياتها و عوارض ديگري كه شد. چارهسئله حل نميكشاورزي هم م
در طول قرنها هميشه گفته بوديم هر «االسالم رضوي ممنوع بود. به قول حجت تا آنزمان شرعاً

نوع كمك مالي به حكومت حرام است و هر وجوهي كه حكومت از مردم بگيرد بدعت است، 
). ولي اين كار 28/10/62 .،اط» (را با عنوان ثانوي جايز كنندخواهند همين بدعت اكنون مي

ان ساده نبود. اختالف نظرها در همان مجلس خبرگان قانون اساسي، وقتي كه نوبت به دچن
قانون اساسي، رسيد بروز كرد. سئوال كردند كه منظور از  51مالياتها، يا موضوع اصل ةمسئل

. فاتحي خواهان پرداخت اجباري ستابطه كجادر اين ر اتماليات چيست، جاي خمس و زك
شود مگر هيچ نوع ماليات وضع نمي«آنها شد. نتيجه آن شد كه حل مشكل را با تصويب اينكه 

هم  خبرگان ). در بيرون از مجلس...و 1410 ،3 ،خبرگان(به عقب بيندازند » به موجب قانون
ه موقعي حواله كرد كه اصالحات مشگيني اقدام به اين مهم را بهمين روش را ترجيح دادند. 

گيرد. او گفت: تا آنموقع به دستور امام و بر مبناي حكم واليت همان اداري اسالمي انجام مي
  ). 14/11/59 .،ك( مالياتهاي عرفي اخذ خواهد شد
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ات زيادي اين نهاد تصميم ،1363مالياتهاي مستقيم در مجلس در آذر  ةتا طرح اليح
مالياتي كشور اتخاذ كرد و با اينكه هيچيك از آنها هم موافقتي با  اموضع يا اصالح نظ ةباردر

 ة. در بحثي كه در شور اول اليحمواجه نشدبا مخالفت آشكار شوراي نگهبان  شرع نداشت
  بود: يز قابل تمنامبرده در مجلس و بيرون از آن درگرفت سه موضع مختلف 

كشور  ةو خمس و زكات را براي اداردانستند هاي عرفي را شرعي نميـ آنها كه ماليات1
دانستند، ولي معتقد كشور الزم مية هاي عرفي را براي ادارـ آنها كه ماليات 2شمردند. كافي مي
ـ آنهائي  3د. توان تجويز كررا تنها با استناد به ضرورت و احكام ثانويه مي اين مالياتهابودند كه 

تواند بنا او ميگفتند و ميشمردند ولي فقيه مي اختيارات ةهاي عرفي را از جملكه وضع ماليات
االسالم بر مصلحت نظام اسالمي هر مالياتي را كه مقتضي بداند بر مسلمين وضع كند. حجت

اليحه كه مدعي تنظيم آن بر اساس  ةعباس رحيمي كه طرفدار نظر اول بود با اشاره به مقدم
گونه نظام مالياتي كجاي اسالم اين«داند كه خواست ببود مي» الهام از احكام دين مبين اسالم«

شود ؛ نمي»در اسالم گرفتن مال مردم حرام است«كرد كه مياو تأكيد ». را تصويب كرده است
سالم آخوندي اليحه را االو). حجت 24: 27/9/63 ،مماز مؤمنين هم خمس گرفت هم ماليات (

 ،شورا(» روي بيشتر استخطرش براي انقالب از آمريكا و شو«خطرناك خواند و گفت 
خواستند آنرا بدون استناد به ). آذري قمي از آنرو با اليحه مخالفت كرد كه مي23 ،29/9/63

ماليات را جز در مورد «خميني نقل كرد كه  تحريرالوسيلةضرورت تصويب كنند. او از  ةقاعد
ابراز شد همين امي كاشاني . نظر شوراي نگهبان هم كه توسط ام10بود» ضرورت حرام دانسته

  ). 2/10/63 .،كبود (
گفتند گذاشتند. آنها مياستدالل خود را بر عقل مي ةاما حاميان اليحه با برائت از شرع پاي

ايفاي وظايف اقتصادي، سياسي،  ةدولت اسالمي هم مانند هر دولت ديگر بدون ماليات از عهد
اندازد و حكومت را به خطر ميهم كوتاهي در اين امور و آيد. خدماتي و مالي خود بر نمي

. با توجه به همين ضرورت بود كه  رئيس مجلس در ابتداي شور اول اليحه، سازدثباتش را نابود مي
). خزاعي، مخبر كميسيون 21، 27/9/63، شوراساز بودن آن كرد (نمايندگان را متوجة سرنوشت

كنيم طبيعتاً وضعي كه ما مشاهده ميتا دنيا دنياست با اين «اقتصاد و امور مالي، توضيح داد كه 
ها كتابي هم االسالم بيات، كه بعدحجت ).2، همانجا» (نظام مالياتي بايد در جامعه استوار باشد

از اليحه را بر اين دفاع خود تكية منابع مالي دولت اسالمي نوشت، از در ديگر وارد شد و  ةباردر
رع و حكمي حكومتي است، به اين دليل كه حضرت استدالل قرار داد كه ماليات از احكام اولية ش

به نه مالياتي كه  گرفت،علي هم در دوران حكومت خود از صاحبان نوعي از اسبها ماليات مي
  و نه زكات.  شدگذاشته مي حساب خمس

و ...). همين حكم  28، همانجادليل ديگر او حكم امام خميني در اخذ ماليات بود (
االسالم حسيني شاهرودي، ويب اليحه را ممكن گردانيد. حجتبود كه حرف آخر شد و تص

گفت ) 3/11/66( رسالت ةاي با روزنامكميسيون مزبور چند سال بعد در مصاحبه مخبر بعدي
حكومت  ةماليات استفسار كردند و او گفت: ماليات جزو قوانين اولي ةاز امام دربار در همانزمان

 1366م بود تا اليحه در شور دوم در سوم اسفند زقت ال. با اين وجود بيش از سه سال و11است
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تصويب نكرد، بلكه  اين قانون راشوراي نگهبان  با اين حالبه تصويب نهائي مجلس برسد. 
  .12)18 ،1369 ،مجلسآن سكوت كند ( ةترجيح داد كه دربار

، اديمهم اقتص ةيك مسئل ةبارگيري درديگر براي استناد به مصلحت در امر تصميم ةنمون
بود. ولي نظام بانكداري اسالمي است. نخستين اقدام در اين زمينه كوشش براي حذف ربا  يعني

بود كه مفهوم ربا را حذف و به جاي آن اصطالحاتي چون كارمزد، سود قطعي، نتيجه فقط آن 
وام لغت تسهيالت را انتخاب كردند.  ةالحساب نشاندند و  به جاي واژسود مورد انتظار و علي

سال  ةنداد. حذف اصطالح ربا در قانون بودج در اصل موضوع هيچ تغييري تمهيداتلي اين و
را تصويب كرد. » باقانون عمليات بانكي بدون ر« 1362شروع شد. مجلس در شهريور  1358

  ةهدف از ايجاد نظام بانكداري اسالمي دادن وام و اعتبار بدون بهره و ادار طبق اين قانون
االسالم وو). پنج سال بعد حجت 335 ،1362 ،قوانين(يان به همين شرط بود هاي مشترسپرده

در صد سود  10تا  8بين  كه بانكها عمالًمبني بر اين اي را مطرح كردمسئلهمجلس  درساوجي 
 .،ك% افزايش يافته بود (13تا  1369ها در سال ). سود سپرده5/8/68 ،شورا(گيرند مي
13/4/69 .(  

 ابراز نارضايتيبانكداري  ةدربار اللـهبزرگ حزب ةدر كنگر 1371در سال  جنتي اللـهآيت
.، ر(خود خواستار حذف ربا شد  ةاز موارد خالف اسالم در كار بانكها كرد. كنگره در قطعنام

اسالمي، علي صادقي تهراني، اعالم كرد كه شرايط براي  ). در همان موقع اقتصاددان6/6/71
داد ). ادامة نارضايتيها در سالهاي بعد نشان مي29/6/71 .،اطست (اجراي حذف ربا فراهم ني

از آخرين  ييككنند. ها خودداري نميگيرند و از پرداخت بهره به سپردهكه همچنان ربا را مي
نظام اسالمي  ابراز كرد و و 18/4/82 ةدر نماز جمع بود كه مصباح يزدي اللـهشكايتها از آن آيت

  ).19/4/82 ،همشهريخواند (» م عالمارترين نظاخوربا«را 
  

ة در حوز ،يكي از مهمترين تصميمات مبتني بر مصلحت نظام پ: مصلحت در امور سياسي:
اي به مقام رهبر جمهوري اسالمي يا ولي فقيه بود. در اينباره در امور سياسي انتصاب خامنه

آوريم كه خاطر ميدوم توضيحاتي داديم. در اينجا اين نكته را به  بخش 2و  1هاي فصل
اي به اين سمت شد هم يك اصل قانون اساسي را زير پا مصلحتي كه موجب انتصاب خامنه

. منظور شرط مرجعيت براي احراز مقام رهبري بودآن اصل  اساساي را كه گذاشت و هم نظريه
ين قانون اساسي پيش از بازنگري آن مورد تأكيد قرار گرفته بود. حذف ا 109است كه در اصل 

واليت فقيه بود كه به موجب آن واليت  ةنظري محوريمستقيم به يكي از اصول  ةشرط خدش
به حكم مصلحت و به ناچار اين خدشه را پذيرفتند، زيرا در آنزمان  باشد.خاص افضل مراجع مي

مرجعي را كه از نظر سياسي مناسب اين مقام باشد نيافتند. توجيه شرعي انتصاب هم به مصلحت 
شد. باز هم آذري قمي بود كه پيشتاز شد. در سلسله مقاالتي كه او بدين منظور در زير عناوين انجام 

همه چيز فداي «و » مصلحت نظام و انتقادها«، »مصلحت نظام و عزل و نصبها«، »مصلحت نظام«
منتشر كرد توضيح داد كه چرا مصلحت عزل و نصبها را اقتضاء  رسالتدر روزنامة » مصلحت نظام

انديشي ريشه در سنت پيامبر و اميرالمؤمنين دارد. گيري بر مبناي مصلحترد و چگونه تصميمكمي
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يتهاي آن، حتي مقام رهبري، بايد با توجه به همين مسئولمسائل نظام و  ةهم«نتيجه اينكه 
هميت وجود حكومت در نظر او ا». گيرد باشدنگري كه از سوي ولي فقيه انجام ميمصلحت

گرفت مؤمنان موظف به اطاعت ه حتي اگر در رأس آن يك كافر فاسق هم قرار ميچنان بود كآن
  ). 20/1/68تا  14.، راز او بودند (

سياست  ةتوان از حوزسياست را مي ةنگري در گسترهاي ديگر براي مصلحتنمونه
و  ، ولي البته پر تضاد، كندتوانيم شاهد يك گذار تدريجيخارجي برگزيد. در يك ديد كلي مي

ستيزي، اتحاد امت اسالمي، تشكيل هاي معطوف بر صدور انقالب، غرباز نظريه باشيم هموارنا
به يك سياست  ،گرائيو نفي ملي االسالم، يا حتي جهانسر دار تا حكومت اسالمي در سر

اي و تنگناهاي منطقهدردناك محدوديتهاي استراتژيك/هرچند خارجي مبتني بر پذيرش 
توان حتي بخشي از تضادها و ناهمواريهاي . ميهدر بخشهائي از هيئت حاكم اقتصادي و نظامي

يك دشمن وجود لزوم  ةمالحظ مصلحتها ديد، مثالً ةموجود در اين روند را نيز ناشي از مالحظ
  حاكمان. ة مشروعيت براي سيطرايجاد خارجي براي حفظ نظام و 

  
 نگري موجب چشمپوشي كم وتمصلح انديشي در حوزة فرهنگي و تفريحاتي:ت: مصلحت

منكر و حرام نيز بوده است. يك  ارتكاب مردم به برخي از اعمال شرعاً در مقابلبيش حكومت 
آن تحريم موسيقي است كه در ابتداي كار حكومت فقها سختگيرانه اعمال شد، و در  ةنمون

بر اجتناب حكم موسيقي )، 351، 2( تحريرالوسيلهدر سالهاي بعد به تدريج تخفيف يافت. 
  مطلق است:

انجام دادن و شنيدن غنا و كسب كردن با آن حرام است. و غنا تنها زيبا كردن صدا 
آور و نيست، بلكه عبارت از كشيدن و برگرداندن صدا با كيفيت خاص است كه طرب

مناسب مجالس لهو و محافل طرب و آالت لهو و ادوات موسيقي باشد. و بين استعمال 
مانند قرائت قرآن و دعا و مرثيه و بين غير آن از شعر يا نثر فرقي آن در كالم حق، 

شود استعمال كند نيست. بلكه اگر آنرا در چيزي كه خداوند متعال به آن اطاعت مي
خوان در عروسيها استثناء البته گاهـي غناي زنان آوازه ردد.گعقابـش مضاعف مي

به زفاف عروس و مجلسي كه  شود. و آن بعيد نيست. و احتياط ترك نشود كهمي
شود اكتفاء شود. نه هر مجلسي. بلكه احوط اين جلوتر يا بعد از آن عروسي گرفته مي

  است كه مطلقاً اجتناب شود.
هاي ) شنيدن آواز و نظاير آن از راديو و دستگاه4،485در جاي ديگري از همان كتاب (

خوانيم كه خريد و فروش مي هم خميني المسائلتوضيحد. در ضبط صوت هم حكم حرام دار
  ).223ت موسيقي از جمله محرمات است (آال

هاي گروهي، بستن اولين اقدام فقهاي حاكم در تحريم موسيقي حذف آن از رسانه
انان، نوازندگان و آموزشگاههاي موسيقي، ممنوع ساختن فروش سازها و بدرفتاري با موسيقيد

 نوارهاي صوتي و صوتي/ ديدن و شنيدنز ورود و آن نوبت جلوگيري ا خوانندگان بود. بعد از
در  به گاه د، تا آنجا كه نيروهاي انتظامي گاهشتصويري و كوشش براي كشف و ضبط آنها 
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دادند. اما اين اقدامات ثمر گزارش موفقيتهاي خود تعداد نوارهاي ضبط شده را هم آمار مي
ود كه بتوان مانع آن شد. از طرف موسيقي مطلوبتر و شايعتر از آن بشنيدن چنداني نداشت. 

ديگر برخي از حكومتگران به فوائد موسيقي براي كارهاي تبليغاتي رژيم پي برده و در نتيجه 
رهبر ممكن  ةهائي را پذيرا شوند. تخفيف، البته، جز به اجازتحريم آن تخفيفالزم ديدند كه در 

هاي مشروع از قبيل نواختن سرودها دهوقتي آالت لهوو لعب استفا«نبود. از او استفتاء كردند كه 
خريد و فروش آالت مشتركه «او جواب داد: و ». ا خريد و فروش آن بي اشكال است؟را دارد آي

هم صادر شد. ولي پيش از آن 1367در سال  ا. اين فتو13»آن اشكال ندارد ةبه قصد منافع محصل
، طي استفتائي از خميني پورالسالم فردوسييك عضو شوراي سرپرستي صدا و سيما، حجت

كه با مخالفت كساني از امت » پخش آهنگهاي موسيقي از صدا و سيما« ةخواسته بود كه دربار
بي اشكال  آهنگها اكثراً«روبرو شده است نظر بدهد. خميني در پاسخ نوشته بود كه  اللـهحزب
  .14»است

صورت كه به آن نتيجه تجويز موسيقي و پخش آن در سطح محدود بود. محدوديت مثالً
شد. آذري قمي در اينمورد هم فعال ياز اين اجازه برخوردار م آور نباشدكه طربتنها موسيقي 

  در توجيه رفع ممنوعيت نوشت:  يشد و مقاالت
اگر ولي مسلمين مصلحت جامعه را در جواز موسيقي تشخيص دهد و براي او روشن 

آورند و از يگانه و ضدانقالب روي ميباشد كه اگر آنرا جايز نشمرد مردم به راديوي ب
شوند و در نتيجه تحت تأثير تبليغات سوء و صداي جمهوري اسالمي منصرف مي

گيرند، و بر عكس اگر فعالً آنرا جايز بشمارد تبليغات صحيح مسموم دشمن قرار مي
اسالمي آنان را تحت تأثير قرار ميدهد و به سوي قوانين و دستورهاي اسالم تمايل 

شوند. كنند، اگر چه گاهي به علت شنيدن موسيقي مرتكب حرام ميتر پيدا ميبيش
در چنين وضعي، چنانچه حكم رهبر مطلق باشد و داراي وقت معيني نباشد بهتر 

  ). 23/10/66 .،ر( است
همين شخص يك سال و نيم پيش از اين تاريخ در جواب كساني كه پخش موسيقي در صدا و 

موسيقي در رسالة امام حرام است و ضابطة آن نيز «د نوشته بود: شمردنسيما را مجاز مي
توان تواند ايجاد كند را مينگري چه شگفتيهائي مي). اين كه مصلحت5/4/65.، ر( »باشدمشخص مي

از خبر مالقات سران سه قوه با رهبر انقالب، از قول احمد خميني، دريافت. در آنجا رفسنجاني از 
او ». كنيد؟دانستيد چرا حاال اشكال نميشما كه اين موسيقي را قبالً حرام مي«خميني پرسيده بود: 

.، ك» (دانماگر موسيقي به فرض در راديوي عربستان پخش بشود من آنرا حرام مي«پاسخ داده بود: 
است و مخالفت با هر آنچه آن حكومت » طاغوتي«). احتماالً به اين علت كه در آنجا حكومت 6/4/69

شمرد به مصلحت مسلمين است. با اينهمه هنوز بسياري از علماء به داليل شرعي با مجاز جايز مي
كردن موسيقي مخالف هستند. صداي آنها پس از فوت خميني بلندتر شد و بر گردانندگان امور 
فرهنگي كشور سنگيني كرد.  ترس از افزايش قدرت آنان و لغو تسهيالت مبتني بر فتواهاي خميني 

ام كه من پيشتر گفته«زير ارشاد وقت، محمد خاتمي را وادار كرد در استعفانامة خود بنويسد: بود كه و
  ). 27/4/71.، س» (شود، ولي به همينجا ختم نخواهد شدمخالفت با نظرات امام از موسيقي آغاز مي
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همان  كه در ي خميني بودسالم محمد قديري، عضو دفتر فتاوااليكي از مخالفان، حجت
توصيه كرده بود ساحت  اوآالت مشتركه  به  ةي خميني درباراي اول بعد از صدور فتوروزها

آذري قمي در  گفتةبه  بنا .15را نشر ندهد ال به دور بدارد و فتويقديس خود را از اينگونه مسا
وجود پخش موسيقي ة در ميان فقها و كارگزاران حكومت سه موضع مختلف دربار 1370سال

حتي به  رفتند وافراط ميكه در اجراء و نمايش و تشويق موسيقي راه  آنهائياول : داشت
 دوم،در محاكم شرع محكوم به شالق شده بودند.  دادند كه سابقاًنوازندگاني كارت مجوز مي

بعضي از متدينين و انقالبيون كه هرچه را موسيقي نام دارد يا صوتي كه در آن ترجيع به كار 
دانند. اينها نباشد و در تبليغ فرهنگ اسالم مؤثر باشد حرام مي ورآطربگرفته شده باشد ولي 

شرح آنرا موضع خود او، كه و سوم، ». كننددر متن اسالم بابي براي سياست باز نمي اصالً«
و  10 .،ر(دهد، ولي پيداست كه ناظر بر جواز موسيقي به شرط مصلحت نظام بود نمي
17/7/70 .(  

نگري افزايش يافته است. حتلتأثير مص، 16اتاين اختالف ةادامبه رغم  تاريخ،پس از اين 
نها اكند، آهنگ موسيقي غيرمجاز در خيابحاال ديگر نوعي از موسيقي پاپ هم مجوز دريافت مي

اركستر  ةها جا افتاده است و حتي دستجشنواره ةاست، موسيقي در برنام اندازانها طنينو رستور
  فرستند.به خارج مي

موسيقي دو حرام ديگر هم جواز حالل پيدا كردند. اولي بازي  ةي خميني درباراودر دو فت
اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور كلي از دست داده «شطرنج بود. سئوال شده بود كه 

باشد و چون امروز تنها به عنوان يك ورزش فكري از آن استفاده گردد بازي با آن چه صورتي 
بر فرض مذكور، اگر برد و باختي در كار نباشد اشكال «داده بود كه خميني پاسخ » دارد؟
توانستند بدهند شطرنج تا اينموقع حرام با وجود آنكه اين پاسخ را قرنهاي پيش هم مي» ندارد.

جواز شطرنج  ةباراستفتائي از خميني را در 27/9/59در تاريخ  جمهوري اسالمي ةبود. روزنام
  » ممنوع است. تعالي  هبسم: «آن پاسخ باهمراه منتشر كرده بود، 

پور و نامة ديگري از محمد دوم بازي زنان در فيلم و نيز لباس ورزشكاران بود. در نامة فردوسي
هاي هاشمي، مدير عامل صدا و سيما، از حكم نمايش زنان بازيگر در فيلمهاي سينمائي و برنامه

ابط كامل پوشش اسالمي در چهره و گردن و حسب موضوع بعضاً از ضو«نمايشي پرسيده بودند، كه 
گيران و فوتباليستها و غيره، كه موي سر برخوردار نيستند، و همچنين قسمتي در بدن كشتي

ها هيچيك نظر نمودن به آنگونه فيلمها و نمايشنامه«خميني جواب داده بود كه ». پوشيده نيست
ش آنها اشكال ندارد و همينطور فيلمهاي اشكال شرعي ندارد و بسياري از آنها آموزنده است و پخ

كنند بايد محرم باشند و اجنبي حرام است كساني كه گريم مي«مشروط به اينكه اوالً » ورزشي
  ).1/10/66.، ر» (چنين كاري انجام دهد. دوم آنكه بينندگان از روي شهوت نگاه نكنند

  
بدون  دستگاه حكومتيقبول يك  ،همانطور كه تسخير حكومت ث: مصلحت در نظام قضائي:

-آور مييك نظام قضائي جديد را هم الزام ،ساخت اين هر دو پذيرشسابقة فقهي را ضروري مي

  . 17شتاي در فقه شيعي نداكرد كه اثر و پيشينه
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ايران پس از انقالب مشروطيت به وجود آمده  و به رغم  ةاين نظام در روند نوسازي جامع
ه و ديگر قابل نهشتن نبود. اين اجبار از يكطرف و كوشش ستبر دواند ةكاستيهايش ريش ةهم

مشكالت  طرف ديگر ازسال گذشته  25نگهبانان شرع براي  اسالمي كردن امر قضاء در 
ممكن نيست. براي  عظيمي را موجد شده است كه حل آنها جز از راه تمسك به مصلحت

بايد ببينيم  egal revolution( 18( »انقالب قضائي« توضيح بهتر اين، به قول سعيد اميرارجمند
ها مشخصات قضاوت در فقه شيعي و عمل فقها چگونه بوده است. من اين توضيح را كه پيشتر

افزايم. قضاء در فقه شيعه قانون دهم و خود چند نكته بر آن ميبا اقتباس از نامبرده انجام مي
لي بيشتر به وت دارد. در حاليكه اوتفا )judge law( است كه با قانون قضائي) jurist`s law( فقيه

پردازد، توجه دومي بيشتر معطوف به وجوه گوناگون قضاوت فقهي مي طرح مسائل قضا در كتب
مضمون  امور قضائي ندارد، اين عمل بخشي از ةاست. در حاليكه اولي توجه چنداني به ادار

تواي دومي را در حالي كه مسايل حقوق عمومي بخش اصلي محدهد. دومي را تشكيل مي
سازد اولي به طور عمده متمركز بر قضاء در مسايل حقوق خصوصي است. حتي آنجا كه مي

پردازد آنها را، اگر به حق اللـه (حدود) نسبت ندهد، به قضاي فقيهان به مسائل جزائي مي
نگرد و در حالت اخير به دنبال حل آن در رابطة بين مثابة حقوق شخصي (حق الناس) مي

رسي است، وجود اين آئين در ددر حاليكه قانون فقيه عاري از آئين دارود. دعوا مي طرفين
حكومتي است كه اولي قانون در يك فضاي غيرقانون قضائي يكي از مسلمات است. در حالي
  حكومتي است. دستگاهگرفته در درون يك  دومي قانوني متعلق به يك نظام قضائي جاي

ر در زيست در درون كتابها و يا حداكث ةقادر به ادام حال اگر در گذشته قانون فقيه
. گذر از قانون نبودبا تشكيل حكومت اسالمي ديگر ممكن  محاكم شرع بود حفظ اين حالت

شده بود. كشف حكم قضائي به عنوان فعاليت  ناپذيرفقهائي به قانون حكومتي ديگر اجتناب
داد. فقه شيعه بايستي آنچنان آنها ميخاص فقها بايد جاي خود را به وضع قوانين و تنظيم 

هاي دادرسي مدرن را به طور كامل در بر فت كه حقوق عمومي و جزائي و آئينياگسترش مي
بايستي براي خود جائي در يك سازمان قضائي مبتني بر الگوي نظام ميبگيرد. حقوق شيعي 

يعي بايستي از شكل يافت كه از حكومت گذشته به ارث گرفته بود. حقوق شحقوقي جديد مي
شد. يافتگي عقالني و بوروكراتيك ميآمد و آماده پذيرش يك سازماننيافتگي سازماني در مي

كار غير  كرد و تن به يك ساز وشخصي خود را ترك مي بايستي صورت غالباًمياين حقوق 
شخصي و غير ةداد كه به جاي تكيه بر اقرار و سوگند و شهادت اتكاء به ادلشخصي كارآمد مي

گرفت مصداق انقالب حقوقي ر، كه اگر به صورت كامل انجام ميذيرش اين گذاپ. مدارك بكند
 ةتاكنون انجام گرفته است نتيج هماي نيست. آنچه ارجمند بود، كار سادهاميرمورد نظر 

اين كشمكش بين شوراي نگهبان و آن بخش از كارگزاران حكومت بوده است كه به ضرورت 
  اند. يشتري داشتهگذار آگاهي ب

روند پذيرش تشكيالت  ةتوان با مطالعگذار را مي كشمكش بر سراين  ةبرجست ةيك نمون
براي اسالمي كردن آن از سوي ديگر دنبال كرد. اسالمي  تالشجديد دادگستري از يكسو و 

شد كه دستگاه دادگستري و تشكيالت قضائي را به كردن اين تشكيالت در صورتي ممكن مي
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گرداندند. انحالل منحل كرده و كار قضاء را به حياط بيروني بيوت مجتهدان باز ميكلي 
اقدامات ديگري بود كه بايستي درين  ةدادسراها و لغو رسم تجديد نظر در احكام قضات از جمل

ناچار به قبول اسالمي كردن  كامالً غيرممكن بود،شد. از آنجا كه اين اقدامات راستا انجام مي
جز نابساماني و  ثمريايجاد يك نظام قضائي التقاطي بود كه  نتيجه،شدند. ضائي دستگاه ق

قانوني تشكيل  ةاليح«توسط شوراي انقالب با تصويب  جهتدر اين اقدامبحران نداشت. اولين 
. به اين ترتيب شوراي انقالب نخستين قدم انجام گرفت 20/6/58در تاريخ » عمومي دادگاههاي

تصويب مقرراتي براي سازمان قضائي و تشكيالت دادگاهي برداشت. يك  ادر راه التقاط را ب
اسالمي داده  ياي كردن رسيدگي مهمترين امتيازي بود كه در اين قانون به احكام قضاهمرحل
 صويب اين قانون شوراي نگهباندانيم در زمان ت). همانطور كه ميو 200، 1358 ،قوانين(شد 

هم نشد. ولي فرصت مخالفت در سالهاي بعد در قالب واكنش  وجود نداشت. بنابرين مخالفتي
شورا نسبت به اقدامات مختلف در جهت تجديد سازماندهي در دستگاه قضائي پيش آمد. از 

اي را كه شورايعالي اليحه، 1366، در آبان سال جمله موقعي كه كميسيون قضائي مجلس
اصالح قوانين آئين دادرسي «عنوان قضائي به منظور اسالمي كردن نظام دادرسي كيفري با 

تصويب كرد.  ه بود،به مجلس ارائه داد 25/11/63در تاريخ » كيفري و اصالحات و ملحقات آن
اوج موفقيت در اسالمي اما اشكال شرعي پيدا كرد.  هفتادشوراي نگهبان در اين اليحه بيش از 

تير  15چهارم در تاريخ  حاصل شد، زماني كه مجلس 1373تشكيالتي در سال  ةكردن در زمين
كه  را تصويب كرد» هاي عمومي و انقالبدادگاه«ضايت شوراي نگهبان قانون اين سال با ر

  ن قانون بود.آمقررات اسالمي  ةحذف دادسراها و دادگاههاي تخصصي از جمل
توانست قضاوت خود را قضاوت داشت و هم مي ةبا تصويب اين قانون قاضي هم اجاز

ي و دادرسي بسازد كه خود او، يا يك قاضي تحقيق، زير نظر او، انجام داده بود. مبتني بر بازپرس
امور قضائي از جزائي گرفته تا حقوقي قضاوت كند.  ةدر عين حال اختيار داشت كه در هم وي

توانست دعاوي كيفري، حقوقي و شخصي ديد ميقضائيه صالح مية تنها در صورتيكه رئيس قو
تبحر بسپارد. اما اجراي اين قانون نظام قضائي حكومت اسالمي را مه و را به قاضيان با تجرب

به رياست  1378شاهرودي در اواخر مرداد  اللـهدچار چنان بحراني ساخت كه هنگامي كه آيت
اي تشبيه كرد. او در همان زمان قول داد كه در به ويرانه را قضائيه ةنتصب شد قومقضائيه  ةقو

ة ). اين كار با ارائ24/5/78 .،ر(تخصصي شدن دادگاهها اقدام كند دادسراها و ي جهت احيا
به مجلس در فروردين » اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالباصالح پاره ةاليح«

عواقب ناهنجار حاصل از  قضائي پس از شمارش برخي از ةانجام گرفت. در اين اليحه قو 1380
جدد دادسراها، تخصصي ود از اصالح آنرا به صورت تأسيس مقصد خ 1373اجراي قانون مصوب 

كردن دادگاهها و قبول مقررات تجديد نظر، به نحوي كه پيش از انقالب معمول، بود اعالم 
در شور دوم به تصويب مجلس رسيد، ولي با مخالفت شوراي  6/9/80اليحه در تاريخ  كند.مي

آمد بين مجلس و  رفت و ةترتيب چرخ شد. بدين مواجهاشكاالت شرعي  به خاطرنگهبان 
ادامه يافت. اگر شوراي نگهبان با اين  1381اواخر مهر ماه  تا از سر گرفته شد وشوراي نگهبان 

به  نرفت ظاهراً مصلحت آن به مجمع تشخيص ةمجلس مخالفت نكرد و مصوب تالشآخرين 
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د. (رضائي، كريه صادر قضائيه به نيابت از جانب ولي فق ةعلت حكم حكومتي بود كه رئيس قو
ها به حالتي كه ذكر ملغي شد و تشكيالت دادگاه1373ون ). در نتيجه قان220، ثبت مجلس .ت

  شد بازگشت.
كوشش براي اسالمي كردن نظام قضائي مربوط به تجديد نظر در  هاينمونهاز  يكي ديگر

. وز شرعي داردمورد مج سـهاحكام قضات است. طبق نظر شوراي نگهبان تجديد نظر تنها در 
  1361مصوب شهريور » قانون اصالح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري«از موارد را عيناً 

جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخالف موازين قانوني يا  ـ 1« كنيم:مينقل 
ده پيدا جائي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرون ـ 2شرعي بوده است. 

جائي كه ـ  3كند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود بشود. 
» حكم را در موضوع پرونده نداشته است يثابت شود قاضي پرونده صالحيت رسيدگي و انشا

 لي قضائيسئوال شورايعا در پاسخ 5/4/62شوراي نگهبان در تاريخ و...).  35، 1361 ،قوانين(
تجديد نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعاي « :دكرحكم شرعي تجديد نظر اعالم  ةباردر

عدم صالحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا 
دادگاههاي  ةاين پاسخ موجب صدور حكم انحالل كلي». غفلت قاضي از دليل باشد جايز نيست

و در نتيجه آشفتگي عظيمي در دستگاه دادگستري  شد شورايعالي قضائيتجديد نظر از جانب 
پس از چند روز ناچار به فسخ حكم انحالل شدند. با اين وجود تا حل  پديد آمد به طوري كه

بازگشت به مقررات پيش از انقالب بود.  ،تجديد نظر هنوز سالها وقت الزم بود. راه حل ةمسئل
ديد، جائي كه  1373ن تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب توان در قانوانعكاس آنرا مي

موارد متعدد ديگري براي درخواست تجديد نظر از  ،در كنار سه شرط شرعي امكان تجديد نظر
  . 19در نظر گرفته شده است اجانب صاحبان دعو

آنها در  ةكه ذكر هم ستامور قضائي بيشتر از آن ةتوسل به مصلحت در زمين هاينمونه
اين كار باشد. قبول نهاد وكالت از طرف متهمان و يا اصحاب دعوا، پذيرش مرور زمان  ةحوصل

هاي منصفه در قانون مطبوعات، سپردن امر خطير قضاوت به دست در تعقيب جرم، قبول هيئت
دان در سمت دادياري از جمله بدعتهاي طالب نامأذون به جاي مجتهدان و پذيرش زنان حقوق

. مهمتر از ستامور مربوط به آئين دادرسي و تشكيالت دادگاهي وقوع يافته اكه در ديگريست 
قضائي است كه به رغم حضور  مبتني بر ديوانساالري و سلسله مراتباينها قبول يك دستگاه 

ها و صدها قاضي معمم در آن شباهتي با مقررات فقه شيعي در امور قضاء ندارد. به بدعت
قوانين جزائي و كيفري را  ةر بايد رويكردي از همين نوع در حوزمذكو ةها در زمينگرائيمصلحت

  نيز اضافه كرد. 
به قانون مجازات اسالمي، بخش تعزيرات و تعزيرات حكومتي پيش از اين پرداختيم. 

توان در بخشهاي ديگر قانون مجازات اسالمي مشاهده كرد. با اينكه هاي ديگر را ميهنمون
جازاتهاي اسالمي بيشترين موفقيت در اسالمي كردن قوانين را جمهوري اسالمي با اعمال م

ر قانون مجازات اسالمي به رد با نصوص شرعي داداشته است، ولي مغايرتهاي مهمي كه در اينمو
طرح اين سئوال چندان بي  پس. ستانديشي داشته اخورد همه ريشه در مصلحتچشم مي
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حاكمان جمهوري اسالمي بر تصويب و اعمال  ةالعاداساس نيست كه تا چه اندازه تأكيد فوق
ة اخير در تأثير انديشي داشته است. يك نمونپايه در مصلحتمجازاتهاي اسالمي  قانون

قوانين مربوط به مجازات سنگسار است كه در اثر فشار از اين انديشي در تجديد نظر در مصلحت
  .20انندجانب كشورهاي خارجي قرار شد مجازات ديگري را به جايش بنش

ة اعتنائي قواز هر جا در بي تربارزو  ترامور قضائي بيش ةگرائي در زمينو اما مصلحت
شرعي است، آنجا كه ايراد اتهام به و قضات آن به قوانين شرعي و غير نهااقضائيه و غالب دادست

امر در  هكه اعمال اين شيوكنند. با اينكنند و دستور كيفر آنها را صادر ميبي تقصيران مي
ي انجام تعقيب و مجازات مخالفان سياسي حكومت و دولت به صورت آشكارتر و چشمگيرتر

اين حرص مال  . در بيشتر موارد، گيرد، ولي به هيچوجه منحصر به اين نوع كسان نيستمي
  . 21شودميرا موجب اعتنائي به قانون و شرع است كه در امور غيرسياسي بي

گيري بايد گفت اينست كه نگري در قانونگذاري و تصميممصلحت ةديگري كه دربار ةنكت
گيرد نه مصلحت مردم، بلكه مصلحت حاكمان ي عمل قرار ميامبن ،موارد ة مصلحتي كه در هم

شد كه مردم امؤثر ب تواندميقاضيان است. مصلحت مردم در صورتي  تو در موارد جزئي مصلح
  ن شركت و دخالت داشته باشند.    خود در تشخيص آن و در تعيين تصميمات ناظر بر آ

  
  معيارهاي شوراي نگهبان

تا اينجا شاهد بوديم كه چگونه قانونگذاران و حاكمان نظام با توسل تصنعي به عناوين 
ثانويه و يا تمسك ابداعي به مصالح مرسله از احكام و قواعد شرع برائت كرده و با اين اعمال 

ي حاال سئوال ديگر اند.ضع قانون و اتخاذ تصميم كردهيافتن راه خروج از بن بست در وسعي در 
رد، بر اساس اشماي را مغاير با شرع مياينكه وقتي شوراي نگهبان مصوبه شود،مطرح مي

پردازد. پاسخ اين سئوال روشنائي بيشتري بر كدامين معيار يا معيارها به اظهار اين نظر مي
   د انداخت.خواه ي اسالمي و دين و شرعيات آنبين جمهور ةرابط

 لدوم اشاره كرديم كه شوراي نگهبان جز در موارد استثنائي عل بخشدوم فصل در 
اي افتد كه در نظريهكند. به ندرت اتفاق ميتشخيص مغايرت اين و آن مصوبه با شرع را بيان نمي

 موارد،ذكري از يك قاعدة شرعي يا يكي از منابع اصلي (قرآن يا حديث) شده باشد. در برخي از 
كند كه مجلس بايستي اصالحاتي مي اي موجز به سمت و سوي، شورا تنها اشارهبه قول مدني

   خود وارد بسازد. ةدر مصوب
ديديم كه اصرار نمايندگان مجلس و توصية منتظري هم، آنزمان كه او هنوز قائم مقام خميني 

از شرح ادلة شرعي مخالفتهاي خود بود، اثر چنداني نبخشيد، و شورا، جز در همان موارد استثنائي، 
امتناع ورزيد. البته شواهدي براي توضيح برخي از داليل در مذاكرات بين شورا و كميسيونها و 
رياست مجلس و يا شورا و ولي فقيه وجود دارد، ولي قاعده همان تذكرات كتبي در نظريات 

ات آن نيز ممكن نيست، زيرا شوراست. دسترسي به ادلة شورا از راه رجوع به صورت مذاكرات جلس
. تالشهاي مجلس ششم براي موظف كردن شورا به 22داردشورا از اين جلسات صورتي برنمي

  برگزاري جلسات خود به صورت علني هم به جائي نرسيده است. 
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كه شورا در ذكر د. يكي اينكن، دو نكته را آشكار مي23با اينهمه نظريات شوراي نگهبان
برد. دوم آنكه ماهيت اين موازين در ز احكام شرع، بلكه از موازين آن نام ميخود نه ا هايمعيار

دانيم در سالهاي اخير يك معيار ديگر هم بر طور كه ميب موارد معلوم نيست. البته، هماناغل
نهادهاي منتصب  ابزار سنجش شوراي نگهبان اضافه شده است، كه همان نظر و حكم رهبر و

كنيم كه اي برخورد ميات شوراي نگهبان به ندرت با جملهدر نظري ست كهاوست. واقعيت اين
اگر تصور كنيم كه در برخي از موارد  ي. حت24اي با احكام شرعي بكندداللت بر مغايرت مصوبه

تشخيص مغايرت با احكام  ةيا مواردي هست كه اجاز استمنظور از موازين همان احكام بوده 
ماند كه علت عدم استناد به احكام چيست. فقدان ال باقي ميدهد باز اين سئومعين را هم مي

مصوبات با شرع يا ابهام موازين كه دست شوراي نگهبان را در  رابطةحكم الزم براي سنجش 
دارد را معيار سنجش مي اند هر دو باشد. شورا موازين شرعتوگذارد؟ پاسخ ميسنجش بازتر مي

كه پاسخگوي  تر از آنستاحكام شرع محدود ،ت فقيهازان واليپردچون برخالف ادعاي نظريه
تواند آنها كند چون ميمسائل قانونگذاري و كشورداري در ايران باشد. شورا تكيه بر موازين مي

  را به ميل خود تفسير كند، يا بسازد.
با موازين شرعي مغايرت «شوراي نگهبان تشخيص مغايرت با شرع را با عباراتي نظير 

با «كند. گاهي نيز با عبارت بيان مي» با موازين شرعي مخالف است«، »نيست شرعي«،  »دارد
اي اساسي است بين گفتن اين كه مصوبهكنيم. تفاوتي برخورد مي» ين شرعي انطباق نداردمواز

 يلكه استفاده از عبارت عدم مغايرت دلير است يا انطباق ندارد. در حاليبا موازين شرعي مغا
مشروط به  ،مطابقتاين انتظار  ندارد.با شرع  كه هيچ مطابقتي است باتيآگاهي بر وجود مصو

شرع  يعني بايد يقين داشت كه داشتن يقين به وجود كمال در اصل، يعني در شرع است
 اي را با آن سنجيد. اما ظاهراًمطابقت يا عدم مطابقت هر مصوبه توانآنچنان كامل است كه مي

اين كمال نيست، زيرا در غالب موارد رأي به عدم مغايرت  حتي شوراي نگهبان هم معتقد به
شود دهد و نه عدم انطباق. در بسياري از موارد، آنجا كه از عبارت عدم انطباق استفاده ميمي

). 174 ،4 ،مدنيپيداست كه منظور نه معني دقيق اين كلمه، بلكه همان عدم مغايرت است (
در شوراي بازنگري قانون  اين نكته را محمد يزدي اللـهديگران هم انتظار انطباق ندارند. آيت

شوراي نگهبان تنها اينست كه ببيند مصوبات مجلس مخالف  ةوظيف بيان كرد و گفتاساسي 
است » حتي مطابقت هم الزم نيست [...] الزم نيست كه اثبات كند موافق شرع«شرع نباشد 

  ).838 ،2 ،بازنگري(
كه خواست مطابقت با  اين موضوع قانون اساسي بر رسد كه آگاهي بانيانبه نظر مي

 ترديدالاقل يا ، و واقعگرايانه نيست ،شرط مشروعيت مصوبات ةاحكام و موازين شرع به مثاب
. آنها در اصول مختلف كرده باشد مسئله را در ابهام نگهدارندرا هم وادار  امر، آنها در اين ايشان

و يا  ز عبارت عدم مغايرت و عدم مطابقتوازين و هم اهاي احكام و مقانون اساسي هم از واژه
بر اساس «يره قوانين و مقررات و غ ةخواهد كه كليمي 4اند. اصل نظاير اين دو استفاده كرده

با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا «از وضع قوانيني كه  72د. اصل باش» موازين اسالمي
پاسداري از «وظيفة شوراي نگهبان را  91د. اصل كنمنع مي» قانون اساسي مغايرت داشته باشد
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 داند.مي» احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با آنها
از نظر انطباق با موازين اسالم و قانون «كند كه شورا مصوبات مجلس را مقرر مي 94اصل 

احكام «مصوبات مجلس با » م مغايرتعد«تشخيص  96اصل ». اساسي مورد بررسي قرار دهد
ه به تعبير عميد زنجاني هر جا ك گذارد. مي  هبانة اكثريت فقهاي شوراي نگرا به عهد» اسالم

د خواهان انطباق مصوبات با آنهاست، و هرجا كه  احكام كنقانون اساسي صحبت از موازين مي
تواند اق مصوبات با احكام نميدهد منظور عدم مغايرت است. انطبرا موضوع پاسداري قرار مي

زيرا چه بسا قوانين و مقررات جديدي كه مغاير با احكام اسالم نيست ولي به «منظور باشد 
قانوني نداشته و در شرع حكم  ةدليل عدم وجود موضوع و زمينه براي آن قوانين در اسالم سابق

يمائي و اختراعات و رانندگي و مشابهي در آن مورد پيدا نشود. مانند قوانين مربوط به امور هواپ
قوانين مربوط به اين مسائل با قواعد كلي فقه و اصول ة كلي«ولي در عين حال ». نظاير آنها

). بدين ترتيب عميد ...و 395 ،1» (اصول عقليه«، همينطور با »باشدعمليه قابل تطبيق مي
را به صورت مترادف به كار زنجاني هم اطمينان دارد كه شوراي نگهبان مفاهيم احكام و موازين 

كند. ولي انتظار مراقبت مياز موازين برد و انتظار مطابقت مصوبات با احكام را ندارد. شورا نمي
ر با طور كه اشاره رفت در نظريات شورا كمترد هم همان عدم مغايرت است. همانشورا در اينمو

سخت موضوع ابهام و اختالف  ماند تعيين موازين كهكنيم. ميعبارت عدم انطباق برخورد مي
  . 25است

در ميان فقهاي شوراي نگهبان هم امري عاديست. با ي اختالف بر سر موازين اسالمي حت
را  فقها اساسي نه اجماع، بلكه اكثريت آرايهمين واقعيت بوده است كه قانون  در نظر گرفتن

ت با موازين شرع، كه قرار داده است. اما تشخيص عدم مغايرت مصوبا شانهشرط تصويب نظري
خداوند باشد، بر اساس رأي اكثريت امريست كه با مخالفت بسياري از  ةاراد ةقرار است نمايند

حسين طباطبائي كه تعيين احكام ثابت و مواجه شده است. از جمله عالمه محمدعلماي شيعه 
كه استنباط آن به  داندرد، زيرا حق را واقعيتي مياشمرا مردود مي امتغيير اسالم بر اين مبن

). به قول خميني يكي از وجوه امتياز 31، 25 ،، ؟...و 45 ،1348اكثريت الزامي ندارد ( ةوسيل
 يحكومت اسالمي بر انواع ديگر حكومت آنست كه در حكومت اسالمي تصويب قوانين تابع آرا

 اللـهيخ فضلحسين نائيني كه در مقابله با شاللـه محمد. آيت26اشخاص و اكثريت آنها نيست
كند كه در شريعت كند، دفاع را محدود به احكامي مينوري از مشروعيت رأي اكثريت دفاع مي

ي رأي اسنجش آنها بر مبن ة. ترديدناپذير بودن احكام خدا اجاز27 )...و 80( اسالم موجود نيست
ل موجود نيست ي بر اين اصپافشارگذاري امكان جا كه در قانون. ولي از آن28دهداكثريت را نمي

ماند. پوشي از اين اصل نمياي جز چشمتوان فروگذاشت، پس چارهگذاري را هم نميو قانون
اين واقعيت كه در اصول فقه امكان فقدان احكام يا اختالف بر سر آنها، به خصوص در  يحت

توان به كمك كليات و اصول فقه اين فرض كه مي يواقعات مستحدثه، منظور شده است، و حت
دهد. زيرا گرچه فقها امكان شخيص نميحكام الزم را استنباط كرد تغييري در صحت اين تا

كه  نيستندحاضر به قبول اين واقعيت  پذيرند، ولي قاعدتاًاشتباه و اختالف در اجتهاد را مي
غيريقيني است كه تعيين آن در اغلب موارد تنها بر اساس رأي اكثريت  قدرحاصل اين روش آن
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هبان در خصوص نسبت گود. اين يك واقعيت است كه نظريات فقهاي شوراي نشممكن مي
  .29اتكاء بر رأي اكثريت آنها دارد و نه اجماع آنها مصوبات با شرع غالباً

 اين اختالفاتاعضاي شوراي نگهبان بر سر موازين و نسبت مصوبات با  ياختالف آرا
. اين نهاد يكطرف ديگر يگهبان با آرابيرون از شوراي ن ييكطرف واقعيت است و اختالف فقها

هائي ازين اختالف در رابطه با شرح قوانين اشاره شد. همينطور به اختالفي كه  درين به نمونه
 ترگسترده ةآمد. در يك مطالعموارد بين شوراي نگهبان و رهبر جمهوري اسالمي پيش مي

نه تنها ناشي از تفسيرپذيري  برشمرد. اختالفاتتوان ميتالفات را خاين ا ي ازشواهد ديگر
. براي شودهم باعث اختالف مي ، بلكه برخورد مصلحتي متوسالن به موازيناستموازين 

جلوگيري از عوارض اين اختالفات در امر قانونگذاري بود كه هاشمي رفسنجاني در شهريور سال 
گهبان ديگر نه بر كه شوراي ن يطور ايجاد كنند، ايك شوراي فتو دارندقصد  داد كه خبر 1382

به بررسي مصوبات مجلس بپردازد. او گفت كه  اي رأي خود، بلكه بر اساس رأي شوراي فتوامبن
ها خواست كه حوزه مديريتاز هاي علميه در حال انجام است و حوزهدر اين زمينه كارهائي در 

  .)26/6/82 ،امروز كنند (ت. اقدام بگيرند و كار را پي اين
مانع از آن نشده است  امصلحت و امكان قانونگذاري بر اين مبن تشكيل مجمع تشخيص

به علت مغايرت آنها با شرع ادامه  مجلس كه شوراي نگهبان به رد بخش معتنابهي از مصوبات
بدهد.  تفاوت عمده با پيش از تشكيل اين مجمع اينست كه مجلس ديگر ملزم به قبول ايرادات 

خود را با اميد به تصويب آن توسط مجمع به  ةواند مصوبتموارد نيست. مجلس مي ةشورا در هم
كنند، به اين طريق كه اين نهاد بفرستد. اينكار را برخي ديگر از مقامات حكومتي هم مي

كنند. از اين مرجع دريافت ميهم فرستند و تصويب آنرا به مجمع مي خواست خود را مستقيماً
، بلكه ستموازين، كه در توليت شوراي نگهبان ا تصميم در هردوي اين موارد نه ديگر بر اساس

شأن مصلحت در فقه شيعه آشنا اينجاست كه با اهميت و شود. لحت اتخاذ ميبر اساس مص
ارسال مصوبات به مجمع هميشه به نفع مجلس نيست، چه به لحاظ  ،يم. از طرف ديگروشمي

رجوع به مجمع موجب  امكان اختالف نظر بين مجلس و مجمع، و چه به علت اينكه تكرار
ماند اي نميچارهبراي مجلس  ،شود. بنابرينمجمع به ضرر مجلس ميقانونگذاري تقويت قدرت 

خود را مسكوت بگذارد و يا با تمكين به ايرادات شرعي شوراي نگهبان آنرا  ةمصوبيا ين كه جز
  تغيير بدهد. 
راي نگهبان چيست. آيا كه معني اين تمكين و قبول ايرادات شوست اين سئوالجا در اين

گيرد نافي كند؟ آنچه بدين ترتيب انجام مياين عمل داللت بر رعايت شرع در مصوبات نمي
توان در چند نكته برائت از شرع، آنطور كه در اين فصل عنوان شده است نيست؟ پاسخ را مي

  خالصه كرد:
 د و قانونيرسيكه به اينصورت به نتيجه م استپرسش و پاسخ محدود به مصوباتي ـ  1

آن مصوباتي كه با استناد به عناوين ثانويه و مصحلت نظام، تعزيرات و حكم  ة. پس همشودمي
حكم خود را ، شدداده وري كه شرح طبه  ست،حكومتي و شرط ضمن عقد به تصويب رسيده ا

   .دارد
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 است، در غالب مواردي كه مجلس تن به پذيرش ايرادات شرعي شوراي نگهبان دادهـ  2
  . استزده كه از نظر تعيين ماهيت نظام فاقد اهميت اختالف بر محور مصوباتي دور مي

ة مصلحت نظام در برخي از موارد رعايت موازين شرعي در مصوبات به علت مالحظـ  3
 بهشمرد و نياز به قبوالندن اين ادعا حكومتي كه خود را اسالمي مي گيرد. اوالًصورت مي

 صرفنظرهاي اسالمي بودن خود نشانه ةتواند از همنمي كنندحمايت  ز آنكه بايد ادارد  يمردم
بين تصويب برخي از قوانين و اجراي آنها تفاوتي وجود  و اينرا هم بايد در نظر داشت كهكند. 

عايت مصلحت است كه نوسان بين مصلحت موجد آنست. اين ر ةمالحظباز هم دارد كه 
  شود.المي را موجب ميحجاب اس ررات مثالًدر اجراي مقها و مسامحتها سختگيري
تمكين مجلس در مقابل رأي شوراي در مواردي، توجه به اين نكته الزم است كه ـ  4
كه از نظر مجلس عين  استاي به معني انصراف از تصويب اليحه، طرح، ماده يا تبصره، نگهبان

د كه خود هميشه موضوع كنمينموازين شرعي تعيين  شريعت است. بنابرين نتيجه را لزوماً
قدرتي است كه قانون اساسي به شوراي نگهبان اعطاء  كنندهتعيين، ستاختالف بين فقها بوده ا

بسياري از ايرادات  ةشود كه انگيزمجدد به اين واقعيت نيز الزم مي ةاشار اينجاكرده است. در 
مصالح و منافع  نيز خود و ةپرستانشوراي نگهبان نه مالحظات شرعي، بلكه مالحظات قدرت

  رژيم است.» كارمحافظه«جناح 
ديديم كه به خصوص در سالهاي اخير شوراي نگهبان رأي و نظر رهبر در امور ـ  5

مختلف را معيار رد شرعي برخي از مصوبات مجلس قرار داده و گاه مجلس را وادار به تمكين 
هيچ معلوم نشد كه  قضيهر اين قانون مطبوعات بود، آنطور كه ديديم. د ،كرده است. يك نمونه

معصوم و رئيس ة استوار است. آيا اين ادعا كه او نمايند ارأي رهبر بر كدام مبن بودن شرعي
دانيم كه مخالفت با اين ادعا در كند؟ ميحكومت اسالمي است براي اثبات اين شرط كفايت مي

خود را ثابت بكند كه تكيه  تواند اسالمي بودنمي زمانياست. حكومت هم  بسيار زيادبين فقها 
پيوست ايران به كنوانسيون ة و نه بر مصلحت نظام. رد اليح داشته باشدبر اجراي احكام شرعي 
را به  اين اليحهشورا  ة شوراي نگهبان.جويانة ديگريست از خصلت بهانهرفع تبعيض از زنان نمون

، امروز .رد كرد (ت 1341علت مغايرت آن با مخالفت خميني با حق رأي زنان در سال 
  در حالي كه خميني پس از انقالب در اينباره موضع ديگري اتخاذ كرده بود. ).21/12/82
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13 
  بحران حوزه و فقه

  
  
  

بحثهاي كشورداري و قانونگذاري بر شرع موجب شد  اتكاي سرانجام مشكالت برخاسته از
ميه و نظام مبتني بر اين سه نهاد در ميان هاي علكاستيهاي شرع، فقه، حوزه ةدربار ايگسترده

بگيرد و آنها را وادار به جستجوي راههاي برونرفت از و فقها و روشنفكران مذهبي دراهالي حوزه 
از چندين دهه پيش از  بحث. گرچه اين بودبحراني بسازد كه در اثر آن مشكالت ايجاد شده 

حكومت  ةيان افتاده بود ولي تجربانقالب و به خصوص از سالهاي چهل به اين طرف به جر
ه بگستراند و عمق و آنرا به نسبتي بيسابق ةدامن تا فقهائي و عوارض بحراني ناشي از آن الزم بود

  .حدت آن را روشن كند
  پنج گروه تقسيم كرد: توان بهرا مي مباحثكنندگان در اين شركت

اي قرون گذشته ادامه گرا كه به كار فقه، به روش ديرپـ فقهاي غيرسياسي و سنت 1
دهند و از دخالت همگنان خود در كار حكومت كردن ناراضي هستند. مواضع اين كسان را مي
هاي فقهي خودشان دريافت و يا با مطالعة آنچه گروههاي ديگر توان با رجوع به نوشتهمي

  دهند.گويند و نسبتهائي كه به آنان ميدربارة آنان مي
اليت فقيه، به معني رياست و صدارت فقها بر كار حكومت، و فقهاي سياسي مخالف وـ  2

 اللـهبارز اين فقها آيت ةقبول آن در حد تصدي امور حسبيه در يك حكومت غيرديني. نمايند
  دند.كراش محكوم كاظم شريعتمداري بود كه ديديم او را خلع لباس و به حبس در خانه

به وجود بحران ندارند و يا اگر اشكالي  يدكار كه يا هيچ اعتقافقهاي سياسي محافظهـ  3
فقه مصطلح و احكام  بينند رفع آنرا در اصرار بيشتر بردر كار فقه، حكومت و قانونگذاري مي

اول  ةان درجمندفقيه و بهره ةاصلي واليت مطلق پشتيبانانمدافعان و  اين گروهند. بيناوليه مي
انحصار و ناشي از مواضع سياسي  شرع بعضاً ةيپا اي تكيه بربر آنهااز اين حكومتند. اصرار 

د. اما آنهاست. در مقايسه با فقهاي گروه اول متعلقان به اين گروه نوگرا هستن ةطلباناقتدار
داري و يت فقيه و نتايج آن در امر كشوري است كه به كار توجيه والنوگرائي آنها در حد

  خورد.قانونگذاري مي
انديشي در حل طلب كه مدافعان اصلي مصلحتاصالح فقهاي سياسي واليت فقهائيـ  4

مسائل حكومتي و خواهان انطباق وسيعتر شرع و اجتهاد با مقتضيات عصر جديد و يا استنباط 
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در اثر تجديد نظري كه در سالهاي اخير در موضع  اين گروهخود از آن هستند. برخي از 
» مردمساالري ديني«يه و جمهوريت، اند به تصور امكان آشتي بين واليت فقسياسي خود كرده

  را شعار فعاليت نظري و عملي خود ساخته اند.
و  حاكمان، ةروشنفكران مذهبي كه با حفظ فاصله با حكومت فقها و يا خروج از دايرـ  5

اند و با با ترك فهم فقاهتي از اسالم دست به نوانديشي ديني از منظر حكمت و كالم مدرن  زده
  اند. وي قبول دموكراسي و جدائي دين از حكومت حركت كردهبه س مشخصهاي گام

درين  بحثمشكالت مورد  ةهريك از اين گروهها نظريات تصريحي يا تلويحي خود دربار
ها، ها، مقاالت، روزنامهها، رسالهها، در قالب كتابهها و نوشتهاي از گفتفصل را به صورت مجموعه

از محتوا،  صرفنظراين اظهارنظرها،  ةر كرده است. انبوه همها و تارنماهاي اينترنتي منتشمجله
آن در قالب بخشي از يك  ةاست كه بررسي و انعكاس هم وسعت و حجمي يافتهاكنون آنچنان 

به  ،امكان بيرون است. اين واقعيت مرا مجبور به رويكردي گزينشي ةفصل در يك كتاب از داير
ط به گروه پنجم، و بخشي از گروه چهارم را به اين معنا كرده است كه بررسي ادبيات مربو

ي در اين كتاب منحصر به نظريات دو گروه سوم و بخش را فرصتي ديگر محول بسازم و كار خود
 ةرسد كه متوجرو نيز منطقي به نظر ميتمركز بر نظريات اين دو از اين .1گروه چهارم بكنماز 

 گذاري و راههائي است كه آفرينندگانونهائي به مشكالت كشورداري و قانرويكرد شرعي و فق
و  اطالعاتاند. در سطور بعد خواهيم ديد كه در نظر گرفته مشكالت براي حل آن همين
گروه  ةي كه موضوع سخن خواهد بود متعلق به اين دو گروه و به ويژه بخش فقاهت پيشتانتقادا

  .ستچهارم ا
  

  كاستيهاي فقه هآگاهي ب
همانست كه درين نوشته برهان  بحثكنندگان در كتمهمترين كاستي مورد نظر شر

گذاري بود. اين كاستي، تشخيص نارسائي فقه براي پاسخگوئي به مسائل كشورداري و قانون
شود. ناشي مياز فردي و خصوصي بودن احكام شرع  طور كه پيش ازين نيز ذكر شد، بعضاًهمان

در  2حوزه ةمجل در ،»ر در فقه شيعهفتاوي امام تحولي ديگ«زير عنوان  اينويسندگان مقاله
 ةملك«اند: آنها متأسف از آن هستند كه در فقه موروثي به اين موضوع اقرار كرده ،1366سال 

بيرون نرفته و آنهائي كه در » اعمال فردي و احكام شخصي« ةاز محدود» اجتهاد و استنباط
اند. تازه اين نبوده» شمارانگشتجز اندكي «اند وادي احكام حكومتي و ادارة اجتماع كاوش كرده

اند توجهي نكرده» به تفريع فروع حكومت«كسان اندك هم تنها به اثبات يا رد حكومت پرداخته و 
خوانيم: مي» بانگ رحيل«اي زير عنوان ). در يك شمارة ديگر همين مجله در نوشته22، 23(

  فقاهت شيعه در طول تاريخ فقاهتي مغلوب بود. 
دور از سياست و مديريت جامعه بودند و در برداشتهاي فقهي خود فرد مؤمن را فقهاي ما به 

گرفتند. اين ويژگي نه تنها در فقه، كه در بخش زيادي از مجرد از اجتماع و حكومت در نظر مي
روايات ما نيز موجود است. اين واقعيت حتي در آنجا كه فقه به مسايل مالي (خمس، زكات و 

دهد كه اين فقه دقت در كتب مالي فقه شيعه نشان مي«خورد. يز به چشم ميپردازد نانفال) مي
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براي يك سيستم ادارة اجتماع تدوين نگشته است و در آن اثر حكومت و حاكميت بسيار كمرنگ 
  ).11، الف، 1367» (است

به نظر بيند. ي در تمركز توجه آن به عبادات ميمحمد جنات  اللـهكاستي ديگر فقه را آيت
واب ديگر اگر  يك سوم از بررسيهائي كه در باب طهارت و نماز انجام شده است در مورد اب وا

كه نه از  استرفت. نارسائيها از آنرو موهوم هاي موهوم از بين ميگرفت تمام نارسائيانجام مي
در جائي ديگر او ). 13 ،الف ،1365( ستكاري فقها سرچشمه گرفته انقص ذاتي فقه، بلكه از كم

گونه چ«كه ينا خورد ازكند و تأسف مينا همگوني ابحاث فقه و مشكالت نوين صحبت مي«از 
، 1369» (تفقه به شناخت احكام فرعي عبادي و معامالت و عقود و ايقاعات محدود گرديد ةداير
نواقص فقه است. ة فهم دين از جملاالسالم محمدجواد حجتي كرماني سوء). از نظر حجت19

ورود آنان به ادارات و مشاغل، منع  ،رافي و غيراجماعي، مانند منع گفتگو با زنانرسوم احكام خ
هائي از بدفهميهاي رايج ها در انتخابات، منع موسيقي، و ريش تراشيدن مردان نمونهشركت آن

  ).4/12/70 .،اط( ، از نظر اوستدر فقه
اين  1370در سالكاستيهاي فقه در جمهوري فقها نيز ادامه يافته است. محمد خاتمي 

بانك « ة). در مقال11/2/70 .،ستي ناميد (خالء فقه از نقطه نظر حقوق حكوم واقعيت را
معاصر گريز از  "فقاهت"مشكل اساسي «خوانيم ، كه ذكرش پيش ازين رفت، مي»رحيل

به اجبار  "فقاهتي"حوادث است و پرهيز از مشكالت تمدن بر آن سايه افكنده است. چنين 
اي كند جامعهر ميئي كه صادهااوجويد و براي احكام و فترا در قالب گذشته ميشخصيت خود 

قابل  ةگيرد. جاي جاي فقه موجود بر اين مدعا گواه است و با يك مسامحمفروض را در نظر مي
» گيري شده استبا اين قالب شكل "فقه كنوني"توان مدعي شد كه بخش عظيمي از قبول مي

كند كه با وجود تحوالتي كه خميني در فقه ايجاد كرده نكته اشاره مي ). آذري قمي به اين6(
 .،ك» (ة دروس را عوض كرده استسياست در متن فقه راه نيافته و بسيار محدود چهر«است 

10/12/70.(  
خود بخشي از يك  بحثكنندگان در اين از نظر برخي از شركت» فقه حكومتي«غفلت از 

، مسائلي كه بايستي در از مسائل دنياي جديد به طور كلي فقهغفلت  ، يعنينقص بزرگتر است
عنوان » عدم توجه به موضوعات نوين« .كردخويش را پيدا مي و پاسخ يافتفقه انعكاس مي

» ريزي اقتصاد سالمفقه و پايه «ة است كه به مسئل حوزه ةدر مجل، باز هم بخشي از يك مقاله
د. گويطور عام و مسائل اقتصاد به طور خاص سخن مي ل نوين بهجا از مسايدر آن و پردازدمي

بيات اينها مسائل  اللـهاالسالم اسد). براي حجت136 ،ب ،1367عدم توجه شامل هر دو است (
. او استولي اكنون غيرقابل چشمپوشي  استكه در گذشته مورد نياز نبوده  استمستحدثه 

كند كه كنترل جمعيت اشاره ميو الكيت، به مسائل مربوط به صدا و سيما، هنر، نظام م مثالً
 ،حوزه( .مشخص بشود نظر اسالم مورد بررسي قرار بگيرد و چگونگي احكامش بايستي از نقطه

فقه ما [...] فقه «رسد كه ). جناتي نيز پس از تذكر اين نقص به اين نتيجه مي129 ،1369
 ار آن سپري شده، يا اصوالًها و فقه موضوعات ذهني يا موضوعات عتيقي است كه روزگمدرسه

اگر موضوعي باقي است محتواي آن به كلي تغيير يافته است. برخي فقيهان بي آنكه در مقام 
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همچنان به تكرار  برآيند،شناخت موضوعات نوين و تبيين چگونگي محتواي موضوعات ديرين 
  ).22 ،1369» (نهندمكررات بسنده كرده و گام فراتر نمي

فقه آنجا هم كه به موضوعات نوين و مسائل آورد: بر زبان ميم شيرازي مكار راديگر  ةنكت
شرعي آنها صادر  ةمستحدثه توجه كرده و حكمشان را تعيين كرده است احكام را بدون ذكر ادل

در اجالس  1370خميني در سال ايست كه احمد). اين همان نكته27/12/70 .،اطكرده است (
متذكر  نآاز هاي فقهي ي پدرش و برداشتفتاو ةسالمي درباراة پاياني نهمين كنفرانس انديش

اين كه مستند برداشتهاي حضرت امام چه آيات و رواياتي است اين ديگر به «شد. او گفت 
تهرانيها بايد آنرا از البالي  ةمدرسين محترم قم است كه با داشتن وقت و نداشتن مشغل ةعهد

  ). 16/11/70 .،ك» (آيات و روايات جستجو كنند
  

  هاآگاهي به كاستيهاي حوزه
هاي علميه، يعني رابطه با انتقاد از حوزه در بيشتر اشارات به كاستيهاي فقه در متن يا

ها و مدرسان آن هستند گيرد. اين حوزهجايگاه تدوين و تدريس و حفظ و توارث فقه صورت مي
اند. مقتضيات زمان شده با اصرار در حفظ سنتها مانع تحول فقه و انطباق آن با تاكنون كه

د. شوامور تشكيالتي، مالي، آموزشي و محتوائي مي ةها مربوط به همنقائص و مشكالت حوزه
ها مهمترين نقص تشكيالتي و اداري آنها از نظر برخي از منتقدان عدم تمركز در كار حوزه

د مراكز متعدد جوو ،هاة حوزههاست. شكل سنتي اداراست. عدم تمركز مانع اصلي اصالح حوزه
االسالم عباس گيري در اطراف بيت مراجع تقليد بوده است. به قول حجتقدرت و تصميم

ها بنديهاي فكري در حوزهمخلصي همين واقعيت موجب پيدايش رقابتهاي منفي و بسا دسته
). 10/11/71 .،اطرنگ كرده است (را كم» هاي ارزشي سالماصالتهاي علمي و اساس«شده و 

هاست. دريافت وجوه شرعي از مردم توسط دم تمركز مربوط به وضع مالي حوزهع اليلد ي ازيك
گردد. مرجع شود كه موجب وابستگي مراجع به عوام ميرو موضوع نقد واقع ميراجع از آنم

پيروي كند  كاري استشود در كار اجتهادي خود از تمايالت عوام كه داير بر محافظهمجبور مي
روحانيت « حوزه ةبه قول نويسندگان مجل .)همانجا(وزه و فقه امتناع بورزد و از قبول اصالح ح

شيعه [...] در برابر مردم داراي حريت الزم نيست و ناچار است كه در برخي موضعگيريهاي 
  ).65، پ، 1367» (اجتماعي و يا حتي عقيدتي خويش حال مردم و پذيرش آنها را در نظر بگيرد

شود و تا نقد نامشخص شروع مي ة گزينش طالبحوزه از نحوانتقاد بر مسائل آموزشي 
شود ها و براي پذيرفتن طالب، به اين امر توجه نميدر حوزهيابد. ادامه مي يآموزش افهدابودن 

 كه آيا ايشان حائز شرايط الزم براي پرداختن به چنين تحصيالتي هستند و يا نه، و سپس نيز
آموزش  ةدهند. از برنامي به مراتب عالي تحصيل ارتقاء ميآنها را بدون وجود يك نظام گزينش

گذشته نوشته  قرونخبري نيست. كتابهاي درسي كه بدون در نظر گرفتن ضوابط آموزشي در 
از ها حوزهخورد. نظام تحصيلي است كه امروزه ديگر به درد هيچكار نميشده آكنده از مطالبي 

 گنگاي از نيازها و سنتها در شكلي مبهم و كند. مجموعههدف معين و مشخصي تبعيت نمي
دفي طالب منجر ـهها به بيف حوزهادـهامشخص نبودن  دهد. ها را تشكيل ميهدف حوزه
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اي ديگر تحصيل كنند. براي پارهاي از آنها حوزه را به محل سكونت خود تبديل ميشود. پارهمي
). 14 ،الف 1367 ،حوزهنهاست (مقدسترين شعار آ» تحصيل براي تحصيل«هدف تحصيل است. 

هاي تكراري، كنند رسالهكنند كار تحقيقي است. آنچه توليد ميها دنبال نميآنچه حوزه
جناتي محمدابراهيم به قول  هاست.نويسينويسي بر حاشيهقدما و حاشيه كتبنويسي بر حاشيه

  ). 34 ،1369ه است (رساله نوشته شد 360كنون اللـه حاج ابوالحسن اصفهاني تااز زمان آيت
بر فقه است. گوئي كه معارف اسالمي خالصه آنها تمركز كار  مشكالت حوزهيكي ديگر از 

طبق عاليق د يا شوفلسفه و اخالق غفلت ميتفسير، كالم، از در فقه و اصول آن شده است. 
يگر معارف با دبه جز فقه، ها وقتي كه حوزه گيرد.فردي طالب، در حاشيه مورد مطالعه قرار مي

هاي قديم عنايتي روشن است. اگر در حوزهكنند تكليف علوم جديد گونه برخورد مياسالمي اين
اند، بلكه راه ورود ها اين علوم را به فراموشي سپردهشد امروز نه تنبه رياضيات، هيئت و طب مي

ها پيدا شده حوزه). از مشكالتي كه پس از انقالب براي همانجا(اند بر علوم انساني را هم بسته
يكي هم اشتغال كامل مدرسين به كار سياست است، طوري كه مجالي براي درس ندارند. 

كه به كلي از مطالعه و كتابهاي درسي و تدريس « دهدسراغ مياي جمعه ةائم ازه بيات لـاسدال
  ).136 ،1369» (اندفاصله گرفته
  : بندي كردمعطور جهاي حوزه را اينمحمدرضا حكيمي كاستي 1362سال 

هاي روحانيت مطرح است و كيفيتي كه اكنون حكمفرماست و آنچه اكنون در حوزه
گردد نه با روش سلف بزرگ و بيدار خود ما هماهنگ مديريتهائي كه اكنون ارائه مي

است و نه با وضع جهان امروز. حوزه به هيچيك از مسايل امروز نتوانسته است پاسخ 
ن سرزمين حاكميت از آن مذهب اسالم شده حوزه هنوز بدهد. با وجودي كه در اي

نتوانسته بگويد كه فلسفة سياسي اسالمي چيست، روش حاكميت در آن كدامست، 
اخالق عملي دولتمردان و مسئوالن و مجريان چگونه بايد باشد و سئوالهاي ديگر كه 

  .3اندهمه بيجواب مانده
پس از اين نيز خواهيم ديد اين وضعيت همانطوركه در نقدهاي نويسندگان ديگر ديديم و 

  بعدها تغييري كيفي پيدا نكرد. 

  در جستجوي علل و عوامل كاستيها

شگفت نيست اگر منتقدان كاستيها علل و عوامل آنرا نه در شرع، بلكه در نزد فقها و 
..] شود [.آنچه به عنوان نارسائي فقه گاه عنوان مي«جو كنند. به قول جناتي تها جسحوزهداخل 
كاري و كاوشهاي اندكي است كه در مورد برخي از ابواب فقه صورت گرفته است [...] كم ةزائيد

نارسائي مربوط به كيان اسالمي نيست. اين ما هستيم كه تالش كافي نكرده و بدان ذخائر 
 گذاشت. پس نبايدپاسخ نميكرديم فقه اسالمي سئوالي را بيايم. اگر ما تالش مي[فقه] نرسيده

). حتي آن فقهائي كه 13 ،الف 1365» ("نا رسائي ما"، بلكه بايد گفت "نارسائي فقه"گفت 
هستند اين نقص را محدود به همين » فروع احكام«و » جزئيات امور«قائل به سكوت شرع در 

امور در  ةهاي عام براي همشارع به صورت كلي و در قالب پيامكنند و معتقدند كه فروع مي
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توان به ياري اجتهاد سرزمينها تعيين تكليف كرده است، طوري كه مي ةهم نها وازم ةهم
عقيده دارد فروع را از آنها استنباط و استنتاج كرد. محمدجواد حجتي كرماني  ،مستمر و پويا

). 5/12/70.، اطتواند به فعل درآيد (دانش مي ةفقه بالقوه جامعيت دارد و اين قوه به واسطكه 
به  شدن ه را صاحب توانائي بالقوه براي پوشش تمام ابواب حقوق و تبديلزاده هم فقاحمدي

). دليل جامعيت از نظر مكارم شيرازي قبول عدم اختصاص 29بيند (يك نظام حقوقي كامل مي
امتها در ز بايد جوابگوي تمام نيا«اسالم به زمان و مكان معين است. حال كه چنين است پس 

ور اقتصادي و حقوقي ها باشد، نه تنها در مسائل عبادي، بلكه در امنازم ةتمام اقطار جهان و هم
» اگر جوابگو نباشد دين كامل نخواهد بود.«نيز. » چه متعلق به فرد و جامعه استو سياسي و آن

به كمال دين و اتمام  كه به زعم او صريحاً كندميقرآن  براي اين قول خود استناد به مكارم
  ). 27/12/70 .،اط(نعمات اشاره فرموده است 

ر و پويا نزده و فروع را از مها دست به اجتهاد مستاما به اين سئوال كه چرا فقها و حوزه
محمدتقي جعفري علت را در از جمله، اند. داده ي گوناگوناند نيز پاسخهااصول استنباط نكرده

حاكمان دين و در نزد  انموضع تنافري و تدافعي فقهاي شيعه نسبت به حكومت و مغضوبيت آن
دهد. مغضوبيت آنها را به تقيه در امور حكومتي وادار كرده و از دولت در قرون گذشته سراغ مي

اين وضعيت تا انقالب اسالمي ادامه  ودادن در موضوعات مربوطه باز داشته  اانديشيدن و فتو
ه امور يافته است. تداوم اين وضع در قرون گذشته موجب آن شد كه امتناع از پرداختن ب

انقالب هم هنوز گروه بزرگي از  از حكومتي به شكل سنت و ارزش در آمد، آنچنان كه حتي پس
 ،35 ،1366حاضر به ورود در اين حوزه از فقه نيستند ( رويهفقها به پيروي از اين سنت و 

  ).23 ،1369 ،جناتي
است. از نظر  شود نوع رويكرد آنها به دين و فقهعلت ديگري كه براي غفلت فقها ذكر مي

جمود خاص برخي از اصوليون يا معتقدان به مكتب اجتهاد، كه به  حوزه ةنويسندگان مجل
گرد و غبار  ،اين غفلت است. نتيجه مسئولكند فقهاي گذشته جلوه مي يصورت تعصب بر آرا

با واقعيات زندگي مردم  داست. آنها تماس خو به خود گرفتهفقهاي حاضر  يست كه آراايكهنه
). 31 ،الف ،1368د (انةزندگي مردم و جامعه تبديل شدهاي در حاشيقطع كرده و به زائده را

شمرند و خود دچار يك نوع تعصب تا آنجا رشد كرده است كه فتاوي گذشتگان را مقدس مي
ل تاريخ فقاهت در طو "اجتهاد"آنچه بيش از همه به رشد و تعالي «شوند. مي» زدگيتقدس«

اقوال و  "حرمت و تقدس"را از گام نهادن در طريق ترقي مانع شده است آنضربه زده است و 
 ،حوزهتقدسها فقه و اجتهاد را دچار ركود كرده و زمينگير نموده است ( اينگونه». فتاوي است

است. اين آفت هنگامي » زدگيشخصيت«كند زدگي را تقويت ميچه تقدس). آن8 ،الف، 1367
ه يك شخص يا يك نظريه يا خودباختگي در برابر عظمت يك مفرط ب ةعالق«دهد كه رخ مي

نمايد و او را به قبول بيقيد و شرط نظريات آن نوآوري را از پژوهشگر سلب مي ةبزرگ اراد
زدگي مكمل زدگي و شخصيت). تعصب، تقدس27،166،ت، 1367،حوزه» (داردفرزانه وا مي

ي نسبتي است كه بيشتر منتقدان بيرون گرچه تقليدزدگ». تقليدزدگي«به نام  آسيب ديگريست
شوند و زدگي ميتقليددهند، ولي گاه حوزويها خود هم منتقد اين از حوزه به اهالي حوزه مي
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فقه  ةجناتي در مقال شمارند. مثلاز واقعيات روز مي هاحوزه نماندعقب  ةآنرا از جمله علل عمد
  اجتهادي.
موجب آن شده است كه فقه نه به موضوعات  كندمزبور ظهور مي اشكالگرائي كه در سنت

توجهي بكند و نه آگاه بر اين واقعيت بشود كه موضوعات  استجديد كه حاصل تمدن جديد 
تغيير كرده و از شمول آن احكام خارج شده  يو مكان ياحكام اسالمي در اثر تغيير شرايط زمان

شناسي جامعه«عنوان  با التيرشته مقادر  سالم ة. عباس عبدي اين موضوع را در روزناماست
دهد كه چگونه فقها و قانونگذاران به هائي نشان ميبا ذكر مثال كند وطرح مي »حقوق ايراني

نند كصادر مي يماحكاپذيري قانونها و يا تالزم قانون با شرايط، تغييرسبب عدم توجه به اصل 
. يكي ازمثالهاي متعدد او ستيا موضوعاتشان تغيير كرده او د، كه ديگر موضوعي در خارج ندار

اصرار فقها بر حفظ حكم عتشخيص  ،زنان در احكام طالق است، در صورتي كه وسائل جديد ةد
پيشرفت در جرمشناسي است كه  ،. مثال ديگرستحاملگي در مدت كوتاهتري را ممكن كرده ا

ل در اثر تورم . مثال سوم كاهش ارزش پوستاعتبار توسل به قسم، شهادت و اقرار كاسته ااز 
سازد. عبدي ها را، به رغم ممنوعيت آن در شرع، الزم ميكرد بازپرداخت وامديرة است كه جريم
دچار فرماليسم شده و از محتوا غفلت ورزيده  گيرد كه فقه اسالمي عمالًمينتيجه از اين مثالها 

بيابيم. او از مخاطب توانيم االسالم قديري ميخميني به حجت ةهاي ديگر را در ناماست. نمونه
بندي در يت شرطّلتوان احكام مربوط به سبق و رمايه را كه ناظر بر حآيا مي« كه پرسدخود مي

هستند هنوز با در نظر گرفتن دفاع  يادگيري آنها در ةاسبدواني و تيراندازي به سبب فايد
به حيازت انفال احكام مربوط  يا ؟صورت سنتي حفظ كردا و فنون جديد جنگي، به همانهسالح

كه امروز با وجود آن ند تغيير نداد؟باشرا كه ناظر بر كسب حق مالكيت در اثر حيازت و احياء مي
، حوزه(» به كمك ماشينهاي جديد مناطق وسيعي را حيازت كرد و در انحصار درآورد توانمي

1368، 28، 21(.  
در «كاستيهاست:  علت ديگر نور علمة از ديدگاه نويسندگان مجلآلي، بينش ايده

آل اسالم در ابعاد مختلف مورد نظر است [...] حوزه آخرين هاي حوزوي هميشه ايدهآموزش
سخني را كه در نظرش اسالم و فقه بيان كرده در نظر دارد، در حاليكه نظام در جريان عمل 

مشكلي  اي كه ميان اين دو وجود دارد عمالً. فاصلهاستتري مواجه با يك وضعيت به مراتب نازل
از جمله عوارض اين گرايش  ).1370( »كند.را بر سر راه نزديك شدن حوزه و نظام ايجاد مي

كافي به عناوين ثانويه است. اين در حاليست كه نظام به علت فشاري بر احكام اوليه و عنايت ناپا
ار بر شود و ناچهايي مواجه ميگرفتاريهاي خاص دوران تكوين خود در موارد بسيار با ضرورت

). در همين رابطه جناتي از استنباط امور اعتباري 14/12/70 .،راتخاذ تصميم بر اين مبناست (
كند كه به قول او مانع طرح بحثهاي مفيد و ارزنده و بنيادي امور حقيقي صحبت مي ةبه مثاب

  ).36 ،1369شود (اسالم مي
 اززدگي وين است. احتياطختن به موضوعات ننيز از علل امتناع از پردا» زدگياحتياط«

است. گرفتاري به اين آفت اسارت در چنگال ترس و » آفت اجتهاد« حوزهنويسندگان  نظر
شود. فقهائي كه به اين دلهره را در پي دارد و موجب از دست رفتن توان و قدرت استنباط مي
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شوند روم ميشوند از اظهار نظر در مسائل مستحدثه و حوادث واقعه به كلي محدرد مبتال مي
در افتاء و پژوهش است. مبتاليان به » ظاهربسندگي«زدگي ). مكمل احتياط14 ،الف ،1367(

قانونگذاري در اسالم با استناد به روايات دست به  عياراين آسيب بدون توجه به روح قانون و م
برده را  نيز جواز مالكيتزنند. با پيروي از اين روش است كه در دوران معاصر صدور فتوا مي

تكار را ورزند و يا حكم منع احبا اخذ ماليات توسط حكومت اسالمي مخالفت مي ؛كنندصادر مي
). 132 ،.ب، 1367، حوزهدارند كه در متون قديم ذكرشان آمده است (تنها بر كاالهائي روا مي

فقها شود كه است، و آن هنگامي اعمال مي» ايتجزيه«يا » نگرش غيرسيستماتيك«عامل ديگر 
نهاي بلند و اهداف واالئي همچون ايجاد قسط، تعديل ثروت و حذف اآرم«بدون در نظر گرفتن 

ن كار اتفاق افتاد، به فتوائي بهنجار در مسائل جزئي، چنانچه در قانوهاي نابرابريها و نافاصله
  ).  133 ،همانجا( »رسند كه با اين اهداف مغايرت داردمي

در كنار عللي كه ذكر شد چند علت » فقه يموانع احيا« ةالدر مق حوزه ةنويسندگان مجل
نهادي شدن نظريات يا پيوند آنها با نهادهائي كه ـ 1ند: دانديگر راهم مسئول كاستيها مي
د. در نتيجه تغيير آنها وابسته به تغيير نهادهاست، و اين دهمبناي تكوين آنها را تشكيل مي

ترس از مسخ شدن فقه و از التقاط كه ـ  2 حول است.خود عاملي اضافي براي دشوار ساختن ت
  تواند در جريان تجديد نظر و ايجاد تحول در نظام و بافت كنوني فقه به وجود آيد.مي

ا سايه انداختن بر ذهنيت فقها ، كه ب»طلبي يا ترس از سودپرستان و آزمنداننفع«ـ 3
 واقع شود.مؤثر  صدور فتاويذاري و گتواند در تعيين جهت قانون مي

اي هم به ترس از بوروكراتيزه شدن ديگر از همان نويسندگان اشاره ةدر يك مقال
دارد حوزه است كه  برخي از حوزويان را از قبول تحول در اين نهاد باز مي ةتشكيالت و ادار

  ).64 ،ث، 1367(
 زدگانآفت ،ي كه شناختيم از نظر منتقداناتآف ةزدگي و بقيزدگي، تقدسشخصيت

دهند. سرايت مي هم را به ديگرانآفات هستند آن مبتال به اين آنان كهخود را دارند.  خصوصم
ند. متحجران، برمي نامي ـنه به نام، بلكه به صفت گروه والًـاين كسان معماز نقد كاستيها  در

عالمان متهتك، جاهالن  انديشان،خردان، خشككم مغزان، جاسوسان، عوامل نفوذي،سبك
در وصف كه طالبان تحول و اصالح  استاصطالحاتي  ...انديشان وطلبان، كوتاهراحتمتنسك، 

خرد نه تنها خود با زمان پيش نيامده و انديشان كماين خشك«برند. اين كسان به كار مي
نو و برداشت صحيح از اسالم مخالفت كرده  ةقدرت تفكر در امور تازه را ندارند، بلكه با هر انديش

جاي ديگر سخن از روحانيوني ). در 3، 1363 ،حوزه» (زنندچوب تكفير را بر او ميو بيدرنگ 
تحرك [و] گرفتار انجماد فكري و بيعرضگي انديش، بيتعهد و كوتاهمنزوي، بي«رود كه مي

بدارند  خواهند خود و روحانيت را از حكومت و دين را از سياست دورآنها مي». ذاتي هستند
توان آرام گونه ميچ«پرسند ). نويسندگان اين جمالت سپس از خود مي34 ،14 ،1365 ،حوزه(

هاي سليقه كه چون مالباجينشست و از بيم علف هرزگان در كمين نشسته و جمودفكران بي
كنند دم فروبست و سخن از تحول و تشكل مديريت حوزه به ميان پانصد سال پيش فكر مي

رد و آنها را اشمبخش از روحانيت را ناآگاه و وابسته مي). خميني نيز اين 38 ،همانجا(» ورداني
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هاي خود به روحانيت دسازد. او در رهنموبه فعاليت عليه انقالب و اسالم ناب محمدي متهم مي
زنند دين و انقالب و نظام مي ةبي چنان تيشه به ريشاماي با ژست مقدسامروز عده«نويسد مي

نمايان خطر تحجرگرايان و مقدس«دهد كه يم او هشدار» ند.اي غير از اين نداركه گوئي وظيفه
اي از فكر لحظه«خواهد كه مي» طالب عزيز«آنگاه از » هاي علميه كم نيست.احمق در حوزه

اند و دشمن مروج اسالم آمريكائي«ها ، زيرا اين»وتاهي نكنندخال ك اين مارهاي خوش و خط و
ها در ذم اين بخش اين نوشته بندعتگي به استعمار ترجي). تذكر وابس6/12/67 .،ر(» اللـهرسول 

الحال داخلي كفر جهاني به توسط مزدوران و عناصر مشكوك«از روحانيت است. به نظر جناتي 
دارد كند و آنان را وا ميمي» تأثيرگذاري بر جوامع اسالمي ةسعي در خارج كردن اسالم از صحن

اين توطئه » سازند.ة عمل خارج و مترقي [...] را از صحن تا مسائل اصلي فقه اجتهادي و بالنده«
هم به صورت نفوذ در طرز تفكر برخي از باني، بلكه گاه عملي نيز هست، آننه تنها تبليغاتي و ز

 ةاي با مجلين رفسنجاني در مصاحبه). پيش از 37، 1369نماهاي بيسواد و منحرف (روحاني
تهاي استعماري فرستادن جاسوسان خود به درون حوزه گفته بود كه يكي از اقدامات قدر حوزه

  ).11 .ش ،1364نهاي خاص خود را بسازند (ااست تا به كمك آنها در آنجا جري
بندي فوق شود كه در تقسيممياول نصيب روحانيوني  ةنسبتها و اتهامات مذكور در درج

هاي سوم و پنجم تشريك وهدر حمله به آنها متعلقان به گرهاي اول و دوم تعلق دارند. به گروه
سياسي و مخالف با حكومت فقها ة متهمان محدود به دو گروه غيركنند. ولي دايرمساعي مي

را نيز، گرچه گاه  نيست. اعضاي گروه چهارم روحانيت گروه سوم و حاميان آن در بيرون از حوزه
از نظر نويسندگان  د.نكنفكري و نظاير اين صفات مي، متصف به تحجر و كوتهتربا لحني ماليم

فكري بودند. مظهر جمود و كوته فقهاي شوراي نگهبان ،اول انتشار آن ةدر دور حوزه ةمجل
در مورد قانون كار، مالكيت، احتكار، ماليات و غيره نشان بارز عدم توجه به  موضع آنها

، 1367د (كربسندگي در افتاء داللت مياسالم بود و بر ظاهر» هداف واالينهاي بلند و ااآرم«
كردند. علت تظاهر اين بود كه لبي تظاهر ميططلب نبودند، بلكه به اصالح). آنها اصالح132 ،ب
برابر هجوم افكار و  كردند كه درديدند و احساس ميمي ها خود را در مقابل عمل انجام شدهآن

آن دست به مهار ها توان مقاومت ندارند. آنها با جريان همراه شدند تا با تسخير رهبري انديشه
). در سالهاي بعد هم علتي براي 74 ،ب، 1368 ،حوزهآن بزنند و به انحرافش بكشانند (

اي از آن در اين بين جناحهاي شريك در حكومت كه شمه ةتغييراين ارزيابي پيدا نشد. مبارز
نگي تحول اين دو هم سر فقه و حوزه و چگو كتاب منعكس شده است، و در ميدان جدل بر

  چنان ادامه يافت.بود، هم جاري

  در جستجوي راههاي حل بحران

حوزه و فقه از چه شدت و حدتي در نزد منتقدان در اينكه احساس ضرورت اصالح 
قمي فردا را براي تحول توان از هشدارهاي آنها استنباط كرد. آذري برخوردار بوده است را مي

بي « حوزه ة). به قول نويسندگان مجل10/12/70 .،كداند (هاي درسي حوزه دير ميدر برنامه
ناپذير (و چه بسا خطر جبران«در حل مشكالت و رفع نواقص و كاستيها » انگاريتوجهي و سهل
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در جائي ديگر خطر را متوجه  اين منتقدان). 14،31 ،1365دارد (» اضمحالل حوزه) را در پي
 ،.ب، 1368جدي بگيرند ( خواهند كه اين خطر رابينند و از مخاطبان خود ميروحانيت مي

كند. اگرعدم موفقيت در تحول حوزه موجب شكست انقالب ). خطر انقالب را نيز تهديد مي63
بازهم بايد براي سالها يا قرنها چشم از حاكميت دين فرو بست و به ناچار به «اسالمي بشود 

 28شماره  ة). در سرمقال41،ج، 1367روي آورد (» آلود جدائي دين از سياستيأس ةنظري
ناپذير در پي خواهد داشت و تداوم خسارتي جبران«خوانيم كه درنگ در تحول همين نشريه مي

 م با وجودي آرا از بين خواهد برد كه حيات دين را ه ةنه تنها فلسف "اجتهاد"وضع موجود
  ).7 ،الف، 1367» (برو خواهد ساختمشكل رو
 چگونگيئي را بايد انتخاب كرد از هاهكه براي حل بحران و اجراي تحول چه را اين

 ةشود. غالب نقدها با ارائدريافت كاستيها و ماهيت بحران توسط منتقدان معلوم مي
د و يا در قالب دار ها يا صورت جزئيهايي براي رفع كاستيها همراه است. پيشنهادپيشنهاد

   .4ستشده ا د بناد كه بر تصور صاحبان آن از فراگير بودن پيشنهاد خوشوهائي ارائه ميطرح
  خالصه كرد: به اينصورتتوان در مورد اصالح حوزه را مي مهمترين پيشنهادات

ها بدون گرفتاري در ة حوزهايجاد يك تشكيالت فراگير و مديريت متمركز ناظر بر همـ  1
  بوروكراسي و ديكتاتوري تشكيالتي.

  آنها. ةريافت درآمدها و هزينالمقدور در دست ولي فقيه، اعم از دتمركز امور مالي حتيـ  2
درسي، همراه  دروس و كتب ةب، برنامدر امور آموزشي مشتمل بر گزينش طال ـ تحول 3

  دروس. ةو اضافه كردن علوم انساني جديد در برنام يهاي تحصيلبا تخصصي كردن رشته
  توجه به تحقيق و علوم اسالمي ديگر، عالوه بر فقه و اصول.ـ  4
سطوح مختلف اداري و كشورداري و تضمين اشتغال براي درس كادرسازي براي ـ  5

ها، آموختگان حوزهآموختگان همراه با انحصاري كردن قانوني مشاغل فرهنگي براي درس
  هاي دادگستري، اطالعات و ارشاد. به خصوص در وزارتخانه

اغت قشرهاي ها و تفاوت اوقات فردر كار تبليغاتي و عنايت به تنوع سليقه توجه به هنرـ  6
 صنعتي. ةمختلف اجتماعي در جامع

توان د نيز ميشود و پيشنهادهائي كه ارائه ميوجود داربا تصوراتي كه از نوع اصالح فقه 
د. اينكه مشكل شودر اينمورد ابراز مي ي كه مستقيماًاتشد و هم از نظر آگاههم از فحواي نقدها 

 مثالً ةتوان عالج كرد، طوري كه نظرات دربارنگري را تنها با يك برخورد سيستماتيك ميجزئي
زدگي را تنها با لبي اسالم باشد روشن است. احتياططقانون كار ناظر بر عدالتخواهي و برابري

توان كرد. ي مشهور چاره ميمورد سئوال قراردادن فتاو ترك آن و با جرأت سئوال كردن و
، به قول حجتي كرماني، »هاي عظامهرگونه جزميت و حتميت در احكام و فتاوي فقهي فق«

قابل «چه نظر فقهاي عظام است كند كه آنبرخالف احتياط است. احتياط در دين حكم مي
). اين در عين حال دعوتي به 2/12/70 .،اط» (رد و نقص قلمداد بشود خدشه و ترديد و احياناً

ث اجتهادي را شكسته و مجتهدان راستين بايد تقليد در ابحا«رد تقليد از طرف مجتهدان است. 
 ةاز اين فرصت مبارك كه در پرتوي حاكميت اسالم پديدار گشته استفاده نمايند و در هم
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اي خالف مشهور ورد آنان نظريهاموضوعات با موازين فقه اجتهادي اجتهاد كنند، گرچه دست
موسيقي، اين عمل بايد به طور نمونه در مورد مسائل بانكداري، ارز، ربح، مضاربه، » باشد.

انجام بگيرد » ديگر ةدهها مسئل«شطرنج، قضاوت زنان، مالياتها، مالكيت ارضي، مواليد و 
  ).25 ،1369  ،(جناتي

توصيه به ترك تقليد از فتاوي فقهاي بزرگ پيشين و يا از فقه مشهور به عبارت ديگر 
ذشته از اينكه . گذر زمان، گاستزنهار از عدم توجه به نقش زمان در تطور فقه و احكام شرع 

ارد كه ، اين اثر را نيز دطلبدجديدي را مي آورد كه احكامرا به وجود مي جديديحوادث 
د. شوخارج ميدهد كه ديگر از شمول احكام پيشين موضوعات احكام را گاهي آنچنان تغيير مي

ديد طلبان در اينمورد ، كه نشان چنداني هم از توجه به تحوالت دنياي جمثال مشهور تحول
سگي است كه در طول زمان در نمكزاري تبديل به نمك شده و از اينرو از  ةندارد، مثال الش

شمول حكم نجاست بيرون رفته است. مثالهاي ديگر را با اشاره به تحوالت در موضوعات احكام 
زنند كه ذكرشان پيش ازين رفت. تحول موضوع در سبق و رمايه، انفال، شطرنج و معادن مي

شود، بدون اينكه در حكم موارد و نظاير آن موجب خروج آن از شمول حكم مي اين ةهم
احكام شرع خارج كند. توجه به تأثير تحول  ةتغييري ايجاد كند يا موضوع تحول يافته را از داير

زمان، و همينطور تغيير مكان، در موضوعات احكام، به قول احمد خميني، داراي اين فايده نيز 
نياز ار را از توسل به احكام ثانويه، كه مالزم با تعطيل احكام اوليه است، بيهست كه قانونگذ

كند. حكم سازد. زيرا خروج يك موضوع از شمول حكم اوليه تعطيل آن حكم را الزم نميمي
ديگر اين توجه آنست كه مانع  ةدهد. فايدماند و تنها موضوع خود را از دست مياوليه باقي مي

تواند شود. زيرا توسل به احكام ثانويه و تعطيل احكام اوليه ميرفيت شرع ميايجاد شبهه در ظ
 .،ك» (توانند جامعه را اداره بكننداسالم نمي ةاحكام اولي«موجد اين تصور شود كه 

16/11/70.(   

كند، موضوعاتي كه در اثر توجه به تأثير زمان و مكان شناخت موضوعات جديد را الزم مي
د، حكمي كه به نظر منتقدان بايستي طلبجود آمده و حكم شرعي خود را ميتمدن جديد به و

شناسي ة اين كار موضوعشرعي استنباط و صادر بشود. الزم ةدر اثر اجتهاد فقها و بر اساس ادل
چه بر سر اينكه موضوعات جديد را  . اختالفاست، كه خود موجد اختالف بين فقها شده است

ا يا متخصصان. در حاليكه محمدتقي جعفري معتقد به كمك بشناسد، خود فقه سي بايدك
محمدرضا  ،)1366،31 ،حوزهگرفتن مجتهدان از متخصصان در امر موضوع شناسي است (

مرزهاي فكري معاصر حاضر  ةحوزه بايد همه چيز داشته باشد ]...[ و در هم«گويد حكيمي مي
اطالعات كلي از موضوعات جديد را  داشتن). در حاليكه طرفداران نظر اول 31 ،حوزه» (باشد

حتي برخي از علوم طبيعي در  دانند، حاميان نظر دوم رأي به تدريسبراي  فقها كافي مي
چه در هر حال الزم است آگاهي به علوم انساني و اجتماعي و تدريس آنها دهند. آنها ميحوزه

د. آگاهي به كاستيهاي فقه شوهاست، به ويژه آنهائي كه به امر كشورداري مربوط ميدر حوزه
ضرورت تحصيل دانشهاي انساني و اجتماعي و  ،فقهاحكومت در باب احكام حكومتي در 

ها به مقتضيات زمان، اگر حوزه«كند چندان مي ها را دودرسي حوزه ةگنجاندن آنها در برنام
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راستا به كار را در اين  "اجتهاد"فقه و حكومت نينديشند و  ةابتكار و اعتقاد عملي به رابط
). به 12،لف، ا1367 ،حوزه» (گرفتار خواهند شد "حذف زماني"نگيرند دير يا زود در چنگال 

تشكيل نظام «علميه قم،  ةمدرسين حوز ةقول جانشين خميني، در نامه به اعضاي جامع
اي استثنائي و هاي زندگي است وظيفهصحنه ةتحقق مقررات اسالمي در هممدعي اسالمي كه 

مباحث فقهي است كه  ةميه نهاده است، و آن تحقيق و تنقيح همله بر دوش حوزه عبيسابق
هاي نظام اسالمي بدان نيازمند است [...] روي آوردن هر يك از بدنه ةتدوين مقررات براي ادار

احكام فقهي با ة شئون حكومت و نظر به هم ةبه فقه حكومتي و استخراج احكام الهي در هم
 ةنمونه و حيات طيب ةتأثير هر حكمي از احكام در تشكيل جامع ةمالحظنگرش حكومتي يعني 

  ). 26/8/71 .،س» (اسالمي امروز يكي از واجبات اساسي در فقه اسالمي است
پرداختن به موضوعات جديد بدون تحصيل تخصص در هر يك از آنها ممكن نخواهد شد. 

به معارف ديگر اسالمي چون  ها، برخالف روش مذموم معمول،حتي اگر بنا باشد كه حوزه
فقه اقبال كنند بايد، با در نظر ة تفسير، كالم و فلسفه اعتبار الزم بدهند و به آنها نيز به اندار

ي بكنند. اين آنها، كار تحصيل را تخصص ةگرفتن اين علوم و عدم امكان كسب اجتهاد در هم
). 20 ،پ141،1368،ب، 1367،حوزهشود (علوم جديد باز هم مبرمتر مي ضروت با لزوم تحصيل

د. كنن تحقيق و تبليغ را نيز ضروري ميتفكيك بي ،الزام به تخصصي كردن تعليم و تحصيل
رود كه كسي در وظايف تبليغي مشغول باشد و از طرف در شرايط كنوني امكان آن نمي«

  ).21 ،پ، 1368 ،(حوزه» [ديگر] فرصت تام تحقيق را پيدا كند
مان و تغيير مكان در موضوعات احكام و پافشاري برخي از فقها بر توجه به تأثير تحول ز

را به بار هنوز نتايج الزم و مورد انتظار  ،تحول و تغييراين لزوم انطباق احكام با مقتضيات 
در  ، حتي پيش از انقالب،ديگرانو بيش از  مطهري كه شايد پيش اللـه. آيتنياورده است

ر اين عامل بر احكام را ضروري تأثي هگفت و توجه بسخن مي» اسالم و مقتضيات زمان«موضوع 
رسيد، با وجود تغيير موضوع باز بر اعتبار حكم بر شمرد، آنجا كه به يك حكم مشخص ميمي

كرد. مثال او تحريم گوشت خوك بود. او با وجود آگاهي بر رفع خطر آن موضوع اصرار مي
باز توقف بر حكم  پرورش خوك، وشهاي جديدر به خاطر آلودگي گوشت اين حيوان به تريشين

موجب توانست هي به علل محتمل ديگري بود كه ميدليل او عدم آگا ، وديدتحريم را الزم مي
اين كه با  كردتصور  نتوا. مي5)1362، 50تحريم گوشت خوك توسط شارع شده باشد (

توانند در يد نظر ميشود، زيرا مخالفان تجدممكن ميغير استدالل تجديد نظر در هر حكمي
موارد اتكاء به احتمال حكمتي مكنون در آن حكم بكنند و ناداني انسان به آن حكمت را  ةهم
مخالفت خود قرار بدهند. اعتقاد به عدم توانائي عقل انسان به درك مقصود شارع از وضع  ةماي

  مقبول غالب فقهاست. ،احكام
مهوري اسالمي رأي بر فسخ بسياري از گيري جطرف ديگر نظام قانونگذاري و تصميماز 

دهد، بي آنكه اين عمل در مكتوبات فقهي و حوزوي بازتاب الزم و كافي احكام در عمل مي
بيابد. در چنين جوي بيباكي است وقتي كه حجتي كرماني شادي كردن و كف زدن و موسيقي 

مذهبي را حالل  و عروسي و در جشنهاي ملي و جشنانگيز و رقص و پايكوبي در مجالس طرب
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كند جلسات جشن و سرور را در مساجد و تكايا برقرار پيشنهاد مي رد، و يا وقتي كهاشممي
كند كه او را از دادن به كساني اشاره مي و ها آگاه استگونه پيشنهادند. او خود به خطر اينكن

شود خود را مي رود، حاضرداشتند. با اين وجود به استقبال خطر ميها بر حذر ميپيشنهاداين 
). دليل او 1370» (انقالب قرباني خواهد شد«ترسد كه اگر چنين نكند كند، زيرا مي» قرباني«

بسياري از منهيات و تحريمات بر سوءتفاهمات و ظنيات است. او  يبر اين همه تجديد نظر اتكا
منزلت احكام وردهاي ظني خود اصرار نورزند و آنها را در ابر صحت دستكه خواهد از فقها مي

بايد تهور كرد و ظنيات را از قطعيات جدا نمود، همانطور كه امام در «واقعي اسالم قرار ندهند 
  ).همانجا( »اجتماعي انجام داد ـفقه سياسي  ةزمين

راه گشايش براي نسبي كردن اعتبار آنهاست، و راه يك  يظني خواندن بخشي از فتاو
 ة. مهدي نصيري، سردبير روزنامستقها بر نظريات آنهااستناد بر تأثير شرايط زندگي ف ،ديگر

عرب بوي عرب و  ايفتو«كند كه در توضيح اين استناد اين جمله را از مطهري نقل مي كيهان
 .،ك» (دهدي شهري بوي شهري مياي دهاتي بوي دهات و فتواعجم بوي عجم، فتو ايفتو
بينش آنها تأثير گذاشت و موجب  آورد كه مسافرت در). جناتي از فقهائي مثال مي2/8/66

تغيير در استنباط آنها از احكام شد. محمد شافعي پيشواي مذهب شافعي در اثر مسافرت از 
  ).22 ،1369ي خود را تغيير داد (انظريه و فتو 90بغداد به بصره 

آوري و تنظيم مطالب فقهي استفاده از كامپيوتر در جمع ،پيشنهاد ديگر براي اصالح حوزه
  بيش از هر پيشنهاد ديگر مسموع و متبوع شد. كه ظاهراً است،

  
  كوششهاي ناكام

و دادن رهنمودهاي  براي رفع كاستيها آگاهي به كاستيهاي فقه و حوزه و كوشش
اين واقعيت را مزبور انتظار داشتند به بار نياورد.  بحثدر  گانكنندثمري را كه شركت مختلف،

 اين نارضايتيها و شكايات اند.الها، با نااميدي تكرار كردهمنتقدان اصلي كاستيهاي حوزه، طي س
كه آگاهي نسبت به است تذكر اين نكته الزم ولي،  كنيماست و چند نمونه را نقل مي بسيار

. پيش از ه استبيسابقه نبود براي رفع آن كاستيهاي حوزه و فقه، شكايت از كاستيها و پيشنهاد
حسين طباطبائي، محمود طالقاني، ابوالفضل ، محمدالب هم كساني چون مرتضي مطهريانق

ها و گفتند و بر لزوم اصالح حوزهزنجاني، مرتضي جزايري و مهدي بازرگان در اينباره سخن مي
. آنچه در سالهاي پس از انقالب در اينباره نوشته و 6كردندبه روز در آوردن فقه پافشاري مي

و  كه منتقدان اين دوره مكرراًمان اقوال است. اينان و نقل هتكرار همان سخن گفته شد غالباً
  وجود كاستيها.     ةكنند خود نشاني است از ادامرا نقل ميمطهري  بويژه، حرفهاي

سال  ،حوزهة مجل، 20ةشماردر  »مسائل نظام حوزه« ةرا از مقالاينگونه انتقادها اول  ةنمون
بسياري از مصلحان فكري نظام «كه ت شده اساظهار تأسف  . در اين مقالهكنيمنقل مي، 1366

شناسند و آنها را در حوزه و طالب متعهد ارزشهاي واقعي حوزه و نيز كاستيهاي موجود را مي
ندگي و تصفيه كنند ولي آگاهي آنان در امر سازمجالس و محافل عمومي خويش مطرح مي

همان مجله گاليه از  28 ةشمار ة). يك سال بعد در سرمقال50» (اي نداشته استتأثير بايسته
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» اجتهادي نو در موضوعاتي جديد«هاي خميني به پرداختن به شود كه حوزويان به دعوتآن مي
» اندتوجه به ضرورت زمان تأكيد ورزيدهسابق بي ةها بر سيرحوزه«هيچ پاسخ مثبتي نداده و 

حضرت امام  از سوي» كارساز ةنخستين جرق«از وقوع  حوزه). چند ماه بعد نويسندگان 16(
شاهد برداشته شدن اولين گامها و گذارده شدن «توانند كه اكنون مي دهند و از اينخبر مي

. ولي اين 7)59 ،ب ،1368كنند (باشند اظهار خرسندي مي» اولين سنگهاي بنيادين اين بنا
 ةنشري 35 ةشمار ةپايد. همان نويسندگان باز هم چند ماه بعد در مقدمخرسندي ديري نمي

ة ). از مقال3 ،1368بينند (مي »ها را دستخوش تاراج خزانناشكفته و شكوفه«ود اميدها را خ
 صورت گرفته) پيداست كه اگر تا آنزمان حركتي 21 ،الف ،1369ها (وضعيت موجود حوزه«

كرده است. بوده و كفايت نياز را نمي» فاضالن دردمند«حركت فردي يا نيمه رسمي  است، هبود
 ،شوند. علتمي» نهاافصل شكفتن آرم«باز هم شاهد  حوزهنويسندگان  1370ال در اسفند س

تأكيد رهبر جديد حكومت بر لزوم اصالحات و گفتن همان حرفهائي است كه آنها از سالهاي 
به هدف نينجاميده  زيرا كوششها عمالً«است، » جدي«زدند. نگراني آنها با اين وجود پيش مي

ها به بار نخواهد ناحي حاكم بر حوزه همانست كه هست تحول حوزهج ةتا فكر و انديش ».ستا
، كيهان انديشهدر  توان يافت. مثالً). تائيد اين داوريها را در نشريات ديگر هم مي31نشست (

ة سال پيش از آن در زمين 12برداشته شده در  گامهاي 1371جائي كه محسن كديور در سال 
). يك سال 6رد (اشممي» بسيار ناچيز«ها ه با رسالت حوزهريزي در حوزه را در مقايسبرنامه

آن مجامعي كه بايد فكر «پيش از آن محمد خاتمي در مقابل جمعي از دانشجويان گفته بود: 
اند اسالمي را توسعه بدهند درگير مسائل ابتدائي و سطحي هستند. [آنها] نه تنها نتوانسته

 .،ك» (انداها با آثار مطهري هم مخالفت كردهچندين مطهري را بيرون بدهند، در خيلي ج
ها از خود را شاهد امتناع حوزه1371آذري قمي است كه در آبان سال منتقد ديگر،). 11/2/70

سال  هزاربيند. او از اين كه حوزه عمل كردن به رسالت خود به صورت شايسته و بايسته مي
كند و خواهان كند ابراز تأسف مينشيند و روي نجس بودن يا نبودن بول خفاش بحث ميمي

داري، آنطور كه مطهري نيز كرده بود، شود كه به جاي اين كار به مسائلي چون سرمايهآن مي
  ). 26/8/71 .،ر(بپردازند 

ها شده است. در نيز به برخي از اصالحات در حوزه در نقدهائي كه نقل شد اشاراتي
 هرچه بوداما اين اصالحات خواهيم رسيد.  رح آنكه به ش افزوده شد آنهاي هفتاد بر حجم سال

از نياز  1375االسالم رضا حميدي در سال د. حجتادامه ياب نارضايتيهاشد كه مانع از آن نمي
ين كه امتناع ازين گويد، و ازها سخن ميشديد به اصالح و تحول محتوائي و شكلي حوزه

ها به گوئي حوزه، هم خواهان پاسخري خواهد شد. اوضرورت موجد ناباوري به لزوم ديندا
ها ها و نگرانيهاي فكري انسان امروزي است و هم متذكر اينكه اگر در كتب درسي حوزهدغدغه

ديگر اميدي به تحول در  تغييري حاصل نشود و حركتي جدي براي اصالح صورت نپذيرد
دي هادوي از قول االسالم مه). يك سال پس از آن حجت1/7/75 .،ر(توان داشت ها نميحوزه

شمرد، تحجر را بالي اصلي آنها ها را بسيار عقب مانده از زمان خود ميحوزه ،رهبر حكومت
د كه آن دارعالم ميو ا كنداشاره مينارسائي محتوائي مباحث علمي جاري در آنها  بهخواند، مي
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). در 16/9/76 .،ر(ما و خارج از كشور نيست ة مباحث پاسخگوي سئواالت فراوان در سطح جامع
در سال  پيام حوزه ةماهنامبا هاشمي رفسنجاني،  رئيس مجمع تشخيص مصلحت، ةمصاحب
ها هنوز هماني است كه او در كند كه متون درسي اصلي حوزهنامبرده شكايت از آن مي ،1378

ة علميه . در پرسش و پاسخي كه همان مجله  بين مديريت حوز8دوران طلبگي خود خوانده بود
 800و  700مال  شانها شكايت از آن دارند كه كتب درسيكند طلبهآن برگزار مي بو طال

پژوهش وجود ندارد،  ةها روحيدهد، در حوزهو به نيازهاي امروز پاسخ نمي استسال پيش 
ها از نظر هدف حوزه كنند، طلبهها را از دانشگاهها تقليد ميرس اخالق كمرنگ است، برنامهد

سال  23س بعد از واند و تخصصي كردن دريدي و سرگرداني و حيرت شدهدچار يأس و نوم
ها از قبول اصول آموزش مرسوم در ست كه حوزهآنها اينهنوز پياده نشده است. شكايت ديگر 

متأسف   1381محمد موسوي بجنوردي هم در سال  اللـهب). آيت، 1381ورزند (دنيا امتناع مي
اند. ه توجه نكرده و آن را كوچك شمردهني در پويا كردن فقاست از اينكه علما به كوشش خمي

مهم  مباحثها از اينكه آنها بسياري از علوم جديد در حوزه ةاو ضمن تأكيد بر لزوم مطالع
. شاهد ديگر عليرضا فيض، 9اند ناخرسند استموجود در علوم اسالمي را نيز به فراموشي سپرده

كند و ها اظهار تأسف ميكه در همين سال از جمود حوزهدر فقه اسالمي است،  هاييبامؤلف كت
گروهي از توان در آثار را مي نارضايتي و انتقاد نوع ديگر .10رداشمجمود را بيماري حوزه مي

دست به جبران  هاي فقه، با ورود به بحث منابع و مباني فقه،فقها ديد كه با توجه به كاستي
ر بحث مباني فقه، مشخص نبودن اده شاهد عدم انسجام دززنند. ميراحمديآن ميعلمي  ظاهراً
بررسي منابع ه در سابقي )، و صرامي از كم124، 117توجهي به آنست (شناسي و بيروش

  ).16كند (جامعه اظهار نارضايتي مي ةخاص حكومت و ادار ةقوانين واحكام در حوز
شود ها ميبراي اصالح حوزه هايي كه در برخي از نارضايتيها و نقدها به كوششهايياشاره

 شودشروع مي 11ها و تهية طومارهاشامل فعاليتهايي است كه از تشكيل سمينارها، صدور قطعنامه
اقدام  و اولين يابد. مهمترينو تا تمهيد برخي اقدامات تشكيالتي، آموزشي و تبليغاتي ادامه مي

زش در بين هواداران مراجع قم بر اساس سا ة علميةايجاد شوراي مديريت حوز ،تشكيالتي
براي  يطرح ةاصلي اين شورا تهي ةخميني و گلپايگاني بود. وظيف اللـهتقليد، به خصوص آيات 

. اما اين كار مدتها لنگ ماند، تا آن حد 12آموزشي آنها بود ةها و تنظيم برنامحوزهة تمركز ادار
 اقدامي صورت نگرفت. 1371 تا تشكيل مجدد آن در آبان سال و كه شورا هم ابتدا تعطيل شد

مكارم شيرازي، راستي كاشاني، محفوظي، مؤمن، استادي و  ؛حكومتي هاياللـهتاز ميان آي
 شورابه رياست هم مكارم شيرازي را  و دندكرانتخاب  را به عنوان اعضاي آن آباديطاهري خرم

راستي كاشاني و ي، ادامه يافت. استاد نيز هاي بعديش در سالب . اين تركيب كم و13گماشتند
به قصد اعمال نظارت متمركز بر حوزه رؤساي بعدي شورا بودند. تشكيل اين شورا در واقع به 

مدها و در واقع ضروريات آن تمركز افقهاي شريك در حكومت انجام گرفت. يكي از پي ةوسيل
كه زير  ايمدرسه 300 ة) بودج.ب، 1381( ،پيام حوزه ةامور مالي حوزه بود. طبق گزارش مجل

بيوت رهبر و مراجع  اين بودجهمنابع اصلي تأمين و پوشش حوزه قرار دارد مركزي شده است. 
  .14گيردگزارش تأكيد كرده است كه حوزه از دولت كمك نميبا اين وجود . است
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دستور  بنا بريف شورا اصالح نظام آموزشي حوزه بود. طرحي كه اوظ ي ازگفتيم كه يك
با مسئوليت مهدي » شورايعالي تدوين نظام آموزشي«توسط  1375ر سال اي دخامنه اللـهآيت

هم وضع  بعدسال  بيني كرد كه درپيش 1376هادوي تهيه گرديد به نتيجه نرسيد. او در آذر 
تحول حوزه كاري  ةدر زمين ،به همين حالت باقي خواهد ماند. به نظر او در دو سال پيش از آن

گذشت هرروز ما در رسيدن به آنچه مطلوب  با«بود كه  صورت نگرفته و همين باعث شده
خالي  تحول حوزه كامالً ة). با اينهمه كارنام16/9/76 .،ر(» هاست يك گام عقبتر باشيمحوزه
ها و بندي سالهاي تحصيلي در حوزه، ب) سخن از دوره1381( پيام حوزه. در همان گزارش نماند

رود، و نيز اينكه بنا به تبليغ، تفسير و قضاء مي هاي تخصصي در موضوعات كالم،گشايش دوره
هاي تخصصي در موضوعات فلسفه، تاريخ و حديث هم در دستور كار قرار دستور رهبر گشايش دوره

اللـه مكارم شيرازي گرفته است. اصالح كتب درسي هم در برنامه گنجانده شد. مطابق گزارش آيت
زة علميه، پيش ازين اقداماتي نيز در زمينة شيوة گزينش دربارة دستاوردهاي سه سالة شورايعالي حو

طالب، امتحانات، تربيت قاضي شرع، انتشارات، معافيت طالب از نظام وظيفه، تعاوني و مسكن آنها، 
  ).1374تدوين اساسنامة حوزه و ثبت اموال بالقوه حوزوي صورت گرفته بود (

- ها، طلبهايش تعداد مدارس، مؤسسهخورد افزولي آنچه بيش از هر تحول ديگر به چشم مي

 25را  1369ها و نشريات تبليغاتي است. در حالي كه تعداد طالب در حوزة علمية قم در سال 
. همانطور 15هزار شده بود 40بالغ بر 1381) اين رقم در سال 26/12/69.، سكنند (هزار ذكر مي

ديني را در شهرستانها زير  مدرسة علوم 300حدود  1381كه پيش ازين ذكر شد حوزه در سال 
را ذكر » پايگاه اسالمي« 182نام و نشاني اينترنتي  شبكة جهاني نور. تارنماي 16پوشش داشت

اي متفاوت به كار تبليغ اي دارد كه با حجم و برنامهكند كه هريك داللت بر وجود مؤسسهمي
است كه برخي از آنها خود  آمده» مراكز پژوهشي«واحد زير عنوان  11پردازد. از ميان آنها مي

  دهد. مركز، شبكه و سازمان اسالمي را در اختيار ارباب رجوع قرار مي 150نشاني تا 
كند كه اغلب به صورت مجله را ذكر مي 54نام  » مجالت حوزه«زير عنوان  حوزهتارنماي 

وسط سازمان كه ت استمجالتي  عالوه برشود. اينها وارد بازار تبليغ مي نامهه يا فصلمانماه
، مثل شود. برخي ازين مؤسساتو مؤسسات تبليغي منتشر مي زتبليغات اسالمي و ديگر مراك

اند صورت دانشكده يا دانشگاههائي را به خود گرفته» آموزشي و پژوهشي امام خميني ةمؤسس«
ين پردازند. ااين علوم مي» ايدئولوژيك«با دعوي اسالمي كردن علوم انساني به تدريس شكل  و

را هم اعطاي انواع مدارك تحصيلي تا سطح دكترا  ةعالي انقالب فرهنگي اجازمؤسسات از شوراي
ة كنند، تأمينهم شده است ثابت در موارديتوان تصور كرد، و اند. همانطور كه ميدريافت كرده

المال است كه در اختيار ها و غيره همان بيتها، جامعهغالب اين مؤسسات، شبكه بودجة
  كمان قرار دارد.حا

  بن بست حوزه و فقه

نقد كاستيهاي فقه و حوزه معطوف به حكومتي نبودن آن دو بود ميل به همانطور كه 
 ةنتيج بهتر است بررسيداد. از اينرو ة اصلي نقدها را تشكيل ميانگيزنيز حكومتي كردن آنها 
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چه در حكومت، به با مقايسه بين آن بحث،شهاي حوزويان در جهت رفع كاستيهاي مورد كوش
چه حوزويان در جهت حكومتي كردن فقه گذاري انجام گرفته است و آنقانون ةويژه در زمين
  صورت بگيرد. ديديم كه: انجام داده اند

اي جز قبول و تصويب و اجراي بخش كه چاره فتپذير اين واقعيت راحكومت ناچار ـ  1
، بلكه با شرع شرط تصويب آنها را نه انطباق شرعي ندارد. از اينروانين و مقررات غيربزرگي از قو

آن هم نامشخص، شرع گذاشت. ديديم كه وسعت و تنوع اينگونه  ،عدم مغايرت با موازينِ
شود و نسبت كمي عرفيات) هرسال بيشتر مي ه،مقررات و قوانين (يا همان منطقه الفراغ يا پهن

  گردد.رابرتر ميگيرد هرچه نابزير پوشش شرع قرار مي با آنچه آنو كيفي 
به  ،ناپذير قوانين و مقررات مغاير با شرعحكومت براي حل مشكل تصويب اجتنابـ  2

مصلحت  ضرورت، شرط ضمن عقد، تعزيرات حكومتي و نهايتاً ةموجه به قاعدنا صورتي شرعاً
تعطيل احكام شرع را، هرجا كه الزم آمد ويا مصلحت اقتضاء  ،توسل جست و با قبول اصل اخير

  د، مجاز شمرد.كر
كه حكومت خواهي نخواهي، و به حكم مصلحت، به طور فزاينده از شرع ـ  نتيجه آن  3

آميز برخي به كمك حفظ مصلحت گاهخود را هم ديگر  بودن كه شرعي تا جائيفاصله گرفت، 
كندعمال برخي از احكام شرع اثبات مياز ظواهر و ا  

  :شتدو صورت داچه در  حوزه انجام شد و اما آن
اشتغال به عبادات و  ةفقهاي سنتگرا و غيرسياسي به روال قرون گذشته پا از دايرـ  1

خود با كار حكومت و مقتضيات آنرا كم و  ةمعامالت و رسائل عمليه، بيرون نگذاشتند و فاصل
  بيش حفظ كردند.

فقهاي سياسي به انحاء مختلف دست به حكومتي كردن حوزه و فقه زدند. خالصه و  ـ 2
   چه آنها انجام دادند عبارت بود از:ة آنمدع

و  گر: مدارس حوزه را از طريق تمركز امور اداري و مالي آنها در دست فقهاي حكومتلفا
تحديد آزاديهاي مرسوم  كاراين  ةحكومتي كردند. يك نتيج ،به رغم مقاومت بسيار ،ولي فقيه
احكام تعزيري  صدورن مخالف و بود كه شكل ظاهري آن فشار و آزار بر روحانيا هادر حوزه

. شدت اين تدابير آنچنان شد كه  در سال استروحانيت و يا شورايعالي امنيت ملي ة دادگاه ويژ
كرد. آنها شكايت خود را نزد  اعتراضبرخي از روحانيان سياسي غيرمخالف را نيز وادار به  1381

  .17خواستندولي فقيه بردند و از او مساعدت 
به نحوي كه توسط خميني تعبير و  ،مصلحت نظام بر احكام شرع : قبول حاكميتب

امر در فقه شيعه  ةبا استناد به سابقاز فقها انجام نشد. برخي  به آسانيتجويز شد. اين روند 
 ةاظهار ترديد در تجويز شرعي مصالح مرسله كردند، گروهي مايل به اعمال تخفيف در داير

عابدي كه حتي  اللـهبه مخالفت كامل با آن زدند. آيتاي دست و پاره 18تجويز مصلحت شدند
شمرد رأي به غيرشرعي بودن اعتقاد به تبعيت احكام الهي از مصلحت و مفاسد را باطل مي

اكبر كالنتري به رغم علي اللـه). آيت1376سازد (استوار مي ااحكامي داد كه حكومت بر اين مبن
كند و با اشاره به فقدان بودن حكم حكومتي را انكار مياولي  ،موافقت با اولي بودن واليت فقيه
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اند دمجاز نميتعطيل احكام شرعي برين اساس را  ،حجت شرعي براي مصلحت در فقه شيعه
 ة. حكومتي كردن مصلحت از طريق توسل به مصالح مرسله يعني بازكردن درواز19)1375(

تعيين جايگاه فقهي قوانيني است كل مشو در اينمورد، حوزه بر روي سيل عرفيات و امضائيات. 
توسط حكومت اسالمي به  پذيرش آنها را به صرف توانشود. آيا ميمي تصويبكه ازين راه 

، آنهم حكومتي كه خود به 20كندصرامي عنوان مي شرعيات وارد كرد، آنطور كه مثالً ةداير
تكليف حكومتي  پس توان،زند؟ اگر نميضاي مصلحت دست به تعطيل احكام شرعي ميتمق

انديشي در كردار، گفتار و تشود؟ گفتن اين كه شارع معصوم نيز از مصلحكردن فقه چه مي
، چه به تواند دليلي باشد براي توجيه تأسي غيرمعصوم به رفتار اوكرد نميتقريرات خود ابا نمي

را ندارند، و چه به بر اجماع فقها، نه فقيه و نه قانونگذار صالحيت شارع معصوم  اين علت كه، بنا
گذار موظف به پيروي از كه فقيه و قانونگذار است، در حالياين سبب كه معصوم شارع سنت

  ، و نه خود مجاز به ايجاد سنت. هستندسنت او 
كه فقه مصطلح قادر به پوشش موضوعات قانونگذاري جديد نيست، با، يا  ناي: قبول ج

كه يي به اصول اجتهاد زير اين پوشش درآورد. آنهاتوان آنرا با توسل بدون اين ادعا، كه مي
چه را خواهند آنكه چگونه مي پاسخ بدهنداين سئوال  به چنين ادعايي ندارند هم هنوز بايست

بينند با مقتضيات زمان از باب معامالت (عقود و ايقاعات و اخالقيات) در زير پوشش شرع مي
 قه مصطلح جوابگوي نيازهاي اين زمانه است،كه ف حاضر انطباق بدهند. آنها كه مدعي هستند

احكام «گيرند كه يا خود زير عنوان و مقرراتي قرار مي در قيد توجيه شرعي خواندن قوانين
گذاري و كشورداري حكومت اسالمي هر افزايند و يا دستگاه قانونبه رسائل عملي مي» مستحدثه

پاسخ  ةدر ارائ ،دو هراين كند. لنبار ميبيشتري از آنرا در مقابل حجره و بيت آنها ت حجمسال 
مانند كه چرا واليت فقيه براي انشاء و اجراي قوانين و مقرراتي كه در زير به اين پرسش در مي

و به اجرا  شده پوشش شرع جائي ندارد و يا پيش از كسب عنوان شرعي توسط قانونگذار وضع
  . ضرورت دارد ستدر آمده ا

به حذف بخشي شرعي نبودن بسياري از موضوعات، قبول  وه بر: گروه ديگري از فقها عالد
مختلف و زير  ةشوند. آنها اين كار را با ادلشريعت و بنابرين فسخ آنها حاضر مي ةاز احكام از داير

الفراغ،  ةشرع به نفع گسترش منطق ةجمله: تحديد منطقآن دهند. از عناوين مختلف انجام مي
بودن غالب احكام شرعي، و بنابرين قابل فسخ بودن آنها، توجه به  اشاره به اصل عرفي و امضائي

بالموضوع شدن تعداد ديگري از احكام در اثر تحول و انتفاي موضوع در زمان و مكان، عطف به 
سازد، كوشش شرعي، كه تركشان را مجاز مية سومي از احكام از نظر ادلة مشكوك بودن دست

، شودميقابل انشاء و قبول  ،اساس مالزمت شرع و عقل احكامي كه بر ةجهت گسترش دامندر 
 ة. نتيج21راتكيك بين احكام ثابت و احكام متغير و حذف عنوان شرعي از متغيتوسل به تف

شرعيات به جاي حكومتي شدن فقه است. بيم ازين نتيجه  ةتنگتر شدن داير تدالالاستاين 
رات را د. آنها كه تشخيص ثابتات از متغيشوتعقل مي ةموجب برخي ترديدها و مكثها در ادام

شوند؛ آنها كه به رات دچار تزلزل و احتياط ميدهند، در تعيين متغيابطال احكام قرار مي اساس
آنهاست،  ةقبول عرفيات جديد، كه دموكراسي از جمل ازكنند عرفي بودن اصل احكام اشاره مي
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دهند به تالفي اين كنند ترجيح ميم اشاره ميتناع مي ورزند؛ آنها كه به بالموضوع شدن احكاام
آنها كه مالزمت را ت پيدا كنند، كار در بقاي صورت احكام اصرار بورزند تا شايد دوباره موضوعي

آنچه عقلي است شرعي هم «و » آنچه شرعي است عقلي است«سازند در انتخاب بين واسطه مي
با توجيه واليت فقيه در مقابل گروه پيشين گردند. سئوالي كه در ارتباط دچار تزلزل مي» هست

، ولي با تأكيد بيشتر، بدين سبب كه وقتي استمطرح شد در مورد اين گروه هم قابل طرح 
  شود.معقولتر ميتر شد حفظ دعوي واليت فقيه ناپوشش شرع تنگ ةداير

نظارت فقيه آن فقهائي كه با رد واليت انتصابي رأي به واليت انتخابي فقيه، و يا  ة: همه
و واليت مطلق » مردمساالري ديني«و يا گمان بر امكان تلفيق  22دهندبر حكومت انتخابي مي

دهند شرع مي ةجا كه در هر حال رأي به حكومت مستقيم يا به واسطبرند، از آنفقيه، مي
رفت. آنها هم گالويز » د«تا » ب«هستند كه شرحشان در زير حروف  راههايي همانپويندگان 

  ا همان مشكالت هستند و در مقابل همان پرسشها قرار دارند.ب
خورد: آنها متي كردن فقه دو گرايش به چشم مي: در ميان مدافعان فقه حكومتي و حكوو

وت بين اين رسد كه تفامبلغ فقه پويا هستند. به نظر مي كه به فقه مصطلح پايبندند، و آنها كه
موارد. تفاوتشان  ةار فقه داشته باشد، آنهم نه در همگرائي آنها در كدو بستگي به ميزان نو

طرفدارانش در  كاري گرايش دارد وشود. يكي به محافظهبيشتر در ميدان سياست آشكار مي
طلبي سياسي در خواهي و اصالحاند. ديگري به عدالتكاران حكومتي جمع شدهمحافظه ةجبه
به رعايت مقتضيات زمان و  يار بيشترفقه يكي اعتب ةاخير عالقمند شده است. در حوز ةده

ست كه فقهاي نوپردازي چون در حديفقه  ةدهد، ديگري كمتر. تفاوتشان در حوزمصلحت مي
هم با اين استدالل كه فقه مصطلح خود يابند، آنميرا آن ة انكارخميني و يوسف صانعي اجاز

اينهمه برخي از مدافعان فقه . با 23آنچنان پوياست كه نيازي به ابداع عنوان جديد نداشته باشد
ر معيا ةدادن عرف، عقل و عدالت زمانه، به مثابر پويا، مانند محسن كديور، ميدان پويائي را با قرا

فقه دايرة تدريجي  كاهشدهند كه به پذيرش چنان توسعه ميشرعي بودن احكام، رفته رفته آن
  . 24نجامداميو شريعت 

ندازه و اختيار، از اصل يت واليت فقيه را، به هر افقهائي كه مشروع در اين ميان هستند
. داستان آنها و نقد روشنفكران ديني بر 25دانندحق مردم مي رند و حكومت رااشممردود، مي

  واليت فقيه بماند براي بعد.   
به  ارختصبه ا باشد  تواند موضوع پژوهشي جداگانهميدر شرح نامراديهاي حوزه، كه خود 

هاست، و در استقرار تسلط حوزه بر دانشگاهتوان اشاره كرد. يكي شكست م ميديگر ه ةدو نكت
پس  هااسالمي كردن دانشگاه يت حوزه در مسائل اخالقي. آنچه ازمسئولبه  است ديگري مربوط

باقي مانده است چيزي جز تحميل نيازهاي امنيتي، حراستي و گزينشي  ،از اينهمه سال
س اسالمي (معارف، تاريخ وار دانشجويان به فراگيري درحكومت در فضاي دانشگاهها و اجب

هاي انقالب و اخالق) نيست. اسالمي كردن علوم به علت تفاوت ذاتي علم با دين، اسالم، ريشه
عقلمداري يكي و ايمان محوري ديگري، از اصل تدبيري غيرقابل اجراء بود. تسلط امنيتي بر 

اسالمي دانشجويان، كه روزگاري نقش چماق  انجمن ا مانع از آن نشد كه مثالًهدانشگاه
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را به عهده داشت، خود به نيروي مخالف حكومت تبديل  نحكومت بر باالي سر دانشجويا
جا داشته باشد كه يا آنها را، تا آنتوانست . اسالمي كردن علوم انساني حاصلي جزين نمي26بشود

ماهيت علميشان را  تصرف در آنها دخل وكه توانش را دارند، به دروس حوزه بيفزايند، يا با 
گوئي به مفاسد اخالقي در جامعه بايد شمرد كه رو مسئول پاسخ. حوزه را از آن27مسخ كنند

يت نتايج مسئولاست. پس قه و فقهي كردن حكومت حركت در جهت حكومتي كردن ف مسئول
آن، بيست و  ةتراخالقيات نيست. گس ةمفاسد محدود به داير البته. به عهدة اوستنيز  كاراين 

-اندي سال پس از تشكيل جمهوري اسالمي، در جميع جهات زندگي اجتماعي به چشم مي

بنا بود با اسالمي كردن حكومت و جامعه ايجاد شود هيچ خبري  خورد. از آرمانشهري كه
كاري، تورم، دزدي، اعتياد، ارتشاء، بيبا شيوع فساد، فحشاء،  همة اين كارها نتايج نيست.

زده و شود. حوزه سياستآسيبهاي اجتماعي تعريف مينظاير اين و گريزي، جامعه ،يعدالتبي
  راههاي درمان درمانده است. ةاز پاسخ دادن به علل اين آسيبها و ارائ ،محسور قدرت
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  گيريبندي و نتيجهجمع
  
  
  

 شدنرنگ بيكراتيك و كامل عناصر دمو حذف تقريباًبه چگونگي در دو فصل پيشين 
اكنون نوبت آنست كه  پي برديم.محتويات شرعي قانون اساسي در جمهوري اسالمي  گستردة

نتايج اين فرآيند را جمعبندي كنيم و نگاهي كلي به وضعيت حكومت اسالمي در حال حاضر 
سي تدوين قانون اسا» محيط تاريخي«بيندازيم. ولي بد نيست پيش از انجام اين كار مروري بر

بيندازيم، كه اين خود توضيحي اضافي بر علل چگونگي تدوين اين قانون اساسي و  58در سال 
  .ستتضادهاي آن

  
  محيط تاريخي تدوين قانون اساسي

در ابتداي تشكيل  ايران و مناسبات بيروني آن ةوضعيت جامعمنظور از محيط تاريخي، 
اي گوناگون است. اين جامعه در هة تاريخي آكنده از بحرانمرحليك در و جمهوري اسالمي 

ها و بخشهاي وضعيت پرتضادي از منافع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي طبقات، اليه
طرف ديگر دست به انقالب زده بود تا بارهاي  از يكطرف و تأثير نيروها و قدرتهاي جهاني ازآن 

خواستها و آرزوهاي خود اندازد و بر را از دوش بر فرساي خودسنگين مادي و غيرمادي طاقت
 تحقق بپوشاند. اين جامعه رنجور از پراكندگي قومي و فرهنگي گذاري نامنظم و غالباً ةجام

د.  كرتجربه مي راناآگاه از يك وضعيت تمدنيِ سنتي به تمدن مدرن با فرهنگ متناسب با آن
سال پيش بينش و جانب متأثر از استبدادي بود كه از هزاران فرهنگ سياسي اين جامعه از يك 

رفتار اعضاي آنرا شكل داده بود و از جانب ديگر بيش از يك قرن بود كه بخشهائي از آن با 
 ةجامعدر برخي از ارزشها و نظامات دموكراتيك دنياي مدرن آشنا شده و طالب استقرار آنها 

ت در پي نظام سياسي آن بودند. اين جامعه كه تصوراتي نامتجانس از هويت خود داشدر خود و 
كه  پيدا كردن يك هويت جديد بود و در اين راه با مشكالتي تازه روبرو شده بود. در حالي

تمدن و فرهنگ مدرن  ةبخشهائي از آن در پي پذيرش ارزشها و هنجارهاي شناخته و ناشناخت
نها آ تصورو يا به  ند كه واقعاًيدورزبر حفظ ارزشها و هنجارهائي اصرار مي ي ديگربخشها ،بودند

خواستند تلفيقي مأنوس از سنت و گروهي هم مي. دادهويت سنتي جامعه را تشكيل مي عناصر
 اين تلفيقآگاهي كافي بر چگونگي اين دو و طريق  مدرنيته به وجود آورند، بدون آنكه لزوماً

اين جامعه براي دستيابي به يك هويت جديد را  تالشديگري هم بود كه  داشته باشند. عامل
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ي ابتكار خود از سنتها بريده بود، و نه توان تعريف ااين جامعه نه بر مبن ،كهكرد: اينر ميمشكلت
مستقل هويت جديد را داشت. ارزشهاي هويت جديد را خواهي نخواهي و به طور عمده يك 

 كنندهدخالتگر و نفوذ خود ذاتاً ةكرد، تمدني كه به سبب قدرت و جاذبتمدن بيگانه تعريف مي
در فضاي رقابت بين سيستمها و قدرتهاي بزرگ دنياي  ،براي تعريف هويت جديد است. كوشش

اي را از اثرات جامعه چگرفت و هيمدرن بر سر استقرار تسلط خود بر جهان صورت مي
ة يك از بخشهاي مختلف جامع گذاشت. هرون نميصاقتصادي، سياسي و فرهنگي اين رقابت م

يك از آنها داراي منافع مختلف و تصورات  بود. هرناراضي از وضع موجود  مختلفبه علل  ايران
حتي از هدفهاي مشترك بود، و از اينرو به علل متفاوت و با آرزوها و خواستهاي حتي  ،متفاوت

  كرد. متضاد در انقالب شركت مي
جنبش براي  ةهاي مختلف شهري اين جامعه يك تاريخ صدسالانقالب اليه ةدر آستان

نهاي سياسي مختلف انها و سازماخود را پشت سر گذاشته بودند. جري ةويژهدفهاي مشترك و 
گرا، كار و اسالمد. هريك از آنها، از ليبرال گرفته و چپگرا تا محافظهندر اين جنبش شركت داشت

از آنها در  كوشيد رهبري اين جنبش را به دست آورد يا در رهبري آن سهيم بشود. برخيمي
اپوزيسيون و يا دولت و حكومت آزمايش خود را براي تحقق بديل  هاي پيشين در موضعدهه
  شده بودند.  مواجهخود داده و به علل و اشكال مختلف با شكست  ةويژ

اين  ةچهل دوباره وارد صحن ةاسالمگرايان، به عنوان جرياني كه در ده ،انقالب ةدر آستان
ر بودند كه هيچ آزمايش عملي از جنبش شده بودند، نسبت به رقباي خود از اين مزيت برخوردا

سياسي مردم وجود نداشت. تأكيدي كه آنها بر اسالم و استقرار  ةبديل مورد نظر آنها در خاطر
كرد، زيرا توسل به ان را تقويت ميكردند موقعيت آنسياسي خود مي ةبرنام ةآن به مثاب ةسلط

هاي ديگر نااميدانه در بديل ةتوانست در ذهن مردمي كه سرخورده از تجرباين شعار مي
خود بودند به راحتي اين تصور را  ةجستجوي تأمين هويت مسخ شده و يا خواستهاي ارضاء نشد

ها را احياء خواهد كرد و راه به تحقق هدفها خواهد برد. موضع ايجاد كند كه اين بديل گم شده
آنها كه سقوط اين استبدادي شاه به  ـ راديكال رهبري اين جريان در مقابل رژيم مدرنيستي

داد. اين علت و علل ديگر آمادگي نيروهاي طلبيدند نويد موفقيت ميرژيم را به هر قيمت مي
داد و اپوزيسيون براي پذيرش رهبري اسالمگرايان راديكال و يا اتحاد عمل با آنها را افزايش مي

مخالفان  يتاين جريان رنگ ببازد. حةگرايانواپسشد كه توجه آنها به مواضع موجب مي
كنار خواهد  دليل،به هر  ،اين پندار كه روحانيت پس از پيروزي انقالب باسرسخت اسالمگرايان 

  به آنها واگذار خواهد نمود حاضر به قبول رهبري آن در انقالب شدند. رفت و اين مهم را ضرورتاً
ي موفق به كسب رهبرداليل اسالمگرايان، و به خصوص روحانيت سياسي، كه به اين 

دادند هاي مختلف مردم انقالبي اطمينان ميبايستي براي حفظ آن به اليهميانقالب شده بودند 
مشترك هدايت خواهند كرد، و هم راه را براي ارضاي  اهدافجنبش را در جهت تأمين هم كه 

  باز خواهند نمود.  آنهايك از  هر ةخواستهاي ويژ
بود كه نه تنها قادر به اساسي امكانپذير ميتحقق اين تعهد، تنها در قالب آنچنان قانون 

ظرف حقوقي مناسب براي تأمين خواستهاي مشترك مردم باشد، بلكه فضاي مناسبي نيز  ةتعبي
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دد اين جمع فراهم بسازد. تنها بخشهاي متع آميز بين ، قانوني و مسالمتاصولي  ةبراي مبارز
 هايهي وفاق الزم بين طبقات و اليپ توانست بازتوليد پي درمي ايچنين قانون اساسييك 

  نهاي سياسي گوناگون را ضمانت كند.ااجتماعي مختلف و نيروها و سازم
قادر به تأمين اين دو  الًواگر در محيط تاريخي آنزمان يك قانون اساسي متعهد به دين اص

توانست هم ظرفي بود كه مي ،نويس قانون اساسي بود. پيشنويسبود، همان پيششرط مي
كشيدند، و طلبي خود دست مياسالمگرايان را تأمين كند، به شرطي كه از انحصارهمة ايت رض

هم، و باز هم به همين شرط، قادر به جلب موافقت بسياري از نيروهاي سكوالر در جو اسالمي 
داده بود، ولي در عين  ديني انقالب بود. با اينكه پيشنويس امتيازات زيادي به حكومت ةشد

مشكالت كمتري براي پيشرفت روند در هر حال  ايسه با قانون اساسي موجود،در مقحال، 
كرد. پيشنويس به اين علت كه مجلس منتخب مردم ر دموكراتيك شدن حكومت ايجاد ميادشو

قانونگذاري قرار داده، از واگذاري اكثريت اعضاي شوراي نگهبان به روحانيت  ةرا در مركز قو
ميثاق توانست ميهم ، سپرده بود يرائي را به دست رئيس جمهوراج ةامتناع كرده و تمامي قو

براي حل  يتريد وفاق بين نيروهاي مختلف سياسي باشد و هم محمل مناسببراي تمه يبهتر
 مسائل توسعه، آزادي و استقالل.

از اين  كدامهيچ )1368( و شوراي بازنگري )1358(قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان 
كند. اين قانون قادر به ايجاد وفاق حتي در ميان اسالمگرايان هم نيست، يشرايط را تأمين نم

اجتماعي  ةكار يك الي ةقانون اساسي اسالمگرايان معتقد به حكومت مطلق فقهاست، نتيج
ايران بسياري از امتيازات  ةخاص است، كه پيش از انقالب در فرآيند مدرن شدن جامع

خواست با استفاده از يك از دست داده بود و اكنون مياجتماعي و فرهنگي خود را به تدريج 
را جبران كند، بلكه به تحقق رويائي بپردازد كه  قبليفرصت تاريخي استثنائي نه تنها خسارات 

اين قانون داراي برخي عناصر  علت اينكهداشت. در قرون گذشته هم جرأت بيان آشكار آنرا نمي
هاي يشهائي است كه موجب شركت طبقات و اليههمان تنوع منافع و گرا هستدموكراتيك 

اعتنائي به نيرو و انتظارات آنها در مجلس خبرگان ممكن شد و بي در انقالب مختلف اجتماعي
  نبود. 

امكان  ةگر ترديد بانيان آن دربارانقانون اساسي نماياين تحمل عناصر بيگانه در متن 
است.  1358فقيه در سال مطلقة يت برداشتن قدمهاي بيشتر در جهت هدف اصلي، يعني وال

تركيب نيروهاي سياسي داخلي و خارجي در آنزمان و انطباق استراتژي پيشرفت با  ةمالحظ
داد كه روحانيت به حكومت رسيده ي تاكتيكي را تشكيل مياتاريخي محتو ةامكانات آن لحظ

ح آنرا در انتهاي اتخاذ كرد. نشاندن واليت فقها در جايگاه سلطنت هدفي بود كه خميني طر
از ود نبود هنوز موج ، از نظر او،سالهاي چهل ريخته بود. ولي تا زماني كه امكان تحقق اين طرح

جمهوري «بيان آن به صورت يك شعار سياسي خودداري كرد. هنگامي كه امكان تشكيل 
ه فراهم شد با سرسختي عليه اضافه كردن صفت دموكراتيك به اين عنوان، آنطور ك» اسالمي

نويس قانون د، مخالفت كرد. موافقت او با پيشبازرگان پيشنهاد و شوراي انقالب تصويب كرده بو
ده بود. امكان نرسي ةتنها تا زماني پايدار ماند كه تصويب واليت فقيه هنوز به حيطهم اساسي 
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نويس در شكل يك رفراندم بود، زيرا كه هنوز اطمينان به ثبات خميني مايل به تصويب پيش
وت جديد نداشت و از بازگشت ضدانقالب بيمناك بود. ولي به مجردي كه امكان تبديل حك

مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و نتايج مطلوب و محتمل از اين تبديل را احساس كرد 
  موافقت خود را با آن اعالم و فرمان اجراي آنرا صادر نمود.

انديشي نيروهاي انقالبي جپراكندگي و ك ةزيادي نتيجحد موفقيت اين استراتژي تا 
اهميت مخالف واليت فقيه و نوع واكنش آنها در مقابل آن استراتژي بود. عدم درك موقعيت و 

پي  شعب از تعلقات ايدئولوژيك، تالشيكه در حال وقوع بود، خيالپردازيهاي انقالبي من ايحادثه
طلبي در ميان آنها و ، رقابت و درگيري بين نيروهاي مخالف، شيوع هژمونيهادرپي سازمان

آنها  ةهم ةمشتركي را عليه خطري كه متوج ةشد كه مبارزبسياري از علل ديگر مانع از آن مي
رفتند و يا مي هبود سامان بدهند. آنها يا به خيال تحقق طرحهاي انقالبي خود به جنگ هم

  جستند.خدمت به آن مي ةشركت در قدرت حاكم از طريق ارائ برايشانس خود را 
  

  تقسيم قدرت در عمل يا ساختارهاي سه گانة حكومت اسالمي
حكومتي كه در اثر حذف عناصر دموكراتيك و برائت از احكام شرعي شكل گرفت و امروز 

و  برداري از قدرت حكومتيساختار يا سه سطح از بهره استيال دارد قابل تقسيم به سه بر ايران
با ديگري  اختالطاختار در عين آميزش و گيري است. هريك از اين سه ساختيار تصميم
خود را دارد. ساختار اول متشكل از اركان و نهادهائي است كه قانون اساسي  ةمشخصات ويژ

. و من اين را ساختار رسمي قدرت عنوان آنها را تعيين و اختياراتشان را مشخص كرده است
ند گيرات خود را از ولي فقيه مينهادهائي است كه اختيار ةهم ةنامم. ساختار دوم دربرگيرندمي

  و به اصطالح زير نظر رهبر قرار دارند. 
من اين ساختار را از آنجهت كه بخش بزرگي از آن خارج از قانون اساسي قرار دارد و 

نامم. بخشي ازين ساختار تنها با بازنگري قانون رسمي ميست فراحاكم بر اركان انتخابي آن
ها و روابطي است كه نها، اشخاص، شبكهاسازمة م شامل هماساسي رسميت يافت. ساختار سو

گاه اجتماعي آنرا تشكيل د، تكيهبربدون تعلق رسمي به حكومت از قدرت و ثروت آن بهره مي
رسمي ناميد. توان اين ساختار را غيرحكومت است. مي د و منشاء كارگزاران و مديراندهمي

يك از آنها نامتساوي است.  ر درون هرتقسيم قدرت حكومتي بين اين سه ساختار و د
  توضيحات اين تقسيم بدينقرار است:

  
مجلس در ميان اركان رسمي حكومت، از شوراهاي محلي كه بگذريم،  :الف: اركان رسمي حكومت

از كمترين قدرت برخوردارست. عضويت در آن مشروط به گذشتن داوطلبان از سد نظارت استصوابي 
نيز هست چون » استمراري«كم به يك معني رت شوراي نگهبان دستشوراي نگهبان است. و نظا

شود. اختيارات قانونگذارانة آن محدود به در رد يا قبول صالحيت مجدد نمايندگان مؤثر واقع مي
دانيم شوراي نگهبان با اتكاء به اصل همانطور كه ميموافقت شوراي نگهبان و رهبر است. 

 حتي بر آن بخش از اختيارات مجلس كهه حاكميت خود را چهارم قانون اساسي تمايل دارد ك
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ها، رأي اعتماد به وزرا، تصويب عهدنامه است اعمال كند مثل دادنقانونگذاري  ةحيط خارج از
خارجي از طرف دولت و نظاير آن. از  ها و كمكهايها، قراردادها، گرفتن و دادن وامنامهمقاوله

است. ن يانوري محدود به شركت در تدوين ققانونگذا ةاينرو قدرت مجلس در حيط
دهند. به اين كار مي نهاي دولتي انجامااز ارگ گرفتن  كار را با كمك هاي مجلس اينكميسيون

گويند. و اين حداكثر اختياري است كه مي» كارشناسي«در اصطالح متداول فقهاي سياسي 
 واليت فقيهرا در كتاب  خميني اين كارند. است به مجلس واگذار كحاضر  شوراي نگهبان

ة خود در زمين اتكوشش مجلس براي افزايش اختيار). 48، (خميني نامدمي» ريزيبرنامه«
از مجلس  در خارجنيروهائي كه  با وجودهاي قانوني، اري از طريق تدوين و تصويب طرحگذقانون
موافقت قدرتهاي  شود كه از سدهم تنها در صورتي مؤثر مي ، بازكنندرا تقويت ميانگيزه اين 

  ) بگذرد. مصلحت مافوق (شوراي نگهبان، رهبر و مجمع تشخيص
شرع  كندمي . در عين حال سعي1گيردمجلس بر اساس استحسان و استصالح تصميم مي

كه شوراي نگهبان رأي بر مغايرت مصوبات مجلس را اعات كند. ولي اگر تعداد مواردي را نيز مر
 بينيم كه موفقيتش در مراعات شرع نسبي است. اختيارم ميبا شرع داده است در نظر بگيري

به مجلس داد، در اثر مقاومت  1360كه خميني در سال  تصويب قوانين بر اساس احكام ثانويه
اختيارات ديگر  ةشوراي نگهبان و تشكيل مجمع تشخيص از بين رفت. مجلس در استفاده از بقي

 ةو عزل آنها گرفته تا تصويب وامها و غيره به مثابب اصتناخود، از حق سئوال، استيضاح وزرا، 
از چند  ،مجلس نمايندگانكند. يك نهاد وابسته به مراكز قدرت و نهادهاي مافوق عمل مي

و متوسط اعضاي اين  هاي پائينرديف دربه لحاظ قدرت شخصي  معموالً ،استثناء كه بگذريم
دهند در تبعيت از تصميماتي ور انجام مياختيارات مزب ةهستند. بنابرين آنچه در زمين نهادها
مجلس تنها در صورتي فعال  90شود. كميسيون اصل كه در بيرون از مجلس اتخاذ مي است
تواند شد كه اكثريت اعضاي مجلس، آنطور كه در مجلس ششم ديديم، به هر دليل، مايل به مي

آشكار بين جناحهاي  ةمجادل ةبيش از هر چيز صحن، مجلسرسيدگي به شكايات مردم باشند. 
در نطقهاي پيش از دستور، در مذاكره بر سر طرحها و  نمايندگانقدرت در نظام حكومتي است. 

گيرد، به مشاجره با صورت مي اتو استيضاح تايح، در گفت و گوهائي كه هنگام طرح سئواالول
مخفي و  و عمدتاً منبع برخي اطالعات معموالً ،براي ناظران ،اين مجادالت وپردازند. يكديگر مي

ي ازين داربرميزان بهرهالبته . ستهاي حكومتي و گرايشهاي موجود در آنهاغيرعلني دستگاه
شوراي نگهبان، آنطور كه  جلسات مجلس غيرعلني نباشد و ثانياً وط بر اينست كه اوالًنمنبع م

ستگان به وسيع مجلس از واب ةدر مجلس چهارم و هفتم رخ داده است، موفق به تصفي مثالً
جناح رقيب نشده باشد. در هر حال وجود اين منبع ناشي از پراكندگي قدرت در جمهوري 

از طريق حذف مخالفان و  ،به رغم گرايش شديد به سوي تمركز حركاتاسالمي است. اين 
  دارد.  جريانهنوز هم  ،رقيبان

، ه بوتا زماني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز در قانون اساسي رسميت نيافت
مصوبات مجلس به  نهايي عاليترين نهاد قانونگذاري بود. وابستگي تصويب شوراي نگهبان

، استرهبر بيشتر  گذارانة. گرچه اختيارات قانوناستقدرت اين موافقت شوراي نگهبان موجد 
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ة رسمي و قانوني ولي تا زماني كه در قانون اساسي ذكري از اين اختيارات نشده بود هنوز جنب
شورا تا حدي كاهش يافت، كاهشي كه  ة. با تشكيل مجمع تشخيص اختيارات قانونگذاراننداشت

آن بخش از هم با عضويت فقهاي شورا در مجمع قدري تخفيف پيدا كرد. شوراي نگهبان هنوز 
 صرفنظركند. داند رد مية شرع ميمصوبات مجلس را كه بر اساس افتاء خود مغاير با احكام اولي

بر بررسي اصرار  موداتكند اسي كه شورا در تعيين ماهيت شرع اعمال مياز مالحظات سي
ناشي از آنست كه اعضاي اين نهاد هنوز قادر به قبول اين  اي شرعمصوبات مجلس بر مبن

در جمهوري اسالمي بر بنياد  هاگيريواقعيت نيستند كه تصويب قوانين و انواع ديگر تصميم
ة عضو مجمع تشخيص مصلحت كه به مثابها تنها وقتي شي استوار شده است. آنانديمصلحت
وجود دارد.  كارپذيرند. آنهم بدون توضيح تناقضي كه در اين كنند اين واقعيت را ميعمل مي

، به اين علت نيز هست كه اگر چنين نكنند 2خميني ةر موضع شرع، به رغم توصيباصرار آنها 
اند كه اگر د. ولي به اين نكته توجه نكردهوريهاي اصلي توجيه وجودشان از بين ميكي از پايه

دادند شايد ديگر انديشي در تصميمات خود ميخود تن به دخالت احكام ثانويه و مصلحت
  شد. تشكيل  نمي مجمع تشخيص

 ةدهد. يك نمونحق تفسير قانون اساسي به شوراي نگهبان امكان تغيير اين قانون را مي
ير نظارت در انتخابات است كه استصوابي شد. اما اعضاي شوراي عملي ازين امكان تفس ةاستفاد

كه كنند. با ايننگهبان تنها در صورت موافقت قدرتهاي مافوق و متوازي از اين امكان استفاده مي
ند كه دارقدرت  آنقدرفقها، برخي از عضويت در اين شورا منوط به انتصاب از جانب رهبر است، 

اتكاء به همين قدرت است كه شوراي نگهبان گهگاه از پذيرش  باو موجب انتصابشان بشود. 
  كند.  خودداري مي مل دستورات رهبركا

 ةقدرت مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط از قدرت رهبر كمتر است. اختيارات چندگان
قانونگذاري، مشاورت رهبري در حل معضالت، تعيين سياستهاي كلي نظام و  ةآن در حوز

ي اآنها همراه با اختيار تعطيل احكام شرع و اصول قانون اساسي بر مبن نظارت بر حسن اجراي
اركان رسمي نظام  ةنسبت به بقي ياين نهاد را، پس از رهبري، در موقعيت برتر ،مصلحت نظام

هائي از تمايل شديد و كم و بيش آشكار به  قرار داده است. در جناح راست حكومت گاه نشانه
خورد. از جمله به شكل پيشنهادي كه گيري به چشم مينهاد تصميمتبديل اين مجمع به تنها 

تعداد كه مبني بر اين عنوان كرد 81، امير محبيان، در اواخر بهمن سال رسالت ةنشري نويسندة
برابر افزايش بيابد و امر اتخاذ تصميم در جهت  اعضاي مجمع با انتصاب از جانب رهبر، به دو

  ).25/11/81 ،ايسنا. تهاي نظام به آنها واگذار گردد (نارفع نيازهاي مردم و حل بحر
يافت عاليترين مرجع قدرت در رهبري تا زماني كه در قامت شخص خميني تجسم مي

ة آنها قواي حكومتي قرار داشت و در هم تمامجمهوري اسالمي بود. او به راستي در رأس 
بود، و هرجا كه مصلحت اقتضاء  سيكرد. رأي او برتر از احكام شرع و اصول قانون اسادخالت مي

ة اين موقعيت را در كنار نظري اساسگرفت. تعلق مياحكام بر تغيير و تعطيل اين رأي كرد مي
بنيادي نظام، يعني واليت مطلق فقيه، شخصيت كاريسماتيك خميني و مرجعيت ديني او 

انتصاب خود به مقام  داد. گرچه جانشين او فاقد دو امتياز اخير است ولي از هنگامتشكيل مي
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 و براي تحصيل اختيارات سلف خود در موقعيت رهبري باز نمانده است يرهبري از هيچ كوشش
اين هدف ياري كرده  جهتاختيارات رهبر در شوراي بازنگري قانون اساسي او را در  گسترش

ر عمل قدرتي كه د هنوز 1368است. با وجود افزايش اختيارات رهبر در قانون اساسي در سال 
گيرد وسيعتر از آنست كه در اين قانون پذيرفته شده است. صدور احكام حكومتي به او تعلق مي
قانون اساسي و به نام حل معضالت نظام، از صراحت كافي براي  110اصل  8بر اساس بند 

قدرت ديگر وجود  توجيه اين بخش از قدرت او برخوردار نيست. در قانون اساسي سه نهاد پر
ة قضائيه و قوعيين رياست آنها در دست رهبر است مثل اختيار ت به اين خاطر كهه چه دارد ك

عالي رهبر، مثل شورايو چه به علت وابستگي اعتبار مصوبات آنها به تائيد از جانب صدا و سيما، 
  د. نباشجمعي او مي، جزو ابوابامنيت ملي

. عالوه بر خواندمطلق ارات او، را به رغم وسعت اختي ،قدرت رهبرتوان با اينهمه هنوز نمي
قدرت رهبري را محدود رسمي، غيرساختار  ةبه ويژه در حيط افراد و نهادهاي قدرتمندي كه

تواند اين نقش را دارد كه در صورت تمايل مي كنند، در خود قانون اساسي هم نهادي وجودمي
  مجلس خبرگان رهبري است. و آن، بازي كند

نظر قانوني مافوق رهبر قرار دارد، زيرا صاحب اختيار عزل و مجلس خبرگان رهبري از 
نصب اوست. در عمل هنوز موجبي پيش نيامده است كه اين مجلس از اختيار عزل رهبر 

رهبر اول حكومت كار انقالب بود، و جانشين او را نيز مجلس خبرگان  انتخاباستفاده بكند. 
خميني انجام گرفته بود. در حال حاضر توافق تازه پس از آن منتصب كرد كه انتصاب به دستور 

بين  اختالفيچنان وسيع است كه ه آنكارانرهبر و مجلس خبرگان پيرامون گرايشهاي محافظه
خود و به كمك شوراي نگهبان از حفظ اين گرايش در  ةكند. رهبر نيز به نوبآنها ايجاد نمي

كند اينست كه  لس را محدود ميآنچه قدرت اين مج ماند.ميان اعضاي اين مجلس غافل نمي
صالحيت داوطلبان عضويت در آن بايد به تأئيد شوراي نگهبان برسد. و نيمي از اعضاي اين شورا 
را رهبر به طور مستقيم و نيم ديگر را به طور غيرمستقيم، يعني به واسطة رياست قوة قضائي، كه 

  ست كه به آن اشاره كرديم.كند. اين همان دور باطلي اخود منتصب رهبر است تعيين مي
و هيئت وزرا نمايندگي آنرا به عهده دارند، از  يجا كه رئيس جمهورة مجريه، تا آنقو

  قدرت چنداني برخوردار نيست. 
رهبر به  بخش مهمي از اين قوه مطابق قانون اساسي فرمانبردار رهبر است. ثانياً اوالً

ر آن بخش از دستگاههاي اجرائي هم كه رسمي حكومت بة نهادهاي متعلق به ساختار فراواسط
طور كه ديديم كوشش كند. همانقانون اساسي در اختيار او نگذاشته است نظارت و دخالت مي

متعلق به رئيس  113كه طبق اصل » مسئوليت اجراي قانون اساسي«خاتمي براي اعمال 
اختيارات دولت  ةوزست با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و ناكام ماند. بنابرين حي اجمهور

ة شود كه رئيس جمهور، وزرا و منصوبان آنها در زير مجموعاختياراتي مي ةماندباقيمحدود به 
كنند. ها، فرمانداريها و غيره اعمال مي، استانداريانهاي تابعسازم و هاخانهرئيس جمهوري، وزارت

ارد و دور از نظارت قدرتمندان توانند در برخي از مونهاست كه آنها ميادر اينگونه نهادها و سازم
  كنند.ه ست ادارشانامور را به نحوي كه مطلوب خود ،اصلي حكومت
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آن بخش از دستگاهها و اختيارات حكومتي كه در قانون : ب: ساختار فرارسمي حكومت
قراردارد و ابوابجمعي آن » زير نظر رهبر«اساسي ذكري از آنها نشده است، يا به اصطالح 

  دهد، متعلق به اين ساختار است. ميمقام را تشكيل 
از بيت امام يا رهبر گرفته تا شورايعالي انقالب فرهنگي، از كميتة امداد تا سازمان 
تبليغات اسالمي، از بنياد مستضعفان و جانبازان تا دستگاههاي اطالعاتي موازي با وزارت 

مي. همة اينها ها و مجالت زير نظر رهبر تا زندانهاي غيررساطالعات، از روزنامه
دستگاهها و نهادهائي است كه در خارج از سازمان رسمي دولتي، به موازات آن و حاكم 

برد. نام تعداد ديگري از دستگاههاي متعلق بر آن جاي دارد و از نهاد رهبري فرمان مي
به اين ساختار در فصل چهارم بخش دوم اين كتاب در جمع دستگاههاي مختلف 

يغاتي، نظارتي و اقتصادي آمده است. اين همان ساختاري است كه امنيتي، قضائي، تبل
  نامد. شوراي نگهبان آنرا به تفاوت از دولت، حكومت مي

شورا آنست كه حكومت شرعي همين است، همين كه زير فرمان ولي مطلق فقيه،  منظور
بندي يك تقسيموست. با اين معيار و در ب قرار دارد، و حق حكومت از آن ايامام غا ةيا نمايند

توان آن بخش از دستگاههاي قانوني مندرج در قانون اساسي كه فرمان حكومت مي يديگر اجزا
رد. آنها محمل امتداد ساختار اين ساختار محسوب ك وگيرند را هم جزخود را از رهبر مي

هاي حاكميت آن بر اين هستند. مجمع تشخيص، شوراي رسمي در ساختار رسمي و پايهفرا
قضائي، سازمان صدا و سيما، نيروهاي نظامي و انتظامي و به  ةان، شوراي امنيت ملي، قونگهب

اختيارات رهبر است. نوع ي، كه انتخاب، تنفيذ و عزلش از جملة عبارتي حتي رئيس جمهور
كه آن از منابع مالي اين است. با اين ةرسمي در ساختار رسمي استفادفراديگر تداخل ساختار 

باشد سهم ي در قالب بنيادهاي اقتصادي خود داراي منابع مالي عظيمي ميرسمساختار فرا
ختار از جانب سا يبدون هيچ نظارت دارد. اين عمل تقريباًدولت بر مي ةبزرگي هم از بودج

 گيرد. اندك نظارتيهاي متعلق به ساختار غيررسمي انجام ميرسمي بر كاركرد مالي دستگاه
  رهبر ممكن نشده است.هم اگر شده باشد، جز به اذن 

  
هاي است كه از اليه 3ساختار غيررسمي يعني همان طبقة دولتي رسمي:غيرپ: ساختار 

 شود. اجزاي اصلي آنرا روحانيت سياسي، كارگزاران و مديران حكومتي،مختلف تشكيل مي
  دهند. فرماندهان نظامي و انتظامي و بازاريان حكومتي تشكيل مي

  توان تعريف كرد: در سه شكل مي رابطة آنها را با حكومت
حضور در حكومت به سمت كارگزار، مدير و فرماندة نظامي و انتظامي؛ نفوذ در حكومت از 

استفاده از قدرت و ثروت جانب افراد يا سازمانهائي كه بيرون از دستگاههاي حكومتي قرار دارند، 
دو مورد اخير كساني است كه  حكومت توسط افراد و سازمانهاي غيرحكومتي. منظور از افراد در

به علت موقعيت خود در انقالب، در ميان روحانيت و يا در صف بازاريان اسالمگرا داراي 
قرابتهاي سياسي و مالي با حكومت هستند. منظور از سازمان تمامي آن احزاب، انجمنها، 

ي و ضربتي است ها و بنيادهاي صنفي، ديني، اقتصادي، سياسها، هيئتها، مؤسسهمجامع، جامعه
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كنند، در تصميمات حكومت مؤثرند و اند، از آن حمايت ميكه در اطراف حكومت تشكيل شده
برند. نام تعدادي از اين به انحاء گوناگون از ثروت و قدرت آن به نفع خود و اعضايشان بهره مي

سازمانها در فصل چهارم بخش دوم آمده است. مجمع مدرسين حوزة علمية قم، جامعة 
روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، سازمان اقتصاد اسالمي، جامعة اصناف و بازاريان، حزب 

هاي آنست. از درون همين سازمانهاست اللـه نمونهمؤتلفه، بنيادهاي غيرحكومتي، و انصار حزب
كه كارگزاران، مديران و فرماندهان حكومت بيرون آمده و به واسطة همين كسان است كه 

كنند و با گرفتن انواع امتيازات مالي، اقتصادي و سياسي از ها در حكومت اعمال نفوذ ميسازمان
  برند. آن بهره مي

نامم كه به سبب سه نوع رابطة مذكور با حكومت من اين ساختار را از آن رو غيررسمي مي
  حاكم بر آن دو ساختار ديگر است.

  
بينيم كه از حق حاكميت مردم در ميبا مالحظة آنچه در بخش دوم آمد  ت: قدرت مردم:

جمهوري اسالمي اثر چنداني باقي نمانده است. تمركز قوا در دست مقام رهبري، تحديد حق 
انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم، تضييق قدرت قانونگذاري مجلس، ضعف اختيارت رئيس 

حزاب مخالف، جمهوري و شوراهاي محلي، كنترل اصناف و سازمانهاي غير دولتي، ممنوعيت ا
توقيف مطبوعات همراه با تعقيب، بازداشت، شكنجه و قتل مخالفان، امكان هرگونه اعمال 

ماند حاكميت مردم در اركان حكومت را به صفر رسانده است. در واقع آنچه براي مردم باقي مي
تنها اعمال قدرت غيرمستقيم در دستگاههاي حكومتي و در بيرون و مقابل حكومت است. 

گيرد كه خاص متخصصان است. نياز ل نفوذ در دستگاهها يا به آن صورتي انجام مياعما
دهد كه با اتكاء به دانش و تخصص خود در سازماندهي و حكومت به ايشان اين امكان را مي

عملكرد بخشهائي از سازمان بوروكراتيك حكومتي اعمال نفوذ بكنند. حاكمان به اين امكان 
اند با تربيت متخصصان خودي از تأثير آنها بكاهند. شكل ديگر كوشيدهوقوف دارند. از اينرو 

اعمال نفوذ، پرداختن رشوه و يا استفاده از اشخاص بانفوذ براي برانداختن سد مخالفت و يا 
جلب موافقت متصديان امور حكومتي با خواستهاي موردنظرشان است. از نظر اصولي هيچيك از 

  ربطي به حاكميت مردم ندارد.  اين دو شكل نفوذ و نظاير آن 
 افرادعمومي جامعه و زندگي خصوصي  ةمردم در حيطبر ديگر اعمال حاكميت  صورت

 .4جمع كرد» فرهنگ مقابل«توان زير عنوان يابد. اشكال متنوع اين حاكميت را ميوقوع مي
فلسفه،  ايهزمينهدهد كه در اين فرهنگ را تمامي فعاليتهاي فكري و عملي تشكيل مي ياجزا

هاي عمومي زندگي اجتماعي در قالب كتابها، ، سياست و ديگر حوزهدين، علوم اجتماعي، هنر
و مولد و  گيردصورت مينهاي غيردولتي اها، كالسها و سازمها، نمايشگاهمطبوعات، دانشگاه

 تهاجم«ي اكه محتو استاي از دانشها، ارزشها، هنجارها، باورها و رفتارهائي مبلغ مجموعه
  د. دهرا تشكيل مي »فرهنگي

ة نفوذش از مرز ، قدرتي كه دايرة آنستكنندهاي اين فعاليتها قدرت اقناعيكي از ويژگي
  سازد. محدودتر مي فرهنگ حكومتي را دائماً ةگذرد و پهنخوديها ميغير
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  جدائي دين از حكومت
ي از شرع و گيرگذاري و اشكال ديگر تصميمة قانونشاهد برائت فزايند ،سوم بخشدر 

ابتدا به احكام ثانويه، شرط ضمن عقد، تعزيرات  گيرنده،فقهاي تصميمقانونگذاران و  يالتجا
بوديم. در عين  حكومتي امور ةبه مصلحت نظام براي حل مشكالت در حوز حكومتي و نهايتاً

 چهائي كه هيها و اساسنامهحال ديديم كه چگونه حجم قوانين، مقررات، مصوبات، آئيننامه
قلمرو احكام شرعي و موضوعات  ، ازبيشترنسبتي با شرع ندارد هر سال افزايش يافته و هرچه 

بانيان قانون اساسي را از  يبين اين دو حت رابطه. ديديم كه چگونه فقدان استفراتر رفته  آن
م نين و مصوبات را نه انطباق، بلكه عدرده بود كه معيار قبول يا رد قواابتداء وادار به آن ك

مغايرت آنها با موازين و احكام شرع بگيرند. مشاهده كرديم كه تدوين قانون اساسي نيز جز با 
گرفتن وام از معيارها، ارزشها و مفاهيم بيگانه ممكن نبود. اضافه بر آن شاهد بوديم كه چگونه 

ه اطالق صفت و اعتبار شرعي به مصوبات دستگاه قانونگذاري حكومت اسالمي و قوانين برگرفت
جدائي از از نظام پيشين با مخالفت برخي از فقها برخورد كرد. اين روند خود نشان آشكار 

توان حكومت از دين در جمهوري اسالمي دارد. ولي به اين روند محتوم از منظر ديگري هم مي
بخشي از مشكالت  دين فقها با تمدن امروزي، تمدني كه رابطة ةنگريست، با پرسشي دربار

به نسبت مدرن شدن آن، به وجود آمده و البته ، هاز تداخل آن در جامع ،گذاري انونحكومتي و ق
اسالمي در  ةكند. پرسش اينست كه نقش دين اسالم و جامعپاسخش را از زمامداران طلب مي

هاي مختلف توليد، ارتباطات، وردهاي مادي و عقالني آن در حوزهاآفرينش تمدن مدرن و دست
، مديريت، دانش، فلسفه، دين، هنر و نظاير اينها، چه بوده است، اطالعات، سازماندهي

دستاوردهايي اگر نه در همة جامعه، ولي در بخشهاي زيادي از آن و حتي توسط خود 
اسالمي  كنندةهايي هست كه توجيهشود. و چه نشانهاسالمگرايان پذيرفته و به كار برده مي

  باشد؟  جامعهنشان قابليت اسالمي شدن يا كردن و 
ها را ندارند تمدن اسالمي يا اسالمي كردن دانشترند و دعوي ايجاد يك فقهائي كه منصف

كار دين را نه ايجاد  ،با تفكيك موضوعات از احكام گيرند. آنانادعا را محدودتر ميدامنة اين 
عات جديد وكرده است، بلكه تعيين حكم براي موضايجاد كه تمدن مدرن آنطور موضوعات، 

 اماكنند. سازند و حكم شرعي آن را فقها صادر ميدانند. به زعم آنها موضوعات را ديگران ميمي
توان در ايجاد موضوعات، يعني تمدن مدرن هيچ چگونه ميكه كنند نميسئوال آنها از خود 

مدهاي انقش نداشت، ولي مدعي قدرت صدور حكم معقول و متناسب و كارساز براي تنظيم پي
وع و حكم آن تفكيك كرد؟ چگونه توان بين ايجاد موضشد؟ چگونه مي قوقي آنو ح اجتماعي

  د؟ آورتوان از اين واقعيت غافل ماند كه موضوع، حكم خود را با خود ميمي
رسيم كه اسالمي كردن حتي در حد سئله بنگريم به اين نتيجه ميكه به م زاويهاين  از

از فرآيند نوسازي  ة ايرانجامع اگربوده است.  غيرعملي كامالًاي قانونگذاري هم از ابتداء برنامه
مدهاي حقوقي آن با اتنظيم پي مندبرخوردار شده است به همان ميزان هم نياز ايتا اندازه مدرن

قوانين و مقرراتي بوده كه ريشه در همين فرآيند  داشته و پاسخگوي مقتضيات آن بوده است. 
انجام گرفته و  سالمي در بيست و اند سال اخير واقعاًقانونگذاري در جمهوري ا كارآنچه در 
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را موجد شده است، اسالمي كردن قانون مجازات و تحميل برخي  يناهنجاريها و آسيبهاي فراوان
دن و آشاميدن بوده است، حقوق زنان و آداب لباس، خور زمينةدر  آميزقوانين و مقررات تبعيض

خشونت و  و توأم با تنها در ظاهر بعضاً ور از نظر شرع، ناپذيو تغييرات توجيه تهم با تعديالآن
  بخشد. خواري و قاچاق را شيوع ميدهد و رشوهقساوت، و به نحوي كه ريا و فساد را توسعه مي

با نگاهي به گذشته متوجه خواهيم شد كه واكنش ابتدائي فقها در مقابل موضوعات 
منفي بوده است. آنها هرچه را كه  ران غالباًاي ةحاصل از ورود آثار تمدن جديد به درون جامع

كوال، از كردند. از دوچرخه گرفته تا اتوموبيل، از ليموناد تا پپسيشناختند ابتدا تحريم مينمي
فقها، تازه پس از آنكه و  غالب اينها در وحلة اول حرام اعالم شده است،تا ويدئو،  رفتهراديو گ

داني يافتند كه به خاطر حفظ ادعاي همهاي نميارهشدند، چبيهودگي مقاوت خود مي ةمتوج
انطباق دين با گذاشتند هم ميخود براي آنها حكمي شرعي صادر كنند. نام اين كار را 

شد، اگر ديگر داير بر حرمت نبود، حكمي مقتضيات زمان. ولي حكمي كه بدين ترتيب صادر مي
موضوع جديد و جايگاه آن در  نشأت گرفته از همان بود، در صورت حفظ شرايط معقول،

اجتماع، حكمي كه موضوعش در عالم عرفيات پيدا شده و تكليف حقوقيش در همانجا روشن 
  شده بود. 

خواهند دليلي براي كه با اشاره به نقش عرفيات و احكام امضائي در شرع مي كساني
 كنند كهتوجه نميرند، اسالمي بودن اين احكام ارائه كنند توجه الزم به اشكال اين استدالل ندا

زند اي بر اين واقعيت نميخدشه و دهدهر شرعي زدن بر عرفيات ماهيت عرفي آنرا تغيير نميم
كه واضع آن قرار و عادت و عقل جمعي مردم بوده است و نه شارع دين. آنچه امضاي شارع در 

را  عرفياتلب آنها وارد كرده قدسي خواندن آنها بوده است، عملي كه چه بسا موجبات تص
مسدود ساخته است. در حاليكه قابليت تغيير و  ه و راه را بر تغييرات ضروري آنفراهم كرد

بدون  گذشتها ميقرندر گذشته ممكن بود.  اصالح از مزاياي عرف است. امضاء و شرعي كردن
ندگي كه تأثيري در ز ياينكه ضرورتي براي تغيير و اصالح احكام به وجود آيد، به ويژه احكام

غنود. اما امروز تغيير و اصالح از ضروريات مردم نداشت و بيشتر در بستر كتب مي ةروزمر
توان هر شود، زيرا حكم شرعي را نميقانونگذاري جديد است. شرعي خواندن آن مانع اينكار مي

وردهاي تمدن مدرن شاخص اصلي رفتار ايكبار تغيير داد. واكنش منفي نسبت به دست گاهچند
بوده است. آغاز تشكيل اين نظام همان از  ،ي به حكومت رسيده در جمهوري اسالميفقها

خورد. از خوراك و هاي زندگي عمومي و خصوصي مردم به چشم ميشواهد آن در غالب حيطه
هاي فعاليتهاي هنري، ه، از اشكال تفريح تا شيوهپوشش افراد گرفته تا مناسبات اعضاي خانواد

فلسفي تا  ةانديش ةكوششهاي اقتصادي، از مطبوعات تا اينترنت، از حوز ةاز دانشگاه تا حيط
ها، اين حوزه ةديگر زندگي. در هم هايزمينهميدان نوآوريهاي ديني، و همينطور در سياست و 

اين قبيل ها و ساحتها ناظر احكام ممنوعيت و توقيف و تحديد و تهديد و بازداشت و حيطه
هاي موفقيت حاكمان در زمينه ميزاناسالمي كردن حكومت را با  حال اگر  ايم.ها بودهواكنش

. استجز از راه تحميل و خشونت به دست نيامده  نامبرده اندازه بگيريم خواهيم ديد كه غالباً
حاصل شده باشد دوام چنداني نخواهد داشت. شاهد شكست  زوردانيم كه موفقيتي كه با مي
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چيزي جز  مورد نظر آنها دهند. تهاجمم فرهنگي سر ميآنها فرياد و فغاني است كه از تهاج
هاي مدرن در زندگي خصوصي و اجتماعي مردم نيست، در شيوه ةرسوخ و گسترش فزايند

آنها براي آزادي و دموكراسي،  ةخوراك و پوشاك، در انديشه و باور، در رفتار و كردار و در مبارز
 كم گنجايش ندارد.فقهاي حا ةوردهاي مدرني كه در چنتاآن دست ةهم

جدائي تمدني و حقوقي حكومت از دين در جمهوري اسالمي بود.  صورجا اشارت به تا اين
فقهاي حكومتي از فقيه به  ةتوان به شكلي ديگر از جدائي توجه كرد و آن استحالحاال مي

دارند، بر نمي هكارمند و كارگزار حكومت است. گرچه در موقعيت جديد دست از عبا و عمام
دهند ديگر ارتباط چنداني با كار فقاهت و درس در حوزه ندارد. چه در عمل انجام ميولي آن
كه به  كندصحبت مياي جمعه ةاز ائم حوزه ةاي با مجلبيات در مصاحبه اللـهاالسالم اسدحجت

اند كلي از مطالعه و كتابهاي درسي و تدريس فاصله گرفته و آنقدر مسئوليت حكومتي پذيرفته
 ي). اين استحاله يكي از ديگر از مظاهر روند38 ،1369بيرون است ( شاناز توان واقعيكه 

تر در جمهوري اسالمي است، به اين معني كه آنچه درين حكومت صورت گرفته نه عمومي
حاكميت دين بر حكومت، بلكه حكومتي شدن دين بوده است. حكومتي شدن فقه و تسلط 

  . استين روند حكومت بر حوزه دو مظهر ديگر ا
طور كه ه آيا جدائي بين دين و حكومت، آنشود اينست كميسئوالي كه در اينجا مطرح 

 ةكارانو اند سال اخير وقوع يافته است محدود به جدائي بين حكومت و فهم محافظه بيست در
دارد و ثابتات دين نبوده است؟ آيا فهم ديگري از دين، فهمي كه مقتضيات زمان را مرعي مي

گذارد و فرعيات را مقدس كند و بنا را بر تحقق نصوص ميدين را از متغييرات آن تفكيك مي
و حكومت اسالمي را مشروعيت  كند تواند آميزش دين و حكومت را توجيهنمي ،رددانمي

  ببخشد؟ 
آميزش و جدائي محدود به امور فقهي و  ةاز اينكه مسئل صرفنظرپاسخ من اينست: 

از مشكل تعيين ثابتات بر  صرفنظرا با ترك متغييرات احكام قابل حل باشد، شود، تحقوقي نمي
كه در تجربة  شناسي بنياني آنها، جدائيهائيبيني و انساني اصول متداول فقه و جهانامبن

شامل همين به اصطالح ثابتات (احكام اوليه) هم بوده  ،وقوع يافته جمهوري اسالمي ضرورتاً
ضرورت، مصلحت نظام و غيره پذيرا شده  ةود با استناد به قاعدكه حكومت خ آنجااست، چه 

قوانيني كه حكم بر  مثالً، ن ثابتات هم كه باقي ماندهمردم. آ ةاست، و چه در زندگي روزمر
، آفريند، مشكلسازدهد يا قانون مجازات اسالمي را موجه ميتبعيضات جنسي و حقوقي مي

. تا اينجا استز جانب شمار روزافزوني از مردم بوده آور و مشوق مقاومت و طلب تغيير اوهن
شود كه قصدشان از قبول اين تغييرات و ي مييانپاسخ ما مربوط به تعبيرات و برداشتهاي نوگرا

نوگرائيها توجيه مشروعيت واليت فقيه بوده است. ولي آيا فهم دين به نحوي كه از جانب 
نات وارد نخواهد امكا ةا حكومت را به دايرآميزش آن ب ،شودروشنفكران اسالمي تعبير مي

، آنچه تاكنون باوراندين گروه ازرسد كه در فرآيند تحول نظريات اين ساخت؟ به نظر مي
از دين است كه دعوي آميزش با حكومت ندارد و به  دركيحركت در جهت  صورت گرفته

  .5كنددخالت دين در سياست اكتفاء مي
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هاي علميه قانونگذاري موجد بحراني بزرگ در حوزه شكست اسالمي كردن كشورداري و
 ةجدي براي اصالح حوزه و فقه را ناگزير كرده است. اما كوششهائي كه متوج تالشهايشده و 

آن كه حكومت به موازات  ستاجه شده اوبا اين مشكل ماز طرفي هم حكومتي كردن فقه بوده 
. كوششهائي كه در جهت خالف اين كوششها در حال فروريختن بارهاي شرعي خود بوده است

. استه و سبب طرد و آزار بانيان آن شده ها خشم اربابان حوزه را برانگيختهدف انجام گرفته تن
ن به نتيجه برسد حاكميت آنها بر حوزه و ياگرااند كه اگر كوشش اين گروه از اصالحدريافته انآن

ار حوزه و فقه را به روال سنن گذشته ماند فقهائي كه كه ك. ميافتادفقه به مخاطره خواهد 
  دهند و كاري به كار حكومت ندارند. ادامه مي
  

 آخوند ساالري

جمهوري اسالمي به  توجه به شواهدي كه تابحال ديديم، اگر بخواهيم ثابت كنيم كهبا 
بايستي اول به آن بخش از قوانين  است،جدائيها از دين هنوز يك حكومت اسالمي  ةرغم هم
نون مدني دارد مانند قانون مجازات اسالمي، قامطابقت نيم كه كم و بيش با احكام شرع اشاره ك

كه ارباب عمائم در رأس اين  توجه كنيم به اين واقعيت بعد، و و مقررات پوشاك و خوراك
كه حضور فقها در رأس حكومت چرا اند. اعتبار دليل دوم بسيار محدود است حكومت قرار گرفته

نينجاميده است. آنها به نام اسالم حاكميت ملت را  ي كه گفتيمالم، جز در حدودبه استقرار اس
و  اندمنسوخ ساخته و به نام مصلحت حكومت اعالم آمادگي براي تعطيل احكام اسالمي كرده

شود تنها به علت اعتقاد واقعي برخي از اگر هنوز شماري از احكام اسالمي در حكومت مرعي مي
به اسالمي جلوه دادن  شانبه خاطر نياز آن احكام نيست، بلكه بعضاًمتصديان حكومت به 

و  وه بدهند. آنها به اين وسيله نياز دارند تا حكومت خود را مشروع جلهستحكومت خود نيز 
در حال كاهش است، فراهم  ادشان دايمموجبي براي مقبوليت آن نزد هواخواهان خود كه تعد

ان براي حكومتي كه بدين ترتيب و با اين مشخصات در بيست ترين و رساترين عنوبسازند. ساده
ي متفاوت با اي. آخوندساالري به معن6آخوندساالري است سال اخير بر ايران حاكم شده و چند

كاهش يافته و به طور فزاينده  ساالري، زيرا كه در اين حكومت، حاكميت دين ضرورتاًدين
ساالر . اين تبديل گوئي سرنوشت هر نظام دينتوجيه حكومت فقها شده است ةتبديل به وسيل

كنندگان نيز تواند حكومت بكند، حكومت و حكومتمتوليانش نمي ةاست، زيرا دين جز به واسط
  . 7نها فسادپذيرنداهاست و انساحكومت كار انسة مقتضياتي جدا از مقتضيات دين دارند. ادار

ح وسمتهاي حكومتي از باالترين سط اشغال پستها و ،ساالرييكي از شواهد استقرار آخوند
 اللـهو آيات اسالمجها، حجح پائينتر توسط طلبهوتا سط ،و قضائي يرهبري، اجرائي، قانونگذار

است از روي اضطرار يا به  يافتهمعممان رسيده و اين سهم افزايش . اگر سهمي به غير8است
حكومتي راه  است. اشغال پستهاي حاميان و متحدان در ميان اين كسان بوده انتظارات ةمالحظ

آوري ثروت شخصي از قبل اين منابع باز را براي استيالي فقها بر منابع مالي حكومت و جمع
ديني بود و  انجام امور دريافت اجرت در عوض روحانيونمحل درآمد در سابق كرده است. اگر 

ال است كه منبع اصلي المشد حاال ديگر اين بيتاين اجرت از راه وجوهات ديني حاصل مي
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فقها و آخوندها  ، ثروتي است كهاين منبعاصلي  عامل حاال ديگردهد. درآمد آنها را تشكيل مي
از راه شركت در فعاليتهاي مالي و اقتصادي حكومت و دستيابي به منبع اصلي آن، يعني درآمد 

كم به منابع مالي ااندازي روحانيت حكنند. دستاي كسب مينفت، و فعاليت در اقتصاد سايه
از  گذشته و تمتع تنگدستيرهيدن از فقر و  ةاند وسيلحكومت و ثروتي كه از اين راه اندوخته

چنان ة جديد گاه آنمتمكنان شده است. برخي از آنها در زيستن به اين شيو لوكس زندگي شيوة
موضع  ها ازانگيزند. گذر آنتر خود را هم بر ميكنند كه اعتراض همگنان محتاطافراط مي

ها شروع شد و اعتراض استضعاف به موقعيت استكبار در همان سالهاي اول تأسيس حكومت فقها
ة از آنها خواست زندگي خود را به همان شيو 1361را هم با خود آورد. رفسنجاني در سال 

و در )،5/1/63 .،ك) و منتظري دو سال بعد (29/1/61.، كطلبگي گذشته سامان بدهند (
ابراز خشم از آن كرد  70اي در شهريور سال ديگر همين دعوت را تكرار كرد. خامنههاي فرصت

هاي نها عروسيهاي مجلل وزراي رژيم گذشته را اشغال نموده و در آكه كارگزاران حكومت خانه
هشدار داد كه مردم با  رسالتة ). در همان سال روزنام24/6/70 .،اطكنند (اي برگزار ميافسانه
). در روز 8/7/70از دست خواهند داد ( رادگي اشرافي مسئوالن حكومت اعتماد خود زن ةمشاهد

سابق، رجائي، به  يرئيس جمهور ةخبر از پرخاش زوج سالم ةدوم ارديبهشت سال بعد روزنام
كرده و حاال زندگي مي يمتر 50 ةدر يك خان موحدي ساوجي در مجلس داد، چرا كه او سابقاً

چه در اندركاران رژيم حاكم است. آندست.  تازه اينها از قول سران و خانه شده بود 50صاحب 
 گذرد.گويند، و بيشك همه اغراق نيست، گاه از حد تصور ميبازار شايعات مي

دستيابي به منابع مالي حكومت موجب استقالل روحانيت حكومتي از مردم شده است. در 
أي اعتنا به رتواند بيهات شرعي ندارد ميكه ديگر نياز چنداني به وجو روحانيتاين موقعيت 

زندگي خود ادامه بدهد.  ةجديد و پرهزين ةند و به شيومردم و خواست آنها حكفرمائي ك
 هاي اصلي فرماندهي حكومتاندازي بر اين منبع و در اشعال سمتموقعيت برتر فقها در دست

دهيم. جاي بعدي اص بحكومتي را به آنها اختص ةنخست در طبق مرتبةدهد كه اجازه مي
دولتيها. در معمم آنهاست، از ديوانساالران و نظاميان و امنيتيها تا بازاري/مخصوص متحدان غير

رسمي رسمي و غيرفرا و طويل پائينترين سطح اين طبقه جمع وسيع مزدبگيران دستگاه عريض
كنند. در ميان ا ايفا مير باالتريها» نيروهاي فشار«حكومتي قرار دارد كه با يا بدون اعتقاد نقش 

عناصر اين طبقه شكافهائي چند وجود دارد كه ريشه در اختالف منافع شخصي و گروهي، 
تفاوت پايگاهها و گرايشهاي اجتماعي، ساليق فرهنگي، تمايالت سياسي و برداشتهاي متفاوت 

مستمر بين  امااز دين دارد. اين واقعيت و انعكاس آن در مبارزات و مشاجرات پنهان و آشكار 
ها، گرايشها و انبندي جريل مختلف تقسيماشكا ةناظران را وادار به مطالعاتي دربار ،اين عناصر

به طور حاكمه نيز چه  اعضاي طبقة .9جناحهاي حكومتي در مقاطع زماني متفاوت كرده است
اين اند. در داشتهاختالفات اين  ةهائي دربارفتهبندي شده اشارات و گجمعو چه پراكنده 

طبقه به كار  يبنديها اصطالحات متعدد براي مشخص ساختن گرايش هر يك از اجزاتقسيم
س از فرهنگ سياسي اروپائي است كه گرايشها را به اقتبا  ،رفته است. يكي از معمولترين روشها

كند. روشهاي راست، چپ، ميانه و فروعات آنها، يعني راست و چپ سنتي يا مدرن تقسيم مي
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طلب، كار، مرتجع، افراطي، ليبرال، پوپوليست، اصالحرا با اصطالحاتي چون محافظه ديگر آنها
معطوف  ،د. تمايل غالبسازمي تمايزاصولگرا، بنيادگرا، عدالتخواه، فاشيست و غيره از يكديگر م

تر و اي كوچكهطيفي از گروه ةبه تشخيص سه گروه بزرگ است كه هر يك در برگيرند
ني است كه يواطلب امروزي) عنرو و چپ (يا اصالحكار، ميانه. محافظهستا متفاوتهاي گرايش

يك از اين عناوين موضوع خود را آنطور كه برند. هيچبراي هريك از اين سه جناح به كار مي
  ند. كبايد تعريف نمي

مردم است. آنها خود  ةتود ازجدائي ، هاي حكومتية جناحيك فصل مشترك بارز بين هم
بارز  اند. يكي از صوراصطالح خودي و غيرخودي بر اين جدائي مهر تأكيد و تائيد زدهبا ابداع دو 

اين واقعيت عدم تمايل جناحها به تشكيل احزاب است. از آنجا كه احزاب را تنها با شركت و 
نهاي سياسي متعلق ايك ازسازمتوان تشكيل داد هيچمردم ميمختلف و طبقات  هااليهحمايت 
و سازمان  مانند مؤتلفه ي برخوردارندطوالنيتر سابقة فعاليتكه از  حتي آنها ة حاكمه،به طبق

اين حمايت و شركت، شايستگي استفاده از عنوان  فقدانسبب به ، مجاهدين انقالب اسالمي
. آنها ة دولتي هستندنها به طور عمده همان اعضاي طبقاحزب را ندارند. اعضاي اين سازم

نفوذ و يا به دستور گرد يك يا چند شخص قدرتمند و با ند كه غالباًنهائي اليتاريستي هستاسازم
اي و كنند. لحظهاز مراجع اقتدار جمع شده و براي پيشبرد منافع گروهي خود تالش مي ييك

نها به صورت ناگهاني و بيشتر در اشود كه برخي از اين سازممقطعي بودن منافع گاه موجب مي
سياست خارج  ةم وجود كنند و با رفع علت وجودي خود از صحن، اعالگوناگون انتخابات ةآستان

  شوند. 
ن از توادولتي در سالهاي اخير سه گرايش را مي ةبين جناحها و گروههاي طبق هدر مبارز

هفتاد به بعد به خصوص در جناح  ة. اول گرايش به تغيير موضع، كه از دهتفكيك كردديگر يك
ه جمهوريت در قانون ه و آنرا به جانب تأكيد بر وجوگرفتشكل طبقه اين چپ يا پوپوليست 

توان در برخي از غيير را مياين تنوع ديگري از ساالري ديني سوق داده است. اساسي و مردم
از حمايت از بخش خصوصي به  شانمشاهده كرد كه موجب گذار» كارمحافظه«هاي جناح اليه

اج است. تمايل به بيرون انداختن رقبا از دولتگرائي شده است. گرايش دوم ناظر بر حذف و اخر
در تغيير مواضع حريف يافته بهانة خود را مواضع قدرت كه از ابتدا وجود داشته مدتي است كه 

به  ،طلب شده رادر نتيجه جناح اصالح و بنابرين فشار براي حذف او را مضاعف ساخته است.
ترين طلبتور اخراج كامل براي اصالحو دس به حواشي رانده ،تمايلش به اصالحات ميزاننسبت 

خود داوطلبانه طبقه را ترك كرده و به صف  اجزاي اين گروهاند. برخي از آنها را نيز صادر كرده
طبيعي رشد نيروهاي نظامي، امنيتي، تكنوكرات و  ةاند. گرايش سوم نتيجمخالفان نظام در آمده
يك  ازخود  و كارشناسي ن مديريتاو توزايش آگاهي به قدرت نظامي فبوروكرات است كه با ا

خواهان سهم بيشتري از  ، از طرف ديگر،كشور ةناتواني روحانيت حاكم در ادار شناختطرف و 
از سهم روحانيت  باالتر،رشد تمايل اين گرايش به ارتقاء به مناصب  نسبتقدرت شده است. به 

  قدرت كاسته خواهد شد.  درحاكم 
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اي فاصله 1386اين كتاب تا نوشتن اين پسگفتار در بهمن ماه سال  نويسيفارس بين
كند. اما انجام اين آنچنان افتاده است كه به روزآوردن مجدد برخي از محتويات آن را الزم مي

كنم، و آن را كار منوط به فرصتي است كه در اختيار من نيست. از اينرو به مختصري اكتفا مي
سازم كه در جمعبندي آخر كتاب به آن اشاره شده است. منظورم اشاره به ولي ميمتمركز بر تح

حاكم در جمهوري اسالمي است. در آنجا در توصيف گرايش  ةسه گرايش موجود در درون طبق
طبيعي رشد نيروهاي نظامي، امنيتي، تكنوكرات و  ةگرايش سوم نتيج« سوم آمده است:

به قدرت نظامي و توان مديريت و كارشناسي خود از يك  بوروكرات است كه با افزايش آگاهي
كشور، از طرف ديگر، خواهان سهم بيشتري از  ةطرف و شناخت ناتواني روحانيت حاكم در ادار

قدرت شده است. به نسبت رشد تمايل اين گرايش به ارتقاء به مناصب باالتر، از سهم روحانيت 
توان گفت كه اين تحول صورت گرفته، سهم اكنون مي. »حاكم در قدرت كاسته خواهد شد.

آشكار يافته و حاكميت روحانيت سخت تضعيف شده است. اين  ةنيروهاي نامبرده در قدرت غلب
كند: يكي گذار از هشت تحول از دو گذار در نظام حكومتي در جمهوري اسالمي حكايت مي
مباني نظري آن از درون،  سال و، به عبارتي، شانزده سال، كوشش براي اصالح نظام و برخي از

 كارِمحافظه ، و ديگري گذار از تسلط روحانيتبوده است »مردمساالري ديني« ةبه سوي سلط
  امنيتي آن.  ـ به چيرگي عناصر نظامي ،حكومتي ةدر طبق ،گرانخبه

داد كه با پايان جنگ پيش در آمد اين دو گذار را روند بحران مشروعيت نظام تشكيل مي
اوج خود رسيد و از آن پس با شدتي در زير و زبر همين سطح ادامه  ةبه نقط 1367در سال 

اي بود كه شكست نظامي تنها يكي يافت. زهري كه آشاميدنش پايان جنگ را اعالم كرد آميزه
ي كه به پيروزي در جنگ پيوند زده بودند، يداد. بربادرفتن آرزوهاآن را تشكيل ميي از اجزا

به فتح بغداد و قدس و رفع فتنه از عالم داده بودند، ورشكستگي ي كه يهارسوائي وعده
فرار از جبهه، افزايش فقر، ادامة نابرابريها و  شانيهاي بربادرفته،فاقتصادي، خستگي از قبول جان

هاي ناهنجاريهاي اجتماعي، ترديد در لياقت رهبري و رشد ناباوري به تفسير رسمي دين، سازمايه
افزودند. نوشيدن اين زهر، اگر چه به مرگ نظام نينجاميد لخي آن زهر ميديگري بودند كه بر ت

ولي مشروعيت آن را دچار بحراني سهمگين كرد. كارگزاران نظام براي غلبه بر بحران از ابتدا به دو 
  راه متضاد گام نهادند. يكي راه اصالحات بود و ديگري راه ارعاب. 
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  شكست اصالحات
رفسنجاني پس از فوت خميني و تجديد نظر در قانون اساسي  گام اول اصالحات را دولت

اقتصاد دولتي،  ةبرداشت. اما اين گام كه تركيبي از تعديالت ناپايدار در حوز 1368در سال 
داد از ابتدا آنچنان سست و سياست سركوب، ستيز بيروني و فرهنگ دستوري را تشكيل مي

ديري نگذشت تا اميدهائي كه به كارداني  نكرد.بحران  بنياد بود كه اثر چنداني در كاهشبي
هاي اصالحاتي رئيس جمهور، رفسنجاني، بسته بودند نقش بر آب شد. استقبال بزرگي كه از وعده

 آور، شركت بزرگ مردم در اين انتخابات و انبوه شگفتيشد 1376خاتمي در انتخابات سال 
حات به روش رفسنجاني را هم آشكار ساخت. اصال ةي كه به او دادند نارضايتي مردم از نتيجيآرا

ساالري، ايران ة مدني، مردم هاي بيشتر داده بود. او  سخن از عدالت، رفاه، جامعخاتمي وعده
 ةگفت و با اين سخنان وعدزدائي در سياست خارجي نظام ميايرانيان و تنش ةبراي هم

، گرچه پيگيرتر از نويدهاي او نيز ةداد. اما همانطور كه ديديم وعداصالحاتي پيگير مي
اصالحاتي او در تنگناي نظامي كه سر آشتي با  ةرفسنجاني بود، كارساز نشد. گرفتاري برنام

كه خاتمي براي گشودن اين تنگنا برگزيده بود و » آرامش فعالي«اصالحات ندارد، استراتژي 
و را، به همان نحو كه اصالحاتي ا ةورزيد برنامافراطي كه او در پرهيز از خطر براي نظام مي

رفت زمينگير كرد. در رثاي اين آزمايش بود كه مي گفته شد، سريعتر از آن چه انتظار
پايان يك دوره و آغاز «رياست جمهوري خاتمي  ةتبار در خاتم، عليرضا علوي»روشنفكر ديني«

  )28/5/84 ،امروزرا  اعالم كرد (ت. » ديگر ةيك دور
از شد، راهي كه گرچه سابقه تا آغاز غآ» راه خشونت«ندگان ديگر با پيروزي رو ةاما دور

از كردند كه با بحران مشروعيت مواجه غاش را هنگامي آجمهوري اسالمي دارد، اما توسعه
اي خالصه كرده و با مجموعه» بالرعب النصر«نظري آن را در شعار  ةشدند. سخنگويانش چكيد

اري، ليبراليسم، دموكراسي، آزادي، سكوالريسم و از احتجاجات كالمي در رد انسانگرائي، رواد
مطلقيت واليت فقيه توجيه كردند. بخش عملي اين برنامه  دفاع از حقانيت و الوهيت خشونت و

الفان، دستگيري، شكنجه و قتل شامل تعطيل مطبوعات، سركوب اجتماعات و تظاهرات مخ
در زدائي تنش ةاز اجراي برنامانديشان، ممانعت از تصويب قوانين اصالحاتي، جلوگيري دگر

  هاي ديني، قومي، فرهنگي، جنسي و نظاير اينها بود. سياست خارجي، اعمال انواع ستم
  

  كشيدن نظاميان و امنيتيها فرا
اما اجراي اين برنامه جز از طريق گشودن ميدان عمل براي مجريان آن ممكن نبود. 

ينش افراطيشان اقتضاي اجراي اين برنامه توانستند باشند كه شغل و بمجريان تنها كساني مي
طلب بودند كه ها، امنيتيها و آخوندهاي مطلقها همان بخش از سپاهيان، بسيجيكرد. اينرا مي

ان كارمحافظه كردند.منافع خود را در تحقق اين برنامه جستجو ميتأمين  ونظريات اجراي 
ناگزير به  ،پيروي از انگيزة حفظ قدرتبه و  1ا كه با آگاهي به از دست دادن مقبوليت خودرگهنخب

در تقويت آن هرچه از اختيارات اتكاء بر اين نيرو شده بودند، دست آن را در عمل باز گذاشتند، 
 ناپذير اين اتكاء، راه اصالحاتتوجه به پيامدهاي اجتنابو مال الزم بود سرمايه ساختند و بي
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توانست باشد؟ آگاهي اين نيرو به قدرت خود، مد چه ميتر كردند. اما آن پيارا هرچه مسدود
توجه به ضعف روحانيت حاكم، آشنائي به وابستگي بقاي حكومت به اين نيرو و طرح اين سئوال 
مسلم كه، حاال كه چنين است، چرا ابتكار عمل را به دست خود نگيرد، چرا سهم بيشتري از 

آثار اين آگاهي و اعتماد به نفس در  قل  خود را برپا نسازد.تقدرت را نطلبد و چرا بساط مس
شد. بارزترين نشان آن شركت جا نمايان مينژاد اينجا و آنمقدم بر انتخاب احمديچند سال 

و  1383، انتخابات مجلس هفتم در سال 1381مستقل اين نيرو در انتخابات شوراها در سال 
نتخابات اخير بود كه نامزد سرانجام در انتخابات رياست جمهوري يك سال پس از آن بود. در ا

شوراي هماهنگي «نژاد، با نمايشي آشكار خرج خود را از ترين بخش اين نيرو، احمديافراطي
كار محافظه ة، كه به رياست اكبر ناظق نوري براي تعيين نامزدهاي اين جبه»نيروهاي انقالب

  آنان ربود.  زرا ا تگرد آمده بود، جدا ساخت و گوي سبق
  كار از يد روحانيتة محافظهنشاني بود از روند انتقال سركردگي جبه نژاديانتخاب احمد

متعلقان به نيروي به دست همروان افراطي آنها در سپاه و متحدان آن در ميان امنيتيها،   حاكم
-قضائي، بسيجيان، دانشجويان، تحصيل كرده ةانديش، بيدادگران قوهاي مطلقانتظامي، آخوند

ساالران، ديوانيان، مداحان و طيفي از قشر لومپن جامعه. يك وجه شاخص ان، فننگارها، روزنامه
نشستن بر مسند  ةاين طيف تعلق غالب اعضاي آن به نسل دوم حاكميت است كه با انگيز

    زعماي قوم پا به ميدان رقابت گذاشته است.
، »گرانجمعيت ايثار«، »هـاللانصار حزب«اعضاي اين طيف در گروههاي سياسي چون 

، »اسالمي مهندسين ةجامع«نامند، مي» آبادگران ايران اسالمي«هاي متعددي كه خود را دسته
ها گروه و ده» ة خوش خدمترايح«، »حزب توسعه و عدالت«، »فراكسيون وفاق و كارآمدي«

وابسته به آنها كم و بيش متشكل هستند. نوع ديگر جايگاه تشكيالتي تر وابسته و غيركوچك
هاي اخير ترينشان در سالغاتي و آموزشي ديني است كه پر آوازهنها مؤسسات تبليسياسي آ

پرداز اين مؤسسه بارزترين نظريه ةبوده است. گردانند» پژوهشي آموزشي امام خميني ةمؤسس«
  ه محمدتقي مصباح يزدي است. ـمعمم اين طيف، آيت الل

نظر حضور سپاهيان در اين  اين گروههاي شبه حزبي است، چه از ةوزن سپاه بيش از هم
بقاي نظام به قوت كار ابزاري و تشكيالتي اين نيرو و  ةگروهها و چه از نظر وابستگي فزايند

سازمان بسيج كه تابع آن است. همين عوامل است كه اعتماد به نفس سپاه را به پرواز در آورده 
تائيد همين  درو بر انتظاراتش در بردن سهم هرچه بيشتر از قدرت دامن زده است. 

 ةاي با روزنامسردار غالمعلي رشيد در مصاحبه 1383سال  ةخودآگاهيهاست كه در ميان
مديران توانمند سپاه «ناكامي در جنگ را به گردن سياسيون انداخت و اعالم كرد كه  همشهري
ر ـ حتي در ار و ايثارگاو آنها را مديراني قوي، متفكر، عاقل، فداك». انداند موفق بودههرجا بوده

چنانچه «خود را با اين جمله ادامه داد كه  ةعمراني و خدماتي خواند و گفت ـ هاي نهضتيعرصه
فرصت ظهور به اين عزيزان داده شود قادرند كشور را اداره كنند و نظام اداري و اقتصادي كشور 

جا ا خود در همهاند و حضورشان راما آنها منتظر اين اجازه نشده 2)31/6/84» (را متحول كنند.
اند: در مجلس، در هيئت وزرا، در دستگاه اداري دولت، در بنيادها، در فرهنگ، در اثبات كرده
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هاي اخير حضور آنها در و مجمع تشخيص مصلحت نظام. در سالمطبوعات در صدا و سيما، 
ن انگيز در حال افزايش بوده است. برخي از خبرها مؤيد ايبخش اقتصاد با سرعتي شگفت

و در اقتصاد كشور موكول به ابعاد رسوخ اين نير ةبارتشخيص هستند، گرچه كسب يقين در
هائي كه سپاه براي . صحبت از اسكلهباشندمجاز ميپژوهشهائي است كه به احتمال زياد غير

ورود و خروج كاالها و ديگر اشياء مورد توجه خود برپا كرده است گاه به گاه بر سر زبانها 
االنبياء در فت ميليارد دالر با قرارگاه خاتمخبر نشان از انعقاد قراردادي به مبلغ هيك  افتد.مي

 ة). طبق يك خبر ديگر وزارت نيرو كلي11/4/85 ،روزدهد (حميد احدي، بخش نفت و گاز  مي
هاي عمراني آب و برق خود در استانهاي غربي كشور را بدون مناقصه به سپاه واگذار كرده پروژه

سازي زبانزد عام است. هاي جاده و ساختمانطرح). شركت سپاه در 19/4/85 ،زرواست (
كند كه اين نهاد أئيد ميداند تاول سپاه مي سلمحسن رفيقدوست كه خود را از بنيادگذاران ن

سازي. ولي از نظر سازي فعال است هم در اتوبانسازد هم پااليشگاه، هم در سدهم فرودگاه مي
) حضورسپاه در 86، بهمن شهروند امروزيت اقتصادي نيست، سازندگي است (او اينها همه فعال

يك «آنچنان غليظ بود كه سعيد حجاريان آن را در همان زمان  1377سياست حتي در سال 
  ).  97، شماره عصر مالقب داد (» حزب تمام عيار

ورده اي است. او اين موقعيت را به چند علت به دست آاين طيف شخص خامنه ةسركرد
است. به علت مقام رسمي و فرارسمي رهبر در نظام، به علت نقش مهمي كه او در باال كشاندن 

ة وسيعي كه  از آن اين طيف و به قدرت رساندن آن به عهده گرفته و حمايتهاي همه جانب
لي كاي وجود دارد. مشاجزاي طيف هماهنگي پيشرفته ةكند. در نتيجه بين او و بقيكرده و مي

اي گاه به گاه، ولي به ندرت،  از موضع خامنهر باشد به علت  برخي از تصميمات است كه هم اگ
به  كند، يا تصميمي كه او مصلحتاًرهبر نظام، به ناچار، به نفع طيفهاي ديگر حاكميت اتخاذ مي

گيرد. در اينگونه موارد است كه شاهد انتقاد از او سود يكي از اجزاي طيف و به ضرر ديگري مي
شويم. يكي به از درون طيف يا حتي امتناع از اجراي فرمان او توسط يكي از همقدمان او مي

مصباح يزدي به اين كه او در مقابل برخي  ،3كندنامزد او براي پست رياست جمهوري اعتنا نمي
)، 22/9/84 ،روزگيرد (حسين باستاني، آيد ايراد ميخواستهاي رفسنجاني و خاتمي كوتاه مي

نژاد، گويا برخالف نظر او، ستاد تبليغ براي نامزدهاي خود در انتخابات شوراها و احمديدولت 
اينها اختالفهاي ناچيزي  ة) و نظاير اينها. اما هم24/7/85 ،روزسازد (مجلس خبرگان برپا مي

اند. در اي ايجاد نكردههستند كه تا اينجا خللي در اساس همبستگي متقابل اين طيف و خامنه
نيازي فقيه نيزهنوز هيچ نشاني كه داللت بر بي ةت اين طيف با نهاد رهبري و واليت مطلقنسب

گويند همه ناظر بر تائيد و تكريم نويسند و ميبكند پيدا نشده است، بلكه بر عكس، آنچه مي
گيرد. علل عقالني نيز دارد. براي است. اين تصديق تنها از ايمان ديني نشأت نمي اين نهاد

چه بهتر از اين نهاد كه خود نماد مطلقيت و  ،خواهدپسندد و ميي كه مطلق قدرت را مينيروئ
  مناسب براي انتقال قدرت است. ةوسيل

، نام انتخابات ةو بيشتر در آستان ،هاي متعلق به اين طيف هر چند سال يك بارگروه
 ةدر آستاناينان  شود.آنها نيز واقع مي ةنهند كه گاه مورد قبول مجموعجديدي بر خود مي
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رقابت شدند. چند  ةبه نام جمعيت ايثارگران وارد صحن 1376 س جمهور در سالانتخابات رئي
سال بعد در انتخابات شوراهاي شهري و روستائي ترجيح دادند كه خود را آبادگران بنامند. 

ذبه شده است اند، عنواني كه آنقدر پر جااكنون مدتي است كه آنها عنوان اصولگرا بر خود نهاده
در ارتباط با انتخابات ـ هم صالح خود را » كارمحافظه«دارترهاي طيف كه حاال برخي از سابقه

  اند كه زير بيرق آن بروند. در آن ديدهـ مجلس هشتم 
  

  الت گذاركمش
به سلطة طيف اصولگرا در صورتي  گرانخبه كارمحافظه روحانيتسيطرة اما گذار از 

داز صورت بگيرد كه مجموعة طيف در يك نظام واحد و كارآمد اندستتوانست بيمي
اما واقعيت آن است  رفت.و با قدرت متمركز به نبرد حريفان مي شدگيري متشكل ميتصميم

كند. تنها كه پراكندگي وسيع، رقابتها و تعارضات شديد دروني طيف گذار را دچار خلل مي
از وسعت  ايشمهن ذكر شد، كافي است تا به گير گروههائي كه نامشان پيش از ايتعدد چشم

كندگي نيست. هر كدام از اين پرا ةپراكندگي دروني اين طيف قدرت پي ببريم. تازه اين هم
در ارتباط با  هائي هستند از چندين گروه ديگر كه چون غالباًگروهها به قول خودشان ائتالف

گسلند تا دوباره با زود از هم مي اغلب دوام چنداني هم ندارند،  شوندانتخابات تشكيل مي
گرد هم آيند. انتخاب  موقتاً ،تركيبي ديگر و در پيوند با نبردي ديگر بر سر تقسيم منافع

نه تنها به كاهش تعارضات دروني طيف  1384در تيرماه  يمهورجنژاد به رياست احمدي
اي از رنجيره ةرا به واسط تر نيز كرد. او اين موفقيتد، بلكه آنها را عميقتر و گستردهنينجامي

اي كسب كرد كه نه تنها موجب شكاف تصميمها، رفتارها و گفتارهاي تكروانه و خودپرستانه
و » كارمحافظه«ة متقابل طيف مناسبي براي حمل ةبيشتر در درون طيف اصولگرا شد، بلكه رمين

  ميانه روي حاكميت فراهم ساخت.
  

  تكرويهاي رئيس جمهور
تنها  آشكار شد نه 1384شركت او در انتخابات  ةنژاد كه در همان نحوتكرويهاي احمدي

كرد. با اين  گير، بلكه حتي بخشهاي ديگر طيف اصولگرا  را هم غافلبسياري از ناظران آن ماجرا
يك  ةبه عهد» كارمحافظه«اي مسئوليت تعيين نامزد يا نامزدهاي جناح كه با موافقت خامنه

نژاد سر اكبر ناطق نوري گذاشته شده بود احمديرياست علي شوراي هماهنگي فراگير به
مخالفت برداشت، خودسرانه وارد ميدان رقابت حتي با نامزدهاي آن شورا  شد و انتخابات را 

انحصارگرائي خود ادامه داد و  تكرويهاي متأثر از خودپسندي و هبرد. او بالفاصله بعد از انتخاب ب
  زده كرد.  آن خودي و غيرخودي را شگفتهاي متعدد و متفاوت با جلوه

نژاد با امام زمان و ديگر ارتباط بين احمديتوان در دعوي هاي متعدد را مييكي از اين جلوه
مقدسان و مقدسات دين مشاهده كرد، ارتباطي كه خود او، حاميان او در ميان روحانيت و يا 

كنند. ص رئيس جمهور و دولت او تبليغ ميوردستها و مبلغان گوناگون او به نحو انحصاري بين شخ
نژاد كند كه مژدة رئيس جمهور شدن احمديمصباح يزدي از يك عالم اهوازي نقل مي
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). سخنگوي دولت او ، 63پيشاپيش در خواب از عالم غيب دريافت كرده بود (پاكدامن،  را
). همسر اين 9/6/85 ،روز(واند خاي ناشي از  لطف الهي ميغالمحسين الهام انتخاب او را معجزه

نژاد باشد و صادق كه همين ظهور احمدي» معجزة هزارة سوم«نويسد در باره سخنگو كتابي مي
غدير يكسان  ةنژاد در مقام رياست جمهور را با واقعه، تنفيذ احمديـاللتلخ، از انصار حزباشك

ي سازمان ملل ). شاهد ديگر خود اوست كه در مجمع عموم17/5/84 ،امروزشمرد (مي
ه جوادي آملي شرح ـاللبيند و داستانش را براي آيتمي اي از نورخويشتن را در حفاظ هاله

سخنراني او را به  ةجلس ةدهد. در دانشگاه كلمبيا (نيويورك) هم، اين امام زمان است كه ادارمي
» ي خود خدابه اندازة بزرگ«دستاورد سفر او به اين شهر به قول خود او  .4گيردعهده مي

حكومت  ةنژاد با تأكيد مضاعف بر اين نظريه كه وظيف). احمدي16/7/86 ،امروز(ت.  شودمي
خواند راه ديگري براي ارتباط خود با امام موعود پيدا اسالمي را تمهيد مقدمات ظهور مي

اوست كه به عنوان رئيس جمهور حكومت اسالمي مسئوليت اين مهم را به عهده دارد  كند.مي
   .امام است ةو اوست كه به همين سبب نظركرد

توان در سياست شبه پوپوليستي، سرسري و نژاد را ميتازيهاي احمديديگر يكه ةجلو
تصادي و مالي او مشاهده كرد كه به خصوص به علت برخي از نتايج ناگوار آن براي قا ةنسنجيد

ك طرف حقوق كارمندان، كل نظام صداي برخي از اصولگرايان را هم درآورده است. از ي
افزايد و از جانب ديگر قصد تعديل قانون كار به منظور تسهيل بازنشستگان و كارگران را مي

افزايش حقوق كارگران در كند. اخراج كارگران و حذف تشكلهاي حتا دولتي كارگري را مي
ار كارگر گيرد كه منجر به اخراج چند صد هزآنچنان فضائي از بيخيالي اقتصادي انجام مي

آورد كه دسترسي به به اين منظور مي بانكي، ظاهراً ةيك جا فشار بر كاهش نرخ بهر .5شودمي
وام را براي قشرهاي كم درآمد جامعه ممكن بسازد ولي مصرانه از توجه به نتايج اين اقدام در 

ل از خيابي خواري و سير صعودي قيمتها خودداري مي ورزد. در يك طرفرانت ةگستردن درواز
واگذاري شركتهاي دولتي به مردمان متعلق به دو دهك  ةقانون اساسي وعد 44تصرف در اصل 

سختي از و در طرف ديگر با سر 6دهد، آن هم با پنجاه در صد تخفيفپائيني هرم در آمدها مي
وئي و تغيير نظام جكند. در حالي كه دم از صرفهكاهش حجم اقتصاد دولتي جلوگيري مي

زند، از گرفتن جشنهاي پرهزينه به خرج خواري ميزه با اشرافيت و رانتردها، مباتقسيم درآم
از يك  .9سازمانهاي خدمتكار چشمپوشي نمي كند ةو بودج، 8افزايش حقوق خاصان، 7مردم

زند و از طرف ديگر ي دست به ولخرجي درآمدهاي نفتي ميطرف خودسرانه و بدون هيچ مجوز
 ةسازد. با همالمال را موضوع نقد مينگونه دستبردها به بيتناراحت از هركسي است كه اي

كند، به ناچار به اين واقعيت اقرار ميكند سرانجام كوششي كه براي انكار ارقام باالي تورم مي
خواند و هم تقصيرش را به هم رقم آن را باز هم كمتر از آنچه هست مي ،ولي در عين حال

  .10تدبيريهايشد جز خويشتن و بياندازگردن همه كس و همه چيز مي
گريهاي نژاد فراهم كرده است تا با افراطديگري براي احمدي ةروابط خارجي هم زمين

رويهاي رفتاري خود موجبات ناخرسندي برخي از همطيفان اصولگرا را فراهم گفتاري و زياده
او در  ةارات نسنجيدل)، اظهكهاي بي پاسخ او به سران برخي از كشورها (بوش و مرآورد. نامه
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روشي كه او در تبيين موضع جمهوري اسالمي در برابر و اي، انرژي هسته ةارتباط با مسئل
اين مواردند. بركناري علي الريحاني يكي از نتايج اين  ةاسرائيل اتخاذ كرده است از جمل

دولت خود  ةجزدن وزير خارنژاد براي دور اصولگرا بود. اقداماتي كه احمدي ناهماهنگي در طيف
  كند شاهد ديگر آنست. مي خارجي در امر تماس با دولتهاي

سيم پستهاي عالي دولتي نارضايتي قنژاد در امر تاحمدي ،اما شايد بيش از هر مورد
همصفان اصولگراي خود را از خود فراهم كرده باشد، چه با انتصاب دوستان و خويشانش در 

ر سمتهاي پرجاذبه، و چه با انفصالهاي پي در گداران و ديسمت وزرا و معاونان و دبيران و استان
رسد كه نمايد. به نظر ميكم براي ناظران ماجرا ناگهاني ميپي آنها، به صورتي كه دست
مسئوليت منتصبان نيز علت ديگري براي ناخرسندي آنها از  ةدخالتهاي پي در پي او در حوز

هفت عضو  86آذر ةتا نيم ،روززاده در سايت رفيعاين رئيس از خودراضي باشد. به روايت شهرام 
كابينه، سه معاون وزير و پنج استاندار به يكي از اين علل بركنار شدند يا خود رفتن را به ماندن 

تيرماه همين سال بود كه خبر بركناري سردار پاسدار نقدي از  12). در 18/9/86ترجيح دادند (
رز بدون هيچ قدرداني و تشريفات در همان سايت آمد. رياست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ا

باقر و سردار محمد1386نيت ملي در مهر بركناري علي الريجاني از دبيري شوراي عالي ام
 ذوالقدر از معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور در آذر ماه همين سال صورت گرفت.   

منع و سركوب شايد بيشتر  ي وبا وجود اين كه اشتراك موضع اصولگرايان در سياست نه
رود كه ه افراط ميانژاد گاه چنان راز هر مورد ديگر باشد، ولي حتي در اين مورد هم احمدي

حذف شوراهاي  ةكوشش در سوي. 11انگيزدرا هم بر مي كيهان ةحتي اعتراض نويسندگاه 
ي است كه با تيارات آنها مورد ديگرخاسالمي شهري و استاني و يا تحديد باز هم بيشتر ا

شود. او اعتراض اعتراض كساني مانند حسين بيادي، عضو شوراي شهر تهران رو به رو مي
زيرا به اين نتيجه رسيده است كه دولت قصد برچيدن شوراها در دراز مدت را دارد  كند،مي

  ). 2/3/85 ،امروز(
  

  اعتراضات در درون طيف رعب
هاي اصولگرايان عليه رفتارها و سياستون طيف تر اعتراضات از درسبك وزن ةاينها دو نمون

نژاد و گروه حامي او در جريان اصولگرائي است. اعتراضات از سوي گروهها و اشخاص احمدي
توان از مجلس هائي از آن را مياند. اشاره به نمونهديگر متعلق به همين طيف فراوان و فزاينده

  شروع كرد. 
در دست اصولگرايان است به صورتهاي مختلف اعتراضات مجلس كه اكثريت بزرگ آن 

به صورت رأي عدم اعتماد به نامزدهائي كه رئيس جمهور براي پست وزارت  ـ1شود: نمايان مي
دانيم كه مجلس در همان اول كار دولت جديد به چهار نامزد وزارت رأي كند. مييمپيشنهاد 

ند. به اينها بايد اضافه كرد تقاضاي اعتماد نداد و سه بار نامزد وزارت نفت را نامطلوب خوا
كم چهار وزير را، كه اگر هم به عزل وزراي مربوطه نرسيد يا به علت فشار از باال استيضاح دست

به صورت رد لوايح دولت، يا تصويب طرحهاي قانوني  ـ2نوعي مصالحه.  ةبود يا شايد به واسط
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يكي  86سال  ةتأمين كسري بودج ةحيدو فوريتي دولت در مورد ال ةمخالف نظر دولت. رد اليح
ندي پس از آن مجلس از قبول ). چ20/9/86 ،امروزهاي اين امتناع بود (ت. از آخرين نمونه

ودداري كاست خمي به نحوي كه اختيارات نظارتي مجلس را شديداً 1387سال  ةبودج اليحة
ساعات رسمي كار در  ايمطلوب دولت مربوط به تغيير نوبهورزيد. يك نمونه براي طرحهاي نا

تصويب كرد. اين در حالي بود كه دولت   86شود كه مجلس در ابتداي سال آغاز بهار و پائيز مي
شكايتها از بي اعتنائي دولت به تصميمهاي  ـ3پيشتر دستور لغو اين تغيير را صادر كرده بود. 

 23/10/86تاريخ  مجلس كه در بار آخر به بردن شكايت به نزد رهبر از جانب رئيس مجلس در
مجلس در ارتباط با  ةنژاد از امضاي يك مصوبهم كشيد. موضوع شكايت استنكاف احمدي

قانون اساسي مغايرت داشت. اجراي  58ود، عملي كه به نظر رئيس مجلس با اصل ببودجه 
برخي از لوايح به رغم رد آنها توسط مجلس شكل ديگري از اين بي اعتنائي است كه به طور 

به صورت انشعابات در فراكسيون  ـ4ايجاد صندوق مهر رضا وقوع يافت.  ةر مورد اليحمثال د
راكسيون اصولگرايان مستقل  در دي فاصولگرايان و در مخالفت با دولت، كه يكبار با تشكيل 

. 1386ه در مرداد ماه ـاللانجام گرفت و بار ديگر با تشكيل فراكسيون حزب 1385ماه 
 ة، علي عسگري، كه پيش از اين با كوششهاي اكبر اعلمي، نمايندسخنگوي اين فراكسيون

 1386مجلس مخالفت كرده بود در اواخر آذر ماه  ةتبريز، براي احضار رئيس جمهور به جلس
نژاد به تورم به وجود ديد. اين فضا را اعتراف احمديفضا را براي اين آزمايش مساعد ميديگر 

رضا با هنر، نايب رئيس مجلس و اصولگرايان مجلس را محمد در جناحوقوع انشعاب   آورده بود.
انتقادهاي » ناپذيرشتاب كنترل«به علت  84د ماه سال حامي اصلي دولت در اين نهاد در اسفن

به فروپاشي  بيني كرده بود. او گفته بود اين روند نهايتاًنژاد پيشمجلسيان از دولت احمدي
  ).8/12/84 ،روزاصولگرائي منجر خواهد شد (ت.  ةجبه

نژاد مجلس تنها محل بروز اختالف گروهها و اشخاص مختلف اصولگرا با گروه احمدي
كنند و گاه از روي گاه خودانگيخته سر نقد باز مي صدا و سيمانيست. مطبوعات، تارنماها و 

يان آميز در جانب آنها پي برد. در متوان به گرايشات مخالفتشكايت دولتيان از آنهاست كه مي
بود كه در جوار سردار محسن رضائي آنقدر نافرماني كرد كه دستور  بازتابتارنماها، اين 

 جمهوري اسالميتعطيلش را دادند. صداهاي ناخرسندي را در ميان مطبوعات روزانه بيشتر از 
بيش از اين به او فرصت تبليغ و  صدا وسيماتوان شنيد. نارضايتي دولت از اين كه سرپرست مي

توان نشان نا همدليها در اين نهاد با دولت دانست. بيش از همه اين دهد را ميمائي نميخودن
كنند و به رقابت مقابل گروه حامي دولت قد علم مي سازمانهاي متعدد اصولگرائي هستند كه در

 ها بود كه در انتخابات شوراها درة همينپردازند. رقابت سرسختانبا آن، از جمله در انتخابات مي
نژاد در سرتاسر كشور كرد. تلخي اين شكست سختي نصيب حاميان احمدي 1385آذرماه 

حامي اصلي او در صف فقها، يعني محمدتقي  ،شكست از آن رو دو چندان شد كه همزمان
يك خود، هاشمي رفسنجاني با  ةمصباح يزدي، در انتخابات مجلس خبرگان از رقيب شمار

نژاد و دولتش گاه تا بيت رهبر هم سرايت نادلخوشي از احمدي گويندزياد عقب افتاد. مي ةفاصل
اي در اين اواخر چندبار انتقاد از دولت را روا دانسته يا از او خواهان كند. اين را كه خامنهمي
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دانند. هرچه باشد داليل اين تشخيص مي ةتوجه بيشتر به برخي از مسائل شده است از جمل
تواند ة اقتصادي نميرد كه ناكاميهاي دولت، به خصوص در زمينتوان اين فرض را معقول شممي

در قضاوت ولي فقيه نسبت به دولت و رئيس آن بي تأثير مانده نارضايتيهائي را موجب نشده 
  باشد.

تواند هم علل شخصي و باندي داشته باشد و هم علل اختالف در درون طيف اصولگرا مي
اقتصادي، اداري، خارجي و  ةاين يا آن اقدام در زمين ةرنظري، نظري به معناي تفاوت نظر در با

فرهنگي كه مورد پسند فردي يا شماري از اصولگرايان نباشد. اختالفهاي شخصي و يا باندي 
عمدتاً بر محور تقسيم مقامات و درآمدها، ارجاع تقصيرها و مالحظة شئونات و نظاير اينها 

فانكي از انتقادات در مجلس و مطبوعات و صدا و حال بايد ديد وقتي كه ناگهان تو گردند.مي
خيزد بر اساس كدام يك ي دولت براي جلوگيري از آن بر ميسيما به باالگرفتن قيمتها و كوتاه

خواهند از خود دفع تقصير كنند، تالفي غبني را بكنند كه از دولت بر هاست: مياز اين انگيزه
  ف نظر دارند.   اند و يا شايد اختالها ديدهسر تقسيم بهره

  
  گرايانبازگشت به سوي محافظه

تأثير آنها در ايجاد اختالل در روند گذار مورد نظر ما آشكار   علل اختالفات هرچه باشد
است. يكي از نتايج اختالفات كوشش گروههاي رقيب به يارگيريهاي هرچه وسيعتر به منظور 

توان رتوي اين كوششهاست كه ميافزايش نيروي نبرد در اين كارزار سهمگين است. در پ
كار نسل اول فهميد، همان طيفي كه در روههاي اصولگرا را به طيف محافظهنزديكي برخي از گ

شد. شاهد بارز اين روند جبهه صورت عدم اخالل در روند گذار بايد هرچه بيشتر منزوي مي
در يك است.  بنديهاي جديدي است كه در ارتباط با انتخابات مجلس هشتم صورت گرفته

- تحولاصولگرايان و  جمعيت ايثارگران، رايحة خوش خدمتطرف گروههاي اصولگرائي چون 
،جبهة پيروان خط امام و 12كاراني چون روحانيت مبارز، جامعة مدرسين قمبا محافظه خواه

دهند و و با محوريت محمدرضا مهدوي كني جبهة متحد اصولگرايان را تشكيل مي 13رهبري
اختالفات دروني خود برسر تعيين  ةروحانيت مبارز را در مقام داوري در حل مسئلچهار عضو 

گروههاي اصولگرا با  ةو در طرف ديگر بقي 14نشاننددهاي جبهه براي نمايندگي مجلس مينامز
 .15نمايندرو در حاكميت ميدرجات مختلف اعالم آمادگي براي ائتالف حتي با جريان ميانه

متحد ناچار به برداشتن گامهائي در  ةكار براي شركت در جبهافظهدرست است كه طيف مح
در  رايحة خوش خدمتجهت اصولگرائي بوده است، ولي در طرف ديگر هم اين شكست 

انتخابات شوراها و خبرگان بوده است كه اين سازمان را وادار به ورود به اين ائتالف كرده است. 
ين شكست بر دوستان و متحدان دولت سهم كمي هاي اصولگراي رقيب در وارد آوردن اهگرو

آميز توان از نداهاي شكوهاين كه رايحه با چه اكراهي وارد اين ائتالف شده است را مينداشتند. 
 آن از نهادن نام برخي از اعضاي جامعة روحانيت مبارز در ليست جبهة متحد دريافت كرد.

كه به اين مناسبت در روند گذار ايجاد  اختالفات و تعارضات در طيف اصولگرايان و خللهائي
اين  ةتوان از مشاهدهائي در پيچيدگي اين روند هستند. در عين حال نميشود همه نشانهمي
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آن از  ةاند ادامعواملي كه پيدايش آن را موجب شدهناهماهنگيها حكم بر توقف روند داد. 
ري كه در اين رابطه نبايد از نظر دور ديگ ةبينابين فراز و نشيبها را هم ضمانت خواهند كرد. نكت

نهاد ديني مشكلي ندارند. اگر چه در  ةبماند اين واقعيت است كه اصولگرايان با روحانيت به مثاب
اي از آنها عناصر دين عوام، عرفان بازاري و خرافات كوچه و گذر سهم زياد باور ديني شاخه

ست.  آنها با روحانيت ز اين نهاد نشده اولي اينهمه علتي براي فاصله گرفتن آنها ا، 16دارد
پيمان هستند. اين بخش از روحانيت خود يكي از اجزاي اجتماعي اين طيف را اصولگرا هم
دهد، در ساختن ايدئولوژي و دين مطلوب براي آن شركت دارد و در اين سمت مورد تشكيل مي

  اعضاست.  ةتكريم بقي
  

  جواز حذف كامل جمهوريت
ن بخش از روحانيت به طيف اصولگرايان نظرياتي است كه براي يكي از خدمات اي

سازد، نظرياتي كه آخرين پيوندها بين واليت فقيه و رأي مردم را به طور مطلق حكومت مي
رساند. در اين باره در فصل دوم ممكن مي ةسازد و مطلقيت اين واليت را به منتها اندازنابود مي

شواهد ديگري  توان افزودنچه در اينجا به آن توضيحات ميكتاب حاضر توضيحاتي آمده است. آ
بر اين استنباط است. از اين سخن مصباح يزدي شروع كنيم كه ولي فقيه در حكومت اسالمي 

مالك اعتبار ). «27/4/85 ،شرق آنالينگيرد (مشروعيت خود را نه از مردم، بلكه از خدا مي
گاهي مصلحت «اين فقيه است كه ». يه استقانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فق

مي بيند به مردم بگويد رأي بدهيد. او دستور مي دهد رأي بدهيد چه كسي رئيس جمهور 
تواند منتحب مردم را او مي«ولي انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضايت اوست. » باشد.

او را با موافقت خميني با  ة). او در پاسخ آن كسان كه اين گفت20/10/84 ،شرق» (نصب نكند.
جمهوري را انتخاب كرد به خاطر نفي  ةاگر امام واژ«گويد بينند ميجمهوريت نظام در تضاد مي

) بي 15/10/84، امروز» (دركنار اسالم جمهوري نداريم. اين نوعي شرك است.». «سلطنت بود
ه او را حتي به تخفيف در ي آنها آنچنان پيگيرانه است كأپرداز به مردم و رائي اين نظريهنتاع

آن چه نزد او معتبرترست حفظ دارد. مقبوليت نظام به مثابه شرط كارآمدي آن وا مي نظرية
او را  ةاين گفت كند.نظام و بنابراين آن تعداد از هواداراني است كه براي اين منظور كفايت مي

 پيش از اين نقل كرده بوديم. 

ليون را يتوانيم هفتاد ممون گفته است كه اگر نميدر جاي ديگر او در تأكيد بر اين مض
ليون اكتفا كنيم. اين سخن را هم از شاگرد او و استاد يقانع كنيم بايد به قانع ساختن هفت م

گويد بيعت مردم به معني نقل كنيم كه مي» آموزشي و پژوهشي امام خميني ةمؤسس«
كه مردم خود را ملتزم به پيروي  به اين معني است«مشروعيت بخشيدن به رهبر نيست، بلكه 

بين دين  ة). پس، بر حسب اين رويكرد به رابط11/11/84 ،شرق آنالين» (انداز ولي فقيه كرده
براي ناميدن » حكومت اسالمي«از عنوان  و حكومت است كه سخنگويان اين جريان ترجيحاً

بعدي، چنانچه كنند. در فرصت آن هستند استفاده مي ةحكومتي كه اكنون در حال قبض
  فرارسد، شايد لفظ جمهوري را هم به كلي ممنوع كردند.
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واليت، آن هم به معني مطلق مضاعف آن، و به نحو عاري از هرگونه عنصر جمهوريت، 
ه مشگيني ـاللفصل مشترك جريان اصولگراست. اين نظام الهي است، رهبرش به عبارت آيت

اش ـه هستند و ملت خودياللوانانش حزبه است، جـمنصوب خداست، سپاه و ارتشش جندالل
 ،روزتمام اركان حكومت ما مورد تائيد و امضاي معصومين هستند (شروين اميدوار، «ه. ـاللاولياء

ت تمهيد اين حكومت با آن حضر ة)، از جمله به امضاي ولي عصر، امام زمان. رابط9/6/85
انقالب ما براي « كند. قالب شروع مينژاد اين ارتباط را از خود انمقدمات ظهور اوست. احمدي

د كه سه تاي اولش عبارت باش» ه استسازي آمده و در اين مسير پنج گام اساسي برداشتمقدمه
ماند دو گام ديگر كه تشكيل از پيروزي انقالب، برپائي نظام اسالمي و تشكيل دولت اسالمي. مي

دولت اسالمي است  (به نقل از  ةقق آنها هم به عهدح. تاستكشور اسالمي و دنياي اسالمي 
اي جز حكومت اسالمي... وظيفه«گويد: در جاي ديگر ميهمو ). 19/10/84 ،روز ،جالل يعقوبي

هم در  ). باز6/7/84 ،اخبار روزت. » (تمهيد مقدمات براي ظهور حضرت امام زمان (عج) ندارد
دكترين «ام ديگرش سازند كه نرا مي» مكتب انتظار«همين معناست كه او و همفكرانش 

بود كه  84است. همايش هم دارند. در دومين همايش اين دكترين در اوائل  شهريور » مهدويت
وي نياز بشريت گتواند به درستي پاسخمي«نژاد مكتب انتظار را تنها مكتبي شمرد كه احمدي

است.  مبتني بر ماديات و ليبراليسم را گرفته ةاين مكتب است كه جاي مكتب توسع». باشد
  ).3/6/84 ،ايران امروز .پرچمدارش هم جمهوري اسالمي است (ت
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  هافزودها
  
  
  
  
  

  2 تكملة
  »پادگاني«الف ـ جستاري در غلبة اصولگرايان 

  )1387(مرداد 
  
  

  اي بر اين جستارمقدمه
تاب نوشته اول ك ة، يعني چند ماه بعد از نگارش تكمل1387اين مقاله در مرداد ماه سال 

ديگر بود كه منتشر نشد و مقاله ماند.  ةشده است. قصد از نوشتن آن انتشار در يك مجموع
در نيمي از پاراگرافهاي اين مقاله  كوتاهي فاصله بين اين دو نوشته باعث شده است كه تقريباً

با تمركز  اول آمده است تكرار شود. نيم ديگر هم از آنرو با تكمله فرق دارد كه ةآنچه در تكمل
  ديگري نوشته شده است.  ةبر نكت

 ...دهد تمركز جستاره را تشكيل ميملكانوني تكة در حالي كه اختالفات درون نظام نقط
. در زماني استساختار دروني حزب پادگاني  ةروي بررسي فصول مشتركي قرار دارد كه نمايند
بود. اصطالح  وضوع انجام نگرفتهبر روي اين م كه من اين مقاله را نوشتم هنوز بررسي چنداني

ة حزب پادگاني را اگر درست يادم باشد اول بار علي مزروعي يا محسن آرمين ساخت. در نشري
حزب «اي در شش ستون زير عنوان اي دو صفحهمقاله، 129 ة، شمار1384در سال  اتحاد كار

) ديدم. 2012امبر دس 10منتشر شد. من آن را تازه امروز (» پادگاني و كودتاي انتخاباتي
رشد نقش سپاه نوشت. ديگران هم  ةاي كوتاه دربارمقاله 2006حسين بروجردي هم در سال 

تا درست است كه ام. نوشته باشند كه من نديده طالبيمن در اين باره م ةشايد پيش از مقال
 ولي هنوز جاي يك بررسي جامع خالي متعددي در اين باره نوشته شده استامروز مقاالت 

  است. 
ة نوشت) The Rise of Pasdaran( كتاب از همه است مفصلتر انتشار يافتهاز آنچه تا به حال 

)Fredric Wehrey ( توسط موسس 2009است كه در سال) ةRand Corporation (.منتشر شد  



 

 ٣٠٠

نژاد به مقام رياست جمهوري نقطة عطفي در تحول جمهوري انتخاب محمود احمدي
ه مرحلة ديگر است. مرحلة جديد نشان از دو گذار دارد: يكي كه واضح اسالمي از يك مرحله ب

است گذار خاتمه يافته از هشت سال و، به عبارتي شانزده سال، كوشش براي اصالح حكومت و 
كارانة آخوندي مباني نظري آن از درون است، و ديگري گذار در حال وقوع از اليتاريسم محافظه

كاري افراطي، امنيتي ـ نظامي و به قولي را مر حلة محافظهتوان آن اي كه ميبه مرحله
دهد كه با ناميد. پيش در آمد اين دو گذار را روند بحران مشروعيت نظام تشكيل مي» پادگاني«

به نقطة اوج خود رسيد و از آن پس با شدتي بيش و كم در همين  1367پايان جنگ در سال 
  سطح ادامه يافت. 

اي بود كه شكست پايان جنگ را اعالم كرد آميزه 1387مرداد  زهري كه آشاميدنش در
داد. بر باد رفتن آرزوهائي كه تحققش با پيروزي در نظامي تنها يكي از اجزاي آن را تشكيل مي

هائي كه به فتح بغداد و قدس و رفع فتنه از عالم داده جنگ پيوند خورده بود، رسوائي وعده
ثمر، فرار از جبهه، افزايش ي از قبول جانفشاني و ايثار بيبودند، ورشكستگي اقتصادي، خستگ

اعتمادي به لياقت رهبري، رشد ناباوري به فقر، ادامة نابرابريها و ناهنجارهاي اجتماعي و بي
افزودند. تفسير رسمي دين و فرهنگ متقابل، اجزاي ديگري بودند كه بر تلخي آن زهر مي

چه شكل مجازي آن، اگرشد. به مرگ نوشندة آن منجر ميبود نوشيدن اين زهر، اگر مجازي نمي
به مرگ نظام نينجاميد ولي مشروعيت آن را دچار بحراني سهمگين كرد. رهبران نظام براي غلبه 
  بر بحران از ابتدا به دو راه متضاد گام نهادند. يكي راه اصالحات بود و ديگري راه  تشديد خشونت. 

برداشت. اما  1368اني پس از فوت خميني در سال گام اول اصالحات را دولت رفسنج
اين گام كه تركيبي از تعديالت ناپايدار در حوزة اقتصاد دولتي، سياست سركوب، ستيز بيروني 

بنياد بود كه اثر چنداني در داد از ابتدا آنچنان سست و بيو فرهنگ دستوري را تشكيل مي
ه كارداني رئيس جمهور، رفسنجاني، بسته كاهش بحران نكرد. ديري نگذشت تا اميدهائي كه ب

هاي اصالحاتي خاتمي در انتخابات سال بودند نقش بر آب شدند. استقبال بزرگي كه از وعده
زاي آرائي كه به او دادند به عمل آمد، شركت بزرگ مردم در اين انتخابات و انبوه شگفتي 1376

هاي هم آشكار ساختند. خاتمي وعدهنارضايتي مردم از نتيجة اصالحات به روش رفسنجاني را 
  بيشتر داده بود. 

زدائي ساالري، ايران براي همة ايرانيان و تنشاو  سخن از عدالت، رفاه، جامعة مدني، مردم
داد. اما همانطور كه گفت و با اين سخنان وعدة اصالحات پيگير ميدر سياست خارجي نظام مي

دهاي رفسنجاني بود، كارساز نشد. گرفتاري برنامة ديديم وعدة او نيز، گرچه پيگيرتر از نوي
كه او » آرامش فعالي«اصالحاتي او در تنگناي نظامي كه سر آشتي با اصالحات ندارد، استراتژي 

ورزيد برنامة براي گشودن اين تنگنا برگزيده بود و اصراري كه در پرهيز از خطر براي نظام مي
گير رفت زمينفت، سريعتر از آن چه انتظارش مياصالحاتي او را، به همان نحو كه شرحش ر

تبار در خاتمة رياست ي، عليرضا علو»روشنفكر ديني«كرد. در رثاي اين آزمايش بود كه 
، امروزرا  اعالم كرد (سايت » پايان يك دوره و آغاز يك دورة ديگر«جمهوري خاتمي 

28/5/2003 .(  
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، راهي كه گرچه سابقة رفتنش به تشكيل آغاز شد» راه خشونت«اما دورة ديگر با پيروزي 
اش را هنگامي آغـاز كردنـد كـه بـا بحـران مشـروعيت       گردد، اما توسعهجمهوري اسالمي بر مي

مواجه شدند. ما در متن اين كتاب با وجـوه مختلـف ايـن راه و برنامـه آشـنا شـديم. مبـدعانش        
اي از احتجاجات كالمي وعهخالصه كرده و با مجم» النصر بالرعب«چكيدة نظري آن را در شعار 

در رد انسانگرائي، كثرت نظـر، رواداري، ليبراليسـم، دموكراسـي، آزادي، سكوالريسـم و دفـاع از      
اند. ديديم كه بخـش عملـي ايـن    حقانيت و الوهيت خشونت و مطلقيت واليت فقيه توجيه كرده

تظاهرات مخالفان،  شد: تعطيل مطبوعات، سركوب اجتماعات وبرنامه از چه اقداماتي تركيب مي
دستگيري، شكنجه و قتل دگرانديشـان، ممانعـت از تصـويب قـوانين اصـالحاتي، جلـوگيري از       

زدائي در سياست خارجي، اعمـال انـواع سـتمهاي دينـي، قـومي، فرهنگـي،       اجراي برنامة تنش
  جنسي و نظاير اينها.  

آن ممكـن نبـود.    اما اجراي اين برنامه جز از طريق باز كردن ميدان عمل بـراي مجريـان  
كارانـة افراطيشـان اقتضـاي    توانستند باشند كه شغل و بيـنش محافظـه  مجريان تنها كساني مي
كرد. اينها همـان بخـش از سـپاهيان، بسـيجيها، امنيتيهـا و آخونـدهاي       اجراي اين برنامه را مي

سـتجو  طلب بودند كه نظريات خويش را در تحقق و منافع خود را در خدمت اين برنامه جمطلق
و پيروي از انگيزة  1كار كه با آگاهي به از دست دادن مقبوليت خودكردند. اليتاريسم محافظهمي

حفظ قدرت ناگزير به اتكاء به اين نيرو شده بود، دست آن را در عمل باز گذاشت، در تقويت آن 
يـن اتكـاء   مد ضروري ااخيال از آن چه پيهرچه از اختيارات و مال الزم بود سرمايه ساخت و بي

توانست باشد جـز آگـاهي ايـن    مد چه ميابود راه اصالحات را هرچه مسدودتر كرد. اما آن پيمي
نيرو به قدرت خود و ضعف رهبران حكومت، به وابستگي بقاي حكومت به اين نيرو و در نتيجـه  

ز به اين كه، حاال كه چنين است، چرا ابتكار عمل را به دست خود نگيرد، چـرا سـهم بيشـتري ا   
قدرت را نطلبد و چرا بساط و تشكيالت  خود را بر پا نسازد. آثار اين آگاهي و اعتمـاد بـه نفـس    

شـد. بـارزترين نشـان شـركت     نژاد اينجا و آنجا نمايان ميدر چند سال مقدم بر انتخاب احمدي
و  1383، انتخابات مجلـس هفـتم در سـال    1381مستقل اين نيرو در انتخابات شوراها در سال 

جام در انتخابات رياست جمهوري يك سال پس از آن بود. در انتخابات اخير بود كـه نـامزد   سران
شـوراي همـاهنگي   «نژاد، با نمايشي آشكار خرج خـود را از  ترين بخش اين نيرو، احمديافراطي

نوري براي تعيين نامزدهـاي ايـن   اي و رياست اكبر ناطق، كه با موافقت خامنه»نيروهاي انقالب
كاري گرد آمده بود، جدا ساخت و به قولي در مقابل نامزد مطلوب رهبـر نيـز قـد    افظهجبهة مح
  علم كرد.  

نژاد را نقطة عطفي تلقـي كـرد كـه در رونـد انتقـال      توان انتخاب احمديبا اين مقدمه مي
كاري از دست روحانيت و متحدان آن  به دست همروان افراطي آنهـا،  سركردگي جبهة محافظه

ان سپاه رخ داده است. همانطور كه پيش از اين اشاره رفت اجزاي ديگر اين طيف به رهبري سر
نويسـان  انديش، حكـم توان در ميان امنيتيها، متعلقان به نيروي انتظامي، آخوندهاي مطلقرا مي

سـاالران و ديوانيـان،   نگـاران، فـن  هـا، روزنامـه  كـرده قوة قضائي، بسيجيان، دانشجويان و تحصيل
خوانان و طيفي از قشر لومپن جامعه پيدا كرد. يك وجه شاخص اين طيف تعلـق  حهمداحان، نو
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غالب اعضاي آن به نسل دوم حاكميت است كه با انگيزة نشستن بر مسـند زعمـاي قـوم پـا بـه      
    ميدان رقابت گذاشته است.

، »جمعيـت ايثـارگران  «، »اللــه انصار حزب«اعضاي اين طيف در گروههاي سياسي چون 
و » فراكسيون وفاق و كارآمدي«، »جامعة اسالمي مهندسين«، »ايران اسالمي  آبادگران ائتالف«

دهها گروه كوچكتر وابسته و غيروابسته به آنها كم و بيش متشكل هسـتند. نـوع ديگـر جايگـاه     
ترينشـان در  تشكيالتي سياسي آنها مؤسسات تبليغاتي و آموزشـي دينـي هسـتند كـه پـر آوازه     

بوده اسـت. گرداننـدة ايـن مؤسسـه و     » ة پژوهشي ـ آموزشي امام خميني مؤسس«سالهاي اخير 
انصـار حـزب   «اللـه محمد تقي مصباح يـزدي اسـت.   پرداز معمم اين طيف، آيتبارزترين نظريه

از جمع كساني كه در سالهاي اول بنيـادگزاري جمهـوري اسـالمي تحـت      1373در سال » اللـه
كيل شـد. نـام برخـي از اعضـاي شـوراي مركـزي آن       كردند تشفعاليت مي» حزب اللـه«عنوان 

زاده و عبدالحميد محتشم، حسين روشني، مجتبي كشـائي، صـادق اشـك تلـخ، مهـدي حسـن      
كنـد. در سـال   سخنان آنهـا را مـنعكس مـي   » الحسينيا لثارات«عليرضا اسمعيلي است. نشرية 

ه از جملـه  كـرم  و حـاج بخشـي كـه همـ     نمكـي، حسـين اللــه   كساني چون  مسعود ده 1375
كـرم  گـروه   كار افراطي  هستند از آن جدا شدند. اللـهگردنكشان دست به ضربت طيف محافظه

را  تشكيل داد. خبر جالب اينسـت كـه هشـتمين نشسـت مسـئولين      » اللـه دانشجويان حزب«
زادة آملـي  اللــه حسـن  در اقامتگـاه تابسـتاني آيـت    1383در پايان مردادماه » اللـهانصار حزب«

در نقـد   كيهـان برگزار شد و در آن از جمله يك استاد حوزة علمية قـم و مشـاور فنـي روزنامـة     
  ).  31/5/83، شرقدولت خاتمي سخنراني  كردند (

تشكيل شد. حسين قدائي دبير كل آن است. محمود  1375در سال » جمعيت ايثارگران«
ابوالحسن فقيه، مسعود زريبافـان  پور، نژاد، علي دارابي، عباس درويش توانگر، علي يوسفاحمدي

). جمعيتي اسـت در درون  21/3/84، همشهريو علي ذبيحي از جمله اعضاي مؤثر آن هستند (
خود پراكنده، كه پراكندگيشان از جمله در انتخابات اخير رياسـت جمهـوري بـه صـورت دفـاع      

مـنعكس شـد.   نـژاد  گروهي از اعضايش از سردار محمدباقر قاليباف و گروهـي ديگـر از احمـدي   
نشـانة  » جمعيـت ايثـارگران  «در آستانة انتخابات شـوراها و از درون  » ائتالف آبادگران«تشكيل 

ديگري از اين پراكندگي است. گويا نزديكي بين اعضاي آبادگران و سران سپاه آنچنان است كـه  
) و  13/11/84، روزخواند (سايت مي» ـ نظاميتابلوي يك حزب سياسي «زاده آن را شهرام رفيع

).  بنا بر قول اخير اكثر 4/4/84، اخبار روزنامد (سايت مي» حزب سپاه«حسين موحدزاده آن را 
اعضاي آن عضو جامعة مهندسين بسيجي هستند. مهـدي چمـران، مسـعود زريبافـان، حسـين      
بيادي و برخي از اعضاي شوراي شهر تهران به دايرة اعضاي مؤثر اين گروه تعلق دارند. اخـتالف  

، كم نيسـت، آنقـدر كـه برخـي از آنهـا، چمـران و       »جمعيت ايثارگران«اين گروه هم، مانند  در
در » آبـادگران جـوان  «دست به تشكيل فراكسيون جديدي بـه نـام    1384بيادي، در بهمن ماه 

داخل آن زدند تا به قول خودشان با تفرقه ميان نيروهاي حـامي رئـيس جمهـور مقابلـه كننـد      
تشـكيل شـد.    1368در سـال  » جامعة اسالمي مهندسين). «3/11/84 ،شرق(محمدجواد روح، 

پور، حسن غفوري فرد، مرتضي نبوي، و دبير كل آن، محمدرضا باهنر، نامهاي آشناتر علي عباس



 

 ٣٠٣

اين گروه هستند. در حالي كه برخي از اعضاي اين گـروه، ماننـد مرتضـي نبـوي، تمايـل شـايد       
د، ديگران، مانند باهنر، در زمرة گردانندگان افراطيهـا  كاران سنتي دارنبيشتري به طيف محافظه
كنند. دو تن از اعضاي ايـن گـروه، داود دانـش جعفـري و محمدرضـا      در مجلس هفتم عمل مي

 1385اردكاني عضو هيئت وزراي دولت احمدي نژادند. كنگرة هفتم اين گروه در اوايل تير مـاه  
  تشكيل شد.  

ور كه از نامش پيداسـت، بيشـتر در مجلـس هفـتم     ، همانط»فراكسيون وفاق و كارآمدي«
حضور دارد و از اطرافيان محسن رضائي، فرماندة سابق سـپاه و دبيـر كنـوني مجمـع تشـخيص      

  مصلحت نظام است. 
اي شـده اسـت. ايـن    در متن كتـاب اشـاره  » مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني«به 

مؤسسـة در  «و  » بنياد بـاقرالعلوم «اي در ادامة دو مؤسسة ديگر به نامه 1374مؤسسه در سال 
با كمكهاي مالي هنگفت از جانب رهبر و با هدف تربيت كادرهاي بنيادگراي موافق بـا  » راه حق
التحصيالن آن، مطـابق برنامـه، از تنـدروترين    كاري افراطي تأسيس شد. استادان و فارغمحافظه

هـاي  ته نامة پرتو سـخن،  فصـلنامه  گرا و مطلقيت واليت فقيه هستند. هفمبلغان اسالم خشونت
معرفت، آموزه و پژوهش در تاريخ از جمله ناشـران تعليمـات و تبليغـات آنهـا هسـتند. يكـي از       

هاي اين مؤسسه آموزش بسيجيان است. مصباح كه در سالهاي پيش از انقـالب تـا حـد    كارويژه
در هيچ يـك از اركـان   جست و در سالهاي اول پس از آن نيز امكان از مبارزة سياسي دوري مي

اي، بـه  رسمي و غيررسمي نظام حضور نداشت در سالهاي هفتاد با حمايت مالي و تبليغي خامنه
اي او را منظور توجيه و تبليغ راه رعب به ميدان سياست آمد. به همين منظور بـود كـه خامنـه   

يت عزيـز و  اين شخصـ «جانشين علمي عالمه طباطبائي و مطهري قلمداد كرد و اعالم نمود كه 
. مصباح عالوه بـر رياسـت مؤسسـه،    2»الشأن خالء آن عزيزان را در زمان ما پر كرده است.عظيم

باشد. بودجة مؤسسة امام صادق، يعني شاخة نظامي حوزه را نيز دارا مي 83اختيار تيپ مستقل 
  . 3او گويا بالغ بر دهها ميليارد تومان است

ة نـاظر بـر هومانيسـم، عقالنيـت، دموكراسـي و      هنگام توجيه و توضيح دشمني با مدرنيتـ 
كاري افراطي، آنهـا كـه بـه قـول عبـدالكريم      آزادي نبايد از نويسندگان غيرمعمم طيف محافظه

سروش متأثر از تعليمات احمد فرديد هستند، غافل بود. پيش از اين، در متن كتاب بـه يكـي از   
عباسي است كه نـامش اخيـراً بـر سـر      آنها، شهريار زرشناس اشاره شد. يكي ديگر از آنها حسن

  زبانها افتاده است. رضا داوري، استاد فلسفه نيز از سخنگويان اصلي اين جريان است. 
وزن سپاه بيش از همة اين گروههاي شبه حزبي است، چه از نظـر حضـور سـپاه در ايـن     

ايـن نيـرو و    گروهها و چه از نظر وابستگي فزايندة بقاي نظام بـه قـوت كـارابزاري و تشـكيالتي    
اش، بسيج. همينهاست كه اعتماد به نفس آن را تقويت كرده و بـر انتظـاراتش در گـرفتن    دنباله

سهم هرچه بيشتر از قدرت دامن زده است. در تأئيد همين خودآگاهيها بود كـه در ميانـة سـال    
ن ناكامي در جنـگ را بـه گـرد    همشهرياي با روزنامة سردار غالمعلي رشيد در مصاحبه 1383

او آنهـا را  ». انداند موفق بودهمديران توانمند سپاه هرجا بوده«سياسيون انداخت و اعالم كرد كه 
هاي نهضتي ـ عمرانـي و خـدماتي    مديراني قوي، متفكر، عاقل، فداكار و ايثارگر ـ حتي در عرصه 
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داده شـود  چنانچه فرصت ظهور به اين عزيزان «خواند و گفتة خود را با اين جمله ادامه داد كه 
  . 4)31/6/84» (قادرند كشور را اداره كنند و نظام اداري و اقتصادي كشور را متحول كنند.

و خود را تثبيت كردند : در مجلـس،  » ظهور«اما آنها منتظر اين اجازه نشدند. در همه جا 
حتا در هيئت وزرا، در دستگاه اداري دولت، در بنيادها، در فرهنگ، در صدا و سيما و مطبوعات. 

برد كه نژاد نام ميوزير در دولت احمدي 9در مجمع تشخيص مصلحت نظام. حسين باستاني از 
نژاد بـراي پسـت وزارت نفـت بـه     اند. سه نامزدي هم كه احمديسابقة فعاليت در سپاه را داشته

). بهروز خليق 22/4/85، روزمجلس معرفي كرد، اما رأي اعتماد نگرفتند، از همين طيف بودند (
بخش در سـايت اخبـار روز    10اي كه در مايندگان دارندة همين سابقه در مجلس را در مطالعهن

زند. به قول هـم او هفتـاد در   نفر حدس مي 80تا  70به بعد منتشر شده است  1385تير  13از 
اند. در سالهاي اخير حضـور آنهـا در   صد معاونان وزرا و اكثر استانداران نيز از همين پايگاه آمده

انگيز در حال افـزايش بـوده اسـت. برخـي از خبرهـا مؤيـد ايـن        بخش اقتصاد با سرعتي شگفت
تشخيص هستند، گرچه كسب يقين دربارة ابعاد رسوخ اين نيـرو در اقتصـاد كشـور موكـول بـه      

هائي كه سپاه براي ورود باشند. سخن از اسكلهپژوهشهائي است كه به احتمال زياد غيرمجاز مي
افتد. يك و ديگر اشياء مورد توجه خود برپا كرده است گاه به گاه بر سر زبانها ميو خروج كاالها 

االنبياء در بخـش نفـت و   خبر نشان از انعقاد قراردادي به مبلغ هفت ميليارد دالر با قرارگاه خاتم
هـاي  ). طبق يك خبر ديگـر وزارت نيـرو كليـة پـروژه    11/4/85، روزدهد (حميد احدي، گاز مي

ب و برق خود در استانهاي غربي كشور را بدون مناقصه بـه سـپاه واگـذار كـرده اسـت      عمراني آ
سازي زبانزد عام اسـت. حضـورش   هاي جاده و ساختمان). شركت سپاه در پروژه19/4/85، روز(

آنچنان پررنگ بود كه سـعيد حجاريـان آن را در همـان زمـان      1377در سياست حتي در سال 
  ).  97، شماره عصر ماد (لقب دا» يك حزب تمام عيار«

اي است كه به رغـم همـة   كار، متشكل يا پراكنده، مجموعهحاال اين طيف افراطي محافظه
اي از منـافع مشـترك   اختالفات درونيش بر بستري از بينشهاي ديني، سياسي، فرهنگي و شبكه

ا ناميـد. امـا   توان به پيروي از برخي سخنگويان آن اصولگرفراهم آمده است. اين مجموعه را مي
  اي به اختالفها بكنيم.  پيش از آن كه به مرور اين شبكه بپردازيم بد نيست اشاره

رونـد كـه يكـديگر را بـه طـرد از جمـع       اختالفات آنها كم نيستند، گاهي تا آنجا بـاال مـي  
كنند، همـانطور كـه محمدرضـا بـاهنر بـا ايـن لحـن نماينـدگان خواهـان          اصولگرائي تهديد مي

). و نيز همـانطور كـه عمـاد    19/7/85، امروزر جهاد سازندگي را هشدار داد (سايت استيضاح وزي
اي براي برخـورد  نژاد كميتهافروغ، نمايندة مجلس، خبري را آشكار كرد مبني بر اين كه احمدي

، روزبه مخالفان و منتقدين دولت، منجمله عماد افـروغ، تشـكيل داده اسـت، (اميـد معماريـان،      
نـژاد آنچنـان   روند انتقادهـاي مجلسـيان بـه دولـت احمـدي      84سفند ماه سال ). در ا14/9/86

توانسـت بـه فروپاشـي جبهـة     به خود گرفته بود كه به قول بـاهنر مـي  » ناپذيريشتاب كنترل«
  ). 8/12/84، روزاصولگرائي منجر شود (

توانند هم علل شخصي و باندي داشته باشند و هـم علـل نظـري، بـه معنـاي      اختالفها مي
تفاوت نظر دربارة اين يا آن اقدام در زمينة اقتصادي، اداري، سياسي و فرهنگي كه مـورد پسـند   
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فردي يا شماري از اصولگرايان نباشد. مثل مذاكره با دولت آمريكـا بـه بهانـة مسـئلة عـراق كـه       
). مثل اختالف بر سر تقسيم اختيارات 26/12/84، امروزموافق مزاج حسين شريعتمداري نبود (

ريزي بين استانداريها. اختالفهاي شخصي و يا باندي عمـدتاً بـر محـور    مان مديريت و برنامهساز
گردنـد.  تقسيم مقامات و درآمدها، فرافكني تقصيرها، مالحظة شئونات نظـام و نظـاير اينهـا مـي    

حال بايد ديد وقتي كه ناگهان توفانكي از انتقادات در مجلـس و مطبوعـات و صـدا و سـيما بـه      
خيزد بر اساس كـدام يـك از ايـن    تن قيمتها و كوتاهي دولت براي جلوگيري از آن بر ميباالگرف
خواهند از خود دفع تقصير كنند، تالفي غبني را بكننـد كـه از دولـت بـر سـر      هاست: ميانگيزه

تـوان در مـورد علـل    اند و يا شايد اختالف نظر دارند. همـين پرسـش را مـي   ها ديدهتقسيم بهره
بيسابقة رأي عدم اعتماد مجلس به نامزدهائي مطرح كرد كه رئيس جمهور بـراي   دفعات مكرر و

، يا دربارة انگيزة مخالفت اوليه و موافقت بعدي مجلس با برخي 5پست وزارت پيشنهاد كرده بود
ميليـارد دالر از صـندوق    5/3از لوايح دولت، مثل اليحة بودجه يا فوريت اليحة اجـازة برداشـت   

توانند ناشـي  خريد بنزين. برخي از اختالفات، مثالً در بين مجلس و دولت، مي ذخيرة ارزي براي
اي را از عدم مراعات شأن طرف ديگر باشند، ناشي از دلخوري مجلسيان از اين كه دولت اليحـه 

اي، ، ناشي از اين كه آنهـا را در جريـان مـذاكرات هسـته    6كندبه رغم مخالفت مجلس اجراء مي
گذارد، يا ايـن كـه عالءالـدين بروجـردي، رئـيس كميسـيون امـور        رود، نمييآنطور كه انتظار م

خارجي و امنيت ملي مجلس، در نشر اخبار سياست خارجي تعلق اين امتياز به دولت را مراعات 
       ).5/11/84، روزكند (نمي

رسيم كـه كـم   از اختالفات كه بگذريم ديگر همه جا به بينشها و سياستها و تدبيرهائي مي
زنند و از آنها يك طيـف كـم و بـيش همرنـگ      و بيش مشتركند، اصولگرايان را به هم پيوند مي

سازند. از نظر اين گروه دربارة حكومت و رابطة آن با ديـن شـروع كنـيم. در    نظري ـ سياسي مي 
اين باره در فصل دوم كتاب حاضر توضيحاتي آمده است كه غالباً از زبان اصولگرايان نقـل شـده   

كارترشان هستند كه در يكي دو سال اخيـر در ايـن زمينـه    باز هم همانها و همنظران تازهاست. 
تـر بـودن   گرانـه اند. تفاوت، اغلب، در اطمينان و قاطعيت بيشتر و ستيزهقلم زده و زبان چرخانده

خيزد. اما تفاوت آشكارتري كه نسبت لحن كالمشان است، كه از موضع چيرگي در قدرت بر مي
خورد بر كشيدن پاي امام غايب به ميدان توجيهاتي است كه بـه منظـور   ته به چشم ميبه گذش

كنند، چه به صورت نسبت دادن كل حكومت بـه  بخشايش مشروعيت به حكومت خود ابداع مي
موافقت آن امام، و چه به شكل ايجاد ارتباط بين رئيس جمهور و مجلس و ديگـر آقايـان بـا آن    

كند كه ولي فقيه در حكومت اسالمي اين سخن خود را تكرار مي حضرت. مصباح يزدي يك جا
كنـد كـه   ) و در جاي ديگر اعالم مـي 27/4/85، شرق آنالينگيرد (مشروعيت خود را از خدا مي

ايـن فقيـه اسـت كـه     ». مالك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فقيه اسـت «
دهـد رأي بدهيـد چـه كسـي     او دستور مـي «هيد بيند به مردم بگويد رأي بدگاهي مصلحت مي

توانـد  او مـي «ولي انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضـايت اوسـت   » رئيس جمهور باشد.
). هم او در پاسخ آن كسان كه اين گفتة او را با 20/10/84، شرق» (منتحب مردم را نصب نكند.

اگر امام واژة جمهوري را انتخاب «گويد بينند ميموافقت خميني با جمهوريت نظام در تضاد مي
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» دركنار اسـالم جمهـوري نـداريم. ايـن نـوعي شـرك اسـت.       ». «كرد به خاطر نفي سلطنت بود
   .)15/10/84، امروز(

پرداز به مردم و رأي آنها آن چنان پيگيرانه است كـه او را حتـي بـه    اعتنائي اين نظريهبي
دارد. آنچه نزد او معتبـر اسـت   مدي آن واميتخفيف در نظرية مقبوليت نظام به مثابة شرط كارآ

كنند. ايـن گفتـة او را   حفظ نظام و بنابراين تعداد هواداراني است كه براي اين منظور كفايت مي
پيش از اين نقل كرده بوديم. او در جاي ديگري در تأكيد بر اين مضمون گفتـه اسـت كـه اگـر     

نع ساختن هفت ميليون اكتفا كنيم. ايـن سـخن   توانيم هفتاد ميليون را قانع كنيم بايد به قانمي
گويـد  نقل كنيم كـه مـي  » مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني«را هم از شاگرد او و استاد 

به اين معنـي اسـت كـه مـردم     «بيعت مردم به معني مشروعيت بخشيدن به رهبر نيست، بلكه 
). پـس، بـر حسـب ايـن     11/11/84، شرق آنالين» (اندخود را ملتزم به پيروي از ولي فقيه كرده

حكومت «رويكرد به رابطة بين دين و حكومت است كه سخنگويان اين جريان ترجيحاً از عنوان 
كنند. در فرصت براي ناميدن حكومتي كه اكنون در حال قبضة آن هستند استفاده مي» اسالمي

  بعدي، چنانچه دست دهد، شايد لفظ جمهوري را هم به كلي حذف كنند.
حساب، واليت، آن هم به معني مطلق مضاعف آن، و بـه نحـوي عـاري از هرگونـه      به اين

عنصر جمهوريت، فصل مشترك جريانات اصولگراست. اگر اختالفي باشـد، در مـورد ايـن يـا آن     
رسـد. ايـن   تدبير ولي فقيه حاضر و يا تعيين جانشين اوست كه هنوز چندان مبرم به نظـر نمـي  

اللــه مشـگيني منصـوب خداسـت، سـپاه و ارتشـش       رت آيـت نظام الهي است، رهبرش بـه عبـا  
تمام اركان حكومـت مـا   «اللـه هستند و ملت خوديش اولياءاللـه. جنداللـه است، جوانانش حزب

)، از جمله به امضـاي ولـي   9/6/85، روزمورد تأئيد و امضاي معصومين هستند (شروين اميدوار، 
  عصر، امام زمان. 

نژاد اين ارتباط را از ت تمهيد مقدمات ظهور اوست. احمديرابطة اين حكومت با آن حضر
سازي آمده و در اين مسير پنج گام اساسـي  انقالب ما براي مقدمه« كند: خود انقالب شروع مي

كه سه تاي اولش عبارت باشند از پيروزي انقالب، برپائي نظام اسالمي و تشكيل » برداشته است
كه تشكيل كشور اسالمي و دنياي اسالمي است. تحقق آنهـا   ماند دو گام ديگردولت اسالمي. مي

). هـم او در جـاي   19/10/84، روزهم به عهدة دولت اسالمي است  (به نقل از جـالل يعقـوبي،   
اي جز تمهيد مقدمات براي ظهور حضرت امام زمان حكومت اسالمي... وظيفه«گويد: ديگري مي
مكتـب  «ر همـين معناسـت كـه او و همفكـرانش     بـازهم د   ).6/7/84، اخبـار روز » ((عج) ندارد

است. همـايش هـم دارنـد. در دومـين     » دكترين مهدويت«را مي سازند كه نام ديگرش » انتظار
نـژاد مكتـب انتظـار را تنهـا مكتبـي      بود كه احمـدي  84همايش اين دكترين در اوائل  شهريور 

تب است كه جـاي مكتـب   اين مك». تواند به درستي پاسخگوي نياز بشريت باشدمي«شمرد كه 
توسعة مبتني بر ماديات و ليبراليسم را گرفته است. پرچمدارش هـم جمهـوري اسـالمي اسـت     

     ).3/6/84، ايران امروز(سايت 
موقعيـت خـود    7خواندنژاد وظيفة حكومت اسالمي را تمهيد مقدمات ظهور مياين كه احمدي

ت كـه بـه عنـوان رئـيس جمهـور حكومـت       كند. اوسـ او و ارتباطش با امام موعود را هم مشخص مي
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اسالمي مسئوليت اين مهم را به عهده دارد و اوست كه به همـين سـبب نظركـردة امـام اسـت. ايـن       
دهند، گرچه پر واضح است كه در ميـان اصـولگرايان   نسبت را خودش و اطرافيان و حاميانش به او مي

ود ندارد. ولـي در عـوض مقـامي چـون     نژاد اتفاق نظر وجدر مورد اين نسبت و انحصارش  به احمدي
مصباح يزدي هست كه با شرح آمدن آن حضرت به خواب يك عالم اهـوازي و خبـر دادن پيشـاپيش    

نژاد به او، بر ايـن نظركردگـي صـحه بگـذارد (نقـل از ناصـر پاكـدامن،        از رئيس جمهور شدن احمدي
ژاد، غالمحسين الهام، هـم ايـن   ن). سخنگوي دولت احمدي63، ص. 1384، پائيز 24، شمارةاندازچشم

، روزكنـد ( اي ناشي از  لطف الهي بوده اسـت، تصـديق مـي   موضوع را كه انتخاب او به هر حال معجزه
نويسد به نام معجـزة هـزارة سـوم، كـه منظـور      ). فاطمه رجبي، همسر اين سخنگو كتابي مي9/6/85

نژاد را با واقعـة  اللـه كه تنفيذ احمدينژاد باشد. يا صادق اشك تلخ از انصار حزبهمين ظهور احمدي
نژاد اسـت كـه در   ). شاهد ديگر اين نظركردگي خود احمدي17/5/84، امروزشمرد (غدير همسان مي

اللــه  اي از نور ديده و داسـتانش را بـراي آيـت   مجمع عمومي سازمان ملل خويشتن را در حفاظ هاله
نژاد نيسـت. ايـن   اشاره شد، منحصر به احمدي جوادي آملي شرح داده است. نظركردگي، همانطور كه

امـام زمـان فهرسـت نماينـدگان     «اللـه مشكيني است كـه  گفتة رئيس مجلس خبرگان رهبري، آيت
هـاي خـود هنگـام    او در همين فرصت پـس از آن كـه خبـر از دلهـره    ». مجلس هفتم را امضاء كردند

يـك  «د كه در عوض مجلس هفـتم  داد اظهار رضايت كرشنيدن نطقهاي نمايندگان مجلس ششم مي
  ).  8/9/84، ايلنااست (» نعمت الهي

نـژاد، بـر نسـبت    اما علت اين تأكيد بيسابقة اصولگرايان، به ويژه بخش نزديكتر آن بـه احمـدي  
دانيم كه اشاره به اين نسبت كه خـود ابـداعي   شخص، جمع و حكومت خود با امام زمان چيست؟ مي

پردازان جديد واليـت فقيـه بيسـابقه نيسـت.     باشد، در آثار نظريهدر دكترين سياسي سنتي شيعه مي
خميني در كتاب واليت فقيه موافقت امام غايب با اين حكومت را در زمـرة ادلـة مشـروعيت آن ذكـر     

كند. ولي او در اين كتاب از حد ذكر مختصر يك روايت در كنار شرح مفصل روايـات ديگـري كـه    مي
. در كتاب خميني اين ادعا كه حكومت اسالمي  مقدمـة  8شود، خارج نميارتباطي با امام غايب ندارند

آيد. ابداعي است مستتر در نظريـة  ايست  كه آشكارا به قلم در نميظهور آن حضرت است، سخن تازه
ماند، زيرا تصرفي است در نظرية سنتي غصبي بـودن حكومتهـا   او دربارة واليت فقيه، كه مسكوت مي

توانـد باشـد، تأكيـدي كـه در انـواع      مهدي. پس علت تأكيد اصولگرايان چـه مـي  در زمان غيبت امام 
شود. در خواب ديدنها، در هزينه كردن براي تزئين مسـجد جمكـران و   كردارها و گفتارها منعكس مي

تبليغ و تسهيل سفر مردم به آن مكان، در فراخواندن حكومتها و مردم دنيـا بـه پيوسـتن بـه مكتـب      
فتة محمدي عراقي، رئيس سازمان تبليغـات اسـالمي، كـه آمريكـا طـرح خاورميانـة       انتظار، در اين گ

االسـالم  بزرگ را به خاطر ترس از ظهور امام زمـان مطـرح كـرده اسـت، يـا در ارتبـاطي كـه حجـت        
در  2005الحسين بـين شـورش جوانـان در زمسـتان سـال      محمدجواد مروجي و هفته نامة يا لثارات

  ).16/12/84، روز كنند (شروين اميدوار،ار ميفرانسه و ظهور امام برقر
زنـي  توان، تا زماني كه پژوهشي در اين مورد نشـده اسـت، گمانـه   در پاسخ سئوال باال مي

كرد و چند علت را مفروض گرفت. اولين علت، به نظر من مرتبط با بحران مشـروعيت اسـت. از   
جود، خاصه شكل اصـولگرايانة آن،  پريدة معمول براي توجيه حكومت موهاي رنگآنجا كه نظريه
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اي بايـد كـه نـاظر بـر ارتبـاط مسـتقيم حكومـت و        كنند مكملهديگر كفايت تضمين بقا را نمي
كارگزاران آن با امام زمان و ظهور موعود آن باشد. حكومت اصولگرايان ديگـر نـه تنهـا نماينـدة     

اوسـت كـه از طريـق    قدرتهاي آسماني، بلكه حكومت امام حاضر و ولي عصـر اسـت. ايـن خـود     
چيند و با ارجاع اين وساطت به آنهـا بـر مشـروعيت    حكومتگران زمينة ظهور نزديك خود را مي

افزايد. اگر ارتباط واليت با ظهور، در نظرية واليت فقيه خميني يك فرض مكتوم حكومتشان مي
نماينـدة    توانـد در عـين حـال   بود، در اين مكمله آشكار و گوياست. توسل به اين دسـتاويز مـي  

انـد، ولـي از   ضعفي هم باشد كه حكومتگران در پستوي تاريك ذهن خـود بـر آن آگـاهي يافتـه    
كنند. توسل به يك منبع قـدرت،  ظهور آن به سطح آگاه و بيدار ذهنشان با تمام قوا ممانعت مي

آكنـده   مايه بود وتوان ناشناس بود، بيحتا، موهوم، براي گريز از اين ضعف ابزار خوبي است. مي
رود، پناه برد، خود را در قـدرت  پشت سر مرجعي، كه بر او گمان قدرتمندي مي لياز كاستيها و

او سهيم شناخت و به نام او به چالش دنيا و قدرتمنـدان واقعـي پرداخـت. علـت ديگـر، هبـوط       
كـرد، بـه   سازي بنيادگرايانه است از سطح استداللي و فقهائي، آنطور كه خميني طرح مـي نظريه

كنند. و خوانها و مداحان تعريف ميسطح عوامانه، خياالتي و خرافاتي، به سطح مذهبي كه نوحه
  اين خود باز نشان ديگري است از بحران مشروعيت. 

اي به خصلت عوامانة حكومت اصولگرايان شد. اين با پوپوليسم ابتداي در جملة آخر اشاره
سياسـي ـ اجتمـاعي ايـن پوپوليسـم يـك         جمهوري اسالمي قدري فرق دارد. آن زمان، محمل

گرايش اسالمي متأثر از جو چپگرائي رايـج آن دوره بـود كـه، همـانطور كـه بعـد آشـكار شـد،         
طلبي داشت. آن گرايش واقعـاً  استعدادي هم براي روي آوردن به نوعي جمهوريخواهي و اصالح

امعه بود كـه از جملـه بـه    دست جخواهان اعطاي برخي امتيازات نسبتاً اساسي به طبقات پائين
صورت طرحهاي قانوني اوليه در قالب (بند جيم) معروف، براي واگذاري اراضي داير به دهقانـان  

كرد. در حالي كه سياستهاي شبه پوپوليستي اصـولگرايان كنـوني   زمين يا كم زمين جلوه ميبي
بسـتر  شود و همبيشتر جنبة نمايشي دارد، سرسري و متضاد است، با قصد حفظ قدرت طرح مي

هاي ايـن خصـلت  را بـه ويـژه در سياسـتهاي      اندوزيهاي مافيائي است. نشانهفساد مالي و ثروت
  بينيم.  اقتصادي و خارجي اين حكومت مي

افزاينـد و از  در حوزة اقتصاد از يكطرف حقوق كارمنـدان، بازنشسـتگان و كـارگران را مـي    
يل اخراج كارگران و حذف تشكلهاي كـارگري،  جانب ديگر قصد تعديل قانون كار به منظور تسه

كنند. افزايش حقوق كارگران آنچنان عاري از قانونمنديهاي اقتصـادي  حتي دولتي، را مطرح مي
. بـر كـاهش نـرخ بهـرة بـانكي،      9شودگيرد كه منجر به اخراج چند صد هزار كارگر ميانجام مي
را براي قشرهاي كم درآمد جامعه ممكن آورند ظاهراً به اين منظور كه دسترسي به وام فشار مي

خواري و سير صـعودي قيمتهـا   بسازند ولي مصرانه از توجه به نتايج اين اقدام در گسترش رانت
قـانون اساسـي، وعـدة واگـذاري      44واهمـه از تصـرف در اصـل    ورزند. از سوئي بيخودداري مي

دهنـد، آن هـم بـا    ا را مـي شركتهاي دولتي به مردمان متعلق به دو دهك پائيني هرم در آمـده 
و از طرف ديگر با سرسختي از كاهش حجم اقتصـاد دولتـي جلـوگيري     10پنجاه در صد تخفيف

جوئي و تغيير نظـام تقسـيم درآمـدها، مبـارزه بـا اشـرافيت و       كنند. در حالي كه دم از صرفهمي
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و  12واص، افزايش حقـوق خـ  11زنند، از گرفتن جشنهاي پرهزينه به خرج مردمخواري ميرانت
  .13كنندبودجة سازمانهاي خدمتگزار خودشان چشمپوشي نمي
تـوان در تأكيـد بـر قدرتمنـدي جمهـوري      وجه عوامانة سياست خارجي اصولگرايان را مي

گرائـي آن، مشـاهده كـرد. سـه     اسالمي در مقياس جهاني، استقالل، و در صورت لزوم حتي ملي
ن داشتن ابزار الزم، خودفريبي، و احسـاس  جزء ديگر اين وجه در كوشش براي كسب قدرت بدو

است. قدرتمنديشان ادعائي بيش نيست چرا كه هـيچ بنيـادي نـدارد. نـه      حقارتي سخت پنهان
نيروي انساني، علمي و اقتصادي جمهوري اسالمي در حد اين ادعاست و نـه قـدرت نظـامي آن.    

گيرنـد بـه عـالم    ن بينوائي قرار ميپردازان نظام كه در مقابل اقرار ناگزير به ايآن بخش از نظريه
كننـده بـراي   برند؛ به اين كه چون مجهز به سالح يـك ايـدئولوژي برنـده و قـانع    تخيل پناه مي

توانند خالئي را كه با افول قدرت مسلم پنداشتة آمريكـا رخ داده اسـت   عالميان هستند پس مي
نكردني است كه پايه بر تـوهم دارد.  ). استقاللشان از آنرو باور6/4/58، جوانپر كنند. (زرشناس، 

هـاي عظـيم بـراي تـأمين     حكومتي كه اگر پشت به درآمد نفت نداشته باشد از پرداخـت يارانـه  
اش از همين منبـع تـأمين   شود، حكومتي كه بخش اعظم بودجهمايحتاج ابتدائي مردم عاجز مي

اش را بـا  مصـارف روزانـه  هـاي مـدرن   اي دارد كه هيچيك از فـرآورده شود و بنابر اين جامعهمي
شناسي خود توليد نكرده است، حكومتي كه حتي براي تجهيز نيروهاي نظامي خـود  دانش و فن

  سازد اگر دم از استقالل بزند. نيازمند به كارشناسي و مصنوعات بيگانه است خانه بر آب مي
 يانه و پـان گشـا طلبي است، با ايدئولوژي جهانگرائي اين حكومت كه آلوده به رياستملي

تواند  اسالم است نيز نمي» القرايام«اش تضاد دارد. مسئله را با اين ذهنيت كه ايران اسالميستي
حل كند، زيرا نه دستاوردهايش آنچنان است كه مسـلمانان دنيـا ادعاهـايش را بـاور كننـد، نـه       

القـاي شـبهة   دالرهايش. اداي قدرتمندي وقتي با فقدان وسيله توأم شـد مـدعي را يـا وادار بـه     
دارد كه هزينـة تمهيدشـان از حـد تـوانش بيشـتر      كند و يا به ايجاد وسائلي واميقدرتمندي مي

زده خـود را دارنـدة   نمايد كه شـبهه است. القاي شبهة قدرتمندي از جمله به اين صورت رخ مي
 كنـد كـه بـه جهـاني    بيند، حكومت خود را عامل انقالبي تصور مـي تنها نسخة نجات بشريت مي

پندارد چشم كشورها و ملتها به الگـوي معجـزات او دوختـه    انجامد، مياش ميشدن ايدئولوژيي
و با اتكاء به همين تصور حاكمان و مردم جهان را به پيوستن به ايـن انقـالب فـرا     14شده است

. در باب ايجاد وسائل قدرتمندي كافي است تنها به تجربة اتحـاد جمـاهير شـوروي    15خواندمي
شاره كنيم كه هزينة بيكران آن وسائل چگونه تبديل به عاملي در فروپاشي آن نظام شـد.  سابق ا

صحبت از ابزار جنگ است و از جمله بمب اتمي كه به رغم فراواني در دست حاكمـان آن نظـام   
شود خودفريبي نيـز حضـور   راه به مقصود ندادند. هرجا كه شبهة قدرتمندي بر اذهان حاكم مي

شناسد و خود را بـي  ذات نباشند توأمان هستند. كسي كه اندازة خود را نميگر همدارد. اين دو ا
  دهد.  بيند، نه تنها ديگران، بلكه خود را هم فريب ميهيچ دليلي قدرتمند مي

خواهنـد بـا همطـراز    وجه آخر سياست خارجي اصولگرايان احساس حقارتي است كه مـي 
يا حتي برتر شمردن خود، جبـرانش كننـد. مـائيم    تصور كردن خود با قدرتمندان واقعي جهان، 

افتيم، پس با آنها برابريم، از آنها برتريم. رئيس جمهور اصولگرايان بـراي  كه با اين قدرتها در مي
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كنـد. امـا   عالج اين احساس خود را در موضع دعوت از سران جهان به قبول رهبـري خـود مـي   
وم كه در كنفرانس سران كشورهاي اسـالمي  شود، تنها از اين تصور موهگاهي هم خوشحال مي

تمام آن سران براي گرفتن ده دقيقه فرصت صحبت با او با هم مسابقه گذاشته بودند، هر وقـت  
شـد و ايـن كـه اينهـا همـه عنايـت الهـي بـود         او بلند مي شد پادشاه عربسـتان هـم بلنـد مـي    

)23/10/84  .(  
سـركوب شـايد بيشـتر از هـر مـورد      اشتراك موضع اصولگرايان در سياست نهي و منع و  

ديگر باشد. آنها در بستن مطبوعات و احزاب و سازمانهاي سياسي، تعطيل سازمانهاي غيردولتي، 
سانسور كتاب، تعقيب، آزار و حبس مخالفان و منتقدان، تصفية دانشـگاهها، تحديـد فعاليتهـاي    

ق نظر بيشتر و بـا شـدتي   هنري، تضييق حقوق زنان، هتك حقوق اقليتهاي قومي و ديني با اتفا
گيرند كه در سالهاي گذشته، به ويـژه در هشـت سـال رياسـت     افزوده، همان سياستي را پي مي

كردنـد.  مصرانه و مجدانه اجراء مي» دولت موازي«جمهوري محمد خاتمي، از جايگاه و با وسائل 
دفاع از حقوق  ستمها آن چنان پيوسته و مستمرند كه به تسلسل گزارشها و شكايات سازمانهاي

نـژاد و  دهند. اصولگرايان بـا انتخـاب احمـدي   بشر داخل و خارج از كشور كمتر فرصت مكث مي
اند كه به سراغ اركان انتخابي حكومت نيز برونـد و  توسعة سلطة خود بر دولت، فرصت پيدا كرده

بـر روي   هاي گوناگون به بستن بيشـتر درهـاي ايـن اركـان    نامهبا طرح و تصويب قوانين و آئين
مخالفان و منتقدان و تحديد باز هم بيشتر اختيارات آنهـا بپردازنـد. عضـو فعـال اصـلي در ايـن       

مقـام) و ثمـرة هاشـمي    زمينة ويژه وزارت كشور است كه با پورمحمدي (وزيـر)، ذوالقـدر (قـائم   
مي (معاون) مناسبترين تركيب براي انجام اين تحديد است. به بهانة اصالح قانون شوراهاي اسال

برند كـه بـه قـول    اي به مجلس مياند اليحهگويند در آن پيدا كردهابهامي كه مي 200و حذف 
نظري و بدبيني كامل سعي در محدود شوراي عالي استانها به وجهي بسيار سختگيرانه و با تنگ

 كردن اختيارات شوراها دارد و زمينة وسيعتري براي مداخلة دستگاههاي دولتي در امور شوراها
). با استناد به همين اليحه، حسين بيـادي، عضـو شـوراي شـهر     28/2/85، امروزكند (فراهم مي

، امـروز رسـد كـه دولـت قصـد برچيـدن شـوراها در دراز مـدت را دارد (       تهران به اين نتيجه مي
2/3/85 .(  

به مجلس گـامي چنـان   » اليحة نظام جامع انتخابات«دولت در يك اقدام شديدتر با ارائة 
، امـروز انجامـد ( طلبان به تعطيل جمهوريت نظـام مـي  برداشته است كه به قول اكثر اصالحبلند 
توان تصور كرد كه ايـن  ). با در نظر داشتن تركيب رؤساي حكومت و وزارت كشور مي24/5/85

كار بدون اليحه هم ممكن است ولي بايد اين را هم مراعات كنند كـه مجلـس بـه عنـوان يـك      
  واستار مالحظة شأن خويش است. پايگاه اصولگرائي خ

نژاد هم اكثريتـي اصـولگرا داشـت و از ايـن موضـع بـا       مجلس كه پيش از انتخاب احمدي
كرد پس از اين انتخاب با دولت متحد شد. ولـي ايـن اتحـاد موجـب آن     دولت خاتمي مقابله مي

ت وزرا نشد كه مجلس به همة پيشنهادات دولـت بيـدرنگ رأي موافـق بدهـد و از تمـام اقـداما      
راضي باشد. با اينكه در مجلس اقليتي هم وجود دارد اما، به عللي كه ذكر شد، اختالفات درونـي  

كنند و به رد يك اليحه، خـودداري از دادن رأي اعتمـاد   طيف اصولگرا در اينجا هم گاه بروز مي
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شود ي نميانجامند. مخالفت با لوايح هميشه پيگيربه يك نامزد وزارت يا استيضاح يك وزير مي
انجامـد.  و اغلب پس از مبلغي چك و چانه و قدري بده و بستانهاي خصوصـي بـه مصـالحه مـي    

رسـند و اعتراضـها بـه    درخواستهاي استيضاح هميشه به طرح در جلسة عمـومي مجلـس نمـي   
اي از نشناختن قدر مجلس و دور زدن آن، به خصوص در امور سياست خـارجي، هـم  بـا اشـاره    

  كشند.        رو ميجانب مقام اول ف
شوراي نگهبان نيز يكي از پايگاههاي اصلي حاكميت اصولگرايان است. اين نهـاد از يكسـو   
به رهبر وصل است ـ كه خود، به صفت شخصي، فعـالً عضـو اصـلي جريـان اصولگراسـت ـ و از        

برعهـده دارد. اينسـت كـه اكثريـت مجلـس و رئـيس جمهـور بـه          جانب ديگر، نقشـي اساسـي  
شود  كه ايـن شـورا،  بـه خـاطر حفـظ شـأن       متعلقند. ولي اين همه موجب آن نمياصولگرايان 

واالي خود هم كه شده، و البته نه فقط به اين علت، از رد برخي لوايح مجلـس هفـتم صـرفنظر    
  .16كند

تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام  هنوز آن چنان نيست كـه پايگـاه مطمـئن    
كاران سنتي هنوز در اكثريت هستند. شايد رهبر نظـام هنـوز   ظهاصولگرايان باشد. در اينجا محاف

دليلي براي تغيير اين تركيب نديده و يا ترجيح داده است كه براي روز مبادا هم كه شـده مـانع   
غلبة اصولگرايان بر اين نهاد بشود. در هرحال مصوبات عمدة ايـن مجمـع بـدون امضـاي رهبـر      

ظارت استصوابي كامل در دسـت رهبـر اصولگراسـت. در روز    اعتبار قانوني ندارند. اين خود يك ن
اي مطلـع كـرد كـه    نامـه ها را از تصويب آئينمحسن رضائي، دبير مجمع، رسانه 1384نهم مهر 

طبق آن رهبر نظام  نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، سياستهاي حـاكم بـر قـانون    
كند و قـواي سـه گانـه را بـه     نهاد تفويض مي ساله را به اين 20انداز برنامة چهارم و سند چشم

سازد. اكثريت نـاظران  ايـن   پذيرش نظرات آن دربارة تخلفهاي احتمالي اجزاي اين قوا ملزم مي
اقدام را ناشي از قصد رهبر به تقويت موضع هاشمي رفسنجاني، كه لطمة سنگيني در انتخابـات  

باره بايستي بـه ايـن واقعيـت    هتر در اينرياست جمهوري ديده بود، دانستند. ولي براي قضاوت ب
توجه كرد كه سابقة آن، همانطور كه در متن كتاب حاضر آمده است، بـه روزهـاي آخـر اسـفند     

نامة اجرائي آن به اين همه وقـت  گردد. اين كه امضاي آئينبر مي 76و اول فروردين سال 1375
ي سه گانه در تمـام ايـن مـدت بـا     احتياج داشته است احتماالً به علت مخالفتهائي است كه قوا

تصويب آن داشتند. اين را هم بدانيم كه مجمع تشخيص در تمامي دوران فعاليت مجلس هفتم 
گذارانة چنداني نداشته اسـت. يـك يـا دو بـار در مـوارد حـل       نژاد فعاليت قانونو دولت احمدي

وراي نگهبـان.  بار در مورد اخـتالف بـين مجلـس و شـ     10معضالت نظام تصميم گرفته است و 
  شوند.موارد اخير هم بعضاً مربوط به دورة مجلس ششم مي

مبـارز يـا   » مجمـع روحـانيون  «مجلس خبرگان رهبري جز چند عضو كه از وابستگان بـه  
كـار اسـت.   هستند متشكل از روحانيون محافظـه » انجمن مدرسين و محققين حوزة علمية قم«

گذشـته اسـت   لس از صافي شوراي نگهبـان مـي  اين واقعيت كه انتخاب آنها به عضويت اين مج
دردسر آنها با رهبر را تضمين كند. با ايـن همـه اصـولگرايان سـخت در     كافي است كه رابطة بي

بـه نفـع خـود     1385تالشند كه تركيب اعضاي اين نهاد را در انتخابات آينده در اواخر آذر مـاه  
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(جامعة روحانيـت مبـارز و جامعـة     تغيير دهند. نامزد شدن آخوندهائي كه در فهرست جامعتين
اند و اعالم مخالفت با برخي از آن اسامي در كنار مجموعـة  مدرسين حوزة علميه) پذيرفته نشده

سـازي و تبليـغ نامزدهـاي خـود     فعاليتهائي كه آنها از چندين ماه پيش از انتخابات بـراي آمـاده  
  اند طليعة آشكار يك حملة بزرگ به اين نهاد است.كرده

اي بهتر است تفكيكي بين شخص و سـمت او انجـام   رزيابي رابطة اصولگرايان با خامنهدر ا
ايست، آن هم به اين علت كـه  بدهيم. تا اينجا مشكلي اگر باشد بين اصولگرايان و شخص خامنه

زنند، پسندند، از اجراي آنها در عمل سر باز ميبرخي از اصولگرايان برخي از تصميمات او را نمي
، توسط مصباح يزدي به اين كـه او در  17كنندد او براي پست رياست جمهوري اعتنا نميبه نامز

، روزگيرند (حسين باسـتاني،  آيد ايراد ميمقابل برخي خواستهاي رفسنجاني و خاتمي كوتاه مي
)، دولت اصولگرا برخالف نظر او ستاد تبليغ براي نامزدهاي خود در انتخابات شوراها و 22/9/84

) و نظاير اينها. اما همة اينهـا اختالفهـاي نـاچيزي    24/7/85، روزسازد (رگان برپا ميمجلس خب
كنند. او به نوبـة  اي ايجاد نميهستند كه خللي در اساس همبستگي متقابل اصولگرايان و خامنه

شـود و  كنـد، خواهـان تكـريم آن مـي    خود هرگـاه كـه الزم باشـد از دولـت آنهـا حمايـت مـي       
، اخبــار روز. 28/8/84، شـرق خوانـد ( بـه دسـت كشـيدن از ايـن كـار فرامـي       انتقادكننـدگان را 

جامعة روحانيـت مبـارز را بـه خـاطر عـدم      «رود كه اعضاي ). گاه حتا تا آنجا پيش مي19/7/85
پذيرد. او در قدرت گرفتن اصولگرايان نقـش بنيـادي دارد و آنهـا    حمايت از دولت به حضور نمي

د. اما در رابطه با نسبت اصـولگرايان بـا نهـاد رهبـري و واليـت      شناسنهم قدر اين خدمت را مي
مطلقة فقيه هنوز نه تنها هيچ نشاني كه داللت بر مخالفت بكند پيدا نشده است، بلكه بـرعكس،  

گويند همه ناظر بر تأئيد و تكريم اين نهاد است. به ايـن موضـوع پـيش از    نويسند و ميآنچه مي
گيرد. علـل عقالنـي نيـز دارد. بـراي     ها از ايمان ديني نشأت نمياين اشاراتي شد. اين تصديق تن
خواهد چه بهتر از اين نهاد كـه خـود نمـاد مطلقيـت     پسندد و مينيروئي كه مطلق قدرت را مي

  است و وسيلة مطلوب براي اعمال قدرت به اين نام و به كام خود.
ن بـا روحانيـت سياسـي    توان به تحليـل رابطـة اصـولگرايا   با رويكردي با همين محتوا مي

اي از پرداخت. آنها با روحانيت به مثابة نهاد ديني مشكلي ندارند. اگر چه در بـاور دينـي شـاخه   
آنها عناصر دين عوام، عرفان بازاري و خرافات كوچه و گذر سهم زياد دارد و كساني از ميانشـان  

، ولـي ايـن همـه علتـي     18كننـد نژاد دعوي ارتباط مستقيم با خدا و امام زمان ميمانند احمدي
براي چشمپوشي از اين نهاد نشده است. اما رابطه با روحانيت سياسـي از نـوع ديگـر و متفـاوت     

  است.  
پيمان هستند. ايـن بخـش از روحانيـت خـود يكـي از      اصولگرايان با روحانيت اصولگرا هم
بـراي آن   دهد، در ساختن ايـدئولوژي و ديـن مطلـوب   اجزاي اجتماعي اين طيف را تشكيل مي

طلـب،  شركت دارد و در اين سمت مورد تكريم بقية اعضاست. اختالف، همه با روحانيت اصـالح 
اند. آنها طلبان از قدرت را تقريباً به طور كلي قطع كردهكار است. دست اصالحرو و محافظهميانه

رو وحانيت ميانهاگر هم مزاحمتي ايجاد كنند تنها به واسطة حمايتي است كه خواه و ناخواه از ر
كنند. نوك حملة اصولگرايان متوجـة اوسـت. گرچـه او نيـز در     به زعامت هاشمي رفسنجاني مي
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ولي حاال ديگـر نيـازي بـه خـدمت او     پرورش و پيدايش اصولگرايان نقش اساسي داشته است، 
زند و از موافقـت بـا اصـولگرائي اسـتنكاف     ندارند، خاصه آن كه در سياست سازهاي ديگر مي

توان او و نزديكان و حاميانش را بي آبـرو كـرد، مجالسشـان را تخريـب نمـود،      پس ميورزد. مي
  گونه اقدامات افزود.  و پس از اين نيز بر دامنة اين 19خواستار محاكمة آنها شد

كار سنتي كه خـدمت خـود را در پـرورش اصـولگرايان كـرده و      ماند روحانيت محافظهمي
دست داده است. احترامش از اين پس ديگر بسـتگي بـه حمـايتي    اكنون نقش زعامت خود را از 
مهري طلبند. اگر نقش حامي، نه رهبري، را پذيرفت، فبها، ورنه بيدارد كه اصولگرايان از آن مي

  و مبارزه.                         
  
  
  

  ب
  )1390(شهريور 

گذرد. اكنون بيش از سه سال از نگارش آن تكملة نخستين بر چاپ اول اين كتاب مي
تا آنجا كه مربوط به موضوع اين   ـاي كه در اين فاصله رخ داده استنظري به تحوالت عمده

نماي ترين روندهاي خصلتشود ـ مرا بيش از هر چيز متوجة تداوم يكي از اساسيكتاب مي
  كند: جمهوري اسالمي مي

كه از همان روز روند گسترش دامنة غيرخوديها و حذف آنها از طبقة حاكميت. اين روند 
اول پيروزي انقالب، يا بهتر بگوئيم، از آغاز تسلط روحانيت بر سكان انقالب، شروع شد، هنوز 
هم  همچنان ادامه دارد. ابتدا نيروهاي ليبرال مذهبي و سكوالر (عرفي و غيرمذهبي) را از 

قابل آورم، كه از اول هم جاي گروههاي چپ را به حساب نمي ـ عرصة حكومت حذف كردند
رو گرد آمده در اطراف مجمع توجهي در درون حاكميت نداشتند ـ بعد نوبت بنيادگرايان چپ

طلبان، يا همان ساالران حول و حوش رفسنجاني رسيد. سپس نوبت اصالحروحانيون مبارز و فن
و  1376، شد. پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سالهاي 60روان بنيادگراي سالهايچپ

آنها را، ظاهراً، به عرصة قدرت بازگرداند، ولي  1379انتخابات مجلس در سال  و در 1380
دولتي بود مستعجل. نه اختيارات قانوني رياست جمهوري و مجلس آنچنان بود كه ايشان را 

دهندگان ـ بكند و نه آنها قادر شدند از اين قادر به اصالحات رضايتبخش ـ از ديدگاه رأي
خود و تحميل اصالحات بيشتر، در ماوراي اختيارات قانوني خود، به فرصت براي تثبيت قدرت 

حكومت فرارسمي، استفاده كنند. حضور آنها در حوزة غيررسمي حكومت نيز كمتر از آن بود 
طلبان در انتخابات گرايانة ايشان باشد. نتيجه اين كه اصالحكه پشتيبان مؤثر خواستهاي اصالح

حمايت مردم را هم تا حد  1386انتخابات مجلس در سال و در  1384رياست جمهوري سال 
بسيار زيادي از دست دادند. نبايد فراموش كرد كه پيروزي اصولگرايان در اين دو فرصت 

قلبهاي نوع جديد، نشاني هم از سرخوردگي مردم از تانتخاباتي، به رغم همة تقلبهاي معمول و 
  طلبان داشت. توان و عزم اصالح



 

 ٣١۴

ياب هر گروه در عرصة حكومت را با معيار موفقيت آن در انتخابات اگر حضور يا غ
طلبان از اين عرصه توانيم نتيجة دو انتخابات اخير را نشان حذف تقريباً كامل اصالحبسنجيم مي

هاي ديگر قدرت در سالهاي بدانيم، كه با محدود كردن امكانات حضور و فعاليت آنها در حوزه
تكميل  1388ادامه يافت، روندي كه در انتخابات رياست جمهوري سال بعد از اين انتخابات هم 

دهندگان از برنامة سو شاهد استقبال مجدد، مصلحتي يا واقعي، رأيشد. در اين انتخابات از يك
نژاد با دولت خاتمي حاصل طلبان بوديم ـ استقبالي كه تا حدي از مقايسة دولت احمدياصالح

اي ناظر بوديم بر عزم راسخ حكومت، بيت رهبري و شخص خامنهشده بود ـ و از سوي ديگر 
طلبان از امكانات انتخاباتي. ابزار كارآمد اعمال اين عزم، تقلب براي بريدن قطعي دست اصالح

گيري گيري، در جريان رأيمرحلة انتخابات انجام گرفت: پيش از رأي سهاي بود كه در سابقهبي
نظير آن شواهد ديداري، گفتاري، علمي و ر اثبات تقلب و وسعت بيو در باالخره شمارش آراء. د

اي به وجود يك رئيس اند. ولي شايد هيچ يك از آنها قطعيت عالقة خامنهآماري بسيار آورده
از  1388اي هنگام انتخابات سال جمهور مطيع را نداشته باشد. اين تصوري بود كه خامنه

كه دستبرد رهبر در نتيجة انتخابات و عجلة او در اعالم  نژاد داشت. و همين تصور بوداحمدي
ي حكومتي به »علما«دهد. او بعدها، پس از فزوني يافتن اعتراضات زود هنگام آن را توضيح مي
نژاد، علت حمايت خود از او را توضيح داد و در سفري كه در مهر برخي از سياستهاي احمدي

ة علميه روش خود را با اين عبارات توجيه كرد: به قم كرد در جمع مدرسين حوز 1389ماه 
وقتي رئيس جمهور به خارج از «، »كند حاكميت دو گانه تشكيل دهدتالش نمي«نژاد احمدي

در شرايط « ،»خواهند بگويندرود من نگراني ندارم. قبالً نگران بودم كه چه ميكشور مي
  . 1»كندرا عمل ميپذيرد و آن فعلي اگر رهبري چيزي بگويد رئيس جمهور مي

افزود. دستگيري وسيع » طلباناصالح«حوادث بعد از انتخابات بر تكميل روند حذف 
اي آنها و محدوديتهاي طلب، تعطيل تقريباً كامل همة امكانات رسانهسران و فعاالن طيف اصالح

ضات ديگري كه پس از اعتراضات ميليوني مردم به تقلبات انتخاباتي و سركوب خونبار اعترا
طلبي؛ ميرحسين موسوي و دو نماد اصالح »حصر«انجام گرفت جريان حذف را به كمال رساند. 

مهدي كروبي، گام نهائي در اين روند بود. جريان حذف اين بار آنچنان پردامنه شد كه هاشمي 
رفسنجاني را هم در برگرفت. او كه خود سالها در رأس دستگاه حذف قرار داشت عاقبت در 

گيري اجباري او از رياست مجلس اد كه در كندن آن نقش اساسي داشت. كنارهچاهي افت
  خبرگان رهبري اوج تاكنوني اين سقوط بود.

  
  »جريان انحرافي«

توانست به همين اما روند حذف آنچنان ريشه در ذات نظام حكومتي اسالمي دارد كه نمي
لبيد، اين بار نيز ضرورتاً از ميان طجا خاتمه يابد. اين هيوالي آدمخوار قربانيهاي ديگري مي

رسد اين بار نوبت به جمع عوامگراي به نظر مي». اصولگرايان«شركاي عرصة حاكميت، از ميان 
اين طيف رسيده باشد، به آنها كه در اردوگاه رئيس جمهور و توأمان فكري او، اسفنديار رحيم 

  ». جريان انحرافي«اند، به مشائي، خيمه زده
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نژاد در مقام رئيس جمهور طلبيها و تكرويهاي احمديل اين كتاب شرحي در جاهدر تكملة او
ناپذير او، نيست، شخصي آمده است. در آنجا هنوز سخني از اسفنديار رحيم مشائي، يار ظاهراً جدائي

اند. هرچه هست اين تر كردهتر شده است، يا كه آن را برجستهكه نقشش از آن پس هر روز برجسته
كه نه در قالب طلبيها، قدرتخواهيها و انحصارجوئيهائيست جداگانه، يا در پيوند با يكديگر، جاه دو را،

گنجد و نه قابل جمع با مطلقيت قدرت اختيارات محدود رئيس جمهور در قانون اساسي مي
مقام رهبري در نظام جمهوري اسالمي است. اين همان مشكلي است كه پيش از او خاتمي هم 

طلبي او در محدودة تنگ اختيارات رئيس جمهور قابل ام داشت. همانطور كه اصالحدر اين مق
نژاد و ياران وفادار او هم محل و مجالي در اين مقام طلبيهاي احمدياجرا نبود براي نيات و جاه

باشد. آنچه در اين دايرة تنگ ممكن بوده است يا همان اصالحات بي يال و دم و اشكم نمي
  اند. نژاد و گروه او تا كنون به نظام كردهه تعطيل شد يا خدماتي كه احمديخاتمي بود، ك
چنين تعريف كرد: جمع كردن  نژاد خود اين خدمات را در ديدار با احمد جنتياحمدي

، جرس نيوزها (طلبان، پيشبرد برنامة اتمي و اجراي قانون هدفمند كردن يارانهكار اصالح
توان بر اين فهرست افزود: گشودن باز هم بيشتر دست هم مي ديگري را» خدمات). «10/2/90

سپاه پاسداران در امور اقتصادي، ارائة امتيازات گسترده به حوزه و روحانيت و اجراي يك 
را » خدمات«نژاد اين جويانه. دولت احمديسياست خارجي در مجموع بلندپروازانه و ستيزه

ري و ديگر مراجع رسمي و غيررسمي حكومت انجام همه در توافق با خواست و ارادة مقام رهب
چه بوده است، و بعد هم فرصتهائي براي به و چهداده است. اجر و مزد او هم تاكنون همه به

  زده است. نمائيهاي فردي او، كه ضرري به نظام نميبزرگ
نژاد و گروه همكاران او آن چنان محدود نيست كه در ولي نيات و تصورات احمدي

اي خدمت به رأس نظام جا بگيرد. او اين حد را از همان زمان كه براي احراز رياست تنگن
پذيرد. اين امتناع از ابتداي رياست بر نهاد جمهور دورخيز كرد نپذيرفته بود و هنوز نيز نمي

دست و پا بريدة جمهوري تاكنون صورتها و اشكال مختلف داشته است. به بخشي از آنها در 
توان آنها را اند. مياشاره شده است. همانها از آن پس نيز كم و بيش ادامه يافته تكملة چاپ اول

ـ امتناع از قبول محدوديتهاي قانوني و در نتيجه سرپيچي از 1در زير سه عنوان جمع كرد: 
ـ تمركز همة نهادهاي مشاورتي در زير 2قبول اختيارات و تصميمات نهادهاي قانونگزاري، 

ـ امتناع از پذيرش استقالل رأي براي همكاران و دخالتهاي 3ت جمهوري، مجموعة نهاد رياس
  نامطلوب ديگران در انتصاب آنها. 

اند:  ادامة عدم برخي از موارد امتناع نوع اول در سه سال و چند ماه اخير از اين قرار بوده
ست، پرداخت مبلغ دو ميليارد دالري كه مجلس به برنامة متروي تهران اختصاص داده ا

تخلفهاي وسيع از برنامة چهارم توسعه، برداشتهاي غيرمجاز از صندوق ذخيرة ارزي، ادغام شش 
ها و وزارتخانه بدون ارائة اليحة الزم به مجلس، تعويق اجراي قانون هدفمند كردن يارانه

هاي سال و عدم رعايت تأسيس وزارت ورزش، تعويق مكرر ارائة اليحة بودجه به آخرين هفته
هاي هيئت وزرا از مصوبه تعداد زياديارسال عدم د بسياري از بندهاي آن در هنگام اجرا، تعدا

به مجلس، عدم حضور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت و شوراي عالي انقالب فرهنگي به 
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علت موافق نبودن با تركيب اعضاي يكي و عدم رضايت از برخي تصميمات ديگري، خودداري يا 
ها) به مجلس. يكي از يات دولت، بويژه عمليات مالي (درآمدها و هزينهكوتاهي از گزارش عمل

نژاد به قانون و قوة قانونگزاري تصور نادرست او از اختيارات رئيس علل عدم تمكين احمدي
طلبيهاي او ناشي شده باشد. او اين تصور تواند از بلندپروازيها و جاهجمهور است، تصوري كه مي

 ايراندر فرصتهاي گوناگون ابراز كرده است. يك بار در گفتگو با روزنامة  را به اشكال مختلف و
، بلكه قوة مجريه در اين مقام است. دليل هم »مجلس ديگر در رأس امور نيست«اعالم كرد: 

آورد: آن زمان كه مجلس در رأس امور بود مسئوليت قوة اجرائي با نخست وزير بود، كه نه 
شد. ولي از زماني كه رئيس جمهور با رأي مستقيم انتخاب مي توسط مردم، بلكه توسط مجلس

فردا شود ديگر دليلي براي ادامة صحت آن مقام براي مجلس وجود ندارد (مردم انتخاب مي
نژاد اي در قانون اساسي ندارد. ولي در نظر احمدي). اين استدالل هيچ پايه27/6/1389، نيوز

قننه، بلكه  قضائي را هم در كمك به قوة اجرائي تعريف مهم آن است كه او نقش نه تنها قوة م
كند. از اين منظر است كه او خود را در مقام تشخيص تخلفات مجلس از قانون اساسي و مي

خواند. وي مجلس را بيند و اين تخلفات را علت عدم اجراي قوانين مصوب مجلس ميشرع مي
)  و شكايت 10/3/89، مردم ساالريكند (مورد تخلف از قانون اساسي و شرع متهم مي 130به 

. او در عين حال از اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات از 2بردبه شوراي نگهبان مي
كند ناراضي است، تا حدي نظر او نامطلوبِ مجلس را به رغم مخالفت شوراي نگهبان تائيد مي

  .3شمردكه تصميمات اين مجمع را مغاير با شرع و قانون اساسي مي
شورا و  4شوراي عالي در  28اقدام دولت به ادغام  مهمترين مورد امتناع از نوع دوم،

قراردادن آنها در ذيل نهاد رياست جمهوري بود كه با مخالفت مجلس و سپس تائيد رأي 
روبرو شد. مورد ديگر  1387مخالف مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در مهر ماه 

اختيارات شوراهاي شهري و تعيين شهرداران توسط دولت كه از سوي  كوششي بود براي تحديد
، خبر آناليننمايندگان طرفدار دولت به صورت طرح قانوني به مجلس ارائه و رد شد (

). مورد سوم انحالل هيئت امناي حساب ذخيرة ارزي و واگذاري اختيارات آن به 12/10/89
هشت ماه بعد وزير امور اجتماعي منتشر  كميسيون اقتصادي دولت است كه خبرش را هفت ـ

كرد. ). اين اقدام دست دولت را براي برداشت از اين حساب بازتر 14/2/87، شهاب نيوزكرد (
نمونة ديگر از تمايل رئيس جمهور به تمركز قدرت، انتصاب چهار نمايندة ويژه در چهار منطقة 

ات وزير خارجة منتصب رهبر انجام است كه با انگيزة تحديد اختيار 1389جهان در مهر ماه 
اي با اين تصميم منجر به حذف اين نمايندگيها نشد، بلكه شد. جالب است كه مخالفت خامنه

تبديل شد.  يكي از مناطق چهارگانة جهان در امور» مشاور رئيس جمهور«فقط عنوانشان به 
عي مقام رهبري، به مورد ديگر انتقال سازمان حج، از ميان سازمانهاي متعلق به ابواب جم

  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه به زير مجموعة نهاد رياست جمهور تعلق دارد.
نژاد عزل و نصبِ وزرا، معاونان و ديگر مقامات عالي دولت احمدي هايشاخصهيكي از 

وش است. به شماري از آنها در تكملة اول اشاره كرديم. اين ر دولتي، به نحوي غيرعادي زياد،
پس از آن نيز ادامه يافت و كساني چون مصطفي پورمحمدي وزير كشور، داوود دانش جعفري 
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اي وزير اطالعات (دولت نهم)، محمدحسين صفار هرندي وزير اقتصاد، غالمحسين محسني اژه
وزير ارشاد، و منوچهر متكي وزير امور خارجه را شامل شد. آخرينش حيدر مصلحي وزير 

 اي روبرو شد و روند حذف احمديدهم) بود كه عزلش با مخالفت خامنهاطالعات (در دولت 
نژاد با عزل مصلحي، و نيز متكي عمالً در حوزة ها از اريكة حكومت را آغاز كرد. احمدينژادي

اختيارات فرارسمي رهبر دخالت كرد، كه نصب و عزل در اين دو سمت را اختصاص به خود 
قبول محدويت اختيارات خود را گاه در شكل نافرماني از  نژاد امتناع ازداده است. احمدي

نشيني دار اجراي آنها هم بروز داده است. آخرين مورد، بستدستورات رهبر و يا تعويق معني
آميز او به رأي رهبر مبني بر ابقاي مصلحي در سمت وزارت اطالعات بود كه به تعويق اعتراض
نژاد اعتراض خود به اين بعد از تمكين نيز احمدي .وزة تمكين به آن فرمان منجر شديازده ر

). پيش از 24/3/90، اكو نيوزدستور را به صورت عزل مصلحي از شوراي عالي پول ادامه داد (
آميز به مخالفت رهبر با انتصاب رحيم مشائي به معاونت اول اين نيز پس از تعويقي اعتراض

خود به اين مخالفت با انتصاب بالفصل رئيس جمهور تمكين كرد ضمن اين كه بر اعتراض 
نژاد به آميز احمديرحيم مشائي به سمت رئيس دفتر رئيس جمهور تأكيد ورزيد. رويكرد رقابت

كند: در شكل روابط غيرمستقيم با رهبر در شكل خودسريهاي هرچند جزئي ديگر هم بروز مي
يژه در مناطق جهان، كاهش مقامات آمريكائي، نامه به سران كشورها، تعيين نمايندگيهاي و

تشخيص داده  ايران گلوبالاي در سايت ذكر نام و مقام رهبر در سخنرانيها، آنطور كه نويسنده
گويد، در شكل عدم ) و يا، آنطور كه علي بنائي، نمايندة قم در مجلس، مي10/8/2010است (

  ).7/3/90، مهر نيوزتخصيص اعتباراتي كه رهبري براي شهر قم قول داده بوده است (
آنها از  خودداريطلبي و نژاد و يارانش عالوه بر جاهناسازگاريها و تكرويهاي احمدي

اي ديگري هم دارد كه در نوع پذيرش تنگناي اختيارات نهاد رياست جمهوري، علت ريشه
شود. از اطالعاتي كه حاصل برداشت متفاوت آنها از دين، روحانيت و اخيراً ايرانيت نمايان مي

نژاد و يارانش، و رقباي آنها در طيف اصولگرا دربارة رويكرد اين ها و اظهارات احمديتهگف
دهند توان نتيجه گرفت كه آنها به وجوهي از باورهاي ديني اهميت ميجريان به دين است مي

 به همين دليل اعتباري كه آنها به روحانيتكه در دين رسمي حوزوي اهميت ثانوي دارد. 
  ي كمتر از اعتباري است كه اين سامانة اجتماعي براي خود قائل است. دهند خيلمي

بيند اشاراتي نژاد بين خود و امام زمان ميدر تكملة اول به رابطه و نسبتي كه احمدي
لوح » ميليوني«كرديم. تبليغ اين رابطه در سه سال و اند اخير ادامه داشته است. اوج آن انتشار 

نژاد و در سراسر كشور است كه در آن براي احمدي» ك استظهور بسيار نزدي«تصويري 
شود. يكي سيدخراساني است، معرف اي نقشهائي در رهبري سپاه امام زمان تبليغ ميخامنه

امام زمان، و ديگري شعيب بن صالح، فرماندة لشگر ايراني او هنگام ظهور. اين رابطة مستقيم 
نياز از روحانيت بداند، او در امر دين خود را بينژاد و امام مهدي كافي است كه بين احمدي

لياقتي روحانيت حكومتي در امر كشورداري تصور او از اين بي خاصه اين كه مشاهدة فساد و بي
كند. وجه ديگر رويكرد ديني او و طيف هوادارنش وزن بيشتر اوهام و نيازي را تقويت مي

سازد. نسبي را از دين حوزوي متمايز مي است كه آن» تيئاسالم هي«خرافات، عوامگرايي، و 
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بودن دين و اعتقاد به نوعي انسان محوري ناقص از جمله نظرهائي است كه رحيم مشائي در 
). اعالم پايان اسالمگرائي و فرارسيدن دوراني كه 6/10/89، فراروكند (اين مورد تبليغ مي

ندارد موضوع ديگر برداشت رحيم ديگر نيازي به اسالمگرائي » حقانيت«بشريت براي رسيدن به 
. قبول برخي تسامحات در مورد زنها و تبليغ نوعي آميزش بين اسالميت 4مشائي از اسالم است
توان به اين رويكرد افزود، گرچه تشخيص جنبة تبليغي و حقيقي اين وجوه و ايرانيت را هم مي

اي نيست، به ويژه كه منبع اطالعات دربارة آنها يا اظهارات پراكنده و از يكديگر كار ساده
دهند. نامنسجم گويندگان اين طيف است، و يا نسبتهائي كه مخالفان اصولگرا به آنها مي

نژاد با سختگيري در امر حجاب زنان، موافقت او با حضور زنان در ورزشگاهها، مخالفت احمدي
، »مكتب ايراني«نصب وزارت به يك زن و اظهارات به خصوص رحيم مشائي دربارة سپردن م

صور مشخص اين، به قول اصولگرايان رقيب، انحرافات است. ايرانيگري رحيم مشائي، و در تائيد 
نژاد، پديداري تازه است. صداي آن نخستين بار در سخنراني رحيم مشائي در او، احمدي

بلند شد. او در آنجا خواستار رويكرد به  1389كشور در مرداد ماه سال همايش ايرانيان خارج از 
تا نسلهاي نو ايراني با «شد و فرصتي را الزم دانست » مكتب ايراني«از ديدگاه » مكتب اسالم«

دريافت ما از حقيقت ايران و «او اعالم كرد كه ». درك عالمانه عزت فلسفة ايران را بفهمند
  ». ان استحقيقت اسالم، مكتب اير

هركجا زيبائي باشد «هاي ديني قرار داد و گفت »ذكر«رحيم مشائي واژة ايران را در مقام 
ها را تائيد كرد. او نژاد هم اين گفته). احمدي13/5/89، جهان نيوز» (آنجا گوهر ايران است

ا و جغرافي فرهنگ متعالي و فراتر از ام ايران يك مكتب است، يك مكتب و هم گفته من«گفت 
شناسد و با  بشري مي : امروز بشريت ايران را پرچمدار ايجاد تمدناو تأكيد كرد كه .»نژاد است

 داراي نقش تاريخي و مكتبي است امروز ايران .شوند ملتها خوشحال مي ةپيشرفت ايران هم
   ).20/5/89، مهر نيوز(

تاريخ ايران،  ن بهايرانيگري ظاهري و يا شايد هم واقعي اين طيف در رويكرد مثبت آ
داري، ظلم، برده« كه كندافتخار به كوروش مي هم نژادشود. احمديظاهر مي شاهان و نوروزهم

به تخت هم بود، و » تحقير انسانها و چپاول حقوق ملتها را در منشور خود ممنوع ساخته
ليلي اين رويكرد تج صوريكي ديگر از ». كه يك نقطة افتخار براي بشريت امروز است«جمشيد 

كنند. يكي سران كشورهاي مجاور را به شركت نژاد و رحيم مشائي از نوروز مياست كه احمدي
سالة  2500عملي كه رقيبان اصولگرايش آن را با جشنهاي (كند، در جشن نوروز دعوت مي
شمرد كه شنيدن آنها، ، و ديگري براي نوروز خواصي را بر مي)كنندمحمدرضا شاه مقايسه مي

نوروز فرصت بزرگي براي نمايش هويت بزرگ، اخالقگرائي «زاست: از اين سو، شگفتي به خصوص
نماد و سمبل همسوئي، همنگري، همدلي و همگرائي ايرانيان «، نوروز »و انسانيت ايراني بوده است

نوروز وحدت ملي ». سازندگي يكي از ظرفيتهاي مهم نوروز در بعد فردي است». «بوده است [...]
شود، سبب ترويج اخالقيات مي«كند، زمة بقا و رشد و پيشرفت ملي است تحكيم ميرا كه ال

الهي و «گردد، داراي ظرفيت است مي» توجه ويژة اسالم«موجب سرور و شادي كه مورد 
  ).15/1/1390، فرارو» (انساني است
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در  نژاد با ايجاد يك فراكسيون مستقل و گروههاي هوادار، سهم خود از قدرت رااحمدي
جبهة «مجلس، و بيرون از آن هم، از سهم ديگر اصولگرايان جدا كرده است. در بيرون از مجلس 

ستاد «، »جمعيت وعاظ والئي«دهد كه از با محوريت رحيم مشائي را تشكيل مي» عدالت و رفاه
حزب رفاه «، »ايران اسالمي 72گروه «، »ستاد مهرورزي«، »ستاد حاميان واليت«، »امتداد مهر

و يكي دو گروه » حزب توسعة مديريت اسالمي«، »مجمع اسالمي كاركنان بانكها«، »يرانيانا
و » رايحة خوشِ خدمت«). در مجلس هم فراكسيون 16/6/89، تابناكديگر تركيب شده است (

هستند كه تا همين اواخر با جديت بسيار به هواداري از دولت » فراكسيون انقالب اسالمي«
ها را براي انتخابات مجلس رفت زمينهبا اتكاء بر اينگونه گروهها بود كه مي پرداختند. دولتمي

  كند.  » مهندسي«در اسفند سال جاري و تشكيل يك اكثريت كافي در مجلس نهم 
  

  طيف مخالفان
طلبيها، خودسريها و ويژگيهاي گرايش ، جاه)تكملة اول( گفته آمد همانطور كه پيش ازين

ادار او اردوگاه اصولگرايان را به دو طيف متعارض تقسيم كرده و آنها را نژاد و جريان هواحمدي
اي از اين مبارزه در اي پنهان و آشكار در جهت حذف يكديگر سوق داده است. به شمهبه مبارزه

ه اشاره شد. اين مبارزه در اين سه سال و اندي نيز در امتداد همان خطوط پيشين ملآن تك
رقابت تأثير بيشتري اين تر شدن تر شده است. دو عامل در سختسختادامه يافته و دائماً 

اي در همين رابطه، اند. يكي انتخابات در پيش روي مجلس است و ديگري، و تا اندازهداشته
  اي. نژاد با خامنهروياروئي احمدي

هائي از مجلس در اين مدت نيز صحنة اصلي مبارزه بين اين دو طيف بوده است. نمونه
توانيم مرور كنيم: پيش از اين به ادغام شوراهاي بيست و اهرات بيروني اين مبارزه را ميتظ

گانة عالي در چهار شورا و انضمام آنها به نهاد رياست جمهوري اشاره شد. مجلس بالفاصله هشت
به مخالفت با آن برخاست و طرحي قانوني را براي الغاي اين تصميم تصويب كرد. مخالفت 

هبان با اين طرح مجلس را آرام نساخت. طرح را به مجمع تشخيص مصلحت ارائه داد. شوراي نگ
نژاد نسبت به اين نهاد شد، تا آن موافقت اين مجمع با نظر مجلس از جمله علل خشم احمدي

حد كه نه تنها صالحيت مجمع تشخيص مصلحت براي دخالت در امر قانونگزاري را مورد 
تصويب قوانين مغاير با  ايجازعلت اصلي تأسيس اين نهاد، يعني  سئوال قرار داد، بلكه منكر

  ). 21/1/87، روزشد ( بر اساس مصلحت نظام، قانون اساسي و شرع
مجلس، علي ُكردان، وزير وقت كشور را ظاهراً به علت جعلي بودن مدرك  14/8/87در 

). در 14/8/87، اب نيوزشهدكترايش استيضاح كرد و از دادن رأي اعتماد به او خودداري ورزيد (
اكبر صالحي وزير امور خارجه را به مجلس طرح استيضاح علي 1390روزهاي آخر خرداد ماه 

علت انتصاب محمد شريف ملكزاده، از نزديكان رحيم مشائي، اعالم كرد. احمد توكلي، رئيس 
متهم كرد.  مركز پژوهشهاي مجلس، ملكزاده را به فساد و داشتن صدها پرونده در مراجع قضائي

هاي زيادي در مراجع مجبور به استعفاء شد. كسي را كه داراي پرونده 31/3/90ملكزاده در 
مجلس به وزير  1/4/90قضائي بود تازه چند روز بعد از اين استعفاء دستگير كردند. در 
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مجلس، وزير  1389پيشنهادي دولت براي وزارت ورزش رأي اعتماد نداد. در نيمة اول بهمن 
و ترابري، احمد بهبهاني را استيضاح و با دادن رأي عدم اعتماد معزول ساخت. در جلسة راه 

). در 12/11/89، اخبار روزاستيضاح برخالف معمول نه وزير شركت كرد و نه رئيس جمهور (
ها را بدون در نظرگرفتن خواستهاي دولت مجلس اليحة هدفمند كردن يارانه 1388آذر سال 

) و با اين عمل كشمكشي تند با دولت آغاز شد. دولت از اجراي اين 17/9/87، روزتصويب كرد (
قانون خودداري كرد و خواهان تجديد نظر در طرح مصوب مجلس شد. مجلس اين درخواست 
را نپذيرفت. دولت درخواست خود را در اليحة بودجه جاي داد و باز هم با اعتراض مجلس روبرو 

). سرانجام، تنها 8/11/88، روزخواند (» استهزاي مجلس«ا شد. احمد توكلي اين عمل دولت ر
  نيرو به عمل آمد. دو اي بين ايناي بود كه مصالحهبا دخالت خامنه

، علي الريجاني اعالم كرد كه تخلفات دولت در 26/8/87در ايلنا طبق اطالع خبرگزاري 
كند. هم او در اواخر مي مورد تأخير در ارائة اليحة بودجه به مجلس را به قوة قضائيه ارجاع

عدم ارائة گزارش تطبيق بودجة ساليانه با سياستهاي اصل به فروردين سال بعد باز هم دولت را 
، شهاب نيوزكرد ( متهمقانون اساسي و برنامة چهارم توسعه، به پيگيري در قوة قضائيه  44
ر دولت از اجراي ). رئيس و برخي از نمايندگان مجلس به كرات متذكر تخلفات مكر29/1/88

اي كه قانون شدند و بعضاً آن را با اشاره به تعداد موارد تخلف مورد تأكيد قراردادند. در نامه
گيري در امور نفت به نژاد نوشت به واگذاري حق تصميمبه احمدي 6/3/90رئيس مجلس در 

نون بودجه را يك گروه كاري متشكل از نمايندگان رئيس دولت اعتراض كرد و مغايرت آن با قا
جويانه از بين كه پيش ازين تشكيل شده بود به نحوي مبارزه كاري متذكر شد. اعضاي اين گروه

). 16/3/90.، بي.بي.سينژاد گزينش شده بودند. رحيم مشائي يكي از آنها بود (نزديكان احمدي
نمايندگان  ).6/3/90، فارس نيوزمصوبة دولت را غيرقانوني اعالم كرد ( 26يكبار رئيس مجلس 

هم هر يك به نوبة خود تخلفهاي دولت را مورد سرزنش قرار دادند. الياس نادران دولت را به 
ميليون دالر از حساب ذخيرة ارزي و مصرف آن براي تأمين كاالهاي  840برداشت غيرقانوني 

ميليارد توماني فاقد سند در  350غيرضروري متهم كرد. او در عين حال متذكر يك هزينة 
). يك نمايندة 1/2/87، روززاده، نژاد بر شهرداري تهران شد (شهرام رفيعمان رياست احمديز

ميليون دالر از درآمد نفت و خرج بدون مجوز آن متهم ساخت  124ديگر دولت را به برداشت 
الرضا ثروتي نمايندة بجنورد و عضو كميسيون برنامه و ). به قول موسي29/1/88، شهاب نيوز(

در صد از بندها،  72بند و اجزاي آن، يعني معادل  42در  1387در تفريغ بودجة سال بودجه، 
احكام قانون بودجه رعايت نشده است. اين تنها يك رقم تخلف از قانون است كه در گزارش اين 

). گزارش اولية مربوط به همين سال ناظر بر فروش 21/1/89، فرارونمايندة مجلس آمده است (
هاي نفتي و گازي است كه به خزانه ريخته نشده است. اين رقم در ر فرآوردهميليارد دال 17

  ). 24/9/88، جمهوري اسالميميليارد بوده است ( 20و  1به ترتيب  86و  85سال 
در سالهاي اخير اينگونه انتقادات همواره با زمزمة طرح سئوال از رئيس جمهور همراه 

ان اقليت به علت تخلفات دولت از برنامة چهارم يكي از نمايندگ 1388بوده است. در سال 
). پيش از آن در مجلس 5/9/88، روزآوري امضاي نمايندگان براي اين كار شد (پيشگام جمع
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هفتم نيز نمايندة ديگري از اقليت، اكبر اعلمي، كوششهائي ناموفق براي كشاندن رئيس جمهور 
علي مطهري نمايندة مجلس جمع  1390خرداد  18به پاي استيضاح به عمل آورده بود. در 

). تعداد امضاها خبر آنالينامضاء براي احضار رئيس جمهور به مجلس را اعالم كرد ( 90شدن 
  رسيد و براي پيگيري به هيئت رئيسة مجلس ارائه شد.  100به  1390در اواخر خرداد ماه 

د. مخالفت آنها با نژاد در بيرون از مجلس هم كم نيستنرقبا و مخالفان اصولگراي احمدي
خورد. اي بر او و اطرافيانش، به گوش ميشدتي كم و بيش، تا پيش از آشكار شدن غضب خامنه

نژاد را بيشتر از دولت دوست ميزان عدم اطاعت از واليت فقيه در دولت احمديمحسن رفيق
در آخرين ن، ارگان سپاه پاسدارا پيام انقالب ةماهنام). 12/8/89، جهان نيوزشمرد (خاتمي مي

نژاد با و مخالفت احمدي ر اموربمجلس رياست  بر مبنيسخن خميني  يخود، با يادآور ةشمار
فرمايشات گهربار امام  از يو شكل ياتحليل سطحي و كلمه«: نويسدسخن، مي تداوم اعتبار آن

سازد، قليل را براي چند صباحي فراهم  يادگرگون ساختن كه منافع عده يامت و آن را به نحو
كه  است ين مقاله، در جايي ديگر به انتقاد از كساني پرداختها .»ناپذير استيك خطاي جبران

 به ايرانيت«، از »يگفتمان انقالب اسالم«، به جاي دفاع از »ياستراتژيك و تاريخ در اشتباهي«
ال با ياسالم يگفتمان آزاديخواه يمنشور كوروش را به جا«گويند و يسخن م »اسالميت يجا
، ارگان ديگر سپاه نيز گفتة رحيم صبح صادق). 89، آبان 40، ش. پيام انقالب» (كشندمي

كشد و خواهان عذرخواهي او مشائي دربارة دوستي مردم ايران با مردم اسرائيل را به نقد مي
  ). 29/5/87، روزشود (صفاري، مي

را به آلت تناسلي اي، رحيم مشائي حاج منصور ارضي كه مشهور است به مداحي خامنه
او رحيم مشائي را ». كنددرستش مي«كند كه خود او كار رحيم مشائي را تشبيه، و تهديد مي

قبالً با سلمان رشدي مقايسه كرده بود، همان نويسندة انگليسي كه خميني حكم قتلش را 
ستاد اي و رئيس ). سردار فيروزآبادي، مشاور خامنه30/10/89، جهان نيوزصادر كرده بود (

جرم و انحراف عليه «مشترك نيروهاي مسلح اظهارات رحيم مشائي دربارة مكتب ايراني را 
، فارس نيوزخواند (امنيت ملي و حمله به اركان مقدس جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي مي

19/5/89  .(  
ا هم، كار سياسي نيز دلي پر از انتقاد از دولت دارد. موضوع انتقادات آنهروحانيت محافظه

دربارة مسائل ديني و  نژادشود، انحرافات نظري و عملي طيف احمديتا آن اندازه كه روشن مي
شرعي است. همين انتقادات است كه موجب امتناع از پذيرش او در درگاه برخي از مراجع در 

كند كه مثل ). رفسنجاني را وادار به شكايت از افرادي مي27/12/88.، بي.بي.سيشود (قم مي
دارد هشدار دهد كه اللـه ناصر مكارم شيرازي را وامياند و آيتخوره به جان روحانيت افتاده

). مصباح 27/4/90، حوزه نتنشين شدن روحانيت آرزو به گور خواهند برد (دوستداران خانه
، انتخابخواند (شمرد و سخنان او را بيشرمانه مييزدي، رحيم مشائي را غيرخودي مي

كند و خواهان نژاد را به دجال تشبيه مياللـه ابوالحسن بداشتي احمديك جا آيت). ي19/1/90
). و جاي ديگر غالمرضا مصباحي مقدم 24/2/87، آفتاب نيوزشود (استيضاح او در مجلس مي

كه امام زمان گيرد نژاد دربارة ارتباطش با امام زمان را با اين گفته به سخره ميادعاهاي احمدي
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). خودسريهاي رئيس جمهور جامعة 8/2/87، فراروپسندد (صدي را نميبيست در قطعاً تورم
كشاند تا دربارة حمايتش از اي را به قم ميدارد و خامنهروحانيت مبارز را به اعتراض وا مي

 ).89//16/8، روزرئيس جمهور، به رغم اين همه انحراف، توضيح بدهد (آرش بهمني، 

خيزد. حزب ز سازمانها و مطبوعات مجاز هم گاه به گاه بر ميصداي بلند مخالفت و زنهار ا
مهدي ). 8/4/89، روزپناه، دهد كه حمايتش از دولت مطلق نيست (يزدانمؤتلفه هشدار مي

در كشور : «ندكميه اعالم ـاللانصار حزب ةدر جلس كيهان ةدبير سياسي روزنام ،محمدي
تر هستم. جرياني كه در  من از رهبري انقالبيخواهد بگويد  جرياني در حال ظهور است كه مي

دار كند. اين  لهئجامعه را مقابل آقا قرار دهد و نسبت به ايشان مس  اللهي صدد است طيف حزب
خواهد دور آقا  المقدور مي خواهد كشور روي آرامش به خود ببيند و حتي جرياني است كه نمي

ام، بايد  شد بگويد حاال كه من فقط ماندهرا خلوت كند و فقط خودش بماند و زماني كه چنين 
، مرتضي نبوي ). 31/4/89، فردا( »ميليون رأي دارم 25اختيارات را تفويض كنيد. چرا كه من 

خواهم  من مي« كه دنكميخطاب به حاميان رئيس دولت گوشزد  رسالتسردبير روزنامة 
ترين  يكي از اصليو  ءهشدار بدهم كه اين جريان يادش نرود كه يكي از اركان اتكا

ه مصباح يزدي بوده است و امروز اين جريان چند هشدار اساسي از ايشان ـالل هايش آيت پشتوانه
تواند بدون اتكا بر جريان  دريافت كرده است. اينها نشانه است و اين جريان فكر نكند كه مي

جديد است كه به  ةاين يك كژراه اصيل انقالبي روحانيت مسير خود را پيش برده و موفق شود.
به «خواهد كه ميتر اصولگرا  نسلهاي قديمي او سپس از .»برد اصطالح ره به تركستان مي
را مانع از لگكاري فاصله گرفته و با تأمين نيازهاي نسل جوان اصو خودشان آمده و از محافظه

  .)18/4/89، آفتاب نيوز» (اين شوند كه اين جوانان به دامن آن طيف و جريان منحرف بيفتند
  

  حمايت و خشم رهبر
نژاد و خصومت با او و دولتش تا زماني كه از حمايت رهبر اما ناخرسنديها از احمدي

اي اگر هم از كند. خامنهجمهوري اسالمي برخوردار است هيچ ضربة كاري بر او وارد نمي
ه با نژاد در انتخابات دور اول رياست جمهوري ناخرسند باشد، پس از آن كتكروي احمدي

مواضع سرسختانة او در برخي از امور مورد عالقة خود در سياست انرژي اتمي، اسرائيل، آمريكا 
گيرد و شود تصميم به حمايت از او در مقابل رقيبان و مخالفان ميو سركوب مخالفان آشنا مي

اين راستا  سازد. موارد دخالت او درها و احكام حكومتي برايش هموار ميراهها را با صدور توصيه
  كنيم: هائي از آن اشاره ميمتعددند. به نمونه

حمايت از دولت در برابر انتقادهاي متعددي كه نسبت به گراني و ديگر مشكالت 
). ايسايت خامنهبا اين توجيه كه اينها در همة دنيا عموميت دارد ( كننداقتصادي به دولت مي

مصامي بر وزارت اقتصاد پس از انقضاي صدور حكم حكومتي براي تمديد سرپرستي حسين ص
. 1387مدت سه ماهة قانوني آن سرپرستي، به رغم موضع مخالف مجلس در اواخر تير ماه 

نژاد در سمت رياست جمهوري و موافقت با تقلبات آشكاري كه تائيد انتخاب مجدد احمدي
ي دولت از صندوق انجام شد. تائيد برداشتها 1388براي رسيدن به اين نتيجه در خرداد ماه 
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). توصيه به مجلس در 30/8/89، روزذخيرة ارزي بدون دريافت مجوز از مجلس (بهرام رفيعي، 
نژاد در ابتداي دورة دوم رياست جمهوري جهت دادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي احمدي

ز وزراء اگر توصية رهبر نبود احتمال داشت كه هشت تا نه نفر ا«او. به قول محمدرضا با هنر 
ها به ). دخالت در تصويب اليحة هدفمند كردن يارانه13/6/88.، بي.بي.سي» (رأي نياورند

صورت مورد عالقة دولت، با اين دستور كه مجلس به دولت كمك كند. او در عين حال از دولت 
  ). 2/1/89.، بي.بي.سيخواهد كه قانون را اجرا كند (مي

شود، بلكه گاه ي مخالفان و معترضان دولت مياي نه تنها موجب خاموشحمايت خامنه
 كه ه جنتيـاللآيتآورد. از آن جمله است حمايت را نيز به دنبال مي نژاداحمديحمايت آنها از 

كنيم به دليل حمايتهاي نژاد حمايت مياگر امروز بنده و ديگر مسئوالن از دكتر احمدي«گفت: 
انقالب از اين دولت سخن گفتند فرمودند  معظم رهبر هر گاه« دهد:و توضيح مي» رهبري است

خود  ةپس بنده وظيف .دنبال حل مشكالت مردم است ار است و بهزكه اين دولت دولت خدمتگ
   ).20/6/86، مهر نيوز» (منژاد حمايت كنآقاي احمدي دانم تا در تمامي مراحل ازمي

ه به سبب تراكم فزايندة اما اين حمايتها هم حدي دارد، نه در همة امور ممكن است و ن
، مخصوصاً ديني، »انحرافات«اي هم در مورد نهايت باشد. حتي خامنهتواند بينارضايتيها مي

طلبي اين تواند ساكت بنشيند. جاهرئيس جمهور و اطرافيانش و نوع نگاه آن به روحانيت نمي
نژاد به منابع مالي اندازي جسورانة احمديطلبي رهبر هم تصادمها دارد. دستگروه با جاه

كند و آنها را به نارضايتي از موضع حمايتي حكومت به عالقة رقيبان به همين منابع برخورد مي
اي با برخي از اظهارات حمايتي خود دارد. از ينروست كه خامنهرهبر و شكايت از او وامي

ركاري و نشاط پ«، يعني »سه خصلت دولت«كند. او در عين حال كه نقدهائي را هم همراه مي
خدمت به مردم، برجسته كردن شعارها و گفتمان امام و انقالب و اُنس با مردم و روحية 

ستايد و از برجسته كردن ضعفها و بدگوئيهاي مستمر نسبت به دولت اظهار را مي» مردمي
، شهاب نيوزخواهد كه به انتقادات كارشناسانه نيز گوش بدهد (كند، از دولت هم ميتأسف مي

غلط و «هاي رحيم مشائي دربارة دوستي مردم ايران با مردم اسرائيل را ). او گفته2/6/87
) و روحانيون دولتي قم را از هشدارها و تذكراتي 29/6/87، شهاب نيوزخواند (مي» غيرمنطقي

، روزسازد (آرش بهمني، دهد با خبر ميدر بعضي از موارد به اعضاي دولت ميخود او كه 
نژاد عليه رقباي سياسي خود و انتشار اسناد اي افشاگريهاي مستمر احمديامنه). خ16/8/89

). در مالقاتي كه 8/3/87، روزدهد (حسين باستاني، محرمانه بدين منظور را مورد انتقاد قرار مي
دهد او در پاسخ به اي رخ ميبين رئيس مجلس و خامنه 1390در اواخر ارديبهشت سال 

رئيس دولت، مجلس را در امر اختالفات با دولت با اين گفته مختار  شكايات رئيس مجلس از
» داندداند خودش ميكنم و مجلس اگر كاري را صالح ميمن ديگر دخالت نمي«كند: مي

  ).27/2/90، جرس(
رساند و او را سرانجام عزل حيدر مصلحي، وزير اطالعات، كاسة صبر رهبر را هم به لب مي

آلود و علني نسبت به رئيس دولت و همدستانش وادار موضعي خشم به ترك حمايت و اتخاذ
، دربارة تاريخ عزل حيدري 1390فروردين 28، ساالريمردمكند. محمدحسين روانبخش، در مي
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 نژاد گيري احمدياز زمان دقيق تصميم«نويسد: اي، ميو نصب بالفاصلة او با دخالت خامنه
دست نيست، كما اينكه يك ماه قبل از اينكه اطالع چنداني در  يمبني بر عزل مصلح

نژاد قلم دست بگيرد و مصلحي را بركنار كند (يا با استعفاي او موافقت كند!) شايعاتي  احمدي
مصلحي منتشر شد  يبركنار ةكه نام يشد، ولي روز ناري مصلحي شنيده ميمبني بر برك

لي خبر پذيرش استعفاي اين در حا«نويسد: و در ادامه مي» بود 1390فروردين  28يكشنبه 
هيچگاه منتشر نشد و عجيبتر آن كه در مدت كمتر  يو ياستعفا ةوزير منتشر شد كه متن نام

گزاريهاي مربوط به رهاي مختلف (به جز خبياز نيم ساعت پس از انتشار اين خبر، خبرگزار
ي در وزارت گيري مصلحي، و انقالب با كناره دولت) اعالم كردند كه به دليل مخالفت رهبر

اختيارات خود  جزواي كه نصب و عزل وزير اطالعات را از نظر خامنه». اطالعات ماندني شد
تواند قابل قبول باشد. از ديدگاه رقيبان علت بالفصل عزل داند، دخالت در اين امر نميمي

مصلحي انتخابات مجلس نهم است. آنها همه چيز را داللت بر تمهيد مقدمات از طرف دولت 
بينند. از جمله تغيير معاون وزير اطالعات به دستور رئيس براي انتخاباتي مهندسي شده مي

جمهور را، كه به زعم آنها اقدامي در جهت استفاده از امكانات اين وزارتخانه در خدمت كسب 
بينند كه دولت با اين دستور و تمهيداتي ديگر در نتايج مطلوب دولت در انتخابات است. آنها مي

كند: تشكيل يك اكثريت بزرگ در مجلس نهم و استفاده از مين راستا دو مقصود را دنبال ميه
. آنها كه خود با اينگونه 5چيني انتخابات دورة بعدي رياست جمهورياين اكثريت براي زمينه

اند بعضاً مقام خود در مجلس را مديون و اگر نماينده ،مهندسيها از نزديك آشنا هستند
خوانند. كنند و دفع آن را امري مبرم و فوري ميدانند خطر را حس  ميگردها ميهمينگونه ش

كنند و او را به اتخاذ موضعي سرسخت در برابر رئيس پس فشار را هرچه بيشتر بر رهبر وارد مي
دارند. رهبر هم كه از دخالتهاي رئيس جمهور در قلمروي اقتدار خود ناخرسند جمهور وامي

نژاد به گردد و دولت احمديشود. با ابقاي مصلحي ورق حمايت بر مياه مياست با آنها همر
شود و آتش خشم از جوانب مختلف بر دولت فرو افتد. پس بندها پاره ميسراشيبي سقوط مي

  كند.ريختن آغاز مي
اي بر آنها از آن پس روزي نيست كه اتهامي بر رئيس دولت و يارانش جاري نشود و ضربه

. باران اتهامات مالي، قانوني، ديني و ارتباطات مشكوك بابيگانگان هر روز بر سر آنها وارد نگردد
ريزد، همه هم از همان جنس كه پيش از اين نيز با لحني ماليمتر و مالحظه كارتر رايج فرو مي

  بود. 
مصوبة غيرقانوني و امتناع از اجراي قوانين  بيست و ششرئيس مجلس دولت را به تصويب 

ريزند و براي سؤال كند، نمايندگان طرح استيضاح وزير امور خارجه را ميمجلس متهم مي مصوبة
زنند. تعداد امضاها به آوري امضاء ميرئيس جمهور و احياناً استيضاح وي دست به جمعاز 

 5/4/90در جلسة  كند.رسد و مرحلة تحويل به هيئت رئيسة مجلس را طي ميصد مي
مجلس دربارة تخلفات دولت در ارتباط با تعويق تشكيل وزارت ورزش  90گزارش كميسيون اصل 

شود. گروهي از مجلسيان از اين فرصت بهره جسته و خواهان مجازات و عزل رئيس قرائت مي
). شوراي نگهبان كه تا چندي پيش در سمت ميانجي بين 5/4/90، انتخابشوند (جمهور مي
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افتد (بهرام به موضع مخالف مي ات دولت داده بودمجلس و رئيس جمهور رأي به افزايش اختيار
ها را مغاير با قانون اساسي و از جمله، اقدام دولت درمورد ادغام وزارتخانه )،8/11/88، روزرفيعي، 

  ).19/3/90، فراروخواند (مي
شود. سردار محمدعلي جعفري، نژاد نيز تشديد مينارضايتي سران سپاه از دولت احمدي

اي اجازة دستگيري ، به گفتة عبدالنبي نمازي، امام جمعة كاشان، از خامنهفرماندة سپاه
). 10/3/90، مشرقخواهد، با اين اميد كه با اين اقدام كل غائله حل شود (نژاد را مياحمدي

از گرفتن رأي اعتماد از مجلس قول مقابله با  قاسمي، پيشرستم وزير جديد نفت، سردار 
  ). 9/5/90، فردا نيوزهد (درا مي» جريان انحرافي«

دهد. او كه تا از ميان روحانيون بيش از همه محمدتقي مصباح يزدي تغيير موضع مي
شود. چندي پيش پيشگام روحانيت در حمايت از دولت بود اكنون پيشقدم مقابله با آن مي

ست، نژاد به رحيم مشائي متعجب اناراحتي او بيشتر از مشائي است. او از دلبستگي احمدي
اي به كه در تمام عمرش با هيچ فرد عالمي ارتباط نداشته و هر روز ضربه«دلبستگي به كسي 

نژاد در مشت ). و از اين كه احمدي24/1/90، فراروبراي او از تصور بيرون است (» زنداسالم مي
 »تسخير«). مصباح يزدي سخن از 25/2/90، خبر آنالينرحيم مشائي است دل پري دارد (

). شاگرد او قاسم روانبخش به تأسي 11/3/90، فراروگويد (نژاد توسط رحيم مشائي ميياحمد
كند و به اين از استاد رحيم مشائي و جريان منتسب به او را به سيدمحمد علي باب تشبيه مي

). مصباح يزدي از اين بابت احساس 28/2/90، دولت نيوزدهد (ترتيب حكم بر تكفير او مي
داند كه تاكنون نظام و اسالم را تهديد كرده است مي» شديدترين خطري«آنرا كند و خطر مي

 اللـه صافي گلپايگاني ديدار با رئيس جمهور را شرعاً حراماللـه لطف). آيت13/3/90، نماد(
  ).19/4/2010، ايران گلوبالمي كند (

). 29/1/90(خواند. هم نزديكان رئيس دولت را عوامل نفوذي دشمن مي كيهان روزنامة
االسالم حسين طائب، معاون اطالعات فرمانده كل سپاه پاسداران، اين اتهام را در تقسيم حجت

كند. غالمحسين در مورد منحرفان تكرار مي» منحرف«و » كج پا«اصولگرايان ناسالم به 
خواند ناپذير و خوشحال كنندة دشمن مياي، دادستان كل عزل مصلحي را توجيهمحسني اژه

  ).1/2/90، هر نيوزم(
شود. تأسيس اي ميمسئلة مهم ديگر، اتهامات مالي است كه يكي پس از ديگري رسانه

). 10/3/90است ( مشرق نيوزبانكها با استفادة غيرقانوني از امكانات دولت، خبر مندرج در 
برد كه بانك مركزي براي اطرافيان رحيم اي ميسخن از مجوزهاي زنجيره كيهانروزنامة 

گيري، رمالي و مددگرفتن از ارواح خبيثه را از ). جن25/3/90، فراروكند (شائي صادر ميم
شمارند: علي فالحيان ارواح خبيثه را منبع اطالعات اين وسايل اعمال قدرت جريان انحرافي مي

گيرد كشورها، مانند هند، بهره مي داند كه از رسوم غلط و شيطاني رايج در برخي ازجريان مي
  ). 2/3/90، راروف(

گرفتنهاي تند و عجوالنة كساني است كه تا ديروز در  جالبتر از همه درين ميان فاصله
شدند. برادر رئيس جمهور، داود مجلس و بيرون از آن در زمرة نزديكان دولت محسوب مي
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شود كه قصد جريان انحرافي براي حذف نظام را نژاد، مدعي داشتن اسنادي سري مياحمدي
). 15/2/90، فرارواست (» سردمدار فساد كالن در جامعه«كنند. از نظر او اين جريان ميافشا 

نژاد و دبير شوراي مشاوران او، سخن از مقاصد شوم جريان مهدي خورشيدي، داماد احمدي
گويد دار ميو مسئله خاص انحرافي، سوءاستفادة آن از قدرت براي توزيع ثروت ملي بين افراد

). حميد رسائي عضو فراكسيون انقالب اسالمي، تغيير وزير اطالعات در آن 2/3/90، فارس نيوز(
مورد » تواند تبعات بسيار سنگيني براي كل نظام داشته باشدمي«مقطع را به اين علت كه 

اللـه حسينيان، رئيس فراكسيون مزبور نيز خبر از ). روح29/1/90، نخل نيوزدهد (انتقاد قرار مي
). فاطمة رجبي، 30/3/90، فرارودهد (نژاد مييگران براي اتمام حجت با احمديتالش خود و د
از كردة خود پشيمان است و از پيشگاه خداوند » نژاد معجزة هزارة سوماحمدي«نويسندة كتاب 

  ).22/5/2011، آنتي طالبانكند (سايت طلب مغفرت مي
  

  در نيمه راه حذف
نژاد، از . بستن سايتهاي معروف به هواداري از احمديماندالبته مخالفتها در حد گفتار نمي

كند. ديوان ها را تكميل ميگفته )2/3/90، و غيره (آئين نيوز، نهال نيوز، آزادي نيوزجمله 
عدالت اداري، حميد بقائي، معاون رئيس جمهور در امور اجرائي را به علت تخلفات عديده براي 

، »دي 9«). توقف انتشار 31/2/90، فراروكند (يمدت چهار سال از خدمات دولتي منفصل م
هاي طرفدار دولت قدم بعدي است، و پس از آن احضار مدير مسئول روزنامة يكي از روزنامه

، كه ارگاني دولتي است، توسط دادستان تهران به علت توهين به مصباح يزدي و صادق ايران
كند از هواداران دولت را دستگير مي ).  سپاه بيش از چهل تن24/3/90.، بي.بي.سيالريجاني (

شدگان توجيه اين پرستي بازداشتگيري و رمالي و شيطان). جن22/3/90، همبستگي ملي(
اقدام است. اقدامات مخالفان با دستگيري چهار تن از مصادر عالي و از نزديكان رحيم مشائي و 

  ود. و اين تعداد در حال افزايش است.  شاند دنبال ميانتشار اعترافاتي كه در زندان از آنها گرفته
نژاد ها متوجه رحيم مشائي و ياران اوست. او را عامل انحراف احمديلبة تيز اغلب حمله 

دانند و آرزوي جدائي اين دو از يكديگر را دارند. اسداللـه بادامچيان، از سران حزب مؤتلفه، مي
مسائل جريان انحرافي را حل بكند و  خواهد كه به طور شفاف براي مردماز رئيس جمهور مي
). مجتبي ذوالنور، جانشين نمايندة رهبر در سپاه، رحيم 11/3/90، فراروآنها را كنار بزند (

نژاد به او گره خورده است. او خواند و معتقد است كه احمديمشائي را رئيس جمهور اصلي مي
كند كه سالها پيش جداكردن يه مياي تشبآن دو را به الله و الدن، دوقلوهاي به هم چسبيده

  ). 9/2/90، خبر آنالينآنها از يكديگر به مرگ هر دو منجر شد. او اميدي به گشودن گره ندارد (
نژاد هدف از حمله به رحيم مشائي و كوشش براي جدائي او و ديگر اعضاي گروه احمدي

اميد به تداوم خدمات وي  تواند ناشي از اعتقاد به امكان تطهير رئيس جمهور واز وي، هم مي
نژاد به استعفاء باشد و هم جزئي از يك برنامه براي در هم شكستن اين طيف و تشويق احمدي

و تضعيف او تا انتهاي دورة رياست جمهوري. سابقة اين كوشش براي جدائي رئيس جمهور از 
مجلس در گردد. در مرداد ماه آن سال دويست نمايندة برمي 1387رحيم مشائي  به سال 
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نژاد در پاسخ نژاد خواسته بودند كه با رحيم مشائي برخورد كند. و احمدياي از احمديبيانيه
نژاد مايل ). احمدي28/6/87، عصر ايران» (حرف رحيم مشائي حرف دولت است«گفته بود كه 

او را كند و همة اتهامات عليه به پذيرش اين جدائي نيست. او به ويژه از رحيم مشائي دفاع مي
اگر «است. او اطمينان دارد كه » فردي مؤمن و با تقوا«شمرد. رحيم مشائي در نظر او مردود مي

). 17/3/90، فرارو» (كردنداينها يك برگ تخلف از آقاي رحيم مشائي داشتند در بوق و كرنا مي
ه و نژاد از دين، جامعرحيم مشائي سهم بزرگي در ايجاد و اجراي تصوراتي دارد كه احمدي

كند. ولي سكوتي نه نژاد در مقابل اين خواستها و اتهامات سكوت ميحكومت دارد. پس، احمدي
  نامد. مي» سكوت الهامبخش وحدت«رنش. خودش آن را به معني ميل به ُك

سكوت او، به قول پرويز سروري، نمايندة مجلس، سكوتي است در كالم، ولي همراه با 
كند و گاه سركشي. او لجبازانه، نشيني مي). گاه عقب30/3/90، دنياي اقتصادخروشي در عمل (

زند و با حيدر مصلحي را، پس از قبول اجباري او در مقام وزارت، از شوراي عالي پول كنار مي
دهد. او به هر صورت كه بتواند نارضايتي خود را نشان اين عمل كاري خالف معمول انجام مي

داند و دست بردن گري مي»سياسي«گيري از آنها را اعترافدهد. حمله به ياران نزديكش و مي
كند، اش مي»وظيفه«خواند كه عبور از آن او را وادار به اداي به كابينه را خط قرمزي مي

) و شايد هم افزودن بر 8/4/90، فراروكنند (عبارتي كه آن را به تهديد به استعفاء تعبير مي
  .سرسختي

گيري نيست. گويا يك بار، وقتي كه مواجه با اضر به كنارهنژاد حروشن است كه احمدي
اي به ابقاي مصلحي در مقام وزارت شد، تهديد به استعفاء كرد. خبرش را از قول اصرار خامنه

)، ولي تهديد تو خالي 15/2/90، فرارواند (مرتضي آقا تهراني، مدرس اخالق هيئت دولت آورده
ام و تا دور تنفيذ مثل كوه ايستاده«كند كه شمارد و تأكيد ميبود. او انتظار استعفاء را عبث مي

). نه او حاضر به ترك مقام رياست جمهوري است، و نه همان» (بعدي به كار ادامه خواهم داد
زنند. محمدرضا باهنر علت امتناع مجلس از مخالفانش براي عزل او دست به اقدامي جدي مي

داند كه حالل خداوند ه دولت را پرهيز از طالق مكروه ميبه كار بردن ابزار نظارتي خود علي
). با اين كه طرح سؤال از رئيس جمهور را با امضاي صد نماينده در 29/1/90، خبرآناليناست (

تواند در صورت طي مراحل دهند، عملي كه ميبه هيئت رئيسة مجلس تحويل مي 6/4/90روز 
رسد كه زمينه براي هي بشود، اما به نظر نمينژاد منتاي مجلس به عزل احمديآئين نامه

موفقيت اين طرح آماده باشد. از قرار، شواهد بر تحمل او تا پايان دورة چهار سالة رياستش بر 
به » ميل آقا«باره را آورديم. او در جايي ديگر خبر از دهند. گفتة باهنر در اينجمهوري خبر مي

). ذوالنور با نظر به همين شواهد است كه 7/3/90، انتخابگذر طبيعي عمر دولت  آورده است (
، زمانه(راديو » تا با كمترين هزينه اين دوره را بگذرانيم«كند: مدارا با او را پيشنهاد مي

داند و بيشتر مايل نژاد را به مصلحت نمي. هيئت رئيسة مجلس هم سؤال از احمدي)31/3/90
علت ظاهري، عدم تمايل به دامن زدن به  نست.آامضاءكنندگان به عدم طرح قانع كردن به 

» جويانةكينه«خورد تند و اي حتي از برخامنه ).6/4/90، انتخاباختالف بين دو قوه است (
نمايندگان به رئيس جمهور در هنگام معرفي وزير پيشنهادي او براي وزارت ورزش اظهار 
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رساند كند و گالية خود را از طريق رؤساي مجلس به اطالع نمايندگان ميناخرسندي مي
رهيز از اللـه محمد يزدي هم نظر رهبر در اين مورد را پ). پيشتر آيت7/4/90.، بي.بي.سي(

). 22/3/90، همانتشنج در كشور و تأكيد بر روشنگري در مقابل اين جريان تعريف كرده بود (
در شرايطي كه رهبر معظم «كند: نيز با اين عبارات نظر رهبر را منعكس مي كيهانروزنامة 

ر كشور تاكيد داشته و حتي د يقانونگذار و اجراي يقوا ميان يانقالب بارها به وحدت و همكار
 نمايندگان نيز، مجلس را به وضع قوانيني در راستاي تسهيل در كار دولت توصيه ديدار اخير با

غيرقابل  ال از رئيس جمهور، آن هم براي ايجاد وحدت، امريؤس ينمودند، چنين طرحي برا
  ).  7/4/90، كيهان نيوز»  (!رسدتوجيه به نظر مي

ر هم وجود دارد: يكي ترس از كميت تر ديگاينها علل ظاهري هستند. دو علت محتمل
نژاد در صورت عزل اوست، كه رهبر خود را قادر بيني اعتراضات هواداران احمديغيرقابل پيش

بيند، آن هم در حالي كه نظام از جانب مخالفان دموكرات و به دست يازيدن به اين خطر نمي
است كه اين عزل به طلب نيز به چالش كشيده شده است. و ديگري لطمة بيشتري اصالح

تر از آن بوده است كه بتوان به نژاد سنگيناي خواهد زد. حمايتهاي او از احمديحيثيت خامنه
هاي زيادي خورده ها زدود. حيثيت رهبر تا همينجا هم ضربهراحتي از آنها گذشت و از خاطره

نژاد را احمدي است. بيش از اين خوش عاقبت نخواهد بود. پس بايد دندان روي جگر گذاشت و
  در دو سال آينده تحمل كرد. 

نژاد به هر صورت، واقعيت اين اي به هر علت كه باشد و مقاومت احمديمالحظات خامنه
شروع شده و رو به پيشرفت دارد. واقعيت اين است كه » جريان انحرافي«است كه روند حذف 

، برخوردار نيست. دست او ديگر اي، به صورتي كه قبالً بودنژاد ديگر از حمايت خامنهاحمدي
آنچنان باز نيست كه هرچه خواست بكند، هر اندازه خواست از فرمان و قانون سرپيچي كند، از 
نظارت دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي برحذر باشد و از شمشير قوة قضائيه در امان بماند. او از 

ر قواي برتر، تمكين به ارادة آنها و اين پس اگر مجالي بيابد تنها در خدمت به نظام است، زير نظ
در محدودة تنگ اختيارات رئيس جمهور. در پشت لج بازيهاي او ظاهراً ديگر قدرتي وجود ندارد 

شوند و تن به گردانند، يا دستگير ميكه به او اجازة خودسري بدهد. يارانش يا از او رو برمي
چينند و دست او را از قدرت كوتاه را مي دهند. بدين ترتيب پر و بال اواعترافات ناخواسته مي

ماند تا انتخابات پيش رو را مهندسي كند. همه چيز كنند. براي او ديگر فرصتي باقي نميمي
نشان از ناپديد شدن هالة امام غايب از گرداگرد او دارد. تنها تمكين محض و ترك ياران است 

  ف سازد.كه شايد بتواند حذف كامل او از عرصة حكومت را متوق
  

  سپاه پاسداران و رهبري
همانند سركوب جنبشهاي مدني و سياسي، بدون » جريان انحرافي«طلبان و حذف اصالح

. سپاه اين خدمات را با 6و ديگر نيروهاي سركوبگر وابسته به سپاه ممكن نبود جسپاه، بسي
ام حكومتي كنندة خود در نظموفقيت انجام داد و با اين عمل بيش از پيش بر وزن تعيين

جمهوري اسالمي افزود. اما سركوب مخالفان تنها منبع افزايش سهم سپاه و نيروهاي امنيتي و 
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هاي اقتصاد، لة اول اشاره كرديم، عرصهماطالعاتي ديگر در حاكميت نيست. همچنان كه در تك
ي از ادامة هائتوانيم تنها به نمونهسياست و فرهنگ را بايستي بر اين منبع افزود. در اينجا مي

ها را در سالهاي اخير اشاره كنيم: در زمينة اقتصادي بيش پيشرفت سپاه پاسداران در اين عرصه
خورد. اختصاص فازهاي جديد از هر مورد ديگر پيشرفت سپاه در بخش نفت و گاز به چشم مي

راي ). واگذاري اج9/3/89، مردمكيك نمونة آنست (» االنبياقرارگاه خاتم«پارس جنوبي به 
 ةكشي سراسري ايران، از طرف شركت ملي گاز ايران نمونكشي گاز، از جمله لولهطرحهاي لوله

. در اين ميان سپاه توانائيهاي دانشي خود در زمينة 7)19/5/89، روز ،است (م. صيامي يديگر
داند كه به قول رئيس دفتر سياسي آن، سرتيپ فعاليتهاي نفتي و گازي را چنان پيشرفته مي

را جايگزين » شل«و » توتال«تواند به راحتي شركتهاي بزرگي چون دار يداللـه جواني، ميسر
وردهاي سپاه در زمينة نفت سپردن رياست اين ا). يكي از آخرين دست8/4/89، بولتن نيوزكند (

االنبياء است. رأي اعتماد باالئي كه وزارتخانه به سردار رستم قاسمي، سرپرست قرارگاه خاتم
 مجلسنمايندة حاضر در جلسه) نشان نفوذ وسيع سپاه در  246از  216به او داد (مجلس 

. سازمانهاي اقتصادي وابسته به سپاه بجز فعاليت در زمينة نفت و گاز، طرحهاي بزرگ 8است
اند. سازي، ساختمان، مترو و غيره را نيز در اين مدت به عهده گرفتهاجرائي ديگري مثل راه

بهار از جملة راه آهن كرانه در منطقة چاخط  و ـ گرمسار)قم (ا حرم طرح راهسازي حرم ت
درصد سهام  49درصد سهام شركت مخابرات و  49اينگونه طرحها هستند. به عالوه، بايد خريد 

). سپاه 6/12/88، روزرفيعي،  هرامشركت تأسيسات دريائي را نيز بر اين فهرست افزود (ب
خواند و از اين كه عرصة اقتصادي را شركت در سازندگي مي پاسداران كلية فعاليتهاي خود در

سپاه «زودتر دست به اين مشاركت نزده است متأسف است. محمدعلي جعفري معتقد است كه 
  ).3/2/90، نفت نيوز» (شدها وارد سازندگي ميبايد زودتر از اين

مخالف در  فعاليت سپاه پاسداران در امور سياسي محدود به سركوب فعاليت نيروهاي
خيابانها، زندانها و دادگاهها نيست، بلكه دامنة آن تا درون مجلس، هيئت دولت، دستگاه 

عالي امنيت ملي و غيره كشيده شده است، عالوه بر همة اينها، سپاه در ديپلماتيك، شوراي
هاي فرهنگي را نيز توسعه داده است. يكي از اين موارد سالهاي اخير فعاليت خود در زمينه

سركوب فعاليتهاي مخالف يا نامطلوب در فضاي اينترنتي است. ايجاد سپاه سايبري در اواخر 
نظارت و بررسي جرائم سازمان  ةوظيف«و با » سايتهاي غيراخالقي«براي انهدام  1387سال 

 اقدامي در اين راستاست » تروريستي، جاسوسي، اقتصادي و اجتماعي در فضاي مجازي ةيافت
 ،گرداب( »شودئي انجام ميهاي اطالعاتي و قضاو هماهنگي ساير حوزههمكاري «با  كه
ة كه يك مركز نظامي و امنيتي در اياالت متحد  (Defense Tech) ةموسس) به قول 10/5/88

اين يك  عالوه بر است. فضاي مجازي نيروي متخصص در 2400داراي آمريكاست، اين سپاه 
آمادة فعاليت در اين زمينه در  ذخيره نيروي عنوانه بز نيهزار نفري 12 تقريباً »مردمي« نيروي

نويسندة مقبول  50تأسيس هزار كتابخانة عمومي و خريد آثار ). 5/9/88، البرزاختيار دارد (
 خبرگزاريسپاه از طرحهاي ديگري است كه سپاه با كمك مالي وزارت ارشاد در دست دارد (

اندازي گروههاي تلويزيوني و فرهنگي بايد از راهدر زمينة فعاليتهاي  ).8/3/90، قرآني ايران
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ويدئوئي و تشكيل معاونت سينمائي به منظور تهيه و پخش فيلمهاي مطلوب نيز سخن گفت 
  ).5/3/90، روزرفيعي،  هرام(ب

در سالهاي اخير سپاه دست به شماري از اصالحات دروني به منظور افزايش توان سركوب 
سپاه استاني و دو سپاه ويژه براي  29ختلف و تبديل آنها به داخلي زده است. حذف لشگرهاي م

به منظور سازماندهي » مقاومت نيروي زميني سپاه«استان و شهر تهران، تشكيل سازمان 
معاونت «نيروهاي مقاومت بسيج در سپاه، ارتقاي  غامفعاليتها و وظايف يگانهاي بسيج، اد

مهيد اقدامات براي مقابله با نيروهاي ناراضي در و ت» سازمان اطالعات سپاه«به » اطالعات سپاه
درون سپاه و بازنشستگان آن از جملة اين اقدامات هستند. ناراضيان دروني ظاهراً آنقدر پرشمار 
و تهديدكننده هستند كه فرماندهي سپاه دست يازي به اقداماتي براي اقناع آنها و جلوگيري از 

ده است. اين ناراضيان، طرفداران بخشهاي مختلف خطرات محتمل از جانب آنها را ضروري دي
طلب و يا كساني هستند كه به برخورد سپاه با اين نيروها در روزها و ماههاي نيروهاي اصالح

وزارت كارمندان معترضند. برخي از آنها را بازنشستگان سپاه و  88بعد از انتخابات خرداد 
  ).25/1/90، 25/12/89، روزرفيعي،  هرامدهند (باطالعات تشكيل مي

 

  
  نتيجه

شود. چنين افزايش سهم سپاه در قدرت ضرورتاً منجر به اشغال مقام رياست حكومت نمي
وحدت دروني سپاه و داشتن عزم تحولي بستگي به تقارن چند عامل ديگر دارد، مانند: 

رو، اندازي در ميان سران اين نيمشترك در اين قصد مفروض، توانائي مقام رهبري در تفرقه
شايستگي او در رهبري حاكميت و حل بحرانهاي آن، باز گذاشتن دست سپاه براي تسلط 

كنندة سپاه به زعامت هاي مختلف قدرت، ميزان اعتقاد عناصر تعيينبيشتر در عرصه
بنابرين مادامي كه عوامل الزم براي جايگزيني رهبري نظام با  روحانيت و واليت فقيه.

آيد. يك طرف مقام ه باشد فرصتي هم براي وقوع آن پيش نميفرماندهي سپاه فراهم نشد
كند و با اتخاذ سياست اعطاي امتيازات و استفاده از روش جابجائي مكرر را حفظ مي رهبري

و طرف ديگر با استفاده از فرصتهاي مناسب و گسترش مدام  نمايدسران سپاه آن را تثبيت مي
دهد. ضعفي ي از حاكميت را به خود تخصيص ميميدانهاي قدرت خود سهم رو به رشد بيشتر
نژاد، در مقام رياست هاي موضعي احمدي»انحراف«كه به واسطة بحران برآمده از خودسريها و 

  جمهوري، رخ داده است يكي از اين فرصتهاست. 
نژاد كرده و نتيجة نامطلوبي اي با حمايت گراني كه طي سالهاي گذشته از احمديخامنه
ار حاصل نموده ناخواسته لطمات سنگيني به اقتدار خود وارد ساخته است. او با اين كه از اين ك

سياست و هزينة سنگيني كه بدين سبب بر حاكميت وارد ساخته است عدم شايستگي خود 
براي رهبري نظام را در ذهن بسياري از اصولگرايان به اثبات رسانده است. نافرمانيهائي كه در 

خورد حاصل هاي اخير در ميان اصولگرايان به چشم مينژاد در هفتهديارتباط با بحران احم
نشينان در تند اين شكست در باور آنها به لياقت رهبري است. اصرار بخش بزرگي از مجلس
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اي به محدود كردن آن، كاهش كردن آتش حمله به دولتيان، كه به رغم نياز و اصرار خامنه
ال از رئيس جمهور با امضاي صد ؤين نافرماني است. طرح سنيافته است، يكي از عاليم ديگر ا

اي بر پرهيز از اينگونه گيري از ياران او، آن هم به رغم تأكيد خامنهنماينده و بازداشت و اعتراف
  . 9هاي ديگري از نافرمانيها هستنداعمال، نشانه

موجب سفرهاي  نژاد در نزد روحانيت، كهاي به توجيه حمايت خود از احمدينياز خامنه
اي، اين بار در حوزة به قم شد، نيز بر ترديد به لياقت خامنه 1389پياپي او در اوائل پائيز 

مؤسسة آموزشي «دهد. به قول عبدالحسين خسروپناه، يكي از مدرسان روحانيت، شهادت مي
انتخابات در مالقاتهائي كه در اين فرصت در رابطه با » علماء«برخي از اعتراضات » امام خميني

شكست در باورها به تشديد ترديد در  ).11/4/90، أين عمارآميز بودند (صورت گرفت توهين
تواند اين سخن مصباح يزدي باشد كه حقانيت واليت فقيه نيز مؤثر شد. شاهد اين فرآيند مي

او بدين سبب ». حتي عاليترين مقامهاي كشور ديگر اعتقادي به واليت فقيه ندارند«گويد مي
  ).  4/6/2011، العربيهبيند (مي» روبرو خود 32بزرگترين خطر و تهديد تاريخ «نظام را با 

شوند، با او اي جمع ميحال اگر با همة اين احوال اكثريت اصولگرايان باز هم دور خامنه
 10بوسنددهند و پايش را ميكنند و در مدح او گاه حتي بيش از پيش شعار ميبيعت مجدد مي

نژاد و هم گوئيهاي احمديطلبيها، ترشروئيها، تكرويها و خالفبه علت واكنش به زياده نه تنها
اي بلكه همچنين به اين علت است كه هنوز محوريت و مركزيت مقام خامنهپيمانان اوست، 

دانند، و هنوز هم منافع خود را زير ساية واليت فقيه را براي حفظ كيان نظام ضروري مي
ز هم نه تنها هيچيك از نظامهاي متصور در خيال گروههاي مخالف را قابل و هنوجويند، مي

نژاد دانند، بلكه طرح اقتدارطلبانه، شبه مدرنيستي و شبه ناسيوناليستي گروه احمديتحقق نمي
بينند كه بخواهند آنرا بپذيرند. در اين تر از آن ميـ رحيم مشائي هم را ناپسندتر و غيرعملي

خود با عباراتي چاپلوسانه دست  مفكرانباح يزدي، به نمايندگي از ديگر هاحوال است كه مص
از «را » وجود مقدس رهبر معظم انقالب«زند. به بازسازي چهرة صدمه خوردة رهبر مي

» نعمتهاي الهي كه خدا براي مسلمانان، بعد از غيبت امام زمان، مرحمت كرده بزرگترين
شمارد و الزم مي» ت و آثار فراواني براي جامعة اسالميبركا«منشاء را رهبر  . وجودخواندمي
طول عمر بيشتر براي رهبر معظم «بگذارد و » در پيشگاه عظمت الهي سر به خاك«داند كه مي

را » شخصيت ايشان«). هم او در جايي ديگر 9/4/90، پايگاه حوزهكند (» انقالب را درخواست
خورد كه او قسم مي». با آن قابل مقايسه نيست كه همة نعمتهاي ديگر«داند آنچنان عظيم مي

است. مصباح يزدي اطمينان دارد  نديده» نعمتي به عظمت نعمت وجودي مقام معظم رهبري«
از جمله صفاتي است كه خداوند همه را » بيني، بزرگواري، دورانديشي، حكمت تقوا، روشن«كه 

مقام معظم «تر از همه اين كه . و مهم11يكجا در وجود مقام معظم رهبري قرار داده است
بدانيم كه مخالفت «). پس  9/2/90، كلمه» (رهبري به اندازة ميلياردها دالر براي ما ارزش دارد

  ». است باللـهشرك فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد با ولي
ا به لقب كنند. او راي در مقام رهبري شركت ميديگراني هم در اين بازسازي چهرة خامنه

)، خبر از 9/4/90، جام جم آنالينكنند (ها منتشر مينامهسازند، براي او ويژهمزين مي» امام«
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دهند، و پيروان را از اين كه آن امام رهبري و عملكرد اين آقا را در خلوت او با امام زمان مي
) . امام 16/10/89، تجلي نوراللـه كاظم صديقي، سازند (آيتپيامي تائيد كرده است مطمئن مي

. اما اينها 12به دنيا آمد» يا علي«شود با اين خبر كه رهبر با گفتن اي هم در قم پيدا ميجمعه
نيست. تشكيل كافي پوشي بر كاهش اعتبار رهبر در نزد، حتي، اصولگرايان همه براي پرده

سال جاري را  حكومت در اوائل مرداد» ههيئت عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گان«
اي داد و اعضايش را هم خودش . دستورش را خامنهدانستتوان نشاني از اين كاهش مي

منصوب ساخت. ولي با اين عمل در واقع بخشي از اختيارات خود را به هيئتي از عناصر 
ه ـالل آيتقانون اساسي را به  110اصل  7كار نظام واگذار كرد: اختيارات مذكور در بند محافظه

ي در مقام رياست هيئت سپرد، بقية اعضاي اين هيئت عبارتند از دمحمود هاشمي شاهرودسي
و سيدصمد  ،عباسعلي كدخدايي ،االسالم سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي حجت

  ). 3/5/90، ايسنا( موسوي خوشدل
در  كند، همانطور كهگرچه ذات قانون، مشورتي بودن اختيارات اين هيئت را اقتضاء مي

متن دستور آمده است، ولي آيا تنها مشورت، ايجاد يك نهاد آن هم براي پنج سال را توجيه 
گويند علت اتخاذ اين تصميم پرهيز از تقسيم كردن اعتبار مقام رهبري در كند؟ ميمي

رويها و را به اين صورت هم تفسير كرد: جلوگيري از تكرار زيادهتوان آناختالفات بين قواست. مي
  اند. اي در اين مورد انجام داده است. در اين صورت لزوم تصميم را فهماندهتباهاتي كه خامنهاش

جرياني كه در اين روند طوالني حذف در جمهوري اسالمي گوي سبقت را از همة رقيبان 
كنندگان در كارترين مجموعه در طيف شركتبرده و تاج پيروزي را بر سر نهاده است محافظه

ترين واقعيتي بوده است كه در طول بينياست. اين خود شايد غيرقابل پيش 1357انقالب 
  سالة اين نظام به وجود آمده است.  تاريخ سي و دو

اگر در دهة اول عمر جمهوري اسالمي اين مقصود تا حد زيادي با استفاده از باور اكثريت 
روي قهر و خشونت، شد و كمتر به كمك نيمردم به صداقت و شايستگي روحانيت حاصل مي

تحصيل آن در دو دهة بعد عمدتاً به كمك نيروهاي امنيتي و نظامي ممكن گرديد. آزمايشي كه 
طلبان براي جلوگيري از روند حذف انجام دادند حركتي بود سست بر خالف جرياني تند، اصالح

تندروي در نژاد و يارانش خالف جريان حذف نبود، و در نتيجه نافرجام ماند. آزمايش احمدي
كارانه. سرشان به خود جريان بود، كوششي بود براي جلو افتادن از آن، با همان گرايش محافظه
اي مانده است و سنگ خورد و از گردونه بيرون افتادند. حاال در اين نقطه از جريان خامنه

طلب خشونتپاسداران، به اضافة ديگر نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي وفادار، و در كنارشان 
ترين بخش روحانيت حكومتي، و همقدمانش در ماندهترين، حريصترين و از نظر فكري عقب

  بازار و ديوان.
اما روند حذف مسيري يك طرفه نيست. طرف ديگري دارد كه روند انزوا و تنهائي است. 

طلب حكار ابتدا حمايت نيروهاي عرفي را از دست داد، بعد ليبرال، چپ، اصالحاكميت محافظه
رود تا بخشي از وصلة تن خود را، در قامت كار عملگراي اسالمي را، و حاال ميو محافظه

كار نيست كه به طور از خود براند. در اين مسير اين تنها حاكميت محافظه» جريان انحرافي«
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بازد، بلكه كل نظام، در هر فزاينده از حمايت مردم محروم مي شود و مشروعيت خود را مي
س و با هر عنواني است، واليت فقيه يا جمهوري اسالمي است. رحيم مشائي به دنبال مكتب لبا

از ادغام » ملي ـ مذهبي«خواند. نيروهاي شده ميرود و دوران اسالمگرائي را تمامايراني مي
اجراي «طلبان ناظر خالي شدن صحنه در پي شعار اند و اصالحنهاد دين و دولت دوري جسته

در داخل، » رعب«هستند. آنچه مانده است حكومتي است متكي بر » ل قانون اساسيبدون تناز
توان كرد راجع به بقية عمر آنست، الي كه دربارة اين حكومت ميؤو منزوي در خارج. تنها س

  تواند در اين انزوا دوام بياورد؟اين كه تا كي مي
ة ديني و انحصارگرائي در روند حذف و انزوا از دو گرايش همبسته به مطلقيت در انديش

كند و گيرد. يكي هيچ خوانش ديني مغاير با برداشت خود را تحمل نميحوزة قدرت نشأت مي
و ديگري هيچ رقيبي را اجازة شركت در زمامداري  حاضر به هيچ گفتگوئي با آن نيست،

ي را خواهد تا با استفاده از آن دگرانديشان ديني و غيرديندهد. قدرت را مطلق مينمي
 . اين دو گرايش را بازتابهائي ويژه در حوزة اخالق و قانون است. مطلقخاموش يا نابود سازد

كند و تهي بودنش از منطق انديشگي انديشي ديني راه را براي فساد و تقلب در انديشه باز مي
. راند، و از آنجا به فساد اخالقي در دنياي تعامالت اجتماعيآن را به خودفريبي فكري مي

اعتنائي به قانون و فرار از هر قرار و هر نظمي است كه بازتابش در حوزة قانون ميل مفرط به بي
پذيرد كه در خدمتش باشد و هر نهاد سد انحصارگرائيش بشود. هر قانون را تنها در صورتي مي

و را تا زماني كه قدرتش را تقويت كند. انعكاس اين گرايش در نهادهاي قانوگزاري، اجرائي 
قضاوت در جمهوري اسالمي اكنون از هر زمان ديگري آشكارتر شده است. مجلس مطيع 
احكام حكومتيِ صريح و نيمه صريح رهبر است، دولت هرجا كه ممكن باشد از اجراي قانون 

سازد، قضاوت به دستور بسته است، خبرگان به سكوت و زند، يا خود قانون ميسر باز مي
ند، و مجمع تشخيص مصلحت از نظرها افتاده است. آنچه از قرار و دهسرائي ادامه ميمديحه

  نهاد باقي مانده است همه در خدمت يك سلسله مراتب شريك در مطلقيت قدرت است.   
  
  
  
 

  
   3تكملة 

  )1390(آبان  تصحيح و توضيح
  

كه خاطرات ناصر كاتوزيان، يكي از شركت  زندگي مناي از كتاب چندي پيش نسخه
. اين 1قانون اساسي است به دست من رسيد تدوين يكي از طرحهاي  پيشنويس ان درگكنند

كتاب حاوي چند نكته در مورد روال تدوين پيشنويس و يك نسخه از متن آن است كه اطالع 
  بينم:خواننده از آن را الزم مي
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ـ پيش از ورود خميني به ايران نهضت آزادي به اشارة خميني ابتكار تهية پيشنويس را 1
در دست گرفت. جمعي در حدود سي نفر از حقوقدانان در منزل احمد صدر حاج سيد جوادي 
به اين منظور به مشاوره نشستند ولي به علت اختالفات زياد به نتيجه نرسيدند. جمع 
محدودتري هم به دعوت ناصر ميناچي در حسينة ارشاد به مشورت پرداختند. تا اين كه حسن 

ي با طرحي پيش ساخته از پاريس به تهران آمد. اين طرح موضوع حبيبي به نمايندگي خمين
 مذاكرة هيئتي متشكل از حسن حبيبي، عبدالكريم الهيجي، جعفري لنگرودي، ابوالفتح بني

صدر از جمع خارج صدر و ناصر ميناچي در جلساتي مخفي در حسينة ارشاد شد. ميناچي و بني
 شدند و بقيه كار را ادامه دادند. 

اده شد. آن را به خميني دادند و به توصية او به مراجع و فقهاي قم. نظر آنها در طرح آم
طرح منظور شد و نتيجه در اختيار دولت موقت قرار گرفت. بازرگان و يداللـه سحابي هم 

پيشنويس اصالح شده «پيشنهاداتي داشتند كه هيئت چهار نفري آنها را در طرح رعايت كرد. 
 باقي ماند.  نيز مدتها بدون اقدام

گويا كميسيون ديگري در نخست وزيري مأمور مطالعه و اصالح آن شده بود و ثمرة كار 
همين كميسيون بدون اين كه از ما توضيح يا مشورتي بخواهند به مجلس خبرگان تقديم 

 ». گرديد

 20اين طرح نسبت به آنچه توسط كميسيون چهار نفره تهيه شده بود حاوي تغيير در 
ساخت و با آن چه در مجلس به كلي هدف و محتواي قانون را دگرگون مي«بود كه اصل مهم 

  ».اي مفاهيم شباهت داشتخبرگان تصويب شد در پاره
نخستين «ـ طرحي كه در بخش پيوستهاي كتاب خاطرات آقاي كاتوزيان زير عنوان 2

است. آمده است همان طرح مصوب كميسيون چهار نفره » پيشنويس رسمي قانون اساسي
معلوم نيست نويسنده چرا با وجود تفاوتهاي زيادي كه بين اين طرح و طرح ارائه شده به 
مجلس خبرگان وجود دارد ـ منظور طرح مندرج در جلد چهارم صورت مشروح مذاكرات 

 مجلس بررسي نهائي قانون اساسي است ـ عنوان رسمي به آن داده است. 

  كنم: ه خارج است. به چند تفاوت بسنده ميلشرح همة تفاوتها از حوصلة اين تكمـ 3
اصل. تفاوت  151اصل است، طرح پيشنويس رسمي  160طرح كميسيون حاوي  ـ الف

و در  34تعداد اصول بيشتر مربوط به فصل حقوق ملت است كه در طرح كميسيون از 
  شود. اصل تشكيل مي 25طرح رسمي از 

با دو اصل است كه در طرح  طرح رسمي داراي فصلي با عنوان دين رسمي، ـ ب
  آمده است. » حاكميت ملي و قواي كشور«كميسيون به صورت يك اصل در فصل 

شود كه در طرح كميسيون تفاوت مهمتر در تركيب اعضاي شوراي نگهبان ديده مي ج ـ
شود، ولي در نفر از قضات ديوان عالي كشور تشكيل مي 5مجتهد و  5حقوقدان،  5از 

نفر از  3استاد دانشكدة حقوق و  3مجتهد،  5مركب است  از  طرح رسمي كميسيون
  قضات ديوان عالي كشور .
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  4تكملة 
  )1390زمستان (

  
كتاب اين ادعاي مندرج در اصل اول قانون اساسي نقل شده است كه در  17در صفحة 

ي كلية كسان«درصد  2/98، »جمهوري اسالمي آري يا نه«، براي 1358پرسي فروردين ماه همه
. »كه حق رأي داشتند به اين كه حكومت ايران يك جمهوري اسالمي باشد رأي مثبت دادند

پيام تلويزيوني «طبق گفتة نخست وزير انتصابي آن زمان، مهندس مهدي بازرگان، كه در يك 
پخش شد تعداد صاحبان حق رأي، يا گروههاي  15/1/58در » دربارة نتايج رفراندوم و تحريكات

هزار نفر يا  288ميليون و  20ميليون نفر بود. از اين عده  22له و بيشتر مردم سا 16جمعيتي 
درصد موافق جمهوري  99پرسي شركت كردند و از ميان اين تعداد درصد در همه 5/92

 7الي  6پرسي هم] درصد [شركت نكردگان در همه 5/7اين «اسالمي بودند. او اضافه كرد كه از 
طور عادي و طبيعي بدون اين كه مخالف بوده باشند شركت  درصدش كساني هستند كه به

  . 1»اندنكرده
ناصر پاكدامن، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران چند روز بعد از اين پيام، در تفسيري كه 

، منتشر كرد نادرستي اين ارقام را بر اساس آمار حاصل 20/1/58 آزادي،بر اين ارقام در روزنامة 
. 2آشكار ساخت 1358و  1355و نرخ رشد جمعيت در سالهاي بين  1355از سرشماري سال 

. 3هزار نفر بود 708ميليون و  33چيزي بيش از  1355طبق اين آمار جمعيت ايران در سال 
داد. با احتساب سال و بيشتر تشكيل مي 15درصد از اين تعداد را جمعيت گروههاي سني  53

توانست خيلي نمي 1358جمعيت در سال  درصدي رشد ساالنة جمعيت تعداد كل 7/2نرخ 
درصد اين تعداد يا سهم واقعي واجدين  53ميليون نفر بوده باشد. با اين حساب  36بيشتر از 

ميليون. حال اگر  22ميليون نفر بوده باشد و نه  19توانست تنها رقمي در حدود حق رأي مي
درصدي  53تي با قبول سهم ميليوني بازرگان را مبناي محاسبه قرار بدهيم بايس 22رقم 

ميليون نفر، براي كل جمعيت ايران برسيم، رقمي  41ساله و بيشتر به رقمي باالي  16جمعيت 
توان گفت كه اين اولين تقلب در امر . به اين ترتيب مي4به تحقق رسيد 1361كه تازه در سال 

  پرسي و انتخابات در جمهوري اسالمي بود. همه
قرار مردم  در برابر انجام گرفت كه گزينشيپرسي در طرح ين همهتقلب بزرگتر در مورد ا

طوري طرح شده بود كه مردم، اگر خواهان ادامة نظامي نبودند كه تازه عليه آن  گزينش دادند.
توانستند رأي بدهند، نظامي كه در آن زمان انقالب كرده بودند تنها به جمهوري اسالمي مي

اعتراضات زيادي  در همان زمان. 5توانستند داشته باشندنميهيچ اطالعي و هيچ تصوري از آن 
در شمارة » كنيمچرا در رفراندم شركت نمي«عليه اين تقلب آشكار انجام شد. از جمله در مقالة 

مقاله . منتشر شد 8/1/58، ارگان جبهة دموكراتيك ملي ايران كه در تاريخ آزاديروزنامة  اول
خواستند بدين زمان دربارة رفراندم و كالهي بود كه ميمفصل، مستدل و حاوي نظر اين سا
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وسيله بر سر مردم بگذارند. در اين مقاله جبهة دموكراتيك ملي مردم را به عدم شركت در 
   .6رفراندم دعوت كرد

 

  
  
  
  

  بعدالتحرير
  

مهر همين سال اتفاقات زيادي در ماه تا اواخر  1390خرداد ماه اوائل  ةبين ميان ةدر فاصل
ه افتاده است كه اشاره به سه مورد از آنها را الزم ديدم. دو لمة روندهاي بررسيده در اين تكادام

  مورد آن مربوط به سپاه است:
 ةمهر ماه در مراسم توديع جانشين نمايند 18كل سپاه، در روز  ةسردار جعفري، فرماند

مأموريتهاي سپاه «كند: يولي فقيه در اين نهاد با اين عبارات بر وسعت اختيارات سپاه تأكيد م
همانطور كه مقام رهبري هيچگونه  ...نظامي و دفاعي و امنيتي نيستة محدود به عرص

اند محدوديتي براي سپاه در انجام مأموريت در ابعاد مختلف دفاع از انقالب اسالمي قائل نشده
وردهاي آن نگه او دستدفاع از انقالب اسالمي ة ها آمادعرصه ةسپاه نيز امروز خود را بايد در هم

  . 1»دارد
دهد: يك مقام آگاه در نشان مياين خبر را يكي از ابعاد مختلف دفاع مورد نظر سردار 

اشاره به مالقات جمعي از فرماندهان سپاه و اعضاي نمايندگي  روزاينترنتي  ةمصاحبه با روزنام
جمع  در اين ديداركند ، ميولي فقيه در اين نهاد با سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي

ا آينده آماده كند. آنها ب يجمهور تساهند كه خود را براي انتخابات رياخومزبور از نامبرده مي
، و »بايد به راحتي رد صالحيت كرد«نژاد در آن انتخابات را احمدي ةند نمايندگوياطمينان مي

ه ـسردار يدالل». ميدان خارج كرداز  يريزي صحيحهمبايد با برنا«افرادي مانند قاليباف را 
قاليباف  ةبه نظر من بايد فتيل:«سياسي سپاه در اين جمع اضافه كرده است  ةجواني، رئيس ادار

 قبالً«جليلي ضمن تشكر پاسخ داده است كه ». انتخابات خاموش كنيم زهمين ايام قبل ا را در
ام. ولي اگر ايشان و بررسي بودهاين مدت مشغول فكر  هم از بيت تماسهائي با بنده بوده و در

  .2»توانم نه بگويمامر كنند من نمي
هاي مورد نظر تنها يكي از گزينه انتخاب جليلي براي سمت رياست جمهوري آينده ظاهراً

ديگر حذف سمت رئيس  ة. گزيناست نژاد و يارانشسازان براي رهائي از شر احمديآينده
   :مت به يك نخست وزير است، تدبيري كهساين جمهور از نظام حكومتي و سپردن 

  كند، اصطالح پارلماني تبديل مينظام باصطالح جمهوري را به نظام ب ـ1
  ، كندوسيعتر مياجرائي را  ةنظارت مجلس بر رئيس اسمي قو ـ2
  افزايد، حاكميت رهبر بر هردو نهاد ميقدرت بر  ـ3
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    كند.مت را حذف مياختيار ديگري از مردم در امر دخالت در حكو ـ حق و4
نخست رهبر شود. در اين حالت نظام از شر عنوان سخت ناجور جمهوري هم خالص مي

توانند كند. اسم نظام را هم ميوزير را به ميل خود انتخاب و براي تصويب به مجلس معرفي مي
  . تغيير بدهند» پارلماني ةلقطواليت م«به 

اصولگراي مجلس در  ةتدا حميد كاتوزيان، نماينداين گزينه را اب ةبه هر حال گفتگو دربار
اي ادامه يافت تا اين كه سي شهريور سال جاري در مجلس آغاز كرد. پس از آن در سطح رسانه

خواند، اقدامي كه به » ممكن و بدون اشكال«اي آن را اقدامي مهر ماه همين سال خامنه 23در 
  . 3»تواند مانع تحجر نيز بشودمي«ن كه آو تدابير  هاي نظامعنوان گامي در تغيير سياست

اين كه نظام كدام يك از اين دوگزينه را در نهايت انتخاب خواهد كرد پرسشي است كه 
  در طي يك سال آتي پاسخ داده خواهد شد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1-www.entekhab.ir/fa/news/40722 

2-www.roozonline.com/pesian/news/newsitem/article/a64147dceb.jalili.html 

3-ttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/10/111016_l78_khamenei_par_vs_pres.shtml 
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  حواشي
  
 

 بخش اول

  
1   
ي خميني بر مبناي درسها 1349است كه گويا بار اول در سال  واليت فقيهيا   حكومت اسالميمنظور كتاب  ـ  1

در عراق، تنظيم و منتشر شد. اما انتشار وسيع آن در ايران تنها در آستانة انقالب ممكن شد،  1348در بهمن ماه 
توان با اطمينان گفت  كه . مياكبر جهاد ةبه ضميم طاءغالاي از امام موسوي كاشفنامهبه نام  1356يعني در سال 

ه در انقالب از وجود اين كتاب و طبيعتاً محتواي آن اطالع داشتند. كنندتنها تعداد بسيار نادري از مردم شركت
ـ  2     اي صادق است.     كه به نهضت بنيادگرائي پيوسته بودند تا اندازه هم اين گفته حتي در مورد كساني

 به .گشرط مرجعيت در بازنگري قانون اساسي حذف شد. در بارة اين تغيير در قانون اساسي و تغييرات ديگر، ن
شئون و «تحت عنوان  1365منظور بخشي از كتاب مزبور است كه در سال ـ  3     فصلهاي دوم و سوم.     

در نجف است كه  1348حاصل مجموعة درسهاي خميني در بهمن  البيعمنتشر شد. كتاب » اختيارات ولي فقيه
  .168 .، ص1378كديور،  نگ:خود او آنرا به عربي در آورد. 

  
2   
صدر، معاون اللـه بنيد صدر حاج سيدجوادي، ناصر ميناچي؛ وزير ارشاد اسالمي در دولت موقت، و فتحـ احم 1

الهيجي، در مصاحبه با عبدالكريم دادند (وزارت دادگستري نيز اعضاي غيرثابت اين كميسيون را تشكيل مي
،  بهمن و 51، ش. ايران فردا در: ،سيدجوادي و ميناچي، مصاحبه با احمد صدر حاج1377 الهيجي،نويسنده)، 

، محمد 1در زيرنويس  ـ بنا به اظهار ناصر ميناچي در مصاحبة مذكور 2.          25- 28 .، ص1377اسفند 
بازرگان، نخست وزير  دياللـه پيمان نيز در اين كميسيون شركت داشتند. عبدالكريم الهيجي، مهبهشتي و حبيب

 نگ:يك جلسة اين كميسيون شركت كرد.  كند. الهيجي خود تنها دراز اعضاي اين كميسيون ذكر مي هم را
 ) هم حاوي اطالعاتي در بارة اين كميسيون هست.         331، ص.1368( خاطرات كريم سنجابي. 1377 الهيجي،

در قانون اساسي تشخيص نسبت بين مصوبات مجلس با شرع اختصاص به فقهاي آن شورا دارد. در اينجا تنها ـ  3
مصاحبه با ـ  4يابد.          مورد تفسير قانون اساسي است كه تصويب آن با اكثريت سه چهارم اعضاء اعتبار ميدر 

امام و مراجع عظام آن را مالحظه، مطالعه و با اصالحاتي جزئي «ـ  5.         18/4/77(لندن)  كيهان و نويسنده
. 331، ص. 1368 سنجابي خاطرات كريمـ  6        .   35 .، ص1362، نهضت آزادي :. نگ»تائيد كرده بودند

آورد كه يكي از آنها به جنسيت رئيس ) شش مورد را به خاطر مي17، ص.51، ش.1377اللـه سحابي (عزت
هر "مرحوم بهشتي و علماي عضو حزب جمهوري اسالمي آورده بودند « .جمهوري و نخست وزير ارتباط داشت

     آنها موافق بودند كه زنان هم حق احراز اين مقامات را داشته باشند.      ». "عهمرد شي"نه هر   "ايراني مسلمان
نهضت ،  26/3/58 .،ك: ، دريداللـه سحابي و بهشتي نگ: ـ  8 ، و مصاحبه با نويسنده.         1377بني صدر، ـ  7

 نگ:ـ  9به با نويسنده.         ، و مصاحبه با نويسنده؛ سالمتيان در مصاح1377صدر، ؛ بني35، ص. 1362 آزادي،
، 1363هاي امام خميني در نجف، پاريس و قم. مركز نشر دانشگاهي، تهران، . مصاحبهطليعة انقالب اسالمي

.         81، ص. همانجاـ  11انجام گرفت.          16/4/57. اين مصاحبه در روز 64، ص. همانجاـ  10.         30ص.
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، 456(ش.  انقالب اسالمي در هجرتصدر در همينجا و بعدها در نشرية . بني و... 325 .، ص1361صدر، ـ بني 12
كند كه وقتي او در نجف خميني را متوجه اثرات منفي نظرية واليت فقيه كرد او در جواب ) ادعا مي24/4/78

» و اساسي بريزيد. خواستم فتح بابي كرده باشم تا امثال شما و آقاي مطهري بنشينيد، كار كنيدمن مي«گفت: 
آقاي خميني آن را كار خوبي «را نوشت، كه  هاي حكومت اسالمياصول پايه و ضابطهصدر پس از اين، كتاب بني

اي از مكتوبات، سخنرانيها، پيامها و مجموعه. اين كتاب  كه تحت عنوان 1360دهنوي، نگ:ـ  13   ».      شمرد
منتشر شد مأخذ اين استنتاج من  )1357مهرماه  14رت به پاريس (تا هج 1341فتاوي امام خميني از نيمة دوم 

رود.         ، كه قبالً به آنها اشاره شد، نمييعبالو  واليت فقيهاست. در اين كتاب البته سخني از دو نوشتة خميني: 
از «) گفت: 2/12/57.، (كو در مصاحبه با هم. 12/11/57 ،.كدر: ترجمه شده  لوموندبا  اومصاحبة  نگ: ـ  14

العظمي خميني، رهبر انقالب ايران، مستفاد اين است كه در رژيم اللـههاي حضرت آيتمجموعة بيانات و مصاحبه
ـ  15».         گيردكند و تصميم ميجمهوري اسالمي به هرحال ملت ايران است كه براي سرنوشت خود فكر مي

از جمله به صورت چاپ بخش اول فصل دوم كتاب ـ  16   .      434، ص. 1368.  سنجابي، 13/12/57 همانجا،
، آن هم به صورتي كه  )10/57(/19 كيهانخميني در شكل يك مقالة مستقل و به امضاي خميني در  واليت فقيه

صدر ، در: بني24/4/58، انقالب اسالميسرمقالة روزنامة  نگ: ـ  17 گويا او اين مقاله را تازه نوشته است.        
، همانجادر مسجد هدايت، در مقابل دانشجويان، در،  2/5/58. همينطور به سخنراني او در روز و... 53، ص.1358

طرح كلي و  65بخش بزرگي از آن  ـ 19          .31/3/58، .آ، جمعبندي هفتگي نگ:ـ  18.         و... 315ص. 
 نگ:مجلس خبرگان واصل شده بود ( پيشنهادي كه براي جايگزيني يا اصالح پيشنويس به دبيرخانة 4000

) برخاسته از قلم اين نوع كسان بود. مطبوعات آن زمان اين پيشنهادها را منعكس 307، 3، ص. 4، ج. خبرگان
مثالً در ـ  21.         20، ص.1365 خميني،؛ همينطور در: 47، ص. 1361ـ خميني،  20 كردند.        مي

. 40، 35، ص. 1362مركز نشر دانشگاهي  نگ:. 10/8/57در گاردينار روزنامة مصاحبه با تلويزيون اتريش و خبرنگ
) خميني در متن برنامة سياسي كه او در پاريس براي حكومت جديد نوشته 24، ص. 1377به قول ابراهيم يزدي (

ر آقاي خميني اصرا«بود، واژة حكومت اسالمي را خط زد و به جاي آن اصطالح جمهوري اسالمي را گذاشت. 
. او با اين 11/12/57 ،.ك نگ:ـ  22         .»داشتند كه به جاي حكومت اسالمي نوشته شود جمهوري اسالمي

اعالم كرده » راتيك اسالميجمهوري دموك«گفته در عين حال به طور علني با بازرگان كه نام حكومت جديد را 
اساسنامة  1فقت او با اين مضمون مادة ) مخالفت كرد. اين كار به معني پس گرفتن موا 30/11/57، .كبود (

، بازرگان نگ:نامد. خواست ميشوراي انقالب نيز بود كه حكومت مورد نظر را به همان عنواني كه بازرگان مي
در بدو ورودش  1357مهر  22) خميني عنوان جمهوري را اول بار در 170:  1378. به قول كديور(42، ص. 1361

در  فيگاروبا انقالب تأسيس شد. استناد او به مصاحبة خميني با خبرنگار روزنامة  به پاريس به حكومتي داد كه
توان يك گويد: طبيعتاً ميهمين روز است. او در آنجا در پاسخ اين سئوال كه رژيم مورد نظر او چگونه است مي

.         16/12/57 ،.ك نگ:ـ  23.         23، ص. 1363 مركز نشر دانشگاهي، نگ:جمهوري اسالمي را در نظر گرفت. 
گفته بود:  كيهاندر حضور هيئت تحريرية  4/11/57. هم او در تاريخ 15/12/57، .كسخنراني او در  نگ:ـ  24

يك سخنراني ديگر  نگ:همچنين، ». كنيمآزادي كسي را سلب نمي«و قول داده بود كه » اسالم دين آزادي است«
. اينها زمانيست كه هنوز هيچ سخني از واليت فقيه 28/12/57، . .اط، او در بارة اصول بنيادي جمهوري اسالمي

زاده، از رهبران . عالمة مفتي26/12/57و  11/57//17 ،ك.مصاحبة مطبوعاتي طالقاني،  نگ:ـ  25  گويد.       نمي
صدر ) و بني21 ، ص.1377يزدي (ـ  26          .21/12/57 ،.كنگ:مذهبي سني كرد، نيز از اين قولها مي داد. 

كرد، و او همان ها و سخنرانيهاي خميني را آماده ميكنند كه مصاحبه) از هيئتي صحبت مي330 ، ص.1361(
داد. اعضاي اين هيئت طبق گفتة يزدي، خود او، موسوي خوئينيها و كنندگان ميشده را به پرسشجوابهاي تعيين

صدر كند. از جملة خدماتي كه بنيرا هم به آنها اضافه مي زاده و احمد خمينيصدر، قطبحبيبي بودند. اما بني
گويد كه خميني هم نظر او مدعي انجام آنست، آگاه ساختن خميني از قبح طرح واليت فقيه در پاريس است. و مي

يك نمونه براي طرح ـ  27     ).    و... 158، ص. 138، بني صدر، و بعد از آن 327 ، ص.همانجارا پذيرفت (
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خود است، مثال در اعطاي » حق شرعي«ناد او به تواليت فقيه در اظهارات خميني در آن زمان، اس ضمني
كديور،  نگ:. براي چند نمونة ديگر 1، ص. مشكالت...، بازرگان نگ:مأموريت تشكيل دولت موقت به بازرگان. 

هنگامي كه خميني در پاريس صدر در مصاحبه با نويسنده گفت بني ـ 28         .بعد از آن و 179، ص. 1378
كرد. سالها بعد، دانست. بازرگان تصور اين واقعه را هم حمل بر ديوانگي ميبود هنوز سقوط رژيم شاه را ممكن نمي

اي خواند كه به وسيلة خميني تحقق اللـه مهدوي كني، دبير جامعة روحانيت مبارز، واليت فقيه را معجزهآيت
توانند به اين حق كردند كه ميكه اكثريت فقها موافق واليت فقيه بودند ولي باور نمييافته بود. او به خاطر آورد 

) پنهانكاري خميني در اينمورد را ...و 175: 1378كديور (ـ  29.         27/12/1370، .ر. نگ:خود دست بيابند. 
علت تقيه از نظر او اين واقعيت بود خواند كه شرعاً جايز است. مي» تقية مداراتي«يا » تقية خوفي«متعلق به مقولة 

مجاهدين خلق،  نگ:ـ  30  ».       ديدندمهياي پذيرش واليت فقيه نمي«كه خميني مردم را در آن شرايط 
ـ  31 .        را منعكس مي كنند مواضع سازمانهاي سياسي .و روزهاي پس از آن 27/12/57.، كو  ،.آ؛ 1358

نيز  26/10/57. در يك اعالمية مطبوعاتي در روز 341، ص.1362خميني، ؛ 1ص.  بازرگان، مشكالت...، نگ:
در همان روز  اطالعات. 20/1/58، آ نگ:ـ  32   تشكيل اين مجلس به همين منظور را اعالم كرده بود.       

س سخنان خميني در برابر كاركنان فوالد اصفهان را درج كرده بود كه از مخاطبان خود خواسته بود براي مجل
جبهة ملي،  قول.  به 16/1/58.، كـ  33     مؤسسان رأي به نمايندگاني بدهند كه شايستة اين مقام باشند.     

، آئيننامة انتخاباتي مصوب شوراي انقالب، براي  هر صد هزار نفر يك نماينده در نظر گرفته بود         3، ص. 1358
و فروردين سال  بعد سر  57ت كه اين پيشنهاد از اسفند سال عبدالكريم الهيجي در مصاحبه با نويسنده گفـ  34

، ش. 1378اللـه سحابي، زاده گفت كه پيشنهاد را خميني داده بود. ولي عزتقطب صادقزبانها بود.  او به نقل از 
مجلس  گويد به خاطر ترس از اينكه روشنفكران تريبونداند و مي، خود را باني پيشنهاد ميو بعد از آن 6، ص. 52

. 35، ص. 1362 نهضت آزادي نگ:ـ  35مؤسسان را به دست بگيرند، آن طرح را به شوراي انقالب داد.         
دربارة قانون اساسي و مجلس  در آن اللـه طالقاني خبر از نشستي داد كهاز قول آيت 58خرداد  2در روز  آيندگان

زاده و تشكيل شد. از ميان مكالها قطب 58رداد اين نشست در اول خـ  36مؤسسان صحبت شده بود.        
صباغيان مخالف  هاشمصدر، احمد صدر حاج سيد جوادي و كتيرائي موافق پيشنهاد بودند و بازرگان، بنيمرتضي 

سيد صدرحاج احمد ،24، ص.1368 سنجابي،و  316، ص. 1361، صدربني. 35، ص. 1362 نهضت آزادي،آن: 
ها خبر اين نشست را، بدون ذكر جزئيات موضوع مورد مذاكره در آن درج كردند: امه.  روزن25، ص. 1377 جوادي،

.         )4/3/58، .آو .، كاللـه طالقاني گفت جزئيات را تا يك هفتة بعد به اطالع عموم خواهند رساند . آيت2/3/58.، ك
صدر . بني333، ص. 1368سنجابي، ، 386، ص. 1361صدر، بني نگ:ـ  38   .       39يادداشت شمارة  نگ:ـ  37

هي ميگيد مجلس مؤسسان. خيال «كند: ) حرف رفسنجاني را طور ديگر نقل مي199، ص. 1380در جاي ديگر (
كنند توي قانون مي«و فالن » آيندآيند؟ يك مشت متعصب خشك و متحجر. اينها ميكنيد چه كساني ميمي

، ش. 1378اللـه سحابي (عزت». اين پاكيزگي تهيه شده تصويب بشوداساسي. بگذاريد آقا اين قانون اساسي كه به 
كند. احمد علي بابائي، از ) هم اين گفتة سنجابي را با عباراتي ديگر، ولي با همين مضمون، نقل مي6، ص. 52

مجلس  كند كه بهشتي بازرگان را از خطر سپردن كار بهاللـه طالقاني اين گفته را تائيد ميمعتمدان نزديك آيت
.         35، ص. 1362، نهضت آزادي نگ:ـ  39      مؤسسان به همين دليل برحذر داشته بود (مصاحبه با نويسنده).    

اللـه شريعتمداري، حزب جمهوري خلق مسلمان و تعداد زيادي از جبهة دموكراتيك ملي، جبهة ملي، آيتـ  40
 20و 14، 10، 7، 6، آيندگان نگ:ران از جملة معترضان بودند. نگاران، حقوقدانان و روشنفكدانشگاهيان، روزنامه

مبدع اين تغيير نام گويا بهشتي بوده ـ  41. همچنين نشريات سازمانهاي نامبرده.        1358تير  9خرداد تا 
    . خواهيم ديد كه نام مجلس خبرگان تناسب بهتري با تركيب آن داشت.     12، ص. 1367، نهضت آزادي نگ:است. 

. و آئيننامة اين مجلس، در: 52، ص. 1358، مجموع قوانين نگ:تصويب شده بود.  14/4/58اين قانون در ـ  42
. 200، ص. 1380صدر . بني387، ص. 1361صدر،  به بني نگـ  43     .      61 ، ص.1، ج. 1365-1369مدني 

د كه مجلس نامبرده متشكل از حقوقدانان، حسن نزيه در مصاحبه با نويسنده گفت كه انتظار طالقاني هم آن بو
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يكي از استثنائات نادر از اين ـ  44     روشنفكران، نويسندگان و كساني باشد كه به كار قانونگذاري وارد باشند.     
با سه تن از مستشرقان اروپائي كرد. او در آنجا در ذكر  1357اي بود كه منتظري در اواخر دي قاعده، مصاحبه

سخن گفت و اضافه كرد كه » اجتهاد، يعني تخصص در شناخت مسائل اسالمي«م براي اعمال حكومت ازصفات الز
.، ك نگ:صد در صد اسالمي بر اساس ضوابط قرآن و سنت پيامبر و ائمة اطهار خواهد بود. «رژيم آينده 

. 31/3/58، همانجاـ  46 .         4/5/58و  4/4، 31/3و 28.، ك نگ:به عنوان نمونه ـ  45   .      28/10/57
اين نيست كه همة كساني كه از موضع حمايت از واليت فقيه به نقد پيشنويس پرداختند طبق اين  مامنظور 

كند ، صحبت از دو پيام مي282، ص. 1منتظري در خاطرات خود، ج.ـ  47    كردند.     برنامة احتمالي عمل مي
در جلد دوم خاطرات او چاپ شده  59دو پيام زير عنوان ضميمة  منتشر شده بود. متن اين 1/4/58كه در روز 

آمده است مطابقت دارد. او در پيام دوم كه مفصلتر هم هست، تعداد زيادي از  كيهاناست. پيام اول با آنچه در 
مام دهد و واليت را حق حاكميت فقيه از ناحية ااصول پيشنويس را از موضع نظرية واليت فقيه مورد نقد قرار مي

نويسد كه اين اصل شمرد ميمي» مبناي حكومت«را » آراي عمومي«پيشنويس كه  3خواند. او در نقد اصل مي
منتظري در ». آراي عمومي بر اساس قوانين حياتبخش اسالم مبناي حكومت است«بايد بدين نحو تصحيح شود: 

صد اسالمي و دور از موازين غربي باشد.         ، نيز خواستار آن شد كه قانون اساسي صد در20/4/58،كيهانمصاحبه با 
هاي ديگر از انواع دخالتها را . نمونه25/5/58، خ. م. نگ:اين در حالي بود كه او انتخابات را تحريم كرده بود. ـ  48
) و 15/5/58( كار)، 16/5/58( اتحاد چپ)، 21/5/58( نداي آزادي، 58/)17/5و  10( آزاديتوان از جمله در: مي

، يك نمونة آنرا از انتخابات تهران منتشر 15/5/58، كار روزنامةـ  49) دنبال كرد.         16/5/58تا  2( يندگانآ
با امضاي روحانيت مبارز تهران و جامعة مدرسين حوزة علمية قم، و با نام  ، از جملهآگهي استيك كند؛ مي

اين تذكري بود كه سالمتيان در ـ  50اده است.         شود خميني انتخاب آنها را دستور دنامزدهائي كه ادعا مي
.، ك نگ:ـ  52الف، ضميمه.        1358، سازمان مجاهدين خلق نگ:ـ  51مصاحبه با نويسنده داد.         

را بر شمرده است. در همين روزنامه و در همين روز زير » جنايت«. جامعه در اين تلگراف برخي از موارد 16/5/58
به مواردي از اعتراض به انتخابات در استانهاي آذربايجان » اعتراض مردم چند استان به نحوة انتخابات«عنوان 

، Bakhash، 1986 ،11/5/58، .آيندگان نگ:ـ  53كنيم.        شرقي، كردستان، سيستان و فارس برخورد مي
.        270، ص. 1467حكيم، نگ: بود. ميليون نفر  7/10كنندگان در انتخابات ـ تعداد شركت 54  .       80ص. 
آمد شهريور در حضور رهبران حزب جمهوري اسالمي گفت اگر قاسملو به تهران مي 23خميني در روز ـ  55

           .37، ص. 1362، نهضت آزادي نگ:ـ  56   .       25/6/58 .، ك نگ:داد او را دستگير كنند. دستور مي
اكبر قرشي پيشنهاد كرد كه مجلس اين طرح را مبناي جاهدين انقالب اسالمي. علياز جمله طرح سازمان مـ  57

صدر در مصاحبه با نويسنده از طرح حسن آيت صحبت كرد، ). بني73، ص. 1 ،.ج كار خود قرار دهد. (خبرگان،
ني اجرا شد. اين روش به خواست خميـ  58     داد.     ماده به ولي فقيه اختيارات وسيع مي 16طرحي كه در 

ملت ايران و رهبر عاليقدرمان «بهشتي در پاسخ حجتي كرماني كه خواستار بحث بيشتر دربارة اين اصل بود گفت: 
 1367ـ در بازنگري قانون اساسي در سال  59          ).383، ص. 1 ج.، (خبرگان،» با نظر شما مخالف هستند

مطلوب در ميان مراجع بود كه بتواند جانشين خميني  شرط مرجعيت را حذف كردند. علت اصلي فقدان يك فرد
  .Schirazi، 1991 نگ:بشود. 

  
3  
با  57رأي، اصل  65ممتنع از ميان  4موافق و  53با  5رأي، اصل  66ممتنع از ميان  2موافق و  60با  2ـ اصل  1

أي. نمايندگان اقليتهاي ر 61ممتنع از ميان  4موافق و  57با  110رأي، اصل  65ممتنع از ميان  4موافق و  51
اي ظاهراً جملهـ  2    .      281: 4 ،.ج ،خبرگان نگ:نفر) به احتمال زياد جزء مخالفان و ممتنعان بودند.  4ديني (

عنوان كرده  اصول پايه و ضابطه هاي حكومت اسالميصدر است، كه در كتاب در ارتباط با نظرية همه امامي بني
در مصاحبه با نويسنده از يك نشست مخالفان و منتقدان واليت فقيه در مجلس بني صدر ـ  3         است.
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خبرگان سخن گفت كه در آن حاضران دربارة امكانات يك عمل مشترك در داخل مجلس گفتگو كردند. خود او، 
، مكارم شيرازيناصر گلزادة غفوري، حسين اللـه سحابي، اي، عزتمقدم مراغهاللـه رحمتطالقاني، محمود 

حجتي كرماني و احمد نوربخش در اين نشست شركت داشتند. از جمله پيشنهادات مورد بحث محمدجواد 
 استعفاي دسته جمعي حاضران بود كه مورد قبول قرار نگرفت. طالقاني از جملة مخالفان اين پيشنهاد بود، زيرا آن

ست. قرار شد در جلسات مجلس شركت دانكرد بيفايده ميمي» اين آقايان«را به خاطر حمايتي كه خميني از 
 صدربني» ولي جز من كسي نايستاد.«قدم به قدم به مخالفت با واليت فقيه بپردازند. » بدون ترس و واهمه«كنند  و 

آيه در قران را ذكر  700تا  600دليل براي باطل بودن واليت فقيه آورد، مغايرت آن  با  9سپس حكايت كرد كه او 
، رهبر، بر خالف پيشنهاد منتظري، فقط همان اختياراتي را داشته باشد كه 110در اصلكرد و موجب شد كه 

هم مطالبي دربارة اين نشست و نقش خود در مجلس  درس تجربه كتاب ) در1380( صدربنيتصويب شد. 
مجلس گويد كه فرماندهي كل قوا، كه تصويب شد، جزو پيشنهاد او به مي 110نويسد. در مورد اصل خبرگان مي

حسن نزيه در مصاحبه با نويسنده گفت خميني از فرط عصبانيت بازرگان را تهديد كرد ـ  4       نبوده است.    
، در مصاحبه با نويسنده، مبتكر طرح انحالل بود، گفت به قول خود . عباس اميرانتظام كهمزنمي من تو دهنتكه 

ي را شب قبل از مصوبة هيئت وزيران مطلع كرده بودند.  مالقات با خميني فرداي آن روز انجام گرفت. ولي خمين
فر صباغيان و معينهاشم يزدي، ابراهيم ميناچي، ناصر وزير به طرح رأي موافق داده بودند. مخالفان  22تن از  18

. 1377سيدجوادي، صدر حاجاحمد   ؛36، ص. 1362، نهضت آزادي نگ:ـ براي اطالع بيشتر  5       بودند.   
. او در اين مصاحبه به 9/4/1359 .،كاللـه صدوقي، دادستان كل دادگاههاي انقالب، در: ة مطبوعاتي آيتمصاحب

كند كه در آن شرح ماجراي تصميم هيئت دولت به انحالل مجلس خبرگان اي از عباس اميرانتظام اشاره مينامه
برخي از مخالفان و موافقان تصميم ) نيز نام 1377 صدرحاج سيدجوادي، احمد نگ:آمده است. ناصر ميناچي (

اي خامنهسيدعلي رجائي و محمدعلي رفسنجاني، اكبر علياو، ابراهيم يزدي، خود هيئت دولت را ذكر كرده است. 
انقالب اسالمي  نگ:حبيبي، احمد صدر حاج سيدجوادي از جملة موافقان. حسن فروهر، داريوش مخالف بودند و 

به مناسبت استعفاي خود از سمت  1358آبان  16بازرگان در پيامي كه در ). 1383( 335/334، ش. هجرتدر 
-حافظي ميمن با اين نگراني بزرگ خدا«گفت: نخست وزيري به مردم داد به اتهامات خميني پاسخ داد. از جمله 

تكليفي باشد و حاكميت ملت كه كنم كه مملكت بعد از تصويب قانون اساسي باز هم دچار هرج و مرج و بي
جانشين خداست ـ خدا و خلق ـ وجود نداشته باشد، بلكه حاكميت طبقاتي ـ و لو طبقة روحاني ـ وجود داشته 

 5طبق اصل دوم متمم قانون اساسي، به انتخاب مجلس، ـ  6          و. 288، ص. مشكالتبازرگان،  نگ:» باشد.
صوبات مجلس داشتند، اگر آنها را مخالف با مجتهد مورد نظر مراجع تقليد حق وتو در مقابل م 20مجتهد از ميان 

شريعتمداري به قول  اللـهآيتـ  7 ... .        و 222، ص. 1357رحيمي،  نگ:ديدند. مي» قواعد مقدسة اسالم«
فرزند ايشان، حسن شريعتمداري، در مصاحبه با نويسنده، نظر خود دربارة واليت فقيه را در يك سلسله درس در 

شيخ ـ  8  خاب مجلس خبرگان مطرح كرد. نوار ظبط شدة اين درسها موجود است.       مشهد، پيش از انت
 ،.خ. م نگ:عزالدين حسيني به عنوان يك رهبر مذهبي اهل سنت نيز مخالفت خود را با واليت فقيه اعالم كرد. 

يك مصاحبة مطبوعاتي  اللـه صدر بالغي دراالسالم هادي خسرو شاهي و آيتحجت ،منظورـ  9       .    15/7/58
اللـه شريعتمداري تنافر . اين موضع در عين حال با موضع آيت10/3/58 ،.آ ـ 10    .   6/2/58 ،.آ نگ:است. 

سازمان ـ 11        . 30/3/58 ،.آ نگ:داشت. او را با وجود مخالفت اوليه  با مجلس خبرگان، بعداً قانع كرده بودند. 
ها، در سازمان اي از اين سخنرانيها و مصاحبهمجموعه نگ:ـ  12     ه.   الف، ضميم 1358 ،مجاهدين خلق

اي هم كه اين سازمان يك هفته پيش از پايان كار مجلس خبرگان منتشر ؛ در نامه سرگشاده1358 خلق مجاهدين
ام حكومتي كند كه نظخورد. اين سازمان باز هم تأكيد بر آن مياي به واليت فقيه به چشم نميكرد هيچ اشاره

. ولي در رفراندم شركت 4/9/58 ك.،ـ  13           .17/8/58 ،.ك نگ:اسالمي مطلوب آن، نظام شورائي است. 
براي  جنبش مسلمانان مبارزتوان فراخوان . در همانجا مي4/9/58 ،.كـ  14    .    13/9/58 :.خ. م نگ:نكردند. 

سي را هم ديد. اين سازمان به دليل اولويت مبارزه با امپرياليسم شركت در رفراندم و دادن رأي موافق به قانون اسا
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ـ براي  15       .   5/4/58. آاعالمية سازمان امت،  نگ:و ضدانقالب در انتخابات مجلس خبرگان هم شركت كرد. 
بعد. براي  به 58خرداد  27از  مردم، روزنامة 1359حزب تودة ايران،  نگ:آشنائي با مواضع حزب توده در اين مورد 

 ،.خ. مبه گزارش روزنامة ـ  16       .  1386 شيرازي نگ:مطالعة موضع اين حزب نسبت به جمهوري اسالمي 
داد كه طالقاني ترجيح ميمحمود ـ  17  ) در اين تظاهرات صدها هزار نفر شركت داشتند.       29/7/58و  18/6(

دانند كه عليه او اعمال زديكان او علت اين امر را تهديدهائي ميبرخي از ن مخالفت خود را به طور علني اعالم نكند.
). مصاحبة نويسنده با 25/1/58، پيغام امروزو  آيندگانشد از جمله دستگيري پسرش، چند ماه پس از انقالب (مي

اي كه گويد در جلسه) مي200 :، ص.1380صدر(صدر. بنيبنيابوالحسن عبدالكريم الهيجي و حسن نزيه و 
خالفان اصل پنجم در مجلس خبرگان تشكيل داده بودند طالقاني در مخالفت با استعفاي دسته جمعي آنها از م

زند توي سرمان و اين واليت اگر استعفا بكنيم با پتك خميني مي«سمت نمايندگي اين جمله را به زبان آورد: 
الع از نام سازمانهائي كه رفراندم را تحريم و يا در براي اطـ  18         .»كنندبا شانزده اختيار را تصويب مي همطلق

 ،.آـ  20         كند مجاز است.يعني آنچه فقه منع نميـ  19 .        13/9/58 ،.خ. م نگ:آن شركت كردند 
   .8/5/58و  28/4ا همانجا. و دو مقالة ديگر از او، 12/4/58
  
  

  بخش دوم
  
4  
يندگي خميني در داخل را داشت. پس از آن به ارگان مشورتي با دولت، شورا در ابتداي تشكيل خود وظيفة نماـ ١

.        1377 سحابي اللـهعزت ،1361 بازرگان اره نگ:مجمع قانونگذاري و شريك در قوة اجرائيه تبديل شد. در اين ب
لت عفانامة دوصادر كرد. است 15/11/75او بود كه حكم انتصاب نخست وزير و وظايف دولت موقت را در تاريخ  -2

     فصل نهم در بخش سوم.     نگ:  -3.        68 ،53، 35 .، ص1361 ،بازرگان موقت هم خطاب به او بود. نگ:
خلخالي به سمت حاكم شرع بود كه صدور احكام متعدد  صادقبارز براي مواردي از اين نوع انتصاب  ةيك نمون -4

حكم اين انتصاب را به كرات علني كرده است، از جمله يك بار در اعدامهاي اوايل انقالب را درپي داشت. خلخالي 
تا  ،دادگاههاي انقالببا احكام . ... و 290.ص خاطرات خلخالي، نگ:). 19 ،8/7/69، شوراجلسة علني مجلس (

 نگ: -5       .  5 .، صBakhash 1986 نگ:. ندبود اعدام شدهنفر  550 ،1358استعفاي دولت بازرگان در آبان 
خميني در ديدار با  -6   .      12/8/70 ،س.ظهارات عباس عبدي دانشجوي سابق خط امام در اين باره، ا

شش روز قبل از  يو. )15/8/58 ،.ك( اعالم كرده بودرا كارمندان بيمه گفت كه مخالفت خود با ترك سفارت 
. موسوي )7/8/58 ،.ك(» كاستتمام گرفتاريهاي ما از آمري«اشغال سفارت در جمع دانشجويان گفته بود كه 

با آن درك و شناختي كه از نيات امام پيدا كرده «نويسد كه گويا مبتكر اشغال سفارت بوده است مي خوئينيها
). ابراهيم 5/2/71 س.،» (ة فرهنگي همينجاست، رفتند آنجا را گرفتندئبودند احساس كردند كه مركز توط

امام به صورت «گويد مي ،1369، 6و  5 ش. ،بياناي با مجلة مصاحبه اصغرزاده، يكي از دانشجويان اشغالگر، در
اجمالي به واسطة آقاي خوئيني در جريان قرار گرفته بودند. همان شب اول توسط احمد از قم به اشغال كنندگان 

      ».   بيرون اند. حاال نكند يك وقتي ول كنند، بيايندها نگران نباشند. جاي بسيار خوبي را گرفتهبچه«پيام داد 
 شرح روند تقسيم  -8        دهد.  آن را به حزب جمهوري اسالمي نسبت مي و...) 127، ص. 1361صدر (بني -7

قانونگذاري و غيره به معني مراعات تقسيم قوا توسط او  ةبخشهاي مختلف قانون اساسي، قو درقدرت  و تمركز
توضيحات  نگ: -9       آنطور كه بايد مشخص نيست.    بخشها ي اينبندي هم عمالً مرزهانيست. در اين تقسيم

. پس از 856، 846 ،2 بازنگري،اللـه مؤمن در شوراي بازنگري قانون اساسي، اللـه موسوي اردبيلي و آيتآيت
 به مجمع نوشت از آن سلب كرد. نگ: 8/10/67اي كه در تاريخ اعتراضات مجلس، خميني اختيار اخير را  طي نامه

 -10    فصل بعد.      يشتر دربارة قوانين مورد نظر نگ:. براي توضيحات ب و... 55 .شيري (از قول رفسنجاني)، صب
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براي متن نامه و پاسخ خميني  -11    .       و... 107 ،:1363 ،بازرگان نگ:براي متن دستور تشكيل اين شورا 
، 13،27 .،ك؛ 225 ص.، 1 ج. ،شوراالسالم بيات در اطالعات حجت نگ: -12    .     509 ،1365 ،قوانين نگ:
قاضي مأذون كسي است كه يا تنها داراي ليسانس قضائي است، يا از مدرسة قضائي حوزة  -13       .   30/6/67

 توضيحات رفسنجاني نگ: -14    التحصيل شده و يا حداقل دو سال درس خارج را ديده است.     علمية قم فارغ
دادستان كل كشور و دادستان اين  نگ: -15 .        241 .، ص1 ج. بازنگري، ،نگري قانون اساسيدر شوراي باز

كه در اين  هاي ديگريبراي توضيح بيشتر در اين مورد و نمونه -16.        11/7/70 ،.ك ،21/6/69 ،.ردادگاه، 
 ،.. اجمقابل هيئت دولت، سخنراني خميني در  -17      فصل سوم همين كتاب.    نگ:شود بخش ذكر مي

 محمد يزدي نگ:اين مسئله  ة. دربار38 ، ص.2ش.  ،1360 ،.ا پ. -18.        243 ، ص.1ج. و بازنگري، ،5/6/63
داند.        ماليات را متعلق به باب احكام ثانويه مي ،31، بخش 1366. آذري قمي، 1365بيات  ،152،  بخش 1365

ة  اختالف . دربار9/9/61 ك.، ،در پاسخ رئيس بانك مركزي داده بود 17/8/61اريخ نظير همين فتوا را او در ت -19
 ا. تاريخ صدور فتو1/10/66 ،.ر نگ: -20 .        144-146، بخش 1365محمد يزدي،  نظرها در اين مورد نگ:

رستي صدا و پپور، عضو شوراي سركننده محمد هاشمي، مدير عامل صدا و سيما و فردوسياست. سئوال 30/1/66
. پاسخي است محكم به تشكيك  و... 2، ص. 28ش. ، 1367 حوزه نگ: -21ند، به طور جداگانه.         سيما بود

. بحث فقهي اين  و... 66 ،26 ،1362 .،ا پ. نگ: -22       االسالم محمدحسن قديري در اين موضوع.  حجت
رجائي خراساني،  گفتةبه   -23        مجله مطرح كرد.  اللـه سيدجعفر كريمي در دو شمارة بعد اينمشكل را آيت

دة سابق ايران در سازمان ملل متحد، خميني حتي در تعيين وضع ظاهري ننمايندة سابق مجلس، و نماي
، دادها و رهنمودهاي همه جانبه ميكرد و توصيهها نظارت ميها و چگونگي برخورد مسئولين سفارتخانهسفارتخانه

توان در منابع ديگر هم مشاهده كرد. از جمله در سخنان رئيس . نظير همين اشارات را مي22/8/69، شورا
 ة، به نقل از نشري1366 ،ابراهيم يزدي نگ:اي در مقابل دانشجويان دربارة سياست خارجي. سابق، خامنه يجمهور

است.         1367تير تا مهر  هاي نقل شده ماههايتاريخ  گفته  -24.         22.، ص41.، ش1366 ،راه مجاهد
به قول رجائي  -26 .        3و  2 .ج سياست آمريكا...، صدر،بني نگ:براي اطالعات بيشتر در اين مورد  -25

 -27 .        21/6/67 .ميليارد دالر به مملكت ضرر زد 12تا  4بهزاد نبوي در مذاكرات الجزيره بين   ،خراساني
 نگ: -Bakhash، 1986         .28به تحصيل اين سود افتخار كرد.  نيويورك تايمزاي با خوئينيها بعداً در مصاحبه

 ك.،پيام او به منتظري،  نگ: -29 .        16/4/63و  5/3،  25/1 همانجا؛ 26/6/62  ، .پ. ا امام و جنگ،
دنيا، عدم امكان تعويق  عدم همراهي مردم، انفراد رژيم در ،در ذكر علل قبول متاركة جنگ . رفسنجاني14/4/67

هائي صحبت . سه سال بعد او از نامه12/5/67 .،ك، بيشتر سازندگي و عدم امكان محور قرار دادن جنگ را نام برد
كرد كه مسئوالن اقتصادي كشور به خميني نوشته و او را نسبت به رسيدن امكانات اقتصادي كشور به خط قرمز 

عالي امنيت ملي، حضرت امام پس از ول حسن روحاني، دبير فعلي شورايق. به 19/5/70 .،ر ،آگاه كرده بودند
.        4/7/73 .،ر، اين تصميم را گرفت ،نفر از شخصيتهاي سياسي ـ مذهبي در بارة آيندة جنگ چهلدريافت نظر 

مبني بر  . او در جائي ديگر علت تصميم خميني14/9/67 ،.ر ،همين پاسخ را او به جمعي از روحانيون هم داد -30
شمرد كه مخالف استقرار در خطوط مرزي بدون ورود ادامة جنگ را ناشي از صالحديد فرماندهان نظامي جنگ مي

. براي اطالع از نظر محسن رضائي، فرماندة سابق سپاه  پاسداران دربارة 13/12/67 ر.،، به خاك عراق بودند
. در 1، ج. استفتائات خميني نگ: -31.         29/4/77 جامعهروزنامة  ، نگ:چگونگي تصميم در بارة ادامة جنگ

 -32       مورد مربوط به اين موضوع است.   91اين جلد كه حاوي استفتائات و پاسخهاي او طي دو سال است 
صدر داد و با اين كار به طور رسمي راه عزل او توسط خميني  رأي به بي كفايتي بني 1360خرداد  31مجلس در 
اكبر واليتي،  و علي و...، 30ص. ،30/3/60، شورا ،در مجلس ايسخنان علي خامنه نگ: - 33        را باز كرد.

به خميني و پاسخ موافق خميني با اين در  صدربني 16/2/59نامة مورخ  نگ: -34و... .         57. ، صهمانجا
هم او  ... .و 19 .، ص1361 ،صدربنيصدر، نگ: . براي شرح عزل و علل آن از ديدگاه بني20/2/59. كخواست. 

منابع  ةهم از جمل ،1378  ،هاشمي رفسنجانيو صفحاتي از:  . و... 68، ص 1378 مسيري،.  و... 334 .، ص1380
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اي عدم تمايل خود به دولت موسوي را از جمله به اين خامنه -35 نظر شخص اخير در اين باره است.        مورد 
آقاي ميرحسين موسوي را به عنوان «گفت: جمله  او را به مجلس معرفي كرد. يك صورت نشان داد كه تنها با 

در حالي كه حكم ارشادي خصلت يك توصيه  -36    .      26 ص. ،18/7/64 ،شورا ،»كنمنخست وزير معرفي مي
ران قوا و در حضور س ـ خميني 37         . 24/2/70 ر.،را دارد اطاعت از حكم مولوي واجب است. آذري قمي، 

دست ابليس در كار است، «، دولت، نخست وزير، ارتش و سپاه ياعضاي مجلس گفت در مخالفت با رئيس جمهور
نبوي در نشست بررسي  ي. مرتض6/6/65 ر.،عسگر اوالدي، ـ  38  .      24/12/65 ،.ك» دست الهي نيست

زيرا «اطاعت كرد،  رسالتانتقاد نكند  خواست از دولت رسالت مطبوعات در دانشگاه تهران گفت وقتي خميني از
.        . البته، همانطور كه ديديم، هميشه اين طور نبود20/2/71 .،س، »از رهبر مهمتر از حق انتقاد استتبعيت 

گاني بود كه دنماين ةكه او از جمل بوداعتبارنامة زيدآبادي در دورة سوم اين  ) دليل مخالفت با13/2/69 ر.،(ـ.  39
 نگ:ـ براي اطالعات بيشتر در اين باره  40           واستار توضيح در ماجراي مك فارلين شده بود.از دولت خ

و مصاحبة مسيري با  ،رنجنامة احمد خميني. همچنين به 1369 ،و محمدي ريشهري ،1380 ،خاطرات منتظري
        دو بخش بعد. نگ:اي ب خامنهاصتناـ براي توضيح بيشتر در مورد  41          . و... 110، ص. 1378 ،رفسنجاني

كرد كه يا خورد او از نهاد مغبون دفاع ميعي كه تعادل بين نهادها به هم ميـ به قول رفسنجاني  در مواق 42
وقتي مسئوالن در هر موردي «. به قول موسوي اردبيلي 2/3/63 ،.ك ،دولت بود يا مجلس يا شوراي نگهبان

. 29/6/67، .ك، »رسندهاي ايشان به توافق مير محضر امام مطرح  و با رهنمودد اختالف نظر دارند مسئله را
شد، صادر  1361اي  كه در آذر ماه سال ـ فرمان هشت ماده 43         و... . 143 ،37/38 ش.، 1369، حوزه
حريم زندگي  به خاطر تعديل در تجاوز قواي امنيتي و قضائي به نظر از درجة تأثير و جديت در صدورش بعضاًصرف

هاي رخورد گزينشي به دستورات و توصيهبه ب اتـ اشار 44          .20/9/61، .ك بود،خصوصي شهروندان  
االسالم مهدي كروبي، رئيس فعلي مجلس با مقداري غلو . حجتاستخميني در گفتار متصديان حكومت فراوان 

. 16/12/67، .ك ،تعبير به ميل كردن  استبه گفتن و پشت گوش انداختن و هاي امام بهسرنوشت پيامگفت 
كنيم و آن را بر سر مي» تفسير مااليرضي«افرازيده، نمايندة مجلس شكايت از آن كرد كه  سخنان امام را االسالم حجت

مخالفت برخي از مراجع با موادي از قانون  ،ـ يك نمونة آن 45         .20 ، ص19/4/65، شوراكوبيم، هم مي
بخش  نگ: ،ضي و احياء اراضي كشاورزي بود كه موجب صدور حكم توقف اجراي آن توسط خميني شدواگذاري ارا

بنا بر  ظاهراًاي يك روز بعد از فوت خميني، ـ خامنه 46         مذكور در آنجا. منابعدوم از فصل سوم اين كتاب و 
، 1378 ، مسيري فسنجاني، در:نگ: هاشمي ر ،توصية خميني، توسط مجلس خبرگان به جانشيني او منصوب شد

اين قانون  107بود، زيرا طبق اصل  1358. اين عمل مجلس خبرگان خالف قانون اساسي مصوب ... و 117 .ص
 ـ مثالً 47         االسالم بود.اي تا اين زمان هنوز حجتتنها يك مرجع حق احراز اين مقام را داشت. لقب خامنه

كه از جمله به شرح برتريهاي رهبر بر سردمداران نظامهاي غربي  ،29/8/75 ،كيهانروزنامة » يادداشت روز«در 
ايم. او ما همة هستي اعتقادي و اعتبار ديني خود را به او وابسته«پردازد در كنار انبوهي از مداحيها مي خوانيم: مي

در اين عصر است. او جانشين نمايندة همة آرزوها و باورهاي يك هزار و چهار صد سالة ما و همة مسلمانان راستين 
ايت امت اسالمي به صالح و درستي است. مردم ما در چهرة او دمان (عج) براي هزرسول خدا (ص) و نايب امام 

برخي از فقهاي  از ييهاتوان بيانيهمي حوزهدر تارنماي ». كنندحضور انبياء و اوليا و امامان بر حق را مشاهده مي
ـ توجه به اين واقعيت  48  اي  و شايستگي او براي اين مقام، مشاهده كرد.       امنهرهبري خسياسي را در تائيد 

اي به مقام رهبري نظام چند مرجع تقليد وجود داشتند كه احراز اين مقام را حق الزم است كه در زمان انتصاب خامنه
گزينش او شد. او در مجلس خبرگاني اللـه گلپايگاني كه مالحظات سياسي مانع از آيت از جمله. دانستندخود مي

ـ  49          و... . 119. ، ص1378 ،هاشمي رفسنجاني، در: مسيري نگ: ،اي را برگزيد رأي كمتري آوردكه خامنه
توان تصور كرد كه يك علت اين امتناع ميـ  50.        حوزهت.  نگ:براي آشنائي با آثار نوشتاري و گفتاري او 

ه يا هاي حاكم در اين زمينه براي خود قائل بودند. آنها هم هر كدام خود را يك مرجع بالقوفق ةحقي بود كه بقي
روحانيت مبارز نام سه نفر را  ةو جامع نفر قم نام هفت ةعلمي ةجامع مدرسين حوزـ  51         دانستند.بالفعل مي
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اي را در خامنه 1373ت . آذري قمي كه در سوم ارديبهش12/9/73 .،س ،به عنوان مرجع معرفي كردند
شمرد كه در فقه اعلم بر ديگران و يا مساوي با يم» ترين فرد براي احراز مقام مقدس مرجعيتشايسته«صورتي

اي را از ه خامنهـاللحضرت آيت ةمرجعيت و واليت مطلق«در اواخر همان سال اعالم كرد كه  ،7/3/73 ر.، ،آنها باشد
به  اينامه  5/7/76 خود پشيمان شد و در ة. او بعدها از اين كرد17/12/73 .،ر ،است» روي عقل و منطق پذيرفته

 ةمدرسين حوز ةقانوني كه جامع خالف اعمال خالف شرع و در آن به و، نوشت ي وقتخاتمي، رئيس جمهورِ
اطرات خ نگ: ،اي مرتكب شده بودند اشاره كردبراي  قبوالندن مرجعيت خامنه» هاي اطالعاتيبچه«قم و  ةعلمي

اي ـ خامنه 52      گونه اعمال دارد.   ...، اشاراتي به اينو 458 .ص ،همانجا. منتظري هم در 501 ،1380 منتظري،
 س.، ،در رابطه با انتخاب رفسنجاني در سمت رياست جمهوري از منصوب كردن او به اين سمت صحبت كرد

و تائيد » پس از انتخاب مردم يرئيس جمهورامضاي حكم «قانون اساسي از  110، در حالي كه اصل 13/5/72
كروبي كه ـ  53  گويد.      در دور اول انتخاب آنها توسط رهبر سخن مي يصالحيت نامزدان رياست جمهور

ديد قباي قانونيت بر آن بخشيد و آن را يك حكم حكومتي ناميد مصلحت خود را در عدم مقابله با اين فرمان مي
ر تعيين سياستهاي كلي نظام انجام گرفته است. مخالفان اصالح قانون مطبوعات براي كه بر مبناي حق  رهبر د

 اي.،اي در مقابل مجلس را داده بودند. تنفيذ حكم حكومتي دستور تعطيل بازار و تجمع تظاهركنندگان حرفه
نتخابات مجلس هفتم اي تن به اجراي اـ خاتمي و كروبي با استناد بر حكم حكومتي خامنه 54          .18/5/79

ـ  55        انتخابات آزاد معترض بودند.  عدم تطابق آن با اصول، در حالي كه آنها خود به 18/11/82 ،ايسنا ،دادند
اي در اي كه خامنهدر نامهـ  56  .        11/7/70 .،كو  24/7/69/ و 21/6 ر.، نگ: ،براي خبر اين تائيد و تصويب

طور كه به تصويب هيئت دولت ة سوم، آنمع نوشت متذكر شد كه در پيشنويس برنامبه رئيس مج 1378فروردين 
.         22/1/78 ر.،، نيست  در آنمورد قبول اوست مواردي كه رسيده بود، مواردي هست كه مورد قبول او نيست و 

و . 4/4/73 ر.، است،رهبر باب مذاكره با آمريكا را بسته گفته بود  ،مجلس تساير در زمانناطق نوري، ـ  57  
رد با موافقت ايشان در خفا البته اين ممنوعيت به اين معنا نيست كه هرگاه منافع نظام اقتضاء كافزوده بود كه 

نيز به آگاهي عموم رسيده  استقرار نيروهاي آمريكائي در عراق، حتي رسماً ازه نشود. اذعان به مذاكرات، پس مذاكر
اختيار اين نهاد بود، ولي  هاي اول تا چهارم مجلس درانصاري اين بررسي در دوره به قول مجيدـ  58         است.

. براي آشنائي با ماجراي 22/1/79 ،آزادگاناو به رفسنجاني،  ةنام نگ: ،ششم محدود به اذن رهبر شد ةدر دور
ـ پنج سال بعد  59          .17/4/80و  10،  29/3/80و  28 .،اي نگ:مشروط كردن اين اختيار به اذن رهبر، 

 ةتوسط قو يتبيين اختيارات رئيس جمهور ةدولت در توجيه اين اختيار و تثبيت آن به صورت تصويب اليح
ايران ت.  بطحي، معاون پارلماني رئيس جمهوري،محمد علي ا ، نگ:اي استناد كردخامنه ةقانونگذاري به اين گفت

  .21/2/82 ،امروز
  
5  
 كنندگان و انتخابشرايط انتخاب«خود  تعيين  62ت كه قانون اساسي در اصل ـ خالف قانون ازين جهت اس 1

گذارد. در قانون انتخابات پيش از تفسير مزبور اثري از به عهدة قانون مي» شوندگان و كيفيت انتخابات را
ودن نظارت استصوابي بودن نظارت وجود نداشت، گرچه اختيارات شوراي نگهبان در اين قانون به مرز استصوابي ب

) 19/4/74 ،.سانجام گرفت ( 1374ـ اينكار يكبار در اصالح قانون انتخابات در سال  2      بس نزديك شده بود.   
به  نظارت استصوابي،توان دركتاب ـ بخشي از اين اظهارات را مي 3       و از آن پس در قانون مزبور ثابت ماند.   

 نگ:ادلة طرفداران تفسير شوراي نگهبان  مطالعه كرد. براي آشنائي بااهتمام روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت 
قانون اساسي، كه  تصويب صالحيت داوطلبان  110از اصل  9آنها با استناد به بند  و...، 157نيا/كاوياني، ص. هدايت

ة اصالح اليح«ـ  4     رسند.   شمرد به نتيجة مطلوب خود ميرياست جمهوري توسط شوراي نگهبان را الزم مي
ادعاي  توان نميآن ديگر  تصويبايران است و در صورت عدم  ملتطلبانة قانون انتخابات كف مطالبات اصالح

را داشت و در حقيقت با رد اين اليحه آنچه در  اسالميتثبيت و نهادينه شدن مردم ساالري ديني يا جمهوري 
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 154از نامة .» تطبيق ندارد 57مردم در انقالب اسالمي سال امام (ره) و مبناي  منطقوجه با هيچماند به  محتوا مي
طلبان درون براي آشنائي با اهميت اين دو اليحه از نظر اصالح). 13/6/82، امروز نماينده خطاب به ملت ايران. (ت.

ز ـ ري 5     ).    29/8/81 ،.(اي)، محمدرضا خاتمي 19/8/81 اي.،پورنجاتي ( نگ: ، به عنوان نمونهحكومت
 رويداد توان در پاسخ رئيس جمهوري به ايرادات مزبور در تارنماياصالحات و ايرادات شوراي نگهبان به آن را مي

 ،.اي گفتة محمدرضا خاتمي، دبير كل جبهة مشاركت اسالمي، نگ:ـ به عنوان نمونه  6مطالعه كرد.        
شخصي كه «ـ وزير كشور وقت گفت  7          .16/1/82 ،.اي :در يا واكنش چند نماينده 20/1/82و  29/8/81

» تواند معتقد به مباني اسالم باشد و در مجلس سوگند ياد كند.كند من ماركسيست هستم نميصريحاً اعالم مي
شوراي نگهبان هنوز وجود  ،. در انتخابات اصلي دورة اول11/7/70 س.، نگ:براي اطالعات بيشتر  .16/12/58.، ك

، شوراي نگهبانت.  نگ:داوطلب.  24اي اين دوره شروع شد، آن هم با حذف انتخابات مياندوره نداشت. كار آن در
مجلس از آنها نام برد: كريمي، سلطاني،  25/1/67ـ خلخالي در جلسة  8  نگاهي به سير نظارت استصوابي.        

.  24/1/67 ر.،بات منصرف شد نيا. مرتضي رضوي با علم به رد صالحيت خود از شركت در انتخارهامي و اسدي
        .   27/1/67و  24 ر.، و...، 13-14 ص. ،بيان  نگ:براي اطالعات بيشتر در بارة  اتنخابات اين دورة مجلس 

نفر آنها از ايثارگران و  1460نفر نمايندة دورة ششم بودند.  76و سپس  85ـ در ميان ردشدگان دورة هفتم  ابتدا 9
ـ از جمله در  10  .       9/3/83.، اي گزارش وزير كشور به مجلس هفتم، نگ:گاه بودند. نفر  استاد دانش 225

. در 4/3/59 ،.كميرسليم معاون سياسي وزارت كشور:  نگ:گز، بويراحمد، فريدن، ساوه. اصفهان، كرمانشاه، دره
ـ اين  11  شده بودند.        گز دو نمايندة جبهة ملي، كريم سنجابي و ابوالفضل قاسمي انتخابكرمانشاه و دره

مجلس شوراي اسالمي  نگ:دورة اول و دوم   به عنوان منابعـ  12 شود.        اي نميارقام شامل انتخابات مياندوره
. رقم مربوط به دورة چهارم  14/2/1371 س.،. براي دورة سوم به اظهارات رئيس مجلس اين دوره، 1369و  1365

لس در اين دوره است و رقم مربوط به مجلس ششم محاسبه شده بر مبناي گزارش مجموعة صورت مذاكرات مج
ـ به عنوان مثال قانون كار پنج بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد.  13 .        1381عليرضا قصري، 

اصالح و سرانجام به مجمع تشخيص مصلحت رفت. رفت و آمد در مورد طرح  ،1366 ؛  محسن الف.4ج.  مدني،
ـ نامة  14 .        27/9/81.، اي ين حد هم گذشت و به هفت بار رسيد.ا برنامة سوم در مجلس ششم از 187مادة 

. پاسخ شورا به 20 ص. ،8/11/61،  شورا؛ 331ص. ، 4 .ج مدني: ،رئيس مجلس به شوراي نگهبان و پاسخ آن
ا انطباق قوانين با موازين اسالمي به طور نظر تشخيص مغايرت ي«تقاضاي يك نماينده در اين مورد اين بود كه 

 اي.، ـ اعتراض نمايندگان به اين عمل، 15.         451 ص.ا، همانجمدني، » فتوائي با فقهاي شوراي نگهبان است.
ـ اين قرار نه در قانون اساسي، بلكه در پيشنويس آن منظور شده است. شايد اشارة  16         .20/9/81و  13

اي كه به كرات عضو حقوقدان شوراي زوارهرضا ـ  17 به قراري خارج از حدود قانون اساسي باشد.         رفسنجاني
       .) شرح داد5/6/65تا  23/5(رسالت اين اعتراضات را در چند مقاله در  چةتاريخ 65نگهبان بوده است در سال 

و شوراي نگهبان آنست كه يكي براي حل  ـ رفسنجاني در دورة اول مجلس گفت علت اختالف بين مجلس 18  
شود و ديگري احكام اوليه كند به احكام ثانويه متوسل ميآور ميمسائل روز كه غالباً انحراف از احكام اوليه را الزام

ـ مثل جعفر كامبوزيا در واكنش نسبت به رد اليحة  19 .        5/7/61ا، شوردهد، را پاية قضاوت خود قرار مي
كه  موضوع  اختيارات  و...) 106نيا و كاوياني (ـ هدايت 20      .   17/1/82، پيك ايرانانون انتخابات، ت. اصالح ق

از جمله موافقت شوراي نگهبان با رأي اعتماد نمايندگان به وزرا را هم  ، وانداين شورا را از موضع تائيد بسط داده
نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان در بارة «ي آشنائي با ـ برا 21      ند.   دانمي تراشرط احراز پست وز

حدود  71مجمع تا نيمة دوم سال  :8/2/71 .،سمهرپور، حسين  گفتةـ به  22          منصور.  نگ:» قانون اساسي
در شد. مورد مربوط به اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان مي 14گيري و مصوبه داشت كه مورد تصميم 50

فقره است، ص.  42مربوط به حل معضل  و...، 56، 1380وط به حل اختالف تا آخر سال بشيري موارد مربكتاب 
ولي از آنجا كه  مجمع در بخشي از موارد نوع اول دست به قانونگذاري مستقيم زده  و اين  و...، 191، 119، 13

توان به اين ) مي114ص.  بشيري،ده است (، به نام حل معضل نظام  انجام دا2/6/70 ،ايكار را بنا بر حكم خامنه
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 :نويسد، مي14/12/70صادق بوده است. مهرپور در  80نتيجه رسيد كه نسبت مذكور در قول مهرپور تا آخر سال 
رسيد به حدود هزار مي 70) كه تعداد آنها تا اواخر سال 120تا  100از مصوبات مجلس (بين  درصد12تا  10بين 

.         شوراي نگهبانرسيد، ت. مي 55به  1381مصوبات مجمع  تا پايان سال  مجموع اينگونهد. به مجمع ارجاع شده بو
كروبي، رئيس مجلس از سخناني كه مهدي ارزيابي  . 81/ 26/12 اي.،تن از نمايندگان،  150ـ نامة اعتراضي  23

    .    همانجا». خنان را پس بدهمدانم كه بايد تاوان اين سمي«برحسب اعتراض در مجلس  ايراد كرد اين بود: 
. براي  دو نمونة ديگر، يكي به درخواست  13/10/74 س.،ـ به اين موضوع محمد هاشمي اشاره كرده است،  24

ـ اگري كه در ابتداي  25    .      11/11/75و  4/9/72 س.، نگ:وزارت جهاد سازندگي و ديگر به ميل قوة قضائي، 
شود كه  در برخي از موارد براي حل اينگونه معضالت ه به اين واقعيت  ناشي مياين جمله آمده است از توج

پيش از رجوع به مجمع نشده است تا ناممكن بودن آن معلوم شود. اين درصورتي است » از طريق عادي«كوششي 
ر و قانون اساسي  احراز غيرقابل حل بودن معضل از طريق عادي  شرط دخالت رهب 110اصل  8كه طبق بند 

اكبر ـ به جز فقهاي شوراي نگهبان با نفوذترين آنها به تفاوت درجات، علي 26      رجوع به مجمع است.    
هاشمي رفسنجاني، محمدرضا مهدوي كني، حسن صانعي، محمدعلي موحد كرماني، حسن روحاني، ابراهيم اميني، 

الريجاني، واعظ طبسي، قربانعلي دري  اللـه عسگراوالدي، عليمحمدي ريشهري، محمد امامي كاشاني، حبيب
.        2/9/81 اي.، ـ اعتراض اكبر اعلمي، نمايندة مجلس،28     .    1376ـ مقالة نگارنده،  27  آبادي بودند.       نجف

 18در پي اعتراض قوامي، نمايندة مجلس به اين تعويق، در جلسة  ـ محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس 29
مصوبات ديگر مجلس نيز در مجمع تشخيص مصلحت بالتكليف باقي مانده و تذكر شما وارد «ت: گف  81اسفند 

ـ عبداللـه نوري  31    .     6/10/67 ،.كـ اظهارات معاون سياسي وزير كشور،  30    .    19/12/81. اي،، »است
جلسات «، »شورايعالي سياسي«، »شوراي هماهنگي اطالعات«ذكر كرد: به اين شكل نام آنها را در  شوراي مزبور 

، قوانين نگ:ـ براي مصوبة مجلس،  32  .        1468 ص. :3، بازنگري، »نظاير اينها«و »  مشترك سران سه قوه
سياست خارجي ايران عمدتاً «اكبر ناطق نوري، در مقام رياست مجلس گفت: ـ علي 33    .     780، ص. 1367

 بعدكند و آن را تهيه مي و كارشناسي شود. وزارت خارجه مقدماتو پيگيري ميدر شورايعالي امنيت ملي بر رسي 
رسد. بنابراين مجلس در رابطه با سياست خارجي نقش چنداني ندارد و هيچ مقام رهبري مي يامضا و به نظر

ت . كوششهاي مجلس ششم هم در جهت دخالت در سياس18/3/71 ،.ك، »تغييري در اين رابطه داده نخواهد شد
ـ عدد دورة چهارم مربوط به دو سال اول فعاليت مجلس است.  34  خارجي به موفقيت چنداني نينجاميد.       

(نقل از گزارش فراكسيون مشاركت در مجلس ششم، منتشر شده در  11/4/83، گويارقم دورة ششم برگرفته از ت. 
روز پس از اين واقعه در حضور نمايندگان ايراد  ـ خميني در سخناني كه چند 35     ).    وقايع اتفاقيهروزنامة 

و مخالف مصالح اسالم » كارشكني«كرد به آنها كه از قبول دستور او امتناع كرده بودند هشدار داد و عملشان را 
قانون اساسي نياز به  74. استنباط اين ممنوعيت از اصل 427 ص.، 6 ،ـ مدني 36.         25/7/64 ،.كشمرد، 

لوايح قانوني پس از «گويد: مي 74ي در تفسير دارد كه تنها در اختيار شوراي نگهبان است. اصل آنچنان هنر
شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي

را  صدا و سيماتفحص در سازمان نيز تمايل به  ـ مجلس قبال37ً».         اي اسالمي قابل طرح استمجلس شور
، هنگامي كه محمد هاشمي رفسنجاني، برادر رئيس مجلس وقت، رئيس چهارمدر دورة  نشان داده بود. يكبار هم

گزارشي از تخلفات آن تهيه كرد » كارمحافظه«بود مسايل اين نهاد را تحت بررسي قرار داد. اكثريت  صدا و سيما
ـ براي  38      .   9/3/73، ضميمة شمارة همانجا و 25/11/72 ر.،بر شد. كه منجر به عزل  هاشمي توسط ره

.  مجلس ششم براي جلوگيري از توسل به اين قانون در جهت 1382زاده، محمد سيف نگ:تفسير اين قانون 
قانون اساسي به مجلس تعلق دارد  73سركوب مطبوعات، با استفاده از حق تفسير قوانين عادي كه مطابق اصل 

طرحي را تصويب كرد كه با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و به مجمع تشخيص مصلحت رفت. اين طرح هنوز 
 استداللطلبان قرار دارد روزي با اين پور كه اكنون در صف اصالحـ محتشمي 39هم مسكوت مانده است.          
ـ  41        .  1371ل از مقالة محمدرضا آرزومند، ـ نق 40     .     1/11/67. كگريز از قانون را الزم شمرده بود، 
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 ، »پرورانندبرخي طرح انحالل مجلس را در سر مي«ششم گفت:  دورةكروبي، رئيس مجلس چند ماه پس از شروع 
ـ با توجه به اينكه جمهوري اسالمي يك مذهب رسمي دارد، كه همان شيعة دوازده  42 .        26/11/79، .اي

ـ اشارات محمد سالمتي، دبيركل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و ديگران  به شايعات  43     امامي است.    
ـ متن  45       .    25/6/76/ و 23/1 ،اي.، ،ويـ سخنان  44     .     23/9/79و  22.، اي مربوط به اين امر،

، ايرناشوراي نگهبان، در مصاحبه با  ـ غالمحسين الهام، سخنگوي  46      .   3/7/81، رويداد كامل اليحه، ت.
 اي.، در دفاع از اليحة مزبور هم صاحبنظران سخنان بسيار گفتند و مقاالت متعدد نوشتند: نادر مرداني، .6/7/81

اي ناشي از ـ تصور امكان اصالحات به معني توسعة سياسي در محدودة قانون اساسي تا اندازه 47.         30/1/82
بارة سياست، حكومت، دين، توسعه، آزادي، جهان مدرن و رابطة اينها با يكديگر است. نويسنده نظرية خاتمي در

. تصور توسعة سياسي در محدودة قانون اساسي در 1382شيرازي، اي بررسي كرده است: اين موضوع را در مقاله
آن توسعه باشند. در  يك حالت نامحتمل ممكن است، اينكه رهبر و همة ذيقدران مؤثر در انتخاب او موافق

بپذيرند كه مشروطيت قدرت از ارادة مردم ناشي مي شود، و اين شرطي است كه تغيير  كماينصورت آنها بايد دست
ايشان فرمودند كه وضع و شرايط و «ـ عين گفتة رفسنجاني اينست:  48         سازد.آور ميقانون اساسي را الزام

ايط مديريت كشور با هم فرق دارند و آنهائي كه در مقام رهبري هستند با مقتضيات مرجعيت در وضع فعلي با شر
آنهائي كه در مقام مرجعيت هستند يك جور نيستند. مراجع مرجعيتشان را بايد انجام بدهند ، مديران (!) كشور و 

 ص.، 1، ازنگريب ،»رهبري كار ديگري است. اين حرفي بود كه من تا به حال در هيچ شرايطي از امام نشنيده بودم
قدر مسلم اين است كه رهبر و يا عضو شوراي رهبري «نويسد: الدين مدني ميجالل هـ از جمل 49          ...و 197

، ص. 1عميد زنجاني، ج. و نيز:  157 ص.، 2، »بايد از بين مراجع باشد. بايد خود به مرجعيت تقليد رسيده باشد
كنند و بر رهبري نظارت ري اسالمي مردم خبرگان رهبري را تعيين ميدر جمهو«گويد: ـ او مي 50.        263
ـ  51    .     81، ص. 1380، خاتمي، »است كنند، يعني همه چيز مستقيم يا غيرمستقيم به رأي مردم وابستهمي

ف اين شرط هنوز پابرجاست، يعني حتي پس از آنكه شرط مرجعيت را از صفات الزم براي احراز مقام رهبري حذ
انتخاب اين نيست كه   تهران در مجلس خبرگان رهبري گفت: معني ةامامي كاشاني نمايندـ  52كردند.        

، امروز ت. ها فقط يك كانديدا وجود داشته باشد. افراد متعدد كانديدا باشند. ممكن است در برخي حوزه
.         12/6/80 اي.، الس سال مزبور،توضيحات محسن موسوي تبريزي در بارة اج نگ:ـ  53.         20/12/82
.         5/5/71. ،.ر، »دهند، و نه اين كه او را نصب كنندخبرگان فرد صالح را تشخيص مي«حمد آذري قمي: اـ  54

حجاريان،  نيز و ،1379 طلبان در بارة مجلس خبرگان، نك از جمله: كديور،ـ براي آشنائي با نظر اصالح 55  
 22و  21شهر انتخاب شوراها برگزار شد و اسامي منتخبين در روز  140در  20/7/58ـ در  56  .       1379

ين ا ) منتشر شد. به گفتة هاشم صباغيان، وزير كشور وقت، مردم شهرها ازكيهانها (از جمله همان ماه در روزنامه
قبل از انتخابات، دليل عمدة اين ها، . نگاهي به سكوت روزنامه23/7/58 ،.كانتخابات استقبال چنداني نكردند. 

مهر حتي خبر انتخاباتي را كه بنا بود روز بعد انجام شود منتشر نكرده بود.  19روز  كيهاندهد. واقعيت را نشان مي
خبر چشمگيري  جريان دارد ها و روزهاي پيش از هر انتخاباتيهفته الًدر مطبوعات از مبارزة انتخاباتي، كه معمو

سياسي جامعه، عالقة چنداني به برگزاري  رغم شور شورائي تندروانة حاكم بر جوحكومت، بهئي شد. گوديده نمي
هاي اجرائي ـ براي مطالعة متن اين قانون و آئيننامه 57كم در اين زمان، نداشت.         انتخابات شوراها، دست

اين مجله، در زماني كه خودش وزير كشور پور، سر دبير ـ. محتشمي 58     .    1377، ادارة كل قوانين نگ:آن، 
بود كوشش قابل توجهي براي اجراي قانون شوراها نكرد. معاون او در همان زمان به صراحت گفت كه علت عدم 

ـ چند مأخذ براي اينگونه  59        . 21/2/64 ،.كاجراي قانون مغايرت آن با نظام جمهوري اسالمي بوده است، 
اللـه باقر آيت ...،و 85 ص. ،1364؛ كاظم حائري ...و 454 ص.، 1بارتست از: عميد زنجاني، نظرات دربارة شوراها ع

ـ براي يك مقايسة  60 .        1367دهد، اي نظريات مختلف در بارة اين موضوع را شرح ميحكيم  نيز در مقاله
% واجدان حق رأي 64اول حدود  ـ ميزان شركت در انتخابات دور 61       .    1378شيرازي،  نگ:كمي مفصلتر 

% در شهرهاي بزرگ كاهش يافت. البته بايد توجه 25تا  12% در كل كشور و 49بود، در انتخابات دور دوم به 
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هاي اصالحاتي او بود.        داشت كه علت اصلي اين كاهش عدم رضايت مردم از دولت خاتمي و عدم موفقيت برنامه
، شمارة ثبت همانـ  63   .      461، آرشيو،  شمارة ثبت مجلست.  نگ:مصوبه . براي متن 19/8/81 اي.،ـ  62

  .Schirazi، 1993 نگ:ـ براي اطالع بيشتر دربارة شوراهاي روستائي  64.          431
  
6  
همان شب پيروزي  ،توانستندـ اگر مي 2كند.         حزب و سازمان را ذكر مي 99،  نام 2/6/58، كيهانـ  1  
، ص. 1361صدر (كردند. پيشنهاد، به قول بنيقالب پيشنهادي را كه در حضور خميني ارائه شده بود اجرا ميان

ـ البته  3  )، ريختن بر سر فدائيان و مجاهدان و تمام كردن كار آنها در گرماگرم پيروزي انقالب بود.       373
را ممكن سازد تصويب نشده است. شوراي  168دانيم كه در جمهوري اسالمي هنوز قانوني كه اجراي اصل مي

ـ آيات عظام  4بخش پيشين همين فصل.          نگ:نگهبان طرح قانوني مجلس ششم در اينباره را رد كرد. 
و   25، جمهوري اسالميگلپايگاني، مرعشي و شيرازي هم در همان زمان منكرين قصاص را مرتد خواندند. 

به صوابديد خميني انجام  14/7/65در تاريخ  سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ـ انحالل 5.         26/31/1360
تعطيل فعاليت  1/5/62در  انجمن حجتيه). 20/7/65 ،.ك در اين باره، خلخالي توضيحاتهمين روز، و  ك.،گرفت. 

، و  5/8/65در  . انحالل گروه مهدي هاشمي به حكم خميني19/7/62/ و 8/6، .اط و باقي، نگ: خود را اعالم كرد.
 ـ متن اين نامه در 6  محمدي ريشهري، احمد خميني.          نگ:، صورت گرفت. 7/7/66اعدام رهبر آن در 

كپي منتشر شده بود.        چاپ شد. پيش از آن اصل نامه در ايران و خارج به صورت پلي 3/3/69(لندن)  كيهان
اذيت در دادگاهي غيرعلني و بدون  آزار و و پس از يك سال كنندگان را دستگيرـ بيست و سه نفر از امضاء 7

نامة مورخ  نگ: نفر از آنها به حبسهاي شش ماهه تا سه ساله محكوم شدند. 9وكيل مدافع محاكمه كردند. 
همان سازمان به محمد يزدي،  22/6/70به رئيسي دادستان انقالب در تهران و نامة مورخ  نهضت آزادي 47/7/70

ده  ةـ كميسيون ماد 9          مالقات با هيئت مزبور. ةدربار نهضت آزادي ةـ اطالعي 8         ضائيه.رئيس قوة ق
 ر.، .،بي. بي. سيبازرگان با  ةمصاحب . نگ:به نهضت داده بود 18/5/71قانون احزاب خبر اين تصميم را در روز 

. 27/1/82 ،عصر نو .باره، تنمجلس در اي 90ل ؛ گزارش كميسيون اص24/9/81/ و 6/5 اي.،ـ  10         .30/7/71
 ،امروز ايرانت. ، مذهبيـ  تحليلي ائتالف نيروهاي ملي ةبياني« نگ:مذهبيها ـ  براي آشنائي با نظريات ملي

سياسي مجوز تشكل «محمد بشارتي گفت تا آن زمان اين تعداد ـ وزير كشور وقت، علي 11        .18/12/79
بين مجوز و پروانه اين بود كه صاحب مجوز از امتيازات و تسهيالت  .  فرق11/11/73 س.، ،»فعاليت گرفته بودند

دهند. ارقام تواند اين باشد كه اگر مجوز ندادند پروانه هم نميشد. معني ديگرش ميدولتي هم برخوردار مي
 11/11/76در  رسالتره است. ها، جمعيتها و غيشود آميخته با تعداد انجمنة تعداد احزاب ذكر ميديگري كه دربار

تا آن زمان تعداد مجوز براي  احزاب و سازمانهاي نوشت كه 10ة ماد ناز قول اسداللـه بادامچيان، عضو كميسيو
ن و رئيس اي با امضاي ده وزير، چهار معاون وزير، شهردار تهرابيانيه انتشارـ  12         رسيده بود. 170صنفي به 

كه به قول سخنگوي آن، سيدابوالقاسم  »خانه«ـ سازمانهاي عضو اين  13.         28/10/74بانك مركزي در 
فقره رسيده بود داراي عناويني چون حزب، تشكل، سازمان، جمعيت،  140به  1382رئوفيان، تعدادشان در سال 

به منظور  دهااين نهاموارد نيست. برخي از  ةعناوين نشان تفاوت فعاليت در هم فاوتانجمن و جامعه هستند. ت
خانة ت.  نگ:زنان.  ژة. برخي سازمانهائي استاني هستند، يا صنفي، مذهبي و يا وياندود آمدهفعاليت سياسي به وج

شد. از جمله ـ خبر اشتغال وزارت كشور به بازنگري قانون احزاب گاه در مطبوعات منعكس مي 14          .احزاب
 اي.،و مدير كل تحقيقات سياسي وزارت كشور، نصراللـه حجازي، . 5/8/80 ،.اي از قول وزير كشور، موسوي الري،

        نيا، مرتجي، برزين و بشيريه.ظريفي نگ:. براي آشنائي بيشتر با احزاب و جناحها در جمهوري اسالمي 25/10/81
اكبر ناطق ول علياز محمد خاتمي گرفته و به محمد اصغري دادند. به ق اين روزنامه رازمان كه سرپرستي آنـ  15

ـ  17         بهرامپور. نگ:ـ براي بررسي اين موضوع  16          .19/8/70 س.، ،نوري خاتمي را اخراج كردند
در در اختيار نگارنده گذاشت.  1382خيز در ارديبهشت عيسي سحرايست كه منتشر نشدهة ارقام مقال اين مأخذ
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ـ براي آشنائي با وضعيت  18         مطبوعات در دوران اصالحات. ةدر بار او بود در برلين سخنراني واقع متن
گزارش سازمانهاي دفاع از حقوق بشر در تورنتو،  ، نگ:82تا فروردين سال  81ديبهشت سال مطبوعات در ار

 نگ:ـ براي متن كامل قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم  19          .14/2/82 ،ايران امروزمونترال و سوئد، ت. 
  د ـرا به نق بود آنقانون موضوع كـار مجلس  رح و تصويب اينـكه ط مدتيب در ـطل. مطبوعات اصالحفارات. 
و  15، 12، 8يز نوروزي پوراستاد با كامب وحيد ةمصاحب ،1378، خرداد  و تير سالم ةكشيدند. از جمله در روزناممي
  ،. متن كامل اين مقررات17/8/80 اي.،ـ  20         .است 19/3/78 ،عصرماديگر نقد طرح در ة يك نمون .18/4/78
شرافتمندانه دارد به  ةمجرم سياسي چون انگيز«مجلس،  ةـ به قول يوسفيان، نمايند 21          .22/12/80 اي.،

        .همانجا، اين موضوع ة. نظر چند كارشناس دربار20/8/81 اي.،». گيردهيچ عنوان در كنار مجرم عادي قرار نمي
اعضاي تعداد ـ  23          .12-17 .)، ص1382( 58، ش. حقوق بشر نگ:متن اين كنوانسيون  ةـ براي مطالع 22

 .،ك ،نفر رسيد 750به  1361نفر بود در سال  2000حدود  1355هيئت علمي دانشگاه تهران كه در سال 
فرار ، از نظر كشور در حال توسعه 61ر ميان المللي پول اعالم كرد كه ايران دـ صندوق بين 24         .20/2/69

ـ احمد شيرزاد، نمايندة مجلس گفت در صورت  25           .  11/80/ 16اي.، مغزها در درجة اول قرار دارد. 
 اي.،» معلوم نيست كه مصوبة نهائي با خواست مجلس انطباق مناسبي داشته باشد«فرستادن طرح به مجمع تشخيص 

.        وقايع اتفاقيهنقل از روزنامة  گويا،ـ گزارش عملكرد جبهة مشاركت در مجلس ششم، ت.  26  .        20/10/80
 همانطور كه خواهيم ديد، به معني معافيت از مجازات نيست.ـ فقدان حكم ارتداد در قانون مجازات اسالمي،  27  

ا در قوانين مدون، با استناد به منابع قانون اساسي، قاضي موظف است در صورت فقدان حكم هر دعو 167طبق اصل 
 ،1381، 1380ـ براي چند نمونه نگ: كاپيتورن،  28          معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر، حكم را صادر نمايد.

 Liga für Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Sanasarian   ده،ـشاهن  ، ارـك  ،1375  الهيجي،

بهائي به قتل  201به بعد  1358دگان بهائيان به نمايندگان كميسيون حقوق بشر از سال ـ طبق اطالع نماين 29
 ةاز سالنام 65ـ رقم مربوط به سال  30         . 11، ص. 1375 ،نفر مفقوداالثر شدند. الهيجي 15رسيدند و 

 ،1375 ،ذكور در: الهيجيم ،از دفتر امور اقليتهاي مذهبي در وزارت ارشاد 74است و رقم سال  1368آماري  سال 
اي . يكي از جالبترين آنها مناظرهاست فراوان بارهـ اظهار نظر در قالب كتابها و مقاالت در اين 31          .10 ص.

 22در   ،ايران امروزـ تارنماي  32.          ظري و عبدالكريم سروش در كتاب عدالت نژادتاللـه منبين آيتاست 
در  سالم نوشتةـ به  33         كرد. منتشرتدريس زبان تركي آذري در دانشگاه اروميه را خبر شروع   1382آبان 

 Liga für Verteidigung derـ نقل غيرمستقيم از 34       را لغو كردند. مزبور اين تاريخ محدوديتهاي

Menschenrechte im Iran  ، 1988 ، اتدستور نظير تياقداما اـ براي آشنائي ب 35        .24، ص. 3بخش ،
 دادند نگ: صورتها گرداندن زنان شاغل  به خانهردر سالهاي اول بعد از انقالب براي ب كه ينيانوها و قبخشنامه

و  25/8/66و  24 ،.ك نگ: 60هاي ي آشنائي با تشكيالت زنان در سالـ برا 36         .237 .، ص1378 ،كار
        .و...  18/11/66.، ر نگ:در تهران تشكيل شد.  1366در بهمن سال جهاني زنان مسلمان ة . اولين كنگر6/10/67
ـ براي  38         ثقفي. ا در اين باره و در اين زمان نگ:. براي نظر علم...و 29، 16، 11دهنوي، ص.  ـ 37  

قانون  209  ةـ طبق ماد 39          .257 .، ص1378 ،كار  ،322  .ص ،Paydar نگ:تحول اشتغال زنان  ةمطالع
بل از هرگاه مرد مسلماني زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است. ليكن بايد ولي زن ق«مجازات اسالمي 

ترتيب در بخشي از تضادي كه بدين ـ  40        .621 .، ص1370 ،قوانين، »قصاص قاتل نصف ديه مرد را بپردازد
شد. ولي اين مالحظه هم مؤثر نشد. اليحه ناشي مي» كارانمحافظه«از مراعات مخالفت  اليحه به وجود آمده است

ـ  41، فهرست.         خانة ملتبراي متن اليحه و كنوانسيون مورد نظر آن نگ: ت.  به بايگاني مجمع تشخيص رفت.
         آيد.چنانچه معمول اين نشريه بود بدون ذكر نام نويسنده. بنابرين ذكر آن در فهرست مأخذ زير عنوان مجله مي

 .ن عقيده را عميد زنجاني، جي. نظير هم113 -136 .، ص1364 ،مطهري نگ: اين دو سخنرانية ـ براي مطالع 42
  سكوالريزم. ويژة ،1375، سال كتاب نقد ةاول مجل ةشمارنقل از ـ  43      كند.    ابراز مي 555 .، ص1
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7  
اين است كه داخل بشوند در امور اجرائي. ليكن در  شان باالتر ازعلما مرتبه«گفت:  1359خميني در دي ـ  1

مي اجرا كنند، نه اين را روي موازين اسال رفرضي كه افرادي باشند كه آن افراد متعهد به اسالم باشند و بتوانند كا
كس هم نباشد و اشخاصي باشند كه نتوانند روي مجاري اسالمي عمل بكنند يا نخواهند روي مجاري كه اگر هيچ

هم آقايان بروند كنار بنشينند و تماشاچي باشند، آنها ما را بكشانند به آنجائي كه خودشان  عمل بكنند باز اسالمي
اهند روحانيت خوآنها كه مي«ـ  2          .394 .، ص3ب، ج ، 1366 خميني،. »طور نيستخواهند. مسئله اينمي

هاي فراوان ديگري را در . در همين مأخذ نمونه374ص  همانجا، ».خواهند اسالم را بشكنندرا بشكنند [...] مي
اين همان روحانيتي است كه يوسف صانعي ـ  3           توان مطالعه كرد.تجليل روحانيت و فضائل آن مي

جوانان گرايشي به فراگيري علوم ديني نداشتند. اين حالت «كند: اين طور توصيف مي 1325موقعيت آنرا در سال 
دادند و طالب ها نشان نميآقازادگان آنان هم شده بود. [...] مردم روي خوش به طالب و حوزه دامنگير بزرگان و

 »شدندگرفتند كه از طرف عموم طبقات متأسفانه مالمت ميتحصيل نه تنها مورد تشويق قرار نمي ةبراي ادام
در آن سالها رانندگان «:  9، ص.  سراراالكشف). به قول خميني در 35، ص. 1369، 40، ش.حوزهبا  ه(مصاحب

كرد از قدم ي اتومبيل ميـهر عيب« كردند و اگر هم سوار مي كردند. اتوبوسها از سوار كردن آخوندها خودداري مي
اين ». . من خود ديدم كه در بين راه بنزين تمام شد. شوفر گفت از نحوست اين آخوند استدانستندآخوند مي

از قول 1382آذر  22 شنبهدر روز  ايلنا. خبرگزاري »مروز هم پيدا كرده استا وضعيتي است كه روحانيت ظاهراً
ي جوانان، فقط هفت درصد جوانان ملاعالم كرد: بر اساس آخرين تحقيقات سازمان سازمان ملي جوانان يس ئر

ها و روزنامهتوان در نشان اين اعتراضها را ميـ  4         روحانيت را به عنوان گروه مرجع قبول دارند. ةجامع
 29/10/81.  همين روزنامه در 20/4/80، 13، 11،12 ،ايران در روزنامة طلبان مشاهده كرد. مثالًاصالح تارنماهاي

با اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس » دستگاههاي اطالعاتي موازي«تقاضاي بودجه براي  مورددر 
قضائي هم به رسم معمول وجود چنين يگاني را در  ةگوي قوخنمحمد صادقي، سآميز دارد. ميراي اعتراضمصاحبه

روند «اظهارات سردار سرلشگر يحيي رحيم صفوي عليه ـ نگ:  5         .13/4/80 اي.،اين دستگاه تكذيب كرد. 
 ارگان رسمي سپاه، ،صبح صادق، 1382. در آبان 27/4/80، 6/12/79و  29/6 اي.،، »براندازي آرام در كشور

مانوري با  1372در اوائل آبان ـ  6         .28/8/82 ،رويداد ت.شد.  جبهة مشاركت اسالميانحالل خواستار 
        .6/8/72 س.،هزار بسيجي در تهران برگزار شد كه هدف آن آمادگي براي جنگ شهري  بود.  120 گوياشركت 

، دربارة اين ا عبدالكريم سروش و ديگران، محمد نوري و جواد دليري، بايران ةگزارشگران روزنام ـ نگ: گفتگوي 7
اظهارات ـ نگ. مثالً به  8        .7/5/81.، اي.  21/3/81تا  19/6/74ة بين و فهرست تجاوزات آن در فاصل نيرو،

 ،امروز ـ ت. 9         در رد صالحيت اين دادگاه. ،40.الف، ص، 1378 ،كديور ،19 .، ص1378، عبداللـه نوري
جمعه و  ةبه نقش مهم و حياتي ائم«نخست وزير خطاب به استاندار آذربايجان شرقي ـ  10         .6/6/82و  14/4

استانداران با  ةصميمانة رابط«اشاره كرد و » نهاانمايندگان امام در حل مشكالت مردم و مسئولين اجرائي در است
 همين مضمون را ر سمينار استانداراندنيز وزير كشور، پور، . محتشمي30/10/65 ،.ك ،.الزم شمرد» روحانيت را

در انقالب «كرده  بود كه  هاين نكت ةاستانداران را متوج ،كرده بود. او پس از اشاره به اختالف بين دو طرف توصيه
هاي ـ براي اطالعات بيشتر و نقد فعاليت 11         .2/2/65 .،ك .،»است اسالمي روحانيت ستون محكم انقالب بوده

خذ اين قول رئيس واحد روحانيت در نيروي زميني ارتش است. او در أمـ  12         غالمي. گ:ن ناين سازما
تبليغاتي » همكاري«قم با ارتش  ةعلمي ةتن از فضال و طالب حوز 2500زمان كند كه تا آنهمين فرصت اضافه مي

ين برخي تكاليف و وظايف ي تعياشوراي نگهبان كوشش مجلس پنجم برـ 13         .9/10/76 س.، .اندداشته
 ،.ك ..رهبر نمود ةسوم را رد كرد و تصويب آن را منوط به اجاز ةبراي نهادهاي زير نظر رهبري در چهارچوب برنام

به  اين بنياد در گزارش ،دوست، سرپرست بنيادرفيق گفتة. به 231، ص. Maloney ـ نگ: 14         .18/8/71
، همانجاشد. شركت در بخشهاي مختلف اقتصادي مي 400در اين سال شامل  بنياددارائي ، 1377مجلس در آبان 

 ةروزنامدر . در همانجا و از همين صفحه به بعد گزارشي از ريز فعاليتهاي اقتصادي بنياد درج شده است. 232 .ص
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ة آمده است. شمار» در اقتصاد ايران ،انحصار ،قدرت«اي از فعاليتهاي اين بنياد زير عنوان هههم سيا، 7/5/81 ،ايران
ة اين بنياد و چند بنياد ديگرست.        دربارو اطهاري  ونيمالاز حاوي چند مقاله  ، هم1383، گفتگو ةمجل 39
. اين رقم 15/9/78 ،.ر .،دهند% مؤسسات آن ضرر مي80سرپرست كنوني بنياد، محمد فروزنده،  گفتةبه ـ  15

مدير كل تأمين اجتماعي سازمان ـ  16         دهد.اد را هم نشان ميو حيف و ميلها در اين نه لياقتيهابينسبت 
در سال جاري  ستاد آزادگانو  بنياد شهيدميزان بودجه و تسهيالت اين بنياد، گفته است ريزي مديريت و برنامه

پافشاري بود كه در اثر  1380تازه در دي سال . 30/10/82، قسط . ت.تريليون ريال بر آورد شده است 6) 1382(
وزارت ـ  17         .18/10/80 .،اي ،لغو شد ها اسماًر معافيت مالياتي بنيادها و نهادمجلس و با موافقت رهب
        .216 .، صMaloneyرسيد.  150اين تعداد به  1370. در سال 517، ص. 1364 ،فرهنگ و ارشاد اسالمي

        .218 .، ص Maloneyرسيد. 1377يارد ريال در سال ميل 720به 1373ميليارد در سال  228ها از ـ يارانه 18
داستان جلوگيري اين نيروها از افتتاح فرودگاه امام در تهران از جمله شواهد موضعگيري سپاه پاسداران در ـ  19
 اه در مجلس هفتمبل دولت است. امتناع وزير راه از اطاعت از اين نيرو موجب استيضاح او توسط نمايندگان سپامق

انتقاداتي كه در اين موقع در  ـ با استناد به 21         ، بخش زمينهاي باير شهري.حاضر كتابـ  20         .شد
 ،.ر، 33 ص. :16/12/66 ،شورامذاكرات مجلس، نگ: كردند. مجلس و بيرون آن به سازمان اقتصاد اسالمي مي

به مخفي بودن تعداد بنيادها و صندوقهاي  شارها 1367موسوي اردبيلي در  ـ22         .6/7/66 ،.ك، 21/2/66
         دانست. كاري را تخلف مسئوالن ادارت ثبتعلت موفقيت آنها در پنهان و) 15/5/67 ،.رالحسنه كرد (قرض

 اي.،او به نفوذ اين شبه مافياهاي اقتصادي در بخش نفت اشاره كرد و خواستار شناسائي و برخورد با آنها شد. ـ 23
  . اين كه كار شناسائي و برخورد به كجا كشيد معلوم نيست.13/8/81
  
  

  بخش سوم
  
8  
ـ فقها حتي دربارة اين كه تفاوتي بين احكام و موازين (و مترادفات موازين) وجود دارد يا خير اختالف نظر  1

قائل به تفاوت آنها   )...و 129نيا و كاوياني (خواند، هدايت) آنها را مترادف مي1383دارند. در حالي كه كديور (
هاي اسالمي نبايد زنهاي لخت بيايند [...] زنها بروند، اما با در وزارتخانه«ـ او دستور داد كه  2 هستند.        

ـ چهار سال بعد ابوالحسن  4    .     27/1/59.، ج.اـ حكم خميني.  3 .        16/12/57.، ك». حجاب باشند
كميسيون اظهار تأسف كرد و تقصير آنرا به گردن نمايندگان جناح راست در  حائري، در مجلس از انحالل اين

). تصميم به تشكيل چنين كميسيوني در اوايل انقالب در مجلس خبرگان 20: 5/7/66ا، شوركميسيون گذاشت (
آشنائي ـ براي  5 ).        1020: 2، خبرگانگرفته شد و بهشتي خبر آنرا در جلسة عمومي آن مجلس اعالم كرد (

با اختالف نظر حقوقدانان و فقها در مورد اين كه شوراي نگهبان حق اظهار نظر دربارة قوانين نظام پيشين را دارد 
ـ چند  6         ...و 171، ص. 1374، مهرپور ...و 195پور، ص. ، حاجي...و 133كاوياني، ص.  / نياهدايت نگ:يا نه 

نويسد هنوز براي رسيدگي به ) مي26، ص. 1374قالب است. مهرپور (مورد ديگر هم ناظر بر مصوبات شوراي ان
اتخاذ نشده است و » روية مشخصي«قوانين سابق كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان مخالف موازين اسالم تلقي شده 

ه دليل توان همة قوانيني را كه شوراي نگهبان بـ مي 7    »     كنند.هاي مختلف عمل ميدادگاهها هم به گونه«
ـ شوراي نگهبان  8 مغايرت با شرع رد كرده ولي مجمع تشخيص مصلحت تصويب نموده از اين نوع دانست.        

ـ در  9.        390، ص.4، ج. مدنيخواند. مصوباتي را كه مغاير با دو كتاب نامبرده باشد خالف شرع و باطل مي
مسئله به  200 المسائلتوضيحدثات،  نيامده است. ولي در احكام روزه، جز چند تائي در بخش مستح تحريرالوسيله

بيفزائيم  تحريرالوسيلهمسئلة مربوط به طهارت و نماز در  801اين احكام اختصاص دارد. اگر اين رقم را به مجموع 
رده احكام مربوط به عبادات حجم بسيار زيادتري را اشغال ك المسائلتوضيحـ در  10       % خواهد بود. 37نسبت 
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فقره است اين تعداد در  801تعداد مسائل مربوط به طهارت و نماز  تحريرالوسيلهاست. مثالً در حالي كه در 
زاده كه  خود معتقد به احمدي ـ  11      رسد.   مسئله مي 2897فقره از مجموع  1528به  المسائلتوضيح

ديل آن به يك نظام حقوقي كامل است كتابش را توانائي بالقوة فقه براي پوشش دادن بر تمام ابواب حقوق و تب
 همنابع پاي«كند كه براي اين استحاله وجود دارد. صرامي نيز معتقد است كه صرف شرح شمارش مشكالتي مي

را » متغير و گستردة حكومتي و اجتماعي درصد كمي از انتظار بدست آوردن قوانين مدون (به معناي حقوقي آن)
كاري آن دبيرخانه به كم ه). او كتابش را زير نظر دبيرخانة مجلس خبرگان و با توج203» (كنندبرآورده مي«

ـ  12      ).   12هاي علميه در امر تحقيق مسائل نظام ديني و به قصد جبران اين كوتاهي نوشته است (حوزه
، و ...و 187خذ، ص. . همچنين به مبحث عرف در همين مأگـ ن13        . 234، ص. 1، ج. Watt، 12مطهري، ؟: 

. در آنجا نويسنده  راههاي ورود عرف و عادت به داخل قوانين ...و 225مبحث عرف و عادت، در محمصاني، ص. 
ـ در كتاب Coulson          .15   و Watt محمصاني،  ، 1369ـ كاتوزيان،  14      اسالم را شرح داده است.    

التأليف، ، مسئلة المبارات، حق امتياز نشر اخبار ، حق1391وحاني، قم، السيد محمدصادق الر المستحدثه،المسائل
ـ در  16    النسل تنظيميه و الشوارع المتوحه، هم به اين مسايل اضافه شده است.     الصناعيه، تحديدالكحول

ديق عقود يا كند كه شرط تصاعالم مي شود و)  ناچار به توجيه قبول آن مي1361نتيجه فقيهي مانند مطهري (
شرط صحيح بودن آن داشتن حكم خاص در فقه نيست، بلكه شرط آنست كه با كليات يا اصول كلي مربوط به 

اي كه مبين اين قاعده است: هرچه عقل حكم ـ از ميان دو جمله 17      عقود و معامالت مطابقت داشته باشد.   
عقل نيز هست غالب فقها ميل به قبول جملة دوم كند حكم كند حكم شرع نيز هست، و هر چه شرع حكم ميمي

شود كه داير بر ايجاز استخراج احكام مي» مستقالت عقليه«) صحبتي از ...و  83زاده (در كتاب احمدي دارند. 
جديد بدون كمك نص شرعي است. اما اين ايجاز هم مشروط به مقدماتي است كه مقبول همة مذاهب فقهي 

صرامي پس از تفكيك بين عقل نظري و عقل عملي » اند.آنرا با قيود و شرايطي پذيرفتهاصوليهاي اماميه «نيست. 
و نفي امكان دستيابي عقل نظري به احكام شرعي و درك مقصود شارع از وضع احكام و تحديد دايرة عملكرد عقل 

ع پايه براي حل رسد كه عقل قطعي به عنوان يكي از منابعملي به كسب قطع به حكم شرعي به اين نتيجه مي
). اين در حاليست كه به قول خود او نيز بين فقها دربارة اين 203» (بسيار ناتوان است«نيازهاي قانونگذاري جديد 

كه عقل در كنار قرآن و سنت متعلق به منابع پايه است يا خير اختالف نظر وجود دارد. گروهي از آنها عقل را تنها 
ـ براي توضيح بيشتر اين قواعد و 18...).        و 189دانند (لي (كتاب و سنت) ميدليلي براي راه بردن به منابع نق

)  ...و 40فيض (ص.  ـ تذكرات Löschner         .19، ...و 114، شهابي، ص  ...و 36مطهري؟ ، ص.  نگ:اصول 
اي بيشتر ل وظيفهشيخ مفيد معتقد است كه عق«دربارة  اعتبار عقل نزد فقهاي شيعي مبين وضع اسفناك آنست. 

شود كه در از فهم نصوص شرعي ندارد و خود قادر به درك حكمي نيست.[...] از بيانات ادريس اينطور استنباط مي
گويد: آنچه عقل رسد [...] محقق حلي [...] مياز دليل عقلي نمي ايصورت وجود سه دليل ديگر نوبت به استفاده

سن و قبح منحصر است [...] در برابر گروهي ديگر از اصوليون مطلقاً به تنهائي داللت بر آن دارد در وجوه ح
عليدوست، در شرح نظرات گوناگون در مورد موقعيت عقل در فقه. او كه خود عقل ». اندمتعرض دليل عقلي نشده

ك  درـ 2ـ كشف حكم شرع ، 1كند به: خواند باز وظيفة آن را محدود ميرا قدسي و نخستين آفريدة خداوند مي
ـ درك قضاياي بديهي. بنابرين عقل را توان و اجازة تشريع نيست. عقل آنست كه 3حكم شرع،  نه صدور حكم، و 

، 48، 32دهد (شمرد و حكم بر ايفاي واجبات و ترك محرمات شرعي مياطاعت از خداوند و عبادت او را واجب مي
مورد مغايرت با قانون  228شوراي نگهبان در  1367ـ تا اواسط شهريور  20 و صفحات ديگر.          74، 60

هاي مصوبات مجلس عنوان كرد. مورد مغايرت با موازين شرعي را دليل رد برخي از مواد يا تبصره 245اساسي و 
) هم شرعي بودن آنرا استوار بر ...و 205) و خسروپناه (...و 124كاوياني (/  نياـ هدايت 21  .       6و  4، ج. مدني

خواهيم ديد كه  . بعداًدشوگذار شرعي ميكنند. قوانيني كه شرعي نيست با حكم قانونلي از همين نوع مياستدال
) 74له محمد حسين نائيني (ـالگيرد. آيتمتهورانه مورد قبول بسياري از متوليان فقه و شرع قرار نمي ةاين نظري
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فع اتهام بدعت بر آنها استناد به رنظور در حمايت از قانون اساسي مشروطيت و قوانين مصوب مجلس و به م
   غيرشرعي بودن آنها و عدم قصد شرعي خواندن آنها كرد.

     
9  
هرگاه «عبارت كه  هم همين حكم آمده است با اين 6ة سور ،145 ةاي. در آيقران  توسط الهي قمشه ةاز ترجمـ 1

تعدي و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر كسي به خوردن آنها مضطر گرديد در صورتي كه از روي ستم و از راه 
االسالم موسوي تبريزي در مجلس گفت: چهار عنوان ثانويه داريم: عسر، حجت ـ 2.         »ضرورت صرف كند

ه آذري قمي  وجوب مقدمه هم جزئي از اين عناوين ـالل. در نظر آيت28) ،16/1/66 ،شورا(حرج، ضرر و اضطرار 
        ).2/10/66 .،ر( آوردترتب و تضاد را در ذيل اين عناوين مي ةه محمد يزدي هم قاعدـاللآيت). 22/10/66 .،ر( است

گويند. در قانونگذاري جمهوري مي »موات بالعرض«مانده باشد  راكدعمران داشته، ولي  ةبه زميني كه سابقـ  3
سازي مجلس رئيس كميسيون مسكن و سد صباغيان،هاشم ـ  4         خوانند.اسالمي اين نوع زمين را باير مي

            .23 ،30/9/59 شورا،» نهايت سعي از نظر فقهي توسط كميسيون قضائي در آن رعايت شده است«گفت 
تأكيد رفسنجاني بر اينكه حكومت اسالمي همان واليت فقيه است نيز شوراي نگهبان را راضي نكرد. تفكيك ـ  5

اصب است، با اين غتفكيك بين حكومت ولي عصر و سلطان  ةخود همان ادامبين اين دو مفهوم به شكل خاص 
ة تفاوت كه حاال جاي ولي عصر را ولي فقيه گرفته است و جاي سلطان را دستگاه رسمي حكومت (بخشي از قو

شود، ولي هنوز چندان مقبول هم نيست. مجلس). با اينكه در اينجا سلطان ديگر غاصب خوانده نمي و مجريه
 ـ  6          تش كرد. به اين موضوع دوباره باز خواهيم گشت.اچه بيشتر در كاهش اختيار برين بايد سعي هربنا

نويسندگان ـ  7         .1993و  Schirazi 1987به:  گنويسنده مفصل آن را در دو نوشته شرح داده است. ن
كرده بودند، امكان گرفتن اين ايراد را به مضامين آن  ةطرح  از اين طريق كه استناد به ضرورت را شامل بر هم

مورد مقرر به تائيد «اين قانون نخست وزير تذكر داده است كه در  ةدر مقدمـ  8         شوراي نگهبان داده بودند.
قانون اساسي اگر  94. به موجب اصل 379: 1365 ،قوانين .ولي براي اجرا ابالغ مي شود» شوراي نگهبان نرسيده

ـ 9           مصوبات مجلس اظهار نظر نكند مصوبه قابل اجرا مي شود. ةن در ظرف مدت ده روز دربارشوراي نگهبا
ه رابطة بدون توجه ب 20/2/59قانوني انجام گرفت كه شوراي انقالب در  ةبا استناد به يك اليح اجراي آن احتماالً 

 نگ:در امر تهيه و توزيع كاال وجود دارد.  ي تا زماني كه بحرانـ يعن 10آن با شرع تصويب كرده بود.        
و سلسله  ،19/3/66 .،ك ،تلويزيوني ةه امامي كاشاني، عضو شوراي نگهبان، در يك مصاحبـاللآيت توضيحات

.، كاز قول امامي كاشاني. ـ  11         .18/3/66و  17 .،ر .، عضو ديگر شوراي نگهبان.مقاالت محسن الف
دربارة  20/2/59توانست طرح قانوني باشد كه شوراي انقالب در تاريخ توجيه قانوني آن ميـ  12      ).   19/3/66

.  اينكه دولت با اين وجود تدوين اليحة جديدي را ...و 75، ص. 1359، قوانينتهيه و توزيع كاال تصويب كرده بود. 
ـ طاهري در مجلس به تأثير جو حاكم در  13      الزم ديده بود به خاطر نارسائيهاي كار بر مبناي اين طرح بود.   

ـ اين نكته در اصل چهارم قانون 14     .    20: 5/9/60، شوراآنزمان بر تصويب اين بند از قانون اساسي اشاره كرد. 
اساسي دليل ديگري بر صحت اين نظر است كه بانيان جمهوري اسالمي يا خود در انطباق قانون اساسي با موازين 

ـ در 15     را براي خود باز بگذارند.     خواستند راه دستبردهاي آتي به قانون اساسيشتند و يا ميشرع ترديد دا
فهرست مصوبات اين مجمع، آنطور كه در تارنماي شوراي نگهبان آمده است، ذكري ازين اليحه نيست. همينطور 

و  24/3.، رقمي دربارة اين موضوع.  سلسله مقاالت آذري ـ16      در فهرستي كه در كتاب بشيري آمده است.   
  .Schirazi 1993به:  .كبرخي ازين كتابها و بحثها ن ةـ براي مطالع 17 .        10/7/65و  6/6و  21/4
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. نگارنده اين پيشنويس را در كتابي حاوي شرح و تفسير قوانين مربوط به كشاورزي در جمهوري 19/8/62ـ ك.، 1
 ازـ توكلي چند هفته پيش از اين تاريخ   2ان آلماني، بررسي و منتشر كرده است.        ، به زب1988اسالمي، سال 

.        18/8/61.،  كريمي و احمدي ميانجي را به عنوان كساني نام برد كه از نظريات آنها استفاده شده بود. هااللـهآيت
ـ او اين حرف را هنگام شور دربارة  4است.        ـ اين نمونة ديگري از تفكيك بين حكومت و دولت در قانونگذاري 3

شركت ابدان بود،  ـ نوع شرعي شركت مورد نظر در اينجا احتماالً  5.        30، 27/7/65، شورااليحة بعدي كار زد. 
شركت دو يا چند نفر است. به اين ترتيب كه هر يك هرچه به وسيلة عمل خود به دست آورند همه در آن «كه 

كند كه عمل آنها همه از يك نوع باشد (مثالً همه نجاري كنند) يا نه. اين شركت غرري شند. فرق نميشريك با
، و مهرپور، 16/10/66.، كـ مصاحبة سالمتي،  6       نگ: جعفري لنگرودي. ». [مبتني بر جهل] بوده و باطل است

.، كرماني، رئيس دادگاههاي مدني خاص، االسالم محمدباقر مهدوي كـ از توضيحات حجت 7.       18/9/71.، س
 و...  233، ص. 1374: مهرپور، كـ براي توضيحات بيشتر دربارة طالق در فقه و قوانين جمهوري اسالمي، ن 8.      4/8/67

   
11  

ـ اظهارات امامي  2      ».   مفوض به رأي امام است ع«آمده است:  1900، ص. 4، ج. االسالمشرايعـ در  1
تر ـ منظور آنست كه قاضي تنها در صورتي رأي به مجازاتهاي سخت 3     .     10/7/65.، ردر اينباره، كاشاني 

، 1371، مهرپور، 312، ص. 4، ج. مدنيـ  4     دهد كه ناظر عدم تأديب مجرم در اثر مجازاتهاي نرمتر باشد.    مي
، مهرپور نگ:ـ براي مطالعة نسبتاً مفصل ماجرا  5       ... . و 369، ص. 1362، مجموعة قوانين، ...و 405، ص. 1ج. 

اي كه شوراي نگهبان در نظريه .4/4/75، روزنامة رسميـ  6.        ...و 99، ص. 1374، ...و 405، ص. 1، ج. 1371
اي آمده است كه دليل ديگري قانون مجازات اسالمي اظهار كرد نكته» مواد عمومي«دربارة اليحة  21/6/1361در 

مقررات مربوط به تعزيرات از حيث كيفيت و كميت و «راي تفكيك بين حكومت و دولت در نظر اين شوراست: ب
تعيين نوع و تعدد و يا تشديد مجازات در صورتي نافذ و قابل اجراست كه از طرف مقام رهبري يا شورايعالي قضائي 

ـ نقل از گفتار وزير  7       .  ... و 238. ، ص1، ج. 1371، مهرپور». به نمايندگي از جانب ايشان تنفيذ گردد
ـ 8    .      9/3/69 .،اط اللـه محمد يزدي،. همچنين توضيحات آيت... و 30، 8/5/65، شورادادگستري در مجلس. 

كلية امورات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي اعم از امور به موجب آن تصويب شد كه  1373در سال 
، 1373، قوانيند. وشميدولت محول  هيئت رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن دوباره به بازرسي و نظارت،

ـ بررسي كامل اين موضوع كه بايستي با رجوع به همة نظريات شوراي نگهبان صورت بگيرد  9        ... و 507ص. 
، ص. االسراركشفر كتاب ـ خميني د 10 موضوعي بسيار جالب براي يك تحقيق و تأليف جداگانه است.        

واليت مجتهد «نويسد ، هنوز درين حد قائل به اولي بودن حكومت و تفويض حق آن به فقها نبود. در آنجا مي185
كه مورد سئوال است از روز اول مظان خود مجتهدين مورد بحث بوده هم در اصل داشتن واليت و نداشتن و هم 

محسن  :ك.نـ براي نمونة اخير  11       ».   يكي از فروع فقهيه است در حدود واليت و دامنة حكومت او. و اين
  .12/3/83 شرق،آرمين: ماهيت حكم حكومتي، 
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عام و «و » خاص و با قيد«عناي ) الف. به قول جناتي مصالح مرسله در تاريخ فقه  به دو م1369ـ جناتي ( 1
هاي نو بر مبناي ع حكم براي حوادث واقعه و پديدهتشري«مفهوم شده است. در معناي اول عبارتست از » قيدبي

در معني عام تشريع حكم ». انديشي در مواردي كه به عنوان كلي و يا جزئي نصي وارد نشده باشدرأي و مصلحت
در «حتي اگر برخالف نص و كتاب و يا سنت باشد ممكن است. فرق مصالح مرسله با استصالح در اينست كه اولي 

ايست كه مصالح و مفاسد آن مورد سنجش در واقعه«و دومي » تنها در آن مصلحت انديشي شودايست كه واقعه
اسم «كند: )  فرق اين دو را قدري واضحتر و در عين حال متفاوت تعريف مي90محمدصادق شريعتي (». قرار گيرد

بق مصلحت مرسله اطالق استصالح يا استدالل بر عمل مجتهد كه عبارتست از اجتهاد و استنباط حكم شرعي بر ط
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». شود، در حاليكه مصلحت مرسله بر حقيقتي كه با قطع نظر از اجتهاد مجتهد در آن در خارج وجود داردمي
كند، در شرح داليل مخالفت برخي از فقهاي شريعتي نظير داليلي را كه جناتي در رد هر دو در فقه شيعه نقل مي

داند، ولي آنرا انديشي در فقه شيعي را مردود نميارسطا مصلحت ). محدجواد...و 95مذاهب سنت آورده است (
زاده كه متذكر ـ ميراحمدي 2      ).   ...و 92سازد (مشروط به هماهنگي با اهداف و اصول اوليه و قطعي شرع مي

اند. معهذا خومخالفت فقه اماميه با مصالح مرسله است  اين موضع را شبيه با موضع ديگر نظامهاي حقوقي دنيا مي
انديشي در امر حكومت مخالفتي ندارد، به شرطي كه به دخالت در احكام فقهي منجر نشود او ظاهراً با مصلحت

داند. او ). خسروپناه رد استصالح و استحسان را از افتخارات فقهاي شيعه در طول تاريخ اجتهاد مي...و 102(
ـ منظور دايرة اموريست كه نص و  3       ).   ...و 187ند (دااستصالح را حتي در منطقة سكوت شرع هم جايز نمي

. سلسله مقاالتيست كه با عنوان 158، ص 28، 1367، حوزهـ  4 شرع حكمي برايشان صادر نكرده است.        
. 1535، ص. 3. 836، ص. 1، بازنگريـ  5      در چند شمارة اين مجله منتشر شده است.   » مكتب و مصلحت«

قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون «كند كه هم از تصويب وصيتنامة خود به شوراي نگهبان توصيه مي خميني در
گاهي با احكام ثانويه و «كند و هم مالحظة ضروريات كشور را بكند كه » اي جلوگيرياساسي بدون هيچ مالحظه

 .       1376مقالة نگارنده در اينباره. شيرازي،  نگ:ـ  6  .        6: 16/3/68.، ر». گاهي واليت فقيه بايد اجرا بشود

دهيم. شب در مجمع تشخيص نظر مقابلش را صبح در شورا يك نظر مي«ـ امامي كاشاني در شوراي بازنگري:  7
ـ خميني در  8  .        211، 208، ص. 1، بازنگري، صبح بر مبناي شرع و شب بر مبناي مصلحت. »دهيممي

با حامد الگار گفت كه روحانيون براي اينكه با اين روشنفكرها خيلي مخالفت نكنند كوتاه در مصاحبه  1358سال 
، ص. 1378، كديورآمدند، وگرنه اختيارات روحانيت در اسالم بيشتر از آنست كه در قانون اساسي آمده است. 

رت آن با شرع، بود و نه قادر ـ شوراي نگهبان كه نه مايل به قبول اين مصوبة مجلس، به سبب مغاي 9      .    199
بود از تصويب چنين قانون حياتي جلوگيري كند، از اظهار نظر در موعد مقرر خودداري كرد و با اين سكوت بود كه 

پاسدار ـ مصاحبه با مجلة  10      .   701، ص. مجموعة قوانين دور دوم مجلس نگ:مصوبه شكل قانوني يافت. 
. او پس از آنكه  اختيار واليت فقيه در وضع ماليات را به مجلس، شوراي .. .و 28، ص. 35، ش. 1363، اسالم

، همانجا، و 26/6/68نگهبان و دولت  تفويض كرد دست از مخالفت برداشت. بخش دوم سلسله مقاالت او، ر.، 
شود مگر مياطالع خوانده و گفته بود مخالفان ماليات را مردمي بي 1362ـ خميني در آذر  11 .        22/5/70

ـ  بعدها محمد  12 .        12، ص.38/37، ش. 1369، حوزهمخارج جنگ و ادارة دولت را با سهم امام حل كنيم. 
انديشي گوئيم مصلحتما در مورد ماليات مي«مؤمن، عضو شوراي نگهبان، در شوراي بازنگري قانون اساسي گفت 

رضايت و اذن آنها شود اموال مردم را بدون سالم اينست كه نميمان قبول داريم كه حكم اولية ااست. با اينكه همه
تاريخ صدور سئوال و جواب  .28، ص. 20الف، ش. 1367، حوزهـ  13.         853، ص. 2گرفت. بازنگري، 

مشخص نيست. ظاهراً مدت زيادي قبل از انتشار آن نبوده است. منظور از آالت مشتركه آالتي است كه هم به 
پور در است. فردوسي 30/1/66تاريخ پاسخ  .1/10/66.، رـ  14    رسد.     الل و هم به كار حرام ميمصرف كار ح

گرفت. كرد و اشكال  نميهاي تلويزيون را تماشا ميسئوال خود به اين نكته نيز اشاره كرده بود كه امام خود برنامه
ـ خميني  15     ها ازجانب خميني بود.    آن برنامهاين از نظر مديران و مسئوالن تلويزيون دليل تقريري تجويز 

، 21، الف، ش، 1367، حوزهنماها و آخوندهاي بيسواد قرار نگيرد. در پاسخ از او خواسته بود كه تحت تأثير مقدس
موقتاً موفقيت بزرگي حاصل كرد. رهبر، محمد هاشمي، برادر  1372ـ موضع دوم در سال  16.        28ص. 

انگيز پخش عزل كرد كه اجازه داده بود موسيقي طرب صدا و سيمارا از جمله به اين علت از مديريت  رفسنجاني،
زير نظر علماي قم  صدا و سيماهاي موسيقائي اي در فرمان خود خواستار آن شد كه از آن پس برنامهشود. خامنه

رجوع كرد كه تمام  تحريرالوسيلهجلد چهارم در » كتاب قضاء«توان به ـ به عنوان مثال مي 17 تنظيم شود.        
كند و قضاوت را نه امري واجب و ضروري، بلكه  مسئله را به صورت رفع تنازع بين طرفين دعوي مطرح مي

ـ البته اين انقالب هنوز به سرانجام  18         ).83شمرد كه ترك آن  در صورت كفايت بهتر باشد (مستحب مي
 ،1373، قوانين ـ 19      ين مثل هر انقالب ديگري سرشار از تضادها و آسيبهاست.   نرسيده است، و عالوه بر
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 آئين دادرسي كيفري. و نيز متن ... و 171، ص. 1374ـ  ...و 252، ص. 1، ج. 1371، مهرپور، همچنين ...و79
توان در شرايط كه مي اللـه مكارم شيرازي هم فتوا دادـ آيت 20.        ... و 94، منصور، ص. 1378مصوب سال 

اي از جانب يكي از ـ براي آگاهي به اشاره 21 .        8/10/81.، ايخاص مجازات ديگري را جايگزين آن  كرد. 
االميني، فساد دستگاه قضائي پشتوانة مفاسد اقتصادي. عبدالحسين روح نگ:وفاداران نظام به فساد دستگاه قضائي 

اين اطالع را نگارنده در صحبتي كوتاه در شهر هامبورگ از حسين مهرپور  ـ 22.        7/5/83، بازتابت. 
     جاي ديگر هم اثري از صورتي اينچين ديده نشده است.      چحقوقدان، عضو سابق شورا دريافت كرد. در هي

قيه را كتاب مدني و سه جلد كتاب مهرپور منتشر شده است. ب  6و  4ـ بخش بزرگي از اين نظريات در جلد  23
ها جستجو كرد. براي نظريات تفسيري شوراي بايد در صورت مذاكرات مجلس، مجموعة ساالنة قوانين و روزنامه

قانون تشخيص اراضي موات و لغو « 2ـ يكي از اين موارد استثنائي تبصرة  24      .    1380منصور،  نگ:نگهبان 
نيا و كاوياني ـ هدايت 25      .    473، ص. 4ني، ج. تصويب شد. مد 21/4/65است كه در تاريخ » اسناد مربوطه

). اشكال آن اينست كه قانون اساسي عدم مغايرت را تنها در ارتباط با ...و 129هم  معتقد به همين تفسيرند (
است. از نظر كديور همة يازده » اصول و احكام«صحبت از عدم مغايرت با  85و  72برد. در اصل احكام به كار نمي

ـ حكومت  26     .    16، ص. 1383اي كه درين ارتباط در قانون اساسي  آمده، مترادف واژة احكام است. ژهوا
نه مشروط به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت «اسالمي مشروط است، ولي 

 ـ به قول حسين مدرسي طباطبائي، فقه 27      .   47، ص. 1361». حكومت قانون الهي بر مردم است». «باشد
شناس، تنها در مواردي كه قانونگذاري به رأي مردم واگذار شده است اكثريت آراي متخصصان به مثابة معيار 

)، اكثريت overhelmingغيرقابل ترديد اعتبار قانون قبول شده است، ولي نه هر اكثريتي، بلكه يك اكثريت قاطع (
هوشنگ دهندگان مورد ترديد است.  نقل از يك مقالة او به زبان انگليسي كه ك رأيناشي از نصف به اضافه ي

ـ الزم به تذكر است كه در اينجا صحبت از  28         از لطف ايشان متشكرم. شهابي در اختيار من گذاشت.
ـ  29 د.        دهبررسي مصوبات  بر مبناي شرع  است، به اين معنا كه شرعي هست كه امكان اين بررسي را مي

  است. 2به  4. معني اكثريت فقها 173، ص. 4مدني، ج. 
  

13   
توان گروه چهارم را به دو زيرگروه تقسيم كرد. حوزويان يا آنهائي كه به خصوص در دورة ـ با قدري مسامحه مي 1

گرائي ريج به طرف اصالحنوشتند، و غيرحوزويان يا بنيادگرايان مكالئي كه به تدبدون نام مقاله مي حوزهاول مجلة 
، حوزهـ نويسندگان اين دورة مجلة  2     كنم.    كردند. بررسي مواضع دستة دوم را به بعد واگذار ميحركت مي

، ص. 1383كردند. باقي، طول كشيد، از ذكر نام خود به علتي كه بر من معلوم نيست خودداري مي 1368كه تا 
منتشر شد. در در ده ـ دوازده سال اول  1362در سال  حوزهاو كه در دو شمارة مقالة  نگ:ـ  3      .   ... و 171

شد. اين نقدها جمهوري اسالمي از اينگونه مقاالت در نقد وضعيت حوزه در همين نشريه و نشريات ديگر چاپ مي
ي اصالحاتي اندك ـ تعداد طرحها 4      بعد از شروع اصالحات در حوزه، همانطور كه خواهيم ديد ادامه يافت.   

الف، بيانية  1365، حوزه، بنياد فرهنگي باقرالعلوم، 1371هادوي تهراني، كديور  نگ:نيست. براي چند نمونه 
دوست ـ علي 5       بطور مقطع.   27/12/71تا  4.، كگروهي از طالب و فضالي حوزة علمية مشهد مقدس، در: 

كند. شود، ولي آنرا به نحو ديگري حل ميار چنين مشكلي ميهم در توجيه تفاوت بين ديه انگشت زن و مرد دچ
شود. توضيح اينكه در شرع، ديه هر دو تا سه انگشت مساوي است، ولي در چهار انگشت به ضرر زنان نامساوي مي

را به آخرت حواله  اينست كه جبران آنبيند، دوست كه در اين نابرابري نوعي خدشه بر عدالت ميراه حل علي
گرد آمدند و انتقادات خود از وضع موجود فقه و حوزه را  1341ـ نامبردگان در سال  6       ).   ...و 82هد (دمي

ـ منظور  7      منتشر شد.   » مرجعيت و روحانيت«كردند. بحثهاي آنان در همان سال در كتابي با عنوان بيان
ـ هم او در مصاحبه با  8علمية قم است.        آنها از اين جرقه و سنگ ظاهراً تشكيل شوراي مديريت حوزة 

من اين سبك اجتهادي را كه در حوزه هست و ادامة همان اجتهادي است كه از زمان «گويد ، مي1381بشيري، 
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ما هنوز وارد مسائلي كه جامعه و جهان نياز دارد ». «دانمشيخ طوسي بوده و وارد واديهاي جديدي نشده كافي نمي
         ).  51» (شرايط زمان پيش برويم«شود تا با . سپس خواهان تحول عميق فقه و اجتهاد مي)47» (ايمنشده

منهم آنگاه كه در چهار ديواري مدرسة فيضيه بودم «ـ  10          .83، ش. 1381، كتاب هفتهـ در مصاحبه با  9
ره به طوماري است كه برخي از طالب ـ اشا 11        .99، ش. 1381، كتاب هفتهمصاحبه با » دچار جمود بودم.

تهيه كرده و به رهبر حكومت ارائه دادند. آنان خواستار تشكيل  ستادي براي  1370حوزة علمية قم در مهر
.        9/8/71.، اطبنياد فرهنگي باقرالعلوم،  نگ:ـ  12       .   20/7/70.، كبازنگري دروس حوزه و اصالح آنها بودند. 

ني اينكه از حكومت عـ اين در قاموس شوراي نگهبان ي 14    .     28/1/73،. همانجا. و مؤمن، 9/8/71.، رـ  13
كند. از اينرو وجوهات گيرد، ولي از دولت نه. در همين گزارش آمده است كه حوزه فعاليت اقتصادي هم نميمي

س ايتاليائي، فرانكو اومئو، كه در شناـ نقل از گزارش يك پروفسور مسيح 15       دهد.  كفاف مخارجش را نمي
ـ طبق 16     .    16، ش. فصلنامة معرفتترجمة گزارش او، در ت.  نگ:به حوزة قم دعوت شده بود.  1381

ه راستي كاشاني در ـاللانبارلوئي، ازقول مدير حوزه، آيت محمد كاظم، رسالتنويس روزنامة خبري كه سرمقاله
 .،ايخبر اين اقدام در ـ  17         واحد بود. 400داد اين مدارس در آن وقت كند تعنقل مي 1378شهريور سال 

مانند ـ 18        .26/11/81و  21 ،همانجا، و توضيحات حجج اسالم قنبري و اعراقي در اينباره .7/11/81
عمال آن با ا كهمنبع احكام مخالف است، در حالية زاده كه با دخول مصلحت در احكام شرعي و به مثابميراحمدي

جا كه موافق .... ارسطا مصلحت را تنها آنو 202 .ص است. نظامهاي حقوقي، موافقهمانند ديگر در امر قانونگذاري، 
او در مورد ). مثال 58، 52، 41( .بيند كه مصلحت نافي قانون اساسي بشود، ولي مانعي نميپذيردميشرع باشد 

 ). در اينباره همچنين نگ:94تيار قاضي قرار داد (وهر گرفت و در اختوان از شحق طالق است كه به زعم او نمي
 .،اط ،مكارم شيرازي  نگ:براي آشنائي با ايرادات بعضي از فقها در اينمورد  ـ  19          )....و 187خسرو پناه (

        .1/5/74 .،ر ،محمود هاشمي .25/9/75 .،س ،. استادي19 ،22،كيهان انديشه، 20، 1365 ،جناتي .27/12/71
او كه آگاه به مخالفت فقهاي شيعي با اعمال مصلحت در استنباط احكام شرع است با تقسيم ابداعي فقه ـ 20

خواند، آنهم به اين دليل كه از موافق شرع مي را در مورد اخيراستفاده از آن ،الحكومهشيعي به فقه مدون و فقه
        .1374 ،صالح پور نگ:براي توضيح بيشتر ـ  21        .و...  242. ص .گيردجانب حكومت اسالمي انجام مي

خود از  ةخميني از جمله در وصيتنام ـ 23         .1376كديور  آشنائي با انواع اين نظريات نگ:براي ـ 22
از فقه سنتي كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست [...] «روحانيت خواست كه 

و قابل جمع » فقه و پويائي دو حقيقت به هم پيوسته هستند«. به قول صانعي 16/3/68 .،ر .»اي منحرف نشوندذره
بيان و «. جناتي بين پويائي مثبت و منفي قائل به تميز شد 9 ،22 ،كيهان انديشه ،در زير عنوان فقه سنتي

ويائي منفي است و ضرورت اشراف فقيه بر انديشي، قياس و استحسان پاستنباط احكام بر اساس رأي و مصلحت
 ،عناصر علمي و متقن از منابع اصيل و معتبر ةابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احكام شريعت به وسيل

 ،جناتي .الف 1368 ،حوزه نگ:. براي آشنائي با برخي ديگر از نظريات در اينباره 19 .، صهمان ،»پويائي مثبت
 ،كيهان انديشه، )، عابدي9/3/68 – 28/2و  13/8/66، 28/6و  17/11/65، 21/10، 29/9 .،ر ،آذري قمي .1365

ة آئين"، حوزه ةتوان در ميان نويسندگان مجل. طرفداران فقه پويا را مي1380 ،كديورـ  24         .13، 22
        .26/1/83 ،شرق نگ: فريد مدرسي،سراغ گرفت. براي آشنائي بيشتر با اين گرايش  "نقد و نظر"و  "پژوهش

حكمت و «كتابي كه در باب   گ. بهبارز آنها مهدي حائري يزدي است. براي آشنائي با نظر او ن ةنمايندـ  25
، 1376سال ـ  26          ، فصل آخر.1376كديور نگ: براي شرح مختصر عقايد او و  نوشته است. » حكومت

ي كه در مورد ايجاد فضاي شتال ةمتأسفانه با هم«هران، گفت ادبيات دانشگاه ت ةرئيس دانشكد االسالمي،شيخ
         ).10/4/76 .،س» (اسالمي در دانشگاهها صورت گرفته شاهد وزيدن چنين نسيمي در دانشگاهها نيستيم

 سهراب بهداد. مصطفي ملكيان و بيربط بودن اسالمي كردن علوم از ةجالب دربار ةمقال دو :كنـ  27

 

  هجمعبندي و نتيج
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آن بود كه شوراي نگهبان در  هتوصيـ  2        .20/3/66و  19 .،ر ،اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبانزوارهـ 1
تصميمات خود رعايت احكام ثانويه و مصلحت نظام را بكند. توصيه را خميني در مالقاتي كه در دهم دي سال 

 ةتوان آنرا طبقبا قدري مسامحه مي ـ  3         .86 .، ص1371 ،با اعضاي  آن شورا داشت ابراز كرد. كديور 1366
سعي كردم اين فرهنگ را به عنوان شكل  ،1975در سال  ،اي به زبان آلمانيدر مقالهـ  4         خوديها هم ناميد.

مدني در ايران توضيح بدهم. مهرداد مشايخي در يك سخنراني زير عنوان آهنگ شتابان  ةمشخص فعاليت جامع
منتشر شد به وجوه مختلف اين  ،2/5/1383، ايران امروز ، كه در ت.سيون و سكوالريسم در ايرانسكوالريزات

ة يك نمونه از كار اين روشنفكران تأمالتي است كه سعيد حجاريان دربارـ  5         فرهنگ اشاراتي كرده است.
اي  با عنوان است. نيز در مقالهسي كرده شناهاز منظر فقهي و جامع ،از حكومت در جمهوري اسالمي جدائي دين

).  در آنجا پس از شمارش وجوه جدائي 1373پور (و با نام مستعار جهانگير صالح» فرآيند عرفي شدن فقه شيعي«
اي بر مبن ولي فقيه يپردازد كه اعالم مطلقيت واليت فقيه و صدور آراوين فقهي آنها به تأثير بزرگي ميو عنا

رود كه  اميدوار به جا پيش ميي تا آنكومت اسالمي داشته است. او خوشبينانه حتدر عرفي شدن ح مصلحت نظام
     نامد. آبراهاميان آنرا شهابي آنرا سزار و پاپيسم ميـ  6شود.         اين روند مي استقرار حاكميت ملت در اثر
ا در آمريكاي التين مقايسه خواند و نقش خميني در آنرا با رهبران برخي از حكومتهيك حكومت پوپوليستي مي

پر ـ  7         اند.داشته El Lider, El Conductor, Jefe Maximo , O Pais do Povoكند كه عناويني مانند مي
به هم را واضح است كه شايد بخش بزرگتر روحانيت در اين حكومت  نه تنها شريك نيست، بلكه خسارات زيادي 

كنند. تربيت مي براي اين سمتها ها خود كارشناسچند سالي است كه  حوزهـ  8ناچار متحمل شده است.         
 .،ك .التحصيالن در دستگاههاي حكومتي شروع شدغراي براي استخدام فاارزيابي تحصيالت حوزه 1364از سال 

  . akhavi 1987 Menashri 1990 ،كارهاي برزين، مرتجي، بشيريهـ از جمله  9         .14/5/64
  
  

  1ة ملتك
اعالم  كرد كه تنها  1382در آذر ماه ايلنا اي با خبرگزاري ئيس سازمان ملي جوانان در مصاحبهرحيم عبادي، ر ـ1

ـ  2.          22/9/82، اخبار روزدر صد جوانان روحانيت را به عنوان گروه مرجع خود قبول دارند. نك: ت.  هفت
هاي آن گاه به گاه  در بيرون ه  امري رايج شده است. برخي از نمونهتكراراين نوع  ادعاها در سخنرانيهاي سران سپا

كند. از جمله تشبيه سپاه و بسيج توسط سردار حجازي، فرماندة نيروي مقاومت از مخافل خودي هم بروز مي
           .12/5/84، شرقتواند نيروهاي فراواني در اختياردستگاههاي مختلف قرار بدهد. بسيج به چشمة جوشاني كه مي

نامة  ؛ و نيز70داد. نك: پاكدامن ، صص ـ مشهور است كه او انتخاب سردار محمدباقر قاليباف را ترجيح مي 3
يقين داشتم امام زمان براي ادارة جلسه به «ـ 4 .         8/8/84، ايران امروزاي، ت. محسن سازگارا به خامنه

 روز .زاده در تـ رفيع 5.          21/8/86 تابناك،نشگاه اميركبير. ت. از سخنراني او در دا». آيددانشگاه كلمبيا مي
.           13/4/85، اخبار روزـ ت. 6دهد.          هزار كارگر در عرض يك سال خبر مي 320) از اخراج 28/4/85(
        داري تهران. مليون تومان به حساب شهر 106نژاد در انتخابات با  هزينة ـ از جمله جشن پيروزي احمدي7
ـ افزايش باالي 9.          13/11/84، روزميثم تواب، ت.  :در صدي حقوق نمايندگان. نك 85افزايش دست كم  ـ8

ـ  10          .7/12/84، روزات اسالمي. ت. غعلميه، شوراي نگهبان و دفتر تبلي ةخدمات حوز زدرصدي مرك صد
، روزدر يك گزارش تلويزيوني تورم را پذيرفت. نك: حميد احدي، ت. بود كه او  1386تازه در اواخر آذرماه 

، امروزنژاد در نقد افراط در سانسور و توقيف مطبوعات. ت. زاده به احمديـ نامة محمد نوري11          .26/9/86
ايثارگران،  ) عضو شوراي عالي جمعيت20/11/86، يثارگرانـ احمد نجابت (ت. ا12           .جهانبه نقل از ت. 

حزب و  چهاردهكم از اين جبهه كه دست ـ13          خواند.مالحظة راهبردها اين دو سازمان را امري طبيعي مي
سازمان و جامعه تشكيل شده است خالي از عناصر سفت و سخت اصولگرائي نيست، ولي با محوريت حزب مؤتلفة 

) نام رضا 18/4/86( بازتاب .ـ ت14شود.          محسوب ميكاري نيز اسالمي در عين حال از اركان اصلي محافظه
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اكبر واليتي به عنوان اعضاي اين گروه معرفي كرد. اكبرابوترابي و خوشوقت را به اضافة عليتقوي، آشتياني، علي
           اللـه خوشوقت از حاميان پر و پا قرص اصولگرايان است.كم آيتالبته اين را هم بايد در نظر داشت كه دست

: حسين كنعاني مقدم، دبير سياسي .اعالم كرده است. نك اللـهـ آمادگي براي اين كار را بيش از همه حزب15
ـ شخصي به نام ابراهيم فياض مهمترين نتيجة انتخابات رياست 16      .     25/8/86، ايسنتسازمان، ت. 

، رقشن مردمي بر فلسفة نخبگي شمرده است. جمهوري را شكست اشرافيت روحاني و دانشگاهي و غلبة عرفا
 .سوره، به نقل از ماهنامة  31/6/84

  
  
  2ملة كت

  الف
1Xاعالم  كرد كه تنهـا   1382در آذر ماه  ايلنااي با خبرگزاري رحيم عبادي، رئيس سازمان ملي جوانان در مصاحبه ـ

           .22/9/82 ،اخبـار روز بـه: سـايت    .در صد جوانان روحانيت را به عنوان گروه مرجـع خـود قبـول دارنـد. نـك      هفت
، انـداز چشـم در: ». صعود آن موعود اصـولي «به: ناصر پاكدامن:  .نكـ 3          به سايت مصباح، بخش آينه. .نك ـ2

تكراراين نوع  ادعاها  در سخنرانيهاي سران سپاه  امري رايج شـده اسـت.   ـ 4          .70، ص 1384، پائيز 24 .ش
پاه و بسـيج توسـط   سكند. از جمله تشبيه افل خودي هم بروز ميحهاي آن گاه به گاه  در بيرون از منمونهبرخي از 

هاي نيروهاي فراواني در اختياردستگاهتواند ة جوشاني كه مينيروي مقاومت بسيج به چشم ةسردار حجازي، فرماند
در همان اول كار دولت جديد بـه چهـار نـامزد     دانيم كه مجلسميـ   5          .12/5/84 ،شرقمختلف قرار بدهد. 

وزارت رأي اعتماد نداد و سه بار نامزد وزارت نفت را نامطلوب خواند. به اينهـا بايـد اضـافه كـرد تقاضـاي استيضـاح       
          ايجـاد صـندوق مهـر رضـا.     ماننـد اليحـة  ــ   6          انجامـد. بـه مصـالحه مـي    ، كه معموالًراهار وزير چدست كم 

سـازي ظهـور آن   ي خـود تكليفـي فراتـر از مقدمـه    اتوان اين استنباط را هم كرد كه او براز برخي جمالت او مي ـ7
           .8/7/85 ،زامـرو خوانـد. سـايت   مـي » مـا « ةمهـدوي را وظيفـ   ةجائي كـه تأسـيس جامعـ    حضرت  قائل است، مثالً

خواند و رجوع بـه  ران ميگحديث را حجت خود بر دي اي به اسحاق بن يعقوب  راويانموعود در پاسخ نامه  امامـ   8
حـوادث  «يـا  » مدهااحـوادث و پيشـ  «شمرد. اين كـه خمينـي بـا تفسـير     را مجاز مي» مدهااحوادث و پيش«آنها در 
كند خود جزئي از آن ابداع در دكترين سياسي شـيعه اسـت. محسـن    در اين حديث مصادره به مطلوب مي» الواقعه

آورد و مـي  را متقدم و متأخري كه با اين برداشت از روايت مخالف هستند ينام فقها والئي حكومتكديور در كتاب 
 روززاده در سـايت  رفيـع ــ  9          . 325 .كنـد. صـص  موافقان بـه آن اضـافه مـي    ةخود نيز شرحي در نقصان ادل

 .   13/4/85 ،اخبار روزايت سـ 10          دهد.هزار كارگر در عرض يك سال خبر مي 320) از اخراج 28/4/85(
.          ليـون تومـان بـه حسـاب شـهرداري تهـران      يم 106 هزينةنژاد در انتخابات با  از جمله جشن پيروزي احمدي ـ11
          .13/11/84 ،روز بـه ميـثم تـواب درسـايت     .صـدي حقـوق نماينـدگان. نـك    در 85افزايش حقوق دسـت كـم   ـ 12
، روزات اسـالمي. سـايت   غـ علميه، شوراي نگهبان و دفتر تبلي ةخدمات حوز زركدرصدي م 100افزايش باالي  ـ 13
شـم  چبسياري از كشورها «نژاد در سخنراني كه در ديدار با اهل قلم و هنر كرد گفت احمدي ـ14.          7/12/84

اهند كه به آنها الگـو بـدهيم و   خوها از ما ميتمامي ملت در حال حاضر تقريباً خواهند...اند.. از ما الگو ميبه ما دوخته
هايي كـه او بـه   نژاد و نامهدر سخنرانيهاي احمديـ 15         . 26/7/85 ،ايران امروز. سايت »بگوئيم چه كار بكنند

ملـت ايـران بـه    «كند كه در يكي از اين سخنرانيها ادعا مياو بوش و مرگل نوشته است آثار اين شبهه آشكار است. 
ها نگـه داشـته   ملت ايران است كه اميد را در دل شود... تنهالتهاي جهان به رسميت شناخته ميم ةعنوان الگوي هم

تـر و  گيـرد كـه خيلـي گسـترده    .  در يك جاي ديگر انتخاب خود را دليل انقالبـي مـي  8/7/75 ،شرق انالين» است.
ب شده و مبـاني  فكـري دنيـا را    است، از جمله به اين دليل كه موفق به صدور انقال  57نتر از انقالب بهمن يسهمگ

 ،آفتـاب  خواند. سايتدچار تحول كرده است. در همين فرصت است كه او در عين حال خود را در ارتباط با خدا مي
مانند بازگرداندن طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيالت بانكي به مجلـس بـراي رفـع ابهـام     ـ 16          .23/7/85

مشـهور   ــ 17.          سايت شوراي نگهبـان به:  .). نك1/3/85جام اين خواست () و تصويب آن پس از ان16/2/85(
ارا بـه  ة محسـن سـازگ  ، نامـ 70: پاكدامن، صـص  .داد. نكاست كه او انتخاب سردار محمد باقر قاليباف را ترجيح مي

انتخابـات رياسـت    ةشخصي به نام ابراهيم فياض مهمترين نتيجـ ـ 18         . 8/8/84 ،ايران امروزاي، سايت خامنه
 ،شـرق نخبگـي شـمرده اسـت.     ةعرفان مردمي بـر فلسـف   ةجمهوري را شكست اشرافيت روحاني و دانشگاهي و غلب
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: .رجبي، همسر سخنگوي دولت است. نك ةدرخواست اخير از فاطمـ 19          .سوره ماهنامة به نقل از ،31/6/84
  .23/4/85 ،روزسايت 

  

  ب

اي در اين جمع را با اين پناه بخش ديگري از گفتة خامنه. محمدحسين يزدان16/8/1389، روزـ آرش بهمني، 1
در دولت نهم و دهم [...] بحث حاكميت دوگانه نيست. حاكميت يگانه است. يعني دولت و «كند: عبارات نقل مي

، روز». (نمكرهبري و تشكيالت در امتداد يك خط قرار دارند. اين را من جازماً و قاطعاً به شما عرض مي
ـ نك به  نامة او  2شود.          اي يافت نمي). طرفه اين كه متن اين سخنان در سايت ويژة خامنه29/10/1389

نژاد . و نامة احمدي20/10/89، خبرآنالينـ نك به نسرين وزيري، 3.            18/3/89به شوراي نگهبان، كيهان، 
جمع تشخيص مصلحت نظام كه حاوي انكار اختيار قانونگزاري آن مجمع اي و اعتراض او به اختيارات مبه خامنه

). 29/10/89، روزدر ارتباط با اختيار رئيس جمهور در تعيين رئيس بانك مركزي است. (در: نازنين كامدار، 
- شود كه علت تشكيل اين مجمع نياز نظام به امكان تصميمنژاد به عمد يا به سهو منكر اين واقعيت مياحمدي

ـ نك. به: رحيم مشائي، پايان دوران اسالمگرايي، 4گيري در ماوراي حدود شرع و قانون اساسي بوده است.           
اي از اين حدس و گمانها و ـ براي آشنائي با نمونه5.          2011ژوئن  youtube  ،28در سايت اينترنتي 

نك به » جريان انحرافي«ـ در مورد  6.          23/3/90 ،روزتكذيب آنها توسط اجزاي دولت، نك.: نازنين كامدار، 
دستگيري عوامل جريان انحرافي به «گويد: . او در آنجا مي14/4/1390، آفتاب نيوزمصاحبة سردار عزيزي با 

ـ مدير عامل شركت ملي نفت كه گويا از نزديكان  7».          سپاه گذاشته شد ةقضائيه برعهد ةصالحديد قو
ميليارد دالر شمرده  25ئي است در صحبتي با سردار رستم قاسمي سهم سپاه از طرحهاي نفتي را رحيم مشا

علي مطهري تنها كسي كه به اين مناسبت نسبت به گسترش نفوذ سپاه ـ  8.          9/5/1390.، بي.بي.سياست. 
.           15/5/1390، جوان آنالينر در اقتصاد زنهار داد روزهاي بعد در معرض انواع اتهامات قرارگرفت، از جمله د

خرداد در آرامگاه خميني ايراد كرد هوادارانش را از اينگونه برخوردها منع  14اي در سخناني كه در روز ـ خامنه 9
به كسانى كه از لحاظ فكرى  خواهى، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به نام انقالبيگرى، به نام عدالت اگر«كرد: 

 اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارند، اهانت كرديم، آنها را مورد ايذاء و دانيم كه به اصل نظامخالفند، اما ميبا ما م

و رفتار انقالبى، امنيت را از بخشى از  ايم. اگر بخواهيم به نام انقالبيگرى آزار قرار داديم، از خط امام منحرف شده
خواهد براندازى كند، ايم... اگر كسى است كه نمي ام منحرف شدهخط ام مردم جامعه و كشورمان سلب كنيم، از

سليقة سياسى ما، با مذاق سياسى ما  خواهد دستور دشمن را در كشور اجرا كند، اما باخواهد خيانت كند، نمينمي
 قوا اين است كهاو دريغ بداريم، عدالت را دريغ بداريم... مبادا خيال كنيد ت توانيم امنيت را ازمخالف است، ما نمي

  ).          14/3/90اي، ، سايت خامنه"انسان مخالف خودش را زير پا له كند
كه نمايش كوشش مصباح يزدي براي  jyznyQgZQ-www.youtube.com/watch?v=f:  به ـ نك.10

    اي است. بوسيدن پاي خامنه
  http://www.vf110.blogfa.com/post-281.aspx                                                   نك به: ـ11
    www.youtube.com/watch?v=3w_VocORRPg                                                   ـ نك. به:12
  
 

  3لة كمت
. چاپ سوم، شركت سهامي انتشار، چه بود. زندگاني منام، آمدنم بهر از كجا آمده: )ناصر( كاتوزيانـ 1

 .1388تهران، 
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  4تكملة 
دفتر نهضت آزادي نك به مشكالت و مسائل اولين سال انقالب از زبان مهندس بازرگان. مركز پخش:  -1

  .ايران
 تلويزيوني با حسن بهنام به تفصيل شرح  در يك مصاحبة 2010بارديگر در سال او اين موضوع را  -2

  http://xalvat.com/AvaVaNama/Nama/Motafaregheh/Pakdaman.htm             داد. نك:
  ,1364سال  سالنامه آمارينك:  -3 
  .همان -4
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  نابعم
  
  

  . باران، سوئد.اعتراف شكنجه شدگان. زندانها و ابراز ندامت علني در ايران): 1382آبراهاميان، يرواند (
  .رسالت): حكم حكومتي. سلسله مقاله در 1366آذري قمي، احمد (
مصوب  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران): 1377ادارة كل قوانين (

  . تهران.  1/3/1375
  .14/2/71، اطالعات): انتخابات و مجلس در كالم امام، 1371آرزومند، محمدرضا (

  .111-126، ص. 39، ش. گفتگو): بنيادها در يك نگاه، 1382، فريد(آق اولي
  حقوقي). كانون انديشة جوان، تهران.-(از ديدگاه فقهي تشخيص مصلحت): 1381ارسطا، محمدجواد (

، ص. 27، ش. آفتابخواري. بنياد مستضعفان و جانبازان، ): بنيادها و نهادها در اقتصاد رانت1382اسدي، جمشيد (
39-30.  

  و... . 12، ص. 10، ش. بيان): شوراها تجلي واقعي حضور مردم در صحنه. مصاحبه با مجلة 1370اشرف اصفهاني (
): قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقايسة آن با قانون كار مصوب 1370اعرابي، حسين (بابك) (

  . تهران.1337
  .28/3/66 ـ 12 رسالت،ي نگهبان، ): رابطة مجلس شوراي اسالمي با شورا1366الف، محسن (

، ص. 39، ش. گفتگو): وقف و مدرنيته در ايران: كشت و صنعت آستان قدس رضوي. در: 1382اوركارد، برنارد (
110-85.  

  ، مركز بازشناسي اسالم و ايران، تهران.قلمرو اجراي شريعت در حكومت اسالمي): 1380ايازي، سيد محمدعلي (
  اللـه شهيد بهشتي، تهران.هاي آيت، بنياد نشر آثار و انديشه2، ج.نون اساسيمباني نظري قا): 1378ـ (

. گردآورنده: نهضت شوراي انقالب و دولت موقت. سيماي دولت موقت از والدت تا رحلت): 1361بازرگان، مهدي (
  آزادي ايران. تهران.

  تشارات نهضت آزادي ايران، تهران.. انمشكالت و مسائل اولين سال انقالب از زبان مهندس بازرگانـ (؟):  
  ، چاپ نراقي. خارج.3. ج. انقالب ايران در دو حركت): 1363ـ (

  . قم.در شناخت حزب قاعدين زمان موسوم به انجمن حجتيه): 1363باقي، ع. (
  . سرابي، تهران.روحانيت و قدرت): 1383ـ (

  . نشر مركز، تهران.1376 ا دوم خردادت 1360بندي سياسي در ايران از دهة جناح): 1376برزين، سعيد (
. گفتگو با هاشمي رفسنجاني. صدف پيشينه و كارنامة مجمع تشخيص مصلحت نظام): 1381بشيري، عباس (

  سماء، تهران.
  شناسي سياسي ايران. دورة جمهوري اسالمي. نگاه معاصر، تهران.اي بر جامعه): ديباچه1381بشيريه، حسين (

): نقدي بر نظارت معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به مطبوعات 1377بهرامپور، شعبانعلي (
  .4/5/77 سالم، ،76تا  74طي سالهاي 

  . خارج از كشور. هاي حكومت اسالمياصول پايه و ضابطه): 1353صدر، ابوالحسن (بني
ي، تهران، تكثير توسط سازمان . انتشارات پيام آزادمشكالت سياسي ايران به ضميمةصد مقاله ): 1358( -

  دانشجويان ايراني در آمريكا.
  . خارج از كشور.خيانت به اميد): 1361ـ (
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(لندن)  كيهان): تشكيل مجلس خبرگان پيشنهاد آيت اهللا طالقاني بود و خميني فوراً آن را پذيرفت، 1377( -
25/4/1377 .  
گو با حميد احمدي. انتشارات انقالب اسالمي، صدر در گفت. خاطرات ابوالحسن بنيدرس تجربه): 1380ـ (

  فرانكفورت.
  ج. خارج از كشور. 3. انتشارات انقالب اسالمي. سياست آمريكا در ايرانـ (؟): 

  .25/7/71، اطالعات): نظام آموزشي حوزة علميه، 1371بنياد فرهنگي باقرالعلوم (
  .حوزه، ت. 17، ش. نقد و نظرنشگاههاي ايران، ): جريان اسالمي كردن رشتة اقتصاد در دا1378بهداد، سهراب (
  .5/4/1370، رسالتگويد؟ آزادي اسالمي چيست؟ (سخنراني)، ): ليبراليزم چه مي1370بهشتي، محمد (
  .121-142، ص. 38/37، ش. حوزه): مصاحبه، 1369بيات، اسداللـه (

  .98و  16-26ص. پس از انقالب. گزارش. » انتخابات«ترين ): بيسابقه1369(مجله) ( بيان
، ص. 59، ش. حقوق بشرستيزي، اي از زن): رشد آگاهي و توانمندي زنان و نمودهاي تازه1382توحيدي، نيره (

22- 21.  
  .حوزه، ت. 5پيام حوزه: آشنائي با مجمع نمايندگان طالب و فضالي حوزة علمية قم. ش. 

  .حوزه ، ت.5اي از طرح مهم تمركز شهرية طالب. ش. ): فشرده1374( -
  .حوزه. ت. 35/34: مسائل حوزه، ش 1381 -
  .حوزه، ت. 35/34) الف: گفت و گوي صريح و صميمي طالب مدارس با مدير محترم حوزة علميه، ش. 1381( -
  . حوزه، ت. 35/34) ب: وظايف دفتر طرح و برنامه و كارنامة آن. ش. 1381( -

  .53 - 62، ص. 3، ش. ، گفتگو1358 -1341): حق رأي زنان 1374ثقفي، مراد (
نامة سرگشادة جبهة ملي به ملت ايران دربارة انحراف مجلس خبرگان از اصول ): 1358جبهة ملي ايران (

  . تهران.قانونگذاري و تشكيل هيئت حاكمة جديد توسط قشر ممتاز مذهبي
  .20، ش. حوزه): مصاحبه، 1366جعفري، محمد تقي (

  . بنياد راستاد، تهران.نولوژي حقوقترمي): 1363جعفري لنگرودي، محمدجعفر (
  .7 -16، ص. 3، ش. گفتگو): مجلس و حضور سياسي زنان: مروري بر تجربة اعزام دانشجو، 1374جاللي نائيني، زيبا (

  .9 -22، ص. 9، ش. كيهان انديشهگرائي در اجتهاد، ): رأي1365جناتي، محمدابراهيم (
  .6 -18، ص. 10، ش.هان انديشهكي) الف: اجتهاد در جامعة اسالمي، 1365(  -
  .15 -38، ص. 29، ش. كيهان انديشه): فقه اجتهادي و اصالح حوزه از ديدگاه امام، 1369( -
  .57-73، ص. 31، ش. كيهان انديشه) الف: جايگاه مصالح مرسله و استصالح در منابع اجتهاد، 1369( -

، ت. 227، ش. پاسدار اسالمپور، مدرضا مصطفي): پلوراليزم ديني. تهيه و تنظيم از: مح1379جوادي آملي (
  بالغ.

  .بالغ، ت. 230، ش. پاسدار اسالمگرائي، ):  كثرت1380(  -
  . تهران.اساس حكومت اسالمي): 1364حائري، سيدكاظم ( 
  .11/2/73، رسالتحائري شيرازي، محمدصادق: دين و علوم انساني يكي است. مصاحبه با  
  ، انتشارات شادي، بي جا.حكمت و حكومت ):1995حائري يزدي، مهدي ( 

  ، مركز اسناد انقالب اسالمي، تهران.تطبيق قوانين با شرع در نظام قانونگذاري ايران): 1383اللـه (پور، نصرتحاجي
  ، تهران.طرح نوزدائي از قدرت. ): جمهوريت؛ افسون1379حجاريان، سعيد (

  پور، جهانگير.نگ.: صالح -
  . تهران.مجموعة قوانين و مقررات كار و بيمه با آخرين اصالحات): 1363ا (حجتي اشرفي، غالمرض

  به بعد. 2/12/70 اطالعات حجتي كرماني، محمدجواد: نقش زمان در تطور فقه. سلسله مقاالت در



 

 ٣۶۶

 . انتشارات1358تا پايان اسفند  1357هاي حزب تودة ايران از شهريور اسناد و اعالميه): 1359حزب تودة ايران (
  حزب تودة ايران، تهران.

. مجموع حكومت در اسالم): جمهوري اسالمي ايران و ويژگيهاي حكومت اسالمي. در: 1367حكيم، محمدباقر (
  مقاالت در كنفرانس سوم و چهارم نظريات اسالمي. تهران

  .23-42، صص. 2، ش. 22- 46، صص. 1، ش. حوزهاي، ): آفاق فكري برون حوزه1362حكيمي، محمدرضا (
  ، اميركبير، تهران.قانون مدنيحميدي، انور(؟): 

  .3-10، صص. 5): عالمان متهتك و جاهالن متسنكث، ش. 1363( حوزه
  .25 -42، صص. 14هاي علميه، ش. ): ارزيابي مسئوليت حوزه1365( -
  .45 -61، صص. 18ها، ش. ) الف: طرحها و برنامه1365( -
  .21-26، صص. 23شيعه. ش. ): فتاوي امام تحولي ديگر در فقه 1366( -
  .3-20، ص 23) الف: مكتب و انقالب، ش 1366( -
  .3-20، صص. 29): سخنداري انقالب، ش. 1367( -
  .3-24، صص. 28) الف: بانگ رحيل، ش. 1367( -
  .136- 146، صص.  25) ب: فقه و پايه ريزي اقتصاد سالم، ش. 1367( -
  .58-74، صص. 27، ش. 1، بخش ) پ: مسائل مالي و اقتصادي نظام حوزه1367( -
  .155-169، صص. 27) ت: موانع احياء فقه، ش. 1367( -
  .61-73، صص. 30ها، ش. ) ث: خطر نظم و نظام تشكيالتي براي حوزه1367( -
  .39- 57، صص. 26هاي عملي رسالت اجتماعي حوزه. ش. ) ج: اصول كلي و شيوه1367( -
  .42 تا 31): آزادي عقيده، ش. 1370 - 1368( -
  .11-40، صص. 31) الف: شقشقيه. ش. 1368( -
  .59- 73، صص. 31) ب: نقش حوزه در تداوم انقالب يا شكست، ش. 1368( -
  .30-3، صص. 35) پ: بازسازي و رسالت حوزه و دانشگاه، ش. 1368( -
  37/38): قبلة عشق، ش. 1369( -
  .18-26، صص. 42ها، ش. ) الف: وضعيت موجود حوزه1369( -
  .13-34، صص. 48): فصل شكفتن آرمانها، ش. 1370( -

  .129 -138، صص. 28، ش. گفتگو): ساختار اشتغال زنان شهري قبل و بعد از انقالب اسالمي، 1379خاتم، اعظم (
  ، تهران.طرح نوساالري، ): مردم1380خاتمي، سيد محمد (

  تهران. ): گفتمان مصلحت، كانون انديشة جوان،1383خسرو پناه، عبدالحسين (
  ، نشر سايه، تهران.3، ج. خاطرات خلخالي): 1380اللـه حاج سيدصادق (خلخالي، آيت

  . تهران.اللـه منتظريرنجنامه به حضرت آيت): 1368خميني، احمد (
  ): نگ.: دهنوي. 1360اللـه (خميني، روح

  ، واحد تحقيقات اسالمي، تهران.واليت فقيه): 1361( -
  دانشگاهي. ): نگ.: مركز نشر1362( -
  . وزارت ارشاد اسالمي، تهران.شئون و اختيارات ولي فقيه): 1365( -
  ، دفتر انتشارات اسالمي، قم. 1. ج. استفتائات): 1366( -
  . انتشارات دارالعلم، قم. تحريرالوسيله): 1369 - 1366( -
  ج.، تهران. 3. سخنان موضوعي امام خميني. بالغ) ب: 1366( -
  ، بي جا.المسائل حضرت امام خميني با اضافات مسائل جديدحتوضي( ؟): رسالة  -
  ، انتشارات آزادي، قم.االسراركشف( ؟):  -



 

 ٣۶٧

اي از مكتوبات، سخنرانيها، پيامها و فتاوي امام خميني از نيمة دوم مجموعه): 1360دهنوي، م. (گردآورنده) (
  ، تهران.1360، چاپخش، 1357مهرماه  14 تا هجرت به پاريس، 1341

  .بالغ، از: ت. 18، ش. پيام حوزه، گرائي دينيپلوراليزم يا كثرترباني گلپايگاني، علي: 
   ، اميركبير، تهران.قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي): 1358رحيمي، مصطفي (

  .75 – 84صص.  1، ش. نقد نظر): داليل پيدائي و پايائي سكوالريزم، 1375رشاد، علي اكبر (
  .1382خرداد  8، ايران امروز): فراسوي طرح اسالمي سازي (با تأمل بر نظام دادرسي كيفري)، ت. 1382رضائي، حسن (

  ، ت. حوزه.15رضائي، محمدعلي: ديدگاههائي دربارة تأثير عنصر زمان و مكان بر اجتهاد، در حضور، ش. 
  ، نشر افكار، تهران.نظارت استصوابي): 1378روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت (

  . قم. المسائل المستحدثه) قمري: 1391اني، محمدصادق (الروح
  ، انتشارات برگ، تهران.فرهنگ، سياست، فلسفه): 1371زرشناس، شهريار (

  .   كيهان)الف: اشاراتي دربارة آزادي، فرهنگ، توسعه (سلسله مقاله)، 1371( -
راندم و انتظارات مرحله،اي ما از بيانية مجاهدين خلق ايران دربارة رف): 1358سازمان مجاهدين خلق ايران (

  . تهران. جمهوري اسالمي
  . تهرانديدگاههاي مجاهدين دربارة قانون اساسي) الف: 1358( -

، صص. 51، ش. ايران فردا): در شوراي انقالب چه گذشت. گفتگو با مهندس سحابي، 1377اللـه (سحابي، عزت
17-11.  
  52): ادامة مصاحبة فوق، همان، ش. 1378( -

  ،  نشر ني، تهران.گفت و گو با هاشمي رفسنجاني. حقيقتها و مصلحتها): 1378فيري، مسعود (س
  و... 58، 20، ص. 10، ش. پاسدار اسالم): انتخابات از نظر اسالم و قانون اساسي، 1361سلطاني، يحيي (
  ، لندن.، خاطرات سياسي. انتشارات جبهة ملي ايراناميدها و نا اميديها): 1368سنجابي، كريم (

  .13/5/82، ياس نو): قانون اقدامات تأميني، 1382زاده، محمد (سيف
 46، ش. حقوق بشركيفر مخالفان و دگرانديشان، سازي كشتار بي مسئوليت و بي): زمينه1379شاهنده، علي (

  .39- 41صص. 
  جلد، تهران. 2، فقه سياسي اسالم): 1361شكوري، ابوالفضل (

، 39، ش. معرفتالسالم، فصلنامة در سيرة امام علي عليه» غير خودي«و » خودي: «)1379شفيعي دارابي، حسن (
  ت. همانجا.

  ، چاپ دانشگاه، تهران.تقريرات اصول): 1335شهابي، محمود (
  .حوزه، ت. 12): آيا بهرة بانكي همان ربا است؟، نقد و نظر، ش. 1376شهميرزادي، حميدرضا (

  . 765-796، صص. 4، ش. نامهايراناي محلي در ايران، ): مسئلة شوراه1378شيرازي، اصغر (
): گسترش مجمع تشخيص مصلحت نظام،گامي ديگر در تضعيف نهادهاي انتخابي جمهوري اسالمي، 1376ـ (

  .10-23صص. ، 18، ش. چشم انداز

  .7-30، صص. 22، ش. اندازچشم): موانع اصالحات در بينش ديني و سياسي سيد محمد خاتمي، 1382( -
  ، تهران.اختران، شبهه و دموكراسي) الف: مدرنيته، 1383( -

اختران،  سي موردي دربارة حزب تودة ايران،، بر مبناي يك بررمدرنيته، شبهه و دموكراسي) الف: 1387ـ (
  تهران.

  .17 -23، صص. 24، ش. كيان): فرآيند عرفي شدن فقه شيعي، 1374صالح پور، جهانگير (
): پيشنويس قانون اساسي چگونه تهيه شد؟ مصاحبة با 1377و ميناچي، ناصر ( صدر حاج سيدجوادي، احمد

  .25-28، صص. 51، ش. ايران فردانژاد، پروين بختيار
  ، بوستان كتاب قم. قممنابع قانونگذاري در حكومت اسالمي): 1382اللـه (صرامي، سيف



 

 ٣۶٨

  گنج دانش، تهران. ،سنت و تجدد در حقوق ايران): 1375ضيمران، محمد / عبادي، شيرين (
اللـه . بنياد فرهنگي آيتاللـه طالقانيشهادت و شورا، خطبه هاي نماز جمعة آيت): 1358طالقاني، سيدمحمود (

  طالقاني، تهران.
  .1، مكتب تشيع، ش. زن در اسالم): 1338طباطبائي، سيد محمدحسين (

  ، تهران.اسالم و احتياجات واقعي هر عصر): 1348( -
  .24/8/71، رسالتالم و دموكراسي، ): اس1371( -
  ، آزادي، قم.روابط اجتماعي در اسالم(؟):  -

انتشارات آزادي انديشه،  ،1357-1378كالبد شكافي جناحهاي سياسي ايران، ): 1378نيا، حميدرضا (ظريفي
  تهران.

  .حوزه، ت. 12، نقد و نظر، ش. مصلحت در فقه): 1376عابدي، حميد (
  .23/7/70تا  18/6، سالماسي حقوق ايراني. سلسله مقاله، عبدي، عباس: جامعه شن

، جستارهائي از عبدالكريم اندر باب اجتهاد دربارة كارآمدي فقه اسالمي در دنياي امروز): 1382نژاد، سعيد (عدالت
سروش، حسينعلي منتظري، سعيد عدالت نژاد، جعفر سبحاني، احمد عابديني و محمد مجتهد شبستري، طرح نو، 

  ان.تهر
  ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي، تهران.فقه و عقل): 1381دوست، ابوالقاسم (علي

  جلد، انتشارات اميركبير، تهران. 3، فقه سياسي): 1367-1368عميد زنجاني، عباسعلي (
   . بالغ، ت. 27، ش. معرفت): كندوكاوي در مباني نظري سكوالريزم، فصلنامة 1377قدردان فراملكي محمدحسن (

هاي اقتصادي و ): تأملي در جايگاه و نقش بنياد مستضعفان و جانبازان در عرصه1382فرزين، محمدرضا (
  .75-84، صص. 39، ش. گفتگواجتماعي، 

  ، انتشارات دانشگاه، تهران.مبادي فقه و اصول): 1363فيض، عليرضا (
  .19/6/81، ايران، نگهبان بررسي آماري طرحها و لوايح بين مجلس و شوراي): 1381قمصري، عليرضا (
  ، ت. همان.35/34، ش. پيام حوزه): رسالت دين، 1381فيروزي، عباس (

  .12/9/1374، رسالتغرويان، محسن: نقدي بر اومانيسم، سيانتيسم و سكوالريسم، 
  .6/7/82، بازتاب ): كالبد شكافي يك سازمان، ت.1382غالمي، فتاح (

  ، تهران.ب ايرانگذري بر انقال): 1360كاتوزيان، ناصر (
  ، تهران.12، ج. مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران): 1369( -

  .13-27، صص. 48، ش. حقوق بشر): وضع حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، 1380كاپيتورن، موريس (
  .8 -27، صص. 52، ش. حقوق بشر): وضع حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، 1381( -

  ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران.حقوق سياسي زنان ايران): 1376هرانگيز (كار، م
  ، مقايسة كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با قوانين داخلي، نشر قطره، رفع تبعيض از زنان): 1378( -

  تهران.
  ، تهران.3، روشنگران و مطالعات زنان، ج. خشونت عليه زنان): 1381( -

  .5-15، صص. 40، ش. حوزههاي علميه، ): مباني اصالح ساختار آموزشي حوزه1371(كديور، محسن 
  ، نشر ني، تهران.2، ج حكومت والئي): 1378( -
  ، نشر ني ، تهران.2. دفاعيات محسن كديور در دادگاه ويژة روحانيت، ج. بهاي آزادي)الف: 1378( -
  ، نشر ني، تهران.هاي حكومت دينيدغدغه): 1379( -
  ، ت. كديور.از اسالم تاريخي به اسالم معنوي): 1380( -
  .1/6/82 ايسنا،): نوانديشي ديني و حقوق زنان، ت. 1382( -



 

 ٣۶٩

قانون اساسي، آفتاب، ش.  96و  94)الف: شرع شوراي نگهبان در برابر قانون مجلس، نحوة اجراي اصول 1382( -
  .16-25، صص. 29

  .4-5، ص 35): فقاهت و سياست. در: آفتاب، ش 1383( -
  ، ت. همان.39 3، شمعرفت): حاكميت دولت و آزادي عقيده و بيان، فصلنامة 1379نيا، محمدمهدي (كريمي

  ، ت. همان.47، ش. معرفت): ماهيت حقوقي و انساني ارتداد، فصلنامة 1380( -
  .حوزه، ت. 11): فقه و مصلحت نظام، فقه، ش. 1375اكبر (كالنتري، علي

، ش. حقوق بشر): وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران، 1375( (تهيه و تنظيم)الهيجي، عبدالكريم 
  .9- 15، صص.  38

  .18/4/1377(لندن)  كيهان): قانون اساسي جمهوري اسالمي چگونه تدوين شد، 1377( -
  .83-112، صص. 28، ش. گفتگوسازي در ايران، ): بنيادها و خصوصي1379مالوني، سوزان (
، به ضميمة كارنامة سال اول. آشنائي با مجلس شوراي اسالمي): 1360اسالمي، روابط عمومي (مجلس شوراي 

  .تهران
  ، تهران.1360اسفند  ـ 1359خرداد  7، نگاهي  به مجلس شوراي اسالمي): 1361( -
  ، تهران.1361نگاهي به مجلس شوراي اسالمي در سال ) الف: 1361( -
  . تهران1362 سالمي، كارنامة سالآشنائي با مجلس شوراي ا): 1363( -
  ، تهران.معرفي نمايندگان دومين دورة مجلس شوراي اسالمي): 1364( -
  ، دورة دوم، تهران.: كارنامة مجلس شوراي اسالمي، سال اول) الف1364( -
  . تهرانفهرست موضوعي دستور جلسات مذاكرات مجلس شوراي اسالمي، دورة اول): 1365( -
  ، تهران.2، ج. قوانين اولين دورة مجلس شوراي اسالميمجموعة ): 1366( -
  ، دورة سوم، تهران.معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي): 1368( -
  ، دورة دوم، تهران.فهرست موضوعي دستور جلسات مذاكرات مجلس شوراي اسالمي): 1369( -
  ، تهران.مجموعة قوانين دومين دورة مجلس شوراي اسالمي ) الف: 1369( -
  ، تهرانمعرفي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، دورة چهارم):  1372( -

پژوه، ابن احمد يزدي، به كوشش محمدتقي دانش. ترجمة ابوالقاسماالسالمشرايع): 1364 -1362محقق حلي (
  جلد. 4دانشگاه تهران، 

  ، مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي سياسي، تهران.خاطرات سياسي): 1369محمدي ريشهري (
  ، تهران.فلسفة قانونگذاري در اسالم): 1346محمصاني، صبحي (

  ج.، تهران. 2، زمين در فقه اسالمي): 1362مدرسي طباطبائي، حسين (
  ج.، نشر سروش، تهران. 6، حقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايران): 1365-1369الدين (مدني، سيد جالل
  ، انتشارات نقش و نگار، تهران.وزجناحهاي سياسي در ايران امر): 1378مرتجي، حجت (

  .30/1/82، ايران، همة اختيارات رئيس جمهور): 1382مرداني، نادر (
  .  20/1/1377و  11، 29/11/1376، سالتمصباح يزدي: فلسفة سياسي اسالم (سخنرانيها)، ر

  .8/8/1378، رسالت اللـه استاد مصباح يزدي،پلوراليزم ديني از ديدگاه آيت -
  .10/9/1379و  8، رسالتا مصباح يزدي، مصاحبه ب -
  8/10/1380و  5، 4،  ايران مصاحبه با مصباح يزدي،  -

  . تهران.مسئلة حجاب): 1353مطهري، مرتضي (
  ، تهران.نظام حقوق زن در اسالم): 1359( -
  ): بررسي فقهي مسئلة بيمه. تهران. 1361( -
  : اسالم و مقتضيات زمان. تهران.)1362( -



 

 ٣٧٠

  پيرامون جمهوري اسالمي. نهران.: )1364( -
  آشنائي با علوم اسالمي. اصول فقه. قم. ):؟( -

  ن.اهم .ت، 31. ، شمعرفتفصلنامة  ،: پلوراليسم ديني در بوتة نقد)1378(معلمي، حسن 
 ت.، 6 .، شپيام حوزهوردهاي سه سالة شورايعالي حوزة علميه. مصاحبه با ا: دست)1374(مكارم شيرازي، ناصر 

  .حوزه
 .، ت19 .نقد و نظر، ش ،: تأمالتي چند در باب امكان و ضرورت اسالمي شدن دانشگاهها)1378(ملكيان، مصطفي 

  .حوزه
سازمان چاپ و  ،نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان دربارة قانون اساسي: )1380( منصور، جهانگير

  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران
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