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 مقدمه

 

  : ()ع علی امام

 

 بشناسد. را خویش روزگار مردمان است بایسته خردمند بـر !سرمپ

 جـریـان از مـراد .آیند می شـمـار به جوامع تحوالت و تاریخ در فرینآ نقش و مهم بسیار ای پدیده سیاسی های جریان

 فکری های گرایش و مشخص ایـدئولوژی از بـرخـورداری با که است زنده و پویا سیاسی حرکت یک ،سـیـاسـی

 گروه و ادنه یا سازمان ،حزب ،جناح ،جبهه و گذارد می تأثیر جـامعه مـخـتـلف اقـشـار بر خود رهبران مدد به درونی

 خـود نـظـر مـورد سـیـاسـی نظام استقرار و قدرت کسب ،سیاسی های جریان نهایی هدف .نهد می بنیان را خود ویـژه

  .گیرند می پی مختلف راهکارهای و راهـبـردهـا طـریـق از را آن کـه اسـت

 همچنین شود می گفته ایدئولوژیک و سیاسی اعتقادی، فکری، گسترده طیف یک شناخت به شناسی جریان

 همراه به پردازان تئوری فکری مبانی بررسی با ای اندیشه گیری شکل چگونگی و بسترها شناخت را شناسی جریان

 شناسی جریان» هک گفت بتوان شاید تر کامل و رساتر تعریف یک در شود. می اطالق آنان عملکرد و مواضع بررسی

 دارای که خاصی سیاسی احزاب و ها گروه افراد، ،ای اندیشه و یاعتقاد-سیاسی فکری، خاستگاه و مبانی شناخت به

 یعنی شناسی جریان بنابراین شود. می گفته باشد، دیگران از متمایز سیاسی رفتار و مواضع ،ها گیری جهت ،ها دیدگاه

 .«است فکری پارادایم و گفتمان یک شناخت

 هر ایـنکه یـافـتـن راه .است ها جریان این ناختش وامدار ،جامعه هر در سیاسی مسائل صحیح شناخت ،روی بدین

 از کـه نـسـلی بـرای ویـژه بـه ،چـیـسـت آن ضعف و قوت نقاط و است برخوردار فکری ماهیت چه از ،جریان

 .است ضروری بسیار ندارد، کافی اطالع ها جریان خیزش و پویش ،رویش تـاریخ
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  اصطالحات و میمفاه -1 فصل

 استیس

 .پردازیم می آن مهم تعریف چند به اینجا در که اند شمرده سیاست به راجع تعریف 211 از بیش ،نظران صاحب

 آن روشن و آشکار طور به ایران در نیز زیادی افراد و اند شمرده قدرت علم را سیاست غالباً ،غربی پردازان نظریه

 1.تاس نامیده قدرت علم را سیاست د،خو تعریف از دفاع و دیگر تعاریف نقد با دوورژه موریس اند پذیرفته را

 مورد را دولت رفتار که علمی معنی به را آن و نامیده دولت علم را سیاست ،غربی پردازان نظریه از دیگر ای عده

 یک باشد می مربوط دولت به آنچه :گوید می رافائل مثال، عنوان به .اند نموده تعریف دهد می قرار مطالعه و بررسی

 2.تاس دولت درباره عمدتاً سیاسی های نظریه تاریخ که است معتقد او .است سیاسی امر

 تمشیت و اند برده بکار امور اداره و تمشیت معنای در دقیقاً را سیاست ،(ره) یخمین امام مسلمان، پردازان نظریه بین در

 .سیاسی غیر چه و سیاسی چه کارها کردن راه به رو یعنی ،ایشان بیانات در

 ابعاد تمامی و جامعه مصالح تمام ببرد، راه و کند هدایت را جامعه که است این سیاست :فرمایند می (ره) خمینی امام

 5.دکن هدایت هست صالحشان که چیزی طرف به را ها این و بگیرد نظر در را جامعه و انسان

  یاسیس قدرت
 .شود می یاد سیاست جوهر نوانع به آن از که طوری به است، سیاسی مفاهیم ترین مهم از سیاسی قدرت مفهوم

 مفهوم یک اساساً «ها آن میل برخالف حتی ،دیگران بر فرد یک اراده تحمیل توانایی» مفهوم به (power) تقدر

 اجتماعی وضعیت یک در و شود می سیاسی قدرت شامل هم و فیزیکی قدرت شامل هم که است شناختی جامعه

 جامعه درون در گروه یا فرد یک که است قدرتی از نوع نآ (political power) سیاسی قدرت .کند می بروز

                                                           

 11-11 ص ،قاضی ابوالفضل دکتر ترجمه دوورژه، موریس ،سیاست علم اصول -1

 22 ص ،بشری حسین ترجمه ،اندرووینست دولت، های نظریه -2

 292 ص ،19 ج امام. صحیفه -9
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اصطالحاتومفاهیم-1فصل  

 بدست برای گوناگونی های راه سیاسی عرصه رد .دهستن دارا ها گروه و افراد سایر زندگی کنترل و تأثیرگذاری برای

 .دارد وجود قدرت از نوع این آوردن

 محـدود  و تقسیم برای قضائیه و مجریه نه،مقن قوه سه بین سیاسی قدرت تقسیم یعنی قوا تفکیک معروف بسیار نظریه

 جهـان  کشورهای تمامی تقریباً اساسی قوانین عمل مورد امروزه که کرد ظهور گروه یا فرد یک قدرت میزان کردن

 تدسـ  بـه  دسـت  احزاب و ها گروه افراد، بین انتخابات طریق از سیاسی قدرت ساالر مردم سیاسی های نظام در .است

 بـرای  سیاسـی  قدرت گرفتن بدست سیاسی احزاب هدف ترین مهم کنونی جهان در که است لدلی همین هب .دشو می

 .است خود اعضای و رهبران

  حزب
 مشترک برنامه و مشترک مرام ،عقیده از که یافته سازمان افراد ی مجموعه به اجتماعی -سیاسی ادبیات در حزب،

 .گردد می اطالق ،نمایند می اعمال و ابراز را جمعی کوشش مشترک ایده این تحقق جهت در و خوردارندبر

 شرکت از است عبارت حزب» ایشان اعتقاد به .نماید می تعریف بازرگانی شرکت یک مثابه به را حزب «وبر ماکس»

 امتیازات به همگی طریق این از و برسانند قدرت به را خود رهبران کوشند می که افراد داوطلبانه اجتماع از مرکب

 1«.گردند نایل معنوی و مادی

 ای حرفه افراد شده سازماندهی گروه از عبارت حزب» :نویسد می و ددار یمشابه تعریف نیز فرانسوی «کاکسی دانیل»

 2«.باشند می نبرد در سیاسی های نمایندگی و قدرت به یابی دست برای اعضایش که

 را حزب یک شئون و وجوه همه بتواند که تعریف حداقل .باشد حزب وجوه همه به ناظر تواند نمی فوق تعریف دو

  .برگیرد در را اهداف و ویژه ارک ،ساختار اصلی فاکتور سه باید بدهد، پوشش

  .باشد تشکیالت و شعبات ،نمایندگی دارای دوام، با و منظم مهندسی ساختار دارای باید حزب -1

  .آورد فراهم اجتماعی ،سیاسی های تموقعی به یابی دست برای را افراد مشارکت و بسیج های زمینه بتواند -2

                                                           

 سروش انتشارات ،1913 ،162 ص غرب، در سیاسی احزاب پایایی و پیدایی اهلل، حجت ،ایوبی -1

 1919 ،آسیان نشر تهران، آرش، ،259 ص ،سیاسی فرهنگ رضا، غالم ،بابایی علی -2
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  .باشد یافته سازمان های طرح و ها برنامه اهداف، دارای -5

  ها آن ارکان و جدید یاسیس باحزا
 ،کارآ نیروهایی و شده شناخته رسمیت به هایی گروه (political party) یسیاس احزاب گفت توان می مجموع در

 بـه  آن، اعمال در مشارکت یا قدرت تسخیر در هم و شهروندان سیاسی عهدت بیان برای مجرایی و جهت تعیین در هم

  .آیند می حساب

 و یمرکز های سازمان یدارا دیبا حزب .1 :ردیبرگ در را رکن چهار دیبا ،فیتعر هر ،جدید احزاب برای معموالً

 از حزب گذاران بنیان ای و هبرانر مردن با دینبا حزب التیتشک ،گرید انیب به .باشد یماندن و داریپا و کننده یرهبر

 یمرکز سازمان با و باشد داریپا یمحل های سازمان یدارا دیبا حزب .2 ؛(نباشند طلب قدرت دسته و دار) ؛بپاشد هم

 که باشند مصمم دیبا حزب یمحل و یمرکز رهبران .5 (نباشند پارلمانی گروه)باشد؛ داشته یمیدا ارتباط ، حزب

 اداره و یرهبر را آن و رندیگ دست به گرید های حزب کمک به ای و ییتنها به خواه کشور در را یاسیس قدرت

 از دیبا حزب .4 ؛(نباشند نفوذ ذی گروه) کنند؛ کتفاا حاکم یاسیس قدرت یرو بر نفوذ اعمال به تنها دینبا و کنند

 کلوپ) .کند تالش دیگر یوهش هر یا انتخابات طریق از عمومی حمایت کسب پی در و باشد برخوردار مردم یبانیپشت

 1(.نباشند سیاسی

 ؛نیسـت  شـکی  دارد، وجود احزاب پیدایش و رأی حق گسترش ،دموکراسی و توسعه بین نزدیکی رابطه که این در 

 جـای  ،انـد  دموکراتیـک  حد چه تا خود احزاب، و است دموکراسی نظام موافق حد چه تا احزاب وجود که این ولی

  .دارد بحث

 احزاب یها ژهیو رکا و کارکردها
 نظـام  سـازنده  اصـلی  عناصـر  که این بر عالوه مدنی نهادهای و سیاسی احزاب ،اجتماعی علوم پردازان نظریه اعتقاد به

 :شمرد بر آن برای توان می را اساسی ویژه کار و کارکرد سه داقلح ،است جامعه هر در موجود سیاسی

                                                           

 225 و 222ص 1163 واژه شماره ، 1912 ، رانیا یعلم مدارک و اطالعات رکزم ،یاسیس علوم فرهنگ -1
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 ،دموکراسـی  توسـعه  ،سیاسـی  توسعه امر در استراتژیک بردهایراه صورت به توانند می مدنی نهادهای و احزاب -1

 آن بسـ   و تبیـین  و شـهروندی  فرهنـگ  و حقـوق  بـه  مربوط عمومی های آگاهی و دانش انتقال ،مدنی های آموزش

  .نمایند ایفا نقش ها آگاهی

 و انتقـال  طریـق  از ملـت  و دولـت  بین تعامل و تفاهم و تفهیم اصلی ابزار و (دیپلماسی زبان) مشترک زبان مثابه به -2

  .دنباش ملت - دولت ارتباط پل یعنی ؛طرفین خواست و ها دیدگاه انعکاس

 در مـردم  حضـور  و مشـارکت  اصلی ساز زمینه و فرهنگی ،سیاسی های فعالیت کردن رقابتی جهت در موثر عامل -5

 آرای بر مبتنی سیاسی نظام توان می اساس این بر که دنباش نمایندگی و کاندید طریق از قدرت بدنه و مدیریت عرصه

  .نمود استخراج را مردم

  یمدن جامعه
 هـای  فعالیـت  و عالیـق  و فـردی  آزاد دنیای شامل که داوطلبانه یاجتماع ینهادها و ها سازمان مجموع به یمدن جامعه

 .کند یم اشاره هستند، (حکومت نوع از یفرا) دولت ساختار با تضاد در رو نیا از و است گروهی

 بـه  را «یتجـار  دولـت » توسـعه  کـه  است یکس رگوسنف .دگرد یبرم فرگوسن آدام به اصطالح نیا از مدرن استفاده

 و دولـت  نیبـ  یفاصل خ  که یحال در ،کرده انیب یفرد یآزاد تیتقو و یفئودال نظام فساد رییتغ یبرا یروش عنوان

 .است نکرده مشخص جامعه

 کشـورهای  دیگـر  و اروپایی نوین جوامع در توسعه توصیف برای فکری چارچوب یک مثابه به ،مدنی جامعه مفهوم

 اظهـار  “هگـل “» مـثالً  .اسـت  بوده بعد به نوزدهم قرن از شناختی جامعه و فلسفی های اندیشه در غالب سخن ،صنعتی

 خـود  در را جامعـه  اعضـای  عمـده  هـای  دغدغـه  و اسـت  جامعه عناصر مطلوب ارتباط شامل“کشور“ مفهوم که کرد

 دو ایـن  میـان  وحـدت  و اسـت  گروهـی  های فعالیت و عالیق و فردی آزاد دنیای شامل مدنی جامعه اما دارد، اشتهانب

 جامعـه  از جدا چیزی “کشور، «بستر این در .گرفت خواهد واقع صورت گوناگون مؤسسات طریق از سرانجام مفهوم

 .است – قانون و حکومت دارای ای جامعه -مدنی
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 را تجدد فکر که افرادی وسیله به ،خاورمیانه در ویژه به اسالم، جهان در مدنی جامعه مفهوم نوزدهم، سده اواخر در

 مفهوم و مدنی جامعه مفهوم شونده محدود پاالیش .یافت رواج ،کردند می ترویج غربی مؤسسات مشی خ  با همراه

 از اخالق و سیاست ناپذیری داییج با ، (مذهبی -سیاسی جامعه) ”امت“ اسالمی اندیشه با ”ملی دولت“ نوین نظام

 بحران با را اسالمی کشورهای ،رویارویی این .گرفت قرار ور در رو دنیوی و معنوی نیروهای وحدت با و یکدیگر

 حسین علی ترجمه: ، موالنا حمید) .است یافته ادامه حاضر زمان تا که بحرانی ؛کرد گریبان به دست مشروعیت

 (قاسمی

 مدنی نافرمانی

 توجه جلب هدف با که است عمدی و آشکار شکنانه قانون اقدامات منفی، مقاومت یا مدنی نافرمانی زا منظور

 .شود می انجام قوانین برخی نادرستی یا بودن نامشروع به همگان

 یمخمل و یرنگ انقالب

 اعتراض یتمدیر طریق از کشور یک درون بنیادین تغییر ایجاد» :نمود تعریف چنین توان می را «رنگی انقالب»

 آن و است استوار بنیادین مفروض یک بر رنگی انقالب» دموکراسی اجرای فرآیند قالب در مدنی افرمانین «مدنی

 لذا و است شده پذیرفته مردم و سیاسی نظام سوی از (پیشین امواج طی و) پیشاپیش ،دموکراسی مرجعیت :که این

 دموکراتیک ساختار دلیل به» مدنی اعتراض «مثال برای .است باتاث یا و نفی قابل قبالً ،ها پدیده از ای پاره ظهور

  !«شود می ارزیابی رشد و تکوین قابل ،شده پذیرفته

 عنوان به خاص گل یا رنگ یک ،حاالت تمام در که است آن رنگی های انقالب به تغییرات گونه این نامیدن علت

 انقالب» وقوع با حرکات این نمونه، عنوان به .است تهگرف می قرار استفاده مورد حاکم رژیم مخالفان توس  نماد

 در نگرو ونتهم و صربستان در و شده آغاز اسلواکی چک در 1۲8۲ دسامبر 2۲ تا نوامبر 13 ای هفته 3 دوره در «مخملی

  .است نموده رخ (2113 ) قرقیزستان و  ،(2114) اوکراین، (2115) گرجستان (2111) سال

 های سازمان و ها رسانه مچنینه ،اند نموده دفاع آزادی و دموکراسی از کلی طور به الفانمخ ،رنگی های انقالب در

 و غرب به وابسته هایی رژیم و کرده بازی ها انقالب این رهبری و مدیریت در ای زی نقش (ها NGO) یغیردولت

 .اند کرده ایجاد آمریکا
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  یالب

 اصطالحاً ها البی .است دولتی ادارات و کنگره روهایراه کننده مشخص و است راهرو معنای به لغت در البی

 محمد ،منصورنژاد) .شوند متوسل اداری رجال و سیاسی مردان به تا زنند می پرسه راهروها در که هستند هایی سازمان

 (51 شماره - سیاسی علوم نامه فصل- سیاسی شناسی جریان های شاخصه و متغیرها -

 گروه

 یهدف نیتأم جهت در آنان تیفعال و دارند یکدیگر با کینزد رواب  که ازافراداست دیمحدو تعداد گروه از منظور

 .ردیگ یم صورت مشترک و خاص

 هویت و گروه به تعلق احساس متقابل، رواب  نقش، وضع، دارای یک هر که است خاص اعضایی دارای گروه هر

 نیز و درونی ساختی از گروه همچنین .ردازندپ می آن به مربوط امور در مشارکت به و باشند می خود خاص گروهی

 .است اربرخورد چند اهدافی و منافع و جمعی روحیه و بیرونی و درونی روابطی

 نینخست یها گروه

 ینوع مانهیصم تجمع نیا جهینت یروان نظر از و بوده مانهیصم و کینزد اریبس افراد رواب  آن در که است هایی گروه 

 هـر  یفـرد  یزنـدگ  ا،ه هدف از یاریبس مورد در کم دست که صورتی به است شترکم کل کی در افراد شدن حل

 و یعرفـ  رواب  و است یشخص شتریب ت،یفعال نینخست هگرو در .گردد یم ختهیآم گروه های هدف و یزندگ با کس

 .است حاکم یرسم ریغ

 یثانو یها گروه

 ماننـد  دارد یتـر  دامنـه  کم و تر صمیمانه ریغ ر،ت یرسم صورت افراد رواب  ها آن در که گردند یم هایی گروه شامل 

 وجـود  بـه  یاجتمـاع  خـاص  هـای  ضرورت و دادها قرار اساس بر که یاسیس و یاجتماع ی،تجار ی،ادار های سازمان

 ضـواب   و شـده  وضع مقررات بر یمبتن گروه، در اعضا فعالیت و دارد یکمتر نقش شخص یثانو گروه در .ندیآ یم

  .است یرسم
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 مرجع یها گروه

 اسیـ ق مورد را آن گرانید با خود ارزش سنجش در فرد که است یاجتماع های گروه انواع از یکی مرجع های گروه 

 قـرار  خود یداور یمبنا را آن و گرفته الهام آن از خود اعمال در و قضاوت در فرد گرید عبارت به ای و دهد یم قرار

 شـود  یم فیتوص و فیتعر گرید افراد با ینسب تیموقع قیطر از ردف یاجتماع منزلت ای تیموقع که آنجا از .دهد یم

 و کنـد  یم سهیمقا آن با را خود یو که دارد افراد از یخاص گروه به یبستگ خود منزلت و مقام از فرد تصور نیبنابرا

  .باشند آموخته مرجع های گروه از که رندیپذ یم را هایی ارزش معموالً افراد

 و بـرادران  مثـال  عنـوان  هبـ  .برنـد  یمـ  نام زین «یاستناد های گروه» و یداور های گروه عنوان تحت را مرجع های گروه

 رانیـ دب و استادان زین و دهند یم لیتشک را تر کوچک خواهران و برادران یاستناد ای یداور گروه تر بزرگ خواهران

 در کـه  ینوجوانـان  مورد در و شوند یتلق یاستناد ای رجعم گروه عنوان به آموزان دانش و انیدانشجو یبرا توانند یم

 و هـا  کیتکن دلیتق و گرفتن بکار در یسع ذوق و شوق و حرارت با و مشغولند فوتبال یباز به خود محل یها کوچه

 همـان  شـان یداور ایـ  یاسـتناد  گـروه  د،دارنـ  را معـروف  یهـا  میتـ  از یکـ ی ای کشور فوتبال یمل میت یاعضا حرکات

  .ندیجو یم یتاس ها آن به که است یگرید های تیم معروف کنانیباز

 مرجع یها گروه اقسام

 ی،منفـ  مرجـع  هـای  گـروه  و مثبت مرجع های گروه ت،اس کرده میتقس دسته دو به را مرجع های گروه «مرتن رابرت»

 دسته آن شامل یمنف مرجع های گروه و شود یم رفتهیپذ ها آن یهنجارها که هایی گروه شامل مثبت مرجع های گروه

 یبـرا  یدیـ مف ابـزار  مرجـع  گـروه  مفهوم هک داشت دهیعق یو .شود یم طرد شیهنجارها که گردند یم هایی گروه از

                          .شود یم محسوب نیمجرم فرهنگ پاره مطالعه

 یاسیس گروه

 یـا  سیاسـی  دفهـ  یک حول که است افرادی مجموعه مشترکِ های فعالیت از نمادی ساختاری نگاه از سیاسی گروه

 ای برنامـه  پیرامون تفاهم بستر بر گروه گیری شکل پایه و اساس .آیند می گرد هم دور غیره یا و فرهنگی یا اجتماعی

 را گروهـی  چنین باشد، سیاسی قدرت توزیع و حفظ ،کسب ،گروه در جمعی غایات اگر .پذیرد می صورت محدود

 .نامید «سیاسی گروه» توان می
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 نفوذ یذ گروه

 ،نیسـت  آن اجـرای  در مشـارکت  یـا  و قـدرت  فتح اوالً، ،سیاسی احزاب برخالف ها آن مستقیم هدف که هایی گروه

 نفـوذ  ذی هـای  گـروه  ،ثانیاً ؛ (گویند می نیز فشار گروه ،نفوذ ذی گروه به) هاست آن بر فشار و زمامداران بر نفوذ بلکه

 ،ورزشـکار  معلـم،  ،کـارگر  عنـوان  بـه  آنـان،  بـه  تگیوابس .کنند می عمل خاص منافع از دفاع برای احزاب، برخالف

 بـر  تـأثیر  ،نفـوذ  ذی هـای  گـروه  برخـی  انحصـاری  هدف ثالثاً، شهروند؛ عنوان به نه ،پذیرد می صورت ...و زن جوان،

 های گروه به .است موردی و ثانوی ،فرعی گونه به قدرت، بر ها آن نفوذ که اند تشکیالتی دیگر برخی و است قدرت

 بـه  رابعـاً،  ؛شـوند  مـی  بازشناسـی  «نفـوذ  ذی کـامالً » های گروه مقابل در گاه که شده گفته نیز «نسبی های وهگر» ،اخیر

 ،هـا  روزنامـه  مـثالً ) باشـند  «گروه» ،کلمه اخص معنای به که آن بی ،کنند می اعمال سیاسی نفوذ نوعی که هایی سازمان

 و کـم  ،نفـوذ  ذی هـای  گـروه  از بسیاری خامساً، ؛شود می تهگف «نفوذ ذی های واره گروه»،(ها البی و خبری های سازمان

 البتـه  .اسـت  اساسی امری احزاب، و نفوذ ذی های گروه بین ساختاری رواب  مسأله و اند وابسته سیاسی احزاب به بیش

 مـثالً ) یاتفـاق  ارتباطات دیگر برخی یا و ندارند ارتباطی سیاسی احزاب با نیز نفوذ ذی های گروه از بسیاری مقابل، در

 قـدرت  سـطح  در مسـتقیم  اقدام از مختلف، ابزارهای و وسایل از نفوذ ذی های گروه سادساً، دارند؛ ...(و انتخابات در

 (آمیـز  خشـونت  هـای  شـیوه  تا تبلیغات از) مردم سطح در مستقیم غیر اقدام و (استخبار تا فساد از ،پوشیده یا باز اقدام)

 1.گیرند می بهره

 جبهه
 پـروژه  یک محور بر مختلف های ایدئولوژی و اهداف با سیاسی مختلف نیروهای که کند می پیدا معنی وقتی «جبهه»

 منظور به سیاسی نیروهای کردن کاسه یک از عبارت خود تعریف ترین بدیهی در جبهه .ندیآ هم گرد مشترک سیاسی

 و اجتمـاعی  نیـروی  حـداکثر  بجذ و عمل اشتراک ،همگرایی که است معین هدفی به دستیابی برای قدرت افزایش

 .باشد می آن یصخصا بارزترین از آنان پراکندگی و تفرق از جلوگیری

  راست و چپ

 نظم از آن، عنصر به توجه با و خود وجه ترین ساده در سیاسی پیکار در که شود می گفته کسانی به اه «راستی دست»

 تغییـر  آن در خواهنـد  مـی  و نبـوده  راضی موجود نظم از مقابل، در اه «چپی دست» و دارند رضایت موجود اجتماعی

                                                           

 92شماره - سیاسی علوم نامه فصل- سیاسی شناسی جریان های شاخصه و متغیرها - محمد ،منصورنژاد -1
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 روش دارای ،کننـد  دگرگـون  بنیـاد  از و ناگهـانی  و آمیـز  خشونت صورت به را موجود نظم اگر ها چپ .کنند ایجاد

 روش واجـد  ،کننـد  جانشـین  نـو  نظمـی  و سـاخته  ویـران  تـدریج  بـه  و کـم  کـم  را موجـود  نظـم  اگـر  و اند «انقالبی»

 .شوند می تقسیم «انقالبیون» و «انطلب اصالح» دسته دو به ها چپ پس .هستند «یطلب اصالح»

 توان می ابتدا موجود، نظم حفظ برای است؛ مطرح دارند، کمتری شهرت البته که رویه دو نیز ها راستی دست میان در

 یـا  و (هـا  یسـت فاش و افراطـی  کـاران  محافظـه ) نمود رد را تغییری هر و کرد موافقت آن با دربست، طور به و یکسره

 جزئیـات  برابـر  در تـوان  می اساس، نگهداری برای شد، حوالتت از ای پاره مانع توان نمی که این به توجه با ،برعکس

  . (اعتدالی کاران محافظه) آورد فرود تسلیم سر

 خود وسایل و ها هدف جهت از که ،اساسی سیاسی استراتژی نوع چهار به چپ، و راست مخالف گروه دو رو این از

 و مخالفـت  البتـه  .انقالبـی  چپ و طلب اصالح چپ ،اعتدالی راست ،افراطی راست :شوند می تجزیه ،اند شده تعریف

 .گیرد نمی صورت طریق یک به ادوار، و کشورها حسب بر ،اساسی های گرایش این میان های ائتالف

 راست و چپ اصطالح یخیتار یابی شهیر

 .باشـند  مـی  جهـان  سیاسـی  جریانـات  و احـزاب  بنـدی  تقسـیم  در صـطالحات ا ترین رایج از راست و چپ های واژه

 اشـراف،  از متشـکل  مجلسـی  فرانسـه  در 138۲ اوت 28 در .رسـاند  می فرانسه انقالب به را ما ها آن تاریخی یابی ریشه

 کـار  دسـتور  در پادشـاه  یوتـو  حق خصوص در گفتگویی و بحث مجلس این در گردید تشکیل مردم عامه و کلیسا

 حـق  از توانـد  مـی  پادشاه بود تشکیل شرف در که سلطنتی مشروطه رژیم در آیا که بود این سر بر بحث گرفت، ارقر

 نماینـدگان  قدرت از برتر قدرتی تواند می او آیا دیگر عبارت به ،باشد برخوردار ملّی حاکمیّت از برتر تصمیمی اخذ

 ؟خیر یا شدبا دارا مردم

 در سلطنتی وتوی حق هواداران .شد تشکیل مخالف و موافق گروه دو خصوص این در عقیده ابراز و آراء اخذ برای 

 و چـپ  جنـاح  بـین  تمـایز  طریـق  این به و گرفتند جای وی چپ طرف در آن مخالفان و مجلس رییس راست طرف

 وارد واژه دو ایـن  کـم  کـم  و شـد  پدیـدار  ودبـ  مکـانی  موقعیـت  دادن نشـان  بـرای  ای جنبـه  فقـ   ابتـدا  در که راست

  .گردید روز سیاسی اصطالحات
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 راست طرف در کاران محافظه و رییس چپ طرف در انقالبی نمایندگان فرانسه، انقالب ملّی مجمع در نیز آن از پس

 در بودنـد  لیبرالیسـتی  تفکّـر  دارای کـه  نمایندگانی و آمد وجود به ایام همان از نیز رو میانه اصطالح و نشستند می وی

 .نشستند می مجلس وس 

 و تغییـر  هـوادار  و انقالبی ای روحیه با که شود می اطالق افرادی به سیاسی اصطالح رد چپ جناح واژه ترتیب این به

 بـه  بازگشـت  خواهـان  و دگرگـونی  بـا  مخـالف  که شود می شامل را افرادی نیز راست جناح واژه و باشند دگرگونی

 .دنباش گذشته

 دیگـری  جدیـد  معانی و آمد پدید دیگر مفاهیم از بسیاری همانند فاهیمم این در گوناگون تحوالت زمان مرور به امّا

 قـرار  هـم  رودرروی طلب سلطنت و خواه جمهوری گروه ود که فرانسه انقالب با نمونه عنوان به گنجانید خود در را

 .شـدند  معـروف  گرایـان  راسـت  عنـوان  بـا  طلبـان  سـلطنت  و گـرا  چـپ  گـروه  عنوان تحت خواهان جمهوری گرفتند

 جدایی تفکّر با موافق گروه و گرا راست به بودند اجتماعی نظام در دین دخالت خواهان که گروهی بعدها طور ینهم

  .شدند موسوم گرا چپ به سیاست از دین

 یـا  سوسیالیسـت  مفهوم به گرایی چپ ،کارگر هطبق و بورژوا طبقه دو دایجا و داری سرمایه نظام و کاپیتالیسم ظهور با

 را آنـان  مقابـل  طـرف  و بـود  دولتـی  اقتصـاد  مـدافع  و خصوصـی  مالکیـت  بـا  جدی مخالفت ایده با بودن کمونیست

 .کردند می خطاب گرا راست

 را آن عینـی  نمـود  کـه  پذیرفتنـد  را مقابـل  طـرف  مواضـع  از برخـی  یک هر فوق جناح دو مواضع تعدیل با مرور به 

 این طبعاً و شد پر ها آن بین موجود فاصله عمالً جناح دو هر مواضع تعدیل با که کرد مشاهده اروپا اتحاد در توان می

  .دادند دست از را خود سابق مفهوم و کارکرد نیز اصطالحات

  رانیا در راست و چپ

 و نارساست، و مبهم ایران در سیاسی سالیق و ها تفاوت بیان برای راست و چپ اصطالح رسد می نظر به یکلّ طور به

 و ابهـام  .داشـت  توجّـه  غـرب  و ایران میان سیاسی های بندی جناح و ها اندیشه عمیق فاوتت به باید کاربرد صورت در

 فکـری  اصـول  از بعضـی  لحـا   بـه  را ایران در رو چپ گروه ترین افراطی که است حدّی تا اصطالح دو این نارسایی
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 در لـذا  ؛گرایـان  راسـت  مـورد  در اسـت  همچنـین  .دانست غربی گراهای راست و کاران محافظه با مشابه حتّی توان می

 .داشت توجّه ایران اجتماعی و سیاسی شرای  به باید اصطالحات این کاربرد

 مشروطه نهضت آستانه در زیرا رساند می پیش سال صد یک به را ما ایران در راست و چپ احزاب تاریخچه بررسی

 تحت ایران دموکرات سوسیال حزب .باشیم می ایران در راست و چپ نوع از مختلف های گرایش و ها بحث شاهد ما

 انقـالب  هـای  آشـفتگی  جریـان  در را مهمـی  بسـیار  نقش گرفت، شکل شمسی 1284 سال حوالی که روسیه حمایت

 بـا  که آمدند وجود به ایام همین در نیز گرایان راست .کرد بازی انقالب از پس های مناقشه و داخلی جنگ مشروطه،

 سال در که است ذکر به الزم همچنین .یافتند ظهور آن در تغییری هرگونه با لفتمخا و سلطنتی نظام از پشتیبانی ایده

 سوسیالیستی جمهوری یک تشکیل ها بلشویک مستقیم حمایت با و شد تشکیل ایران کمونیست حزبِ شمسی 12۲۲

  .کرد اعالم گیالن یعنی ایران شمالی استان در را

 ریاسـت  از صـدر  بنـی  برکناری از پیش تا گفت باید اسالمی قالبان پیروزی از پس مسئله این یابی ریشه خصوص در

 تقسیم «ملّی» و «اسالمی» جریان دو به اسالمی جمهوری نظام در سیاسی های جناح 1531 تیر اول تاریخ در جمهوری

  .شدند می

 از کـه  گرفـت  شـکل  اسـالمی  جریـان  درون در راسـت  و چپ به مشهور جدیدی های جناح وی برکناری از پس امّا

 محـور  حـول  عمـدتاً  کـه  یافـت  تسـری  اسـالمی  شورای مجلس سپس و دولت به ها بندی جناح این 1531 سال اوایل

 تقسـیم  آزاد بازار اقتصاد و دولتی اقتصاد طرفدار دسته دو به نظام داخل های گروه آن اساس برو بود اقتصادی مسائل

  .شدند

 سـازمان  در مشـخص  طـور  بـه  اخـتالف  ایـن  .شـدند  داخلـی  تاختالفـا  دچار انقالب نیروهای صدر بنی عزل از بعد

 بـا  مخـالف  هـای  جنـاح  و هـا  گـرایش  زمـان  آن از .کـرد  تجلّـی  اسالمی جمهوری حزب و اسالمی انقالب مجاهدین

 .گرفت قرار سیاسی های بندی تقسیم محور تدریج به اصطالح این و شدند تقسیم راست و چپ به ،یکدیگر
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 سـنّتی  چـپ  بـه  بعـداً  کـه  گروه این .یافتند اکثریّت چپ به موسوم نیروهای موسوی مهندس وزیری نخست دوره در

 بسته اقتصاد خواهان و ،فقیه ی مطلقه والیت طرفدار ،اسرائیل و آمریکا ضدّ ،رادیکال و تندرو ،انقالبی شدند، موسوم

  .بودند دولتی و

 دفتـر  و ،اسالمی انقالب مجاهدین سازمان عضایا مبارز، روحانیون مجمع را جناح این طرفدار های گروه ترین عمده

 مجمـع  کنـار  در نیـز  هدانشـگا  مدرسـان  اسـالمی  انجمـن  و معلمـان  اسـالمی  انجمن .دادند می تشکیل وحدت تحکیم

 .گرفتند عهده بر را اصلی محرک نقش مبارز روحانیون

 شد مشخص و گردید شکیلت ذکرشده های بندی صف با (1531 خرداد 3 – 1533 خرداد 3) مسو مجلس حال هر به

 .است شده پیروز مبارز روحانیت جامعه مخفف اه «یت» لیست بر مبارز روحانیون مجمع مخفف اه «یون» لیست

 در چـپ  اکثریـت  دلیـل  بـه  38 تا 34 های سال حاکمیت ترتیب این به .بود قاطع پیروزی این تهران انتخابی حوزه در

 (چـپ ) حـاکم  جریـان  شـعار  ترین محوری و دش چپ جریان آن از موسوی نمیرحسی دولت همچنین و سوم مجلس

 و آمریکـا  خصوص به امپریالیسم با مبارزه و کارگران و مستضعفین ،محرومین از حمایت ،اجتماعی عدالت بر تاکید

 ،وادادگـی  شـامل  نیـز  برقیـ  بـرای  گـروه  این برچسب و بود پویا فقه بر تکیه با انقالب صدور دکترین از قاطع دفاع

 .شد می آمریکا با ارتباط برای تالش اتهام همچنین و داری سرمایه نظام از دفاع ،زدگی غرب

 سـپس  و اقتصـاد  ی حوزه در ابتدا ها گروه این .شدند موسوم راست به ،سیاسی نیروهای از طیفی جناح، این مقابل در

 و بـود؛  اقتصاد در دولت ی گسترده دخالت مخالف راست طیف .کردند پیدا اختالف چپ جناح با ها حوزه سایر در

 دسـت  بـه  را اکثریّت پنجم و چهارم مجلس در گروه این .داشت اختالف موسوی مهندس دولت با ها زمینه همین در

 روحانیّـت  جامعه از: عبارتند آورند می حساب به راست دار جانب یا جزو نحوی به که هایی گروه ترین عمده .گرفتند

 کـه  راسـت،  هـای  گروه از ای مجموعه یعنی) همسو اسالمی های تشکل قم، ی علمیه ی حوزه مدرّسین ی جامعه مبارز،

 بازاریـان  و اصـناف  اسـالمی  هـای  انجمـن  اتحادیـه  و مهندسـان  اسـالمی  ی جامعه و مؤتلفه جمعیت را ها آن ترین مهم

 و آزاد اقتصاد ،دینی مدیریّت ،سنّتی فرهنگ حفظ ،فقیه ی مطلقه والیت بر گروه این کلّی طور به . (دهد می تشکیل

  .دارند تأکید بازار
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 توانست سیاسی جریان هردو حمایت با ایران اسالمی جمهوری رئیس نعنوا به 38 سال در رفسنجانی هاشمی انتخاب

 سـال  اردیبهشـت  در چهـارم  دوره اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابات ولی کند آرام را کشور سیاسی فضای مدتی تا

 شـورای  استصوابی نظارت که شد برگزار حالی در نتخاباتا .دش ها گروه سیاسی رفتار در دیگری عطف نقطه 1531

 .آورد فراهم را مبارز روحانیون مجمع قهر زمینه نامزدها از تعدادی صالحیت رد و ننگهبا

  مدرن راست و مدرن چپ

 چـپ  .شـد  طـرح م «مـدرن  راست» و «مدرن چپ» اصطالح دو رفسنجانی هاشمی آقای جمهوری ریاست ی دوره در

  .پرداختند خود نظرات و ها اندیشه در بازنگری به ،دلیل هر به که است جریانی مدرن

 جنـاح  این های آرمان و شعارها از بخشی رییتغ و اصالح و ،رادیکال مواضع از بعضی در چرخش تأمّل، این محصول

 ی عرصـه  در تسـاهل  و تسامح ،ارجیخ سیاست در زدایی تنش ،اقتصادی ی توسعه ،فرهنگی و سیاسی باز فضای .بود

  .است مدرن چپ شعارهای جزو سیاست و فرهنگ

 عنـوان  بـا  گـاه  کـه  بـود  جریـانی  شـدن  منشعب آن نتایج از یکی و آمد؛ پدید تغییراتی نیز راست جناح در مقابل، در

  .شوند می مطرح گرایان مصلحت یا و (ساالران فن) ها تکنوکرات نام با گاه و مدرن راست

 در و داشتند؛ مدرن چپ با مشترکی های دیدگاه که بود؛ راست و چپ های جناح رو میانه افراد از متشکّل جریان این

 و ،سـازی  خصوصـی  ،فرهنگـی  ی توسـعه  ،اقتصـادی  اصـالحات  خصـوص  به و ،سیاسی اصالحات به معتقد مجموع

 ها تکنوکرات مانند گروه، این که است مناسبت همین به نیز تکنوکرات تعبیر .اند ساالری کارشناس و علمی مدیریّت

  .دارند تأکید پژوهش و علم گسترش و ساالران فن دست به امور افتادن بر غربی کشورهای در

 یـا  گـروه  ایـن  .کـرد  ایفا ای عمده نقش پنجم مجلس در که است سازندگی کارگزاران گروه، این تشکّل ترین عمده

 شـعارهای  تـرین  عمـده  از که ائتالف این .شدند همگرا 33 سال یجمهور ریاست انتخابات در مدرن چپ های گروه

 و بـروز  نیـز  مـدرن  چـپ  در امروزه .آورد دست به انتخابات در نیز چشمگیری موقعیت د،بو سیاسی اصالحات ها آن

 .است مشهود کامالً رو میانه و تندرو های گرایش تمایز
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 رانیا در مرسوم یها یبند قالب قیتطب عدم

 قالـب  ایـن  تطبیـق  امـا  ،پـذیرفت  سیاسـی  نظـام  یـک  درون در نیروهـا  رقابت معنای به را بندی جناح انتو می چه اگر

 .نیست پاسخگو ،سیاسی مشهور عناوین تحت ،ایران در موجود جریانات با ها بندی

 ریـان ج بـه  نیروهـا  از بسـیاری  تقسـیم  ،ایران سیاسی های بندی جناح درباره تحلیل های چارچوب جمله از مثال برای 

 ،اقتصـادی  ،سیاسـی  مواضـع  و هـا  حرکت مجموعه که آن حال و است (مدرن / سنتی) راست و (مدرن / سنتی) چپ

 جریـان  های ویژگی از که شده گفته مثالً .خواند نمی چپ و راست جناح از متداول تعاریف با ،ها گروه ...و فرهنگی

 در شاخصـه،  ایـن  شـاید  کـه  آن حـال  .اسـت  المللـی  نبـی  و سیونالیسـتی انترنا نگاه چپ، جریان و ییگرا ملی راست،

 را گرایانه ملی نگاه راست، جناح باشد: تر صادق بالعکس حتی ،ایران در چپ و راست به مشهور های گروه خصوص

 ، (یاسـالم  انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  مثالً) چپ جناح و دارد اسالم جهان برای فراملی حداقل نگاهی و کرده نفی

 ،(مدرن / رو میانه / سنتی) چپ به ،ها گروه تقسیم در منابع برخی های بندی تقسیم رو این از .دارد انیایر و ملی جهتو

  .گرفت جدی نباید را (مدرن / رو میانه / سنتی) راست و مستقل

 در یافتـه  سـازمان  و رسـمی  سیاسی های تشکل ی سابقه فقدان دلیل به احجن دو هر در سیاسی احزاب ضعف همچنین

 بـه  بسـته  و موقعیّـت  حسب بر نیز مواضع و ؛گردند می ایجاد خاص زمان به توجه با غالباً ها تشکل .است مشهود ایران

  .کند می تغییر مستحدث شرای  و فضا

 جـا  آن از و .دکـر  مشـاهده  راست و چپ بین را سیاسی افراد و ها گروه نوسان و تردید توان می اغلب خاطر همین به

 مواضـع  تـداوم  بـه  تـوان  نمـی  شـوند  می ریزی طرح انفعالی و موقّت طور به ها گروه مواضعِ و ها اندیشه از بسیاری که

 علـوم  نامـه  فصـل - سیاسـی  شناسـی  جریان های شاخصه و متغیرها - محمد ،منصورنژاد) .داشت اطمینان ها آن سیاسی

 (51 شماره - سیاسی

 ییادگرایبن

 هـای  پروتسـتان  بـار  نخسـتین  .دارد غـرب  مسـیحیت  جهـان  در ریشـه  واژه این .ستا نارسا و مبهم ای واژه بنیادگرایی

 بـه  خواسته خود صورت به (Fundamentals) عنوان با جزواتی انتشار با را واژه این 1۲21 دهه در آمریکا انجیلی
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 ،غـرب  مـدرن  دنیای دیدگاه از که را مسیحی اصول به بازگشت ،مدرنیسم اصول با مخالفت در و نموده اطالق خود

 .کردند طرحم ،شد می تلقی متعصبانه و گیرانه تسخ

 تـوان  مـی  را کاربردهـا  ایـن  تمامی کالن و مشترک ویژگی تنها .است رفته کار به مختلفی معانی در دینی بنیادگرایی

 دیگـر  در چـه  و امریکایی پروتستان مسیحیت در واژه این اصلی کاربرد در چه .دانست غربی مدرنیسم با ها آن تقابل

 .دارد وجود غربی مدرنیسم اصول و ها آموزه با تقابل و رد ،ادیان و مکاتب دیگر در آن هایکاربرد

 مـورد  در بنیـادگرایی  اولیـه  کـاربرد  تبـع  بـه  .اسـت  گرفته شکل غربی مدرنیسم با تقابل در ،بنیادگرایی اساس این بر 

 تمـایزات  به توجه بدون نیز معاصر میاسال حرکت با همواجه در غرب مدرن دنیای ،آمریکا در انجیلی های پروتستان

 جهـان  مـورد  در یبنیـادگرای  کاربرد نخستین در .نمودند استفاده واژگان این از مسلمانان با انجیلی های پروتستان میان

 خوانـده  «بنیـادگرا » ،گرایـی  غـرب  جریـان  برابـر  در گرایـی  اسالم جریان و برگرفته در را گرایان اسالم مامیت ،اسالم

  .شود می

 بـا  جریـان  ایـن  عمـده  تعارض .است نهفته موجود گرایان اسالم به غربی نگاه در عمدتاً بنیادگرایی از کاربردی نینچ

 از کـه  جریـانی  هـر  غـرب  نظـر  از اسـاس  ایـن  بـر  .است دینی های آموزه و دین به دادن محوریت در غربی مدرنیسم

  .شود می محسوب بنیادگرا ،بگوید سخن سیاسی عرصه به دین بازگشت

 زنـان،  بر محدودیت ایجاد چون هایی شاخص .است غربی ذهنیت بازتاب معاصر اسالمی جریان بر بنیادگرایی اطالق

 کـه  ،انـد  شده مطرح بنیادگرایی های شاخص عنوان به سیاست و دین تلفیق و حقیقت به انحصاری دسترسی ادعای یا

 .هستند مخدوش ها آن همه

 امـا  .اسـت  داشـته  وجـود  نیـز  نـوگرا  جوامع در زنان بر محدودیت .گردد می بر یدار حکومت عمل به تنخس معیار 

 مطـرح  دارانه جانب رویکردی از بحث نتیجه در و است دانسته پیشرفت و تمدن نشانه را هایی محدودیت چنین غرب

 و بـوده  آرمـانی  زن هـای  شـاخص  یـانگر ب ،زن بـرای  شـده  مطرح معیارهای و مقررات که است مدعی غرب .شود می

 .شود نمی تلقی محدودیت هرگز
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 تحمیـل  دیگـران  به را خویش معیارهای نتیجه در و است رسیده حقیقت به است مدعی غرب خود دوم، شاخص در 

 .کرد مشاهده نوسازی های نظریه در توان می را آن بارز نمود .کنند زندگی غربی شیوه به خواهد می آنان از و کند می

 سیاسـت  از دیـن  جـدایی  لـزوم  مدعی سکوالریسم اصل اساس بر که است غربی مدرنیسم معیار صرفاً نیز سوم معیار 

 .است شده

 بـر  بنیـادگرایی  اطـالق  تگفـ  بایـد  رو این از و برد کار به غربی ذهنیت از فارغ را بنیادگرایی توان نمی اساس این بر 

 اسالم کردن معرفی ارتجاعی آن دهعم هدف که است دارانه جانب و ایدئولوژیک ای واژه معاصر اسالمی های جریان

  .است اسالمی های نهضت و گرایی

 جریـان  بـارز  مصـداق  .باشـد  مـی  گرایـی  اسـالم  متصـلب  و گریز عقل جریان بر آن اطالق ،بنیادگرایی دیگر کاربرد

 سـده  ود در تیمیه ابن های آموزه و حنبلی جریان از الهام با که است وهابیت جریان همان حاضر عصر در بنیادگرایی

 داده قـرار  تـأثیر  تحـت  را اسـالم  جهان فکری - سیاسی جریانات از بسیاری و است کرده ظهور اسالم جهان در اخیر

 مدرن دنیای های آموزه کل رد نتیجه در و جدید امر هر مطلق رد و گریزی عقل با بنیادگرایی اطالقی چنین در .است

 کلـی  چهـره  عنوان به غرب توس  که اخیر دهه دو در القاعده و طالبان مثل جریاناتی مرموز ظهور .شود می شناسایی

 گفـت  تـوان  مـی  تـی ح .تاسـ  کرده برجسته گرایان اسالم و سیاسی اسالم از را ای چهره نینچ ،است شده ارائه اسالم

 تاًعمد اسالمی جریانات تمامی بر آن اطالق رغم به گرایان اسالم از غرب شناخت که است القائاتی چنین تأثیر تحت

  .باشد می جریان این به معطوف

 ضمن نیز گذاری نام چنین .است رفته کار به معاصر گرایی اسالم مورد در که است دیگری نام (اسالمی رادیکالیسم)

 مشـکل  همـان  بـه  و کنـد  مـی  نگاه سیاسی عرصه در دینی های ارزش دخالت طرفداران به غربی ذهنیت از هنوز آنکه

 سیاسـی  عمـل  یـا  اندیشـه  توصـیف  در رادیکالیسم واژه وصفی کاربرد در ابهام لحا  به ت،مبتالس بنیادگرایی مفهوم

 بـه  نیز مواردی در و رود کارمی به سیاسی کنش توصیف برای که است صفتی عمدتاً ادیکالیسمر .دباش می نامناسب

 و معتـدل  گـرایش  لعمـ  در تـوان  مـی  تفکـری  هـر  بـرای  جهت این زا .تاس رفته کار به تفکر و اندیشه صفت عنوان

 .نمود مطرح اندیشه آن طرفداران سیاسی کنش چگونگی اساس بر را رادیکال
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 یـک  عنـوان  بـه  اسـالمی  های گروه از بسیاری .گردد می محسوب «نو بدعت» یک عنوان به گاهی نیز «سیاسی اسالم»

 در آمریکا نظر مورد وضع تهدیدکننده ،ضمن در و گردند می محسوب غربی های دولت برای جدی و پیچیده چالش

 دیگر از غربی امپریالیسم نظام جای به اسالمی نظام یک جایگزینی طرح ارائه .هستند آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه

 رود می شمار به ها گروه این توس  تهدید منابع

  یاقل نید

 لحـا   یکدیگر از مستقل و جزام کامالً بخش دو نیا و میبدان آخرت و ایدن بخش دو بر مشتمل را انسان یزندگ اگر

 در باشـد،  نداشته او یاخرو سرنوشت در تأثیری گونه هیچ ا،یدن به مربوط امور در انسان عملکرد که ای گونه به شوند

 نیـ ا یزنـدگ  و یویـ دن امـور  در و ردیـ بگ دستور نید از یستیبا خدا، با اش رابطه و یاخرو امور در بشر صورت، نیا

 هـای  عرصـه  از نید ییجدا ای سکوالریسم دگاهید همان نیا .کند عمل پسندد می خود که گونه آن است مجاز جهان

 اصطالح واقع، در .است نید گوهر خالف بر و ناصواب ،یتلق نیا .است معروف «اقلی» دگاهید به و است یاجتماع

  .کند مین لحا  آخرت و ایدن نیب ای رابطه و کند می جهان نیا به محدود را نید قلمرو ،یلاق نید

  یاکثر نید

 ،یمعمـار  و سـازی  خانـه  دن،یپوشـ  لباس ،خوردن غذا کیفیت از خود، یاجتماع و یفرد یزندگ شئون عمده در بشر

 ،...و کشـورداری  یچگونگ و دولت فیاوظ نییتع ،حکومت تشکیل تا ... و دنیخواب و رفتن راه برخاستن، و نشستن

 خـود  یازهاین همه کردن برآورده به ظفوم را انسان که نید به یگرشن نیچن .کند افتیدر دستورالعمل نید از دیبا

  .دارد نید به «اکثری» نگاه ،کند می

  سمیپلورال یا ییگرا کثرت

 ،اخـالق  از هـایی  فلسـفه  ،نید فلسفه مختلف های حوزه در که است ییگرا کثرت ای کثرت نییآ یمعنا به سمیپلورال

 وحـدت  برابـر  در کثرت شناختن تیرسم به ،ها آن همه مشترک حد که ددار یمتفاوت یکاربردها ،استیس و حقوق

 .است
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 و مطلـق  قـت یحق از ای بهـره  انیـ اد همـه  ،نبـوده  ای ویـژه  نیـ د در یرسـتگار  و قـت یحق نکـه یا یعنی ینید سمیپلورال

 بـر  .باشـد  نسانا یرستگار و نجات هیما تواند می ها آن از کی هر های برنامه از یرویپ جهینت در ،دارند القصوی تیغا

 .بندد می بر رخت انیاد انیم از باطل و حق نزاع اساس نیا

 .اسـت  شده جیترو ای و طرح (م 1۲22 متولد) کیه جان توس  ر،یاخ های دهه در ،یحیمس جهان در ینید پلورالیسم

 شـود  یم مطرح انیاد تنوع و تعدد بحث در آنچه یول ،ستین شیب یکی یهست مبدأ و ییغا قتیحق که است درست

 جاست نیا .پذیرد می تحقق ییغا قتیحق آن به نسبت که است هایی تصدیق و تصور و شهودها و شناخت به مربوط

 و موضـوع  کـه  اسـت  ییجـا  در نیـ ا و ؛آیـد  می انیم به باطل و حق و کذب و صدق یپا نموده رخ تکثر و تعدد که

 بـه  یگـر ید و ،اسـت  معتقد خداوند صفات و ذات بساطت و یگانگی به یکی مثالً باشد، زیچ کی بحث مورد جهت

 خداونـد  تجسد یکی ،را ثیتثل یگرید و پذیرد می را دیتوح یکی ،دارد دهیعق خدا صفات و ذات ترکب ای اله تعدد

 ذات یشخصـ  وحـدت  بـه  یکـ ی ،دانـد  می کفر و شرک نشانه را آن یگرید و ،شمارد می مانیا ارکان و یمباد از را

 یهسـت  جهـان  در حـال  و نامتشخص را ییغا قتیحق ،رفتهینپذ را متشخص یخدا آن یگرید و است، معتقد خداوند

 1.انگارد می

  تسامح و تساهل

 در اسـت  معـادل  ...و یدار روا ،یریـ گ سـهل  ،آمـدن  نـار ک ،مـدارا  هماننـد  یکلمات با فارسی در که تسامح و تساهل

 «میشـمار  یمـ  ناصـواب  را آن و اسـت  همکرو که یزیچ حضور در صبورانه یاستمداریس» :از است عبارت اصطالح

 برخـورد  مـدارا  با مخالفان با بایستی و میندار را عقاید و یاخالق ،یاسیس از اعم یفرد اعمال در دخالت حق نیبنابرا

 که است ییگرا فرد و ییگرا انسان و یشناخت یهست (قتیحق تینسب) یشناخت معرفت ای تسامح و تساهل یمبان .میکن

 2.شود می طرح سیاست و اخالق ،نید حوزه سه در

                                                           

 ینید سمیپلورال نقد و لیتحل ،یگانیگلپا یربان یعل و 11 ص ،29 شماره ،معرفت نشریه -1

 معاصر شهیاند یفرهنگ موسسه نشر ،266 ص نه، یا یآر تساهل ی،ریم احمد دیس -2
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 احزاب بندی دسته و جایگاه تاریخچه، -2 فصل

  رانیا در احزاب تاریخچه

 آغاز ،غرب در نوین عصرِ آغاز از بعد کمی و مشروطه از قبل ،جدید مفهوم به سیاسی های فعالیت اوّلین ،ایران در

 و تاس بوده انگلیس استعمار کن صاف جاده یِسرّ تشکیالت همان یعنی ،فراماسونری از ثرأمت ،نیز اغلب که شد

 نیز مشروطه انقالب آستانه در .رود می شمار به آن ترین معروف از ،خان ملکم میرزا آدمیتِ مجمع و خانه فراموش

  .گرفت می نشئت روسیه سوسیالیسم از که (ملی انجمن یا و مخفی انجمن مانند) آمد، پدید دیگری سیاسی های گروه

 بلکه ،است نگرفته شکل آن واقعی معنای به سیاسی حزب ،مشروطه از بعد و قبل ایران در گاه هیچ ،فوص این با 

 احزاب شامل عمدتاً که اند کرده بروز خاص سیاسی یفکر های جریان چهارچوب در سیاسی های فعالیت عمده

 (153۲ ،اسالمی تحقیقات کدهپژوهش-شناسی جریان) .شود می التقاطی ،دولتی ،اسالمی ،ناسیونالیستی ،کمونیستی

 رانیا یاسالم یجمهور در احزاب جایگاه

 فعالیت به مجاز و آزاد احزاب آن، اسالمیت و جمهوریت بعد دو به عنایت با ایران اسالمی جمهوری نظام در

 دارای نظامی هر و جامعه هر در آزادی .نمایند رعایت را اسالمی موازین و مصرح قوانین اینکه به منوط ،باشند می

 به .هستند قائل چارچوبی و حدود ،آزادی برای هم باز کشورها ترین دموکرات در حتی ،باشد می هایی محدودیت

 بهترین از یکی تواند می اسالمی ظامن ،بپوشد عمل جامه کامل طور به جامعه در اسالمی موازین چنانچه رسد می نظر

 .باشد دموکراسی و ساالری مردم های نمونه

 اسالمی حکومت در اند گفته مکرر ما امام و رهبر که طوری همان» :گوید می چنین مورد این در مطهری یدشه استاد

 را ها آن ،آیند می ما منطق جنگ به خود منطق با و گویند می صریحاً را خودشان عقیده اگر حزبی هر آزادند، احزاب

 اسالم از که داریم حق ما ،بگویند را خودشان یدعقا و افکار اسالم، لوای زیر در بخواهند اگر اما ،پذیریم می

 «.نکنید را کار این اسالم نام به ،بگوییم داریم حق ،گوید نمی چیزی چنین اسالم بگوییم و کنیم دفاع خودمان

 (13 ص 153۲ ،صدرا تهران: ،اسالمی انقالب پیرامون ،مطهری مرتضی)
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 ا .ا .ج یاساس قانون منظر از احزاب

 آزادی بـه  ،باشـد  مـی  ملت حقوق به مربوط که سوم فصل در و متعدد موارد در ایران اسالمی وریجمه اساسی قانون

  .دارد توجه افراد و مردم

 بـا  تـوأم  آزادی و انسـان  واالی ارزش و کرامـت  بـه  ایمـان  پایـه  بـر  اسـت  نظـامی  اسالمی جمهوری دوم: اصل 3 بند

 .خدا برابر در او مسئولیت

 .انحصارطلبی و خودکامگی و استبداد هگون هر محو سوم: اصل 3 بند

 .قانون حدود در اجتماعی و سیاسی های آزادی تأمین سوم: اصل 3 بند

 تمامیـت  و اسـتقالل  حفـظ  نام به ندارد حق مقامی هیچ که دارد می عنوان و دارد آزادی بر تأکید صراحت به ۲ اصل

 .کند سلب تمقررا و قوانین وضع با چند هر را مشروع های آزادی ،کشور ارضی

 .کند می اعطا خودشان فقه اساس بر آزادی ،دینی های اقلیت به حتی اساسی قانون 12 اصل

 عقاید تفتیش منع :25 اصل

 تفصـیل  .باشد عمومی حقوق یا اسالم مبانی به مخل آنکه مگر آزادند، مطالب بیان در مطبوعات و نشریات :24 اصل

 .کند می معین قانون را آن

 شـده  شـناخته  دینـی  هـای  اقلیـت  یـا  اسالمی های انجمن و صنفی و سیاسی های انجمن ها، جمعیت احزاب، :23 اصل

 نقـ   را اسـالمی  جمهـوری  اساس و اسالمی موازین ،ملی وحدت ،آزادی استقالل، اصول اینکه به مشروط آزادند،

 .ساخت جبورم ها آن از یکی در شرکت به یا کرد منع ها آن در شرکت از توان نمی را کس هیچ .نکنند

 .است آزاد نباشد، اسالم مبانی به مخل آنکه شرط به سالح حمل بدون ها، راهپیمایی و اجتماعات تشکیل :23 اصل
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  یحزب نظام رشیپذ یامدهایپ

 موجـود،  هـای  سیاسـت  بـه  نسـبت  انتقاد تحمل مخالف، عقاید تحمل دارد: دنبال به نیز پیامدهایی حزبی نظام پذیرش

 ،رقیـب  هـای  گـروه  و افـراد  مواضـع  بـه  احترام ،سیاسی سالم رقابت جهت در تالش مورد، بی های محدودیت حذف

  .باشد می پیامدها این ازجمله قانونی و مشروع های آزادی رشد جهت مناسب زمینه ایجاد

  رانیا یاسیس احزاب یعموم یها یژگیو

 توجـه  جلـب  موضـوع،  چنـد  ،ایـران  در سیاسـی  احزاب و ها دسته نخستین پیدایش از قرن یک تاریخچه بر مروری با

  :کند می

 فعالیـت  و آزادی بـا  دولـت،  تحکـیم  و اقتـدار  بـین  همواره درپی پی های دوره در اسالمی انقالب پیروزی زمان تا .1

  .است داشته وجود معکوس ای رابطه سیاسی احزاب

 ،فعالیـت  و آمدنـد  مـی  وجـود  هبـ  سیاسـی  شخصـیت  یـک  دور بـه  معموالً سیاسی احزاب و ها دسته این از سیاریب .2

  .بود شخصیت آن به قائم نیز ها آن ممات و حیات مواضع،

 و روشــنفکر محــدود اقشــار را هــا آن اصــلی پایگــاه و داشــتند شــهری پایگــاه و خاســتگاه ،هــا گــروه و احــزاب .5

 یـا  انسـتند نتو احـزاب  ایـن  از یـک  هـیچ  .دادنـد  مـی  تشـکیل  دیگـر  بزرگ شهر چند و نشین پایتخت کردگان تحصیل

 یعنـی  ،ایـران  اجتمـاعی  طبقـات  و اقشـار  تـرین  گسـترده  میـان  در یـا  و شـهری  پایین طبقات و اقشار میان در نخواستند

 از حـدودی  تا انقالب از بعد سیاسی های دسته و احزاب از معدودی البته .کنند کسب پایگاهی دهقانان، و روستاییان

  .هستند مستثنا قاعده این

 جمله از مکرر های انشعاب و بودند درونی یکپارچگی و انسجام فاقد ها گروه و احزاب این اتفاق هب قریب اکثریت .4

 و ها انشعاب این محصول واقع در ،ها گروه و احزاب از بسیاری گفت توان می که طوری ت؛اس بوده ها آن خصایص

  .بودند ها انشقاق

 را خود نیروی و وقت اعظم بخش ها آن .بود حذفی و صمانهخ عمدتاً یکدیگر با سیاسی های گروه و احزاب رابطه .3

 علت و وجودی فلسفه گفت توان می حتی .کردند می یکدیگر با فیزیکی و لفظی منازعات و مجادالت انواع صرف

 به صحنه از و کردن بدنام برای تالش و ها گروه و احزاب دیگر با ضدیت ،ها گروه و احزاب این از بسیاری پیدایش
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 و اهداف پیگیری و ائتالف درصدد شمار بی های گروه و احزاب این از تعدادی ندرت به .بود ها آن دنکر در

 در آنچه نظیر آمدند، وجود به که هم هایی ائتالف معدود .آمدند برمی موقتی طور به حتی خود مشترک های خواسته

 به بعد به 33 سال در یخرداد دوم های گروه نیب ای ،ملی جبهه عنوان تحت بعدی ادوار و نفت ملی جنبش جریان

 .بودند شکننده بسیار آمد وجود

 های گروه و دولت ،یکسو از .بود حذفی و تخاصمی ای رابطه موارد، اکثر در نیز دولت و سیاسی احزاب رابطه .3

 های گروه و احزاب ،دیگر سوی از و داشتند دشمنی و ناسازگاری سر تحزب، ایده با حتی و موجود احزاب با حاکم

 به .کردند می حاکم های گروه و دولت با نهخصما مقابله و رویارویی صرف را خود مساعی اعظم بخش نیز سیاسی

 احزاب و سو یک از حاکم دولت منازعه مورد ،رقابتی نه و ،حذفی صورت به غالباً سیاسی قدرت ،دیگر عبارت

                                                .داشت قرار ،دیگر سوی از سیاسی

 ایران: سیایس یها انیجر و احزاب یبند دسته

 .است مذهب و دین به نگرش نوع ،ایران در سیاسی های جریان و احزاب بندی دسته در مهم های شاخصه از یکی

 

 

 

   

        

        

          

 

 : (ینسب رطو به) ندی به حداکثری نگاه به معتقد یها گروه و احزاب

 (33 تا 38) اسالمی جمهوری حزب -1

ــات و مســائل همــه جســتجوی :متصــلب  در جزئی

 نصوص و دینی های آموزه

ــانی و اصــول جســتجوی :منعطــ   از برخــی و مب

 و قلع از گیری بهره و دینی های آموزه در جزئیات

 و روز نیازهـــای حـــل و کشـــف در پویـــا اجتهـــاد

 زمـان  مقتضیات و مصالحاساس  بر زندگی جزئیات

 امام( )نظر مکان و

 

 به حداکثری نگاه

 :دین

 :دین به حداقلی نگاه

 ابعاد همه در و داردتوانایی  حکومت و جامعه اداره در دین حداکثری: نگاه

 و جزئیات ،کلیهای  گیری جهت و اهداف ارائه ضمن اجتماعی و فردی

 .است کرده بیان نیز را اهداف به رسیدن نحوه و راهکارها

 

 و احزاب تقسیم

 سیاسیهای  جریان

 نایرا

 و راهکارها تعیین در وکند  می تعیین را زندگی کلی اهداف و ها جهت تنها مذهب و دین

 واگـذار  بشـر  تجربـه  و عقـل  بـه  را امـور  این بلکه ندارد، نقشی هیچ اهداف به رسیدن نحوه

                                                                                        .باشد داشته دخالتی سیاست و جامعه اداره در نباید و کرده
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 تهران مبارز روحانیت جامعه -2

 قم علمیه حوزه مدرسین جامعه -5

 (34 سال تا) اسالمی انقالب مجاهدین سازمان -4

 گرایان اصول -5

 : (ینسب طور به) ندی به حداقلی نگاه به معتقد یها گروه و احزاب

 (:انطلب اصالح) خردادی دوم های گروه -1

 انقـالب  مجاهدین سازمان – اسالمی ایران مشارکت جبهه – علیف (مبارز روحانیون مجمع) هگرو 18 از متشکل

 اسـالمی  حـزب  – کـارگر  خانـه  -ایران اسالمی جمهوری زنان جمعیت -معلمان اسالمی انجمن -ایران اسالمی

 – بـانوان  اسـالمی  مجمـع  -همبسـتگی  حـزب  – قـم  علمیه حوزه مدرسین مجمع – سازندگی کارگزاران -کار

 انجمـن  -هـا  دانشـگاه  مدرسـین  اسـالمی  انجمـن  – مجلـس  ادوار نماینـدگان  مجمـع  – امام خ  نیروهای مجمع

 حـزب  – ملـی  اعتمـاد  ماما خ  ائتالف – وحدت تحکیم دفتر – پزشکان اسالمی جامعه – زن نگاران روزنامه

 ( ساالری مردم

  میانه: جریان -2

 ( ایران ملت رفاه حزب– اسالمی تمدن حزب – توسعه و اعتدال– سازندگی کارگزاران)

  سیاسی یها انیجر و احزاب از برخی معرفی

  ییگرا اصول جریان

 به باور و اعتقاد پایه بر که نخبگان و اشخاص سیاسی، های تشکل و احزاب از است ای مجموعه یی،گرا اصول جریان

  .گرفت شکل رهبری و فقیه یتوال ، (ره) یخمین امام خ  و ها آرمان اسالمی انقالب دینی حکومت و اسالم

 و افتاد ها زبان سر بر (81 سال) رشه شوراهای دوم انتخابات از پس انطلب اصالح مقابل در «یانگرا اصول» اصطالح

 و شدند انتخاباتی رقابت وارد آبادگران جدید نام اب ،خردادی دوم مخالف های گروه همه از متشکل جبهه این

 این یزن (82 سال) اسالمی شورای مجلس هفتم انتخابات در آن از پس .کنند کسب زنی چشمگیری موفقیت توانستند
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 جمهوری ریاست دوره نهمین انتخابات در ماا .دآور دست به را اکثریت رای توجهی قابل انسجام با توانست جبهه

 .شد پدیدار یانگرا اصول خیمه بین در چنددستگی جتدری به (84 سال)

 جایی ات .دش خاصی های قرائت خوش دست جمهوری ریاست به نژاد احمدی انتخاب زا پس ییگرا اصول حرکت 

 اقسام به و دادند رای نژاد احمدی به ها آن روی گل خاطر به فق  مردم ،کردند تصور وی اطرافیان از برخی که

 .شدند تقسیم...و مستقل ، (خدمت خوش حهیرا) دولت یحام ،خواه حولت ،یسنت

 دانستن غل  با کرمان استان های دانشگاه دانشجویان و استادان دیدار در 1584 ماه اردیبهشت انقالب، معظم رهبر

  افزودند: یطلب اصالح و ییگرا اصول تقابل بحث

 هم یطلب اصالح مقابل نقطه و است اصول نداشتن و گری الابالی بلکه نیست یطلب اصالح ،ییگرا اصول مقابل نقطه»

  .است "انهطلب اصالح ییگرا اصول، «صحیح راه ،میان این در که است ادافس بلکه نیست ییگرا اصول

 که حالی در است واقعی یطلب اصالح معنای این ،کنیم اصالح روز هب روز را هایمان روش اصول، حفظ ضمن باید ما

 اسالمی نظام و اسالم با مقابله یعنی ها امریکایی نظر از یطلب اصالح

 کشور مهم ارکان اداره 15 83 تیرماه در نظام کارگزاران و مسووالن با دیدار در سالمیا انقالب معظم رهبر همچنین

 :دفرمودن و هخواند پروردگار بزرگ های نعمت از ییگرا اصول با جیرا ریتعب به ای و اسالم یاصول تفکر تِیریمد با را

 ما که است غل  این ،نیست هم رکشو رایج سیاسی های نحله مقابل در ییگرا اصول ،نیست حرف به ییگرا اصول»

 مبانی به که جریانی هر و کس هر که چرا .کنیم تقسیم طلب اصالح یا ییگرا اصول به را سیاسی فعاالن یا کشور

 ...«تاس یانگرا اصول جزو باشد داشته که نامی هر و باشد پایبند و مند عالقه انقالب

 انیگرا اصول فکری مهم مبانی

 جامعه و انسان زندگی اداره برای اسالم دین جامعیت به اعتقاد .1

 جامعه در قانون حاکمیت و (ع معصومین سوی از فقیه ولی عام نصب) یرهبر الهی مشروعیت .2

 جامعه در الهی والیت و حکومت به بخشیدن عینیت و تحقق برای مردمی پذیرش و مقبولیت نقش .5

 فساد و فقر و تبعی  با مبارزه برای تالش و خواهی عدالت .4

 جامعه در بصیرت و عرفتم ،معنویت ارتقای و گرایی تمعنوی .3

 اسالمی عزت حفظ و خواهی استقالل .3

 مسئوالن دستی پاک و زیستی ساده .3
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 موعود گستر عدالت جهانی انقالب برای سازی مقدمه و اسالمی نمونه جامعه ساختن .8

 

  یرهبر معظم مقام هدگاید از ییگرا اصول یها شاخصه

 :فرمودند و پرداختند ییگرا اصول های شاخصه تبیین به دولت هیأت دیدار در 1583 سال در یرهبر معظم مقام

 فرصت که است نیا ،بکنم عرض زیعز دوستان شما به صمیمی و خصوصی ی جلسه نیا در خواهم می من که آنچه»

 که است هایی هدور از قتاًیحق است؛ مغتنمی و استثنایی فرصت اریبس د،یهست کار سر بر شما که روزگاری و روز نیا

 .«ایم داشته کم امروز تا انقالب دوران ی گذشته در را آن رینظ ما

 زیعز امام ی شده اعالم مبانی با و انقالب مبانی با کامالً آنان ی شده تعیین اهداف و مسئوالن و دولت شعارهای اوالً، 

  .است منطبق ما

 عامل هم، مردم انیم گفتمان نیا وجود که دارد؛ وجود و است زنده محسوسی طور به مردم نیب در گفتمان نیا اً،یثان

  .بود محترم جمهور رئیس نیا و دولت نیا هب ها آن شیگرا اصلیِ و عمده

 نفر یک دندید وقتی که بودند، انقالب اصول به تمسک ی تشنه و فساد با مبارزه ی تشنه عدالت، ی تشنه مردم،

 که است بزرگی نعمت نیا خود شدند؛ جمع او محور حول ،کند می رحمط و گرفته دست سر را شعارها نیا صادقانه

 دولت، نیا آمدن کار روی از بعد و دارد ادامه همچنان و درآمد جامعه در مسل  فتمانگ یک صورت به تفکر نیا

 لاصو به بندتریپا و تر صمیمی شتر،یب بهتر، شما چه هر است، نیا هم کار عتیطب .است شده هم تیتقو هللبحمدا

 های دست ی وسیله به آن رییتغ و شد خواهد شتریب ما مردم های دل در مانیا نیا عمق د،یبرو شیپ و کنید حرکت

 دارند؛ اعتماد دولت به مردم .است مهمی فرصت واقعاً فرصت، نیبنابرا .شد خواهد دشوارتر ها آن برای گانه،یب

 عزت یک از کشور ،المللی بین انعکاس لحا  از ؛ردشما می و داند می مردم جنس از و مردم جزوِ را خود دولت،

 اهداف و اغراض تیشفاف و رسایی ران،یا ملت عظمت ،اسالمی نظام ابهت ت؛اس برخوردار ای سابقه بی ای سابقه کم

 ما ملت ابهت و عزت امروز مسلمان، ریغ دنیای در حّتی و است؛ شهیهم از شیب اسالم، دنیای در اسالمی جمهوری

 .است ستهبرج اریبس

 از بعضی به من که رد،یبگ قرار توجه مورد دیبا ها شاخصه نیا است؛ مهمی های شاخصه ،ییگرا اصول های شاخصه ...

 ...کنم می اشاره ها این
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 است دشواری کار اریبس عمل در اما است؛ آسان زبان به .است «گستری عدالت و خواهی عدالت» اول ی شاخصه -1

 عدالت ،جغرافیایی عدالت ؛کند دایپ تحقق عدالت اینکه تا کرد کار خیلی دیبا .رددا الزم بسیاری مقدمات و

 و شدن نیگزیجا در عدالت ،فرهنگی لیمسا های زمینه در عدالت ،اقتصادی لیمسا های زمینه در عدالت ،طبقاتی

 ،کند می دادگاه در قاضی که قضاوتی فق  نه - ما های قضاوت در عدالت و مناصب و ها مسئولیت در گرفتن جای

 .دارد نقش ها آن در عدالت و است عدالت همه ها این - کنیم می ایقضا و اشخاص به نسبت ما که هایی داوری بلکه

 عدالت ی تشنه گر،ید زیچ هر از شیب ما کشور امروز البته .هاست این ی همه معنای به گستری عدالت و خواهی عدالت

  .است اقتصادی

  .است دیگری ی شاخصه «ستیزی فساد» -2

 از و نیمعاون و دولت سطوح در ،رتبه عالی مسئوالن خصوص به - «کشور مسئوالن اخالقیِ و اعتقادی سالمت» -5

 ...دباشن سالمی اشخاص اخالقی و اعتقادی لحا  از که است دیگری ی شاخصه و است مهم اریبس - لیقب نیا

 از بعضی سال، وهفت بیست نیا دورانِ در ما .است ییگرا اصول های شاخصه از گرید یکی «اسالم به اعتزاز» -4

 را اسالمی گیری جهت یک ای اسالمی حکم یک کشیدند می خجالت که میبود دهید را اسالمی نظام مسئوالن

 دیبا غرب م،یستین غرب پاسخگوی ما ، «نز» ی قضیه در ،ام گفته بارها من .میطلبکار ما نه، اورند؛یب زبان بر حاًیصر

 دو و منافق انیمدع ارکطلب که مییما ،بشر حقوق ی زمینه در .کنیم می مطرح سؤال که میهست ما باشد؛ ما ویپاسخگ

 گرفته ادی درست ما اگر آموخته، ما به اسالم که را آنچه .دیباش داشته اعتزاز اسالم به نیبنابرا .میهست بشر حقوق روی

 .کنیم افتخار آن به دیبا که است چیزی م،یاشب نشده فهمی غل  و انحراف و فکری کج دچار و میباش

 .دیارد ...بحمدا که است دیگری ی شاخصه «گرایی مردم و زیستی ساده» -3

 معرض در ما است؛ ییگرا اصول ی الزمه که است هایی شاخصه از یکی هم «غرور گرداب در دنینغلت و تواضع» -3

 و فیتعر و آیند می شماها شیپ افراد د؛یاحترام مورد و دیدار رقرا باالیی موضع در شماها !زانیعز دینیبب .میهست نیا

 مواظب دیبا خودمان ما .دیایب خوشتان شما اینکه برای - اعتقاد بدون بعضی اعتقاد، روی از بعضی - کنند می دیتمج

 :کنیم نگاه خودمان درون به دیبا ما .نکنیم باور را ها این ،زنند می ما شیستا و دیتمج در که هایی حرف میباش

 خوردن، بیفر نیا .مینخور بیفر و کنیم نگاه را کمبودهایمان و مشکالت ها، نقص ؛ «رهیبص نفسه علی االنسان»

 .کند نمی دایپ نجات گرید وقت آن ،کرد برآورد بد را خودش انسان اگر .اندازد می غرور گرداب و دام در را انسان
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 نیا د،یبدان اما .ستین آن در هم مبالغه و است درستی حرف نیا ت؛اس باالتر عبادتی هر از نظام مسئوالن خدمات

 شما که ماند خواهد باقی خود تیشفاف و درخشش و خلوص با وقتی آن و شد خواهد خدمت وقتی آن خدمات،

 .باشد مأنوس خدا با دلتان

 .شماهاست خوب اریبس های برنامه جزو که «وپاش ریخت و اسراف از اجتناب» -3

 د؛یدار اجیاحت آن به حتماً که است مسائلی جزو نیا ، «عمل و گیری تصمیم در حکمت و ریتدب و اییخردگر» -8

  .میدار اجیاحت آن به عملمان و ها گیری تصمیم در مان همه

 را نیا ،ایم گرفته عهده بر که کاری آن تیمسئول م،یهست ما که بخشی هر در ؛ «پاسخگویی و پذیری مسئولیت» -۲

 وجود ای شده تعریف تیمسئول ای نقطه هر در .کنیم تیمسئول احساس ماست، ی زیرمجموعه رمجموعه،یز .میریبپذ

 .رفتیپذ بایستی را تیمسئول آن دارد،

 در زمانی چه دینیبب شما .است «علمی شرفتیپ و علم به اهتمام» -11 یکی ،ییگرا اصول مهم های شاخصه ی جمله از

 وقتی همان یعنی ؛ «مؤمنه و مؤمن» ای «مسلمه و مسلم کل علی ضهیفر العلم طلب» :که شد گفته اسالم شیدایپ آغاز

  .آمد هم «نیبالص ولو العلم اطلبوا» آمد؛ هم العلم طلب آمد، زهایچ نیا و زکات و نماز که

  .است ییگرا اصول های پایه جزوِ که است هایی شاخصه ی جمله از ؛ «مخالف تحمل و صدر ی سعه» -11

 جمهور رئیس آقای حاال که ؛گروهی نفس هوای چه ،شخصی نفس هوای چه ؛ «نفس هواهای از اباجتن» -12

 نیا ستند؛ین وابسته جریانی و باند و دسته و گروه چیه به دولت عناصر ...بحمدا .است خوبی ی نکته نیا و گفتند

 یک به و باند یک به ان،یجر یک به انتساب حرف، و اظهارنظر ،حرکت دیباش مراقب .است مهمی ی نکته خیلی

  .است ناپذیر انفکاک باًیتقر نفس هوای شود، طور این اگر که اورد،ین شیپ را گروه

 انصافاً که ،«خدمات نیا برای وقفه بی تالش» -13 و «رمجموعهیز عملکرد بر نظارت» -14 ، «ساالری شایسته» -15

 حرکت نیا .میشاهد هم ما و شاهدند همه قتاًیقح را وقفه بی تالش نیا .است برجسته دولت نیا در مورد نیا

  .است ارزش با خیلی ،دهند می نشان - جمهور رئیس آقای شخص خصوص به - دولت ی همه که پُرتالشی

 «است حق که آنچه اعمال و انیب در تیقاطع و شجاعت» -13 ، «گرایی قانون» -13

 ؛«خدا از ائمید استمداد» -21 و «قرآن با انس» -1۲ ، «خدا با انس» -18
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 عرض قبالً که است چیزهایی آن ی همه ی کننده تضمین - است ییگرا اصول های شاخصه از که - آخری نیا 

 حرف نیا ؛است باالتر عبادتی هر از نظام مسئوالن خدمات که گوییم می بارها ما .نرود ادتانی خدا با انس .کردیم

 و خلوص با وقتی آن و شد خواهد خدمت وقتی آن خدمات، نیا د،یبدان اما .ستین آن در هم مبالغه و تاس درستی

 1باشد مأنوس خدا با دلتان شما که ماند خواهد باقی خود تیشفاف و درخشش

  انیگرا اصول عمده یها  یط

 در که باشند می یانگرا اصول سنتی های تشکل و احزاب و ها گروه افراد، شامل طیف این :سنتی یانگرا اصول-1

 پیـروان  همسـو،  هـای  تشکل و مبارز روحانیت جامعه کار، محافظه راست، همانند مختلفی عناوین با ذشتهگ های دوره

 همـاهنگی  شـورای  یـا  و اسـالمی  ایـران  انآبـادگر  ،اسـالمی  انقـالب  نیروهـای  هماهنگی شورای ،رهبری و امام خ 

 گیرنـده  تصـمیم  های تشکل و احزاب ها، گروه ترین مهم .اند داشته فعال حضور انتخاباتی های رقابت در ،یانگرا اصول

 اصناف اسالمی های انجمن و مهندسین اسالمی جامعه ،اسالمی مؤتلفه حزب تهران، مبارز روحانیت جامعه ،طیف این

 نقـش  اوالدی عسـگر  اهلل حبیـب  بـاهنر،  محمدرضا ،نوری ناطق اکبر علی همچون هایی چهره .باشند می تهران بازار و

 .اند بوده فطی این اصلی آفرینان

 ایـران  آبـادگران  همچـون  هایی تشکل و احزاب و ها گروه افراد، شامل طیف این خواه: تحول یانگرا اصول-2

 هـای  چهـره  .باشـند  مـی  اسـالمی  انقـالب  ایثارگران جمعیت ،اسالمی شورای مجلس اقلیت فراکسیون برخی ،اسالمی

 .باشند می نادران لیاسا و توکلی حمدا ،فدایی حسین زاکانی علیرضا ،طیف این شاخص

 هـایی  گـروه  شـامل  طیـف  ایـن  :پایـداری(  جبهه -خدمت خوش )رایحهدولت حامی یانگرا اصول -3

 دکتـر  حامیـان  دیگـر  و خـدمت  خوش رایحه جوان، گزاران خدمت جمعیت شهر، شورای آبادگران ائتالف همچون

 حیـدر  ،محصـولی  صـادق  مـران، چ مهـدی  مهنـدس  ،طیـف  ایـن  برجسـته  هـای  چهـره  .باشند می نژاد احمدی محمود

                                                           
1

 2/3/1583شنبه  -ای خامنه یالعظم ...ا تیآ بیانات حضرت -
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 انقـالب  پایـداری  جبهـه » عنـوان  ذیـل  اکنـون  جریان این از توجهی قابل بخش .ندهست ...و بذرپاش مهرداد ،مصلحی

 .اند فعالیت مشغول «اسالمی

 توانستند که کردند ئتالفا «گرایان اصول متحد جبهه» عنوان با 83 اسفند در هشتم مجلس انتخابات در طیف سه این

 جبهـه » تـابلو  بـا  مجـزا  لیسـت  انتشـار  بـا  نهم مجلس انتخابات در طیف این .آورند بدست انتخابات در را آرا تاکثری

 نـژاد  احمدی انتخاباتی ستادهای برخی و خدمت خوش رایحه سابق نیروهای از ائتالفی که «اسالمی انقالب پایداری

 حضـور  بـود،  یـزدی(  مصـباح  اهلل ایـت  ریاست )به خمینی)ره( امام پژوهشی آموزشی موسسه آموختگان دانش نیز و

 یافتند.

 در کـه  بـوده  اکثریـت  فراکسیون از هفتم مجلس نمایندگان از بخشی شامل طیف این مستقل: یانگرا اصول -4 

 سمجلـ  مسـتقل  یـان گرا اصول» یا و «منتقد گرایان اصول» عنوان به فراکسیون این از شدن جدا با 1583 ماه بهشتیارد

 حسـن  الـب، ابوط سـعید  افـروغ،  عمـاد  چهـره،  خـوش  محمـد  ،طیـف  ایـن  های چهره ترین مهم .شدند مشهور «(هفتم)

  .ندبود ...و ربانی هادی  ،محمدی محمود ،سبحانی

 محسـن ) ملـی  اتحـاد  جبهـه  قالیبـاف(،  )محمـدباقر  طلـب  اصـالح  اصـولگرایان  همراه به مجلس مستقل یانگرا اصول

 (نیـک  طالیی) کارآمدی و وفاق فراکسیون ،(رضایی امیدوار) سبز حزب ،(امیری) مستقل گزاران خدمت  ، (رضایی

 یـان گرا اصـول  فراگیـر  ائـتالف " تشـکیل  بـا  هشـتم  مجلـس  انتخابـات  در (خـرازی  محسن) ایران ...ا حزب ائتالف و

  .آورند بدست هشتم مجلس در را اقلیتی توانستند"

  انطلب اصالح

 عنـوان  بـه  خـاتمی  سـیدمحمد  انتخـاب  و 1533 خـرداد  دوم از پس «اصالحات» به موسوم دوره و یطلب اصالح شعار

 .بود عمومی افکار اقبال مورد سال 8 تا و شد آغاز هفتم جمهور رئیس
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 هـا،  سـنتی  از مختلفـی  هـای  طیـف  «اصالحات» گفتمان در ،بود مشهور مذهبی چپ به خود سوابق در که جریان این

 خـرداد  دوم جبهـه  همـاهنگی  شورای ،حزب و گروه 18 حضور وبا دآور هم گرد را رادیکال افراطیون و روها میانه

 .شد تشکیل

 خرداد دوم انیجر یریگ شکل یها نهیزم

 ورود که شد یدیجد دور وارد کشور ،یرهبر معظم مقام انتخاب و (ره) ماما حضرت ارتحال و جنگ انیپا از بعد

 نیا در اما .بود آن شاخص های ویژگی زا کشور یصنعت و یاقتصاد های زیرساخت اصالح و یسازندگ عرصه در

 کشور، یاسیس چپ نفعاال انیم از یریارگی ضمن که شدند جادیا یاسیس و یفکر دیجد یها حلقه دوران

  .بود ینید نظام یاساس خطوط و یمبان از عبور ها آن بارز اتیخصوص

 یبرا زین را یحداقل اراتیاخت مرحله نیا در گذشته، دوران در هیفق یول بودن الید مبسوط انیمدع که یا گونه به

 عنوان تحت بعداً که فردا رانیا حلقه سالم، حلقه ان،یک حلقه به توان یم ها حلقه نیا انیم در .نبودند قائل هیفق تیوال

 یاسالم انقالب نیمجاهد سازمان مجدد یریگ شکل نیهمچن و کرد تیموجود اعالم یمذهب یمل فعاالن یشورا

 از یفیط با ها آن واس  حلقه عنوان به زین کارگزاران حلقه البته کرد، اشاره اول سازمان چپ ناصرع تیمحور با رانیا

 .کرد یم عمل یسنت راست

 (:سالم و انیک حلقه)  یط نیا در یمحور حلقه دو یفکر یها شاخصه 

 یحداقل ولتد و یمعرفت سمیپلورال حکومت، در نید دخالت ینف بر سروش عبدالکریم تیمحور با انیک حلقه

 :بود ریز شرح به ها آن شناسانه معرفت یها هیپا و داشت دیتأک

 یبشر معارف و نید تیماه نیب ییجدا و کیتفک -

 .است مختلف یمکان و یزمان  یشرا در افراد تجربه حاصل ینید معرفت -

 .ستین یآسمان و یقیحق یمعرفت چیه -

  .ستین یانیوح غیر و یانیوح و یاله انیاد انیم یتفاوت چیه -
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 نشر گونه این سالم روزنامه در مرور به را خود یفکر یها شاخصه ها ینیخوئ یموسو تیمحور با سالم حلقه

 :داد یم

 .است مردم حقوق زمره از حکومت نکهیا و ییگرا فیتکل ینف -

 است مردم یرأ به منوط مجتهد دخالت و ینه و امر تیمشروع -

 ینید نه و است ییعقال مرا جامعه یاجتماع و یاسیس ریتدب -

 ... و است وابسته مردم یرأ به حکومت تیمشروع -

 عملکرد هیتوج در مقابل انیجر با مرتب  فعاالن و دولتمردان اشتباهات و نخبگان، حوزه در ها حلقه نیا عمل ریتأث

 های جریان گفتمان رییتغ آن، یاصل شاخصه که دیگرد کشور یاسیس یفضا در یجیتدر رییتغ باعث وقت دولت

 .بود کشور نخبگان و ییدانشجو

 ابعاد در ،یگفتمان تحول در قبل اشاره مورد یفکر یها حلقه ریتأث بر عالوه زین حوزه نیا در یاصل یها شاخصه

 ازجمله: ،بود موثر یفرهنگ و یفکر

 یجیبس تفکر و مقدس دفاع دوران های ارزش از گرفتن فاصله -1

  یستیز ساده از یریگ لهفاص و گرایی تجمل به قیتشو -2

 آن لیتسه یحت و یفرهنگ تهاجم به ینظام تهاجم از یرونیب دشمن راهبرد رییتغ به نسبت انفعال و یوادادگ -5

 کشور یفرهنگ وقت نیمسئول از یبعض توس 

 أسی و یطبقات فاصله گسترش و تورم نرخ ینجوم شیافزا در حاکم یاقتصاد میت یاقتصاد های سیاست تأثیر -4

  یاجتماع یها ودهت

 نظام دلسوزان از برخی یواکنش اقدامات و ها تندروی -3

  یاجتماع تحوالت به یتوجه یب و دربسته های اتاق در کشور مشکالت حل به لیتما -3

 مرجع های گروه ینسب رییتغ -3
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 یاسیس صهعر در تحول به منجر ها حلقه نیا یجمهور استیر مشترک نامزد خاص یشعارها کنار در روند نیا

 برنامه تالش وستیپ وقوع به خرداد دوم از پس که آنچه .دیگرد 33 خرداد دوم در ها آن نامزد انتخاب و کشور

 با موضوعه نیقوان و یاساس قانون رییتغ و ینید نظام یمبان در نیادیبن رییتغ جادیا یبرا انیجر نیا فعاالن شده یزیر

 سه رد ها تالش نیا .بود «اصالحات» عنوان تحت مقننه قوه در سپس و هیمجر قوه در شده کسب اراتیاخت از استفاده

 .گرفت یم صورت حوزه

 فکر های اتاق :الف

 اتینشر و مطبوعات :ب

 ها دانشگاه :ج

  فکر های اتاق :ال 

 یتجل و یاسالم نظام بر یرأ ،33 خرداد دوم در یرأ های صندوق یپا در مردم یونیلیم 51 حضور که یحال در

 به یاجتماع یها توده اقبال را حضور نیا ،اشاره مورد یها حلقه ونیافراط اما بود، نظام از دفاع عرصه در ردمم حضور

 و اجتماع عرصه در محورها همان بر یمبتن را «حاتاصال» گفتمان کردند تالش و قلمداد خود یانحراف یفکر یمبان

 .کنند نهینهاد حکومت در ژهیو به

 وزارتخانه نیا در 33 و 33 های سال در که بود یفکر یها مجموعه از یکی کشور وزارت یاسیس توسعه های کارگاه

 هینظر یکانون نقطه دادند یم شکل مذکور یها حلقه یاعضا را آن یاصل عناصر که ها کارگروه نیا .گرفت شکل

 .بودند ها دانشگاه در انیجر نیا یافراط های تشکل و یا رهیزنج مطبوعات به یده خ  و خرداد دوم انیجر یپرداز

 نظام گذشته سال ستیب اقدامات بردن سؤال ریز با «ها شاخص و میمفاه ،یاسیس توسعه» اول کارگاه طرح مقدمه در

 است: آمده استعمار، و استبداد مظاهر با مقابله در یاسالم

 یدستاوردها از یبرخ و همودیپ راه یکراسودم بینش و پرفراز و خم و چیپرپ ریمس در گذشته قرن کی یط در رانیا»

 ریاخ تحوالت .است افتهین توسعه ،یکراسودم های شاخص به توجه با ،یمهم جهات از اما کرده، حاصل را ینسب

 از یاریبس یینها حل راه یدمکراس جیرا هوممف به توسل که دهد یم نشان وضوح به 1533 سال انتخابات از رانیا
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 در کیدمکرات یاسیس توسعه یها شاخصه ترین مهم عنوان به ریز نکات .است رانیا یاسیس توسعه یخیتار معضالت

 «.شود یم مربوط ها شاخص نیهم به زین رانیا یاسیس توسعه راه سر بر عمده مشکالت اهم .گردد یم مطرح رانیا

 از: عبارتند یاسیس توسعه و کیدمکرات یزندگ یاصل های شاخص با یاسیس و یفکر یمبان

 یگرید بر حکومت حق لحا  از گریکدی به نسبت افراد یبرتر عدم یعنی :یبرابر اصالت -1

 .دارد یبستگ آن از یرویپ در مردم تیرضا به قدرت تیمشروع که یمعن نیا به :تیرضا اصالت -2

 وحدت اطاعت و یآزاد یعنی .غیر ال و کنند یم تیتبع اند کرده وضع خود که ینیقوان از ها انسان قانون: اصالت -5

 .دابی یم

 خود تیرضا عدم ای تیرضا توانند یم که است مردم اراده قدرت، تیمشروع منبع تنها مردم، تیحاکم اصالت -4

 راحل امام و علما قاطع اکثریت نظر که حاکم الهی مشروعیت نظریه مقابل در) .ددارن اعالم ها حکومت عملکرد از را

 (باشد می

 از متناق  یالگو سه ارائه از پس شد، یم لیتشک «رانیا در یاسیس توسعه یالگو» عنوان تحت که دوم کارگاه در

 :دنسینو یم و کرده یمعرف ها پسااسالمیست یالگو را برتر یالگو گذشته

 شهیاند قرائت به نسبت که است ییدهایترد حاصل قتیحق در الگو نیا .هاست ستیاسالم پسا یالگو چهارم یالگو»

 لزوم به مانیا حکومت، از نید ییجدا ستهایاسالم پسا .است شده جادیا رانیا جامعه در یدمکراس تئو و مسل  ینید

 یربنایز ترین مهم عنوان به را تحمل های روش موختنآ ،یدئولوژیا از گرفتن فاصله جامعه، یماد و یمعنو ینوساز

 ستقاللا «جمله زا یاسیس واژگان یسنت میمفاه در نظر دیتجد سرانجام و یمدن جامعه استقرار و سیتأس :یدمکراس

 «.اند داده قرار خود کار دستور در را» یفرهنگ تیهو

 یجا به که شد منجر نجایا به بعد های سال در حاکم انیجر یروان اتیعمل یها تهیکم و ها کارگاه نیا تالش محصول

 به که نظام کی حرکت ریمس در یضرور راتییتغ جادیا و ینوساز یبرا یمنطق هشد رفتهیپذ مفهوم کی

 و ریتعب ها ارزش و ساختارها و یمبان بیتخر ربنا،یز کردن سست و نظام نیادیبن رییتغ شود، یم ریتعب «اصالحات»

 راستا نیا در و ردیگ یم سامان جهت آن در ،یاسیس خیتار از مقطع نیا در حاکم انیجر یها برنامه و اهداف یتمام

 .ابدی یم سوق آن کردن سکوالر جهت در و ینید نظام با تقابل یراستا در یاسالم یجمهور دولت امکانات
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 یا رهیزنج مطبوعات :ب

 به که یاتینشر .شود یم منتشر و گرفته مجوز سرعت به ارشاد وزارت های کمک با متعدد اتینشر مرحله نیا در

 ها آن رییتغ ورتضر تا هافتی مأموریت ریز ابعاد در ها ارزش یینما اهیس و بیتخر یبرا فکر های اتاق نظام ادهیپ عنوان

 :باشد ریپذ هیتوج ،اصالحات شعار پوشش در یاجتماع یها توده و نخبگان یبرا

 ینید اعتقادات و نید به هجمه  -1

 عتیشر احکام و فقه به حمله  -2

 ...( و یاسالم انقالب مقدس، دفاع عاشورا، نهضت) ها ارزش به تهاجم -5

  یگر اباحه و ابتذال جیترو -4

 ...( و جیبس و سپاه) یاسالم ظامن مؤثر ینهادها چهره بیتخر -3

 (ره) امام حضرت چهره بیتخر و هیفق تیوال به هجمه  -3

 یاساس قانون بردن سؤال ریز  -3

 قانون اصالح طرح با ینید های ارزش و یمبان فیتضع در خود اقدامات لیتسه جهت تهاجمات، نیا زانیر برنامه

 در یرهبر معظم مقام یاریهوش با که داشتند را ها هجمه نیا کردن قانونمند در یسع ششم مجلس در مطبوعات

 .شد کند آنان رکتح قانون، نیا بیتصو از یریجلوگ یبرا یحکومت حکم از استفاده و روند نیا با مقابله

  :ییدانشجو های تشکل ج

 و شود یم کشانده صحنه به انیجر نیا با مرتب  ییدانشجو های تشکل و ییدانشجو تیظرف مطبوعات، ادامه در

 .شود یم تکرار آباد خرم دانشگاه در میتحک نشست یماجرا آن از پس و 38 ریت 18 یماجرا

 در آنان حرکت روند نیا به اشاره با زد،ی استان نیمسئول و مردم با دارید در 1583 سال زمستان در یرهبر معظم مقام

 یاجرا از بعد کرد یم تصور خود الیخ هب دشمن» :کنند یم حیتشر گونه این را (ره) امام ارتحال از پس ساله 11 طول

 ماه ریت یماجرا و بشوراند انقالب ضد بر را مردم از ییقشرها تواند یم جرقه کی با سال، ده مدت در محورها، نیا

 «.است لیتحل قابل چارچوب نیهم در 1538
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 یفکر عرصه در فعال عناصر از یافراد کرد تالش یحت خود یطراح در دشمن» :کردند خاطرنشان نیهمچن له معظم

 اریبس هیبن لیدل به مجموع در اما بکشاند، خود یسو به بودند ها مسئولیت یبعض در که را یکسان از یبرخ و کشور

  «.نشد موفق خود یطراح در مسئوالن و مردم یاریهوش و یاسالم انقالب یقو

 نقطه به یدانشگاه محافل مختلف های تریبون که بود دهیگرد سبب ییدانشجو های تشکل از انیجر نیا استفاده سوء

 را یآرام  یشرا ها دانشگاه دوران آن در که بود یروز کمتر و شود لیتبد فیط نیا یافراط تحرکات جهت یآغاز

 یمرکز ستاد عنوان به وابسته یها مجموعه و ومعل وزارت عملکرد عرصه نیا در بار تأسف نکته اما .بگذارد سر پشت

 هنوز آن آثار که شود دچار یاساس یانحراف به کشور ییدانشجو جنبش شد سبب روند نیا .بود تحرکات نیا

 .است داده قرار خود الشعاع تحت را کشور ییدانشجو تحوالت

 خرداد دوم انیجر گانه سه یها یبند  یط

 خرداد دوم انیجر نیا در گفتمان سه ای و یاصل فیط سه مقطع آن در ،مختلف های گروه و ها طیف تکثر رغم به

 .شد یم دهید

 

 

 (گرایان بازگشت) یاسالم یجمهور گفتمان مدافعان اول:  یط

 یفکر یها شاخصه

 .بودند ینید حکومت و یاسالم یجمهور نظام به معتقد -1

 .داشتند قبول را یاساس قانون -2

 .بودند رفتهیپذ را هیفق تیوال اصل -5

 تیوال از نظر صرف یاساس قانون در مندرج اراتیاخت به اًصرف و نداشتند هیفق تیوال از مطلق تیتبع و اطاعت -4

 حضرت دوران در فیط نیا سران که بود یحال در نیا داشتند، دیتاک یاساس قانون 33 اصل در مصرح هیفق مطلقه
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 و مایس و صدا به حمله نگهبان، یشورا بردن سؤال ریز .کردند یم دیتاک هیفق تیوال از مطلق و مح  اطاعت بر امام

 .بود ها آن های دیدگاه از یبخش ...

 .دانستند یم اصالحات گاهیگران را یو و بوده یخاتم از عبور هینظر مخالف زین یفیط درون مباحث در

  یاسالم مشروطه گفتمان مدافعان دوم:  یط

 نیهم به .بودند مجلس و جمهور سیرئ به آن سپردن و هیفق تیوال اراتیاخت یجیتدر کاهش یپ در فیط نیا -1

 .دانستند یم آن تیاسالم بر مقدم را آن تیجمهور اما داشته یاسالم یجمهور نظام به اعتقاد یادعا لیدل

 .بودند یاساس قانون رییتغ یپ در -2

 .داشتند شانیا فیتضع در یسع و کردند یم مخالفت علناً هیفق یول نظرات با -5

 .داشتند اعتقاد مقطع آن در یو از تیحما به رایز ردند،ک یم مخالفت اندیشانه مصلحت یخاتم از عبور هینظر با -4

 .بودند نظام ساختار رییتغ یپ در -3

 .بودند کایآمر با رابطه طرفدار -3

 :کند یم انیب گونه این را اصالحات از هدف انقالب نیمجاهد سازمان تیمرکز عضو نیآرم محسن

 حرکت و آرامش حفظ آن ابزار که یقانون یراهکارها قیطر از نظام ساختار در تحول و رییتغ یعنی یطلب اصالح»

  «.است آهسته آهسته و یجیتدر

 :کند یم انیب گونه این را اصالحات از هدف زین وریکد محسن

 .داد میخواه انجام مجلس زیعز ندگانینما قیطر از است، یرهبر و نظام در راتییتغ که را خودمان اصالحات ما

 سنگر به سنگر فتح به معتقد نفوذ یبرا دادند یم لیتشک را خرداد دوم های تشکل و روهاین تیاکثر که فیط نیا 

 .گرفتند یپ را باال از یزن چانه ن،ییپا از رفشا یتئور نداشتند، را آن ریتسخ امکان که یمراکز یبرا و بودند
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  یجمهور گفتمان مدافعان سوم:  یط

 از: بود عبارت دادند یم شکل را دادخر دوم انیجر بخش نیتندروتر که فیط نیا های دیدگاه

  یاسالم یجمهور نظام به اعتقاد عدم -1

 استیس از نید ییجدا به اعتقاد -2

 .بود تیاسالم بدون یجمهور آنان نظر مورد حکومت و نداشته قبول را هیفق تیوال اصل و ینید حکومت -5

 .بود ها آن یجد اعتقادات از یاساس قانون رییتغ -4

 .بودند یمذهب -یمل یروهاین به یخاتم از اصالحات گاهیگران رییتغ به معتقد و بوده یخاتم از عبور ازپرد هینظر -3

 مقاومت کیتاکت طرح با و داشته عهده بر را خرداد دوم انیجر در یافراط اقدامات از یاریبس تیمحور فیط نیا

 .بودند یاسیس یفضا قبضه صدد در (یاسالم مشروطه فیط کیتاکت) فعال آرامش کیتاکت یجا به یمدن

 استیر دوم دوره و یانیپا های سال در ژهیو به خرداد، دوم انیجر مختلف های طیف عناصر یانحراف اقدامات

 که شوند مواجه یاجتماع ادبار با و داده دست از را یعموم اعتماد گام به گام که شد سبب یخاتم یآقا یجمهور

  .دبو آن بارز نماد شهر دوم یشورا انتخاب

 یدمکراس شعار حول در تمرکز رغم به زین یجمهور استیر نهم انتخابات در دادخر دوم انیجر شاخص عناصر

 .کنند جذب خود مطلوب نامزد نفع به را آرا و کرده کسب یاجتماع اقبال نتوانستند بشر، حقوق و یخواه

 هاشمی پشت مشترک رقیب بیم از و ناچار به نهم، جمهوری ریاست دوم دور انتخابات در که انطلب اصالح

  .کردند حمایت هاشمی از ،ایجابی ای انگیزه با و سلبی عامل هیچ وجود بدون بار این بودند، آمده گرد رفسنجانی

 از .گرفت اوج دادخر دوم انیجر یگروه درون های تنش و اختالفات یجمهور استیر دوره نینهم انتخابات از بعد

 داخل در و بردند پناه کایآمر دامن به یگنج اکبر ،یافشار یعل رینظ انیجر نیا یافراط فیط یاصل عناصر سو کی

 .بود شده لیتبد ها آن روزمره یگفتگو به اصالحات نقد زین
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احزاببندیدستهوجایگاهتاریخچه،-2فصل  

 احزاب و یافراط عناصر اصرار اما شود انیجر نیا در گفتمان رییتغ باعث گذشته تجربه که بود نیا انتظار چه اگر

 امام راه و خ  از دفاع یادعا با بار نیا یمنته است . دهیگرد گذشته یمبان و اصول نهما بر دیتاک سبب پدرخوانده

 .گرفتند یپ را خود اهداف (ره)

 طلب اصالح یها گروه عمده در فکری مهم یها شاخصه و مبانی

 المعارف دایرة نه دین گوید می سفیدها یقه کتاب در قوچانی محمد) جامعه اداره در دین به حداقلی نگاه .1

 - (بیاموزد انسان به را دیگری زبان تواند می که است الفبایی سان به بلکه

 آسمانی غیر و آسمانی ادیان تفاوت وعدم دینی پلورالیسم و گرایی کثرت به اعتقاد .2

 فقیه والیت مردمی مشروعیت به اعتقاد .5

 دینی معرفت بودن فردی تجربه بر تأکید .4

 تسامح و تساهل  .3

  ارید سرمایه اقتصاد به گرایش .3

  انطلب اصالح عمده یها  یط

 و ،موسوی میرحسین دولت و مجلس درون اکثریت با انقالب اول دهه در سنتی چپ) سنتی انطلب اصالح -1

 (آن اقماری های گروه و مبارز روحانیون جمعم ،ششم مجلس و خاتمی دولت از بخشی

 این اجتماعی ایگاهپ .ددارن اساسی نونقا چهارچوب در و دموکراتیک تفسیری فقیه والیت از عمدتاً طیف این

 .دارند اعتقاد سفیدی ریش از برخاسته دموکراسی نوعی به و است روستایی و شهری محروم طبقات در بیشتر جریان

 چپ های جناح در سایه صورت به 31 دهه در که رفسنجانی هاشمی محور حول فعاالن) رو میانه انطلب اصالح -2

 مجلس در اما .دگرفتن دردست را پنجم مجلس از بخشی کارگزاران حزب تأسیس با 34 سال در و بودند وراست

 نهم دولت از قبل تا انقالب از پس های دولت همه در حال این اب .دخوردن ضربه رادیکال طلبان اصالح از ششم

 (داشتند حضور

 عالیتف ...و وبختن ،روحانی حسن محوریت با 1581 دهه از که است توسعه و اعتدال حزب جریان، این دیگر گروه

 .دارد
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 لحا  از .دارند اساسی قانون چهارچوب در فق  و دموکراتیک تفسیری فقیه والیت از عمدتاً نیز طیف این

 و تسامح و تساهل و آزاد اقتصاد به اعتقاد .پایبندند گرایی عرف و گرایی عمل و لیبرالیسم از ای آمیزه به ایدئولوژی

 .است توجه قابل ها آن در نیز وادادگی و انفعال نوعی

 .دارند اعتقاد گرا نخبه و گرا توسعه حکمرانی به و .تاس جامعه متوس  طبقات در بیشتر ها آن اجتماعی پایگاه 

 تبدیل سیاسی روشنفکران به 31 دهه در و گرفتند ریشه سنتی چپ از) افراطی و رادیکال انطلب اصالح -3

 (گرفت عهده بر خاتمی محمد 1533 انتخابات زا پس را ها آن معنوی رهبری و شدند

 از .والیت اِعمال نه دانند می نظارت جنس از را والیت مقوله و کلی نظارت حد در صرفاً را فقیه والیت طیف این

 .ندپایبند سیاست از دین جدایی و مسکوالریس به ایدئولوژی لحا 

 دفاع و الملل بین رواب  بر حاکم سلطه نظام پذیرش و اسیدموکر لیبرال به سیاست در و ساالری سرمایه به اقتصاد در

 .دارند اعتقاد حاکمیت در مخالفان و اپوزیسیون عناصر از

 .است روشنفکران و دانشگاهی طبقات در بیشتر ها آن اجتماعی پایگاه 

 به طیف نای احزاب ترین مهم از مشارکت حزب و اسالمی انقالب مجاهدین سازمان وحدت، تحکیم دفتر از بخشی

 .روند شمارمی

 

 

 جا طیف این در گرا عرف روشنفکران و گرا چپ و گرا راست های مذهبی ملی) اپوزیسیون انطلب اصالح -4

 (دارند

 از .والیت اِعمال نه دانند می نظارت جنس از را والیت مقوله و کلی نظارت حد در صرفاً را فقیه والیت طیف این

 به سیاست در و ساالری سرمایه به اقتصاد در .پایبندند سیاست از دین جدایی و مسکوالریس به ایدئولوژی لحا 

 قانون گویند می و .دمعتقدن یسیاس عمیق تغییرات برای اسالمی جمهوری به المللی بین فشارهای و دموکراسی لیبرال

 .شود تبدیل الرسکو جمهوری به اسالمی جمهوری و حذف آن از فقیه والیت واصل کند تغییر باید .ا .ج اساسی
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احزاببندیدستهوجایگاهتاریخچه،-2فصل  

 یآزاد نهضت شامل عمدتاً طیف این .است روشنفکران و دانشگاهی طبقات در بیشتر نیز ها آن اجتماعی پایگاه 

 ،جنبش(طالقانی اعظم)هاجر پیام(سحابی...ا عزت)فردا ایران حلقه از متشکل های مذهبی ملی ائتالف، (یزدی ابراهیم)

 برخی و (عالمه طیف)وحدت تحکیم دفتر (میثمی...ا لطف)خلق هدینمجا نهضت(پیمان...ا حبیب)مبارز مسلمانان

 .باشد می...و سازگارا محسن ،گنجی اکبر مانند سکوالر های چهره

 تیحاکم در انطلب اصالح حضور سال 8 بررسی

 اجتماعی و فرهنگی حوزه در عملکرد سوء

 تقلید مراجع و علما به اهانت و شرعی احکام و فقه به حمله .1

 سکوالریسم ترویج و عاشورا مانند اسالمی مقدسات و ها ارزش به تهاجم .2

 رهبری معظم مقام و راحل امام چهره تخریب و فقیه والیت به حمله .5

  انقالبی نهادهای و مقدس دفاع بردن سؤال زیر .4

 قومی اختالفات به زدن دامن .3

  گری اباحه و ابتذال ترویج .3

 1مفمینیس ترویج .3

 مانند سوروس مؤسسه های مهره بابکارگیری ورنگی مخملی انقالب یقازطر ونرم فرهنگی براندازی طراحی .8

 جهانبگلو ورامین اسفندیاری هاله

 بعدسیاسی عملکرد مواردمنفی

 برلین درکنفرانس شرکت ازجمله آنان به دادن ومیدان دینی نظام بامخالفان وارتباط پیوند .1

 ششم مجلس نمایندگان رتحصننظی اسالمی نظام نهادهای علیه وفضاسازی سیاسی های تنش ایجاد .2

 ازمسئوالن برخی واستعفای

 ای هسته انرژی درموضوع نشینی وعقب دربرابراستکبارجهانی نرمش .5

 دوگانه وحاکمیت مدنی افرمانین ،ازحاکمیت خروج وطرح ساختارشکنی .4

 ملی وامنیت حدتو ،اقتدار تضعیف .5

                                                           

 .و.. تحصیل حق مالکیت، مانند اقتصادی و اجتماعی، سیاسی، حقوقی، مسائل در مرد و زن برابری برای است جنبشی فمینیسم - 1

 شد می گذاشته پا زیر کامالً غرب در نوزدهم قرن تا ویژه به زنان حقوق چون بوجودآمد اروپا و غرب در 13 قرن ابتدای زا که

 زن شوهر، ازمرگ پس وگاه نداشتند را دادگاه در حضور و تحصیل و مالکیت حق حتی دورانت لیو تمدن خیتار اذعان به وزنان،

 آزادیخواه جوامع علیه ومستکبران زورگویان دردست ابزاری انعنو به تدریج به فمینیسم البته شد. می منتقل ورثه به سایراشیا مانند

 شد بکارگرفته اسالمی کشورهای وبخصوص
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 اقتصادی بعد عملکرد مواردمنفی

 قبل دوره اقتصادی ستسیا باتداوم طبقاتی فاصله تشدید .1

 سیاسی توسعه به دادن اولویت خاطر به ملی های پروژه ورکود توقف .2

 وبیکاری تورم افزایش .5

 مردم معیشتی ومشکالت نیازها به توجهی بی .4
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ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 

 سیاسی یها گروه و احزاب از برخی عملکرد و خچهیتار بر مروری -3 فصل

  قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه

 و اصـالح  هدف با ،ش 1541 در که است یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ ،یعلم ینهاد قم یهعلم حوزه نیمدرس جامعه

 .گردید سیاسی مبارزات و ها فعالیت وارد تدریج به و شد سیتأس هیعلم هحوز های فعالیت یبرا یزیر برنامه

 تشکیل تاریخچه

 شیافـزا  .دیرسـ  ش 1555 در نفـر  هـزار  پـنج  حـدود  بـه  ،ش 1523 در نفـر  هزار دو حدود از قم شهر طالب تیجمع

 تا داشت آن بر را جوان مدرسان از یجمع ،قم یهعلم هحوز امور شدن تر پیچیده آن یپ در و طالب تیجمع ریچشمگ

 نیـ ا از بسـیاری  .شوند جمع هم دور ،طالب یلیتحص وضع به یسامانده زین و قم یهعلم حوزه امور به یدگیرس یبرا

 را «نیمدرسـ  ئـت یه» هیاول هسته ،جمع نیا .شدند هیعلم حوزه برجسته مدرسان و عظام اتیآ از بعدها جوان نمدرسا

 .رساندند یبروجرد حسین آقا حاج اللّه تیآ تیرؤ به و کردند هیته هایی طرح ازها،ین یبررس از پس و دادند لیتشک

 .مودن یخوددار تیمسئول قبول از اما کرد دییتأ را ها طرح شانیا

 «نیمدرسـ  ئـت یه» .وستندیپ «نیمدرس ئتیه» به یدیجد یاعضا ،ش 1541 در یروجردب اللّه تیآ درگذشت از پس

 بیتصـو  از پـس  .کرد میتنظ را «نیمدرس جامعه» نامه اساس و نییتع را خود اهداف متعدد، جلسات یبرگزار از پس

 به که شاه یسو زا «دیسف انقالب» گانه شش اصول اعالم سپس و 1541 مهر 13 در یتیوال و یالتیا های انجمن هحیال

 ،آن متعاقـب  و پرداختند یاسیس امور در تیفعال به زین نیمدرس جامعه یاعضا دیانجام تیروحان نهضت یریگ شکل

  .  شدند دیتبع و ریدستگ گرید یبرخ و یمتوار زین ای عده ،شدند بازداشت جامعه نیا یاعضا از یخبر

 بـودن  دیتبع در ای یزندان سبب به و شد می لیتشک انهیفمخ و متناوب صورت به جامعه های نشست ،ش 1541 هده در

  .گرفت می صورت الزم اقدامات و یافت می تیرسم اعضا از تن شش ای پنج شرکت با ها نشست نیا اعضا، یبرخ

 حـوزه  ینمدرسـ  جامعـه  .اسـت  بـوده  قم یهعلم حوزه مدرسان با یاتیح یوستگیپ یدارا همواره تهران یعلما یتفعال

 در آنـان  از یاریبسـ  .نداشـتند  ینعنـاو  یـن ا با یرسم تشکل ابتدا در تهران مبارز یتروحان جامعه همانند زین قم یهعلم

 از نفـر  25 شاه یمرژ ،1532 سال در تنها .شدند یدتبع یا و یزندان ،یردستگ تناوب به امام یدتبع از پس یها سال خالل
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 هـای  یـت فعال گذشته، ارتباطات یایاح یا یدتبع از بازگشت از پس افراد ینا .کرد یدتبع را حوزه ینا مدرسان و فضال

  .گرفتند یم سر از را خود

 یمصـطف  حـاج  اهلل یـت آ شـهادت  بزرگداشـت  مجلـس  ینتـر  بزرگ قم، یهعلم حوزه ینمدرس دعوت 1533 سال در

 سـاله  14 رعـب  یفضـا  شکستن در یخلخال و یخزعل ،یاملش یربان یاتآ مثل یعالمان یسخنران .زد رقم را ینیخم

 یربـان  یـات آ مثل یبزرگان ،یاسالم انقالب یشهدا یخیتار یها چهلم سپس و اقدامات ینا در .داشت یبزرگ نقش

 از یـدی جد دور امـر  ینهمـ  و داشـتند  یمحـور  نقش ... و یگرام ،یرازیش مکارم ،یهمدان ینور ،ینیمشک ،یرازیش

 یمتصـم  یمجـر  و کـرد  یمـ  یهمراهـ  امـام  یمبـارزات  یها برنامه با گام به گام مجموعه ینا .داشت دنبال به را یدهاتبع

 بـا  و رفـت  یسپـار  به ،یدتبع از بازگشت در یهمدان ینور اهلل یتآ .بود بزرگ رهبر آن ساز یختار و مهم های یریگ

 یبـرا  یافـراد  یمعرفـ  دربـاره  یـام پ یـن ا .بازگشـت  تهـران  به یمطهر و یبهشت یدانشه یبرا امام یسو از یمهم یغامپ

 در «قـم  یـه علم حـوزه  ینمدرسـ » و «قـم  یـه علم حـوزه » مثـل  ینیعناو با هایی یانیهب صدور .بود انقالب یاشور یلتشک

 بسـ   و جامعـه  مختلـف  اقشـار  یدلگرمـ  باعـث  بزرگـان  یـن ا یسـو  از انقـالب  یانیپا سال مبارزات مختلف حوادث

 .شد یم آنان ینب در امام یمبارزات یها برنامه

 که بود یاقدامات یگرد از یدتقل مراجع مقلدان ینب یافکن تفرقه با مبارزه و کنندگان اعتصاب از یمال یتحما یریتمد 

 در 1357 سـال  ییزپـا  یانتهـا  در قـم  یهعلم حوزه ینمدرس جامعه .بودند آن اندرکار دست قم یهعلم حوزه ینمدرس

 از سوءاسـتفاده  یبـرا  یـم رژ یهـا  تـالش  یـت موفق از یریجلـوگ  در سـلطنت  از شـاه  خلـع  یهاعالم صدور با حال ینع

 چـارچوب  در اصـالحات  انجـام  و سلطنت یمرژ حفظ یدها توسعه یبرا یو یتب و یعتمداریشر کاظم یدس یالتتما

 یونـد پ بـود  توانسـته  یـز ن هـا  دانشـگاه  یداسـات  اعتصاب با ینمدرس جامعه یهمبستگ .کردند یفاا ییبسزا نقش یمرژ ینا

 جامعه یاعضا حضور امام از استقبال ستاد یلتشک با .بخشد عمق را یتروحان یعنی مبارزه یتمرکز با دانشگاه یعاطف

 بـه  اعتـراض  در تهـران  دانشـگاه  مسـجد  تحصـن  در حاضـران  از یمهم بخش ها آن .یافت یشافزا تهران در ینمدرس

 مسـجد  ینمتحصـن  یـان م در آنـان  نـام  که ینیمدرس جمله از .دادند یم یلتشک را کشور به امام بازگشت از یریجلوگ

 یربـان  ،یکاشـان  فاضـل  ،ینیمشـک  مرحـوم  یـات آ مثـل  القـدری  یـل جل عالمان به توان یم ،شد یم یدهد تهران نشگاهدا

 یطاهر و مؤمن ،یمنتظر ،یرامگ ،یقم یآذر ،یجنت ،یکاشان یراست ،یقدوس یدشه ،یخلخال ،یاملش یربان ،یرازیش

 سـفر  مثـل  یمهمـ  موضـوعات  در یریگ یمتصم در ینهمچن ینمدرس جامعه یاعضا از یبرخ .کرد اشاره یآباد خرم
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سیاسیهایگروهواحزاب  

 انقـالب  یـروزی پ محـ   بـه  آنـان  .داشتند یاصل نقش ... و موقت دولت یروز نخست انتخاب ،لوشاتو نوفل به یاربخت

 .گرفتند عهده بر نوپا نظام اداره در را یبزرگ های یتمسئول

 از یبرخـ  ،153۲ بهشـت یارد در .دیرسـ  ثبـت  بـه  1538 ید در رسماً نیمدرس هجامع ،یاسالم بانقال یروزیپ از پس

 واحـد  کیـ  شـکل  به را خود تیفعال ،جامعه و شدند ها آن نیجانش گرید تن چند و دادند انصراف تیعضو از اعضا

  .کرد آغاز شده ثبت یِحقوق

 شـنهاد یپ بـه  1533 سـال  در آنکه تا کرد می تیفعال آن اساس بر ها سال و بود بخش ازدهی یدارا ابتدا نیمدرس هجامع

 یبـازنگر  مجدداً سال پنج حدود از پس زین نامه اساس نیا .گرفت صورت نامه اساس در یراتییتغ ،انقالب معظم هبرر

 هجامعـ  اهـداف  ،شـده  انجـام  اصالحات در .دیرس جامعه یاعضا یینها بیتصو به ،1585 آذر 24 در و شد اصالح و

 تیـ ب اهـل  مکتـب  و (ص) یمحمـد  نـاب  اسـالم  معـارف  گسـترش  و جیتـرو  :دیـ گرد محدود موارد نیا به نیمدرس

 علـوم  در قاتیتحق به یده جهت و یساز نهیزم ؛یاسالم های ارزش و عترت و قرآن از دفاع ؛السالم علیهم نیمعصوم

 ؛حـوزه  یعـال  یشـورا  قیطر از هیعلم های حوزه های برنامه یاعتال و لیتکم و اصالح یبرا تالش ؛یاسالم معارف و

 انجام ؛یاسالم نظام ازین مورد ای حوزه یروهاین پرورش یبرا مناسب نهیزم جادیا ؛هیفق تیوال و یاسالم نظام از فاعد

 .رهیغ و یفرهنگ مؤسسات سیتأس مانند دارد ضرورت نیمدرس جامعه اهداف به دنیرس یبرا که یامور ریسا دادن

 ئـت یه و ،یعـال  یوراشـ  سیرئـ  ،یعـال  یشـورا  ،مؤسس ئتیه را نیمدرس هجامع ارکان مذکور، نامه اساس اساس بر

 بـودن  دارا شـرط  بـه  کـه  انـد  جامعـه  یرسـم  یاعضـا  ،نیمدرسـ  جامعـه  یعـال  یشورا یاعضا .دهد می لیتشک سهیرئ

 هیـ فق تیوال و یاسالم یجمهور نظام به یعمل التزام و یحوزو یعال سطوح ای خارج درس سیتدر یعلم تیصالح

 .شوند می شورا نیا عضو ،یحوزو شئون تیرعا و

 :شود می انجام معاونت چند قالب در مدرسین جامعه یها فعالیت

 -3 تروحانیـ  و جامعـه  معاونـت  - 4 نظـام  و جامعه معاونت - 5 مردم و جامعه معاونت - 2 مدرسین جامعه دفتر - 1 

 مالی و اداری معاونت

 امـور  بـر  ارتنظـ  و کشـور  انیـ روحان عمـوم  و اسـتادان  د،یـ تقل مراجـع  بـه  یانرس اطالع هفیوظ نظام و جامعه معاونت

 بـه  را قضات نشیگز و جذب نهیزم در هیقضائ قوه با یهمکار و یاسالم یجمهور نظام یاقتصاد و یاسیس ،یفرهنگ

 بـه  ییپاسـخگو  و ییدانشـجو  و یصـنف  های تشکل و مردم با ارتباط آن هدف که مردم و جامعه معاونت دارد؛ عهده
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 و طالب و ندگانینما مجمع ،نیمدرس هجامع یعموم جمعم لیتشک فهیوظ که تیروحان و جامعه معاونت ؛است آنان

 مناسـب  یفرهنگـ  یارتقـا  یبـرا  یفرهنگـ  تیـ فعال کشـور،  سراسـر  ونیروحـان  بـا  مستمر ارتباط ،هیعلم حوزه یفضال

 .یمال و یادار معاونت د؛دار عهده به را عظام دیتقل مراجع با مستمر ارتباط و ونیروحان

 مراجـع  دییـ تأ بـا  آن یاعضـا  که است نیمدرس هجامع به وابسته التیتشک ترین مهم زین قم یهعلم حوزه یعال یشورا

 از هیـ علم های حوزه اداره نظارت و تیهدا و گذاری سیاست شورا نیا فهیوظ .شوند می منصوب انقالب رهبر و دیتقل

 .است خواهران یهعلم های حوزه تیریمد مرکز و قم یهعلم حوزه تیریمد مرکز قیطر

 قم: هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به هوابست ینهادها

 3 علم نور مجله - 4 قضات گزینش بخش - 5 قضایی و تربیتی علوم دانشگاه - 2 مدرسین جامعه انتشارات دفتر - 1 

 قم علمیه حوزه عالی شورای -

  نیمدرس هجامع عملکرد

 انقالب پیروزی تا سیتاس زمان از اول: مرحله

 :کردند گذاری پایه زیر اهداف با و 1541 سال در قم، علمیه حوزه بزرگ اساتید و علما از جمعی را مدرسین جامعه

 معـارف  و علـوم  در تحقیـق  - 2 .طـالب  پـرورش  و اسـالمی  علوم های حوزه درسی های برنامه تکمیل و اصالح - 1

 ،سیاسی انینقو و احکام اجرای در سعی - 4 .خارج کشورهای و ایران داخل در اسالم گسترش و تبلیغ - 5 .اسالمی

 از دفاع و ستمگران و طاغوت با مبارزه - 3 .قرآن و اسالم از دفاع - 3 .اسالم فرهنگی و اقتصادی ،قضائی ،اجتماعی

 .مستضعفین و محرومین حقوق

 مبارزات که 1542 سال در .کرد می کار پنهانی صورت به و بود مخفی کامالً تشکیالت یک آغاز از مدرسین جامعه

 اقشـار  سـایر  و دینیـه  علـوم  طالب و علماء همکاری و (ره) یخمین امام قاطعانه رهبری به ،ایران لمانمس ملت اسالمی

 خود توان تمام و گفت لبیک را خمینی امام عوتد بود روحانی تشکیالت یک که مدرسین جامعه ؛ شد آغاز مردم،

 .گرفت کار به مبارزات ادامه و تأیید در را

 بـه  هـا  اطالعیـه  ارسـال  در علماء، سایر و خمینی امام های اطالعیه پخش و تکثیر و چاپ در ،مجاهدین سایر با همگام

 هـای  اعالمیـه  صـدور  در ویـژه  بـه  و عمومی مجامع در سخنرانی برای مختلف مراکز به طالب ارسال در ،ها شهرستان

 .داشت فعالیت ،کرد می کمک مبارزات به که کاری هر انجام در کلی طور به و ،خمینی امام تأیید بر مبنی زیاد
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 زندانی ،نظامی پادگان در و اعزام تهران به و بازداشت پهلوی رژیم وسیله به خمینی امام که 1542 سال ماه خرداد در 

 عهده بر را مهمی نقش قیام به مردم تشویق در مدرسین جامعه ،کردند قیام اعتراض عنوان به ایران قهرمان مردم و شد

 کار این از جلوگیری برای ،کند اعدام و محاکمه نظامی دادگاه در را خمینی امام داشت متصمی پهلوی رژیم .داشت

 حرکـت  در مدرسـین  جامعه پرداختند، فعالیت به و آمدند تهران به ایران شهرهای دیگر و قم از اسالم بزرگ علمای

 علماء جلسات در نیز جامعه ضایاع از تعدادی .داشت عهده بر را بزرگی سهم ها شهرستان دیگر و قم مراجع و علماء

 بـه  و زمـان  همـین  در .کردنـد  مـی  ایفـاء  را مهمـی  نقش جلسات بودن بخش نتیجه و هدایت در و نمودند می شرکت

 تأییـد  را خمینـی  امـام  مرجعیـت  ای اطالعیـه  طـی  بـزرگ  مراجـع  و فقها از نفر چند جامعه، اعضای از برخی کوشش

 در و کند اعدام را خمینی امام نتوانست رژیم که بود تقلید مراجع و علماء شتال و مردم همگانی قیام اثر در .نمودند

 .گردانید باز قم به و آزاد را او ،میل برخالف ،1545 سال فروردین 13

 بلکـه  مجاهـدین  سـایر  بـا  همگـام  مدرسـین  جامعـه  و داد ادامـه  مبـارزات  رهبـری  به قم به ورود و آزادی از بعد امام 

 نطـق  طـی  سـال،  همـان  مـاه  آبـان  چهـارم  در خمینـی  امـام  اینکه تا داد می ادامه خویش های عالیتف به آنان، پیشاپیش

 جهـت  همین به و ؛ندنمود محکوم را آن ای اعالمیه طی بعداً و دادند قرار حمله مورد را کاپیتوالسیون قانون شدیدی

 عـراق  بـه  چنـدی  از بعد و ترکیه به آنجا از و شد منتقل تهران به و بازداشت امام دوباره ،1545 ماه آبان 15 تاریخ در

 .گشت تبعید

 از پهلوی رژیم هدف و شده محروم ایشان مستقیم های رهبری از ،خمینی امام تبعید از بعد ،ایران مبارز و قهرمان امت

 یوسمـأ  و خسـته  مبـارزات  از مـردم  و شـود  سـپرده  فراموشی به نجف در امام خواستند می و ،بود همین نیز امام تبعید

 از و دارنـد  نگه مبارزه صحنه در را مردم باید زیرا شد دشوارتر و تر سنگین مدرسین جامعه وظیفه زمان این از .گردند

  .کنند افشاگری پهلوی رژیم علیه بر و بگیرند بهره امام تبعید حادثه

 دو در خمینی امام غیاب در مبارز، اقشار دیگر و دانشگاهیان و طالب و علماء سایر با همگام مدرسین جامعه اعضای

 بـر  افشاگری دیگری او، نام داشتن نگه زنده و خمینی امام مرجعیت رهیدا گسترش و ترویج یکی داشتند: فعالیت بعد

 خمینی امام با پیام یا تلفن یا نامه وسیله به و بودند فعال کامالً مسئولیت این انجام در و رژیم مظالم و ها ستمگری علیه

 اهلل آیـت  حضـرت  رحلـت  از پـس  کـه  بـود  رابطـه  همـین  در .نمودند می استفاده او رهنمودهای از و بودند تماس در

 تکثیر و تهیه فقها، و علما از نفر دوازده امضای به ،خمینی ماما مرجعیت بر مبنی ای اطالعیه (ره) محکی آقای العظمی
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 کـامالً  را پهلـوی  رژیـم  و شـده  تهیه آن اعضای از تعدادی امضای و مدرسین جامعه کوشش به مذکور اطالعیه .شد

 .ساخت خشمناک

 نیـز  زنـدان  در لـیکن  .شدند زندانی و دستگیر رژیم وسیله به مدرسین جامعه اعضای از جمعی 1542 ماه فروردین در

 و علمـاء  سایر با همگام نیز جامعه اعضای سایر .دادند می ادامه خویش مبارزات و افشاگری به زندانیان سایر با همگام

 هـای  روزنامه از یکی در که توهینی اثر در 1533 ماه دی 13 تاریخ در .دادند ادامه خویش های فعالیت به مبارز، مردم

 آن طـی  کـه  شـد  برپـا  وسیعی تظاهرات و تعطیل قم علمیه حوزه های درس گرفت انجام خمینی امام به نسبت رسمی

 و تبعیدها و ها شهادت و شد، کشیده ها شهرستان سایر به و گرفت اوج مبارزات زمان همین از و شدند شهید نفر چند

 .گرفت وسعت و شدت نیز ها شکنجه و ها زندان

 بـود  عبـارت  مدت این در ایران مبارز مردم اقشار عموم و علماء سایر با همگام مدرسین جامعه های فعالیت ترین مهم 

 تقاضـای  و بالد علمای و قم مراجع فقها، با تماس - 2 .رهنمود اخذ و ممکن طریق هر به خمینی امام با تماس - 1 از:

 پخش و تکثیر - 4 .اساتید و مدرسین از گرفتن امضاء و مناسب های فرصت در اعالمیه تهیه - 5 .مبارزات از حمایت

 وتدع - 3 سخنرانی برای ها شهرستان به طالب اعزام - 3 الزم مواقع در سخنرانی ایراد - 3 ها شهرستان در ها اعالمیه

 ارسـال  - ۲ .ایشـان  مرجعیـت  ترویج و خمینی امام رساله و عکس پخش - 8 تظاهرات در شرکت و تعطیلی به مردم

 شـهدا  و شـدگان  تبعیـد  و زندانیان خانواده و کنندگان اعتصاب به رسیدگی - 11 آن تکثیر و خمینی امام به تلگراف

 - 14 تحصـن  بـه  دعوت - 15 دانشگاه و علمیه حوزه تعطیلی به دعوت - 12 تبعیدیان از پرسی احوال و دیدار – 11

 حکومـت  تأسـیس  پیشـنهاد  و سلطنت از شاه خلع بر مبنی اعالمیه صدور - 13 بشر حقوق کمیسیون به سرگشاده نامه

 21/۲/1533 تاریخ در اسالمی

 انقالب یروزیپ از بعد :دوم مرحله

 قاطعانه های رهبری اثر در و بازگشت ایران به خمینی امام مبارزات، اوج زمان در ،1533 ماه بهمن دوازدهم تاریخ در

 شاهنشـاهی  رژیم ماه، همان دوم و بیست روز در سرانجام ،ایران پرور شهید و قهرمان امت سرسختانه مبارزات و امام

 اشـخاصِ  یامضـا  بـا  هـایی  اعالمیـه  ایـ  نیمدرسـ  جامعـه  یاعضا های اعالمیه .شد پیروز اسالمی انقالب و شد متالشی

 متناوب شدن یزندان و دیتبع ای یریدستگ لیدل به هرچند ،است مورد شصت از فراتر دوره نیا در ،جامعه نیا رفدارط

 .است بوده ریمتغ نفر چند و هشتاد تا دوازده از ها اطالعیه نیا یامضاها تعداد ،آن یعضاا
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 قـرار  ینـ یخم امـام  تیـ حما مـورد  ،آن یمبـارزات  نهیشیپ به توجه با و رانیا یاسالم انقالب یروزیپ از پس تشکل نیا

 در تیعضـو  .گرفتنـد  قـرار  یقضائ و گذاری قانون ،ییاجرا مناصب نیباالتر در ها سال نیا در جامعه یاعضا .گرفت

 و ،قضـات  یانتظـام  دادگـاه  و خبرگـان  مجلـس  اسـت یر کشـور،  یعال وانید ،یقضائ یعال یشورا و نگهبان یشورا

 کـه  ،یفرهنگـ  انقـالب  سـتاد  یاعضـا  ینـ یخم امـام  یهتوصـ  به .است مشاغل نیا هملج از ها استان مراکز جمعه امامت

 قـم  هیـ علم هحـوز  نیمدرسـ  جامعـه  بـا  مشورت به موظف داشتند، عهده بر را کشور یفرهنگ امور در گذاری سیاست

 .شدند

 هبـ  .دکردن می وبمنص فیوظا یبرخ دادن انجام یبرا ینیخم امام ماًیمستق را جامعه یاعضا از یبرخ زین یموارد در

 .کرد می تیفعال ینیخم امام ییاجرا یبازو عنوان به نیمدرس جامعه ،ش 1533 تا 1533 های سال فاصله در یکل طور

 ینیخم امام یسو از کشور سراسر به ندهینما اعزام :است شرح نیبد نهیزم نیا در نیمدرس جامعه های اقدام از ای پاره

 کشـور  سراسر به شرع حاکم و یقاض اعزام ؛ای منطقه و یقوم اختالفات حل و کشور یجار مسائل به یدگیرس یبرا

 کشـور  مختلـف  مناطق یجار امور یسرپرست و سابق میرژ متخلفان پرونده به یدگیرس یبرا ینیخم امام یهماهنگ با

 .مسلح یروهاین و نهادها در امام یندگینما یتصد یبرا انیروحان یمعرف ؛ینیخم امام طرف از

 میتنظ به و شد مطرح زین انیروحان و مراجع و حوزه امور در یمرجع عنوان به نیمدرس جامعه ،یاسالم انقالب از پس

 تخابان از تیحما و مردم به تیمرجع تِیصالح واجدِ افرادِ یمعرف .پرداخت حکومت و حوزه ،جامعه انیم تعامالت

 .است بوده جامعه اقدامات از زین رانیا یاسالم یجمهور رهبر عنوان به ای خامنه اللّه تیآ

 و تأسـیس  در مشـارکت  صـورت  بـه  طـاغوتی  رژیـم  بـا  مبارزه از و کرد تغییر مدرسین جامعه مسئولیت زمان این در 

 اسـالمی  جمهـوری  نظـام  تثبیـت  بـه  جهت چند در داشت وظیفه مرحله این در و ؛شد تبدیل اسالمی حکومت تثبیت

 :کند کمک

 شـورای  ماننـد  .کرد پیدا فعال حضور مختلف نهادهای در رابطه همین در نظام، به طمربو های مسئولیت پذیرفتن - 1 

 خبرگان مجلس ،اساسی قانون نگهبان شورای ،اسالمی شورای مجلس ،اساسی قانون تدوین خبرگان مجلس انقالب،

 جامعـه  اعضـای  از تعـدادی  ،فرهنگـی  قالبان عالی شورای نظام، مصلحت تشخیص شورای ،قضائی دستگاه ،رهبری

 .دارند و داشته فعال حضور نهادها این در مدرسین
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 و سیاسـی  ،فرهنگـی  ،جزائـی  ،حقـوقی  و قضائی ،اقتصادی مسائل مانند نظام، نیاز مورد مسائل در تحقیق و تبیین - 2 

 اجتماعی

 به و باشد ماهنگه اسالمی جهان و نظام نیاز با که ای گونه به ،دینی علوم های حوزه برای ریزی برنامه و اصالح - 5 

 .بهتر صورت به حوزه اداره و قم علمیه حوزه در مدیریت شورای تشکیل ویژه

 نیاز مورد کتب تألیف و اسالمی معارف و علوم تدریس - 4 

 .نیاز مورد قضات تأمین به کمک - 3 

 .کشورها سایر و ایران اسالمی جمهوری داخل در اسالم گسترش و تبلیغ - 3 

 ها دانشگاه در اسالمی معارف تدریس برای استاد پرورش - 3 

 ایران خارج و داخل برای مبلغ تربیت - 8 

 مناسب های فرصت در دشمنان توطئه با مبارزه و نظام تأیید - ۲ 

 کشور خارج و داخل علمی مجامع در فعال حضور - 11 

 زیـ ن و ،مقبـول  نـامزد  یفـ معر ،امکـان  صـورت  در و یجمهـور  استیر انتخابات متناوب های دوره در فعال شارکتم

 نیمدرسـ  هجامعـ  اقـدامات  گـر ید از ،خبرگـان  مجلـس  انتخابات دوره نیچند در کشور در منتخب ینامزدها یمعرف

 .است

 و ،نیدسـ مهن یاسـالم  هجامع ،تهران استان مبارز تیروحان هجامع چون یاحزاب و ها تشکل با نیمدرس هجامع سویی هم

 جنـاح  هـای  تشـکل  زمـره  در تشـکل  نیـ ا ،یاسیس لگرانیتحل یبند میتقس رد که است شده موجب مؤتلفه های هیئت

 .دیآ شمار به یسنّت راست به موسوم یاسیس

 رو، نیـ ا از .اسـت  داشـته  ییبسـزا  ریتـأث  آن عملکرد بر ،تاکنون آغاز از نیمدرس هجامع یاعضا متفاوت های گرایش

 از .دانسـت  آن یرسـم  مواضـع  انگریـ ب و نیمدرس معهجا یاعضا یاجماع نظر توان می را جامعه یرسم های بیانیه ق ف

 یبرخـ  با سویی هم به را آن یکی که داشته وجود جامعه درون در یاسیس هعمد شیگرا دو زین ش 1584 تا ش 1533
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ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 فـرد  ای جناح کی از تیتابع با مخالف یفراجناح عمل لزوم به استدالل با یگرید و کرده لیمتما ها گروه و ها تشکل

 .است انقالب یرهبر مواضع با نیمدرس جامعه سویی هم لزوم به دمعتق و است

 قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه یاعضا

 یهاشـم  محمود دیس ،یزدی محمد ،(ره) یرانکلن فاضل محمد ، (ره) ینیمشک یعل :والمسلمین االسالم حجج و تایآ

 ابوالفضـل  دیسـ  ی،گـان یگلپا نکونـام  یعل ،ینماز یعبدالنب ،یرین یعل ی،جنت احمد ،یزدی یواف ابوالقاسم ،یشاهرود

 ،یاصـفهان  یموسو یمصطف دیس ،مؤمن یعل ،مؤمن محمد ،یزرند یمحمد ریم ابوالفضل دیس ،(ره) یزیتبر یموسو

 ،یخـراز  محسـن  سـید  ،یخزعلـ  ابوالقاسم ،کاشانی راستی نیحس ،یآباد خرم یطاهر حسن سید ،یغرو محمد دیس

 عبـداهلل  ، دار زنده شب مهدی ،(ره) یپناه حرم محسن ،یبوشهر ینیحس هاشم دسی ،یخائف عبداهلل ،یخاتم احمد سید

 علیرضـا  ،اعرافـی  علیرضـا  ،امینـی  ابـراهیم  ،(ره) تهرانـی  حسـن  ،یثـابت  یعلـ  ،جمشـیدی  رضـا  محمود ،آملی جوادی

 کـارم م ناصـر  ،آشـتیانی  رضـا  محمـد  ، اسـتادی  رضـا  ، (ره)امامی جعفر محمد ،کاشانی ابطحی محمد سید ،اسالمیان

 ،یزدیـ  مصـباح  یتقـ  محمـد  ،یمظاهر نیحس ،(ره)معرفت یهاد محمد ،ییمقتدا یمرتض ی،ممدوح حسن ،شیرازی

 یآملـ  صـادق  ،یمحفـوظ  عباس ،یالنیگ یمحمد محمد ،یزدی یمدرس رضا محمد دیس ،ینیخم یمسعود اکبر یعل

 فاضـل  جـواد  محمـد  ،فـاکر  رضـا  محمـد  ،فیاضی غالمرضا ،یالنیگ  یف یعل محمد ،یمیکر جعفر دیس ،یجانیالر

 مسـلم  عبـداهلل  رزایـ م مرحـوم  ،یرجبـ  محمود ،یشرع یعل محمد ،یهمدان یصابر احمد ،یعبدالله محمود ،یلنکران

  یکعب عباس ،یملکوت

 :اسالمی جمهوری حزب

 و بهشـتی  اهلل تیـ آ شـهید  دبیرکلـی  بـه  انقـالب  به وفادار مسلمان نیروهای سازماندهی برای 1538 سال در حزب این

 در حـزب  ایـن  .شـد  تشـکیل  باهنر شهید و رفسنجانی هاشمی ،اردبیلی موسوی هللا آیت ،رهبری معظم مقام ضویتع

 .شدند آن عضو زیادی عده و کرد پیدا گسترش سرعت به و بود موفق عمومی افکار جذب و استقبال

 در نـام  ثبـت  کـه  یزمان .بود یاسالم یجمهور ینوپا نظام یختار در یامام خ  حزب یناول یاسالم یجمهور حزب

 یارسـ ب حزب ینا رهبران نگاه نخبگان سطح در .یوستندپ آن به کشور سراسر در یلیونیم یتجمع شد آغاز حزب ینا

 مسـلمانان  جنـبش  گروهک رهبر) یمانپ اهلل یبحب و (یمل جبهه عضو) فروهر یوشدار از یحت ها آن .بود ینانهب خوش

 یفرد جذب باعث البته یکردرو ینا .شدند رو روبه افراد ینا یمنف جواب با البته و کرد دعوت یهمکار یبرا (مبارز

 بـه  یشـورا  یبعـد  یاعضـا ) ممکـن  دکتـر  و حمـزه  حـاج  یزدان ، (یمانپ اهلل یبحب سابق یار) یموسو یرحسینم مثل
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 تنهـا  نیـ ا .شـد  حـزب  ارگان روزنامه یریسردب یگاهجا در یو گرفتن قرار و حزب به ...(و ینمنافق مقاومت اصطالح

 رهنـورد  زهـرا  مثـل  یافراد یاظهارنظرها منتشرکننده یگاه یزن دوران آن در یامام خ  گروه یک به متعلق روزنامه

 اخـتالف  بروز باعث یگاه یخیتار موضوعات یحت .بود یهفق یتوال اصل با مخالفت در (یموسو یرحسینم همسر)

 داشتند قرار مصدق یحام یجاسب عبداهلل و یوسوم یرحسینم مثل یافراد آن یسو یک که شد یم یحزب یاعضا در

 یـز ن و یاسـالم  موتلفـه  یـت جمع یاعضـا  تا حزب بزرگ یونروحان از) یکاشان اهلل یتآ یانحام را آن یگرد سمت و

 بـه  اختالفات ینا اما .دادند یم یلتشک ...(و یکاشان محمود یدس ،یا زواره مرحوم ،یتآ یدحسنس یدشه مثل یافراد

 .کرد ینم درز یرونب

 قـانون  خبرگـان  مجلـس  یبـرا  یاسـالم  یجمهـور  حزب یلتشک یابتدا یروزها همان از که یبیعج مسائل جمله از 

 ینامزدهـا  از یمـان پ اهلل یـب حب آن یجـا  به اما .شود ینم یدهد یرازیش مکارم اهلل یتآ نام فارس استان در مثالً یاساس

 عظـام  یـات آ هماننـد  یمردان بزرگ یجا به خراسان ستانا در .کرد امتناع حزب با ائتالف از خودش که است حزب

 شـده  داده قـرار  یعتیشـر  یمحمـدتق  و یتهران یعل یخش مثل یافراد نام یفلسف آقا یرزاعلیم و یتهران آقا جواد یرزام

 و یغفـور  زاده گـل  ،یسـحاب  اهلل عـزت  نـام  ،یـداها کاند ینبـ  در مفـتح  اهلل یـت آ مثل یفرد وجود با یزن تهران در .بود

 یـری گ جهـت  ناصواب گاه ییگرا جاذبه وجود با .گرفت قرار یاسالم یجمهور حزب ینامزدها یستل در صدر ینب

 و احـزاب  یدشـد  هـای  تـوزی  ینـه ک هـدف  را حـزب  یـن ا امـام،  خ  در حرکت یعنی یاسالم یجمهور حزب یاصل

  .بود داده قرار «یانحصارطلب» مثل ییها انگ و امام خ  مخالف یها گروه

 دنبـال  بـه  سـپس  و کـرد  یـت حما یفارسـ  ینالد جالل از ابتدا یجمهور یاستر انتخابات در یاسالم یجمهور حزب

 مورد را یگرید نامزد یول .نمود نظر صرف یمتصم ینا از امام اشاره با آمد جود به یو پدر یتمل درباره که یشبهات

 یترضا ییرجا یمحمدعل جز یکس به مجلس ینا یامام خ  یتاکثر اول مجلس یریگ شکل با .نداد قرار یتحما

 با همسو کامالً اما داشت، خود گذشته در را موقت دولت در یتعضو و یآزاد نهضت در یتعضو ییرجا .نداشت

 یاسـالم  یجمهـور  حـزب  یاعضـا  را یو دولـت  از یبخش لذا ؛کرد یم حرکت یاسالم یجمهور حزب و امام خ 

 اسـالم  یاساس قانون یک یریگ شکل در یاسالم یجمهور بحز رهبران برجسته نقش حال هر در .دادند یم یلتشک

 هـای  یـات عمل یناولـ  هـدف  آن رهبـران  شـد  سـبب  ،یامـام  خـ   دولـت  یناولـ  یریگ شکل یزن و یتمداروال و محور

 یالعظمـ  اهلل یـت آ حضرت یتمجروح .یرندگ قرار 1531 ماه یورشهر هشتم و یرت هفتم و ششم در ینمنافق یستیترور
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 نقـش  یـن ا یبـرا  یاسـالم  یجمهـور  حـزب  کـه  بـود  ییبهـا  باهنر و ییرجا یزن و تن 32 و یبهشت شهادت و یا خامنه

 .پرداخت خود برجسته

 در نظـام  تثبیـت  در و بـود  موفـق  ،خبرگـان  انتخابـات  دوره یـک  ،مجلـس  دوره دو و جمهـوری  ریاست دوره سه در

 لیبرال های گروه ماهیت افشای در ویژه به تداش موثری نقش انقالب اوایل های توطئه کردن خنثی و بحران های سال

 .برانداز و

 :حزب شدن تعطیل علل

 رئـیس  حـزب  ،روحـانیون  بـه  منتسـب  را آن و قرارگرفـت  نظام مخالفان حمله آماج ابتدا از اسالمی جمهوری حزب

 حزب شدن لیتعط .شد جامعه در حزب علیه منفی ذهنیت باعث که دانستند می مجلس رئیس و وزیر نخست جمهور،

 .گردد برمی بیرونی و درونی علل دسته دو به اسالمی جمهوری

  :حزبی درون علل ال 

 اعضا و دفاتر رویه بی گستردگی دلیل به یاسیس و ایدئولوژی منظم آموزش و سازماندهی عدم -1

 رهبران یها تیمسئول زیاد حجم و کافی فرصت عدم -2

  زیاد یها نهیهز و گیری عضو در دقت عدم -5

 :حزبی برون علل ب

 انقالب نیروهای بین تفرقه و دو این بین ها آن کردن مخیر و جماعات و جمعه ائمه شدن حزبی از امام نارضایتی -1 

  فقاهتی اسالم به معتقد و

 .حزب در انهیم و راست ،چپ دیدگاه سه ظهور و کشور در اجتماعی – اقتصادی مشکالت بروز -2

 توقـف  خواسـتار  11/5/1533 تـاریخ  در امـام  بـه  ای نامـه  طی یرفسنجان هاشمی آقای و رهبری معظم مقام نهایت در

 یـا  پیوسـتند  اسـالمی  موتلفـه  جمعیـت  بـه  یا آن اعضای و شد منحل حزب ،امام موافقت با و شدند حزب های فعالیت

 .دادند تشکیل را مهندسین اسالمی جامعه چون جدیدی گروه

 تهران مبارز روحانیت جامعه

 و دانستند منسجم تشکیالت نداشتن را شکست علت ،عرصه این در فعال روحانیان ،1542 دخردا پانزدهم قیام از پس

 آورنـد،  پدیـد  منسـجمی  تشـکیالت  نتوانسـتند  نیـز  بعـد  هـای  سال در ،همه این با بردند؛ پی تشکل وجود ضرورت به
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 مبـارزه  در عمالً ،ایاتک و مساجد از بسیاری های فعالیت هدایت نیز و افراد منازل در هفتگی جلسات تشکیل با هرچند

  .داشتند فعال حضور پهلوی حکومت با

 یهـا  گـروه  از یـت حما در هـم  و یمبـارزات  یعمـوم  یهـا  حرکـت  در هـم  یرسم یالتتشک فقدان رغم به یتروحان

 یبرا مردم که جهت آن از 1533 سال در یاسالم مبارزات یینها مرحله آغاز با اما .کرد یم عمل فعال یاربس ،یکیچر

 در مبـارز  یانروحان از مجموعه دو ،شناختند ینم یتروحان جز یا واسطه یچه امام یها برنامه با خود ساختن هماهنگ

 مسـتمر  یلتشـک  بـر  امـام،  روش بـه  یتأس در یمطهر یدشه مثل یبزرگان .افتادند تشکل یانداز راه فکر به قم و تهران

 مراسـم  یهـا  برنامـه  کـه  بـود  جلسـات  ینهمـ  در .داشـتند  یـد تأک اخبـار  تبـادل  و یکـدیگر  بـا  یونروحان انس جلسات

 .شـد  هماهنـگ  تهـران  یعلما یهاطالع انتشار یزن و انقالب یشهدا مکرر یها چهلم و امام حضرت فرزند بزرگداشت

 نیروهـای  همـاهنگی  بـر  مبنـی  ایـران  اسـالمی  انقـالب  کبیر رهبر ،خمینی امام مؤکد های توصیه پی در ش، 1533 در

 روحانیـت  هجامعـ  ههسـت  نخسـتین  مطهـری  مرتضی اللّه آیت حمایت و تشویق با و شاه ومتحک با مبارزه در مسلمان

 .شد ایجاد مبارز

 مطهـری،  شـهید  ،بهشـتی  شـهید  توسـ   روحانیت انسجام و سازماندهی جهت 1533 سال در مقدماتی تشکیل از پس

 نقـش  کـه  ونیروحان از یا عده .بود یاسالم انقالب یروزیپ از پس 1533 سال در آن رسمی شکیلت ...و مفتح شهید

 اذن بـا  ،کردنـد  مـی  تیـ فعال زین قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه در و داشتند انقالب یروزیپ و یریگ شکل در یبارز

 .دادند تشکیل را تهران مبارز تیروحان جامعه ،یمطهر یمرتض اهلل تیآ دیشه همت و (ره) امام

 بـا  نشسـت  در یا خامنـه  اهلل یتآ حضرت یسو از یروحان التیتشک یک یجادا لزوم طرح از پس 1533 تابستان در

 عمـالً  تهـران  مبـارز  یتروحان جامعه مشهد، در باهنر و یبهشت یدانشه سپس و یکرمان یموحد و یاملش یربان یاتآ

 تجهـ  در صـرفاً  اقـدام  ینا اما .بودند کرده رد را حزب یلتشک یبرا یونروحان از یبرخ یشنهادپ امام .شد نهاده یانبن

 وجـود  بـه  یرچشمگ ثمرات یناول از یدشا .گرفت یم صورت مبارزات در یروحان یها مجموعه یتفعال یشترب انسجام

 آغاز با .بود 1533 یورشهر 13 و فطر یدع در یرانا یختار یلیونیم های یماییراهپ یناول دادن سازمان ،تشکل ینا آمدن

 یردسـتگ  اعتصـاب  یـن ا طـراح  عنوان به را مبارز یتحانرو جامعه عضو دو شاه یمرژ نفت شرکت کارگران اعتصاب

 .کرد

 یتروحان جلسات .کرد یم یتفعال تهران جنوب و شمال شاخه دو در یستأس یابتدا همان در مبارز یتروحان جامعه

 یمصـطف  و یلیاردب یموسو یانآقا مثل یونیروحان یزن و یآباد شاه مفتح، باهنر، یدانشه حضور با تهران شمال مبارز
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 یمیقـد  یاعضا از) یاسالم صادق یدشه منزل در یزن یتروحان تهران جنوب شاخه .شد یم یلتشک یشتجر در یلکم

 و اعتصـابات  و هـا  یمـایی راهپ اجتماعات، یهماهنگ و تشکل ینا های یهاعالم صدور یبرا (یاسالم موتلفه های یئته

 یموحـد  یاتآ مثل یبزرگان فعال حضور و یکن یمهدو اهلل یتآ و یمحالت یدشه اهلل یتآ یتمحور با و یگرد امور

 کـس  یچه .شد یم برگزار مرتب صورت به یالهوت حسن و یروانیا یدعبدالمج یدس مرحوم و یزنجان یدعم ،یکرمان

 سـال  یناربعـ  و عاشـورا  تاسوعا، ساز سرنوشت های یماییراهپ یریتمد و یطراح که شود یتواقع ینا منکر تواند ینم

 و یبهشـت  و یمطهـر  یدانشه مثل تهران مبارز یتروحان مؤسس یاعضا توس  ها آن قطعنامه یمتنظ و تهران در 1533

 اهلل یتآ مثل یبزرگان با همراه یو 33 ییزپا در زندان از یرفسنجان یهاشم یآقا یآزاد با البته .گرفت یم صورت ...

 .داشت امر ینا در یمهم نقش یکن یمهدو

 نحـوه  .بـود  عاشـورا  و تاسـوعا  یلیـونی م یمـایی راهپ یریتمـد  مبـارز  یـت روحان هجامعـ  مقطع ینا اقدام ینتر مهم یدشا

 یوسمـأ  خـود  سـلطنت  ادامـه  از را محمدرضـا  سلطنت، یمرژ سردمداران خاطرات یگواه به یماییراهپ ینا یریتمد

 یـم رژ بـا  سازش و یاسالم انقالب کشاندن انحراف به یبرا را یآزاد نهضت و یمل جبهه نقشه یگرد یسو از و کرد

 .ساخت آب بر نقش سلطنت،

 امـامی  رفسـنجانی،  هاشـمی  :مرکـزی  شـورای  اعضـای  - سـالک  احمد سخنگو: -کنی مهدوی ...ا آیت کل: دبیر

 ...و مقدم مصباحی ،تقوی رضا سید ،انواری ،زنجانی عمید ،یوریغ ،کرمانی موحدی ،نوری ناطق ،کاشانی

 روحانیت جامعه تشکیالت

 دایـره  ،آموزشی و تربیتی دایره ،دینی فرهنگی دایره ،اجتماعی یسیاس های فعالیت دایره :شامل گانه هشت دوایر ابتدا

 بـود  شده بینی یشپ ،دینی علوم مدارس دایره و علمی تحقیقات دایره ،خدمات دایره مساجد، دایره ،اسالمی تبلیغات

 وظـایف  هحـوز  در چـون  ،نامـه  اساس این بندهای از بسیاری ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون تدوین از پس که

 .گردید منتفی بود، دولتی های سازمان و نهادها

 آن در پیشـین  نامـه  اسـاس  بنـدهای  از بسـیاری  کـه  شد تنظیم جدیدی نامه اساس خمینی امام توصیه به ،1538 آذر در

 شـدن  محـدود  زا حـاکی  کـه  یافـت  تغییـر  تهران مبارز روحانیت هجامع به مبارز روحانیت هجامع نام و گردید حذف

 .بود آن فعالیت قلمرو
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 اسـتان  مبـارز  روحانیـت  هجامع ،آن رسمی عنوان که داد روی 1533 مرداد 2۲ در ،جامعه نامه اساس در تغییر آخرین 

 تهـران  شـهر  همنطقـ  هشـت  در دفتـر  هشت با مدتی از پس بود، شمیران در ابتدا روحانیت هجامع مرکز .گردید تهران

 .کند می فعالیت

  مبارز تیروحان جامعه یها تیفعال

 برنامـه  .اسـت  بـوده  ش 1533 از ایـران  سیاسـی  امور در فعال روحانیان های تشکل ترین مهم از مبارز روحانیت جامعه

 پهلـوی  حکومـت  ضـد  بـر  مبـارزه  سازماندهی و هماهنگی و شعارها، تهیه مساجد، در سخنرانی ها، پیمایی راه ریزی

 در روحانیـت  هجامعـ  حضـور  اعـالم  همثابـ  بـه  خمینی امام به تلگرام ارسال .بود ارزمب روحانیت هجامع عهده بر عمدتاً

  .بود سیاسی های حرکت و مبارزات

 تعیـین  و مؤثر حضوری اسالمی انقالب پیروزی از پس اجتماعی و سیاسی ،مذهبی تشکلی عنوان به روحانیت جامعه

 از ویـژه  بـه  ،کشـور  اجرایـی  و گذاری سیاست ،اییقض ،مشورتی شوراهای و مجامع ،گذاری قانون مجالس در کننده

 .است داشته ،ش 1533 تا 1538

 امـام،  از استقبال یتهکم بطن از امداد و یغاتتبل انتظامات، یتهکم سه یاسالم انقالب یروزیپ از پس یروزها یناول در

 و تهـران  مبارز یتروحان جامعه تشکل یاعضا ها آن رأس در که بود شده متکفل را روزمره مسائل از یا عمده بخش

 بـر  نـاظر  و یـر گ یمتصـم  نخبگـان  گـروه  عنـوان  بـه ) انقـالب  یشورا یهاول هسته .داشتند قرار ها آن به یکنزد افراد یا

 افـراد  ینهمـ  یمانـه کر نگـاه  و سماجت با البته و بود آمده وجود به تشکل ینهم یاعضا از یزن (موقت دولت عملکرد

 مبـارز  یـت روحان جامعـه  ،پهلـوی  یـم رژ یها ماه ینآخر در .بودند یوستهپ آن به یزن یآزاد نهضت یاعضا از یتعداد

 کـه  چـرا  .بودنـد  کـرده  یـاز ن احسـاس  خواه اسالم حزب یک یلتشک به نسبت تشکل ینا بزرگان از یتعداد و تهران

 یکادرساز مثال عنوان به و شد یم محدود یتروحان کسوت به حال هر به یها توده با ارتباط وجود با مبارز یتروحان

 از مبـارز  یـت روحان جامعـه  در یافـراد  ابتـدا  همـان  از امـا  .نبود تحقق قابل تشکل ینا قالب در مردم مختلف اقشار از

 .بودند مخالف حزب یلتشک با یخسروشاه یهاد یدس مرحوم همانند یافراد

 کـل  بلکـه  و یتخـت پا یتـی نام یریتمـد  یـر درگ انقالب، یروزیپ از پس در آن یاعضا اگرچه مبارز یتروحان جامعه

 یهـا  انتخابـات  در حضـور  یـز ن و یاسـی س یهـا  مناسـبت  در یانیـه ب انتشـار  حد در را خود یتفعال اما .بودند شده کشور

  .داد یم ادامه مختلف
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 مبـارز،  روحانیت هجامع مرکزی شورای اعضای از تن پنج که 1538 فروردین در یاسالم جمهوری حزب تشکیل با 

 در آن اوج کـه  کـرد  بـروز  اختالفـاتی  روحانیـت  هجامعـ  و جمهـوری  حزب میان تدریج به داشتند قرار آن رأس در

 از پـس  انتخابـات  یناولـ  در .بـود  جمهوری ریاست نامزدهای معرفی سر بر جمهوری ریاست هدور نخستین انتخابات

 حزب دوش بر یباتانتخا تالش عمده بخش یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات یعنی یاسالم یجمهور رفراندوم

 نشـان  یجمهـور  یاسـت ر دوره یناول انتخابات در مبارز یتروحان متفاوت یرأ اما بود، شده نهاده یاسالم یجمهور

 یـت روحان مؤسـس  و برجسـته  یاعضـا  کـه  آن با .دهد یم ادامه خود مستقل یتفعال بر همچنان تشکل ینا که داد یم

 یاسـالم  یجمهـور  حـزب  در یرفسـنجان  یهاشم و یلیاردب یموسو یانآقا و باهنر یدشه ،یبهشت یدشه همچون مبارز

 مخـالف  افـراد  یرتـأث  تحـت  تهـران  مبارز یتروحان جامعه یتاکثر بودند، صدر یبن یداتوریکاند از یتحما مخالف

 مجلـس  انتخابـات  و شـدند  یمانپشـ  زود یاربس البته و کردند یتحما صدر یبن از یتروحان ینب در حزب ینا یلتشک

 یناولـ  همـان  در یـز ن صـدر  یبنـ  .بود مبارز یتروحان جامعه و یاسالم یجمهور حزب ائتالف شاهد یماسال یشورا

 یهمراهـ  یبـرا  ای ینـه زم یگـر د کـه  داد نشـان  خـود  از یعملکرد چنان یجمهور یاستر یگاهجا به یابیدست یها ماه

 یبـرا  مبـارز  یـت روحان جامعـه  یااعضـ  از یبرخـ  یسو از ییها تالش البته .نداشت وجود او با مبارز یتروحان جامعه

 مثـل  مبـارز  یتروحان جامعه یاعضا از یبرخ یسو از انقالب ضد یها گروه با صدر یبن خوردن یوندپ از یریجلوگ

 هالکـت  جـز  ای یجـه نت صدر یبن یخودخواه و انحراف شدت تالش، ینا رغم به ،گرفت یم صورت یمحالت یدشه

 همچـون  یبزرگـان  و بـود  یکنـ  یمهـدو  اهلل یتآ با مبارز یتروحان عهجام یتمحور دوره، ینا در .نداشت او یاسیس

 .کردند یم اداره را آن ...و یروانیا ،یزنجان یدعم ،یکاشان یامام ،یانوار ،یمحالت یدشه االسالم حجج و یاتآ

 شـورای  از دبودنـ  مخـالف  جامعـه  اعضـای  اکثـر  مواضع با که ااعض از تعدادی ،نظر اختالف گسترش سبب به بعدها

 دادند تشکیل را تهران مبارز روحانیون مجمع ،روحانیان از دیگر ای عده همراه به و شدند جدا جامعه مرکزی

 سـنّتی  راسـت  سـپس  و اسالمی راست را تهران استان مبارز روحانیت هجامع ،سیاسی تعاریف در رخداد، این از پس 

 وجـز  روحانیـت  هجامعـ  ،طلـب  اصـالح  و گـرا  لاصـو  بـه  اسالمی چپ و راست های جریان نام تغییر از پس .خواندند

  .آید می شمار به گرا اصول های تشکل

 بـه  مبـارز  روحانیـت  هجامعـ  مسـئوالن  و هـواداران  بیشـتر  میـان  جدّی نظر اختالف آمدن پدید سبب به ،ش 1534 در

 تقراراسـ  ،اجتمـاعی  عـدالت  سـر  بـر  دولت هیئت اعضای با (اسالمی شورای مجلس وقت رئیس) نوری ناطق رهبری

 بـا  اما گرفت فاصله مبارز روحانیت هجامع از رفسنجانی هاشمی ،فرهنگی و اقتصادی مسائل برخی و دینی های ارزش
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 .دشـ  منتفـی  روحانیـت  جامعـه  تضعیف های زمینه مبارز، روحانیت هجامع در عضویت بر مبنی او بعدیِ گیری موضع

 مرکـزی  شـورای  بـه  رفسـنجانی  هاشـمی  که مپنج مجلس رایب انتخاباتی نامزدهای از نفر پنج اسامی ندادن قرار لیو

  .انجامید بیشتر شکاف به دبو کرده رد را آن شورا اما کرده پیشنهاد مبارز روحانیت هجامع

 روحانیت جامعه مواضع

 نـه  ،تشخیصی امری را آن و انقالب ستون و نظام محور را فقیه والیت ،سیاسی لحا  از روحانیت هجامع کلی طور به

 بـا  اما ندارند نقشی فقیه ولیّ انتخاب در مردم که معنا بدین ،گیرد نمی مردم از را خود مشروعیت که داند می ،خابیانت

  .کنند کشف را فقیه ولیّ تا دهند می مأموریت آنان به ،دینی متخصصان و خبرگان انتخاب

 واجـب  را انتخابـات  در رکتشـ  و کنـد  مـی  نگـاه  تکلیـف  هجنب از حکومت در را مردم سیاسی مشارکت تشکل این

  .داند می اسالمی حکومت حفظ سپس و استقرار جهت در تالش را مسلمان هر شرعی وظیفه ترین مهم و ،شرعی

 و اسـت  مـردم  و خصوصی بخش به کارها واگذاری و آزاد بازار اقتصاد طرفدار روحانیت هجامع ،اقتصادی لحا  از

 دولـت  نقش کاهش و ،مردم مشارکت ،خصوصی بخش به همچنین .ستا کرده انتقاد اقتصاد شدن دولتی از همواره

 بـه  منجـر  چنـد  هـر  ،فقهـی  احکام به التزام با سود، کسب برای فرد حق از دفاع .دارد ای ویژه توجه اقتصادی امور در

 دهشـ  داده نسـبت  مبـارز  روحانیت هجامع به ،جامعه افراد زندگی سطح تفاوت دانستن واقعی نیز و شود داری سرمایه

  .است

 کشور فرهنگی وضع از را خود نگرانی همواره روحانیت هجامع ،ش 1533 از صالحاتا ،اصطالح به دوران شروع با

 .شد مطبوعات جمله از و فرهنگی محصوالت بر دولت بیشتر نظارت خواستار و داشته ابراز

 حکومـت  ،خـارجی  سیاسـت  در و دارد تکیـه  انقـالب  معنوی های ارزش حفظ بر ،فرهنگی امور در روحانیت جامعه

 و عـزت  اساس بر خارجی رواب  برقراری به معتقد همچنین .است فلسطین مردم حامی و داند می نامشروع را اسرائیل

 .است اقتدار

 روحانیت جامعه یرگذاریتأث یها وهیش و ابزارها

 عبارت کشور سیاسی تحوالت در آن نقش و عمومی افکار بر مبارز روحانیت هجامع تأثیرگذاری های شیوه و ابزارها

 و گـذاری  سیاسـت  شـوراهای  و مجـامع  و مجـالس  در مـؤثر  حضور مساجد، امور هادار ،تقلید مرجع معرفی از: است

  .ها خبرنامه و ها اطالعیه ،ها بیانیه جمعه، نماز های خطبه مطبوعات، ،گیری تصمیم و مشورتی
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 و مقننه گانه سه قوای ،انقالب شورای در ،تاکنون المیاس جمهوری آغاز از روحانیت هجامع مرکزی شورای اعضای

 مراکـز  ،ملـی  امنیـت  عالی شورای ،فرهنگی انقالب عالی شورای ،علمیه های حوزه ،مسلح نیروهای ،قضائیه و مجریه

 مهمـی  مناصـب  کشـور  هـای  شهرسـتان  و ها استان در فقیه ولیّ نمایندگی و جمعه امامت های جایگاه و عالی آموزش

 .ندا داشته

 موسـوی  ،رفسـنجانی  هاشـمی  ،مطهـری ) روحانیـت  هجامعـ  مـؤثر  اعضـای  از تـن  هفـت  انقالب، شورای در جمله از 

 1531) متـوالی  هدور دو طـی  قضـائیه  هقـو  ریاسـت  داشـتند؛  حضور (ای خامنه و بهشتی ،کنی مهدوی باهنر، ،اردبیلی

 و اول هدور در اسـالمی  شـورای  جلسم ریاست بود؛ (جامعه مرکزی شورای عضو) یزدی محمد عهده بر (ش 1538

 از ،هـا  دوره ایـن  در مجلـس  نماینـدگان  اکثـر  بـود؛  نوری ناطق با پنجم و چهارم دوره در و رفسنجانی هاشمی با دوم

 قـانون  نگهبـان  شورای فقهای از مدتی نیز کاشانی امامی و یزدی محمد ،کنی مهدوی بودند؛ جامعه هواداران و اعضا

 .بودند اساسی

 .اسـت  رسـیده  ثبـت  بـه  مبـارز  روحانیت هجامع فرهنگی همؤسس عنوان به تهران در مبارز روحانیت هجامع یاصل دفتر

 بـا  آن اعضـای  از تعـدادی  .است آن قانونی جایگاه موضوع ،تهران مبارز روحانیت هجامع داخلی های چالش از یکی

 در .داننـد  می روحانی نهادی بیشتر را عهجام و اند مخالف سیاسی سازمان یا گروه عنوان به جامعه شدن رسمی و ثبت

 زودتـر  چـه  هـر  بایـد  معتقدنـد  و دانند می کشور قانونمندی مغایر را روحانیت هجامع فعلی موقعیت دیگر برخی برابر،

 ،روحانیت جامعه چون .برسد قانونی ثبت به جامعه و شود تصویب جدیدی مرکزی شورای سوی از جامعه نامه اساس

 روحانیـت  معتقدنـد  چـون  نگرفتـه  کشـور  وزارت از رسمی مجوز گونه هیچ ،داند نمی سیاسی لتشک یا حزب را خود

 .ندارد کشور وزارت مجوز به نیاز و نیست صنفی و حزبی شکلیت ،مجموعه این و است فقیه ولی بازوی

 را آن ،امعـه ج هبرجست اعضای برخی که است رسالت هروزنام آن (ارگان) ترجمان تنها و ندارد رسمی نشریه ،جامعه

 و داخلـی  اخبـار  از آگـاهی  بـرای  فق  و شود می منتشر ماهانه روحانیت هجامع هخبرنام .کردند تأسیس ش 1535 در

 .گردد می ارسال همسو های تشکل و هواداران و اعضا ،کشور ارشد مدیران برای ،خارجی

 مهندسـین،  اسـالمی  جامعـه  ،اسـالمی  لفهموت جمعیت از: اند عبارت اند بوده همسو روحانیت جامعه با که هایی تشکیل

 اسالمی جامعه تهران، بازار و اصناف اسالمی انجمن کارگران، اسالمی جامعه پزشکان، اسالمی انجمن زینب، جامعه
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 و امـام  خـ   پیروان جبهه حاضر حال در ...و فرهنگیان اسالمی جامعه تهران، وعا  جامعه ،دانشگاهیان و دانشجویان

  .رهبری

 اسالمی همؤتلف حزب

 هـای  هیئت از برخی سیاسی فعالیت (ره) یخمین امام پیگیری با والیتی و ایالتی های انجمن غائله از بعد 1541 سال در

 موتلفه های هیأت .گردید تشکیل اسالمی موتلفه های هیأت نام به گروهی و شد وصل قم به و متمرکز تهران، مساجد

 هیـأت  و هـا  یاصـفهان  هیـأت  ،یعلـ  خیش مسجد های هیأت) (ره) ینیخم امام رویپ یمذهب هیأت 5 ائتالف از ،یاسالم

  .فتگر شکل ، (دیمو

 خـود  یمبارزات اصل ،یاسالم موتلفه .داشت نقش 1542 خرداد 13 امیق تیهدا و یریگ شکل در یاسالم تشکل نیا

 تـرور  بـا  و نمـود  آغـاز  را ینظـام  مبـارزه  آن، ینظام شاخه (ره) ینیخم امام دیتبع از پس اما، نهاد یاسیس مبارزه بر را

 در را خـود  مسـلحانه  اقـدام  تـرین  مهم (بود رسانده بیتصو به را ونیتوالسیکاپ که شاه ریوز نخست) منصور یحسنعل

  .نمود ثبت شیخو کارنامه

 .مودندن یانداز راه را دوم موتلفه و کرده اداره باهنر و ییرجا دانیشه را آن یایبقا آن، هیاول سران یریدستگ از پس

 1533 سال در امام از استقبال ستاد لیتشک تا را یاسیس مبارزات ... و یاقتصاد ،یفرهنگ یکارها پوشش در جمع نیا

ــه ــا در .داد ادام ــتاد نی ــراد س ــگراوالد همچــون یاف ــبادامچ ،یعس ــع ،انی ــف ،یراق ــوکل ق،یش ــا،یب یت  صــفت، رخ ن

 .شتنددا یجد حضور هموتلف از ... و یمقصود ،یاسالم ،یدمحمدیسع

 یاعضا از یبرخ ،یاسالم انقالب یروزیپ از پس و داشت حضور مبارزات در انقالب از قبل های سال در تشکل، نیا

 را خـود  تیـ فعال تشکل، نیا ،یاسالم یجمهور حزب یریگ شکل با .افتندی تیعضو یاسالم انقالب یشورا در آن

 نـام  بـا  خـود،  یاسـ یس هـای  فعالیـت  بـه  ،یاسالم یرجمهو حزب های فعالیت یلیتعط با و نمود دنبال حزب نیا درون

 .داد ادامه یاسالم موتلفه تیجمع

 ، (امـام  نـدگان ینما) یمطهـر  یمرتضـ  و یبهشـت  دکتـر  اهلل تیآ دانیشه به توان یم ،یاسالم موتلفه موثر یها چهره از

 شـهاب،  احمـد  ،یاسالم ،نژاد کین ،یصفارهرند ،یامان ،ییبخارا اندرزگو، ،یالجورد ،یعراق یمهد باهنر، ،ییرجا

 ان،یبادامچ اهلل اسد ،یعسگراوالد اهلل بیحب از توان یم ز،ین موجود یاسیس یها چهره میان از .کرد اشاره ...و درخشان
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 و رهبـر  فاطمـه  ،یانـوار  نیحسـ  ،ییانبـارلو  کاظم نا،یب یتوکل پرورش، اکبر یعل ،یترق درضایحم ،یبیحب ینب محمد

  .برد منا (حزب یسخنگو) یصبور حسن

 :اسالمی موتلفه های هیئت ارکان *

 وظیفه دو دارای بودند، امام رسمی نماینده که (بهشـتی  شهید و مطهری شهید) تروحانی شورای ال :

 بود: مهم

 (ره) امام مشی خ  و شرع موازین با ها آن انطباق و موتلفه یها أتیه فعالیت بر نظارت و مشاوره  -1

 .اسالمی موازین مبنای بر سیاسی یها آموزش و ها تحلیل حیتصح و اتاعتقاد آموزش جزوات و کتب تهیه -2

 اجرایی: هیأت یا مرکزی ازمانس :ب

 ...ا اسـد  سـید  شـهید  ،عراقـی  مهـدی  حـاج  شهید میرمحمدصادقی، عسگراوالدی، ...ا حبیب مانند) نفر 12 از مرکب

 ،تشـکیالتی  امـور  تنظـیم  -گـروه  یمشـ  خـ   یـین تع آن: وظایف عمده ...(و اسالمی صادق ،امانی صادق الجوردی،

 .مالی و آموزشی تبلیغاتی،

 -2 بحرانـی  و ضـروری  مواقع در سریع یریگ تصمیم -1 :وظیفه با عضو 4 دارای یگیر تصمیم شورای ج:

 سری های برنامه اجرای

 ،عراقـی  مهـدی  ،نـژاد  نیـک  مرتضـی  ،هرنـدی  صـفار  رضا ،بخارایی اندرزگو، شهیدان از مرکب :نظامی شاخه د:

    امانی هاشم و امانی ادقص

 :مهم اقدامات *

 بـه  منجـر  کـه  ترکیـه،  به امام تبعید از پس 1545 در بخارایی محمد دست به (وزیر نخست) منصور حسنعلی ترور -1

 ،عسگراوالدی ...ا حبیب .شد 1544 سال در ها آن اعدام و امانی صادق و ادژن نیک هرندی، صفار بخارایی، دستگیری

 بـه  انـواری  الدین محی و ابد حبس به فر مدرسی ابوالفضل و حیدری ابوالفضل ،چی کالف تقی حمدم ،عراقی مهدی

 .شدند محکوم زندان سال 13

  خرداد 13 قیام های راهپیمایی سازماندهی-2

 (ره) یخمین امام یها هیاطالع و ها امیپ و ها کتاب پخش و چاپ -5
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 اندرزگو شهید رهبری به نظامی آموزش رایب لبنان و فلسطین به نظامی شاخه از یا عده اعزام  -4

 که «بعثت» ،یزدی مصباح آقای توس  که انتقام نشریه) قم یعلما و روحانیون یها هیاعالم و نشریات پخش -3

 (شد یم منتشر ییدعا و کرمانی حجتی ،شاهی خسرو همکاری با رفسنجانی هاشمی آقای توس 

 روحانیت با اههمر 1533 سال در تهران یها ییمایراهپ سازماندهی -3

 رانیا در اقامت و ورود هنگام در ایشان از حفاظت و (ره) امام از استقبال کمیته تشکیل -3

 شهید مانند امام انتخاب به انقالب یشورا در موتلفه یها أتیه روحانیت شورای اعضای از بعضی عضویت -8

 یبهشت دیشه و مطهری

 موتلفـه  یاعضـا  .بـود  یاسـالم  موتلفـه  یـت جمع همانا گروه، ترین یمیقد مبارز یتروحان با همسو یها گروه یانم در

 حـزب  در اخـتالف  بـروز  .کردنـد  یمـ  یـت فعال یاسالم یجمهور حزب قالب در ،یاسالم انقالب یروزیپ با یاسالم

 یتجمع 1533 سال در .داشت دنبال به را موتلفه یمحفل جلسات یایاح حزب ینا انحالل سپس و یاسالم یجمهور

 صـحنه  وارد مبـارز  یـت روحان جامعه متحد یها گروه از یکی قالب در امام، حضرت موافقت کسب با یاسالم موتلفه

 .شد مجلس سوم دوره انتخابات رقابت

 ینا یاعضا از یگرید بخش به نسبت خود نگاه تفاوت یاسالم یجمهور حزب یتفعال مراحل یناول از ها یا موتلفه

 بـه  یموسـو  یشگـرا  بـا  مخالفت در یحت یاسالم صادق یدشه .کردند احساس را یموسو یرحسینم یژهو به و حزب

 سـپس  .بـود  نکرده منتشر را خود استعفانامه البته و کرده استعفا یاسالم یجمهور حزب ارگان روزنامه یرسردب عنوان

 ییگرد تعداد و ینبو بهزاد یدیکل نقش به که بود یکسان یناول از موتلفه یمیقد عضو یگرد یالجورد اسداهلل یدشه

 اخـتالف  .بـود  یافته اعتقاد ...و باهنر ،ییرجا شهادت و یورشهر هشتم یماجرا در یموسو یرحسینم یفکر مقربان از

 یموسـو  دولـت  یبازرگان وزارت از یو شدن گذاشته کنار به یزن یاقتصاد مسائل در یاوالد عسکر اهلل یبحب یقهسل

 .بود شده یمنته

 یغفور حسن و پرورش اکبر یعل مانند یموسو دولت از شدگان گذاشته ارکن از یگرید یاعضا افراد، ینا بر عالوه

 عبـداهلل  ،(جمهـور  یسرئـ  معـاون ) یرسـلیم م ، (یموسـو  دولت در یرون و پرورش و آموزش شده برکنار یرانوز) فرد

 ییانبـارلو  کـاظم  ،یترق یدرضاحم اسحاق، آل یحیی عباسپور، یعل ،یبیحب یمحمدنب ،(آزاد دانشگاه یسرئ) یجاسب

ــه از ...و ــراد جملـ ــد یافـ ــه بودنـ ــاز دوره در کـ ــ بـ ــه» یستأسـ ــالم موتلفـ ــا «یاسـ ــنا بـ ــروه یـ ــراه گـ ــدند همـ  .شـ

 دولـت،  یـن ا آغـاز  یهـا  سـال  در و بـود  همزمان یسازندگ دولت شروع از یشپ یاندک با موتلفه مجدد یتفعال آغاز

 یاصـل  یزهانگ قبل، دولت با متفاوت یاقتصاد های یاستس .آمد یم شمار به آن عمده یانحام جمله از موتلفه یتجمع
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 و دولـت  یـن ا یبازرگـان  یـر وز «یوهـاج » ییـر تغ هنگـام  بـه  نگـاه،  اشـتراک  یـن ا یدشـا  .داد یم یلتشک را یتحما ینا

 را دولـت  یـن ا یاقتصاد مسئوالن عمده اما .شد تر یاننما یاسالم موتلفه یتجمع عضو «اسحاق آل یحیی» یگزینیجا

 .داد یمـــــ یلتشـــــک بودنـــــد، آورده یرو بــــاز  اقتصـــــاد بـــــه هکـــــ یموســــو  یرحســـــینم ســـــابق یــــاران 

 و یسـازندگ  دولـت  یاقتصـاد  هـای  یاسـت س یمنفـ  یاجتمـاع  آثـار  شـدن  آشکار با و یسازندگ دولت راه اواس  در

 امـر  ینهمـ  و گرفت شکل موتلفه یاعضا از یبخش در منتقدانه یکردرو ینوع ،ها آن از انقالب معظم رهبر یانتقادها

 (یتوکل احمد) یرفسنجان یهاشم یاصل یبرق یانحام صف در را ها آن یجمهور یاستر نتخاباتا دوره ینششم در

 .داد قرار

 یسرئـ  و جمهـور  یسرئـ  معاون عنوان به فرد یغفور حسن نام یرفسنجان یهاشم ینهکاب یا موتلفه عضو چند یانم در

 دولـت  ارشـاد  یـر وز ینسـوم  عنـوان  بـه  کـه  بود موتلفه یدجد عضو یگرد یرسلیمم .شود یم یدهد یبدن یتترب سازمان

 .شد یتمسئول ینا دار عهده یجانیالر یعل و یخاتم محمد از پس یسازندگ

 معظـم  رهبـر  و کـرد  نظر صرف یهقضائ قوه بر یاستر ادامه از یلیاردب یموسو اهلل یتآ که آن از پس 1538 سال در

 مناصـب  در یـز ن موتلفه برجسته یاعضا از یبرخ فرمودند، منصوب یتمسئول ینا به را یزدی محمد اهلل یتآ انقالب،

 اسـداهلل  یدشه و شد انتخاب قوه یسرئ یاسیس مشاور عنوان به یانبادامچ اسداهلل مشخص طور به .گرفتند قرار قوه ینا

 یـق رف محسـن  .گرفـت  عهـده  بر را ها زندان سازمان یاستر یتمسئول ،یهقضائ قوه از یدور ها سال از پس یالجورد

 یتـه کم .شـد  منصـوب  مستضـعفان  و جانبـازان  یادبن مسئول عنوان به 1538 سال در که بود موتلفه عضو یگرد دوست،

 ینا یمیقد یاعضا و یاوالد عسگر اهلل یبحب عنیی ،مؤتلفه رهبر دست به یریگ شکل یابتدا از یزن ینیخم امام امداد

 .تاس شده اداره ...و یانوار ،یرین ،یدریح یحاج ،یقشف مرحوم مثل تشکل

 عباسـپور،  دکتـر  فـرد،  یغفور دکتر مثل کرده یلتحص های یتشخص ورود با کرد یسع یتفعال یدجد دور در موتلفه

 مثـل  تـر  جـوان  یروهـای ن آوردن صـحنه  بـه  یزن و یانوار ینحس ،ییانبارلو کاظم ،یرسلیمم مهندس ،یبیحب یمحمدنب

 توسـعه  بـه  گـروه  یـن ا یجتـدر  به .بدمد خود یالتکتش کالبد به یا تازه روح ...و یاسالم رضا یعل ،یامان یمحمدعل

 .پرداخت کشور سراسر در خود یالتتشک

 موتلفـه  انـدازه  و حـد  در را یگروهـ  یچهـ  شـدن  متشـکل  یبـرا  ها شهرستان در مبارز یتروحان با همسو فعاالن طبعاً

 و بـود  ینمدرسـ  جامعه و رزمبا یتروحان با همسو یاسیس فعاالن اتصال محل دوره ینا در رسالت روزنامه .یافتند ینم
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 عضو روزنامه ینا مسئول یرمد ینبو یمرتض .یوستندپ موتلفه به ییانبارلو کاظم مثل یسندگانینو یقطر ینهم از یدشا

  بود ینمهندس یاسالم جامعه نام به یتشکل مؤسس

 .داد نـام  رییـ تغ «یاسـالم  تلفـه ؤم حـزب » بـه  خـود،  یعمـوم  مجمع نیهفتم در ،1582 سال ماه دی در ،یاسالم مؤتلفه

 .است «شما» نامه هفته حزب نیا یرسم ارگان و یبیحب یمحمدنب آن رکلیدب

 گرا اصول جریانات دیگر

 ینغالمحسـ  بـاهنر،  محمدرضـا  ،ینبو یمرتض یدس فرد، یغفور حسن توس  1533 بهمن از ینمهندس یاسالم جامعه

 یمجتبـ  نـژاد،  یاحمـد  محمود ،یفیانس اظمک مثل هایی یتشخص بعد یمدت .شد یلتشک یحیوی محسن یدس و یریام

 یهاشـم  ،یـری مال ینمحمدحسـ  پـور،  یوسـف  یعلـ  ،یجعفـر  دانـش  داوود ،یاحمـد  یعلـ  رضـا  یعل ،یهاشم ثمره

 .یوستندپ آن به ...و یصالح اکبر یعل ،یرسلیمم یمصطف ،یگانیگلپا

 بـه  یـاز ن احسـاس  ینهمچنـ  ...و یـان فرهنگ یاسـالم  جامعـه  مثل مشابه یها تشکل و تشکل ینا یصنف صبغه همه ینا با

 1531 سـال  حـدود  از را یجمع دهد، پوشش را انقالب یها آرمان به مؤمن یروهاین از یا مجموعه بتواند که یتشکل

 انقـالب  ینمجاهد سابق یاعضا از یبرخ یزن و یصنف یها تشکل ینهم یاعضا از یتعداد شامل که بود آورده فراهم

 اکبـر  یدعلیسـ  مرحـوم  سـرفراز  آزاده مثـل  مستقل های یتشخص از یبرخ و (یتراس اهلل یتآ یانحام یفط) یاسالم

 دسـتور  در را یاسـی س های یتفعال بعد به 1534 سال از و بودند یفرهنگ یکردرو یدارا ابتدا در ها آن .شد یم یابوتراب

 از یجمعـ  عنوان با وهگر ینا (23/1/33) در یعنی یجمهور یاستر دوره ینهفتم انتخابات آستانه در .دادند قرار کار

 یـت جمع نام با (21/2/33) در حزب ینا یتفعال مجوز یتنها در اما .کرد یتموجود اعالم یاسالم انقالب یثارگرانا

 یـت جمع حـال  یـن ا بـا  .شـد  صـادر  یرفسـنجان  یهاشم یآقا دولت کشور وزارت یسو از یاسالم انقالب یثارگرانا

 دوران یاعضـا  یـان م در .نکـرد  یـت حما یخاصـ  نـامزد  از 1533 ردادخـ  دوم انتخابـات  در یاسالم انقالب یثارگرانا

 پـور،  یوسـف  ،یجعفـر  دانـش  نـژاد،  یاحمد محمود ،ییفدا ینحس ،یابوتراب مرحوم به توان یم یتجمع ینا یستأس

 .کرد اشاره یشاکر یمجتب و یداراب یعل بخش، یاضف یسهنف نجابت، احمد ،یصبور اصغر

در  یدبه تشکل جد یازاحزاب، وجود داشت. احساس ن یریدر شکل گ یمتفاوت های یزهپس از رخداد دوم خرداد انگ

 یلاز جملـه بـه تشـک    یجمهـور  یاسـت او در انتخابـات دوره هفـتم ر   یـت پس از عدم موفق« یناطق نور» یانحام یانم

 یاسـت )مسـئول دفتـر ر   یرمحمـدی محمـد م  یدعضو مؤسس آن سـ  ینتر منجر شد که شاخص« یحزب تمدن اسالم»

از فعـاالن مشـهور حـزب     یآن برخـ  یمحـور  یحزب کـه اعضـا   ین( بود. ایاز دولت سازندگ یدر مقطع یرجمهو



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 73  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 یو اعضـا  ندداشت یرفسنجان یبه هاشم ای یژهانقالب علقه و یرهبر یاتبر منو یدبودند، ضمن تأک یاسالم یجمهور

 یـان حام یانبود که از م یحزب ریگد یشانکردند. چکاد آزاداند یتحما یاز و یجمهور یاستآن در انتخابات نهم ر

 یستأسـ  یشـد. در ابتـدا   یلتشک یآن دکتر عبداهلل جاسب یسدانشگاه آزاد و رئ یتو البته به پشتوانه حما یناطق نور

و ... به  یان یافروز، جهانبخش محب ی، غالمعلیخراسان ییرجا یدهمچون سع یو علم یاسیس های یتگروه شخص ینا

 یدولت دهم( سخنگو یعلوم و آموزش عال یرو دکتر کامران دانشجو )وز شدند یه مآن شناخت یاصل یعنوان اعضا

اغلـب   یاسیو س یچند گروه صنف یوستنو با به هم پ یجذب اقشار خاکستر یکردبا رو« یشانچکاد آزاداند»آن بود. 

، یانقالب اسـالم  جوانان یتاستادان، جمع یشیفردا، مجمع بزرگ هم اند یرانا یتدانشگاه آزاد )جمع یتمورد حما

و در آستانه انتخابات  1538( در اواخر سال یرانرفاه کارگران و خانه معلمان ا ی، حزب اسالمیجنبش اعتدال اسالم

در  ای یهحاشـ  یهمـواره حضـور   یزکرد و پس از آن ن یتاعالم موجود یائتالف انتخابات یکمجلس ششم، در قالب 

 مقطع انتخابات داشت.

 یاسالم انقالب ینیروها هماهنگی شورای

 ،هـا  گـروه  ،احـزاب  سـران  با یحضور یدارد و مالقات 31 یط انقالب معظم رهبر ،1538 یرماهت 18 یماجرا از پس 

 پـس  .اند داده تذکر نظام یروهاین یانم یهمدل و وفاق ضرورت به نسبت ،دانشگاه و حوزه از یندگانینما و ها انجمن

 یاسـی س فعـال  یهـا  گـروه  یزبانم تا یدگرد یلتشک کشور وزارت در «وفاق تهیکم» عنوان با ای یتهکم ،یدارهاد ینا از

 یونروحان مجمع و یسازندگ کارگزاران ،یاسالم موتلفه حزب ،انقالب ینمجاهد سازمان ،مشارکت حزب همچون

 .باشد مبارز

 ،ینآرمـ  نمحسـ  ،زاده تاج یمصطف ،یمرعش ینحس ،فرد یغفور حسن ،یانصار یدمج همچون یافراد یتهکم ینا در

 تـا  داشتند یفهوظ یمحتشم و یالر یموسو ،ینبو بهزاد ،یاوالد عسگر اهلل یبحب ،یانفرعطر محمد ،باهنر رضا محمد

 بـر  یملـ  منـافع  تقـدم  یو راهکارهـا  یاسـی س یهـا  جناح یانم یارتباط بست بن از رفت برون یبرا را یاساس یها گام

 .یندنما یامه یعموم اعتمادو کسب  مردم مطالبات ینتأم و یحزب یداتعا

 یـت و جمع پزشـکان  یاسـالم  جامعه ،ینمهندس یاسالم جامعه ،موتلفه تشکل چهار یروهایاز ن یجمع آن موازات به 

 کـه  انقـالب  یروهـای ن بر حاکم انفعال از رفت برون یبرا تا آمدند هم گرد 38 یوردر شهر یاسالم انقالب یثارگرانا

در  تـر  فعـال  حضـور  ینو همچنـ  یابنـد  دست خود اهداف بهنتوانستند  ششم مجلس و یجمهور یاستردر انتخابات 
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 ،ینظـر  یهـا  حـوزه  در ،یـر ت 18 یمـاجرا  همچـون  یتلخـ  حوادث آمدن یدپد از یاندوزو عبرت  یاسیس یها صحنه

 .یندنما خود یبازساز به اقدام یرفتار و یساختار

 علـی   ،ییفـدا  ینحسـ  ،نـژاد  یاحمـد  محمـود  ،هنربا رضا محمد شامل جمع ینا فعاالن از نفر 12 ،نشست ینا یاندر پا

 هـم  گـرد  یترقـ  رضـا  یدحم و یاوالد عسگر اهلل یبحب  ،یرانیشم یرضاعل  ،یمتک منوچهر ،پرورش اکبر یعل ،یداراب

 یا خامنـه  اهلل یتآ حضرت یرهبر و )ره( ینیخم امامو روش  یرهس به یبند یپا خود، نشست خاتمه در آنان .آمدند

کـار   شـروع  یبرا نفره 12 گروه ینا .کردند یمعرف یاسیس یها در عرصه تر پررنگ یحضور یهما دست عنوان به را

 .یدندگز بر خود یبرا را «یاسالم انقالب یروهاین یهماهنگ یشورا»عنوان 

 اسالمی ایران آبادگران

 انقـالب  اییروهـ ن یهمـاهنگ  یشـورا » ،روسـتا  و شـهر  یاسـالم  یشـوراها  دوره یندومـ  انتخابـات  به شدن یکنزد با

 سـرانجام  ،یاربسـ  های یزنیرا از پس .دهد شرکت شوراهادر انتخابات  یدجد نام با را یتشکل گرفت یمتصم «یاسالم

 یتمسـئول  ییفـدا  ینو حسـ  نـژاد  یاحمـد  محمـود  یـان آقاقرار شـد   و یدرس یبتصو به «یاسالم یرانا آبادگران» نام

 در د.یرنـ بگ عهده بر مهم یها شهرستان و ها استان مراکز ،ر تهراند را یانتخابات یغاتتبل یتهدا و ها یداکاند انتخاب

 ائـتالف » نـام  بـا  گمنام یانگرا از اصول یتعداد ،یاسیس شده شناخته یها گروه یغاتتبل بحبوحهو در  1581 بهمن 21

 .کردند یتموجود اعالم تهران شهر یدر شورا حضور جهت «یاسالم یرانا گران آباد

و مسـوول   تهـران  یفنـ  دانشـکده  یمعمار رشته استاد ،چمران یمصطف یدشه تر کوچک ادربر چمران یمهد مهندس

 عهـده  بـر  یـز ن را آنـان  ییسخنگو که بود گروه ینا فرد ینتر شاخص ،مقدس دفاع یها و ارزش آثار حفظ یادبن سابق

 یناول در .کرد مطرح وهگر یمحور شعار عنوان به را «آباد یشهرمسئوالنه و  یعملکرد ،آگاهانه یانتخاب» او .داشت

 علوم دانشکدهو استاد  مجلس گذشته ادوار یندهنما یبانیش عباس کترد ،چمران بر عالوه ،گروه ینا یمطبوعات جلسه

 یعلمـ  یـأت ه عضـو  خواه سلطان یننسر ،و صنعت علم دانشگاه یعلم یأته عضو یعتمداریشر نادر ،تهران یپزشک

 حضـور  یـز ن یعصـنا  ارشـد  کارشـناس  یـادی ب حسن و آزاد دانشگاه یعلم یأته عضو دانشجو خسرو ،الزهرا دانشگاه

 .داشتند

 «یملـ  وفـاق  سـند  ینتر محکم» را یهفق یتوال و یاساس قانون به التزام ،گانه پنج یثاقدر م آبادگران ائتالف یسخنگو 

و  یشخصـ منـافع  بـر   یملـ  منـافع  یحترج ،خواه عدالت فرهنگو گسترش  ی تبع بردن یناز ب یبراو از تالش  خواند

 نظـر  بـه و احتـرام   یـت جمع یـری گ یمتصـم  یمنطقـ  روال بـه  یبندیو پا عمل دردر گفتار و سالمت  صداقت ،یاسیس
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در  شـوراها  هـای  یکرسـ  درصـد  34و روسـتا   شهر یاسالم یشوراها انتخابات دوره یندر دوم ت.گف سخن یتاکثر

 به شهر یشورا یکرس 13 یتمام یزندر تهران  .گرفت قرار آبادگران نوظهور ائتالف یروهاین یاردر اخت کشورسراسر 

 یرا کسـب  بـه  موفـق  تنهـا  زاده تـاج  یمصـطف  یعنی خرداد دوم یاسیس چهره ینتر قبراق و درآمد گران آباد یرتسخ

 .یدگرد ی شرا واجد افراد درصد 4/1 اعتماد

 رضایی محسن حامی یانگرا اصول

 مثـل  یافـراد  توس  عدالت و توسعه حزب یستأس یبرا یساز ینهزم یجمهور یاستر نهم دوره انتخابات خالل در

 محسن ستاد در ... و ینانیمز آذر، عادل ،ییرضا یدوارام ،ینیاالم روح ینعبدالحس ،یکن ییطال رضا ،یریام یرعلیام

 و یهنشـر  یانـداز  راه بـا  را خـود  یتفعال اصالحات به موسوم دوره اواس  در ییرضا محسن گروه .شد آغاز ییرضا

 یهـا  تشـکل  درون از یـرو ن یآور جمـع  .کـرد  آغـاز  -یافت نام ییرتغ تابناک به بعدها که -بازتاب نام به یتیسا سسپ

 .دهـد  توسـعه  را خـود  هـای  یـت فعال بتوانـد  کـه  بـود  آورده وجود به مجموعه ینا ینب در را یدواریام ینا ییدانشجو

 در یفرعـ  یونفراکسـ  یلتشک یزن و «یانگرا اصول یرراگف ائتالف» مثل ینیعناو با یانتخابات مستقل یها ائتالف یلتشک

 .بود گروه ینا یها تالش یگرد از هشتم، و هفتم مجلس یانگرا اصول یونفراکس

 امـام  بـه  ییرضا محسن نامه انتشار سر بر یرفسنجان یهاشم و ییرضا محسن یانحام ینب مگو بگو یک 1584 سال در

 یگرهمـد  بـه  نهـم  دولت از انتقاد محور حول مجموعه دو ینا بعد یمدت اام داد، رخ یلیتحم جنگ یانیپا یها ماه در

 به ائتالف یک یریگ شکل ینهزم اما نداشت، یچندان دوام چه اگر اهلل حزب نام به یونیفراکس یلتشک .شدند یکنزد

 ینفـر  زارهـ  صد یانتخابات اجتماع یک یلتشک یهداع که ساخت فراهم هشتم مجلس انتخابات آستانه در را نام ینهم

 یانتخابـات  رقابـت  در حضـور  از یبافقال که آن از پس .یدنپوش تحقق لباس گاه یچه که ای یهداع داشت، را تهران در

 بودنـد،  کـرده  آمـاده  یبـاف قال بـا  یهمراهـ  یبـرا  را خـود  کـه  یافـراد  ،کرد نظر صرف یجمهور یاستر دهم دوره

 یبـاف قال یـان حام از یگـر د یگروهـ  البته .یدندبرگز ار ییرضا محسن از یتحما و عدالت و توسعه حزب با یهمکار

 یـان رهپو یـت جمع و گرفتنـد  فاصـله  یو از یجتدر به یجمهور یاستر نهم انتخابات در ...( و یسرور ،یزاکان مثل)

 البته و کرد یتحما نژاد یاحمد از یجمهور یاستر دهم انتخابات در یتجمع ینا .دادند یلتشک را یاسالم انقالب

 را ... و یمیرح ،کردان مرحوم ،ییمشا از یتحما مثل نژاد یاحمد های یشگرا از یبرخ به نسبت خود یدانتقا یمش

 .کرد حفظ
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 اهلل حزب انصار

 از اسـتقالل  یکردرو .شد منجر یدیجد یاسیس یها گروه یستأس به ها یبند جناح در تحول هفتاد، دهه دوم یمهن در

 یها ارزش از دفاع یتجمع اهلل، حزب انصار .بود یستأس تازه یها وهگر یریگ شکل عامل ینتر مهم مشهور جناح دو

 .روند یم شمار به ها گروه ینا ینتر مهم یسازندگ کارگزاران حزب و یاسالم انقالب

 یفرهنگـ  یخونشـب  یهـا  جلـوه  به نسبت مقدس دفاع یها جبهه از بازگشتگان یختگیبرانگ به اهللانصار حزب  یستأس

 را زنـان  از یبرخـ  یبـدحجاب  مثـل  یموضوعات مقدس، دفاع دوران همانند یختگیبرانگ ینا داابت .شد یم مربوط غرب

 اذهـان  ،یزیـون تلو و ینماسـ  ،کتـاب  مطبوعـات،  عرصـه  در یفرهنگـ  تهـاجم  بازتـاب  یجتدر به اما .داد یم قرار هدف

 یاجـرا  از پـس  سـال  چنـد  .داشـت  یوامـ  یفرهنگـ  کالن معضالت رفع یبرا ییجو چاره به را یالله حزب یروهاین

 یهـا  دغدغـه  بـه  یـز ن هـا  یـزی ر برنامـه  در عـدالت  عنصـر  یفراموش از ینگران یسازندگ دوران یاقتصاد های یاستس

 یاعتراضـ  اجتماعـات  یلتشـک  بـه  متشـکل  یـر غ صورت به ابتدا یالله حزب جوانان .بود شده اضافه قشر ینا یفرهنگ

 جوانـان  از یگروهـ  یسـو  از را «اهلل حـزب  انصـار » نـام  به یتشکل یجادا ،یهماهنگ به یازن احساس اما .زدند یم دست

 .داشت یپ در یا جبهه و یجیبس سابقه یدارا و ینمتد

 یاعضـا  ینتر شده شناخته .گرفت یتفعال مجوز ارشاد وزارت از 1373 آذر 2۲ در اهلل حزب انصار یفرهنگ موسسه

 ... و زاده کـاظم  ،ینمکـ  ده مسـعود  محتشـم،  یدلحمعبدا ،کرم اهلل ینحس مثل یافراد یستأس بدو در اهلل حزب انصار

 -شد یم یعتوز تهران جمعه نماز در ابتدا که -ینالحس لثاراتیا یهنشر در قبل ها مدت از گروه ینا یها نظرگاه .بودند

 نمـداحا  از یبرخـ  و یتب اهل ذکر محافل یقطر از خود یاجتماع بدنه با گروه ینا یممستق ارتباط اما .یافت یم انتشار

 نـام  بـه  اخـالق  اسـتاد  یـک  محفل در آن از یشپ ها مدت ها آن .گرفت یم صورت یارض منصور حاج مثل یا جبهه

 ها آن .کرد یم یسخنران افراد ینا یبرا یو برادر ینجف مرحوم درگذشت از پس اما .یافتند یم حضور ینجف یدعلیس

 یپـرواز  نـام  بـه  جبهـه  در حضـور  سـوابق  یرادا البتـه  و ناشـناخته  جـوان  یروحـان  یـک  یهمراه از محفل، ینهم در

 بـه  خود گذشته یالتتما واسطه به 1533 خرداد دوم از پس پرالتهاب دوران خالل در یپرواز .بودند شده برخوردار

 بعـد  یمـدت  و گرفـت  فاصـله  یـت وال یحـام  یاسـی س هـای  یانجر از بلکه و اهلل حزب انصار از چپ، به موسوم یانجر

 .شد یمنزو

 بـه  را هـا  آن مقدس دفاع مقوله با آنان یرینهد ارتباط و یدجد یاسیس و یفرهنگ موضوعات در اهلل زبح انصار ورود

 روشـنفکران  یگـر د بـا  را یارتباطـات  افـراد،  ینا از یبخش یبترت ینهم به .بود ساخته یلمتما ینیآو یدشه یها نظرگاه
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 و یمقـام  قـائم  محمـد  یدسـ  مثـل  یشینواند عالمان و یرینص یمهد ،یرشکاکم یوسفعلی مثل یسممدرن منتقد یمذهب

 .بودند کرده یداپ یپورازغد یمرح حسن

 کـه  یـب ترت ینبـد  .کـرد  یمتقسـ  بخـش  دو بـه  را هـا  آن ،اهلل حـزب  انصـار  گروه یاعضا در یقهسل اختالف یجتدر به

 بـه  و... یکشـان  یمجتبـ  مثـل  یگـری د افـراد  با همراه را اهلل حزب انصار یفرهنگ موسسه یتمحور محتشم یدعبدالحم

 یئـت ه و اهلل حـزب  یاندانشـجو  یـه اتحاد مثـل  یـدی جد یها قالب در را خود همراهان کرم اهلل ینحس و گرفت دست

 یهنشـر  انتشـار  و یمطبوعـات  کـار  بـه  یـز ن ینمک ده مسعود .داد سامان یمعنو یایاح شعار با و اهلل حزب یمعنو یاسیس

 ،کـرد  یمـ  منتشـر  را آن یرینصـ  یمهـد  آن از یشپ که را صبح یهنشر بعد یمدت او .آورد یرو جبهه سپس و شلمچه

 .گرفت کار به خواهانه عدالت های یدها یغتبل یبرا

 یژگیو تنها که یگروه را اهلل انصار حزب جامعه، یاسیس یاتادب در کردند یسع همواره یاسیس های یانجر از یبرخ

 عطـاءاهلل  و ینـور  عبـداهلل  بـه  تعـرض  مثـل  ییاماجراهـ  در و کننـد  یمعرفـ  است، انطلب اصالح اجتماعات به حمله آن

 ده و کـرم  اهلل هـا  آن اشـاره  انگشت یانحجار یدسع ترور یحت و دانشگاه یکو یماجرا تهران، دانشگاه در یمهاجران

 ینفـوذ  عناصر از استفاده با ینهمچن ها آن .کنند اثبات را ادعاها ینا نتوانستند گاه یچه البته و رفت یم نشانه را ینمک

 یعنی گروه ینا یبتخر از فراتر یمقصد (اهلل حزب انصار از شده جدا یروحان) «یپرواز» و یمیابراه فرشاد یرام لمث

 یحد در پروژه ینا یتاهم .کردند دنبال را ... و نگهبان یشورا یفقها مثل نظام و انقالب بزرگان یتشخص یبتخر

 به یدهد یکاییآمر یادبن عضو) سیکه الهه و یعباد رینیش مثل یافراد و یرهام محسن دکتر مثل یدان حقوق که بود

 رفتـه  یدرونـ  انشعاب و یرونیب یفشارها دنبال به اهلل حزب انصار حال هر به .کردند ینههز آن یبرا را (بشر حقوق ان

 ... و یمـذهب  هـای  یئته و یاجتماع یها قالب در را خود یتفعال آن یاعضا و شد یلتبد کوچک گروه چند به رفته

 .دادند دامها

 ها ارزش از دفاع جمعیت

 از یگروهـ  بود، مشهور جناح دو از استقالل طالب و یمذهب دغدغه یدارا جوان قشر از برآمده اهلل حزب انصار اگر

 دنبـال  یکـدیگر  بـا  جنـاح  دو سـاختن  یـک نزد شعار با را جناح دو از یطلب استقالل از یگرید نوع هم یاسیس عناصر

 بـا  1534 مـاه  بهمـن  در یعنی پنجم مجلس انتخابات آستانه در یاسالم انقالب یها ارزش از دفاع یتجمع .کردند یم

 یدارا یرانـی ا حجـاج  سرپرسـت  یشهر یر یمحمد اهلل یتآ حزب ینا محور .کرد یتموجود اعالم ای یانیهب انتشار

 اطالعـات  وزارت رد را یشـهر  یر یجـا  یـان فالح یوقت یرفسنجان یهاشم دولت شروع با .بود یفراجناح یا وجهه
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 آن از یـز ن و... یعـی رب یعلـ  ،یکتاج محمدرضا ،یانحجار یدسع مانند چپ به موسوم یانجر یاعضا از یبرخ گرفت

 بعثـه  یمقام قائم که ماند یباق یشهر یر کنار در چنان اطالعات وزارت یرانمد جمله از یپورنجات .بودند شده جدا

 خاسـتگاه  واسـطه  بـه  یـری وز نخسـت  اطالعـات  بـا  یهمکار سابقه بر هعالو یپورنجات .شد سپرده یو به حج در امام

 یاصل دهندگان یشنهادپ ها گمانه یبرخ اساس بر .بود یتروحان با یتر یقو ارتباط یدارا قم، شهر یعنی اش یمبارزات

 او رینهید یاران یعتمداریشر محمد یزن و یپورنجات ،یشهر یر به یاسالم انقالب یها ارزش از دفاع یتجمع یلتشک

 و ینـی راز یعل یعنی یهقضائ قوه سپس و یحقان مدرسه در یشهر یر دوستان .بودند حج بعثه و اطالعات وزارت در

 یـز ن (ع) یمعبـدالعظ  حضرت یتتول یتمسئول .بودند ها ارزش از دفاع یتجمع مؤسسان جمله از یزن ینیانحس اهلل روح

 .بود داده قرار یدالتأسیسجد یتجمع ینا یگاهپا صورت به را آن نفوذ یذ های یتشخص و یر شهر

 یر» آنچـه  .نداشـت  مرحـوم  آن یفراجنـاح  یـه روح جـز  یلیدل یزن جمع ینا در یابوتراب اکبر یدعلیس مرحوم وجود

 مثـل  یموضـوعات  از ینگرانـ  ابـراز  و یاسـالم  انقـالب  یهـا  ارزش از مسـتمر  دفاع و یجترو ساخت یم مطرح «یشهر

 اعتقاد به که بود «یمدن یمدارا یا الملل ینب یستیهمز یبندهفر عنوان تحت یجیبس و ینقالبا یزهانگ یانزوا ،یبرالیسمل»

 دنبـال  را ملـت  جانبـه  همـه  یوابسـتگ  بازگردانـدن  و انقـالب  اسـتحاله  که بود هایی یانجر و افراد یردپا» یشهر یر

 مواضـع  و یکـال راد یاقتصـاد  هـای  ییـر گ موضع یزن و مواضع ینهم بر ابتدا در یزن یپورنجات مثل یافراد «.کردند یم

 یبرخـ  با یپورنجات نگاه یهزاو تفاوت یها نشانه یناول اما .داشتند یدتأک «یرخودیغ» یانجر با یمرزبند یدارا یاسیس

 یسـخنگو  .شـد  ظـاهر  «کـارگزاران  نبـودن  یبـرال ل» بـر  او یـد تأک یـان جر در یـت جمع یـن ا مؤسـس  یاعضـا  از یگرد

 .کرد یدتأک خود متبوع گروه بودن یبرالیل بر حتصرا به بعد سال چند کارگزاران

 کرد یسع حج بعثه در خود یگاهجا از استفاده با یجمهور یاستر دوره ینهفتم انتخابات یانجر در سپس یپورنجات

 یهـا  تشـکل  در یدودسـتگ  یجـاد ا یبرا یشهر یر یمحمد اهلل یتآ ینامزد موضوع و ها ارزش از دفاع یتجمع از

 یلهوس را بعثه در حج یاما در بزرگ یعلما حضور دوستانش و یپورنجات .یدجو بهره ینمدرس عهجام مثل یدار یشهر

 از دفـاع  یـت جمع یـت بـر فعال  یانیپا نقطه یاگو 1533 خرداد انتخابات یجهنت .بودند یافته منظور ینا تحقق یبرا یخوب

 یـن ا یـت فعال یخـاتم  دولـت  یهـا  مـاه  ینلاو در یعنی رخداد، ینا از پس ماه پنج درست که یا گونه به بود، ها ارزش

 یگـر د از را یمدژخـ  یا چهره آن، مطبوعات که بود شده همراه یانیجر با یپورنجات آن از پس .شد متوقف ،یتجمع

 محمـد  گـرفتن  قرار از پس یبترت ینبد .بودند کرده یمترس ینیراز و ینیانحس مثل ها ارزش از دفاع یتجمع یاعضا

 قـرار  ششـم  مجلـس  انتخابـات  در مشـارکت  حزب یانتخابات یستل در هم یپورنجات ،یتمخا ینهکاب در یعتمداریشر
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 و یمطبوعـات  یتفعال مشغول ،اصالحات به موسوم یانجر یافراط بخش به یبندپا عضو یک عنوان به تاکنون و گرفت

 .است بوده یاسیس

 :مبارز ونیروحان مجمع

 شد کشور ییاجرا تیریمد عرصه در یمختلف یها دگاهید رظهو موجب یاسالم یجمهور نظام اتیمقتض و تحوالت

 و هـا  قهیسـل  اخـتالف  تـأثیر  از زیـ ن نهـاد  نیـ ا ت،یـ روحان جامعـه  برجسـته  یاعضا نیب یدرون قهیسل اختالف لیدل به و

 ، (وقـت  جمهـور  سرئـی ) رهبـری  معظـم  مقام که زمانی و 1534 سال در جناح دو اختالفات .نماند مصون ها دگاهید

 اهلل آیـت  وزیـری  نخسـت  از سـنتی  راسـت  جنـاح  .شد تشدید دوباره ، داشت را مجلس به وزیر ستنخ معرفی قصد

 راسـت  جنـاح  کـه  ایـن  بـه  توجّـه  با .کرد می حمایت موسوی میرحسین وزیری نخست از چپ جناح و کنی مهدوی

  .شد بیشتر دولتش و وزیر نخست معرفی برای جناح دو بین رقابت بود، مجلس در نسبی اکثریت دارنده

 نخسـت  برای بیشتری شانس وی ،اسالمی شورای مجلس به پیام و موسوی آقای از خمینی امام حمایت به توجّه با امّا

 نماینـدگان  ،حـال  عـین  در ولـی  .کـرد  معرفـی  مجلـس  بـه  را وی ،وقت جمهور رئیس دلیل همین به ،داشت وزیری

 لهأمسـ  همـین  .ندادند رأی او به نفر ۲۲ هم هایتن در و کردند می مخالفت وی وزیری نخست با راست جناح طرفدار

  .شد مبارز روحانیون مجمع تشکیل و مبارز روحانیت جامعه روحانیون از گروهی جدایی مهم های زمینه از یکی

 هـا  آن همـه  کـه  چـرا  باشد یم یامام خ  یها تشکل تمام حال شامل 31 دهه در یاقتصاد یالگو درباره نظر اختالف

 درون یقسـال  اخـتالف  نـوع  یـب ترت ینهم به بودند کشور ییقضا و ییاجرا یگذار قانون یها گاهدست اندرکار دست

 سـازمان  و یاسـالم  یجمهـور  حـزب  یـت فعال همزمـان  یبـاً تقر توقـف  .بـود  یکسان یباًتقر ها تشکل ینا تمام یگروه

 .بود یتواقع ینهم بر یگواه یاسالم انقالب ینمجاهد

 عرصـه  وارد خـود  ینامزدها یبرا یغاتتبل حد در یانتخابات یها بزنگاه از گروه دو ینا اگرچه 33 تا 31 یها سال ینب

 هـا  آن یبرا یحزب مستمر مواضع اتخاذ کشور یجنگ و العاده فوق یتوضع و موجود اختالفات واسطه به اما شدند یم

 کنار در - کردند ینم یتفعال نام ینا با یرسم طور به بود ها سال که - یاسالم موتلفه یتجمع از یافراد .نبود ممکن

 یمهاجر یحمس یاراخت در حزب ینهم ارگان اما بودند آورده وجود به حزب ینا در را یتیاکثر عمالً مبارز یتروحان

 یاقتصـاد  هـای  یـدگاه د و نبـود  نظـر  هـم  (یا خامنه یالعظم اهلل یتآ حضرت) حزب کل یردب با یحت که داشت قرار

 خـرداد  11 در یاسـالم  یجمهـور  حـزب  یتفعال سان ینبد کرد ینم یغتبل را او ینپارلما یانحام و یموسو یرحسینم

 یاسـی س هـای  یـت فعال یتهـدا  نقـش  مبـارز  یـت روحان جامعـه  و کرد یلتعط را خود های یتفعال امام موافقت با 1533
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 از پـس  تشـکل  یـن ا یایاح با موتلفه یتجمع یاعضا یجتدر به .گرفت عهده بر را حزب ینا یانحام یاعضا یتاکثر

 جامعـه  قـاطع  یـت اکثر .گرفتنـد  سـر  از یمخف صورت به البته و یتروحان جامعه با همسو را خود های یتفعال دهه دو

 21 از اصـوالً  .دادنـد  یمـ  یلتشـک  آن یپارلمان یانحام و یموسو دولت یاقتصاد یکردرو منتقدان را مبارز یتروحان

 شـده  انتخاب یروحان تشکل ینا یمرکز یشورا یاعضا انعنو به 1531 یورشهر در که مبارز یتروحان جامعه عضو

 ینظراتـ  یلـی اردب یموسـو  و خواه یمعاد ،ینیخم جالل ،ییدعا ،یرفسنجان یهاشم یانآقا تنها بعد یها سال در بودند

 یجمهـور  حـزب  و مبـارز  یـت روحان جامعـه  ائـتالف  یبرق دوم مجلس انتخابات در .داشتند یموسو دولت با همسو

 .داد یم یلتشک کارگر خانه و معلمان یاسالم انجمن وحدت، یمتحک دفتر از متشکل یالفائت را یاسالم

 و یغفـار  یهاد ،ییدعا محمود یدس مثل یافراد نام نگرفتن قرار دنبال به سوم مجلس انتخابات زمان شدن یکنزد با

 یلتشک به یمتصم نداشتند یتعضو مبارز یتروحان جامعه در آنان اغلب که یونروحان از یتعداد ،یحجاز ینفخرالد

 یموسـو  محمـد  و (یموسـو  دولـت  ارشـاد  یروز) یخاتم محمد مرحله یناول در .گرفتند یدجد یروحان تشکل یک

 .رفتند دوم مجلس یسرئ یبنا یکروب سراغ به (کشور کل دادستان) ها ینیخوئ

 یجاللـ  و ییدعـا  اتفـاق  بـه  یـز ن یکروبـ  سـاختند  مطـرح  او با را مبارز یونروحان مجمع عنوان با یگروه یلتشک یدها

 امـام  ،یتوسـل  یـان آقا شـامل  نفـره  25 جمـع  یـک  1533 اسـفند  2۲ در و شـد  جـدا  مبـارز  یتروحان جامعه از ینیخم

 یدمحمدسـ  ،یرحمان ،یغفار ،یصانع حسن ،ینیخم یجالل ،یخلخال ،یخاتم ،یکروب ها، ینیخوئ یموسو ،یجماران

 ،یا درچه یموسو ینالد سراج زاده، نظام ،یان منتجب ،یاتب ،یانیشتآ ،یمیانرح ،یانصار یمحمدعل و یدمج ،یهاشم

 افـراد  گذاشـتن  کنـار  بـه  مبـارز،  یـت روحان جامعه کردن متهم با ای یانیهب در یروحان یدحم یدس و یارث یانک ،یابطح

 مجمـع  یلتشـک  ...و «مستضـعفان  و ینمحـروم  از دفـاع » مثـل  ییهـا  ضابطه از خارج و مقبول یرغ یاسام طرح و صالح

 ایشـان  ضـمنی  موافقت (ره) امام به ای نامه طی 33 فروردین رد د...کر اعالم را آن یانتخابات یستل و مبارز یونروحان

 .آمد وجود به روحانیت در جناح دو رسماً و شد یافت در

 مجمع یریگ شکل لیدال

 .1 :از اسـت  عبارت شد، ونیانروح مجمع یریگ شکل و مبارز تیروحان جامعه در انشعاب باعث که یلیدال جمله از

 بخش وحدت و اول طراز یها تیشخص شهادت .2 ؛مشترک دشمن خطر کاهش و انقالب جاناتیه کردن فروکش

 سیاسـت  اقتصـادی،  مسـائل  در دیـدگاه  اخـتالف  پیـدایش  .5 ؛یبهشت و یمطهر دیشه همچون مبارز تیروحان جامعه

 رامـون یپ نظـر  ختالفا :همچون تروحانی جامعه درون و دولت هیأت مجلس، در آن ظهور و ...و فرهنگی خارجی،
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 و مـردم  یاسـ یس مشـارکت  نـوع  ؛ (ره) امـام  از تیتبع حدود ؛یرهبر اراتیاخت حدود ؛کار قانون و یارض اصالحات

 یانتخابـات  مواضـع  و عملکردها برخی از مبارز تیروحان جامعه یاعضا از یبرخ یتینارضا .4  .یاداقتص های سیاست

 کـه  بودنـد  یسـت یل مخـالف  1533 سـال  در تیـ روحان جامعـه  یاعضـا  از ها ینیخوئ یموسو و کروبی یآقا مثالً) آن

 شـده  حـذف  ییدعـا  یآقـا  مثـل  یافـراد  ستیل نیا در که چرا بود، داده سوم مجلس انتخابات یبرا مرکزی یشورا

 بـه  گـر ید یافراد و هستند دارها هیسرما طرفدار که ندوش حذف ستیل از یافراد دیبا که داشتند اصرار ها این و بودند

 (گردد اضافه آن

 انشعاب درباره (ره) امام دگاهید

 انیـ م در (ره) امـام  حضـرت  بـا  را موضـوع  انشـعاب،  بـر  یمبنـ  خـود  میتصـم  اجـرای  از قبل ونیروحان مجمع رهبران

 از نفـر  دو .ودشـ  یتلقـ  تیـ روحان نهـاد  درون در اختالف ینوع امر نیا که داشت وجود شائبه نیا که چرا ،گذاشتند

 نیعـ  در .فرمودنـد  یشـفاه  موافقـت  شـان یا ابتدا دند،یرس (ره) ماما خدمت ها ینیخوئ و کروبی انیآقا مجمع یاعضا

 امـام  خـدمت  مجمـع  مرکـزی  یشورا یامضا با یا نامه مجمع، تشکیل با (ره) امام حضرت موافقت ابالغ از پس حال

 باعـث  را تشکل نیا بلکه ندانستند اختالف هیما تنها نه را دیدج تشکل ،مکتوب صورت به شانیا و شد فرستاده (ره)

 .کردند یتلق ،ها دیدگاه شدن تر فافش

 انشـعاب » :اسـت  شـرح  نیـ ا بـه  اسـت  شـده  داده جـواب  مجمع نامه به 23/1/33 خیتار در که (ره) امام نامه از یبخش

 اسـت  یمـوقع  آن در اختالف .ستین الفاخت یمعنا به دیجد تشکیالت جادیا و مستقل دهیعق اظهار یبرا تشکیالتی

 از مـن  کـه  یشـناخت  بـا  حمـداهلل  بـه  کـه  کند پرخاش گرانید به خود نظرات شبردیپ یبرا کسی هر ناکرده یخدا که

 «.گرفت نخواهد صورت کاری نیچن دارم انقالب کار اندر دست ونیروحان

 (ره) امـام  حضرت موافقت از بعد مبارز تیروحان جامعه از مبارز ونیروحان مجمع یسو از تشکیالتی درون انشعاب 

 فرصـت  یاسـالم  یشـورا  مجلـس  دوره نیسـوم  انتخابـات  بـا  اعـالم  نیـ ا تقارن به توجه با .شد آغاز یعیوس شکل به

 شـش  تنهـا  تهـران،  ندگانینما نفره 51 فهرست از سان نیبد گرفت؛ قرار دیجد تشکل نیا اریاخت در یعیوس یغاتیتبل

  .بودند مشترک ستیل از هم ها آن از تن 2 که افتندی راه مجلس به تیروحان هجامع کاندیداهای از نفر

 ونیروحان مجمع هیاول و یاصل یاعضا

 دیس ،یتوسل رضا محمد ها، ینیخوئ یموسو محمد دیس ،کروبی یمهد از: بودند عبارت مجمع اولیه و یاصل یاعضا

 یعل دریح ،یا خامنه یهاد دیس پور، یمحتشم اکبر یعل دیس ،یجماران امام یمهد دیس ،یصانع حسن ،یخاتم محمد
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 یعل محمد ،یانصار یعل محمد ،یهاشم محمد دیس ات،یب اسداهلل ا،ین منتجب رسول ،یخلخال صادق ،ینیخم یجالل

 یعلـ  محمـد  ،یانیآشـت  اکبـر  یعل ،یالر یموسو عبدالواحد ،یموسو الدین سراج دیس ،یرحمان یمحمدعل ،یصدوق

 دیس ،یدعائ محمد دیس ،یروحان دیحم دیس ،یارث کیان اهلل حجت ،یغفار یهاد ،یابطح یعل محمد دیس زاده، نظام

 .انیمیرح نیحس محمد ،ییوال یسیع ،یرانصا دیمج ،یا درچه یتق

 ییعبـا  اهلل تیـ آ ،یلـ یاردب یموسـو  اهلل تیـ آ ،یصـانع  وسـف ی اهلل تیآ به توان یم تشکل نیا به لیمتما روحانیون از

 محقـق  یمصـطف  دیسـ  ان،یهاشـم  نیسـ ح ،یجم اهلل تیآ ،یدیمف نور اهلل تیآ ،یبجنورد یموسو اهلل تیآ ،یخراسان

 .کرد اشاره یرهام نمحس و یزیتبر یموسو محسن داماد،

 ونیروحان مجمع یها تیفعال

 مجمع و شد دهیبرگز مجلس سیرئ عنوان به کروبی یمهد سوم، مجلس در تهران های کرسی اکثریت کسب از پس

 دوره یـک  مـدت  بـه  تنهـا  مجلـس  بر چپ جناح حکومت .شدند حاکم مجلس بر داشتند چپ نگرش که ونیروحان

 ، (ره) امـام  حضـرت  حلـت ر ،یسازندگ دوران آغاز و جنگ توقف بس، آتش رشیپذ و قطعنامه قبول و آورد دوام

 ،یریـ وز نخسـت  پسـت  حـذف  و جمهـور  سیـی ر بـه  گسـترده  اراتیاخت یاعطا و ،یاساس قانون در اصالحات انجام

 توس  بود تهران مبارز تیروحان جامعه یاعضا از که یا خامنه اهلل تیآ ،(ره) امام رحلت با .کرد دگرگون را  یشرا

 .شد دهیبرگز یرهبر سمت یبرا خبرگان مجلس

 کـه  یا گونـه  بـه  شد یم یمعرف امام نظر مورد یکاییآمر اسالم سمبل عنوان به یبرق ،مجمع ینا یانتخابات یغاتتبل در

 یاعضـا  از یتعـداد  یتعضو .بود یافته یتعموم یغاتیتبل یکردرو ینا امام، یسو از گروه ینا تشکل یرشپذ از پس

 بر راحل امام یدتأک و امام با یکن یمهدو اهلل یتآ یدارد یماجرا .افزود یم شائبه ینهم بر یزن تشکل ینا در امام دفتر

 23 یـام پ در امـام  اما نشد یعلن انتخابات بر یاثرگذار از امام یزپره لیدل به تنها یدارد ینا در انتساب ینا بودن مردود

 جامعـه  مبـارز  یـت روحان جامعـه  یـه عل یبـی تخر یفضـا  پاسـخ  جمـالت  یـن ا با (جنگ یانپا آستانه) 1367 مردادماه

 اسالم و کنند یم حمله است عالم و یروحان چه هر به استثنا بدون که یگرد یکسان» :دادند جمالت ینا با را ینمدرس

 نـاب  اسـالم  شکسـت  به ناکرده یخدا که پویند یم را خطرناک بس یراه نمایند یم یمعرف یکاییآمر اسالم را ها آن

 «.شود یم یمنته یمحمد

 یـت روحان جامعـه  و یونروحان مجمع ینب وفاق یبرا یزن (یا خامنه یالعظم اهلل یتآ) وقت جمهور یسرئ زمان آن در

 بودند، شده خوشحال آن یلتشک از راحل امام ینیخم احمد حاج گفته به که جلسه ینا در دادند یلتشک را یا جلسه



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 83  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 اختالف مبارز یتروحان با که ینا گفتن با ها ینیخوئ یموسو شد یم یکنزد مثبت یریگ یجهنت به ها بحث که یزمان

 ینبـ  در کـدورت  یفضـا  هتوسـع  باعـث  نبـود  آن از یـزی گر البتـه  که انشعاب ینا .ساخت نافرجام را آن دارد ییمبنا

 تقابـل  یـان در جر .نبودنـد  یکسان یکردرو نظر از مبارز یونروحان مجمع یاعضا .شد رزمندگان و یاندانشجو طالب،

 وادار منتقدانـه  یا نامـه  نوشـتن  بـه  را مجمـع  یـن ا یرکـل دب یروحـان  یدحمیدسـ  مثل یافراد امام با یمنتظر یآقا یطلب

  صراحت به (یاسالم انقالب یمرکز یتهکم فرمانده ینآخر) یموسو ینالد راجس مثل یفرد زمان ینهم در اما ساختند

 .وانداشت یشگرا ینا در یدنظرتجد به را او هم یمنتظر به امام (3/1/38) نامه یحت و بودند یمنتظر هواداران از

 عنـوان  بـه  وقـت  جمهـور  یسرئ انتخاب و امام رحلت ،یاساس قانون یبازنگر یانجر در یریوز نخست پست حذف

 1538 سـال  اول یمهن در یجمهور یاستر به یرفسنجان یهاشم یآقا انتخاب و یهفق یتوال یگاهدر جا یشانا ینجانش

 تحت مبارز یونروحان مجمع اندازه به یگروه یچه یدشا و داشت یاسیس های یبند دسته یتوضع بر یتوجه قابل اثر

 .نگرفت قرار مهم یدادهایرو ینا یرتأث

 بـه  (ره) امـام  رحلـت  از پـس  روز یمنـ  در مبارز یونروحان مجمع یاعضا از یتعداد یرسم یرغ خبارا یبرخ اساس بر

 .داشتند نظر یرهبر یگاهجا در گرفتن قرار یبرا (یالعال مدظله) یا خامنه یالعظم اهلل یتآ حضرت از یرغ هایی ینهگز

 مجمـع  کـل  یـر دب یـد جد یرهبـر  .دادنـد  یمـ  یـق تطب یـد جد ی شـرا  بـا  را خود یستیبا ،یرهبر به یشانا انتخاب با اما

 یموسـو  یدمحمدسـ  یعنـی  ،تشـکل  ینا مهم یتشخص یندوم و کردند ابقا یدشه یادبن اداره یتمسئول در را یونروحان

 یستأسـ  تـازه  یگاهجا در یزدیمحمد  اهلل یتآ گرفتن قرار از پس البته .یدندبرگز خود مشاور عنوان به را ها ینیخوئ

 دادسـتان  یتمسـئول  در ها ینیخوئ یموسو حضور ادامه ها، یشگرا نوع به توجه با که بود یعیبط ،یهقضائ قوه یاستر

 و یشهربان ،یاسالم انقالب یتهکم ادغام با یانتظام یروین یریگ شکل دنبال به ینمچنه د.نباش یرپذ امکان کشور کل

 یـه فق یول یندهنما عنوان به یرحمان یمحمدعل  االسالم حجت یعنی مبارز یونروحان مجمع یاعضا از یکی یژاندارمر

 .شد منصوب یرون ینا در

 در - بــود مبــارز یونروحــان مجمــع یاعضــا بــا یخــوب روابــ  یدارا کــه - یحجــاز  االســالم حجــت گــرفتن قــرار

 یگـر د و تشـکل  یـن ا از دارنـد  قصد انقالب معظم رهبر که داد یم نشان یرهبر معظم مقام یتب یدیکل های یتمسئول

 دو زمـان  آن از .ببرنـد  بهـره  نظـام  اهـداف  یشبردپ در بودند یشانا با یمتفاوت یقسال یدارا زمان آن تا هک ییها تشکل

 ینـی خم یجاللـ  ،یمیـان رح ،یروحان یدحم یدس یانآقا همانند یافراد .بود یترو قابل تشکل ینا در متفاوت یشگرا
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 وزن که یدفهم شد یم ینچن تشکل ینا از یگرید خشب رفتار از اما .بودند یدهبرگز را یرهبر با معتقدانه یهمراه ...و

 .قائلند خود یگروه اهداف یبرا را یشترب

 سـه  هـر  یـت حما و مردم قاطع یرأ با یرفسنجان یهاشم یآقا ،یا خامنه یالعظم اهلل یتآ یرهبر آغاز از پس یاندک

 امـا  .گرفـت  قرار یجمهور یاستر یگاهجا در (یونروحان مجمع و یتروحان جامعه ،ینمدرس جامعه) یروحان تشکل

 در «امـام  یـاران  حـذف » مثـل  ییهـا  نغمه کشور وزارت به پور یمحتشم اکبر یدعلیس انتخاب عدم با و ابتدا همان در

 مجمـع  همفکـران  از یـز ن او کـه  را ینـور  عبداهلل یدجد جمهور یسرئ .شد آغاز مبارز یونروحان مجمع یحام محافل

 .کرد انتخاب کشور یروز عنوان به بود، مبارز یونروحان

 یـن ا .کردنـد  یمـ  یـاد  «پـور  یمحتشم یرهبر به یونافراط حذف» عنوان با ییرتغ ینا از یلاسرائ و یس یب یب یوهایراد

 بـه  تنـدروها » آن یسـو  یـک  در که کردند یم یاد حکومت در یدجد یبند دسته یک از یکاآمر یوراد یزن و یوهاراد

 یاگو .داشتند قرار «یرفسنجان یهاشم یرهبر به روها یانهم» آن، یگرد یسو در و «پور یمحتشم اکبر یدعلیس یرهبر

 کـرده  بـاور  را یبنـد  دسـته  یـن ا یـز ن آن بـا  یسو هم یها گروه و یونروحان مجمع در او دوستان از یبرخ و یمحتشم

 یـده ا یدارا را یـد جد دولـت  و امـام  دوران یخـارج  یاسـت س یـز ن و یاقتصـاد  هـای  یوهشـ  مدافع را خود ها آن .بودند

 نـام  بـه  ای یهنشـر  کشـور  وزارت دوران یانپا از پس یمدت پور یمحتشم .کردند یم قلمداد ها یوهش آن در یدنظرتجد

 و فقـر  جنـگ  یفراموش و یجهان نظام به کشور یوستنپ به نسبت ها یهداع ینهم یبتعق با که کرد یانداز راه را «یانب»

 .داد یم هشدار یاقتصاد عدالت و غنا

 یالگوهـا  مکـرر  تخطئه و یرفسنجان یهاشم دولت از مبارز یونروحان مجمع عضو ییدعا یدمحمودس کامل یتحما

 دولـت  بـه  مبـارز  یونروحـان  مجمـع  یاعضـا  از یگـر د یبرخـ  حمالت کنار در روزنامه، ینا در جنگ دوران ییاجرا

 بـروز  از (تشـکل  یـن ا یررسـمی غ ارگـان ) سالم روزنامه و یانب مثل یدجد مطبوعات یا و مجلس یها نطق در یهاشم

 و یهـان ک یراالنتشـار کث روزنامـه  دو آن از قبـل  تـا  .کـرد  یم یتحکا یدجد دوران در آن یاعضا ینب در نظر اختالف

 .بود ها آن با همسو افراد و یونروحان مجمع یاعضا یاراخت در کامل طور به اطالعات

 از انتقـاد  ینعـ  در) دولـت  از یتحما بحث در هجمل از یرهبر از یتحما یرو یزن یهانک روزنامه یدجد دوره در اما

 دوران یمطبوعات سویه یک یتوضع یگرد یبترت ینبد .داشت یدتأک (آن یفرهنگ و یاقتصاد یکردهایرو از یا پاره

 بـود  شده متوقف ی شرا ینا در (رسالت روزنامه) دولت منتقدان روزنامه تنها تحمل عدم و یموسو یرحسینم دولت

 یمسـئول  یرمـد  بـا  سـالم  روزنامـه  .داشت یازن مستقل روزنامه یک به خود نظرات یغتبل یبرا بارزم یونروحان مجمع و
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 بـه  موسـوم  جنـاح  ،یمتحک دفتر یاعضا ،یهانک موسسه سابق یسندگاننو از یتعداد و شد یستأس ها ینیخوئ یموسو

 .شدند کار به مشغول آن یریهتحر در ...و ینمجاهد چپ

 مرکـز  نـام  بـه  یسـی تأس تـازه  پـژوهش  مجموعـه  یتمسـئول  وقـت  جمهور یسرئ یسو از ینهمچن ها ینیخوئ یموسو

 در .کـرد  یمـ  یفـا ا را سـالم  روزنامـه  یعلم پشتوانه نقش مجموعه ینهم و بود گرفته عهده بر را یکاستراتژ یقاتتحق

 یقبلـ  شـکل  و یدولتـ  اقتصـاد  از شـدن  دور) یاقتصاد یدجد های یاستس یانب ماهنامه همانند سالم روزنامه اول وهله

 قرار هجوم مورد را (منطقه در غرب به وابسته یکشورها و اروپا با ییزدا تنش) یخارج یاستس یزن و (یتعاون اقتصاد

 ینـده نما) یخراسـان  ییرجـا  و (وقـت  جمهور یسرئ یپارلمان معاون) یمهاجران مثل یافراد یریگ موضع البته .داد یم

 تفـاوت  ینا یشنما اوج در پور یمحتشم .زد یم دامن یکردرو ینا به یکارآم با یممستق مذاکره لزوم بر یمبن (مجلس

 را ینحسـ  صـدام  عـراق،  بـه  یکاآمر حمله و عراق بعث ارتش توس  یتکو اشغال هنگام به یخارج یاستس در نگاه

 یاجتمـاع  و یاسیس بحران که یطیشرا در .شد یکاآمر با مقابله در او به کمک خواستار و خواند! زمان یدول خالد بن

 از یشـورو  ارتـش  خـروج  بـه  اشـاره  بـا  مبـارز  یونروحـان  مجمع همراهان بود، شده آغاز شرق بلوک یکشورها در

 سـقوط  از پـس  امـا  .بودنـد  بلـوک  یـن ا بـه  یشـتر ب یکـی نزد خواسـتار  گوربـاچف  یـد جد هـای  یاستس یزن و افغانستان

 مجمع ارگان سالم روزنامه (تهران به سفر از بازگشت از بعد بالفاصله) یرومان یستیکمون کشور رهبر «چائوشسکو»

 مـورد  سـفر  یـن ا تدارک خاطر به را امور خارجه یروز مجلس، در تشکل ینا یحام یندگاننما یزن و مبارز یونروحان

 منازعـه  وارد یتوال امر یتصد از پس بار یناول یبرا انقالب معظم رهبر که یا گونه به .دادند قرار یدیشد حمالت

 .خواندند «مسئول یرغ افراد» را یغاتتبل ینا اندرکاران دست و شدند ها جناح

 مبـارز  یونروحـان  مجمـع  برجسته عضو یخاتم محمد یدس دستان در یرفسنجان یهاشم یآقا دولت در ارشاد وزارت

 در .بـود  گرفته کار به را (مبارز یونروحان مجمع عضو یگرد) یابطح یمحمدعل مثل یافراد وزارتخانه ینا در او .بود

 از او بـا  موافقـت  مقـام  در مبارز یونروحان مجمع با همسو جناح یندگاننما از یکی یخاتم محمد به اعتماد یرأ زمان

 چالش حوزه به ،یسازندگ دولت در یرانشمد و او یبرالل یفرهنگ یکردرو اما .بود گفته سخن نفر 1411 یساز پاک

 مجمـع  یکـال راد یکردرو با یعلن صورت به زمان آن در یمخات البته .بود شده یلتبد یونروحان مجمع یبرا یدیجد

 خـود  بـه  خـود  ارشـاد،  یـر وز مقـام  در امـا  ،کـرد  ینم یهمراه یخارج یاستس و یاقتصاد مسائل در مبارز یونروحان

 مجمع عضو تنها) یخاتم محمد .رفت یم شمار به همسو یها گروه و یونروحان مجمع تشکل یبرا یقدرتمند یبانپشت

 بود، هشد همراه «یفرهنگ تهاجم» با نکهیا یبرا یو بر انتقادها و ها فشار شیافزا یپ رد (یرفسنجان یشمها دولت در
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 مطـرح  مخـالف  «اندیشـه » چـرا  کـه  نبـود  این به تنها منتقدان اعتراض 31 سال در .داد استعفا فرهنگ وزارت پست از

 دادند می قرار حمله مورد را اجتماعی اخالق که بود یمطبوعات و ها فیلم ها کتاب متوجه انتقادها بیشترین بلکه شود می

 از دیگـری  بخـش  .کردنـد  مـی  منتشـر  را اخـالق  خـالف  و شـرعی  غیـر  مسـائل  ...و سریال و رمان و قصه قالب در و

 بـه  کـه  بودنـد  معتقـد  آنـان  .بود فیلم و سینما چون مقوالتی در ارشاد وزارت کنترل عدم به ها روزنامه این اعتراضات

 بعضـاً  و دینـی  غیـر  ها آن کلی جهت که شود می ساخته کشور در هایی فیلم ،اسالمی ارشاد وزارت نظارت معد دلیل

 عملکـرد  گونـه  ایـن  حاصـل  ،منتقـدان  (عاشـقی  نوبـت  و رود، زاینـده  های شب نظیر) است انقالبی غیر و انقالبی ضد

 عشـق  مقولـه  بـه  سـطحی  صـورت  بـه  هکـ  دانسـتند  می هایی فیلم ساخت را سینما عرصه در گذاری سیاست و فرهنگی

 .دمیدند می جامعه در را ناامیدی و یأس روح یا و گرفتند می سخره به را اجتماعی و دینی های ارزش یا پرداختند می

 

 یرأ بـا  آنـان  مخالفـت  امـام  رحلـت  از پـس  دوره در آن ارگـان  و یونروحـان  مجمع های یریگ موضع یناول از یکی

 با مخالفت یناول یدشا و بود نگهبان یشورا به خبرگان انتخابات نظارت شدن سپرده درباره خبرگان مجلس یتاکثر

 بـر  یاساسـ  قـانون  صـراحت  رغـم  بـه  هـا  مخالفت ینا .شد ابراز گروه ینا یسو از نگهبان یشورا یاستصواب نظارت

 مصـوبات  از دفـاع  زومل بر انقالب معظم رهبر که ،شد یم ابراز یدر حال یزن و ینهزم ینا در خبرگان مجلس یاراتاخت

 .داشتند یدتأک ،ها آن ینمخالف یسو از یحت خبرگان مجلس

 یبرخ و نشدند قبول یگرد یبرخ ،نکردند شرکت یونروحان مجمع یاعضا از یبرخ نگهبان یشورا یعلم آزمون در

 از سالم روزنامه انتخابات ینا یبرگزار از پس .یافتند راه خبرگان مجلس به مردم یرأ با تشکل ینا یاعضا از یگرد

 در ی شـرا  واجـدان  سـوم  دو حضـور  عـدم  مثـل  یموضوعات کردن مطرح با یونروحان مجمع همفکران از یکی زبان

 .خواند یکالراد جناح طرفدار را مردم یتاکثر انتخابات

 عراق به حمله یبرا منطقه در یکاآمر ارتش حضور حساس ی شرا با همزمان که را یریگ موضع ینا انقالب یرهبر

 یمحتشـم  اکبـر  یدعلیس اما .خواندند ینمنافق و یکاآمر ،یلاسرائ یوهایراد یهشب و ها یبهغر به مربوط گرفت، صورت

 ضـد  اتهـام  او .دارد «یکـال راد و یامـام  خـ   جنـاح » که داشتند را یخط همان یقاًدق امام که شد یمدع بالفاصله پور

 را بودنـد،  خوانـده  ...و یلاسرائ یوهایراد سخن یهشب را ها نآ سخن انقالب معظم رهبر که یافراد درباره یهفق یتوال

 مجمـع  یاعضـا  از یبرخـ  یـب ترت ینبـد  .پرداخـت  اظهـارات  آن یندهگو از دفاع به و دانست «امام مخالفان» یسو از

 و بودنـد  داده قـرار  خـود  برنامـه  در را یشـان ا بـا  یررسـمی غ مقابلـه  ،یدجد یرهبر یها سال یناول همان در یونروحان
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 دوره یـک  آغـاز  و توسـ  مـردم    چهـارم  مجلس انتخابات در آنان انتخاب عدم به ها یریگ موضع نوع ینا ستمرارا

 .شد منجر یونروحان مجمع ساله چند یانزوا

 المسـلمین  و  االسـالم  حجـت  مسـئولی  مـدیر  بـا  (153۲) بیـان  ماهنامه انتشار با چپ به موسوم جریان 31 و 3۲ سال در

 المسـلمین  و  االسـالم  حجـت  مسـئولی  مـدیر  بـا  (1531) سـالم  روزنامـه  انـدازی  راه با سپس و محتشمی اکبر سیدعلی

 اقتصـادی  بعـد  در ویـژه  بـه  هاشـمی  آقـای  دولـت  هـای  سیاسـت  علیـه  انتقـادی  مواضـع  طـرح  بـه  ،ها خوئینی موسوی

  .پرداخت می

 روحـانیون  مجمـع  ویـژه  به و چپ به موسوم جناح با آن اکثریت که- سوم مجلس نمایندگان وجهه ،مسائل از برخی

 بـا  مجلس نمایندگان از ای عده مالقات آن، مهم نمونه که ساخت مخدوش امام خ  به معتقدان نزد در را -بود مبارز

 مجلـس  نماینـدگان  از نفـر  111 قریـب  ،31 سـال  اواس  در .بود (امام توس  وی عزل از پس سال 2 حدود) یمنتظر

 و مـردم  حساسـیت  هنـوز  زمـان  ایـن  در .رفتنـد  منتظری دیدار به جمعی دسته تصور به ناباورانه، اقدام یک در سوم

 یاد (ره) یخمین امام سوی از شده طرد چهره عنوان به وی از و بود زیاد بسیار منتظری آقای به نسبت انقالبی نیروهای

  .شد می

 از و بودنـد  شـده  معتقـد  تظریمن آقای مرجعیت به امام رحلت از پس نفر ۲1 حدود شاید مجلس، نمایندگان میان در

 تحلیل این با ،نمایندگان از عده این .دادند می تشکیل چپ طیف به متعلق افراد را آنان عموم که کردند می تقلید وی

 وی بـه  تقلیـد  بحـث  در داد، قـرار  تقلیـد  مرجع را وی توان می بنابراین و داشتند باور منتظری آقای عدالت به امام که

 نظـرات  از اسـتفاده  زمینـه  باید که شد مطرح مجلس نمایندگان از برخی سوی از بحث این تدریج به .کردند مراجعه

 نطقـی  در مسـو  مجلـس  بودجـه  و برنامه کمیسیون رئیس یالویر مرتضی مشخصاً و شود فراهم دوباره منتظری آقای

 .کرد مراجعه وی فقهی نظرات به باید نظام، معضالت حل برای که کرد اعالم

 جمعی دسته دیدار ،الویری و هاشمیان ازجمله مجلس رئیسه هیئت از افرادی هدایت با و ها سازی زمینه این دنبال به 

 ایـن  همـه  .شـد  منتقد سیاسی های جریان گسترده اعتراضات برانگیختن باعث و گرفت صورت منتظری با نمایندگان

 بـرای  را منفـی  نتیجـه  ایـن  منتظـری  بـا  جمعـی  دسـته  مالقات در مجلس نمایندگان اقدام رد یا تأیید در مواضع اعالم

 از را هـا  آن مردمـی  پایگـاه  حـدودی  تـا  و کـرد  مخـدوش  را ها آن به مردم اعتماد که داشت چپ به موسوم نیروهای
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 برگزاری برای الزم تدارکات و شد مبدل روز بحث به فضایی چنین در چهارم مجلس انتخابات .کرد خارج دستشان

 .آمد فراهم آن

 انتخابات بر نگهبان شورای نظارت نحوه بحث برسد، اجرایی مرحله به چهارم مجلس انتخابات که آن از قبل ها مدت

 یـری وز به) کشور وزارت و نگهبان شورای میان سوم، مجلس انتخابات جریان در آن از پیش .شد روز بحث مجلس

 آمـده  پـیش  نظر اختالف نامزدها، حیتصال رد و تأیید نحوه مشخصاً و نظارت نحوه سر بر (محتشمی اکبر علی سید

 در فق  نظارت های هیئت و هاست صالحیت رد یا تأیید اولیه مسئول ،اجرایی هیئت که بود معتقد کشور وزارت .بود

 شده تأیید افراد صالحیت احراز و کنند نظر اعالم توانند می اجرایی های هیئت سوی از شده صالحیت رد افراد مورد

 حتـی  کـه  بـود  معتقد نگهبان شورای اما .است کافی انتخاباتی رقابت در حضورشان برای اجرایی های هیئت سوی از

 .کرد صالحیت رد توان می هم را اجرایی های هیئت سوی از شده تأیید افراد

 شـورای  نظـارت  مرکـزی  هیئـت  رئیس و نگهبان شورای فقهای عضو رضوانی غالمرضا اهلل آیت 25/2/31 تاریخ در

 بـر  نظـارت  نحـوه  دربـاره  را شـورا  آن تفسـیری  نظـر  نگهبـان  شورای به خطاب ای نامه نگارش با نتخابات،ا بر نگهبان

 اسـت  کشور مهمه امور از انتخابات امر اینکه به نظر» .است آمده رضوانی اهلل آیت نامه در کرد خواست در انتخابات

 بعـد  مـن  و انـد  نموده شرکت انتخابات در شمگیرچ نحو به رأی اخذ های دوره تمام در انقالبی رشد با اسالمی امت و

 نگهبـان  شـورای  نظارت مستلزم امر این و بماند محفو  همچنان مردم آزادانه حضور که شود عمل نحوی به باید نیز

 گـاهی  نظـارت  و اجـرا  کیفیـت  در خصـوص  این در و گردد معمول کامل طرفی بی رعایت جهات، تمام در تا است

 و نـود  اصل مدلول مورد در را محترم شورای آن تفسیری نظر دارد استدعا مراتب به بنا رددگ می مطرح تداخل شائبه

 استصـوابی  اساسی قانون ۲۲ اصل در مذکور نظارت» :بود چنین نگهبان شورای پاسخ «.فرمایند اعالم اساسی قانون نه

 «.شود می هاکاندیدا صالحیت رد و تأیید جمله از انتخابات اجرایی مراحل تمام شامل و است

 در و گرفـت  صـورت  نگهبـان  شورای تفسیر همین اساس بر چهارم مجلس انتخاباتی نامزدهای صالحیت تأیید بعدها

 رد با .شدند صالحیت رد بودند رفته منتظری جمعی دسته مالقات به که روحانیون مجمع ینامزدها از یاریبس ،نتیجه

 از یریـ گ کنـاره  بـر  یمبنـ  را ای بیانیـه  تشـکل  نیـ ا چهارم، لسمج اتبانتخا در مجمع ینامزدها از یاریبس تیصالح

 انتشـار  بـه  اقـدام  مجمـع  بیـ ترت نیبد .نشدند زین آن انتشار به حاضر ها روزنامه که ساخت منتشر انتخابات در شرکت

 دیسـع  محرمانـه  نامـه  انتشـار  از پس و داشت تیفعال چپ جناح یاصل بونیتر عنوان به ها سال که کرد سالم روزنامه

 محاکمـه  از پـس  و توقیـف  1538 تیرمـاه  در مطبوعـات،  دیـ تحد لـزوم  بـر  یمبن (اطالعات وزارت مقامات از) یامام
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 نیـ ا انیـ پا از پـس  گرچه ،شد فیتوق سال 3 مدت به تیروحان ژهیو دادگاه در (ها ینیخوئ یموسو) نآ رمسئولیمد

 شـکل  سـالم  روزنامـه  توقیـف  بـه  نسـبت  اعتـراض  هبهان به 15 38 تیر 18 فتنه است ذکر قابل .دینگرد منتشر زین مدت

 .گرفت

 و بـود  شـده  (31 تـا  33 سـال ) مسـو  مجلـس  در چـپ  جنـاح  تیریمد به که یانتقادات و کشور یاسیس اوضاع رییتغ با

 و هیـ فق تیـ وال از اطاعـت  و رابطـه  میتنظـ  نحـوه  ژهیـ و بـه  موجـود   یشـرا  با چپ جناح قیتطب عدم علت به نیهمچن

 .آمد نییپا ممرد نزد مبارز ونیروحان مجمع و چپ جناح تیمحبوب ،یاقتصاد وسعهت برنامه با مخالفت

 سـوم  دوره در کـه  یغـات یتبل فرصت همان و شد آغاز یاسالم شورای مجلس دوره نیچهارم انتخابات  یشرا نیا در

 دوره نیسـوم  سیرئـ  .شـد  مبـارز  تیـ روحان جامعـه  و راست جناح بینص بار نیا بود آمده وجود به چپ جناح یبرا

 خـود  به تهران ینامزدها نیب در ار هفتم و یس رتبه بلکه افتین راه مجلس به تنها نه (کروبی) یاسالم یشورا مجلس

 یتمـام  و شـدند  تیصـالح  رد نگهبـان  یشـورا  یسـو  از ونیروحان مجمع کاندیداهای از یادیز عده .داد اختصاص

 تـا  و انتخـاب  را ینینشـ  هیحاشـ  مبارز ونیروحان مجمع زمان نیا از .افتندی راه مجلس به تیروحان جامعه کاندیداهای

 .اشتند یتیفعال گونه چیه 1534 سال

 سال پنج حدود از بعد مجمع ،یاسالم یشورا مجلس پنجم دوره انتخابات یبرگزار از قبل ماه چند 1534 ماه مهر در

 انتخابـات  صـحنه  دوباره خود، هایکاندیدا گسترده تیصالح رد خاطر به یول ،گرفت سر از را خود تیفعال توقف،

  .ننمود ارائه یستیل تهران هیانتخاب حوزه مورد در و ترک را

 فـرا  هفـتم  دوره یجمهـور  اسـت یر انتخابـات  آنکـه  تا داشت ادامه ونیروحان مجمع و چپ جناح تیفعال ینزول ریس

 مرکـزی  یشورا یاعضا از یخاتم محمد دیس آنکه از پس (1533) مهفت دوره یجمهور استیر انتخابات در .رسید

 بـه  شـد  یمعرفـ  مجمـع  طرف از آن رأس در و چپ جناح طرف از یجمهور استیر انتخابات نامزد عنوان به مجمع

 .داد انیپا ونیروحان مجمع یاسیس یانزوا یطوالن دوره

 در روهگـ  نیـ ا ،کاندیـداها  گسـترده  تیصـالح  رد عـدم  و یاسـ یس جو رییتغ به توجه با زین ششم مجلس انتخابات در 

 دوره چنـد  هـر  .دیـ نما جلـب  را مـردم  یآرا توانسـت  زین یادیز حدود تا و نمود یمعرف کاندیدا ها شهرستان و تهران

 ریـ دب ،کروبـی  یآقا انتخاب اما دیآ یم مارش به مشارکت جبهه یرهبر به مدرن چپ های گروه تیموفق دوره ششم،

 .بود عمجم یبرا گرید یروزیپ یک مجلس سیرئ عنوان به مجمع کل
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 مششـ  مجلس انتخابات در حزب نیا بزرگ یروزیپ و اصالحات دوران در یاسالم رانیا مشارکت جبهه یانداز راه

 سـت یل یانتهـا  در آنکـه  رغـم  بـه  توانسـت  یکروبـ  یمهد اما .داد کاهش را چپ جناح یرهبر عنوان به مجمع نقش

 اسـت یر نیمجاهـد  سـازمان  و مشـارکت  بحـز  تموافقـ  بـا  داشت قرار نتهرا از ششم مجلس به افتهی راه ندگانینما

 رهبر نامه به عمل همچون یمواقع در خصوصاً مجلس سییر مقام در کروبی عملکرد البته .ردیگ اریاخت در را مجلس

 مـورد  ...و مجلس در ندگانینما از ای عده تحصن از وی نکردن حمایت و مطبوعات قانون اصالح عدم یبرا انقالب

  .بود انقالب نیمجاهد سازمان و مشارکت حزب انتقاد

 یمل اعتماد حزب لیتشک و کروبی استعفای

 یمهـد  منهـ  یجمهـور  اسـت یر انتخابـات  از پس .دینرس یتیموفق به اما کرد شرکت هفتم مجلس انتخابات در مجمع

 راههم به مواضع اختالف یبرخ نیهمچن و انتخابات در یو از کامل تیحما عدم به اعتراض در (مجمع ریدب) یکروب

 مجلـس  و سـوم  یشـوراها  های انتخابات در یول کرد سیتاس را یمل اعتماد حزب و شده جدا مجمع از گر،ید یبرخ

 .افتین دست یچندان تیموفق به هشتم

 شد یمعرف کاندیدا عنوان به مجمع طرف از کروبی یآقا ، (84 سال تیرماه) یجمهور استیر نهم دوره انتخابات در 

 مجمع در انشعاب نهیزم ، کروبی از مجمع یاعضا یجد تیحما عدم زین و اصالحات جبهه نیب در نظر اختالف یول

 از دانسـت،  انتخابـات  رونـد  در "نفـوذ  اعمـال " کـه  آنچـه  به اعتراض در کروبی یآقا و آورد وجود به را ونیروحان

 کرد گیری ارهکن مبارز روحانیون مجمع دبیرکلی و نظام مصلحت تشخیص مجمع در عضویت نظیر خود های سمت

 .پرداخت گرفت، نام "یمل اعتماد" که جدید یحزب تشکیل به و

 .داشـت  یـه گال سـابق  یـاران  مجموعـه  ینامراد از که بود ها سال مبارز یونروحان مجمع کل یردب ،یکروب یمهد تهبال

 یـن ا بـر  او یاستر از یریجلوگ یبرا ینمجاهد و مشارکت قصد ششم، مجلس انتخابات در یکروب یینپا یاربس یرأ

 بـه  یخـاتم  محمـد  مثـل  خـرداد  دوم یترها بزرگ وساطت با یکروب یوقت .بود خاطر تکدر ینا شروع مجلس، دوره

 و یرهبـر  بـا  خـرداد  دوم یـان جر ینب واسطه نقش یفایا یقطر از را خود یگاهجا کرد یسع او ،یدرس مجلس یاستر

 مسـائل  حـل  در یشخـو  بـودن  یرگـذار تأث بـه  را ماجرا طرف دو خود زعم به و بخشد ارتقا،  نظام رتبه یعال ینهادها

 یکروبـ  کردند یم یسع «اصالحات یخش» مثل یریتعاب بردن کار به با ینمجاهد -مشارکت یانجر البته .کند متقاعد

 و یـان جر یـن ا مطالبـات  جـوهره  بـودن  یافراطـ  حـد  از یشب حال ینع در !کنند ارضا اش یقلب یتمنا ینا اجابت با را

 یتعصـبان  یـن ا .بـود  کـرده  یعصـبان  را یکروب شد یمنته خرداد دوم یانجر افول به که یاسیس حوادث روند فرجام
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 او بـه  را ینمعـ  یمصـطف  ینـه زگ ،یجمهور یاستر نهم دوره انتخابات در ینمجاهد -مشارکت که گرفت اوج یزمان

 در توانسـت  یکروبـ  یوقتـ  .ودب بلند مورد، ینا در ینمجاهد -مشارکت یها ینظرساز از یکروب یادفر .دادند یحترج

 یانجر یرهبر که شد یتتقو او در احساس ینا ،یردگ قرار ینمع از باالتر و سوم یگاهجا در نهم انتخابات اول مرحله

 جبهـه  یلتشـک  مثـل  هایی یدها به اعتنا یب او انتخابات، از پس بالفاصله یبترت ینبد است، او حق اصالحات به موسوم

 .کـرد  جـزم  یملـ  اعتمـاد  حـزب  یلتشـک  یبرا را خود عزم بشر، حقوق و یخواه یموکراسد جبهه و یاسالم اعتدال

 قمـر،  یزمـان  شـناس،  حـق  ،یحضـرت  ،یحجتـ  ،ینـی ام طاعت، شامل) یکروب یانتخابات ستاد یاعضا از یتعداد سپس

 یـن ا بـا  مـا ا شدند، یمعرف حزب ینا مؤسس یاعضا عنوان به (نوروززاده و یان منتجب مقدم، یگرام ،یسقط وند، سپه

 تشـکل  یـن ا یاعضـا  یـان م از بودند، کرده یتحما یکروب از انتخابات در مبارز یونروحان مجمع یاعضا یتاکثر که

 در یو بـا  همسـو  ینـدگان نما را یکروبـ  همراهـان  عمـده  .کـرد  یهمراهـ  حزب یستأس در را یکروب یان منتجب تنها

 کـرد  یمـ  تـالش  حـزب،  یـن ا در یتروحان به بوطمر بخش یتتقو با ینهمچن یکروب .دادند یم یلتشک ششم مجلس

 حزب یمقام قائم که یان منتجب رسول بر الوهع د.کن جبران ینوع به را مبارز یونروحان مجمع یکل یردب از رفتن کنار

 یهاشم احمد ،یشکور ،یرهادیم ،یذاکر مثل یونروحان مجمع به یکنزد یونروحان گرفت، عهده بر را یمل اعتماد

 کـه  شـد  سـبب  امـر  ینهمـ  یدشا .دادند یاری خواسته ینا تحقق یبرا را او یرهام محسن و یدزادهحم راکب یعل نژاد،

 .شود خبرگان مجلس انتخابات رقابت وارد یخرداد دوم تشکل ینتر مهم عنوان به بتواند یمل اعتماد حزب

 .اسـت  آن یاعضـا  متنـاق   یرفتارها و مواضع بوده، یردرگ آن با یستأس یابتدا از یمل اعتماد حزب که یموضوع

 یاراخت در را خود ارگان بود، یخرداد دوم احزاب یگرد یتندروها از اعراض آن، یستأس فلسفه از یبخش که یحزب

 بـه  یملـ  اعتمـاد  روزنامـه  .بودند اصالحات به موسوم عصر نگاران روزنامه ینتندروتر جزء قضا از که بود نهاده یمیت

 خود ،کارگزاران حزب یمرکز یشورا عضو فر یانعطر یقطر از قبل ماه چند که شد یم اداره یقوچان محمد دست

 .بود داده قرار یرفسنجان یهاشم انتخابات ستاد خدمت در را

 دوم یـان جر یمطبوعـات  مجموعـه  یسـو  از یا برنامه یمل اعتماد روزنامه یگر یافراط گران یلتحل از یبرخ یدهعق به

 مقطـع  در حزب ینا حال ینا با .بپردازد یکروب رفتار یریتمد به تا بود انکارگزار حزب از یبخش جمله از و خرداد

اعتمـاد   حـزب  مقطـع  یـن ا در .کرد ائتالف یخاتم یانحام با و نشد یکروب با ائتالف به حاضر هشتم مجلس انتخابات

 مجلس» مثل هایی هیدا شعار با ییسو از و شد یم یادآور را یخاتم یانحام ائتالف گذشته یافراط سوابق ییسو از یمل

 و ینجفـ  یمحمـدعل  یجمهور یاستر انتخابات مقطع در .کرد یم یهمراه «انتخابات بر المللی ینب نظارت» و «نجات



 

   

             www.tabyincenter.ir 

 شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 92

 یکرباسـچ  حضـور  و یوسـتند پ یکروب یانتخابات ستاد به کارگزاران حزب یمرکز یشورا یاعضا یمهاجران عطاءاهلل

 در عمـالً  را یملـ  اعتماد حزب یمرکز یشورا یاعضا یکروب یباتانتخا ستاد یاستر یگاهجا در کارگزاران یرکلدب

 بـه  یتنها در یکروب یانتخابات ستاد یاستر رغم به یکرباسچ خبرها، یبرخ اساس بر که ینا جالب و داد قرار یهحاش

 در هـم  یتیآ یمهد و طاعت جواد مثل حزب ینا یتمرکز یاعضا از یبرخ که ینا گو .داد یرأ یموسو یرحسینم

 بـه  یو ییاعتنـا  یبـ  و کـارگزاران  حـزب  سران به یکروب یشگرا .یوستندپ یموسو و یخاتم به انتخابات ینا انیجر

 یسـو  از آرا درصد یمن تنها کسب اما بود، شده آنان شدن دار مسئله باعث انتخابات از قبل یمدت حزب بدنه خواسته

 یادعاها تقلب، موضوع در انقالب ضد یوینارس از خوردن یباز و او یدهنسنج و یعصبان یرفتارها سپس و یکروب

 سـبب  انقـالب  ضـد  و غـرب  یها رسانه یزن و یموسو دروغ یادعاها یبرا او شدن ینههز و افراد قتل و شکنجه دروغ

 .یدآ در یلتعط حالت به ها شهرستان از یاریبس در آن یتفعال عمالً حزب ینا یشهرستان یاعضا شدن جدا با که شد

 و اند کرده اتخاذ یکروب یرفتارها به نسبت یا منتقدانه لحن یگاه یزن حزب یمرکز یشورا یااعض یحت اکنون هم

 طـور  بـه  و یاسـالم  یجمهـور  نظـام  اصـول  بـر  یـد تأک بـا  کـه  است ینا یدآ یبرم حزب مقام قائم یان منتجب از آنچه

 .دهد قرار یهسا در را یکروب ساختارشکن رفتار آن، مصداق و یهفق یتوال اصل مشخص

 روحانیون مجمع در یساختار تحوالت

 یشـورا  جـاد یا بـا  و آمـد  وجـود  بـه  یتحـوالت  یساختار لحا  از روحانیون مجمع در ،کروبی یاستعفا از بعد یمدت

 .شدند انتخاب کل ریدب عنوان به ها ینیخوئ یموسو و شورا سیرئ عنوان به یخاتم محمد دیس ،گذاری سیاست

  انقالب ضد به پیوستن

 هم و انقالب ضد های گروهک سیاق و سبک همان به 1/4/1588 تاریخ در یا بیانیه صدور با مبارز ونروحانی مجمع

 هـای  تجمـع  و هـا  اغتشاش و ها آشوب ضمنی تایید با و پیوست انقالب ضد اردوگاه به صهیونیست دولتمردان با آوا

 .گرفت عهده بر را شده ریخته های خون مسئولیت عمالً جمهوری ریاست دهم انتخابات از پس خیابانی

 :ایران آزادی نهضت

 (1541 سال) بود ملی جبهه درون در گرا ملی جناح از مذهبی جناح شدن جدا :ایران آزادی نهضت تشکیل منشأ

 تشـکیل  مجلـس  نماینـدگی  برای کاشانی ...ا آیت و مصدق دکتر از طرفداری به 1528 سال در اول ملی جبهه *

 .پاشید فرو ،مصدق برکناری و 1552 مرداد 28 کودتای از پس که رسید وزیری نخست به مصدق 1551 در و شد
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 تشـکیل  کنـدی  .اف جـان  رویکرد از ناشی باز فضای با 155۲ در صدیقی غالمحسین دعوت به دوم ملی جبهه *

 .شد منحل تشکیالتی و رهبری ضعف ،زیاد اختالف دلیل به 1545 سال در و شد

 اعضـای  شـدن  زنـدانی  بـا  بعد هفته سه ولی شد تشکیل تبعید در مصدق تالش اب 1544 سال در سوم ملی جبهه *

 .پاشید هم از بازرگان ازجمله آن اصلی

 علیـه  گیری موضع با 1531 سال در سرانجام ،بسیار خیزهای و افت وبا شد احیا 1533 سال در چهارم ملی جبهه *

 .رفتند بین از و شدند مرتد ،قصاص الیحه

 .بودند سحابی ...یدا و بازرگان مهدی ،طالقانی ...ا آیت یآزاد نهضت گذاران بنیان

 و اساسی قانون تابع ثالثاً ،ایرانی ثانیاً ،دانیم نمی جدا سیاست از را دین و مسلمانیم اوالً :بود آمده نهضت نامه اساس در

 .هستیم مصدقی رابعاً

 احیای .شد 1544 سال در ها فعالیت توقف به نجرم 45 و 42 سال در ،گذاران بنیان شدن زندانی و محاکمه دستگیری،

 پـی  در بشر حقوق جهانی اعالمیه و سلطنتی مشروطه اساسی قانون از طرفداری اعالم و 1533 سال در آزادی نهضت

 سعی و 33 سال در امام دیدار و پاریس به بازرگان سفر .آمریکا در کارتر جیمی آمدن کار ویر با سیاسی باز فضای

 که همشروط اساسی قانون اجرای با موافقت و شاهنشاهی رژیم سرنگونی از برداشتن دست برای امام کردن متقاعد در

 .کند همراهی ایشان با پذیرفت ظاهر به امام مخالفت نتیجه در

     :آن از پس و اسالمی انقالب پیروزی آستانه در

         انقالب شورای پیشنهاد با امام توس  موقت دولت وزیر نخست عنوان به بازرگان انتصاب **

       انقالب اهداف و ها آرمان از موقت دولت تدریجی گرفتن فاصله **

  اسالمی جمهوری جای به دموکراتیک جمهوری پیشنهاد **

 هـر  ‚ماسـت  دشـمن  ایـن  بگـذارد  دموکراتیک اسالمی جمهوری پهلوی کس هر :فرمودند می (ره) امام که حالی در

 بگـوییم  بیـاییم  مـا  حاال 1 .خواهد نمی را اسالم این اینکه برای ماست دشمن این ‚بگوید کدموکراتی جمهوری کس

                                                           
1
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 !نـدارد  را زهـا یچ نیـ ا اسالم یعنی .است اسالم به نیتوه نیا .باشد دموکراسی اسالممان با اما خواهیم می اسالم ما که

        1.تاس اسالم به نیتوه نیا

     الجزایر در کارتر ملی امنیت مشاور برژینسکی با یزدی ابراهیم اش خارجه وزیر و بازرگان خودسرانه مالقات **

 دانشجویان توس  1538 آبان 15 در آمریکا جاسوسی النه تسخیر نهایت در و مردمی گسترده اعتراض **

  آن از دوم انقالب تعبیر و جاسوسی النه تسخیر از امام حمایت و تائید **

 امام پذیرش و 38 بانآ 14 در بازرگان استعفای **

 عبـاس  ازجملـه  آمریکـا  با موقت دولت و آزادی نهضت اعضای از برخی همکاری و جاسوسی النه اسناد افشای **

 دستگیر، که (اسکاندیناوی کشورهای در ایران سفیر بعد و موقت دولت گوی سخن و وزیر نخست معاون) امیرانتظام

 .شد زندانی مدتی و محاکمه

 زاده قطب و امیرانتظام مانند طبس ماجرای و نوژه کودتای در نهضت اعضای از برخی شرکت **

 153۲ سال اسالمی شورای اول مجلس در کرسی چند کسب **

 بنی عزل منافقین، ترورهای) 1531 سال حوادث و تحمیلی جنگ آغاز از پس مجلس های کرسی دادن دست از **

 ...(و صدر

 اسالمی جمهوری دشمنان با ارتباط و همراهی و خرمشهر فتح از پس مقدس دفاع مخالف های اندیشه ترویج **

 یبـاق  از تـن  سه 1533 خرداد در ها، یاستس ییرتغ یبرا شاه یمرژ به کارتر یمیج دولت فشار یها نشانه یناول بروز با

 منتشـر  را شـاه  بـه  خطاب یا سرگشاده نامه فروهر یوشدار و یسنجاب یمکر ،یاربخت شاهپور یعنی یمل جبهه یها مانده

 کنندگان امضا تعداد یتمحدود اگرچه .بودند شده یسلطنت مشروطه نظام اصول به ینتمک خواستار آن در که کردند

 یبـرا  اتحـاد » یلتشـک  بـه  کـه  شـد  هایی یزنیرا مقدمه اقدام ینا اما شد، مواجه همراهانشان از یبرخ های یهگال با نامه

 و یـران ا حـزب  ،یـران ا ملت حزب یوستنپ هم به از اتحاد ینا .یدانجام 1356 آبان 28 در «یرانا یمل جبهه یروهاین

 یاعضـا  یـان م در و یافـت  شـکل  یملـ  جبهـه  یحام یانبازار از یتعداد و یانشا رضا یرهبر به ها یالیستسوس جامعه

                                                           
1

 88ص  ۲نور ج  صحیفه 



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 95  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 یرمبشـ  اسـداهلل  ،یـی اجرا یئـت ه یـر دب و یسرئـ  یسنجاب یمکر ،یالتتشک مسئول یاربخت شاهپور آن، یمرکز یشورا

 یسرئـ  یبیحسـ  کـاظم  و سـخنگو  و انتشـارات  مسئول فروهر یوشدار ،یمال امور مسئول یانشا رضا ،یبازرس مسئول

 احمـد  یمسـار ت ،یقاسـم  ابوالفضـل  زاده، یـرک ز به شد یم تشکل ینا سرشناس افراد یگرد از .بودند یمرکز یشورا

 .کرد ارهاش یرعالییام ینالد شمس و آذر یمهد (یبازار) نیامائ محمود ،یمدن

 چهلـم  ،ینـی خم یمصـطف  آقـا  حـاج  شهادت بزرگداشت مثل ینید اجتماعات در حضور با ییسو از یمل جبهه سران

 یبـرا  یگـاهی جا مـردم  تـوده  ینبـ  در داشتند یسع ینیخم امام یروانپ با ارتباط یبرقرار و ...و یزد ،یزتبر قم، یشهدا

 یشپـ  در را آن ،یـت روحان و (ره) امـام  آنچـه  از یـر غ یراه ،هایشان یانیهب در یگرد یسو از و کنند پا و دست یشخو

 .بود گرفته یشپ در نهادند ملت یرو

 یئـت ه یاعضا .داد ییرتغ چهارم یمل جبهه به «یمل جبهه یروهاین اتحاد» از را خود نام 1533 ماه یرت 51 در گروه ینا

 بـر  یسـنجاب  یمکـر  دکتـر  را ها آن یاستر و بودند یمبشر و یبیحس فروهر، ،یاربخت شاهپور چهارم یمل جبهه ییاجرا

 یبـرا  یامـام  یفشـر  جعفـر  دولـت  با یزن چانه مشغول چهارم یمل جبهه یلتشک یها ماه یناول در آنان .داشت عهده

 یتنـدتر  لحن ،یاجتماع وجهه حفظ یبرا داشت یسع یورشهر 13 واقعه از پس چهارم یمل جبهه .بودند یازگیریامت

 .نـدارد  مشـروطه  سلطنت با یمخالفت که کرد یم یدتأک همچنان آن، رهبر یسنجاب حال ینع در اما .دهد نشان خود از

 او خود که آن جز سلطنت یمرژ ینابود لزوم بر یمبن (ره) ینیخم امام نظر ییرتغ یبرا یسپار به یسنجاب ماه آبان سفر

 ساخت مجبور یمرژ ینا با سازش امکان عدم و یپادشاه نظام بودن یرقانونیغ بر یمبن یا ماده سه ای یانیهب صدور به را

 .نداشت یگرید یجهنت

 سپس و شد یردستگ فروهر یوشدار با همراه ابتدا شده، یطراح یویسنار یک قالب در یرانا به بازگشت در یسنجاب

 رقـرا  یراه دو یک در یمل جبهه یدارد ینا از پس .شد داده شاه با یدارشد یبترت ،یو با ساواک یسرئ مالقات در

 دوسـتانش  و یسـنجاب  یگـر د یسـو  از و بـود  داده یترضـا  یملـ  جبهه دولت یلتشک به شاه طرف یک از .بود گرفته

 کـه  یحال در .دادند ینم یترضا امام خواسته جز یزیچ به که بودند یمردم نزد در خود یآبرو رفتن دست از نگران

ــا آن ــاهپور بودنــد موضــوع یبررســ در حــال ه ــه یــاربخت ش ــت یانفــراد صــورت ب   ت.یرفپــذ را یــریوز نخس

 .کند یمتحر را او با یهمکار ،یمل جبهه از یاربخت اخراج اعالم ضمن که نداشت ینا جز یا چاره یمل جبهه
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 برجسـته  یبـرا  یداخلـ  مطبوعـات  از یاریبس یزن و یس یب یب مثل زبان یفارس یها رسانه ها، یکاییآمر تالش اگرچه

 آن در که داشت را شانس ینا یمل جبهه اما ،یدنبخش یثمر یسنجاب و یمل جبهه مثل هایی یتشخص و احزاب یساز

 .یزدبگر بزرگ یبدنام یک از ،یاربخت شاهپور شدن یقربان با یزمان مقطع

 قالـب  در یـز ن «یآزاد نهضـت » یرهبـر  ،یکـارتر  «یاسـی س باز یفضا» دوران در یمل جبهه یتفعال یدتجد موازات به

 نـام  بـه  یگروهـ  شـاه  یـم رژ منتقـد  ظاهر به و گرا غرب یاسیس عناصر از یگرد یبرخ و یمل جبهه یاعضا با یهمکار

 بـه  یا جلسـه  در ابتـدا  یتیجمع ینچن یریگ شکل یدها .دادند یلتشک را «بشر حقوق و یآزاد از دفاع یرانیا یتجمع»

 از او یـری بگ حقـوق  انقـالب  از بعـد  یهـا  سـال  در که - یدجوادیس صدرحاج اصغر یعل منزل در (23/1/33) یختار

 ،یدجوادیسـ  صـدرحاج  احمـد  ،یعتیشـر  یعلـ  ،یسـحاب  یـداهلل  بازرگان، یمهد حضور با و - شد آشکار یاس سازمان

 یامضـا  بـه  مزبـور  یتجمع یهاعالم یناول سال همان ماه آذر 13 در و شد مطرح ...و صدر یبن اهلل فتح ،یمبشر اسداهلل

 .شد منتشر نفر 2۲

 مهندس یچند از پس اما .داشت عهده بر را یتجمع ینا یکل یردب چهارم، یمل ههجب رهبر یسنجاب یمکر امر بدو در

 یحیمس دانان حقوق انجمن یسرئ عنوان به) باتلر یلیامو نام به یکاییآمر یردف ت.گرف دست به را آن بازرگان یمهد

 یـق طر از چهـل  هدهـ  از او .بـود  یکـا آمر یحکـومت  یـر غ و یحکـومت  مجـامع  با یتجمع ینا راب  (بشر حقوق طرفدار

 در توانسـت  یقطر ینا از بازرگان .کرد یداپ ارتباط بازرگان با یآزاد نهضت جوان عضو انتظام یرام عباس با ییآشنا

 یتجمع عضو یا مراغه مقدم اهلل رحمت که یا گونه به .شود مطرح مقبول یتشخص یک عنوان به ها یکاییآمر یانم

 هـر  بـا  یکـا آمر بـه  سـفر  در بود، گفته یسنجاب به ،یرانا در یاس سازمان رمز اسم یدارا عوامل از و بشر حقوق از دفاع

 نهضت یاعضا یقطر از بازرگان ،ینا بر عالوه .اند برده یم را بازرگان مهندس اسم فق  کرده یم صحبت یکاییآمر

 .بود ارتباط در یکاآمر سفارت مأموران با الدوام یعل ...و یتوسل محمد ،یناچیم ناصر ،یرانتظامام عباس مثل یآزاد

 از دفـاع  یتجمع .کند یزهکانال خود یها خواسته جهت در را یتروحان و امام حرکت تا کرد یاریبس تالش بازرگان

 دفتر سمت به یماییراهپ یرمس دادن جهت با کرد یسع 1533 یتاسوعا ساز سرنوشت یماییراهپ یانجر در بشر حقوق

 یزن بازرگان .نشد موفق اما دهد ییرتغ را آن یریگ جهت سلطنت یمرژ یزبراندا یشعارها از یریجلوگ و ملل سازمان

 1533 ییزپـا  در یوقتـ  هـا  یـن ا همـه  بـا  .ماند ناکام مبارزه یینها اهداف ییرتغ به امام کردن یراض یبرا خود تالش در

 آن یتضـو ع بـه  را یآزاد نهضت یگرد عضو چند و بازرگان شورا ینا یروحان یاعضا شد، یلتشک انقالب یشورا

 .آوردند در
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 نهضت اما .نداشت اعتقاد زمان امام یابتن با آن رابطه و امام حضرت نظر مورد یاسالم حکومت به گاه یچه بازرگان

 ای یـه اطالع در اجتمـاع،  غالـب  یفضـا  از متأثر (ره) امام حضرت حکم با یریوز نخست به او انتصاب از پس یآزاد

 دانسـته  خود یدتیعق و یشرع یفهوظ «منکم االمر یاول و یعواالرسولاط و یعوااهللطا» یهآ اساس بر را امر ینا از اطاعت

 عنـوان  بـه  آن یعـال  یتمرجع ،یعهش مذهب خصوص به و اسالم یواال اصول طبق بر که آنجا از» :بود کرده یدتأک و

 یمدهـ  ینـان اطم بازرگان مهندس یآقا ارجمند، برادر به که دانیم یم خود یفهوظ دارد، نصب و عزل حق امام از یابتن

 «.یفزاییمب خود تالش بر دارد دوش بر یآزاد نهضت که یالتیتشک و یمکتب رسالت جهت در یشترب چه هر که

 ملـت  نـزد  در یچنـدان  یتمقبول یاسالم انقالب یروزیپ از پس ،یس و یستب یها دهه به متعلق یگرا یمل یها گروه

 در و یادار یهـا  دسـتگاه  اداره ییتوانـا  حـداقل  یدارا افـراد  از امام یروپ نخبگان یبرخوردار عدم اما .نداشتند یرانا

 آنـان  حضور یبرا را امکان ینا انقالب، موقت دولت یریوز نخست به یآزاد نهضت رهبر ،بازرگان انتخاب ،یجهنت

 .ساخت یم فراهم قدرت صحنه در

 به یبستگ و یحزب رواب  گرفتن نظر در بدون» را او که بودند کرده یدتأک بازرگان یریوز نخست حکم در (ره) امام

 از دولــت یـن ا یاعضــا یـری گ کنــاره لـزوم  امــام منظـور  .انـد  کــرده موقـت  دولــت یلتشـک  مــأمور «خـاص  یگروهـ 

 ساخته برخوردار یزن حزب یک یکارکردها از را آن عمالً بازرگان دولت ینهکاب ینشچ اما .بود یحزب های یتمسئول

 دولـت  قالـب  در جاما و یمل جبهه بازرگان، بشر حقوق یتجمع ،یآزاد نهضت یاعضا از متشکل یحزب عمالً و بود

 هاشـم  و یاسـد  یبنـ  انتظـام،  یـر ام ،یـزدی  یمابـراه  ،یسـحاب  یداهلل) معاونانش تمام و بازرگان .بود گرفته شکل موقت

 یمکر عهده بر کار وزارت و امور خارجه وزارت دولت ینا اول یها ماه در تنها یزن یرانوز سطح در .بودند (یانصباغ

 کـاظم  و گرفـت  قرار (یرانا ملت حزب رهبر و جبهه ینا عضو) فروهر یوشدار و (یمل جبهه فرتوت رهبر) یسنجاب

 یـا  و یآزاد نهضـت  هـوادار  یـا  عضـو  ینـه کاب یاعضـا  یـه بق یول .شد یستیبهز و یبهدار یروز جاما گروه رهبر یسام

 یهـا  مناسـبت  در یانیـه ب انتشار به موقت دولت از یرونب در یآزاد هضتن یتفعال .بودند بازرگان بشر حقوق یتجمع

 .شد یم محدود یاسیس

 بـا  یاسـی س نظـام  بـه  نسبت را امام با خود نگاه تفاوت انقالب، یروزیپ از پس یروزها یناول همان در یآزاد نهضت

 یگـاه  امـا  .داد نشـان  مـت حکو در شـرع  احکام یاجرا امکان عدم و یاسالم یکدموکرات یجمهور عنوان بر یدتأک

 کنـد  بازگو خود های یانیهب در را یانقالب یبرخوردها لزوم بر یمبن دولت به امام انتقادات که نداشت ینا جز یا چاره

 در امـام  بـا  موقت دولت افتراق نقاط گذشت هرچه .بپردازد دولت ینا یرانقالبیغ عملکرد یهتوج به یتنها در البته و



 

   

             www.tabyincenter.ir 

 شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 98

 تـر  یـان نما یهفق یتوال اصل تر مهم همه از و یادار تحول انقالب، ضد با برخورد نحوه ،یخارج یاستس موضوعات

 نشان یکاآمر یجاسوس النه اسناد .کرد سقوط دولت ینا ،1538 آبان در یکاآمر یجاسوس النه فتح با ،یتنها در .شد

 در یکاآمر سفارت أمورانم با یکینزد یهمکار انقالب یروزیپ از پس یحت موقت دولت یاعضا از یتعداد داد یم

 .اند داشته تهران

 احمــد ،یــزدی (پســر و پــدر) یســحاب بازرگــان، توانســت خــود اوج در مقطــع یــنا از پــس یآزاد نهضــت تــالش

 امـا  یتاقل یونفراکس یک تا بفرستد مجلس به ملت یرأ با را یسام کاظم و یانصباغ فر، ینمع ،یدجوادیس صدرحاج

 که یونیفراکس دهند؛ یلتشک امام، مخالف یها گروه یگرد با مرتب  یندگاننما از چند یتن کمک به را صدا و سر پر

 .یدنکش طول اول مجلس یانپا تا یحت آن کارکرد عمر

 یـری وز نخسـت  یمـاجرا  از یناشـ  شـوک  با هنوز که چرا .نبود هم یآزاد نهضت یخوب به یحت یمل جبهه یتوضع

 از پس اول یروزها در .داشت یریدرگ سلطنت یمرژ سقوط با او یسرنوشت هم و جبهه یمرکز یشورا عضو یاربخت

 بازگشـت  کشور به یگانشا یعل یعنی مصدق دولت کشور یروز و یمل جبهه یمیقد یاعضا از یکی انقالب یروزیپ

 ینا .کردند آغاز را یرانا یجمهور یاستر یدایکاند یناول عنوان به او یبرا یغاتتبل شاه یمرژ بازمانده مطبوعات و

 امـام  یحصـر  العمـل  عکـس  و شـرع  احکام یاجرا با مخالفت سبب به که بود یکسان جمله از یزن مصدق دولت وعض

 خـارج  در بعـد  سـال  دو و کرد یخداحافظ یسال کهن دوران در قدرت به بازگشت یسودا با زود یلیخ آن به نسبت

 .گفت وداع را یزندگ کشور

 سال در او مزار کنار در مصدق مرگ سال اجتماع در یحت و بانقال یروزیپ از پس اجتماعات در یمل جبهه حضور

 رقابـت  یـل دل بـه  یکوتـاه  مـدت  در هـم  یملـ  جبهه رهبر یسنجاب .بود یهحاش در و گونه یلیطف حضور یک 1358

 خارجـه  وزارت یتمسـئول  از ...و قـدرت  مراکـز  تعـدد  مثل یموضوعات کردن بهانه با یآزاد نهضت رهبران با یرینهد

 یاسـالم  انقـالب  یـروزی پ از پـس  یهـا  ماه یناول همان در آن یناکارآمد و یمل جبهه بدنه یفرسودگ .گرفت کناره

  د.شـ  یملـ  جبهـه  از (یرانا ملت حزب) او یرهبر تحت گروه (موقت دولت کار یروز) فروهر یوشدار ییجدا سبب

 کـه  ییفضـا  قافلـه  از نمانـدن  بعقـ  یبرا انقالب یروزیپ اول یها ماه در یقاسم ابوالفضل مثل یمل جبهه از ییاعضا

 یتروحان ،یانهگرا چپ ژست گرفتن با بودند، کرده یجادا مطبوعات در شاه دوران نگاران روزنامه و چپ یها گروه

 یسو از ییقشقا خسرو مثل یمل جبهه عضو یها فئودال که بود یحال در ینا .کرد یم متهم یسمفئودال با یهمراه به را

 شـده  امـام  برابـر  در یا جبهـه  یلتشـک  یبـرا  گرا راست و گرا چپ یها گروه یساز نگهماه مأمور یکاآمر سفارت
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 آمـدن  صـحنه  بـه  بـا  .شد نظام برابر در یتندتر یریگ موضع وارد موقت دولت از یسنجاب خروج با یمل جبهه .بودند

 سـطح  عضـو  یـن ا رچت یرز را خود که دید ینم ینا جز یا چاره یمل جبهه یجمهور یاستر به او انتخاب و صدر یبن

 صدر یبن یاناطراف یمرکز یمت در یمل جبهه رهبر فرزند یسنجاب یدسع که یا گونه به دهد، قرار سوم یمل جبهه یینپا

 ارتـداد  اعـدام  و قصاص یاسالم حکم به یمل جبهه جسارت 1531 خرداد در .گرفت قرار یجمهور یاستر دفتر در

 .داد یانپا یرانا در گروه ینا عمر به امام، یسو از یدگاهد ینا یدارا افراد

 آمـدن  صـحنه  بـه  سـبب  ،یاسـالم  یجمهور نظام یلتشک یروزها یناول در گرا یمل سال کهن یها گروه یناکارآمد

 یمـادر  پـدربزرگ  قبـر  کنار در اش یسخنران پخش با همزمان یدفتر ینمت اهلل یتهدا .شد گرا یمل یگرد گروه یک

 جبهـه  عضـو  ینا .بود کرده اعالم را یمل یکدموکرات جبهه نام به یگروه یلتشک 1538 اسفند 14 در (مصدق) خود

 منبـع  یـک » را او ،یجاسوس النه اسناد یگواه به تهران، در یاس سازمان عوامل که بازرگان بشر حقوق یتجمع و یمل

 هـای  یـک چر مثـل  گـرا  چـپ  یها گروه یسو به یهمکار دست خود گروه یلتشک یبرا ،کردند یم قلمداد «مطمئن

 چـپ  یاعضـا  و یکـایی آمر چپ به موسوم های یستمارکس از یا مجموعه و کرد دراز خلق ینمجاهد و خلق ییفدا

 ،یهزارخـان  منـوچهر  ،دامـن  پـاک  ناصـر  ،یرومندن بهمن مثل کشور خارج یرانیا یاندانشجو یونکنفدراس سابق یگرا

 تـرکمن  ،ینکردنشـ  منـاطق  در طلبانـه  یـه تجز تحرکات از یتحما .کرد جمع خود گرد بر را ...و یساعد ینغالمحس

 انتخابـات  و یاسالم یجمهور رفراندوم در شرکت عدم به مردم دعوت و ارتش انحالل یتقاضا ،یننش عرب و یننش

 ینمت .بود خود یتفعال ماهه چند دوران در یدفتر ینمت گروه های یریگ موضع جمله از یاساس قانون خبرگان مجلس

 .بود کرده یدتأک «یالیسمامپر طرد» بر موقت دولت یرزو نخست به یا نامه در یدفتر

 یاقاشـت  بـا  ها یکاییآمر و بود ساخته برقرار یکاآمر یجاسوس النه در یکاییآمر مأموران با یمستمر ارتباط او هم اما

 بـا  داشـت  یسـع  همـواره  گـروه  یـن ا .کردنـد  یم یگیریپ امام مخالف یها گروه ساختن متحد یبرا را او های یتفعال

 آن آلـوده  مطبوعات در را خود آن، خالل در یریدرگ یجادا و هتاکانه یشعارها و ها یسخنران با یاجتماعات یلشکت

 شد، جزم یکاآمر به وابسته گروه ینا مخرب یاتعمل با مقابله یبرا انقالب یروهاین عزم که یزمان .سازد مطرح زمان

 کـه  1531 یرمـاه ت در یعنـی  بعد سال دو درست .ازنگشتب کشور به گاه یچه و یختگر 1538 خرداد در یدفتر ینمت

 دوره .یرفتندپذ خود مقاومت یمل اصطالح به یشورا عضو را یدفتر ینمت ،کردند فرار کشور خارج به ینمنافق سران

 .یدانجام طول به یانقالب ضد یشورا ینا به یوستگانپ یگرد از یشب یدفتر ینمت یهمکار
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 تـا  شـاه  یـم رژ مجلـس  ینـده نما) پـور  پزشـک  محسن یرهبر به یرانیستا پان حزب مثل یگرید یگرا یمل یها گروه

 یجـو  فتنـه  اسـتاندار  یا مراغـه  مقـدم  اهلل رحمـت  یرهبـر  به یکالراد نهضت ، (سلطنت یمرژ یاتح یها ماه ینآخر

 بودند ییارسو از اندازه آن در هم (یکاآمر یبرا یجاسوس یا دهه دو سابقه یدارا) موقت دولت در یشرق یجانآذربا

 .باشند نداشته مردم یانم در اعراب از یمحل گونه یچه که

 وزیر نامه به پاسخ در دولتی های مسئولیت به ها آن ورود ممنوعیت و آزادی نهضت بودن غیرقانونی بر امام تاکید **

 از برائـت  – مقـدس  دفاع دولت علیه آزادی نهضت های پاشی سم به که 1533 بهمن رد (محتشمی اکبر علی) کشور

 مجلـس  انتخابـات  در شـرکت  برای ها آن صالحیت درباره و اشاره فقیه مطلقه والیت -مکه کشتار فاجعه و مشرکین

 .بود نموده تکلیف کسب

 دهـد  مـی  شهادت انقالب اول موقت دولت در آن عملکرد طور همین و نهضت این پرونده» :بود آمده امام پاسخ در

 کوششـی  هـیچ  از بـاره  ایـن  در و است، آمریکا به ایران کشور وابستگی جدی طرفدار آزادی اصطالح به نهضت که

 هرچـه  کـه  را، خـوار  جهـان  آمریکـای  شـاید  کـه  است آن باشد، داشته اگر صحت به حمل و است، نکرده فروگذار

 و ننددا می ملحد شوروی از بهتر اوست، ستمکاری از دارند او سلطه تحت های ملت سایر و ایران مظلوم ملت بدبختی

 .«است ها آن اشتباهات از این

 چـه  و خودشان منازل در چه نهضت، اعضای مکرر های مالقات نیز و قطور های پرونده این حسب به صورت، هر در

 و بود نفرموده عنایت متعال خدای اگر که ،ها آن انحرافات از کردم مشاهده من آنچه حسب به و آمریکا سفارت در

 و آمریکـا  چنگـال  زیـر  در اکنـون  مـا  عزیـز  ملت ویژه به مظلوم های ملت بودند مانده باقی موقت حکومت در مدتی

 به و ،کرد نمی سربلند ها قرن که خورد می ستمکاران این از سیلی چنان عزیز اسالم و زدند می پا و دست او مستشاران

 یـا  گـذاری  قـانون  یـا  تـی دول امـور  از امـری  هـیچ  برای صالحیت آزادی اصطالح به نهضت ،دیگر بسیار امور حسب

 منحـرف  را مـا  عزیـز  جوانـان  حربـه  ایـن  بـا  و هسـتند  اسالم به متظاهر آنکه اعتبار به ،ها آن ضرر و ندارند، را قضایی

 عظیم فساد موجب جاهالنه ایه لتأوی و شریفه احادیث و کریم قرآن تفسیر در مورد بی دخالت با نیز و کرد خواهند

 بـاالتر  و بیشـتر  بازرگـان،  مهنـدس  عزیز فرزندان این ،منافقین حتی ،دیگر های کگروه ضرر از بشوند، است ممکن



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 111  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 از اطـالع  بـی  کـه  کسـانی  از بسـیاری  گمراهـی  موجب چون آن افراد و آزادی اصالح به نهضت آنکه نتیجه ...است

 1.ندباش داشته رسمیت نباید و شود، قاطعانه برخورد ها آن با باید ،گردند می هستند آنان شوم مقاصد

 آزادی نهضت به مربوط گرید مهم رویدادهای

-سیاسـی  گسـترده  فعالیـت  ادامـه  و 1533 سـال  جمهـوری  ریاستانتخابات  در خاتمی از آزادی نهضت حمایت **

  مذهبی – ملی روشنفکران و انطلب اصالح عنوان تحت ایران اسالمی جمهوری علیه اجتماعی

 سـال  در مـذهبی  -ملـی  به موسوم جریان در دشمنان توس  ایران میاسال جمهوری معاندان و مخالفان ساماندهی **

 -هاجر پیام -ایران مردم حزب -ایران مردم انقالبی جنبش -مبارز مسلمانان جنبش -آزادی نهضت از مرکب) 1533

  ایران اسالمی جمهوری براندازی جهت (فردا ایران

 

 

  محور: هس در مذهبی -ملی جریان توسط دینی باورهای به تهاجم ** 

 

 

 

 

 

 جـرم  بـه  1581 سـال  در هـا  مـذهبی  -ملـی  از نفر 21 محکومیت و آزادی نهضت انحالل و گران توطئه محاکمه **

 شـده  دسـتگیر  1581 سـال  در کـه  ...و جنگـی  ادوات نگهداری و نظام علیه تبلیغ -بیگانگان با ارتباط -نظام براندازی

 .بودند
                                                           

 481 ص 21 ( جلده)رامام  صحیفه -0

 

 دین فروع و اصول در افکنی شبهه

 ها حوزه و تقلید مراجع، روحانیت نهاد به حمله

 فقیه والیت نفی

 مدنی نافرمانی طریق از

 ای های زنجیره روزنامه

   دانشجوییهای  حرکت
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 24-هشـتم  مجلـس  انتخابـات  بـرای ) 83 سـال  ماه دردی ایران انتخابات برای مللیال بین ناظران از دعوت پیشنهاد **

 (83 اسفند

 و دانشـجویی  اغتشاشـات  و اعتراضـات  پیگیـری  بـر  تاکیـد  بـا  خـاموش  چـراغ  و آرام صـورت  بـه  حرکات ادامه **

 دولت و ایران اسالمی جمهوری بردن سئوال وزیر مایین سیاه

 یـان جر .بود متعدد یاسیس یها گروه و احزاب ورود 33 خرداد انتخابات در بغال گروه یاسیس توسعه شعار یاقتضا

 یبقر از پس یزن ها گروه از یبرخ .آوردند یرو یدجد گروه و حزب یستأس به ای یزهانگ با یک هر مغلوب و یروزپ

 و یـران ا ملـت  زبحـ  و یرانیسـت ا پان حزب .ببرند بهره خود یاتح یدتجد یبرا فضا ینا از توانستند انزوا سال یستب

 مطـرح  درصـدد  دوره یـن ا در کـه  بودند یمردم پشتوانه بدون و معدود یاعضا با یها گروه جمله از یرانا یمل جبهه

 رهبـر  و شـاه  یـم رژ مجلس یندهنما پور پزشک .شدند برخوردار یاسیس توسعه شعار یارانه از و برآمدند خود ساختن

 مثـل  ییهـا  ماهنامـه  در خـود  یاعضـا  یهـا  مقالـه  یـق طر از قبـل  سال چند از یرانیستا پان گمنام یول سال کهن حزب

 از مجـوز  یافـت در بـا  حزب ینا یمردم پشتوانه فقدان مشکل اما داشت، شدن مطرح یبرا ای یجهنت یب یسع گزارش

 تمام در هم یاسکندر پروانه همسرش و فروهر یوشدار یرهبر به یرانا ملت حزب .نبود حل قابل هم یخاتم دولت

 دولـت  یهـا  مـاه  یناولـ  در .بـود  داده یاتح ادامه نظام یهعل تند های یهاطالع انتشار با انقالب یروزیپ از پس یها سال

 بـه  یانشحام و یطبرزد اهلل حشمت مثل نظام یحام یروهاین جبهه یاسیس سرخورده و منفعل عناصر از یبرخ یخاتم

 .بـود  1533 سال جامعه یبرا یتجذاب فاقد سالخورده فروهر یاتادب و یشگرا نوع اما شدند، یکنزد فروهر یوشدار

 عنـوان  بـه  او کـه  نداشـتند  یشک ناظران شدند، ترور شان خانه در 1533 سال در همسرش و فروهر یوقت یبترت ینبد

 یجمهـور  نظـام  کـردن  ساق  آن هدف که است شده یوییسنار یقربان ،یاسالم یجمهور یبرا ضرر یب عنصر یک

 ... و یعبـدالباق  ،یفس خسرو ،ینماز بهرام مثل فروهر یکاننزد .است یدولت یسمترور به شدن متهم یقطر از یاسالم

 بـه  یدنبخش استمرار در یسع نوظهور یها روزنامه در مقاله نوشتن و یطبرزد گروه با ارتباط یقطر از یو قتل از پس

 یبـاق  سـال  کهـن  حـزب  یـن ا یبرا ییجا روز آن یاسیس یها گروه تنوع بازار در اما داشتند، یرانا ملت حزب یاتح

 را نفـت  شـدن  یملـ  نهضت یپارلمان یرهبر بار یروز که یگروه از .بود بدتر هم ینا از یمل جبهه وضع .بود نمانده

 سـتاد  یسرئـ  فربد، ناصر و موحد ینالد نظام ،یانیب یقلیعل) یرانا حزب یندهنما عنوان به یرمردپ چند داشت دست در

 کـه  بـود  مانـده  یبـاق  یراض ینحس مثل یافراد با یرانا مردم حزب و (بازرگان موقت تدول دوره در ارتش مشترک

 یملـ  جبهـه  کـل  یردب دوره ینا در که ورجاوند یزپرو .شدند یم محسوب چهل و یس دهه یمل جبهه جوان نسل البته
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ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 از فراتـر  یـزی چ کـه  خـود  هـای  یـده ا طـرح  به یدجد یها روزنامه در یمقاالت نگارش و ها مصاحبه انجام یقطر از بود

 یسـت ل بتواند گروه ینا که نبود یحد در یحت یمل جبهه نفرات تعداد .پرداخت یم نداشت، نوپا یها گروه یشعارها

 از منشعبان و یآزاد نهضت اما .کند ارائه مجلس دوره ینششم و شوراها دوره یناول انتخابات یبرا را یا شده شناخته

 مجـامع  در حضـور  یـق طر از خـود  یـات ح یـد تجد بـه  نظـام  درون یروهـای ن از یرخـ ب با ارتباط استمرار واسطه به آن

  .بودند بسته دل یدانشگاه

 راه یاسـالم  یشـورا  مجلـس  دوره یناولـ  بـه  توانستند یآزاد نهضت یاعضا از یتعداد موقت، دولت سقوط از سپ

 .داشـت  ادامـه  بسـته  و شکسته ورتص به اول مجلس یانپا تا یگذار قانون دستگاه در افراد ینا یرسم حضور و یابند

 و پرداخـت  امـام  بـا  مقابلـه  به مقدس دفاع ینا ادامه مخالف نقش در بارها ساله هشت جنگ خالل در یآزاد نهضت

 .کـرد  منتشـر  امـام  زمـان  در یهفق مطلقه یتوال یهنظر یهعل را یداللحنیشد یها جزوه که بود کشور داخل گروه یناول

 در یآزاد نهضـت  اقـدامات  یگرد از بشر حقوق نق  به یاسالم یجمهور ساختن هممت در یغرب مجامع با یهمکار

 جنـاح  عناصـر  از یبرخـ  و یمنتظر یتب به یآزاد نهضت گروه یکینزد .بود آن از پس و مقدس دفاع سخت دوران

 تراسـ  یسـو  بـه  چـپ  جنـاح  یـل تما در ... و سـازگارا  محسن مثل گروه ینا از یافراد نقش یفایا و چپ به موسوم

 .داشـت  دنبال به یآزاد نهضت با گذشته یرفتارها از یانک حلقه در را ها چپ ندامت ابراز ،یتنها در ،یبرالل ییگرا

 یمیقـد  یـاران  یهمراهـ  از گـروه  یـن ا در او .یدرس یآزاد نهضت یکل یردب به یزدی یمابراه بازرگان، یمهد فوت با

 خـرداد  دوم از پـس  .بـود  برخوردار ... و یتوسل عباس غالم بازرگان، ابوالفضل ،یانصباغ هاشم ،یتوسل محمد خود،

 کـرده  ممانعـت  آن از خـود  عمـر  یهـا  سـال  ینآخر در امام که آنچه تحقق یبرا یخاتم دولت کشور وزارت 1533

 یینهـا  هدف به تالش ینا چه اگر .داشت مصروف را خود همت (یآزاد نهضت یتفعال یافتن یترسم یعنی) دبودن

 اهداف ششم مجلس یزن و هشتم و هفتم یها دولت بر غالب یانجر متحد صورت به توانست یزادآ نهضت اما یدنرس

 ینـامزد  از یـت حما ششـم،  مجلس یندگاننما تحصن یعنی ها آن یها تالش ینآخر در و کند یبتعق را خود یاسیس

 نهـم  دوره تخابـات ان در یرفسنجان یهاشم یآقا ینامزد سپس و یخواه یدموکراس به موسوم جبهه و ینمع یمصطف

 .شود یکشر یجمهور یاستر دهم دوره انتخابات در یموسو یرحسینم از یتحما یزن و یجمهور یاستر

 یـارانش  و بازرگـان  یداللحنشـد  منتقـدان  از موقت دولت مقطع در که یآزاد نهضت از منشعب یها گروه از یبرخ

 یرهبر چتر یرز در نبودند حاضر حال ینع در اما نداشتند، یآزاد نهضت با یهمراه جز یراه بعد یها سال در بودند

 بـه  ای یهنشر انتشار مجوز یسحاب اهلل عزت یسازندگ دولت اواس  در .یرندگ قرار ... و یزدی یمابراه بازرگان، یمهد
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 یآزاد نهضـت  و هـا  گـروه  ینا فعاالن یتفعال یبرا یمکان به را مجله ینا کرد یسع او .کرد یافتدر را فردا یرانا نام

 یهنشـر  یـن ا همکـاران  از را «هـا  یمـذهب  -یملـ » نام به یا جبهه یسحاب اهلل عزت ،یخاتم دولت دوران در و دهد قرار

 جـدا  ...( و ییرجـا  یرضـا عل ،یانکاظم پدرام، ،یدآبادیز ،یمانپ اهلل یبحب) مبارز مسلمانان جنبش یاعضا .داد سامان

 ،یقهار ینالد نظام) جاما گروه ...( و یملک محمد ،ینوح ،یعیرف ،یطوس یسیرئ ،یثمیم) ینمنافق گروهک از شدگان

 ،یرحمان یتق مثل یافراد از متشکل) ... و یانقالب ینموحد مثل یمحل یمذهب یالیستسوس یها گروه ...( و روح نکو

 یـن ا .شتنددا قرار مجموعه ینا در ... و یطالقان اعظم نگار، بسته مثل یافراد و ...( و یمدن صابر، یهد ،یخانیرضا عل

 یـان جر متحـد  حال ینع در اما ،شد یم رقابت وارد مستقل یستل با گاه ،یخاتم دوران انتخابات در چه اگر یزن گروه

 و یخـاتم  دولـت  مـتن  در یـز ن جبهـه  ینا یاعضا از یتعداد .رفت یم شمار به ششم مجلس و یخاتم دولت بر حاکم

 یهـا  تشـکل  در حضـور  بـا  ها یمذهب -یمل ،ینا بر عالوه .بود یرگذاریتأث های یتمسئول یدارا یو یحام مطبوعات

 در .کردنـد  یمـ  کمک ششم مجلس و یو دولت بر حاکم یانجر یاسیس اهداف یشبردپ به یخاتم یحام ییدانشجو

 ،کـارگزاران  ،ینمجاهـد  ،مشـارکت  حـزب  بـا  هـا  یمـذهب  -یمل رقابت یبرا یمکان ییدانشجو یها تشکل حال ینع

 ییدانشـجو  فعـاالن  مقننه و یهمجر یقوا بر خرداد دوم به موسوم یانجر یتحاکم زمان در .دبو ... و یونروحان مجمع

 وحـدت  یمتحک دفتر تندرو بخش در را برتر یگاهجا یاسیس یفضا کردن یکالیزهراد در تالش با یمذهب -یمل یفط

  .کردند یداپ

 ینهادهـا  بـه  یلتحصـ  ادامـه  عنـوان  تحـت  سـازگارا،  محسـن  مثـل  یافـراد  وساطت با مجموعه ینا یراخ یها سال در

 یکـایی آمر مقامات با یداخل تندرو فعاالن و یاسیس یها گروه ارتباط و یوستندپ یاسالم یجمهور بر فشار یکاییآمر

 از خـارج  در سـبز  فتنـه  یـان جر یتمسـئول  بـار  از یا عمده بخش اکنون .کردند یلتسه را کشور خارج انقالب ضد و

  .است نیوز میزان ،آزادی نهضت رسمی یتسا .است عده ینا دوش بر کشور

 روحانیت جریان به ،اساسی قانون از فقیه والیت حذف لزوم تکرار ضمن 83 آذر در آزادی نهضت گروهک رئیس

 هـای  رسـانه  و محافـل  در کـه  یـزدی  ابـراهیم  کـرد!  معرفـی  دربـار  و شـاهان  با خورده پیوند را ها آن و کرد حمله هم

 حـزب  اعضای برخی با مالقات در ،شود می یاد «است آمریکایی بخواهد دلتان تا» که کسی عنوان به او از آمریکایی

 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  اساسـی  قـانون  از فقیـه  والیت است بهتر گفت (مالزی دولت مخالف حزب) ممرد عدالت

 در» :گفـت  ،دارد (ع) بابیطالـ  بـن  علی والیت مخالفان سفسطه در ریشه که ای سفسطه در همچنین وی .شود حذف

 «است کرده وضع احادیث برخی به استناد با مینیخ ...ا آیت را آن و نداریم فقیه والیت عنوان به مفهومی هیچ قرآن
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 و کردنـد  مـی  رد را او والیـت  ،نیامـده  قرآن در حضرت آن نام اینکه ادعای با هم السالم علیه علی والیت مخالفان) .

  (.است نیامده قرآن در لفظ به ،عناوین از بسیاری که آن حال

 شـریک  و همسـو  و همـراه  و هـم  بـا  همیشـه  روحـانی  و شاه شد: مدعی روحانیت جریان کلیت به حمله با آنگاه وی

 نتوانسـت  امـا  بـرد  بـین  از را سیاسـی  نهادهای تمام تقریباً او .شد بازنده و درافتاد مذهب با ایران شاه ...اند بوده قدرت

 ملت نهضت آغاز کتمان و تاریخ تحریف با آزادی نهضت گروهک رئیس .بردارد یانم از را روحانیت نهاد و مسجد

 بـود،  روشـنفکری  جنـبش  عمـدتاً  کـه  استبدادی ضد جنبش به ایران روحانیت» کرد ادعا خمینی امام رهبری به ایران

 قـدرت  در هـا  آن قبـول  بـه  حاضـر  روحانیت و شدند اقلیت به تبدیل روشنفکران انقالب، پیروزی از بعد اما  تپیوس

 ایـن  اساسـاً  کـه  اسـت  حـالی  در روحانیـت  علیـه  آزادی نهضـت  گروهـک  رئـیس  نمـایی  وارونه و بافی دروغ «.نشد

 .دهد تشکیل موقت دولت و کند پیدا موضوعیتی توانست نمی روحانیت رهبری به ایران ملت قیام بدون گروهک

 انتقـاد  رفتـه ینپذ را کـا یآمر بـا  مذاکره رانیا نکهیا از مانآل وله دویچه با مصاحبه در 1583 اسفند 23 در یزدی میابراه

 اظهـارات  «.شـود  یرسـم  مـذاکره  وارد رانیا با شرط و دیق بدون است حاضر کرده اعالم کایآمر» شد یمدع و کرد

 در انیـ گرا اصـول  نفـع  بـه  تواند می مذاکره یبرگزار شنهادیپ نکهیا انیب با ییکایآمر مقامات که است یحال در یزدی

 رانیـ ا یاتمـ  برنامـه  توقف یبرا ای تله را مذاکره ها آن نکهیا ضمن اند گرفته پس را خود حرف شود، ندهیآ انتخابات

 و فشار و دیتهد یبرا ای تازه بهانه رفت،ینپذ مذاکرات در را خواسته نیا رانیا اگر یحت که دکنن می دیتاک و دانند می

 یبرا کرده القا خود مصاحبه در یزدی که یزیچ برخالف مذاکره گرید عبارت به و شود می فراهم رانیا هیعل میتحر

 اما دیبگو سخن طرف! یب کی موضع از کرد می یسع اگرچه وگو گفت نیا در یزدی .ستین مشکالت حل و تفاهم

 فاخـتال  هـم  با که هایی دولت نکهیا انتظار گفت: و گرفت انتقاد به را خود مشروع حقوق و مطالبات بر رانیا دیتاک

 کـردن  دایپ خواستار یو .ستین بینانه واقع کند، رییتغ دیبا مقابل طرف که بگذارند شرط مذاکرات شروع یبرا دارند

 که آن حال کرد اشاره افغانستان در یهمکار امکان و طالبان مسئله به و شد (مشترک منافع) مذاکرات در سبز منطقه

 یبـرا  افغانستان در رانیا نفوذ به ازین نیع در مستکبر میرژ نیا و کاستیآمر ضرورت و ازین افغانستان، دهیچیپ بحران

 .است دهیبرگز ای هسته چالش در را رانیا هیعل فشار بحران، مهار

 :آزادی نهضت فکری مهم یها یژگیو

 غرب تمدن و فرهنگ به شیفتگی -1

  غرب و آمریکا با رابطه به گرایش -2
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 (دموکراسی للیبرا) فردی یها یآزاد و فرد اصالت به اعتقاد -5

 فلسفی و عقلی علوم به اعتنایی بی و یو حس تجربی بر علوم تأکید و گرایی علم -4

 دینی متون در فهم تجربی روش بر دیتأک و دینی از متون یو حس تجربی – علمی تفسیر -3

 تجربی و فردی امری عنوان به مذهب و دین به اعتقاد -3

 سیاست از دین جدایی به اعتقاد -3

 فقیه والیت امنظ و دینی حکومت نفی -8

  ابعاد در تمام تساهل و تسامح اندیشه از پیروی -۲

 بر اسالم ایران دادن تقدم و افراطی گرایی ملی -11

 ضدانقالب یها گروهک

 کوچـک  یهـا  گـروه  ،یمیقد یاسیس یها گروه یتفعال یایاح کنار در ،یاسالم انقالب یروزیپ به یمنته سال دو در

 یغاتتبل فاقد و یرسم یرغ ها گروه ینا اغلب .بودند خود یبرا یگاهیجا کردن یداپ دنبال به کنار و گوشه در یزن یتر

 .بودند یا رسانه

 کـه  یمسـلح  یها گروه از یانهمخف یهوادار (کارتر یمیج دولت های یهتوص دنبال به) یاسیس یفضا ینسب یشگشا با

 وجـود  یشبـ  و کـم  ییدانشجو های ی مح در ها آن مقتول رهبران از یلتجل شکل در بودند شده منهدم کامل طور به

 یـد با همچنـان  یاآ که بود بحث ینا یردرگ زندان از یرونب در ها سال ینا در خلق ینمجاهد سازمان از یبخش .داشت

 در را یننشـ  محروم مناطق و یکارگر های ی مح در یا و یاسیس یمخف مبارزه یا کرد فکر مسلحانه مبارزه استمرار به

 با شدن مواجه مح  به و نداشت ها گروه ینا یریدستگ به یچندان یاقاشت یحت ها سال ینا در ساواک .گرفت یشپ

 قـرار  اعتـراض  مـورد  و یاسـی س یانزنـدان  شـمار  بـه  افـزودن  و هـا  آن یریدستگ یبرا تالش یجا به یفرار مبارز افراد

 در هـا  آن نفـر  41 بـه  یـک دنز که یطور به .رساند یم قتل به یمیت خانه کشف یا و یبتعق صحنه در را ها آن گرفتن،

 .شدند کشته ساواک مأموران دست به 33 تا 34 یها سال خالل

 شـهرام،  یتقـ  مثـل  ییهـا  نام به افراد ینا شمار از .بودند یختهگر کشور خارج به عمدتاً سازمان، برجسته یکادرها اما

 بـر  ... و یانیآشـت  اسـی یس رضـا  یعلـ  آالدپـوش،  یمرتض بازرگان، پوران شناس، حق تراب ،یروحان یاحمد ینحس

 یآزاد راه در یکـار پ سـازمان  نـام  بـه  یگروه بعدها مرتد، و شده یستمارکس تماماً جمع ینا عمده بخش .خوریم یم

 صـورت  بـه  خلـق  ینمجاهد سازمان یاعضا از یتوجه قابل بخش یزن زندان داخل در .کردند یستأس را کارگر طبقه

 ینا .بودند یرفتهپذ را یرجو مسعود یرهبر سازمان ینا یروهاین یاصل بخش اما .بودند گذاشته کنار را مذهب یعلن
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 اتحـاد  یـک  مبـارزه  علـم  عنـوان  بـه  یسـم بـر مارکس  یدتاک ینع در ی فرا انجام و یمذهب سلوک ظاهر حفظ با افراد

 یبرخـ  یزن و یزندان یونروحان واکنش امر ینهم و بودند ساخته برقرار زندان داخل های یستمارکس با را یکاستراتژ

 یـز ن و ینمتـد  یاعضـا  یکوتبـا  مسـئله،  یـن ا بـه  یرجـو  گـروه  العمـل  عکـس  .داشـت  دنبـال  بـه  را ینمتد یانزندان از

 ،یابـانی خ یموسـ  مثـل  خلـق  ینمجاهد از یافراد یرجو اطراف در .بود یزندان یونروحان با یزآم ینتوه یبرخوردها

 ینا در البته .بودند زده حلقه ... و یاتیح محمد ،یداور عباس ،یسعادت محمدرضا ،کاشان یدیس ،چی یشمابر یمهد

 بـه  یـز ن یگروهـ  ینهمچنـ  .داشـت  یرجـو  بـا  نـابرابر  یرقـابت  یگرید محدود جمع یلتشک با یزن یثمیم اهلل لطف یانم

 ،مخملبـاف  محسـن  مثـل  یافـراد  که گروه ینا بودند، یرجو با یزآم مسالمت مخالفت مقام در ینبو بهزاد یتمحور

 یلتشـک  را «واحـده  امـت » گـروه  انقـالب  بـه  یمنته یها ماه در ،شد یم شامل را ... و یسالمت محمد ،ینوروز صادق

 .کردند یم تالش ها آن با یتروحان دادن یآشت یبرا اش دسته و دار و یرجو با مخالفت ینع در ها آن .دادند

 یمـذهب  یروهاین مناقشه محل یزن نزندا از یرونب در ها، یستمارکس به نسبت تعامل و نگاه نحوه موضوع دوره آن در

 یعلـ  دکتـر  بـا  ییبگومگـو  مـورد  ینا در زندان از یآزاد از پس که است یونیروحان از خواه یمعاد یدعبدالمج .بود

 کـرد  یمـ  یـد تأک یطالقان اهلل یتآ از یاظهارات بر یموسو یرحسینم .است داشته یموسو یرحسینم او یدمر و یعتیشر

 مورد قرآن یاتآ از یرتفس ینا البته و) .بود کرده یفتوص «یاانب یالهپ هم» یخواه عدالت لیدل به را ها یستمارکس که

 یموسو یرحسینم د(بو گرفته قرار یکن یمهدو اهلل یتآ و یرازیش یربان اهلل یتآ مثل یزندان یعلما یگرد اعتراض

 یستیترور گروهک به بعد یمدت که -حمزه حاج یزدان ،یمانپ اهلل یبحب با همراه 1533 سال در یعنی دوره ینهم در

 یگروه ،دادند یم یحترج بازرگان هب را یعتیشر نظرات که یآزاد نهضت یاعضا از یگرد یجمع و -یوستپ ینمنافق

 یبرا را ای یژهو تالش تهران مبارز یونروحان از یبرخ البته مقطع ینا در .دادند یلتشک را یرانا مسلمانان جنبش نام به

 ،یمـان پ اهلل یـب حب از دعوت .بودند بسته کار به (ره) ینیخم امام نهضت به یآزاد نهضت سران یزن و افراد ینا جذب

 یـن ا جمله از مفتح، یدشه عمل ابتکار با قبا مسجد در یسخنران یبرا ... و یسحاب یداهلل بازرگان، یمهد ،یسام کاظم

 به یعتیشر نقش بر یدتأک با ها یسخنران ینا در یمانپ اهلل یبحب مثل یافراد یمحالت یدشه یگواه به اما .بود اقدامات

 یمـدت  یمـان پ .اسـت  نبوده یاسالم یداریب در ینیخم امام نقش به اذعان به حاضر یانقالب اسالم یشهاند یاگراح عنوان

 دو هـر  یسـام  کـاظم  و او .کـرد  یستأسـ  را «مبـارز  مسـلمانان  جنـبش » نـام  بـه  یگـری د گروه یانفراد صورت به بعد

 گـروه  1541 ینفـرورد  در کـه  هسـتند  یکسـان  جملـه  از دو آن .بودنـد  «یالیسـت سوس خداپرسـتان » گروه گانبازماند

 اقـدام  هـر  از قبـل  یول کردند یستأس مسلحانه یمش خ  با را (جاما) «یرانا مردم بخش یآزاد جنبش» نام به یدیجد

 یـد جد ی «جامـا » یـک  یاسالم انقالب آستانه در یسام کاظم .شدند آزاد بعد سال چند و محاکمه ،یردستگ مسلحانه
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 از پـس  صرفاً و نشده ثبت آن از دوره ینا در یا مالحظه قابل یتفعال که کرد یستأس را (یرانا مردم یانقالب جنبش)

 بـوده  یآزاد نهضـت  یمانپ هم یزمان و ینمنافق سازمان متحدان از یمدت جداگانه صورت به یاسالم انقالب یروزیپ

 .است

 بـا  و یـت روحان و یعیشـ  یهـا  آمـوزه  بـا  یزسـت  در اما یمذهب ظاهر با ،«فرقان» نام به یگروه نام ،ها وهگر ینا کنار در

 با التقاط یدارا های یدگاهد بر یهتک یزن و آن از خاص یریتفس و یعتیشر دکتر نظرات از یبرخ از یدشد یرپذیریتأث

 ها یفرقان .کرد آغاز تهران مساجد از یبرخ در قرآن یرتفس جلسات قالب در را خود یتفعال 1533 سال از یسممارکس

 اهلل یـت آ مرحـوم  مثـل  یافـراد  نـادر  جـز  بـه  یانروحان یتمام داشتند شهرت «ها یدیتوح» و «ها یکف» به ابتدا در که

 فرقـان  رهبـر  .دانسـتند  یمـ  (داشـت  آن از یعتیشـر  که یفیتوص با) یصفو یعتش یرسم یندهنما را یطالقان یدمحمودس

 .بـود  شـده  طرد تهران یهعلم مدارس از اش یافراط نظرات سبب به که بود (1528 متولد) یگودرز اکبر نام به یا طلبه

 یـن ا یخروج .کرد آغاز را موجود ی شرا از یاسیس یلتحل و داد یانپا یدئولوژیا ینتدو کار به 1533 سال از فرقان

 یـن ا کـه  بـود  یـه علم یهـا  حـوزه  و یـت روحان ابـ  یتضد یکردرو و شاه یمرژ با مسلحانه مبارزه یزتجو یاسیس یلتحل

  .کرد یم یاد «یسمآخوند» یزآم ینتوه عنوان با آنان از گروهک

 بـه  هـا  آن کـه  شـود  یم مربوط یزمان یعنی یاسالم انقالب یروزیپ از پس یها ماه یناول به فرقان با مردم ییآشنا البته

 هـا  گـروه  ینا مجموع .زدند دست یمطهر یدشه استاد و یاسالم یجمهور نظام ارتش ستاد یسرئ یناول «یقرن» ترور

 بودنـد،  نهـاده  مـردم  یرو یشپـ  در آن اهـداف  و مبارزه در را یدیجد راه 33 و 33 یها سال در امام که یطیشرا در

 در یـت فعال یـق طر از را کـار  یـن ا هـا  آن .دهنـد  رسـوخ  یمذهب یروهاین درون به را خود های یدگاهد کردند یم یسع

 .دادند یم انجام مورد نظرشان یها کتاب به افکار جوانان یده جهت و ها بخانهکتا و مساجد

 یستمارکس و چپ یها گروه شدند، مشغول ییخودنما به یاسالم انقالب یروزیپ از پس که یاسیس یها گروه یناول

 یسـندگان نو اامـ  نداشـتند،  سـلطنت  نظـام  سقوط و مردم یاسالم یزشدر خ هم را نقش ینکمتر که یطلبکاران بودند،

 درون یـری درگ سـال  هـا  ده وارث هـا  گـروه  ینا اما .نشاندند یم بر صدر را آنان ،یپهلو یمرژ از جامانده به مطبوعات

ــان ــیگرا چــپ یگفتم ــیا ی ــد یران ــ .بودن ــا چــپ یحت ــلمتما یه ــه ی ــک یشــورو ب ــتحکم ی ــ یکپارچــه ی   د.نبودن

 قبل ها ماه از و کرده منتقل کشور داخل به را خود یتفعال سال 23 از پس،  گرا چپ حزب ترین یمیقد توده حزب

 یریسـردب  یتمسـئول  گـرفتن  عهـده  بـه  کنـار  در یهـاتف  رحمان مثل حزب ینا از یافراد ،یاسالم انقالب یروزیپ از

 یـرج ا ینبـ  رقابـت  .بودنـد  کـرده  آغـاز  را تـوده  حزب به وابسته یدنو یهنشر انتشار یانهمخف صورت به ،یهانک روزنامه



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 119  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 بـه  کـه  یـانوری ک یننورالـد  و :بـود  بسته دل یعتمداریشر کاظم و یمل جبهه یستیرفورم یها تالش به که :یاسکندر

 یافته اعتقاد یمقطع هدف یک عنوان به سلطنت یمرژ یسرنگون از یتحما لزوم و مبارزات در ینیخم امام برتر دست

 حـزب  33 بهمن 22 روز در درست .یدمانجا توده حزب بر یانوریک کامل تفوق به ،یاسالم انقالب یروزیپ با - بود

 از پـس  را (مـردم  نامه) خود روزنامه و کرد اعالم ای یهاعالم صدور با را کشور در خود های یتفعال مجدد آغاز توده

 یافتـه  اسـتقرار  یـران ا در اسـفندماه  از کـه  یخـاور  یعل و یزانیم اهلل فرج .ساخت منتشر سال ینهم اسفند در سال 51

 یـران ا بـه  شـرق  بلـوک  یکشـورها  از یـز ن تـوده  حـزب  رهبـران  و شـدند  مشغول حزب سازمان یددتج کار به بودند،

 های یپرس همه در مثبت یرأ .داد یم نشان یاسالم یجمهور یحام را خود ،یاعالم مواضع در توده حزب بازگشتند،

 در حـزب  درازمـدت  برنامـه  امـا  .بود یکردرو ینا از یآشکار نشانه ،یاساس قانون یزن و یاسالم یجمهور نظام یینتع

 نظام مخالف و موافق یاسیس احزاب یگرد یزن و یاسالم یجمهور حزب ،یدولت ،ینظام ینهادها در نفوذ یبرا تالش

 .بود شده متمرکز سالح یادیز یرمقاد یآور جمع یزن و

 موضـع  بـا  ...و یحجـر  ،یخـاور  ،یزانـی م ،ییعمـو  یمحمـدعل  ،یطبـر  احسـان  ،یـانوری ک یمتـ  1531 سال از یشپ تا

 را چـپ  یهـا  گـروه  یگـر د های یتندرو ینههز پرداخت به یازن هم که کردند یم عمل ینحو به یگزاکیز های یریگ

 خـ   از یتحما 153۲ سال در ها یا توده یظاهر مواضع .نشوند طرد چپ یانجر از حال ینع در هم و باشند نداشته

 یبرا توده حزب ینظام شبکه مسئول یپرتو یمهد که یتالش بر عالوه یگرد یسو از بود! ها یبرالل با مخالفت و امام

 یها جبهه در ارتش ارشد فرمانده یزن و ارتش یاییدر یروین فرمانده حد تا را یافراد توانست و داشت ارتش در نفوذ

 ،یـرد گ کـار  بـه  حـزب  اهداف چارچوب در را دفاع یعال یشورا های یسیونکم عضو و دفاع وزارت مشاور و غرب

 خـ   یروهـای ن از یبخش کردن متهم مثل ییها مداخله یزن و امام خ  یدرون منازعات از اطالعات کسب یابر تالش

 .بود 1532 سال یابتدا در آن مجدد انحالل زمان تا توده حزب های یتفعال جمله از بودن «یا یهحجت» به امام

 شـناخته  ها یستمارکس یانم در گاردآوان گروه عنوان به ،یکیچر مبارزات مقطع ینآخر در خلق ییفدا های یکچر

 گذاشـته  کنـار  را مسـلحانه  مبـارزه  روش شـاه  یـم رژ یهـا  سال ینآخر در که گروه ینا یاعضا از یتعداد .شدند یم

 هـای  یـک چر هـواداران  از یبرخـ  .نهادنـد  خود گروه بر را «کارگر راه» عنوان یاسالم انقالب یروزیپ از پس بودند،

 ی «قـوا  عمـده » امـا  .دادنـد  یلتشـک  را «ییفـدا  راه» نـام  بـه  یگروهـ  زمـان  یـن ا در یـز ن کشـور  خـارج  در خلق ییفدا

 و یتخـت پا یها دانشگاه از ییها بخش مردم دست به ینظام مراکز فتح یانجر در نام ینهم با خلق ییفدا های یکچر

ــهرها ــه را خــود و درآورده خــود یــولت در را یگــرد یش   .دســاختن یمــ مطــرح خلــق یشــتازپ یــروین عنــوان ب
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 یماس و صدا از را خود گروهک یانیهب یحال در و بودند برخوردار «یمل رسانه» یحت و ها رسانه یخبر یبانیپشت از آنان

 یاسالم انقالب از و پوشاندند یم مردم از را خود چهره یزیونتلو با مصاحبه هنگام در رهبرانشان که کردند یم پخش

 دولـت  را آن حـال  ینعـ  در و یـده نام یملـ  مشروع دولت را بازرگان موقت دولت ها آن .کردند یم یاد «یامق» یرتعب با

 .نمودند یم محسوب «کمپرادور یبورژواز»

 در مسـلحانه  یممسـتق  حضـور  و صـحرا  تـرکمن  و کردسـتان  در طلبانـه  یهتجز تحرکات از یا رسانه و یاسیس یبانیپشت

 یبـرا  نـاموفق  تـالش  و یکـارگر  هـای  ی محـ  در باعتصا به زدن دامن ارتش، انحالل یدها با یهمراه مزبور، مناطق

 از پـس  یروزهـا  یناولـ  در گروهـک  یـن ا اقدامات یناول جمله از (یعلو مدرسه) امام یتب یسو به یماییراهپ انجام

 اشرف یتمحور به یونافراط ابتدا .شد شروع سازمان ینا در انشعاب 1538 سال یلاوا از .بود یاسالم انقالب یروزیپ

 زندان دوره از که نگهدار فرخ نام به گروهک یتمرکز یاعضا از یکی 153۲ سال در سپس و شدند منشعب یدهقان

 .داد یلتشک را خلق یانفدائ «یتاکثر» گروه مسلحانه، یکردرو با مخالفت در بود شده یلمتما توده حزب به شاه یمرژ

 چـپ  جنـاح » نـام  بـه  یانشعاب یمدن یمصطف و شد انشعاب دچار خود داخل در یزن یتاکثر گروه 1531 ینفرورد در

 153۲ سـال  دوم یمهن در خلق یانفدائ یتاقل .یوستپ یتاقل جناح به بعد یمدت او .کرد یجادا را خلق یانفدائ «یتاکثر

 فـاز  وارد امام خ  با صدر یبن یزآم تقابل رفتار خاطر به داشت، صدر یبن ابوالحسن تمسخر در که یا سابقه برخالف

 بـا  مخالفـت  در یـز ن یـت اکثر جناح عضو کشتگر یعل 1531 آذر در .شد یرانا یختار جمهور یسرئ یناول از یتحما

 1531 خرداد در مسلحانه فاز به ینمنافق ورود .آورد وجود به سازمان ینا در را یگرید انشعاب توده حزب با وحدت

 حـذف  یرانا داخل یاسیس حنهص از یشها انشعاب تمام با را گروه ینا خلق، یفدائ های یکچر از یبخش یهمراه و

 سپاه شدن مسلح لزوم بر یدتأک و انقالب ینهادها با یهمراه یادعا با که خلق یانفدائ یتاکثر جناح یحت .بود کرده

 خ  یروانپ اعتماد جلب در یسع صدر یبن دوره در ها یبرالل با مخالفت و ینسنگ سالح به یاسالم انقالب پاسداران

 .یابد ییرها ینید حکومت آرمان مخالف یروهاین مجموعه سرنوشت با یداستان هم زا نتوانست داشت، را امام

 .بـود  «کـارگر  طبقـه  یآزاد راه در یکـار پ» گروهـک  یاسـالم  انقـالب  از پس یگرا چپ گروهک ینمنفورتر یدشا

 یینتهاا یها سال در که بودند خلق ینمجاهد سازمان (یند از شدگان خارج) مرتدان از یبخش گروهک ینا یاعضا

 ارتداد یانجر یایبقا انقالب، یروزیپ از قبل ماه چند 1533 سال در .بودند شده اعتقاد یب مسلحانه مبارزه به شاه یمرژ

 ییرهـا  راه در نبـرد » و «کـارگر  طبقه آرمان راه در مبارزه اتحاد» یها نام به یتاقل گروه چند قالب در خلق ینمجاهد

 اعالم «کارگر طبقه یآزاد راه در یکارپ» نام به یتاکثر گروه یک و «کارگر هطبق یآزاد رزمندگان» ، «کارگر طبقه
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 گروهک .کردند برائت اعالم ...و یواقف یفشر قتل و شهرام یتق عملکرد از ابتدا همان در ها آن .کردند یتموجود

 یسـتی مارکس یـدئولوژی ا بـه  گروهـک  یـن ا یشگـرا .شـد  یمتقس یتاکثر و یتاقل جناح دو به یزمان اندک در یکارپ

 گروه 11 اتحاد یبرا یشیهما که شد سبب یآلبان رهبر «انورخوجه» یزن و (یستکمون ینچ گذار یانبن) «دون مائوتسه»

 خـرداد  محاربه به یکارپ یوستنپ با .یردگ شکل «یانقالب وحدت سازمان» نام به یسازمان و شود داده یبترت یستمائوئ

 اعـدام  و یردسـتگ  ...و یانیآشـت  یسپاسـ  ،یروحـان  یاحمـد  مثل یافراد املش سازمان ینا یاصل کادر ،ینمنافق 1531

 حـزب » یگـر د کوچـک  گـروه  چنـد  و «کوملـه » طلـب  یـه تجز گروهـک  با همراه یزن یکارپ یایبقا از یتعداد .شدند

 .کردند یستأس را «یرانا یستکمون

 یـه اتحاد» بـاالخره  و توفـان  مانسـاز  یـز ن و حـزب  یـن ا .بـود  رنجبـران  حـزب  ،یآلبـان  و ینچ یروپ یها گروه یگرد از

  د.بودنــــ چهــــل دهــــه در تــــوده حــــزب از منشــــعبان از یگروهــــ یهــــا دنبالــــه «یــــرانا هــــای یســــتکمون

 به که بودند یانیگرا چپ یناول ها آن .بود ها گروه ینا یشعارها مشخص وجه «یشورو یالیسمامپر یالسوس» با مبارزه

 عـزل  یانجر در یزن یستمائوئ یها گروه ینا .یوستندپ «جمهور یسرئ یهماهنگ دفتر» در صدر یبن همراهان مجموعه

 ینآفـر  نقـش  1531 ییزپـا  در آمـل  یماجرا مثل ییها غائله در و کردند یهمراه ینمنافق مسلحانه شورش با صدر یبن

 یهـا  گـروه  بـه  آنـان  از یبعضـ  و یختنـد گر کشـور  از خـارج  بـه  احزاب ینا یایبقا ینآخر 1531 سال از پس .بودند

 .یوستندپ ینالت یکایآمر و یکاآمر یستیکمون

 به «مسلمان خلق یاسالم یجمهور حزب» 1533 اسفند 22 در یعنی یاسالم یجمهور حزب یلتشک از بعد روز 23 

 یـن ا مؤسسـان  یـان م در اگرچه .کرد یتموجود اعالم (وقت یدتقل مراجع از) یعتمداریشر کاظم یدس یاناطراف دست

 در امـا  ،شـدند  یمـ  مشـاهده  یسـرخ  گـل  رضا مرحوم و یخسروشاه یدهادیس استاد لمث یموجه و مبارز افراد حزب

 یـز ن و (یزرسـتاخ  حزب یاعضا از) زاده یعل احمد مثل یافراد دست در کار رشته سر که شد مشخص یزمان اندک

 .اسـت  (تهـران  در یاسـ  سازمان یگاهپا با یمخف ارتباطات یدارا و یعتمداریشر کاظم یدس فرزند) یعتمداریشر حسن

 در یاس مأموران با یمخف ارتباط دهه دو سابقه یدارا) یا مراغه مقدم اهلل رحمت مثل یمهم یحام ینهمچن حزب ینا

 بود معتقد بازرگان .داشت خود پشت در بود، گمارده یشرق یجانآذربا یاستاندار به را او موقت دولت که را (یرانا

 خلـق  یجمهـور  حـزب  یوقتـ  باشـد!  یو نظـر  یـر ز یدبا آن یارهاک و است یعتمداریشر یآقا استان یجانآذربا که

 یبالغـ  صـدر  و یدیسع غالمرضا یدس ،یسرخ گل و یخسروشاه بر عالوه را خود مؤسسان نهاد، عرصه به پا مسلمان

 در امـام  بـا  مخالفـت  و سلطنت یمرژ عوامل از یبرخ با ارتباط سابقه یدارا و یعتمداریشر یرینهد همراهان از دو هر)
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 اعـالم  زادگـان  یخشـ  یموسـ  و مهاجر اشرف زاده، یشبستر هاشم فردوس، شهاب ،یکلول یمورت یرام (مبارزه اندور

 مؤسـس  یاعضـا  عنوان به یزن بشارت ینحس و یقیحق منتظر ینحس زاده، یعل احمد نام یکوتاه فاصله به البته و کرد

 .شد اعالم حزب

 قبضـه  در را شهر ینا یدولت ادارات کرد یسع (یعتمداریشر گاهزاد) یزتبر به یژهو توجه با یستأس بدو در حزب ینا

 یـن ا کـه  بـود  یموضـوع  یناولـ  یزرسـتاخ  حزب در (زاده یعل) مسلمان خلق یرکلدب یتعضو یافشا .دهد قرار خود

 انتخابـات  ابتـدا  در مسـلمان  خلـق  حزب .پرداخت نوپا نظام با مقابله یبرا منطقه مردم یکتحر به آن واسطه به حزب

 در حزب حضور اعالم سبب به را یخسروشاه یدهادیس اخراج یحت و کرد یمتحر را یاساس قانون خبرگان مجلس

 یابی راه به تنها که انتخابات یبرگزار از پس اما .کرد اعالم «یاسالم یجمهور حزب ینفوذ» اتهام با و انتخابات ینا

 بـه  شـد  منجـر  (یاشـراق  جعفر و یانگج یمدعلمح ،یا مراغه مقدم) یشرق یجانآذربا در حزب ینا مختص نامزد سه

 ابراز صبح 11 تا بامداد 4 ساعت ینب انتخابات یجنتا ییرتغ از مسلمان خلق یرکلدب پرداخت! آن یجنتا درباره یزن چانه

 !کرد یم تعجب

 زمـان  در کـه  بود یعتمداریشر آن، مراد و حزب ینا بعد اقدام یهفق یتوال اصل خصوصاً و یاساس قانون با مخالفت

 توطئـه  یعهشـا  انتشار با ها یمسلمان خلق ،1538 ییزپا در .شد همراه یزتبر در یابانیخ یها جنجال با رفراندوم یبرگزار

 نگهبانان از یکی یعهشا ینا از یناش یجاناته یانجر در .پرداختند یزتبر مردم عواطف یکتحر به یعتمداریشر ترور

 .شد کشته مزبور حزب عوامل نقشه با قم در یعتمداریشر منزل بام

 مسلح عوامل التهاب، یریگ اوج با .شد یتلق «یتمرجع یتب به حمله» عنوان به مسلمان خلق حزب یسو از ماجرا ینا

 مثـل  ییهـا  خواسـته  یـز تبر یمایس و صدا اشغال با ،کردستان انقالب ضد مسلح افراد کمک به مزبور حزب به وابسته

 جمعـه،  امـام  یینتع ،یعتمداریشر اهلل یتآ یتب به حمله عامالن محاکمه ، (یهقف یتوال) یاساس قانون 111 اصل ییرتغ

 ینا از انقالب دادگاه شرع حاکم اخراج و یعتمداریشر توس  یزتبر یدولت مقامات و شهردار استاندار، جماعت، امام

 ینالد شهاب مرحوم از متشکل یئتیه یلتشک به یعتمداریشر با انقالب یشورا یاعضا مذاکره .ساختند مطرح را شهر

 یمنتهـ  (یعتمداریشـر  یسـو  از) یعرفـان  یونس یدس و یسبحان جعفر اهلل یتآ و (راحل امام از یندگینما به) یاشراق

 از یعتمداریشـر  ساختن دور یبرا ...و یفلسف یمحمدتق یخش مرحوم مثل ییها واسطه یقطر از امام که یحال در .شد

 انحـالل  لـزوم » جـز  ای یجهنت به خود های یبررس در یزن یعتمداریشر یندهمان دو ،کردند یم تالش مسلمان خلق حزب

 .یدنرس «مسلمان خلق حزب
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 ارتبـاط  اسـناد  کـه  یحـال  در 1538 زمسـتان  یابتـدا  در .ننهـاد  یوقعـ  خود یندگاننما خواسته ینا به یعتمداریشر اما

 به یجاسوس النه از تهران در یکاآمر خارجه وزارت و یاس سازمان مأموران با او یاناطراف ترین یکنزد و یعتمداریشر

 از یعتمداریشـر  نجـات  یبـرا  مکارم اهلل یتآ مرحوم مثل یبزرگان و ینمدرس جامعه یاعضا تالش بود، آمده دست

 .گرفت شدت مسلمان خلق حزب مهلک دام

 مسـلمان  خلـق  حـزب  از خـود  یتحما برداشتن از ینمدرس جامعه یاعضا با یدارد در یعتمداریشر که بار یک یحت

 یصـدا  ضـب   بـا  سـرانجام  ها تالش ینا .خواند نادرست را مورد ینا در ینمدرس جامعه خبر ،یو دفتر گفت، سخن

 .شد یمنته یزتبر و قم در مزبور حزب فتنه سرکوب به مورد، ینا در یعتمداریشر

 یـت ب اما ،کردند فرار ورکش خارج به زاده یعل احمد و یعتمداریشر حسن مثل یافراد مسلمان خلق حزب انحالل با

 بـه  یبـرا  نافرجـام  توطئه یزن و (153۲ یرماهت 18) نوژه یکودتا در و داد ادامه نظام ضد بر را خود تالش یعتمداریشر

 .کرد یفاا نقش ،1531 اسفند در (زاده قطب یکودتا به مشهور) امام رساندن شهادت

 ینمدرسـ  جامعه یانیهب با عدالت، فقدان یلدال تعدد بسب به یعتمداریشر کاظم یدس ،1531 ینفرورد 51 در سرانجام

 اظهـار  بـا  ،یماس و صدا در سپس او .شد خلع یتمرجع از واالمقام و برجسته مجتهد ینچند یامضا به قم یهعلم حوزه

 سـه  یعتمداریشـر  .کرد استغفار خداوند درگاه به خود یرتقص ینا از امام، از یعذرخواه و خود اقدامات از یمانیپش

 .درگذشت تهران در سرطان عارضه اثر در بعد لسا

 و یسـرخ  گـل  رضـا  ،یخسروشـاه  یدهادیس یعنی آن یروحان مؤسسان مسلمان خلق حزب یتفعال یها ماه یناول در

 حـزب  ،یعتمداریشـر  یـت ب درون از که یا اراده که است ینا یتواقع .شدند جدا آن از یبالغ ینصدرالد یدس یحت

 و بازرگـان  موقـت  دولت عضو) یهنز حسن مثل یافراد یتحما و مشورت پشتوانه از ردک یم یتهدا را مسلمان خلق

 رابـ   و شـاه  یـم رژ یفرهنگـ  کـارگزاران  از) یـت عنا محمـود  (انقالب از قبل یها سال از یاس سازمان با ارتباط یدارا

 در یکـا آمر سـفارت  ارکـارد  با مستمر رواب  یدارا) زاده ینور یرضاعل (1533 سال در یسندگاننو با یزرستاخ حزب

 از) یبراهنـ  رضـا  (کشـور  خارج در سبز موج به موسوم یانجر یفعل یا رسانه یحام و انقالب یروزیپ از پس یها ماه

 .بود برخوردار ...و (یکاییآمر چپ یانجر روشنفکران

 مراحـل  ینولـ ا در یکـا آمر سـفارت  مـأموران  کـه  دهـد  یمـ  نشان تهران در یکاآمر یجاسوس النه اسناد ،ینا بر عالوه

 ساواک یاعضا از یبرخ از حزب سران با گسترده ارتباطات بر عالوه و اند داشته حضور مسلمان خلق حزب یستأس
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 از بارهـا  یکـانش نزد و یعتمداریشر .اند کرده یم استفاده ینهزم ینا در یزن (انوسج .ید س.ا رمز اسم با) یانفراز مثل

 اسناد از یگرد یکی ینهمچن .بودند کرده یمال کمک طلب یساواک رعنص ینهم جمله از و یکاآمر سفارت مأموران

 از قبـل  روز شش) 1538 آبان هفتم تا تهران در یاس قرارگاه یسرئ «یکویینپ .یس د.دونال» است یحاک یجاسوس النه

 بـوده  امام، مخالف احزاب یگرد با مسلمان خلق حزب یتفعال یساز هماهنگ یتمأمور سرگرم (یجاسوس النه فتح

 .است

 از تـر  سـاز  مسـئله  و تـر  ینآفـر  تنش را یگروه ،یاسالم انقالب یروزیپ از پس ییابتدا سال چند خالل در یدبالترد

 زمسـتان  یابتـدا  در .یدنـد نام «ینمنـافق » حـق  به را آنان امام که یگروه همان ،یافت توان ینم خلق ینمجاهد سازمان

 که بودند یشگرف حوادث گر نظاره ،یرتح با آنان شد، باز لقخ ینمجاهد سران یرو به ها زندان یدرها یوقت 1533

 امـام  زعامت به اذعان جز یا چاره یباطن یلم رغم به خود های یانیهب یناول در ها آن .شد منجر سلطنت یمرژ سقوط به

 در تنگـرف  قـرار  یبـرا  را یـادی ز تالش (ره) امام روش و راه با خود یقبل یحصر مخالفت ساختن یمخف با و نداشتند

 یـن ا بـه  آنـان  یدنرسـ  مـانع  یمطهـر  یدشه مثل یبزرگان یاریهوش البته و بستند کار به امام از استقبال یتهکم یتمرکز

 ،یابـانی خ یموسـ  ،یرجـو  مسـعود  حضـور  با را خود یمرکز کادر ها آن یاسالم انقالب یروزیپ از پس .شد خواسته

 ابوالقاسـم  ،زرکش ،یسعادت نژاد، یفحن احمد ،یاورد عباس ،یدتش محمد یعل ،یاحمد محمود ،چی یشمابر یمهد

 در یالتتشـک  توسـعه  یبـرا  ینمنـافق  .دادند یلتشک مشارزاده و زاده جابر ،یضابط ،یاتیح ،یذاکر ،ییرضا (محسن)

 بـه  سـازمان  یاجتماع بخش در - شد دار عهده را ینظام فاز یفرمانده بعدها که - یرزمینیز شبکه یک یلتشک کنار

 دسـت  اصـناف  و یکارمنـد  نهـاد  و ییدانشـجو  نهـاد  ،یکارگر نهاد امداد، و محالت نهاد ،یآموز دانش نهاد یجادا

 .زدند

 یکـارگر  هـای  ی محـ  از نتوانسـتند  ینمنـافق  ،هـا  کارخانـه  یریتمـد  کردن ییشورا لزوم مثل ییشعارها طرح رغم به

 گرفتنـد  یمتصـم  کـه  آن از پس اًخصوص ییدانشجو و یآموز دانش سطوح در اما .کنند جذب را اندک ولو یرویین

 انتخابات دو یجنتا ها ینا همه با .شدند سازمان ینا جذب یافراد ،کنند یسازمانده «یجبس» یلبد عنوان به را «یلیشیام»

 بـه  گروه ینا که داد یم نشان یروشن به 3۲ و 38 یها سال در یاسالم یشورا مجلس و یاساس قانون خبرگان مجلس

 یمردمـ  یگـاه پا از کنـد  یمـ  وانمـود  کـه  گونـه  آن تقرب، ینا از سوءاستفاده و یطالقان اهلل تیآ یتب در یدنخز رغم

 در یطلبـ  یـه تجز از یتحما یزن و ارتش انحالل شعار موضوع در انقالب یروزیپ یابتدا در ینمنافق .یستن برخوردار

 .کردند یهمراه چپ یها گروه با صحرا ترکمن و ینکردنش مناطق
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 یبرخ انتقال با کردند یسع (یسعادت محمدرضا) یتمرکز یاعضا از یکی یقطر از 1538 سال یها هما یناول در آنان

 از یسـعادت  یریدسـتگ  .شـوند  برخـوردار  ابرقـدرت  یـن ا یبانیپشـت  از یشورو یجاسوس سازمان یاطالعات یازهاین از

 زمـان  آن از .کـرد  قطـع  را یشـورو  بـا  آنان ارتباط یگرد یسو از و شد ینمنافق یینما مظلوم یبرا یمستمسک ییسو

 یگـاه پا رابطان از یکی یرهبر به یمل یکدموکرات جبهه با یهمراه یقطر از گرا راست یها گروه به ینمنافق یکینزد

 کـاظم  البتـه  .شد آغاز غرب و یکاآمر و غرب با رابطه یایمزا از استفاده یبرا (یدفتر ینمت اهلل یتهدا) تهران در یاس

 ینهمـ  یدشـا  و بـود  سـاخته  برقـرار  یروابطـ  غـرب  یاطالعات های یسسرو با شاه زمان از یرجو مسعود برادر یرجو

 .یدرهان خلق ینمجاهد 1531 سال شدگان یردستگ های یاعدام یستل در گرفتن قرار از را یرجو که بود رواب 

 یهـا  دستگاه ،یازندگس جهاد انقالب، یها دادگاه مثل انقالب ینهادها در نفوذ یقطر از سازمان ینا تالش از یبخش

 دادگـاه  در هـایی  یتنـدرو  قالـب  در انقـالب  اول یهـا  مـاه  در نفوذ ینا اثرات .پذیرفت یم صورت ...و نوپا یاطالعات

 بـا  اما شد، همراه ینمنافق اعتراض با نهادها ینا یهتصف اگرچه .شد ظاهر مناطق از یبرخ یسازندگ جهاد یزن و انقالب

 بزرگـان  رسـاندن  شـهادت  بـه  با (نفوذ) یقطر ینهم از را خود یاتعمل توانستند ها آن ،یستیترور فاز به ینمنافق ورود

 یـان جر بـا  او معارضه خدمت در صدر یبن یجمهور یاستر زمان در ابتدا یزن ینمنافق یلیشیایم .برسانند انجام به نظام

 و یانقالب یروهاین نظام، بزرگان ترور یها هسته قالب در شبکه ینا صدر یبن سقوط دنبال به سپس و درآمد امام خ 

 مشـغول  خـود  بـه  را ییقضـا  و یتـی امن ،یانتظـام  دسـتگاه  و یانقالب ینهادها یمدت ،یابانخ و کوچه یالله حزب افراد

 و شـده  منهدم کشور داخل در گروهک ینا یها هسته 1532 سال در .آورد دوام 1531 سال تا یتوضع ینا .ساخت

 .بود گرفته قرار یتیامن یروهاین تور در یا

 بـه  یمختلفـ  یهـا  گـروه  (1531 خـرداد  تـا  1533 بهمـن  از) ینمنـافق  ماهه چهار و سال دو دوره های یتفعال خالل در

 یبـرا  یاجتماع یساز ینهزم شکل در گاه یمانیپ هم ینا .داشتند قرار گروه ینا اهداف خدمت در یمانپ هم صورت

 ها یبرالل برابر در ینمنافق یریگ موضع .یافت یم ظهور و بروز آنان با یانتخابات ائتالف قالب در گاه و ینمنافق یتفعال

 را ینمنـافق  گروهـک  یاعضا (دولت ینا بر حاکم گروه) یآزاد نهضت که نبود آن از مانع موقت، دولت یابتدا در

 یمـانی پ هـم  یـن ا .داد قرار گروه ینا یغتبل خدمت در را یادار نظام از یبخش و یردگ کار به مختلف های یریتمد در

 یاساسـ  قـانون  خبرگـان  مجلـس  انتخابـات  در .بـود  آشکارتر موقت دولت عضو یها گروه از یبرخ مورد در نانوشته

 (یمـان پ اهلل یـب حب یرهبـر  بـه ) مبـارز  مسلمانان جنبش موقت، دولت یبهدار یروز یسام کاظم یرهبر به جاما گروه

 ائـتالف  یهـا  گـروه  (یدتوح منحرف کتاب یسندهنو یآشور یبحب) «ساش» و (یجواد یدس حاج اصغر یعل) جنبش



 

   

             www.tabyincenter.ir 

 شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 116

 و کـرد  یمـ  تـالش  اول مجلـس  در «یرجو» حضور یبرا یآزاد نهضت یزن اول مجلس انتخابات در .بودند ینمنافق با

 .بود دوستانش و بازرگان یلتما ینا برخالف مردم یرأ البته

 شاملو، احمد یامضا با یا نامه به توان یم نمونه انعنو به .بودند ینمنافق یانحام شمار در یزن یسندگاننو کانون یاعضا

 در ...و پرهـام  بـاقر  ،یساعد ینغالمحس ،یرانیا ناصر ،یترق یگل ،یصالح عمران سپانلو، یمحمدعل ،یبهبهان یمینس

 شده یدهنام «عشق یقطر در یسالک» یسعادت آن در که کرد اشاره (یشورو جاسوس) یسعادت محمدرضا از یتحما

 افـراد  یـن ا .بود شده یاد «شرمنده را خدا خلق نه و اند بنده را خدا نه» که یانزندانبان عنوان به یانقالب یروهاین از و بود

 ،یبابـاتهران  نخـا  یمهـد  ،یمکـان  گـل  هوشـنگ  ،یبراهن رضا ،یریگلش هوشنگ ،یمجاب جواد مثل یگرانید با همراه

 یسـتی ترور فـاز  بـه  ینمنـافق  ورود آستانه در شدند، یدهامن «یشدگراند» صرفاً بعد یها دهه در که ...و ییخو یلاسماع

 ای یـه اطالع در ها آن .کردند یفاا را گروه ینا کور یسمترور یبرا یریسربازگ نقش ،یتیحما یریگ موضع با همچنان

 .فراخواندند ینمنافق از یبانیپشت به را مردم عموم

 کمـک  ینمنـافق  اهـداف  بـه  گونـه  یـت حکم یشـی راگ ارائـه  بـا  هم ینمنافق به یکنزد یاسیس های یتشخص از یبرخ

 در هـا  آن .بودنـد  گـروه  ینهمـ  شـمار  در بودند کرده امضا را «؟سوم راه کدام» به موسوم یانیهب که یافراد .کردند یم

 مثل افراد ینا از یرخب د.وادارن یشخو یهمراه به را ینیاحمد خم یدس حاج مرحوم داشتند یسع یحت ناموفق یتالش

 همزمان که بودند یکسان همان ...و (یعتیشر یعل دکتر همسر) یرضو یعتشر پوران ،ییبابا یاحمدعل ،یملک محمد

 نظـرات  از یبرخ به یشگرا با یزن یگرد یها گروه .زدند دم «استبداد عزل با قوا تمام با مقابله» از صدر یبن یبرکنار با

 ابـالغ  کـانون » و «ینمستضـعف  آرمـان  یهـا  روهگـ » .شـدند  ینمنـافق  متحـدان  جملـه  از یـت نها در ،یعتیشـر  دکتـر  تند

 ینمستضعف آرمان .بودند ها گروه ینا ینتر عمده (یعتیشر یعل دکتر فرزند احسان یتمحور به) «یعتیشر های یشهاند

 کشـور  از خـروج  جـز  یراه امام خ  با مبارزه ادامه یبرا یزن یعتیشر احسان و شد همراه ینمنافق یستیترور یانطغ با

 بـه  - بازگشـت  کشور به یکآکادم یتشخص یک عنوان به که - 81 دهه یابتدا تا یعتیشر احسان یدور .نکرد یداپ

 بـا  گـرا  راسـت  و گـرا  چـپ  یهـا  گروه یتمام یباًتقر 1531 سال یابتدا و 153۲ سال یانتها یها ماه در .یدانجام طول

 .کردند یم یفاا را ینمنافق متحد نقش یشب و کم صدر، یبن پرچم یرز تجمع
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  اسالمی انقالب مجاهدین سازمان

 (1335 تا 1358 سال) اول دوره

 -فلـق  -فـالح  -صـف  توحیـدی  -بـدر  توحیـدی  -واحـده  امـت  :گـروه  3 و 154۲ سـال  از بایـد  را سازمان این ریشه

 عقایـد  دارای گـروه  3 و کردنـد  مـی  مسـلحانه  مبـارزه  موحـدین  ،منصورون ،صف گروه 5 که) موحدین -منصورون

 .نمود بررسی (بودند امام رهبری به معتقد و اسالمی

 خرمشـهر،  در یمسـاجد  ینمتـد  جوانـان  آن دهنده یلتشک افراد و بود خوزستان شهر چند منصورون گروه خاستگاه

 (یصـفات  ینغالمحسـ  یدشـه ) یشـان اعضا از یکی و کردند آغاز 154۲ سال از را خود کار آنان .بودند دزفول و اهواز

 بـردن  یپ با آن از پس سال دو فاصله در و یوستپ سازمان ینا به خلق ینمجاهد ینمؤسس یریدستگ اول موج از پس

 خـود  یبـرا  را «مسـلمان  خلـق  یانقالبـ  ارتـش » نـام  ابتدا در منصورون .شد جدا آن از سازمان یستیمارکس یشگرا به

 ،کرمـان  قـم،  ،شـان کا ،اراک اصـفهان،  تهـران،  مثل یگرید یشهرها به گروه یتفعال دامنه رفته رفته .بودند یدهبرگز

 مشاهده گروه ینا در یمبارزات موضوعات یبرا ینید یها واژه یریکارگ به بر یخاص اصرار .شد یدهکش فارس استان

 به قم بزرگ یعلما از یکی تفأل با «منصورون» به گروه نام ییرتغ و یمیت خانه یجا به حصن کلمه از استفاده .شد یم

 بـا  1534 سال در منصورون .است ینید یممفاه و نمادها به یکردرو ینا یها جلوه ینتر شاخص جمله از ،یمکر قرآن

 مبـارزات  اوج در .شدند اعزام ینفلسط مقاومت یآموزش یها اردوگاه به و کرده یداپ ارتباط اندرزگو یدعلیس یدشه

 منصـورون  هگـرو  یاعضا دست به فسا و کرمان خوزستان، در شاه یمرژ سرکوبگر مقامات از نفر ینچند 1533 سال

 یکاشان یراست اهلل یتآ یعنی قم یهعلم حوزه یفقها از یکی با مبارزه مقطع ینآخر در گروه ینا .یدندرس هالکت به

 ،یدرشـ  یغالمعلـ  ،یشـمخان  یعل ،ییرضا محسن ذوالقدر، محمدباقر مثل منصورون از یشاخص افراد .داشت ارتباط

 سـپاه  بـه  انقـالب  یـروزی پ از پـس  یهـا  سال در یدزادهحم حسن و یقیدقا یلاسماع یدشه (نجات) نژاد یبانیز ینحس

 .یوستندپ یاسالم انقالب پاسداران

 یـدتی عق آمـوزش  و یعزادار دسته قالب در یانقالب متشکل حرکت با را خود کار ،یخوزستان گروه یگرد ینموحد

 به مردم یقتشو انقالب، یریگ اوج با .کرد یم یگیریپ 1534 تا 154۲ یها سال خالل در امام های یامپ یرتکث و جوانان

 امام یتب محاصره یلدل به خرمشهر در عراق یکنسولگر به حمله ها، بانک و یفرهنگ فساد مراکز به حمله تظاهرات،

 قرارگـاه  بـه  حملـه  ،کرمـان  در مـردم  کشـتار  و سـرکوب  عامـل  افسـران  از یکـی  تـرور  بعـث،  یمرژ توس  نجف در

 جمله از نفت صنعت یاعتصاب کارکنان سرکوب طراح و یکاییآمر مستشار یمگر پل اعدام و اهواز ینظام یفرماندار
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 ،یمبـارزات  یهـا  برنامـه  یسـاز  هماهنگ یبرا ،ینموحد شاخص افراد از یالهد علم ینحس یدشه .بود گروه ینا اقدام

 .بود کرده برقرار ارتباط مشهد در یا خامنه اهلل یتآ حضرت با یمدت

 جهـاد  کتـاب  دو و ها یهاعالم) امام آثار انتشار با را خود یتفعال صف، یدیتوح وهگر مؤسس یبروجرد محمد یدشه

 یبرا اقدام هنگام به 1535 یماجرا پر سال در او .کرد آغاز اسالم فجر گروه با یهمکار قالب در (یهفق یتوال و اکبر

 یافـت در یبـرا  تـالش  1533 سـال  در صـف  یدیتوح گروه یستأس با .شد یردستگ (ره) امام با یدارد و نجف به سفر

 پاسـگاه  یک سالح خلع یعنی یگرد راه به را ها آن یالحاد یدئولوژیا یرشپذ شرط یلدل به خلق ینمجاهد از سالح

 اگرچه .ساخت رهنمون یعراق یمهد حاج یدشه کمک با نارنجک یدتول سپس و تهران شرق جنوب در یژاندارمر

 منع اما داد، انجام یمرژ یاقتصاد و یفرهنگ انحطاط مراکز به نهمسلحا حمله چند 1533 سال در صف یدیتوح گروه

 راحل امام یدتأک سپس و تهران بازار شعبه صادرات بانک در مسلحانه یاتعمل انجام از یکن یمهدو اهلل یتآ یشرع

 یروزهـوان  تادسـ  بـه  حمله برنامه شدن یمنتف سبب ،ها آن به ینتوه یحت و شاه یمرژ یاننظام به تعرض از یزپره لزوم بر

 یـری گ اوج ی شـرا  در حـال  ینا با .شد صف یدیتوح گروه با یهاشم یمهد باند یهمکار قطع یجهنت در و اصفهان

 بـه  یکـا آمر ینظـام  مستشـاران  حامـل  بـالگرد  یک و (ساالر نخوا هتل) یکاییآمر یاشیع مرکز یک ،یاسالم انقالب

 از نفـر  هفـت  یکـا آمر ینظام مستشاران حامل بوس ینیم یک به ها آن حمله در و شد منفجر گروه ینا یاعضا دست

 و شـد  آغاز منصورون و صف یدیتوح گروه یاعضا یهمکار 33 یورشهر 13 از پس .یدندرس هالکت به مستشاران

 در .درآورد امـام  از اسـتقبال  برنامه یزن و ها یماییراهپ مسلح محافظ گروه یناول صورت به را گروه دو ینا امر ینهم

 ،ینآرمـ  محسـن  ،یشـاکر  یمجتبـ  ،یبروجرد محمد یدشه مثل ییها نام صف یدیتوح گروه شده شناخته دافرا یانم

 .شود یم مشاهده ...و یصادق ینحس ،یصفو سلمان ،یرضو محمد

 فـروتن،  یریالو یمرتض .بود فالح گروه خلق ینمجاهد انحراف به نسبت اعراض از برآمده یها گروه از یگرد یکی

 یـارانش  و یریالـو  کـه  یزمـان  1533 سـال  در .بودند گروه ینا یاعضا جمله از عطار یخش ینسح و قائم منتظر حسن

 رهنمود ینا با داشتند نجف به که یسفر در سازند، فراهم را مسلحانه اقدامات سپس و آموزش مقدمات داشتند قصد

 یگـری د کـار  هـر  بر مقدم مردم یرو یفرهنگ کار و یستن صالح به مسلحانه مبارزه فعالً که شدند مواجه راحل امام

 بـر  عـالوه  فـالح  یاعضـا  .فرستادند یمطهر یدشه یسو به یدئولوژیکا مسائل حل یبرا را ها آن ینهمچن امام .است

 حال ینا با .داشتند یکاشان یامام اهلل یتآ با یا مراوده شدند، آشنا یزن یبهشت یدشه با یمطهر یدشه واسطه به که ینا

 آن در یخاص یفکر یفضا غلبه از ،یمطهر یدشه با ارتباط بر یمبن امام رهنمود به نسبت یو تعجب از یریالو سخن
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 یـک  یانـداز  راه یبـرا  نافرجـام  اقـدام  .داشـت  اروپـا  شاخه یآزاد نهضت با یزن یارتباطات فالح .دارد یتحکا زمان

 و 1533 سـال  هـای  یماییراهپ یربرگزا ستاد یزن و اسالم فجر و یونمهد مثل ییها گروه با یهمکار ،یوییراد یستگاها

 .است بوده یاسالم انقالب از قبل در گروه ینا های یتفعال ینتر مهم ،ینیخم امام از استقبال ستاد

 و کرده آغاز یر شهر در یعزادار یئته یک از را خود کار که بود شده یلتشک یجوانان از هم بدر یدیتوح گروه

 یبـرا  یدتیعق یها آموزش سمت به یالتقاط و یستیمارکس های یشگرا به مبارزه یفضا یآلودگ به توجه با ادامه در

 شاه یمهد یدشه با مبارز ینید عالم یک یوجو جست در را آنان ،یشگرا ینا .بودند یافته یلتما یدئولوژیا ینا نقد

 .بود متمرکز یر شهر در بدر یدیتوح گروه یتفعال .ساخت مرتب  یآباد

 آمـاده  یر شـهر  در بانـک  چنـد  انفجار یعنی ینظام یاتعمل یناول یبرا را خود گروه، افراد که یزمان 1533 سال در

 کارهـا  ینا وقت هنوز که شود یم درک ینچن امام گفتار از که شدند مواجه یآباد شاه یدشه سخن ینا با کردند یم

 مثـل  یافـراد  و یمـی نع و طـاهرنژاد  اخوت، قلنبر، یدانشه ،ییفدا محمد یدششه برادر و ییفدا ینحس .است یدهنرس

 نـادر  از افـراد  یـن ا از یبرخ .اند بوده گروه ینا یاعضا از یماپ باده ینحس و عاصف رضا مهر، یاسالم ،یعسکر یعل

 بـا  زنـدان  دوره در هـا  آن .بودنـد  حـبس  در (33 بهمـن  22) مـردم  دست به قصر زندان فتح روز تا که بودند یانیزندان

 مخملبـاف  محسـن  بـا  مشـخص  طـور  به و شد نهاده آن بر واحده امت نام انقالب از بعد که ینبو بهزاد گروه یاعضا

 ینمجاهد سازمان دهنده یلتشک یها گروه شمار در «بدر» گرفتن قرار عوامل از یکی ارتباط ینهم یدشا و شدند آشنا

 .شد انقالب یروزیپ از پس یروزها در انقالب

 یگـاه در جا ینمدرسـ  جامعـه  یاعضا از یکی که بود یامام خ  جوان تشکل یگرد یاسالم انقالب ینمجاهد سازمان

 یدشـه  مثـل  یبزرگـان  بـا  انقـالب  از قبل از سازمان ینا دهنده یلتشک یها گروه .کرد یفاا نقش آن در امام یندگینما

 ...و یکاشـان  یراسـت  اهلل یتآ ،یکاشان یامام اهلل یتآ ،یآباد شاه یدشه ،یا خامنه یالعظم اهلل یتآ حضرت ،یمطهر

 یراسـت  اهلل یـت آ بـا  گذشـته  از کـه  منصورون گروه یاعضا یشنهادپ با یاسالم انقالب یروزیپ از پس .داشتند ارتباط

 .یدنـد برگز سـازمان  در خـود  ینـدگی نما بـه  را نجـف  و قـم  یهعلم حوزه برجسته یهفق ینا امام داشتند ارتباط یکاشان

 یسو از راحل امام نظرات از الهام با یاسالم انقالب روزییپ از قبل یاسالم انقالب ینمجاهد سازمان یلتشک یشنهادپ

 از بعد یروزها یناول در .شد مطرح یفارس ینالد جالل ،یعراق یمهد یدشه مثل یافراد یانیپادرم با و یمطهر یدشه

 حضـور  بـا  (رفـاه  مدرسـه ) امام از استقبال یتهکم محل همان در سازمان ینا یستأس مقدمات یاسالم انقالب یروزیپ

 فالح، بدر، یعنی یگرد گروه چهار سپس شد فراهم منصورون و واحده امت صف، یدیتوح گروه سه از یندگانینما
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 ، «واحـده  امـت » از یسـالمت  زمان آن در را سازمان ینا یهماهنگ یشورا جلسات .یوستندپ ها آن به ینموحد و فلق

 و «بدر» از ییفدا ینحس یگاه و یعسگر یعل ،«قفل» از یواعظ حسن ،«ینموحد» از بخشنده ،«منصورون» از ذوالقدر

 از یـروی پ محـور  حول گروه هفت ینا .دادند یم یلتشک «صف یدیتوح» از یبروجرد یدشه یگاه و یصادق ینحس

 انقـالب  گسـترش  و تـداوم  ،یپاسدار هدف با یهفق یتوال اصل اساس بر امام یرهبر یرشپذ خالص، و یلاص اسالم

 سـازمان  بـاالخص  انقـالب  مخـالف  یهـا  گـروه  بـا  مقابلـه  بـاالخره  و ینظـام  و یاسیس ،یکیدئولوژا ابعاد در یاسالم

 .بودند آمده هم گرد (ینمنافق) خلق ینمجاهد

 یاطالعـات  هـای  یـت فعال گـرفتن  عهده بر ،یطالقان اهلل یتآ یستمارکس فرزند بازداشت به مربوط فتنه با یمردم مقابله

 انقـالب  پاسـداران  سـپاه  و یتهکم یالتتشک یریگ شکل در موثر نقش فاییا فرقان، یستیترور گروهک انهدام یبرا

 یروانپ ائتالف در حضور و افغانستان یجهاد یروهاین آموزش مسلمان، مرگان یشپ یالتتشک یانداز راه و یاسالم

 سازمان تاقداما جمله از آن یبتصو یانجر در یهفق یتوال از دفاع و یاساس قانون خبرگان مجلس انتخابات در امام

 یناولـ  در صـدر  یبنـ  یـداتوری کاند از یـت حما بـا  ابتـدا  از یاسـالم  انقـالب  ینمجاهـد  .بود یتفعال یها ماه یناول در

 ائـتالف  دهنـده  یلتشـک  یاعضـا  از یـز ن مجلـس  دوره یناولـ  انتخابات در و کرد مخالفت یجمهور یاستر انتخابات

 .بود امام خ  بزرگ

 نبـود،  آن یـت فعال اول یهـا  مـاه  در یقسـال  اخـتالف  بـروز  از مانع انقالب ینمجاهد سازمان یاعضا مشترک اهداف

 در (هـا  یستمارکس گفتمان با یهمراه شائبه یلدل به) کارگر روز مناسبت به یانیهب انتشار عدم یا انتشار سر بر اختالف

 سـال  ینهمـ  ردادخـ  در (یو خاص های یدگاهد از یبرخ به توجه با) یعتیشر دکتر بزرگداشت یزن ،1538 یبهشتارد

 لـذا  و تـرین  ییمبنـا  امـا   .بـود  یاسـالم  انقـالب  ینمجاهـد  یـت فعال یهـا  مـاه  یناولـ  در یاختالفـ  موضوعات ینتر مهم

 مثـل  اعضـا  از یبرخـ  کـه  بـود  سـازمان  در امام یندهنما یینتع موضوع اول یروزها همان از اختالف ینتر کننده نییتع

 و یمطهـر  یدشـه  ابتدا .کردند یهمراه آن با اعضا یتاکثر حال هر به ماا .بودند مخالف آن با ابتدا از یسالمت محمد

 اما .بودند یگاهجا ینا های ینهگز جزو یکاشان یراست و یآباد شاه یدشه ،یکن یمهدو ،یکاشان یامام ،یانوار یانآقا

 سـازمان  در خـود  یندهنما عنوان به را یکاشان یراست اهلل یتآ راحل، امام ،یمطهر یدشه شهادت دنبال به و یتنها در

 ارجحیـت  کـرد:  ظهـور  دیـدگاه  سـه  و بـروز  اختالفاتی امام، نماینده اختیارات حدود زمینه در سازمان در .یدندبرگز

 محمـد  -آغاجری هاشم -زاده تاج مصطفی -آرمین محسن – نبوی بهزاد) امام نماینده نظر بر سازمانی و حزبی حکم
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 بـی  (عسـگری  علـی  -فدایی حسین -ذوالقدر محمدباقر) سازمان در ایندهنم تام توالی -2 (حجاریان سعید -سالمتی

 (الویری مرتضی – رضایی محسن) نسازما انحالل درخواست و طرفی

 یحـام  سـازمان  یاعضـا  از یتعـداد  یاقتصـاد  یهـا  برنامـه  سـر  بـر  کشـور  یرانمد ینب یقهسل اختالف بروز یانجر در

 یکاشان یراست اهلل یتآ و ینمدرس جامعه نظر به معتقد یگرد یوهگر و یموسو یرحسینم دولت یاقتصاد یها برنامه

 یبـرا  یکاشـان  یراسـت  اهلل یـت آ مخالفـان  یتقاضـا  بـا  امـام  مخالفـت  از پـس  بودند، سازمان در امام یندهنما عنوان به

 سـپس  و آوردنـد  یرو امـام  ینـده نما حکـم  و نظـر  ینب تفاوت یدها به آنان سازمان در امام یندگینما از یو یبرکنار

 انقـالب  پاسـداران  سـپاه  یاعضا خروج و امام حضرت حکم دنبال به .شدند یراست اهلل یتآ نبودن االتباع الزم یمدع

 یـارات اخت حـدود  از آنـان  یتلقـ  گـاه  یچهـ  امـام  امـا  .گرفتند قرار یتاکثر در امام یندهنما مخالفان سازمان از یاسالم

 در سـازمان  از یراسـت  اهلل یـت آ مخالف جناح یجمع دسته خروج سبب که بود امر ینهم و یرفتندنپذ را خود یندهنما

 1533 سـال  در سـازمان  انحالل اعالم و امام نماینده استعفای با سازمان شدن ضعیف پی در .شد 1361 سال ماه دی

 .رسید پایان به سازمان این عمر اول دوره امام موافقت از پس

 

 

 (بعد به 1331 سال) دوم دوره :سازمان دوم دوره

 قبلـی  نـام  آخـر  بـه  ایـران  نـام  کـردن  اضـافه  با 1531 سال در مهر آن مستعفی اعضای توس  سازمان احیای 

  کشور وزارت از فعالیت مجوز دریافت و سازمان

 سـخنان  فتحریـ  ازجملـه  شـد  مرتکب زین تخلفاتی که سازمان ارگان عنوان به «عصرما» نامه هفته دو انتشار 

  آن ماهه 3 تیو محروم 1581 سال در سپاه کل فرمانده جانشین

 نامه دوهفته در راست جناح و رفسنجانی هاشمی دولت از عملکرد انتقاد درج 

 نشـریات  از تیـ و حما سیاسـی  توسـعه  -مدنی جامعه شعارهای و 1533 سال در انتخابات خاتمی از حمایت 

 -تیـ و جمهور اسـالمیت  -دوگانـه  حاکمیت شعارهای پیگیری و برانداز مذهبی – ملی جریان و یا رهیزنج

 ها مونتاژ آن و مختلف یها قرائت

 راسـت » معرفی و ماعال هب ملیبرالیس و امپریالیسم با مبارزه رادیکال و تند ازم وضع یاسیو س فکری چرخش 

  راست انحصار براندازی عنوان با سازمان استراتژی اتخاذ و انقالب دشمن نیتر بزرگ عنوان به «سنتی
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 آزادی نهضـت  شـناختن  رسمیت به و دارد داری سرمایه گرایش که سازندگی گزارانکار حزب با ائتالف 

 (1538) مششـ  مجلـس  در انتخابـات  که آنجا تا است لیبرالیسم نماد که یدر حال قانونی اپوزیسیون عنوان به

 معلمـان  در خانه 2۲/5/81 در گرفت قرار ها مذهبی– ملی ستیدر ل سازمان مرکزیت عضو آغاجری هاشم

 کلیسای ریتأث تحت روحانیت مراتب سلسله – ندارد وجود روحانی عنوان به یزیچ ،در اسالم :گفت انهمد

 در اصـالحی  و تغییر هیچ نکند تغییر و نشود اصالح دین تا -هستند میمون مقلدین، -گرفته شکل کاتولیک

 انحـالل  و هـا  بیمـذه  -یاز ملـ  نفـر  21 تیـ از محکوم کمـی  فاصله با سخنان ینا د.ریپذ ینم صورت جامعه

 .شد ایراد آزادی نهضت

 نظام قانونی ارکان به و اعتراض نمایندگان تحصن یو سردمدار ششم مجلس در افراطی و اقدامات فعالیت 

 از یتـوجه  قابـل  بخـش  .شد مواجه یکتئور چالش یک با سوم مجلس یتفعال سال یندوم در چپ به موسوم یانجر

 یـک  یـز ن و یکنترل و تمرکزگرا اقتصاد از یدور اصول که بود شده ینرفسنجا یهاشم یآقا دولت جذب جناح ینا

 موسوم جناح درون در یموسو دولت اواخر از یکردرو ینا .بود داده قرار خود برنامه در را تر یممال یخارج یاستس

 ینیرحسـ م یپافشـار  از سـوم  مجلـس  در جنـاح  یـن ا ینـدگان نما از یبخشـ  اسـتقبال  عدم در و بود کرده بروز چپ به

 یرفسـنجان  یهاشم دولت کار به آغاز با .شد یم یدهد اقتصاد عرصه در یانقباض های یاستس بر یروز نخست یموسو

 بلـوک  یالیسـتی سوس جوامـع ) اتمرکزگر یاقتصادها تجربه شکست با همزمان باز، اقتصاد یحام های یدگاهد تفوق و

 یطیشرا ینچن در ها آن .شدند یم یدهکش یشترب یواانز سمت به روز روزبه ها یاستس ینا طرفداران جهان، در (شرق

 یـن ا ینتـأم  یبـرا  .بودند خود یاسیس و یاقتصاد یاتنظر از دفاع عرصه در انسجام یبرا یاسیس سازمان یک یازمندن

 یستأسـ  یبـرا  1531 سـال  در یاسالم انقالب ینمجاهد یافته انحالل سازمان یگرا چپ به موسوم بخش یاعضا یازن

 ،یـان بادامچ اسـداهلل  مخالفت .کردند مجوز یتقاضا ینور عبداهلل دوران کشور وزارت از نام ینهم به یسازمان مجدد

 بـودن  یرپذ یهتوج یزن و امام توس  سازمان انحالل علت به امر ینا با احزاب 11 ماده یسیونکم در ییهقضا قوه یندهنما

 گـروه  و نداشـت  ای یجهنت یسیونکم یاعضا یگرد یبترک به توجه با آن از شدگان جدا توس  سازمان نام از استفاده

 .کرد اخذ را یتفعال یقانون مجوز (11/3/1531) یختار در سازمان نام به یرانا پسوند افزودن با تنها یدجد

 بـه  یلیشـما  و شـکل  بـا  یرانا یاسالم انقالب ینمجاهد سازمان ارگان «ما عصر» شماره یناول که یزمان 1535 مهرماه

 «یسـنت  چـپ  یانجر از یرون یزشر» یزن و «چپ یانجر یانزوا» به اذعان با یهنشر ینا درآمد، چاپ یرز از ساده یتغا

 یهاشـم  دولـت  کـارگزاران ) «مـدرن  راسـت » شـد،  یمـدع  کشـور  یاسـی س یـش آرا از یـد جد یبنـد  یمتقسـ  یک در

 چـپ  یهعل ...(و اهلل حزبانصار  ،یهانک) یدجد چپ و ...( و موتلفه مبارز، یتروحان جامعه) یسنت راست (یرفسنجان

 تحقق حال در یجتدر به پرده پشت در آنچه و سازمان ینا یاعالم های یلتحل و مواضع ینب اما .اند کرده ائتالف یسنت
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 یبنـد  یمتقسـ  در حـاال  کـه  بودند یجناح به بازگشت حال در قدم به قدم انقالب ینمجاهد .داشت وجود تفاوت بود

 سازمان ینا یدجد انقالب ینمجاهد یستأس از پس سال نه تا کم دست یول اندندخو یم مدرن راست را ها آن یدجد

 .کرد یم یداریپا خواند یم یسنت چپ آنچه مواضع بر یاعالم و یرسم سطح در

 پـس  ی شرا در چپ به موسوم یاجزا یهبق مشابه های یریگ جهت یحاو یجهان یننو نظم درباره سازمان یانیهب یناول

 همچنان بود، شده انتخاب سازمان یکل یردب به که یسالمت محمد یاقتصاد موضوعات در .بود فارس یجخل جنگ از

 کـه  سـبب  یـن ا بـه  یسـاز  یخصوصـ  بـا » :گفـت  یم و کرد یم یدتأک «کنترل» یاقتصاد های یاستس بر صراحت به و

 بـا  جـز  یرانـی ا معـه جا که بود معتقد 1533 آبان در ما عصر یهنشر «.است مخالف یستن ما جامعه یازهاین یپاسخگو

 یرکـل دب .بـرد  نخواهـد  ییجـا  بـه  راه توسـعه  محـرک  موتـور  عنوان به گر مداخله و یزر برنامه ،یرومندن یدولت وجود

 و اول درجـه  در یدولتـ  بخـش  مکمـل  عنـوان  بـه  صرفاً را یخصوص بخش یزن 153۲ سال در یحت انقالب ینمجاهد

 بخـش  بـه  یواگـذار  یشافـزا  و دولـت  یسـاز  کوچـک » نزمـا  ینهمـ  در او .دانست یم دوم درجه در یتعاون بخش

 «.ندارد یمفهوم آن در یاجتماع عدالت» که دانست یدار یهسرما یاقتصاد یاتخصوص از را «یخصوص

 بـه  ،شـود  یمـ  یـده د سـازمان  مواضع در 1533 تا 1531 سال از که بود ینیمضام از یخارج یگذار یهسرما با مخالفت

 (یریالـو  یمرتضـ ) انقالب ینمجاهد چپ جناح سابق عضو یک یرفسنجان یاشمه یآقا دولت در یحت که یا گونه

 یاقدام» عنوان به «کاال یبند یهسهم یاستس یایاح» .بود داده قرار سازمان ینا یرکلدب یسالمت محمد یرو در رو را

 یرکـل دب .کرد یم یپافشار آن بر دوره ینا در ما عصر یهنشر که بود یموارد یگرد از «یاجتماع عدالت یترعا یبرا

 1535 سـال  همـان  از امـا  اسـت،  نکـرده  ییـر تغ سـازمان  یـن ا انقـالب  بدو یاقتصاد های یدگاهد کرد یم یدتأک سازمان

 عدم و یاقتصاد یلتعد یاستس رد به نسبت زمان آن در او .داد یم نشان را یمتفاوت یریگ جهت ینبو بهزاد اظهارات

 عقلمـان  بینـیم  یمـ  ،یمبـده  یـد جد یندکتر یک خواهیم یم» :بود گفته و دهگشو انتقاد به زبان یگزینجا حل راه ارائه

 خـود  آل یـده ا جامعـه  یبـرا  یمشخصـ  یالگو چپ یفط» :کرد اعتراف 1534 سال در هم ما عصر یهنشر «.رسد ینم

 .شد سوئد و هند ،ینچ مثل مختل  یالگوها به نظر امعان خواستار ینجاا در انقالب ینمجاهد ارگان «.شناسد ینم

 مسائل ینهزم در متفاوتشان یدگاهد بر یپافشار در را خود یتهو ابراز انقالب ینمجاهد یاعضا که است ینا یتواقع

 کـه  یانک یفکر حلقه در سازمان ینا یاعضا حضور و ییسو از گذشته یالگو بودن ناموفق اما ،دانستند یم یاقتصاد

 بـا  را انقـالب  ینمجاهـد  ،رفـت  یمـ  یشپـ  الگو ینبهتر وانعن به یدموکراس یبرالل مطلق یرشپذ سمت به قدم به قدم

بـر   سـازمان،  یرکـل دب هـای  یپافشـار  رغم به که داد نشان را خود چهره یزمان نکته ینا .بود ساخته مواجه یسردرگم
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 جبهه آن، یدها و سازمان ینا دست در آن یریتمد واقع در که ششم مجلس ،یانهگرا چپ یاقتصاد های یهنظر حفظ

 پول المللی ینب صندوق و یجهان بانک یها نسخه و یبرالیسمل یالگو با یهمراه ،یاقتصاد مصوبات در ود،ب مشارکت

 یهسـرما  دربـاره  یرفسـنجان  یهاشـم  یآقـا  دولـت  با انقالب ینمجاهد یها مخالفت یناول از یکی .داد قرار نظر مد را

 دوم یتاولو در یاجتماع عدالت اول، یتاولو در استقالل بود معتقد سبب ینهم به سازمان ینا .بود یخارج یگذار

 دربـاره  را یا مصوبه انقالب، ینمجاهد یریتمد با ششم مجلس اما .دارد قرار کشور اقتصاد سوم یتاولو در توسعه و

 یشـورا  همان شد، مواجه نگهبان یشورا مخالفت با ،کشور استقالل ینف سبب به که داشت یخارج یگذار یهسرما

 و انقـالب  ینجاهـد م .ندکرد یم متهم یاقتصاد یبرالل نظرات داشتن به را آن قبل سال چند تا پچ یانجر که نگهبان

 مـورد  را آن قبـل  یانـدک  تـا  که ها یارانه حذف مثل یگرید موضوعات سمت به یاقتصاد ینهزم در ینهمچن متحدان

 .برداشتند یزخ بودند، داده قرار نکوهش

 از یکـی  عنـوان  به را یهفق یتوال موضوع ابتدا از چپ به موسوم جناح یاه بخش یهبق همانند یدجد انقالب ینمجاهد

 کـرده  یـد تأک داشـت،  حضور ییرجا یدشه دولت در که یزمان ینبو بهزاد .بودند داده قرار نظام با چالش یها حوزه

 در بعد یاندک نظر نیا البته «.یمکن یزندگ یا رساله ها ینهزم یتمام در یدبا یهفق یتوال یرشپذ با حاضر حال در» :بود

 اواخـر  در یحتـ  امـا  شد، نق  دوستانش و ینبو بهزاد توس  (یراست اهلل یتآ) سازمان در امام یندهنما با تعامل نحوه

 اسـت  آن رأس در کـه  یـه فق یتوال مقام از را خود یتمشروع یاسالم حکومت بود: گفته یسالمت محمد 1533 سال

 .اوست دست به امور یتوال لذا ؛کند یم حکم اقامه که است یامام و یهفق یول با امور همه یتمسئول و کند یم کسب

 ،یـد جد دوران در امـا  .یـد نما ی تفـو  یگـر د افـراد  بـه  یتوال حق حفظ با را امور از یبعض تواند یم جامعه امام البته

 همـه  کـه  یـن ا ربـ  یبرهـان  کـس  یچهـ » :کـرد  یمـ  یـد تأک 31 شماره در ما عصر .بود یافته ییرتغ سازمان نظرات ناگهان

 صرفاً را یهفق یول مطلقه یاراتاخت مطلب ینهم در ما عصر «.است نکرده اقامه باشد نفر یک یاراخت در لزوماً یاراتاخت

 1533 سـال  در کـه  یدرسـ  ییجـا  به کار یجتدر به .کرد یم قلمداد یهفق یول نه و یاسالم حکومت مجموعه یاراتاخت

 هاشـم  و «.باشـد  یمـ  یـه فق یولـ  از بـودن  تـابع  از یـر غ و اسـت  یاسیس عتقادا یک بودن یامام خ » :گفت ینبو بهزاد

 و نادرسـت  یتلقـ  را سـوم  هـزاره  در رهبـر  یـک  یلهوسـ  بـه  جامعـه  اداره 1538 سـال  در سازمان عضو یگرد یآقاجر

  .خواند واقع با نامتعارف

 بهـزاد  .بـود  یافته انعکاس فمختل یاسیس موضوعات در یهفق یول یاتمنو به نسبت یدجد انقالب ینمجاهد ییواگرا

 زاده ینامـ  بعـد  سـال  چنـد  امـا  .بود یدهنام انقالب یقتحق رفتن دست از سبب را یکاآمر با رابطه 1534 سال در ینبو
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 خوانـد  رفته دست از را یکاآمر بر مرگ کاربرد یخاتم دولت خارجه یروز معاون مقام در سازمان ینهم یگرد عضو

 بـر  شعار مرگ سردادن از یریجلوگ یبرا ینبو بهزاد تالش .شد یکاآمر با رابطه یسبرر باب بازگرداندن خواستار و

 رهبـر  که بود یحال در ینا .بود اصالحات به موسوم یها سال در جالب موارد از یزن مجلس یندگاننما توس  یکاآمر

 یمهم نقش 1533 سال در نیمجاهد .کردند یم بازگو را ی شرا آن در یکاآمر با رابطه خطر الدوام یعل انقالب معظم

 بـه  موسـوم  جنـاح  یاسـی س یاتعمل یتهدا یتمسئول و داشتند یجمهور یاستر ینامزد به یخاتم ساختن متقاعد در

 .بود آنان عهده بر آن از پس حوادث یزن و هفتم یجمهور یاستر انتخابات یانجر در چپ

 هـیچ  از مـا  حکومـت  در :گفت نوری ...عبدا لمنز در 1583 بهمن اواخر در سخنانی ایراد با همچنین آغاجری هاشم

 سـلطه  و انسانیت کردن خرد جهت در موارد تمامی و ندیدیم انسانی کرامت و اخالقی مسایل پیرامون حکمی فقیهی

 همچنـین » :افـزود  شد می ایراد «رهایی اخالق و سلطه اخالق» عنوان با که سخنان این در غاجریآ .تاس بوده پذیری

 در وی «.اسـت  بـااخالق  تضاد در پذیری برده و داری برده که صورتی در است نکرده حرام را داری برده کس هیچ

 و خـرداد  دوم دولـت  مـدیران  و مسـئولین  از جمعـی  ،آزادی نهضـت  گروهک عناصر از تعدادی که جلسه این ادامه

 :کـرد  خاطرنشـان  (ره) خمینـی  امـام  سـخنان  تحریف با داشتند حضور نیز ششم مجلس در سابق نمایندگان از جمعی

 کـاری  نتیجـه  بـه  مـا  یعنـی  ایـن  کـه  نتیجه نه هستیم وظیفه انجام به مأمور ما گفته انقالب گذار بنیان که است مشهور»

 آغـاجری  سـخنان  ایـن  «.باشـد  نادرسـت  خواه و درست وظیفه این خواه .دهیم می انجام را خود وظیفه فق  و نداریم

  . است (ره)خمینی امام فرمایشات صحیح کدر عدم و اسالم از وی اطالعی بی نشانه

 مردم به خطاب ای اطالعیه در 18/14/1581 تاریخ در مق علمیه حوزه مدرسین جامعه رئیس مشکینی اهلل آیت مرحوم

 و اسـالم  بـه  جـوان  نسـل  کـردن  بـدبین  جهـت  در «اسـالمی  انقـالب  مجاهـدین » بـه  موسوم سازمان :کرد اعالم ایران

 نهمـدا  در سـازمان  ایـن  مرکزیـت  اعضای از یکی موهن سخنان .کند می تالش سیاست از دین تفکیک و روحانیت

 بر شاهدی او های گفته از سازمان آن دریغ بی حمایت و (ایران متدین مردم و تقلید مراجع ،دینی عقائد به او توهین)

  .مدعاست این

 بـر  هـا  آن بـا  همکـاری  از را متدینین و اندد می دینی مشروعیت فاقد را سازمانی چنین قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 .دارد می حذر
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 در 21/8/83 تـاریخ  328۲ شـماره  رسـالت  روزنامـه  بـا  گفتگـو  در قـم  علمیـه  حـوزه  سیاسـی  مدیر صالح سیدمحسن

 راحـل  امـام  گفت: قم علمیه حوزه مدرسین جامعه سوی از انقالب مجاهدین سازمان مشروعیت عدم اعالم خصوص

 بـا  و بشـمارند  محتـرم  را انقـالب  طرفـدار  عزیز مدرسین انقالبی طالب که کند می توصیه 1533 لسا اسفند 5 پیام در

 فرزندان به من قول از ؛فرمایند می تصریح مشکینی اهلل آیت به خطاب دیگر جایی در یا و بنگرند ها آن به احترام دیده

 در نشـوند  مدرسـین  محترم جامعه آقایان اتحضر جذب آنان اگر .ندارد خوبی عاقبت روی تند که بفرمایید انقالبیم

 .اند آمریکایی اسالم مروج که شد خواهند کسانی گرفتار آینده

 : «ایران یاسالم انقالب نیمجاهد» به موسوم سازمان مهم یها یژگیو

در  عمـدتاً  کـه ) عملکـرد  بـودن  گـرا  مرکزیت مرموز و سازمان یها استیو س تصمیمات نبود و پنهان بسته -1

  (هستند صحنه پشت

 انیحجار دیسع – مجدد انشعاب از هراس جهت به شاید) اعضا افزایش برای تالش عدم و اعضا محدودیت -2

 مصطفی – نبوی بهزاد – سالمتی محمد -شوند می جا فولکس دریک سازمان این اعضای که گفته وار طعنه

 (ترکاشوند محسن – قدیانی ابوالفضل – سرخی عرب – آغاجری هاشم – زاده تاج

  اقتدارطلب و خشن ،یو رفتار تهاجم ادبیات -3

 از یبـا افکـار عمـوم    ارتباطی کانال عنوان به اسالمی ایران مشارکت جبهه مانند دیگر یها از تشکل استفاده -4

 بیرونی قالب و شاکله این مدیریت برای ها در آن نفوذ و یگر یالب طریق

 در جبهه آن پیشتازی به منجر که عمل و تئوری نهیدر زم تشکیالتی و کار هماهنگ با پرنفوذ ولی شمار کم -5

 ،تعـاون  ،بازرگـانی  ،خارجـه  ،کشـور  یها وزارتخانه کلیدی یها معاونت و شد چند سال یدر ط خرداد دوم

 .داشتند دست در را ششم مجلس رئیس نیابت نیو همچن نفت

 غربـی  ویژه به دیگران یها هینظر مونتاژ و وارداتی یها یتئور به رو آوردن و پردازی نظریه و کیفقر تئور -3

  ها

 .دادند یم تشکیل را سازمان تشکیل وجودی فلسفه که ییها ارزش و اصول از گردانی روی -3

 

  منتظری: عزل انیجر و هاشمی مهدی باند

 آبادی شمس قتل اتهام هب 1533 سال در طرفدارانش از ای وعده (منتظری حسینعلی آقای داماد برادر) یهاشم مهدی

 آبـادی  شـمس  قتـل  جـرم  بـه  هاشمی مهدی سید .شد زندانی و محاکمه دیگر نفر چند و اصفهان مسجد جماعت امام



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 127  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 محکـوم  اعـدام  به دادگاه در وی .شدند بازداشت نیز وی همراهان دیگر او اعترافات با و شد دستگیر ساواک توس 

 .کرد پیدا کاهش زندان به او حکم که نگذشت چندی ولی شد

 رسید ما دست به قم در محرمانه طور به کاغذی بعد مدتی» :آورد می خود خاطرات در بادیآ خرم طاهری ...ا آیت 

 .«دش خواهد تبرئه قریب عن و شده معامله وارد ساواک با زندان در هاشمی مهدی که بود آمده آن در که

 هـای  سـازمان  بـه  کمـک  عنـوان  تحـت  و پرداخـت  فعالیت به و شد آزاد زندان از نیز هاشمی مهدی ،انقالب وقوع با

 نایـ  انحـالل  از بعـد  .گرفـت  عهـده  بر را سپاه در بخش آزادی های نهضت واحد ازجمله هایی مسئولیت بخش آزادی

 رئیس و داماد) هاشمی سیدهادی برادرش موقعیت از استفاده با هاشمی مهدی جدید، نامه اساس مطابق سپاه در واحد

 در نفـوذ  بـا  گروهـی  تشـکیل  ضـمن  منتظـری  آقـای  از حکمی ستنادا به و کرد نفوذ وی بیت در (منتظری آقای دفتر

 اعمـال  بـه  دست منتظری آقای بیت موقعیت از استفاده سوء با کشور نظامی و فرهنگی سیاسی، نهادهای و ها سازمان

 هـای  تنـدروی  در و بگیرنـد  پیشـی  امت امام از کردند می سعی همفکرانش و هاشمی مهدی .زد قانون و شرع خالف

  .گرفتند نادیده هم را شرعی مسائل اهگ ،خود

 هـا  لیبـرال  و (خلـق  مجاهدین) منافقین با او نزدیک همفکری و همکاری هاشمی مهدی سید پیرامون نکات دیگر از

 دادنـد  مـی  ادامه خود پیشین های روی کج به همچنان همفکرانش و وی .شد جدی مشکالتی ساز زمینه بعدها که بود

 ی مجلـه  در فـارلین  مـک  ی قضـیه  اسـناد  افشـای  جریان در) وی خالف اعمال از اطالعات وزارت آگاهی با آنکه تا

 در ...(و زا سـرطان  پـودر  مخـدر،  مـواد  اسناد، جعل وسایل منفجره، مواد از پر تیمی خانه کشف پی در و لبنان الشراع

 مهـدی  بـا  قاطع برخورد دستور امام و فرستاد امام برای گزارشی وقت اطالعات وزیر شهری ری محمدی 1533 سال

 .کردند صادر را او همکار منحرف افراد و هاشمی

 غیـر  بـردن  بیـرون  انقـالب،  از قبـل  سـاواک  بـا  رابطه و مذهبی یها چهره لقت به ها بازجویی جریان در هاشمی مهدی

 بـین  فکنـی ا اخـتالف  کشـور،  علیـه  افشـاگری  ربایی، آدم کشورها، برخی به انتقال و سپاه از مهمات و اسلحه قانونی

 .کـرد  اعتـراف  ... و کشور مسئولین علیه جعلی ی اعالمیه نشر ،منتظری آقای و (ره) امام جمله از نظام مختلف ارکان

 .شد اجرا 1533 مهر 3 در یآباد نجف امید ...ا فتح همدستش با همراه او اعدام حکم نهایت در
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 دیجاو دیشه کتاب داستان

 و پرداختـه  عاشـورا  عوامـل  و علل بررسی به که است آبادی نجف صالحی وممرح ی نوشته کتابی نام «جاوید شهید»

 توجـه  مـورد  رو ایـن  از .کـرد  مـی  مطرح اسالمی حکومت برقراری برای (ع) حسین امام تالش را آن علت ترین مهم

 .نوشت (تائید) تقریظ آن بر هم منتظری آقای خود حتی و گرفت قرار مبارزین از گروهی

 علمـا  از بسیاری شد باعث و رسید چاپ به ش .ه 1531 سال از قبل ،آبادی نجف صالحی قلم به «جاوید شهید» کتاب

 را کتاب مطالب ،نیز معدودی عده زمان همان در چند هر ،دهند قرار نقد مورد را آن و کنند گیری موضع آن به نسبت

 .زدند تقریظ نبدا یمشکین و منتظری آقایان ازجمله دادند قرار پذیرش و قبول مورد حدی تا

 است؛ قائل و است کرده معرفی «اسالمی حکومت تشکیل» را نییحس قیام هدف ،کتاب این در ،آبادی نجف صالحی

 .رفت نمی شهادت استقبال به او و رسد می شهادت به سفر این در که دانست نمی (السّالم علیه) حسین امام

 آل آقـای  تـی ح .دکر سرایت مجالس و منابر به تیح و گرفت در بسیاری های بحث جاوید شهید کتاب خصوص در

 ابراز برای باید که نمود عنوان و کرد حمله آن مؤلف و جاوید شهید کتاب به شدت به ،قم معروف های منبری از هط

 (آبادی خرم اهریط ...ا آیت خاطرات) .افتاد راه و پوشید کفن ،کتاب این با مخالفت

 آن سـر  بـر  زیادی ختالفاتا 1533 سال در و دادند می قرار هجمه مورد را آن مخالفین شدت به کتاب این طرفداران

 ی جملـه  از .بـود  شـده  ریـزی  برنامـه  سـاواک  توسـ   هـم  جاویـد  شهید کتاب کردن بزرگ ی قضیه اصل ،آمد پدید

 آن اننویس تقریظ و مؤلفان و جاوید شهید کتاب به راجع ایشان .بود آبادی شمس  االسالم حجت کتاب این مخالفان

 تـرور  هاشـمی  مهـدی  سید رهبری به تندرو افراد از گروهی توس  وی شد باعث مسئله این که کرد می سوء تبلیغات

 .بود خشنود شدت به ،روحانیت میان درگیری و وضعیت این از پهلوی منحوس رژیم .شود

 از ها نزاع و بودند مخالفین تاز و تاخت معرض در همه از بیش آن نویسان تفریظ و جاوید شهید کتاب تأییدکنندگان

 ای رسـاله  1531 سـال  در حوزه اساتید از استادی اهلل آیت .بود گرفته خود به سیاسی صبغه و شده خارج علمی حالت

 «(السّالم علیه) علی بن حسین ،جاوید و آگاه شهید» عنوان تحت و «جاوید شهید» کتاب رد در صفحه، 111 حدود در

 را اسـالم  خویش شهادت با اینکه و کربال سفر در خویش شهادت به (السّالم علیه) داءسیدالشه حضرت علم مورد رد

 توسـ   ازایشـان  1582 سـال  در «جاویـد  شـهید  کتـاب  سرگذشـت » کتـاب  نیهمچنـ  .دبو ساخته منتشر ،کند می احیا

 در موجـود  نظریـات  متعدد، های چاپ علیرغم که: است شده دیتأک کتاب این در .رسید چاپ به قم قدس انتشارات
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 خمینـی  امـام  حضرت ،جاوید شهید کتاب مؤلف گفته برخالف و .تنیس علما اکثر قبول مورد «جاوید شهید» کتاب

 .نیستند موافق ،کتاب مطالب با (ره)

  یمنتظر و یهاشم یمهد

 (زمـان  آن در رهبـری  مقـام  قـائم ) یمنتظـر  قایآ بیت در هاشمی مهدی سید طوالنی حضور ی واسطه به که جریانی

 مـوارد  در 33 و 33 های سال طول در .کرد می کمک نظام و امام به نسبت منتظری بیشتر های بدبینی به بود شده ایجاد

 ...ا آیـت  چـون  کسـانی  نصـایح  نشـد  حاضر گاه هیچ و نمود می انتقاد آن رهبری و مسئولین نظام، به صریحاً متعددی

 وی ،بپـذیرد  خـود  بیـت  ی تصـفیه  بـه  نسبت را ...و نوری ...عبدا ،خمینی احمد سید ، (وقت جمهور رئیس) ای خامنه

 .پنداشت می ورزی غرض روی از را ها توصیه این ی همه بسته، حقایق روی به را چشمانش

 ...و نظـام  علیـه  گیـری  موضـع  ،اعتصـاب  طریق از منتظری آقای مخالفت با هاشمی، مهدی سید محاکمه و دستگیری

 ختاری در و داشتند تاکید منظا حفظ و دشمنان های توطئه با مقابله و عدالت و حق یاجرا برای (ره) امام .شد رو روبه

 در هوشـیاری  و هاشـمی  مهدی سید از حمایت عدم به را او یو به عالقه ابراز ضمن منتظری هب ای نامه طی 12/3/33

 .کردند دعوت منافقین های دسیسه برابر

 بـه  33 سـال  در مرصـاد  عملیـات  از پس منافقین اعدام ماجرای در و فتیا ادامه مسئولین و امام به منتظری اعتراضات

 ،نیستند اشخاص خلق، مجاهدین» :گفت می و کرد می اعتراض منافقین با برخورد به فرصتی هر در و رسید خود اوج

 حـل  کشـتن  بـا  .داد جواب صحیح منطق با باید را غل  منطق و است منطق نحو یک .است برداشت و فکر سنخ یک

  «شود می ترویج بلکه شود مین

 زنان مقابل در را سرهاشان منافقین که باشیم افرادی مدافع باید ما» :بود فرموده امام که است حالی در وی گفته این و

 تـا  امـام  هـای  توصـیه  به نکردن توجه و وی اعتراضات «اند بریده گوش تا گوش افطار های سفره سر در فرزندانشان و

 مشغول و بگذارید کنار را کارها این که کنم می خواهش شما از من» :گفتند وی به جایی در امام هک یافت ادامه آنجا

 کـار  بـه  و بفرمایید قبول خود مخلص و مرید این از هستم، شما مخلص من .دارم ارادت شما به من ،بشوید خود کار

 از همگـی » احمـد  سید گفته به که بود راههم عصبانیت با آنقدر امام برابر در منتظری پاسخ ولی «.شوید مشغول خود

  «دبودن انداخته پایین را سرهاشان حیا و شرم
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 وی های حمایت ،منتظری آقای در هاشمی هادی و مهدی نفوذ دلیل به ،نظام دلسوزان و امام مکرر تذکرات وجود با

 و گیـری  موضـع  بـه  امام های وصیهت ظاهری پذیرش رغم به منتظری آقای .یافت ادامه بیانیه صدور و سخنرانی با او از

 :گفـت  و پرداخت جنگ درباره خالف مسائل طرح به 22/11/33 در و داد ادامه اسالمی جمهوری نظام با ییرورویا

 مقـامی  قـائم  از را وی 3/1/38 در منتظـری  آقـای  بـه  ای نامـه  طی امام اینکه تا ...واند  شده پیروز جنگ در ما دشمنان

 آقای نه نیز ایشان از بعد های سال در که بود دلیل این به عمدتاً امام تند برخورد .ندانستند عادل و کردند عزل رهبری

 .نکنند را رهبر عنوان به وی هدوبار کردن مطرح تأجر ،وی هواداران نه و منتظری

 قبول و تهشناخ ایشان جانشین و رهبری مقام قائم عنوان به را منتظری آقای که مردمی 1538 سال آغازین روزهای در

 وقت نمایندگان حتّی .شدند مواجه سره قدس خمینی امام طرف از هم آن نامبرده، عزل ی مسئله با ناگهان بودند کرده

 امام حضرت که طوری به بپوشانند، ماجرا این از را خود شگفتی نتوانستند نیز وزیران هیأت و اسالمی شورای مجلس

 ؛شـد  خواهند مطلع ناگفته واقعیات از زودی به که داد وعده مختصری توضیحات ضمن ،ها آن به خطاب ای نامه طی

 حـدودی  تـا  کـه  گردیـد  منتشـر  امام فرزند ،سره قدس خمینی احمد سید توسّ  نامه رنج نام به ای جزوه آن دنبال به و

 یاسـی س خـاطرات  انتشـار  بـا  نیـز  وقت اطالعات وزیر شهری ری محمّدی آقای و کرد می بازگو را پرده پشت مسایل

 .کرد بیان را پرده پشت آور رنج مسایل از دیگری بخش خود

 محتـرم  نماینـدگان  ،عزیـز  فرزنـدان  خـدمت  ؛الـرحیم  الـرحمن  اللّه بسم» مجلس: نمایندگان به امام حضرت نامه متن

 منتظـری  آقـای  حضـرت  امـر  جریـان  در شـنیدم  ،سـالم  با .(افاضاتهم دامت) ممحتر وزرای و اسالمی شورای مجلس

 ها پیغام و ها اعالمیه در است سال دو از بیش پیرتان پدر که بدانید قدر همین .است قرار چه از قضیّه دانید نمی و دنیستی

 شرعی ی وظیفه دیگر طرف از .نشد موفّق متأسّفانه ولی نگردد، ختم جا بدین قضیّه تا است نموده را خود تالش تمام

 مصـلحت  بـرای  را عمـرم  حاصـل  پرخون دلی با لذا ؛بگیرد اسالم و امنظ حفظ برای را الزم تصمیم تا کرد می اقتضاء

 ایـن  سـفارش  .شـد  خواهنـد  روشـن  ای انـدازه  تـا  آینـده  در برادران و خواهران شاءاللّه ان .گذاشتم کنار اسالم و نظام

 موقعیّـت  هـر  در هـرکس  ،تخطّـی  صـورت  در و نیسـت  بـردار  شـوخی  نظـام  و اسـالم  از دفاع که نیست الزم موضوع

 و اهلل رحمـت  و علـیکم  السـالم و .مخواسـتار  متعـال  خداونـد  از را همگـان  توفیق .شد خواهد معرّفی مردم به الفاصلهب

 1« 23/1/1538 ،الخمینی موسوی اللّه روح .برکاته

                                                           
1

 531، ص 21نور، ج  ی صحیفه 
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 ایشـان  نظـام  سـران  اصـرار  بـه  زمـان،  همـان  در نامـه  ایـن  انتشـار  بر مبنی سره قدس خمینی امام های پافشاری رغم علی

 .افتاد تأخیر به آن انتشار ،مصالحی به بنا و نگردد منتشر نامه که دادند رضایت

 تاریخ در و گرفت قرار اسالمی جمهوری روزنامه اختیار در فاکر  االسالم حجت توس  آن از ای نسخه بار اولین برای

 ضـمن  در 1538 سـال  در و گرفت قرار نیز امام آثار نشر دفتر تأیید مورد و رسید چاپ به مذکور روزنامه در 1/۲/33

 .رسید چاپ به (551 صفحه -21 جلد) امام صحیفه کتاب

 «مالرحی الرحمن اهلل بسم»

 منتظری آقای جناب

 نامـه  در شـما  .گیرنـد  قـرار  امر جریان در روزی مردم تا نویسم می برایتان ای کلمه چند شکسته قلبی و خون پر دلی با

 .کـنم  می گوشزد را مسائلی و گیرم می نظر در را خدا ؛دانم می مقدم خود نظر بر شرعاً را تو نظر که اید نوشته اخیرتان

 دسـت  بـه  مـن  از پـس  را ایران مسلمان مردم عزیز اسالمی انقالب و کشور این شما که است شده روشن که آنجا از

 در شما .اید داده دست زا را نظام آینده رهبری مشروعیت و صالحیت ،سپارید می منافقین به ها آن کانال از و ها لیبرال

 حکومـت  کشـور  بـر  بایـد  منـافقین  و هـا  لیبرال معتقدید که دادید نشان تان های موضعگیری و ها صحبت و ها نامه اکثر

 .دیدم نمی ها آن به جواب برای ای فایده من که بود منافقین شده دیکته گفتید می که مطالبی قدری به .کنند

 اعدام به محکوم انقالب و اسالم علیه مسلحانه جنگ در که معدودی بسیار تعداد فقینمنا از شما دفاعیه همین در مثالً

 اسـتکبار  بـه  ای ارزنـده  خـدمت  چه که بینید می و رساندند الوف و آالف به شما قلم و دهان از منافقین را بودند شده

 بود شده ثابت برایتان اینکه با و انستیدد می تر متدین متدینین همه از را او شما قاتل، هاشمی مهدی مسأله در .اید کرده

  .نکشید را او که دادید می پیغام مرتب است قاتل او که

 پـس  ایـن  از شـما  .نـدارم  را هـا  آن تمامی کردن بازگو حال من و است بسیار که هاشمی مهدی قضیه مثل قضایای از

 بـه  تهـران  در یـا  و پسـندیده  آقـای  منـزل  قـم  بـه  بگویید آورند می شما برای پول که طالبی به و باشید نمی من وکیل

 خـود  نظر بر مقدم شرعاً را من نظر شما اگر .ندارید هم مالی مسأله شما پس این از اهلل حمد به .کنند مراجعه جماران

 تـر  خـراب  را آخرتتـان  کـه  شـوید  مـی  چیزهایی نوشتن به مشغول شما و دانند نمی صالح منافقین مسلماً که- دانید می

 مـن  عمـر  حاصـل  کـه  شـما  به متعال خداوند به اتکا با ها مهری بی آتش از گداخته ای سینه و شکسته دلی با -کند می

 :دانید خود دیگر کنم می نصیحت چند بودید
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 ها لیبرال و هاشمی مهدی گروه و منافقین حلقوم بر امام مبارک سهم تا کنید عوض را خود بیت افراد کنید سعی - 1 

 .نریزد

 سـر  از خـدا  شـاید  ،نکنیـد  دخالـت  سیاسـی  کـار  هیچ در شوید می تحریک سریعاً و هستید لوح ساده که آنجا از - 2 

 .بگذرد شما تقصیرات

 .دهند بیگانه رادیوهای به را است مملکت اسرار چه هر منافقین دهید اجازه نه و بنویسید نامه من برای نه دیگر - 5 

 اسالم بر سنگینی ضربات ؛رسید می مردم به گروهی های رسانه از شما یلهوس به که منافقین های سخنرانی و ها نامه - 4 

 و اسالم شهدای پاک های خون و -الفدا له روحی- زمان امام گمنام سربازان به بزرگ خیانتی موجب و زد انقالب و

 .کند مکتانک خدا شاید ،کنید گناه و اشتباه به اعتراف خود نسوزید جهنم قعر در اینکه برای ؛گردید انقالب

 مـدبر  و مـدیر  کـه  دانسـتم  مـی  لوح ساده را شما وقت آن در ولی بودم، مخالف شما انتخاب با ابتدا از من قسم، اهلل و 

 ادامـه  را کارهاتـان  گونـه  ایـن  اگـر  و بودیـد  علمیه های حوزه برای مفید که کرده تحصیل بودید شخصی ولی نبودید

 وزیـری  نخسـت  بـا  من قسم، اهلل و ؛کنم نمی سرپیچی خود تکلیف از که دانید می و دارم دیگری تکلیف مسلماً دهید

 و نـدادم  صدر بنی جمهوری ریاست به رای من قسم، اهلل و ؛دانستم می خوبی آدم هم را او ولی بودم مخالف بازرگان

 .پذیرفتم را دوستان نظر موارد تمام در

 کـه  کردم عهد خود خدای با من دارم: عزیزمان مردم با اندوه و غم از پر و شکسته دلی با و رنج و درد سر از سخنی

 او رضـای  که ام بسته پیمان خود خدای با من .نکنم پوشی چشم هرگز نیستم آن اغماض به مکلف که افرادی بدی از

 .دارم برنمی حقیقت و حق از دست کنند قیام من علیه جهان تمام اگر دارم؛ مقدم دوستان و مردم رضای بر را

 مـردم  بـا  خـدا  از بعـد  مـن  .کنم عمل خود شرعی وظیفه به باید تنها من ندارم؛ افتد می اتفاق آنچه و تاریخ هب کار من

 اسـت  پر اسالم تاریخ .گذارم میان در ها آن با مناسبش موقع در را واقعیات که ام بسته پیمان نجیب و شریف و خوب

 بـا  را آن بیگانـه  رادیوهـای  روزهـا  این که شده دیکته های دروغ تأثیر تحت کنند سعی اسالم؛ به بزرگانش خیانت از

 عطـا  تحمـل  و صـبر  ایـران  عزیـز  مردم پیر پدر به که خواهم می خدا از .نگردند کنند می پخش شعف و شور و شوق

 بـه  هسـتیم  راضـی  همـه  مـا  .نچشـد  این از بیش را دوستان خیانت تلخ طعم تا ببرد دنیا این از و بخشیده را او و فرماید

 .السالم و ؛اوست هست چه هر ،نداریم چیزی که خود از او؛ ترضای
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 الخمینی الموسوی اهلل روح 38 / 1 / 3 یکشنبه

 مقـامی  قـائم  از را خـود  گیـری  کنـاره  رسـماً  (ره) یخمینـ  امام به خطاب ای نامه در منتظری آقای ،3/1/38 تاریخ در

 رت مالیم ای نامه در خود هدف شدن عملی از میناناط از پس امام حضرت نیز روز آن فردای در و کرد اعالم رهبری

 منتظری آقای است بهتر که کردند اعالم یگیر تصمیم در وی تعجیل و اطرافیان درباره سابق انتقادهای تکرار ضمن

  :بپردازد ها حوزه درس و بحث به

 از و نماییـد  پاک ناصالح فرادا از را خود بیت که کنم می نصیحت شما به نگردد تکرار گذشته اشتباهات اینکه برای»

 مـن  کنید جلوگیری جدا زنند می جا را خود اسالمی جمهوری و اسالم به عالقه اسم به که نظام مخالفین آمد و رفت

 کـه  باشید فقیهی که بینم می این در را انقالب و شما صالح من .دادم شما به هم هاشمی مهدی قضیه در را تذکر این

 .بخشـید  می گرمی را نظام و حوزه خود بحث و درس با ...شاءا ان جنابعالی .کنند استفاده ماش نظرات از مردم و نظام

 «الخمینی الموسوی اهلل روح 8/1/38 معلیک والسالم

 از پـس  دوران نگـران  انقالب دلسوزان امام، حضرت سال و سن به توجه با یرهبر مقامی قائم از منتظری عزل از بعد

 همـین  در ظـاهراً  و بودنـد  امیـدوار  آینـده  به ایشان ولی کردند می مطرح هم ایشان خود با را نگرانی این و بودند امام

  .بردند نام انقالب رهبری برای شایسته فرد عنوان به ای خامنه ...ا آیت از که بود جلسات

 روزنامه نویسندگان از یکی .پرداختند می امام از پس دوران برای رهبری شایسته فرد معرفی برای رایزنی به نیز برخی

 موجود شرای  در رفسنجانی هاشمی اهلل آیت کرد اعالم رسماً روزنامه این در ای مقاله نگارش با ایام آن در اطالعات

  .شود معرفی رهبری مقام قائم عنوان به خبرگان سوی از که است شایسته و است بهترین

 هاشمی و آبادی خرم طاهری ،امینی  ،مؤمن ،اردبیلی موسوی چون هایی چهره گواهی و شهادت اب امام رحلت از پس

  بـه  اسـالمی  انقـالب  رهبـری  ،(ره) یخمینـ  امام نظر اساس بر رهبری برای ای امنهخ ...ا آیت لیاقت بر مبنی رفسنجانی

 صـحه  خبرگـان،  تصـمیم  بـر  ،جدیـد  رهبـری  بـه  هـایی  پیام صدور با تقلید مراجع اکثر و دش سپرده ای امنهخ ...ا آیت

 خبرگـان  مجلـس  منتخـب  رهبـری  از پیامی صدور با هم منتظری قایآ حتی .کردند بیعت جدید رهبری با و شتهگذا

 .کرد حمایت
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 انزوا و یریگ موضع

 آن رهبری کیفیت و نظام به خویش اطرافیان تأثیر تحت همچنان ولی شود می مشغول تدریس به عزل از پس منتظری

 مـورد  دفتـرش  شـد  موجب که کرد بیان مسئولین به نسبت تندی ظهاراتا 31 سال در وی .کرد می اعتراض شدت به

 در کـه  هـایی  جریـان  اختیـار  در را خود سرنوشت همچنان او .شود واقع قم خشمگین مردم و بسیجیان طالب، هجوم

  .گرفت می فاصله منظا و انقالب از پیش از بیش و بود داده قرار بودند کرده نفوذ بیتش

 جمهور رییس و پرداخت خالف مسائل طرح به رهبری معظم مقام علیه 1533 (آبان 25) برج 15 یسخنران در وی

 یمنتظـر  خانـه  ملـی،  امنیـت  عـالی  شورای مصوبه با نتیجه در که کرد بترغی رهبری با مخالفت به را (خاتمی) توق

 .شد حصر رفع 1581 سال در اینکه تا کشید طول روز دوازده و ماه 2 و سال 3 و درآمد یتیامن محاصره تحت

 و هـا  گـروه  بـا  هـم  حصـر  رفع از پس و ندارد اعتقادی نظام به داد نشان نیز 3۲ سال در خاطراتش کتاب انتشار با وی

 و داشـته  دیـدار  بارهـا  متحکـی  دفتـر  و انقـالب  مجاهـدین ، مشارکت نظیر افراطی های گروه همچنین و معاند احزاب

 .است داده انجام بیگانه مزدور های رسانه با نیز هایی مصاحبه

 :وحدت تحکیم دفتر

 و مذهبی ،سیاسی فعالیت از موجود، اختناق ،سی دهه در .رسد می بیست دهه به دانشجویی اسالمی های انجمن سابقه

 هـای  فعالیـت  تعمیـق  و تشـدید  بـر  (ره) خمینـی  امـام  نهضت گیری شکل ،چهل دهه در .کاست ها انجمن این علمی

 پیـروزی  سـرانجام  و ایجـاد  در مهـم  نقـش  ،مسلمان دانشجویان ،پنجاه دهه و دهه این رد و افزود، دانشگاهی اسالمی

 ایجـاد  بـه  منجـر  ،دانشـجویی  اسـالمی  های انجمن وحدت ضرورت بر (ره) امام تاکید اما ،کردند ایفا اسالمی انقالب

 .گردید 1538 در وحدت تحکیم دفتر یا کشور سراسر های دانشگاه دانشجویان اسالمی های انجمن اتحادیه

 (ره) امام حضرت از مسلمان یاندانشجو یها خواسته از یکی یمطهر یدشه شهادت از پس یعنی 1538 بهار همان در

 یـت آ حضـرت  یمعرف که بود یا خواسته همان ینا بود، ها آن یفکر یتهدا منظور به یروحان یتشخص یک یمعرف

 اهلل یـت آ حضـرت  یکـار  هـای  یریدرگ اما .داشت دنبال را یاندانشجو به امام حضرت یسو از یا خامنه یالعظم اهلل

 مثـل  هـایی  یتشخصـ  و بـود  ارتباط ینا تداوم مانع ...و دفاع یعال یشورا دفاع، وزارت انقالب، یشورا در یا خامنه

 یمـاجرا  از پـس  .نبودنـد  یفکـر  مراد یک حد در داشتند یاندانشجو با را ارتباط یشترینب که یزن ها ینیخوئ یموسو

 حضـور  دانشـگاه  و حـوزه  وحـدت  دربـاره  (ره) امـام  یرهنمودهـا  دنبـال  بـه  خصوصاً و وحدت یمتحک دفتر لیتشک

 ،یاملش یربان اهلل یتآ ،یرازیش یحائر اهلل یتآ ،یزدی مصباح اهلل یتآ همانند قم یهعلم حوزه شده شناخته مدرسان
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 در ارتباطـات  یـن ا .بـود  شـده  یرچشـمگ  یاربس تشکل ینا در ...و ینیحس یرالدینمن  االسالم حجت ،یمحفوظ اهلل یتآ

 یـت روحان کسـوت  بـه  و کردنـد  آغـاز  را هـا  حـوزه  در یلتحصـ  وحدت یمتحک دفتر یاعضا از یبرخ که بود یحد

 .درآمدند

 را خـود  یانسـان  علـوم  یمحتـوا  تحـول  جهـت  بـه  یعلمـ  کمک ینهزم در ینمدرس جامعه یفرهنگ انقالب یانجر در

 بـه  کمـک  یبـرا  یخـراز  و محقـق  یدعلیس ،یمظاهر ،یرازیش مکارم یاتآ ضراتح که یا گونه به دید یم موظف

 یـات آ و حقـوق  علـم  یبرا یتهران و یدوزدوزان ،یلتجل ،یرمحمدیم یاتآ حضرات ،یشناس روان علم یها پژوهش

 یموسـو  ابوالفضـل  یدسـ  و طـاهر شـمس   ،ینیام یمابراه و اقتصاد علم یبرا مؤمن و یانجیم یاحمد ،یآذر ،یروحان

 یهمراهـ  عـدم  یـل دل بـه  یهمکـار  یـن ا اگرچه .کردند آغاز ها دانشگاه با را خود یهمکار یتیترب علوم یبرا یزیبرت

 دفتـر  یامـام  خـ   یروهـای ن مناسـبات  در یاسـی س هـای  یبند جناح ورود یزن و یفرهنگ انقالب ستاد یاعضا از یبرخ

 از یبرخـ  امـام  خـ   جبهـه  در یـز ن یاسـی س تاختالفـا  بـروز  از پس اما ،یافت ییرتغ ینمدرس جامعه و وحدت یمتحک

 ینمدرسـ  جامعـه  یاعضـا  با را خود ارتباط ...و یهاشم ثمره نژاد، یاحمد محمود مانند وحدت یمتحک دفتر یاعضا

 یـز ن و ینمدرسـ  جامعـه  بـا  یهاشـم  یمهـد  یـان جر و یمنتظـر  یـت ب اختالفـات  از متـأثر  یگرد یبخش اما کردند حفظ

 .کردند قطع آن با را خود ارتباط ،یروحان تشکل ینا با یموسو دولت یفکر اختالفات

 

 

     

  تشکیل کلی اهداف

 

  توحد تحکیم فترد

 انقالب اول یها سال در تحکیم دفتر نقش

 ضدانقالب یها با گروه رویارویی و اجتماعی -یاسیس یها در عرصه حضور فعال -1

 مقدس دفاع یها جبهه در گسترده حضور -2

 مختلف ادهاینه یها تیمسئول در حضور -5

 ها و جامعه های التقاطی و انحرافی در دانشگاه مقابله با گروه

 های اسالمی دانشجویان سراسر کشور و کادر سازی از بین آنان سازماندهی انجمن
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 مرکـزی  شـورای  واحـدها،  هـا،  کمیسـیون  هـا،  نشسـت  آن در کـه  دارد فصـل  هشت وحدت تحکیم دفتر نامه اساس

 بـه  هـا  نشسـت  واحـد  سـوی  از کـه  است عضو هفت دارای مرکزی شورای .اند شده شمرده اتحادیه ارگان ترین مهم

 شـرای   از احـزاب  در عضـویت  عـدم  ،لمسـا  سـابقه  داشـتن  ،فقیـه  والیـت  به تعهد .شوند می انتخاب سال یک مدت

 ،انقـالب  حقانیـت  ،فقیـه  والیـت  ،فقاهتی اسالم ،دین اصول ،اسالم به اعتقاد نیز و ؛است مرکزی شورای در عضویت

 و حـوزه  وحـدت  تحقـق  ،اسالمی دانشگاه ،نظام تقویت ،انقالب گسترش و اصول از فرهنگی انقالب و اساسی قانون

 .رود می شمار به وحدت تحکیم دفتر اهداف از نظام لمیع نیازهای برآوردن و دانشگاه

  وحدت میتحک دفتر اقدامات نیتر مهم

 اقـدامات  تـرین  مهـم  3۲ اردیبهشت در ها دانشگاه تعطیلی و فرهنگی انقالب و 38 آبان 15 در آمریکا سفارت تسخیر

 و دولتمـردان  هدغدغـ  نتـری  مهـم  تحمیلـی  جنـگ  شصت، دهه .باشد می حیاتش دوران طول در وحدت تحکیم دفتر

  .نبود مجموعه آن از جدا نیز وحدت تحکیم دفتر .بود بانقال دوستان

  وحدت میتحک دفتر تیفعال یها دوره

 عنـوان  بـه  راسـتا،  این در و ؛بود (ره) امام راه جهت در دفتر مواضع و اقدامات بیشترِ دوره این در :38 تا 38 اوّل دوره

 تقویت و انتخاباتی های فعالیت در شرکت ،فرهنگی انقالب ،آمریکا جاسوسی النه تسخیر در ،دانشجویی تشکّل تنها

 ینا با .بود یمتفاوت های یشگرا شاهد یستأس یابتدا از وحدت یمتحک دفتر البته .داشت مهمی نقش انقالبی نهادهای

 یشگرا تنوع ینوع شاهد ،یریگ شکل اوان همان از بود، شده یستأس امام خ  در حرکت یژگیو با تشکل ینا که

 در تشکل ینا یاعضا یتعضو به نسبت وحدت یمتحک دفتر یتاکثر ،یبهشت دکتر اهلل یتآ شهادت از قبل تا .بود ها

 بـه  !دانسـتند  ینمـ  امـام  خـ   در را یاسـالم  یجمهور حزب گاه یحت و داشتند یمنف موضع یاسالم یجمهور حزب

 جلسـات  و حـزب  یـن ا با خود ارتباط یکاآمر یجاسوس النه در رمستق امام خ  یروپ یاندانشجو از یبرخ که یا گونه

 النـه  فـاتح  یاندانشجو یتاکثر یلتما که ینا جالب و کردند یم یمخف را ... و یا خامنه اهلل یتآ ،یبهشت یدشه درس

 بعـد،  یانـدک  کـه  صـدر  یبنـ  همـان  بـود،  صـدر  یبنـ  بـه  اول دوره یجمهـور  یاسـت ر انتخابات در یکاآمر یجاسوس

 شـدن  آشـکار  دنبـال  بـه  .یافتنـد  دسـت  هـا  یکـایی آمر از گـرفتن  حقوق و یاس عوامل با او ارتباط اسناد به انیدانشجو

 یعلـ  ،یمحمـد  ینحسـ  مثل حزب با مرتب  یاعضا از یتعداد 1531 ماه یرت هفتم یماجرا در یبهشت یدشه یتمظلوم

 بـه  اعضـا  از یبخشـ  فعـال  ارتبـاط  یکوتـاه  فاصله در اما .یافتند راه یمتحک یمرکز یشورا به ... و یطبرزد ،یاحمد

 یاقتصـاد  مباحـث  از یتابع یدجد یبند دسته ینا .شد یدجد یبند دسته ینوع مقدمه با ،یهعلم یها حوزه و یتروحان
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 یروهـای ن اهتمام یزن و امام خ  مخالف یها گروه یانزوا ها ینا همه با .بود یامام خ  یروهاین درون در شصت دهه

 سال یعنی یفرهنگ انقالب از پس ییبازگشا یابتدا در ها دانشگاه یفضا که بود شده سبب جنگ مسئله به یامام خ 

 نشان واکنش آن به نسبت و پسندیدند ینم چندان را یتوضع ینا امام .شود یلمتما یزیگر یاستس به یتا حد 1531

 چـپ،  بـه  موسوم جناح در سییاس حزب فقدان ی شرا در و یشگرا ینا از جستن مدد با وحدت یمتحک دفتر .دادند

 حـزب  و مبـارز  یـت روحان جامعـه  بـا  رقابـت  در جنـاح  یـن ا تـابلو  ینتـر  مهم به مجلس، دوم دوره انتخابات آستانه در

 .شد یلتبد یاسالم یجمهور

 یبترک ،ینا بر مضاف .بود ناموفق دوم مجلس انتخابات در و نشد مواجه یمردم اقبال با اقدام ینا در یمتحک دفتر اما

 یفکر ییسو هم .شد آن یگروه درون یها اختالف شدن تر یجد باعث یمتحک دفتر یسو از شده یمعرف یمزدهانا

 بـه  .بـود  آورده در ییدانشـجو  تشـکل  تنهـا  صـورت  بـه  را آن دوره، یـن ا در یموسو یرحسینم دولت با یمتحک دفتر

 یقسـال  یگـر د صاحبان و تابید ینم بر شگاهدان در را یگرید گروه یچه یتفعال یمتحک دفتر بعد ها سال تا که یا گونه

 یسـخنگو  یمتحکـ  دفتـر  واقـع  در .نداشـتند  زمـان  آن یدانشـگاه  یفضـا  در نظـر  ابراز یبرا ای ینهزم امام، خ  جبهه

  .بود مقننه و ییهقضا قوه در همفکرانش و یموسو یرحسینم دولت بر حاکم های یدگاهد یدانشگاه

 از یبرخـ  ،یکاآمر یجاسوس النه از امام خ  یروپ یاندانشجو خروج و یکاییرآم یها گروگان موضوع یافتن یانپا با

 از یبرخـ  یزن کشور کل دادستان ها ینیخوئ یموسو محمد یدس یگرد یسو از .یوستندپ یمتحک دفتر به یگرد بار آنان

 نظـام  در یدالوصـفی زا قدرت دوره آن در یمتحک دفتر ینبنابرا .بود گرفته کار به یدادستان یالتتشک در را افراد ینا

 یـن ا «یاعالمـ » مواضـع  حـال  ینا با .داشت ها دانشکده و ها دانشگاه یروسا نصب و عزل در حد یحت ،یعال آموزش

 بـاالتر  هـای  یـه ال در گاه که یحال در ،شد یم ابراز یالله حزب یروهاین بر حاکم یارزش جو به توجه با اغلب تشکل

 !بود آمده دگر یاستیس را یبانکشت ، آنان متبوع جناح

 چنـدان  نـه  آمـد  و رفـت  محل (چپ به موسوم جناح یاصل یتگرهدا عنوان به) یمنتظر یتب که یا هنگامه در درست

کـار   یرو بـه  نسـبت  مجلـس  ینـدگان نما بـه  یا نامـه  در یمتحک دفتر بود، شده یآزاد نهضت عوامل و بازرگان یعلن

 هشـدار  «یاسـالم  انقـالب  بـه  خسارت شدن وارد و یکاآمر بازگشت ینهزم» عنوان به یآزاد نهضت و بازرگان آمدن

 یعمـوم  یـل تما از یبازتـاب  و پـرده  پشـت  یعوقـا  بـه  نسبت یاطالع یب سر از واقع در هایی یریگ موضع ینچن .داد یم

 در «یعبـد  عبـاس » کـه  است درست .بود راحل امام یرهنمودها با یهمراه اعالم و یدانشگاه یالله حزب یروهاین

 یکسـ  تنها احزاب 11 ماده یسیونکم جلسه در (ها ینیخوئ یموسو) رکشو کل دادستان یندهنما عنوان به دوره همان
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 ینچن از یمتحک دفتر بدنه زمان آن در یول داد، مثبت یرأ یآزاد نهضت یتفعال یافتن یترسم درخواست به که بود

 .نداشت اطالع یالتیتما

 یمنتظـر  عـزل  به نسبت تشکل ینا یریگ موضع نوع در چپ به ومموس جناح سران به نسبت یمتحک دفتر بودن یلیطف

 دفتـر  یانیـه ب هنوز مورد ینا در (ره) امام نامه انتشار از پس ماه یک .شود یم یدهد یزن 1538 سال یابتدا در امام توس 

 کـه  راچ :گفت یم سخن ماجرا ینا قبال در «امور یعسر هضم و یلتحل هرگونه امکان شدن گرفته» از وحدت یمتحک

 ینآخـر  و کردنـد  یمـ  فکـر  چـپ  بـه  موسـوم  جنـاح  سـران  سـابق  های یلتحل چارچوب در هنوز یمتحک دفتر یاعضا

 .بود نشده منتقل آنان به چپ به موسوم جناح سران یظاهر های یمتصم

 بر اتانتخاب ینا در یروزیپ تا را خود متبوع جناح یغاتتبل بار از یبزرگ بخش سوم مجلس انتخابات در یمتحک دفتر

 در جناح ینا یفرمانده اما بفرستد، مجلس به تشکل ینهم یقبل ادوار از را یینامزدها بود توانسته البته و داشت دوش

 .داشت قرار آن یشکسوتانپ دستان

 دفتر های فعالیت اهم از منتظری از دفاع و دولت با مخالفت ،موازی های تشکل به نسبت واکنش :32 تا 38 دوم دوره

  .بود تحکیم

 دولـت  گـرای  ارزش منتقـدین  جمـع  بـه  تحکیم دفتر قدرت، از چپ طیف تدریجی خروج و تحمیلی جنگ پایان با

 هم وحدت تحکیم دفتر انقالب، مجاهدین سازمان مرکزیت به مدرن چپ طیف آمدن وجود به با .درآمد سازندگی

 آن !«دموکراسی تحکیم دفتر» به را توحد تحکیم دفتر امروزه که بود حرکتی آغاز نقطه این و پیوست طیف این به

 .است کرده تبدیل یآمریکای نوع از هم

 مشـاهده  قابـل  یمتحکـ  دفتـر  در چـپ  جناح سران به نسبت یرو دنبال و تأخر ینا یزن امام رحلت از پس یها سال در

 کـه  را یسـمی یبرالل و دانسـت  یمـ  یآزاد دشـمن  ینتـر  خطرناک را یبرالیسمل 1533 سال یانتها در یمتحک دفتر .است

 اگر بود خواهد اشتباه» که داشت یدتأک و کرد یم یدتهد یقهر برخورد به «غلتاند یم خود دامن به را یانقالب عناصر»

 «.یمکن وجو جست مکتب در یدبا را های یآزاد بلکه ،یمکن بحث یجهان واحد و مطلق مفهوم یک عنوان به را یآزاد

 یتهـدا  کـه  آن از پـس  امـا  ،تاخت یم یاقتصاد یبرالیسمل بر همچنان یمحکت دفتر یزن امام رحلت از پس یها سال در

 خـود  یهـا  یپرداز یهنظر در یجمهور یاستر یکاستراتژ یها پژوهش مرکز و یانک حلقه قالب در جناح کنندگان

 بـه  «31 دهـه  یـدئولوژی ا در یـی گرا واقـع  و یکارآمـد » فقدان مثل یمباحث یجتدر به ،کردند یداپ یلتما یبرالیسمل به
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 انتقـاد  مـورد  هایش یشهاند بودن یبرالیل شبه یلدل به یزمان که سروش یمعبدالکر و یافت راه یزن یمتحک دفتر جلسات

 تشـکل  یـن ا یفکـر  مـراد  صـورت  بـه  هفتـاد  دهـه  یابتـدا  و شصـت  دهه یانتها در داشت، قرار یمتحک دفتر یاعضا

 و یخـواه  عـدالت  کم کم (هفتاد دهه یمهن در وحدت یمتحک دفتر یاعضا از) «یحجت» گفته به و درآمد یاندانشجو

 بـا  یاسـالم  انجمن یاعضا از یبرخ ها سال ینا در .گیرد یم یخواه «یآزاد» رایش جا و بازد یم رنگ یطلب عدالت

 یلتشـک  را «یاندانشـجو  یاسـالم  جامعـه » نظام یها ارزش از یبرخ به نسبت وحدت یمتحک دفتر یطلب تقابل مشاهده

 در را ییدانشجو یاسالم یها انجمن یزن (یمتحک دفتر یمیقد عضو) یطبرزد حشمت یرهبر به یگرد یگروه .دادند

 .شد گرفتار افراط از یمتضاد یها شکل دام به یجتدر به گروه ینا .کردند علم یمتحک دفتر مقابل

 یمتحک دفتر یبرا چپ، به موسوم جناح یتموفق عدم و چهارم مجلس انتخابات از پس یها سال :33 تا 32 سوم دوره

 در جناح یها پدرخوانده تبع به یمتحک دفتر در راست به گردش و یسیدگرد دوره ینهم در و است رکود دوران یزن

 بـه  عـدالت  شـعار  تغییـر  نیـز  و ؛گرفـت  قـرار  سیاسی انزوای در دفتر زمانی مقطع این در .دهد یم رخ ... و یانک حلقه

 به نسبت عریان انتقاد و فقیه والیت از حمایت شدن رنگ کم ،مچنینه .شد مشاهده وحدت تحکیم سوی از آزادی

 فاضـل  34 اردیبهشـت  در .باشد 34 اردیبهشت در ،تحکیم تحوالت و تغییرات کلیدی نقطه شاید .رفسنجانی هاشمی

 یبرا یدشا .شدند اضافه تحکیم مرکزی شورای به (انقالب مجاهدین سازمان به نزدیک) جو حقیقت فاطمه و عبیات

 1533 سال در یرکبیرام دانشگاه یاسالم انجمن یاعضا جمع در یآزاد نهضت کل یردب یزدی یمابراه حضور ،یبرخ

 یترهـا  بـزرگ  ینبـ  قبـل  یهـا  سـال  در که بود یوندیپ افتادن برون پرده از یقتحق در رخداد ینا اما بود، منتظره یرغ

 .بود شده برقرار یآزاد نهضت و چپ به موسوم جناح یفکر

 نقـد  ،وگـو  گفـت  تعمیـق  ، گرایـی  قـانون  بر ، چپ به موسوم جناح همانند ،جدید دوره در : (81 تا 33) چهارم هدور

 .ورزید می تأکید ...و آمریکا برابر در نرمش ، منصفانه

 نام که کرد یم یفاا را ییها گروه از یا مجموعه ییدانشجو ستاد نقش یخاتم دولت یها سال در وحدت یمتحک دفتر

 دولت بر حاکم احزاب و یمذهب یمل به موسوم یانجر ینب پنهان یرقابت به امر ینا .بود شده نهاده آنان بر طلب اصالح

 منشـور  در وحـدت  تحکـیم  دفتـر  .بـود  شـده  منجر جبهه ینا یترها معتدل یزن و ...( و ینمجاهد و مشارکت) یخاتم

 اجتمـاعی  روابـ   در نظرانـه  تنـگ  هـای  چـارچوب  حذف که کرد مطرح را خود های دیدگاه ششم مجلس انتخابات

 های عرصه در نظارت قانون تغییر ،زنان فرهنگی و سیاسی ،اجتماعی های فعالیت محدودکننده قوانین اصالح ،جوانان

 امنیـت  برقـراری  ،آمریکـا  بـا  زدایـی  تـنش  کارشناسـانه  بررسی ،رانتی اقتصاد نفی ،سیاسی های گزینش لغو ،فرهنگی
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 به ،سیما و صدا در انحصار حذف ،اطالعات آزاد جریان گسترش ،دانشجویی پارلمان یجادا ،خارجی گذاری سرمایه

 .اند جمله آن از ...و سیاسی جرم تعریف ،دین از مختلف های قرائت شناختن رسمیت

 یهـا  انجمـن » یـری گ شـکل  بـه  ابتدا امام، خ  یها شاخص از یمتحک دفتر بر مسل  یانجر یریگ فاصله یانم ینا در

 دو بـه  یـز ن یمتحکـ  دفتـر  در طلـب  اصـالح  به موسوم یانجر یانحام بعد یچند .شد منجر «مستقل یاندانشجو یاسالم

 و شـد  مشـهور  «یرازشـ  نشست» یفط به و کرد یم یدتأک یساختارشکن از یزپره بر یگروه .شدند یمتقس عمده گروه

 یافراط یشیگرا ها گروه ینا تبع به ها یمذهب یمل و ینمجاهد ،مشارکت حزب به وابستگان از متشکل یگرد یگروه

 نامـه  مـرام  و نامـه  اسـاس  از ینید یودق حذف یبرا یفط ینا .یافت شهرت «عالمه نشست» یفط به و بود گرفته یپ را

 آن در یـز ن ... و یستمارکس ،یکالئ یالتتما یدارا یاندانشجو که شد سبب امر ینهم و کرد یم تالش یمتحک دفتر

 بـه  یـز ن یاندانشـجو  یاسـالم  انجمن هشتاد دهه دوم یمهن در ییگرا اصول گفتمان شدن یرفراگ با .یابند یتعضو اجازه

 یـت فعال مشـغول  دانشگاه در گرا اصول تشکل یک قامت در وحدت یمتحک دفتر اکنون هم و یافتند یلتما جهت ینا

 .است

 (بعد به 33 سال از) توحد تحکیم دفتر در انقالب یها آرمان و اصولی مواضع از عدول استحاله سیر

 تغییـر  و تحکـیم  دفتـر  اعضـای  از جمعـی  سوی از مذهبی -ملی عناصر و آزادی نهضت با ارتباط گسترش  -1

 حقـوق  و (غربـی ) یخـواه  آزادی شـعارهای  بـه  و غنـا  فقـر  و جنـگ  نیمستضعف از دفاع محوری شعارهای

  شهروندی

 بـا  تیاز حاکم روحانیت و مرجعیت دنها تفکیک بر تاکید و دینی تحکوم فقیه والیت درباره موضع تغییر -2

 یبرالیو ل سکوالریستی یها شهیاند و کیان از حلقه پذیری ریتأث

 رابطـه  قراری بر زمزمه و جاسوسی النه تسخیر انقالبی اقدام نکوهش و آبان 15 مراسم برگزاری روح تغییر -5

 پـرچم  زدن آتـش  عیـت ممنو و (نبـوی  بهـزاد  و آغـاجری  هاشـم  ماننـد ) مدعو سخنرانان سوی از آمریکا با

 38 و 33 سال در آمریکا

 ابراهیم ،افشاری علی مانند تحکیم دفتر اعضای توس  بیگانه رادیوهای با مکرر مصاحبه انجام و شکنی قبح -4

 33 سال از ...و یاکبر عطر ،شیخ

 بـه  یساسا قانون نگهبان شورای ژهیو به و صداوسیما ،قضائیه قوه ،سپاه) حکومتی نهادهای علیه آغاز تهاجم -3

 و...( 33شورای انتخابات و 33 اسفند در پنجم مجلس یا دوره میان انتخابات در یا عده صالحیت رد بهانه

 به دانشجویی جنبش در مبتذل گفتمان ایجاد طریق از اشخاص و اه ارزش به آشکار نیو توه شکنی شالوده -3

 ...» :بـود  آمـده  بهمـن  22 سـالروز  در طوسی الدیننصیر خواجه هدانشگا یاسالم نانجم بیانیه در نمونه عنوان
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 قـانون  مـتن  در فقیه والیت ایده گنجاندن و فقها حاکمیت و فقاهتی اسالم شعارهای طرح با روحانیت طبقه

 «د...گردی بیستم قرن بانقال آخرین زدگی فقه و زدگی سنت باعث اساسی

 هجوم دانستن عمدی و (38 تیر 18) نتهرا دانشگاه کوی حادثه از پس یو جنجال یافراط و تند یریگ موضع -3

 کوی در دانشجو تعدادی شدن کشته درباره غدرو خبر اعالم و متحجر و رادیکال بخش سوی از دانشگاه به

 آزادی نهضت و انقالب مجاهدین سازمان با همراه ،دانشگاه

 بـرای  نـامزد  معرفـی  در ارزشـی  و گـرا  اصـول  طیـف  بـر  تحکـیم  دفتـر  مدرن اصطالح به طیف شدن غالب -8

 و توسـلی  عبـاس  غـالم  ،اشـکوری  یوسفی ،سحابی ...ا عزت گرفتن قرار و (38 سال) ششم مجلس انتخابات

 ینامزدها با همراه تحکیم دفتر ینامزدها فهرست در ونیسیو اپوز آزادی نهضت افراد از بازرگان عبدالعلی

 از تاجرنیـا  یو علـ  رانته از ها خوئینی موسوی-جو حقیقت فاطمه -سعیدی میثم یابی راه و خود اختصاصی

 مشهد

 ،حضـرتی  الیاس چون افرادی حضور با نوری ...عبدا محاکمه دادگاه رای هب آمیز اعتراض تجمعات پایی بر -۲

 میردامادی نیالد و سراج آبادی صالح سعیدی، میثم

 تیحما زهیانگ به که برلین کنفرانس در تحکیم دفتر مرکزی شورای عضو افشاری علی سخنرانی و حضور -11

 ادیـ بن یسو از 153۲ سال نیفرورد 21 تا 1۲ از انتخابات از بعد رانیا عنوان با رانیا در یافراط یها تشکل از

 اصـطالح  به از گروهی زین و کشور از خارج انقالب ضد شرکت با کنفرانس نیا .شد برگزار بل شیریهران

 .بود بسیاری قیغیراخال مسائل با و همراه دیگرد برگزار یداخل انطلب اصالح و روشنفکران

 حکـومتی  حکـم  بـا  کـه  (3۲ مـرداد ) مجلس کار دستور از مطبوعات قانون اصالح طرح خروج به اعتراض -11

بـا   قضائی برخورد از جلوگیری برای ششم مجلس افراطیون یاز سو طرح این) دبو شده انجام انقالب رهبر

 و باورهـا  فیو تضـع  افکنـی  شـبهه  بـرای  خاصی مانع تندرو تا مطبوعات بود شده تهیه یا رهیزنج مطبوعات

 (.باشند نداشته اسالمی یها ارزش

 بـا  (3۲ شـهریور ) تحکـیم  دفتـر  سراسـری  نشسـت  در درگیری و عمومی احساسات تحریک ،التهاب ایجاد -12

 .آباد در خرم اللهی حزب نیروهای

 انتخابات نهآستا در 3۲ و آبان مرداد) تحکیم دفتر اعضای از جمعی یاز سو «یاز خاتم عبور» کردن مطرح -15

 (81 سال جمهوری ریاست

 جمهوری ریاست دهم انتخابات از پس آشوبگران با یو همراه هماهنگی -14

 :تحکیم دفتر در انشعاب **

 دفتـر  از و شـد  تشـکیل  دانشـگاه  13 حضـور  بـا  کشور های دانشگاه مستقل اسالمی های انجمن 1538 آبان 8 در ال 

 .کرد انشعاب اعالم تحکیم
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 متفـاوت  انتخابـات  دو برگـزاری  بـا  کـه  «عالمـه  طیـف » و «شـیراز  طیف» دو به تحکیم دفتر ملیع و اسمی تقسیم ب

  .آمد وجود به 81 اوایل و 81 سال اواخر طباطبایی عالمه و زشیرا های دانشگاه در اندکی فاصله با مرکزی شورای

 و علـوم  وزارت و نشـگاهیان دا اسـالمی  های بر تشکل نظارت مرکزی هیأت دبیرخانه سوی از بارها عالمه طیف **

 .دارد افراطـی  عملکـرد  و گـرایش  کـه  شـده  اعـالم  قـانونی  غیر تشکلی عنوان به پزشکی آموزش و بهداشت وزارت

 ،مرکـزی  شورای در الزم نصاب نداشتن و دانشگاهیان اسالمی های تشکل مقررات و نامه مرام و نامه اساس از تخلف)

 (است آن بودن غیرقانونی دالیل از

 

 

 

 :تحکیم دفتر انشعاب للع

 :درونی علل ال 

 اعضـای  از بسـیاری  یهـا  شیگـرا  و عقایـد  تناسب عدم دلیل به دانشجویان یو سازمانده تشکیالت بحران  -1

 اسالمی یها انجمن آرمان و اهداف با جدید

 نفـوذ  و اسـالمی  یهـا  انجمن اعضای معنویت و معرفت سطح یو ارتقا آموزش به توجهی وبی توجهی کم -2

 .آن در التقاطی و الحادی تتفکرا

 :بیرونی علل ب

 .تحکیم دفتر مسائل در سیاسی های گروه و احزاب دخالت و سیاسی های جنجال و منازعات -1

 و دنیـوی  و مـادی  مقاصد به دستیابی وسیله عنوان به تحکیم دفتر از استفاده سوء برای افراد و ها گروه برخی طمع -2

  سیاسی قدرت

 بندی جمع **

 بـه  گرایـی  غـرب  علـت  بـه  که سیاسی آزادی و بشر حقوق مدعیان و دموکراسی داران داعیه ،33 خرداد دوم از پس

 دفتـر  تشـکیل  و دانشـجویان  از ابـزاری  اسـتفاده  به طلبی فرصت با ،بودند مخملی انقالب تئوری ساختن نهادینه دنبال
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ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 تبـدیل  دشـمن  نظـام  پیـاده  بـه  زیادی شجویاندان ،تحکیم دفتر اعضای تندروی و لوحی ساده با که ،پرداختند تحکیم

 آمریکـا  سنای در بزرگ شیطان به پناهندگی از پس 84 سال زمستان در تحکیم دفتر مرکزی شورای عضو دو .شدند

                                .کردند سخنرانی ایران اسالمی جمهوری نظام برعلیه

 (تکنوکرات انیجر) یسازندگ کارگزاران حزب

 و چـپ  بـه  موسـوم  یـج را یاسیس یبند دسته از استقالل به یلتما از برآمده ییها گروه جمله از یسازندگ زارانکارگ

 جناح زمره در شصت دهه های یبند دسته در که بودند یافراد از یمهم بخش واقع در گروه ینا یاعضا .بود راست

 یبزرگ مجموعه 1538 سال اول یمهن در یانرفسنج یهاشم دولت کار آمدن یرو با .شدند یم شناخته چپ به موسوم

 سـهم  یاعطا طرفداران با مقابله ها سال از پس آنان .شدند کارگرفته به یو ینهکاب در چپ به موسوم جناح یاعضا از

 یالگوهـا  یفتضـع  و یجهان تحوالت یزن و یدولت اقتصاد تجارب کسب یهمپا اکنون ،یمل اقتصاد در مردم به یشترب

 و یجهـان  بانـک  یبرالیسـتی ل یالگوهـا  یرشپـذ  بـه  ،یالیسـتی سوس بلـوک  یفروپاش یانجر در یقتصادا ساالرانه دولت

 یرانمـد  مفـرط  ینیبدب به یدنبخش یانپا و یسازندگ دولت یسرئ وجاهت .بودند آورده یرو پول المللی ینب صندوق

 مطلـق  یباًتقر دفاع به دولت ینا اول ساله چهار در را راست به موسوم جناح دولت، ینا در یخصوص بخش به یدولت

 همـه  سـپردن  و یاقتصاد یلتعد ساز بحران یاستس بر اصرار از یرهبر و ملت یتینارضا اما .بود ساخته متقاعد آن از

 چهـارم  مجلس یفرهنگ یکردهایرو از یبرخ یزن و یمل اقتصاد یتقاضا و عرضه نظام به یمل پول ارزش یحت و یزچ

 .بـود  آورده در آن منتقـد  صـورت  به یرفسنجان یهاشم دولت دوم دوره در را زمبار یتروحان جامعه غالب بخش و

 ینـور  عبداهلل یضاحاست درمان، و بهداشت یروز ،فاضل دکتر اقتصاد، یروز نوربخش محسن دکتر به اعتماد عدم یرأ

 یمایسـ  و صـدا  از تفحـص  و یـق تحق ارشـاد،  وزارت از یخاتم محمد یریگ کناره یبرا مجلس تالش ،کشور یروز

 .بود یکردرو ینا یها نشانه جمله از شد، منجر او یبرکنار به که یرفسنجان یهاشم محمد یسرپرست تحت

 باعـث  یحتـ  ،یاقتصاد یلتعد برنامه بر یرفسنجان یهاشم دولت کارگزاران اصرار اثر در یتیامن مشکالت شدن حاد

 یماًمسـتق  خـود  و کننـد  ها یاستس ینا عوارض یگیریپ مأمور را یمل یتامن یعال یشورا انقالب، معظم رهبر که شد

 رانـت  بـا  مـوارد  یاریبسـ  در یـز ن یسـاز  یخصوصـ  یوهشـ  .شوند عمل وارد یاقتصاد های یاستس یاجرا کنترل یبرا

 از یا عمـده  بخـش  یفرهنگـ  یـری گ جهـت  .بـود  شـده  منجـر  ینـامطلوب  یجنتـا  بـه  عمالً دولت با مرتب  افراد یخوار

 یریتیمـد  یرفتارها از یبرخ یزن و ... و یرانا ،یهمشهر یستأس تازه یها روزنامه رد که یسازندگ دولت کارگزاران

 کنـار  از پـس  چـه  اگـر  .اسـت  شـدن  یط حال در متفاوت یاعتقاد یمبنا با یریمس داد یم نشان ،کرد یم یینما چهره
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 امـا  بـود،  گرفتـه  قرار یرسلیمم یمصطف سپس و یجانیالر یعل یاراخت در وزارتخانه ینا ارشاد وزارت از یخاتم رفتن

 دربـاره  یرهبـر  یهشدارها به ییاعتنا یب از نمود یم رخ یفرهنگ کالن سطح در دولت ینا کارگزاران رفتار از آنچه

 بـه  موسـوم  یـان جر یاعضا توس  یهمشهر مثل یفرهنگ بزرگ مؤسسات که ینا گو .داد یم خبر یفرهنگ یخونشب

 .شد یم اداره ... و زاده تاج یمصطف ،یحاج یمرتض همچون چپ

 یروهـای ن و یسـازندگ  دولـت  کـارگزاران  یتالق نقطه عنوان به را یهمشهر موسسه مثل ییها پاتوق توان یم واقع در

 مثـل  ییهـا  پـاتوق  در سـکوالر  و یا ترجمـه  یها یپرداز یهنظر ،ینا بر عالوه .گرفت نظر در آن منتقد ظاهر به یاسیس

 تـر  یـک نزد یکدیگر به روز به روز را یانجر دو ینا ... و یجمهور تیاسر یکاستراتژ یقاتتحق مرکز و یانک حلقه

 (یسـازندگ  دولـت  یسرئـ  یپارلمان و یحقوق معاون) یمهاجران عطاءاهلل 1533 سال در یوقت که نبود یهودهب .کرد یم

 نآ یریسـردب  بـه  را یـان ک حلقـه  یگـرا  چـپ  اصـطالح  به عضو تبار یعلو رضا یعل کرد یانداز راه را بهمن یهنشر

 یهاشـم  دولـت  کـارگزاران  یوقتـ  پـنجم  مجلس انتخابات آستانه در که شد سبب مسائل گونه ینا مجموعه .یدبرگز

 آنـان  یرفتنپـذ  از یروحـان  تشکل ینا ،کردند یمعرف «مبارز یتروحان» به مجلس یندگینما نامزد عنوان به را یافراد

 یسازندگ دولت یسرئ معاونان وزرا از نفر 13 یسو از ای یانیهب انتشار با 1534 بهمن در یبترت ینبد .کرد یخوددار

 گروه ینا گذاران یانبن .کرد یتموجود اعالم «یسازندگ کارگزاران از یجمع» عنوان با یگروه تهران شهردار یزن و

 ،یدادگسـتر  یـران وز) محمدخان و یشافع ،یغرض فروزش، زنگنه، ،ینجف زاده، نعمت ،ترکان ،یکالنتر ،یشوشتر

 دولـت  اقتصـاد  و تعـاون  تلفن، و تلگراف و پست ،یسازندگ جهاد ،یرون پرورش، و آموزش ،یعصنا راه، ،یکشاورز

 یسرئـ  یپارلمـان  و یحقوق معاون) یکرباسچ و طبا یهاشم ،نوربخش ،یمحمد هاشم ،یامرالله ،یمهاجران و (یهاشم

 یکرباسـچ  و (یبـدن  یـت ترب مانساز یسرئ ،یمرکز بانک یسرئ ،ییاجرا معاون ،یاتم یانرژ سازمان یسرئ جمهور،

 یرفسنجان یهاشم دفتر مسئول یمرعش ینحس و بودند (گروه ینا یلتشک یدها کننده مطرح احتماالً و تهران شهردار)

 گـروه  یـن ا یستأسـ  در یهاشـم  فـائزه  و یعلـ  محسن، مثل یرفسنجان یهاشم یآقا خانواده یاعضا از یگرد یبرخ و

  .شوند جدا آن از که بودند یرناگز یسازندگ دولت یروز ده یستأس بدو انهم در البته .داشتند یا برجسته نقش

 اِعمـال  احتمال و گروه این در دولت اعضای از برخی حضور به نسبت عمومی افکار و رهبری معظم مقام مخالفت با

 حسـین  سید عالوه به ،مانده باقی نفر شش .کردند گیری کناره آن از دولت عضو وزرای از نفر ده ،انتخابات در نفوذ

   .دادند تشکیل را سازندگی کارگزاران حزب ،نجفی محمدعلی و هاشمی علی ،هاشمی فائزه ،مرعشی
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 دربـاره  ییهـا  پرونـده  یلتشـک  بـا  همزمـان  .کردنـد  عرضـه  پـنجم  مجلس انتخابات یبرا را یمستقل یستل کارگزاران

 یـن ا یـروز پ .بود یافته شکل یشهردار یرانمد از یستل ینا ینامزدها از یتوجه قابل تعداد تهران، یشهردار تخلفات

 یـد مج ،ینـور  عبـداهلل  یـابی  راه یـز ن و یهاشم فائزه یباال یرأ اما .بودند همسو یها گروه و مبارز یتروحان انتخابات

 که آن از پس ها آن .ساخت یم یدوارام خود های یتفعال یندهآ به را یدالتأسیسجد گروه ینا مجلس، به ... و یانصار

 بخشـند  تحقق را یرفسنجان یهاشم یآقا یجمهور یاستر استمرار یبرا یاساس قانون ییرتغ یرقانونیغ یدها توانستندن

 سـپس  و ینـامزد  از یموسـو  یرحسـین م و یبـی حب حسـن  امتنـاع  .کردنـد  آغـاز  را یگرد ینامزدها یینتع یبرا یزنیرا

 سـبب  دسـت  ینا از یگرید افراد و تهران دارشهر یکرباسچ ینغالمحس ینامزد یبرا یاجتماع ینهزم فقدان احساس

 کارگزاران انقالب، ینمجاهد و یونروحان مجمع یسو از یمحمد خاتم ینامزد شدن مطرح از پس بالفاصله که شد

 یانتخابات یغاتتبل عمده یمال پشتوانه بلکه و کنند یتحما ینهگز ینا از ها آن با یو یو همراه یهمفکر به توجه با یزن

 .شوند او حجم پر

 مخالفت ژست یونمد را خود یادز یاربس یرأ کسب آن، یسرئ که بودند یدولت گذار یهپا یهاشم دولت کارگزاران

 کار به آغاز از پس ... و یهاشم فائزه ،یکرباسچ فر، یانعطر مثل کارگزاران گروه یدیکل یاعضا .بود دولت ینا با

 .داشـتند  را یاصل نقش ... و فتح توس، امعه،ج ،یهنم هم اد،آز ،زن مثل تندرو یها روزنامه یستأس در یخاتم دولت

 یـغ در آنان از را یتیحما گونه یچه یو یرانمد و تهران شهردار یکرباسچ تخلفات به یدگیرس یانجر در یزن یخاتم

 .نکرد

 پروانـه  یخـاتم  دولـت  کشـور  وزارت از «یسـازندگ  کـارگزاران  حزب» عنوان به (23/3/1538) یختار در گروه ینا

 در اما .کرد ائتالف یخاتم یحام یها گروه یگرد با شوراها دوره یناول انتخابات در کارگزاران .کرد یافتدر یتفعال

 ها آن با یاختالفات یرفسنجان یهاشم به یخاتم یافراط یانحام حمالت گرفتن شدت و پنجم مجلس انتخابات یانجر

 ،امنیت شعار با ششم مجلس انتخابات در .یافت ادامه یتر یممال شکل به یزن ششم مجلس در اختالفات ینا .کرد یداپ

 در .فرستاد مجلس به نماینده پنجاه حدود و کرد شرکت بود، چپ جناح به گرایش نشانه خود این که آزادی و رفاه

 اولــین از نیــز جمهــوری ریاســت هشــتم دوره انتخابــات در و داشــت، فعّــال مشــارکت اســالمی شــوراهای انتخابــات

 .کرد پشتیبانی خاتمی مجدد نامزدی از که بود ییها گروه

 انحـالل  بـه  یـت نها در ... و اصغرزاده مثل یخرداد دوم عناصر از یبرخ و کارگزاران ینب اختالفات از یگرید شکل

 کارگزاران حزب سابق یاعضا از یتعداد ها سال ینهم در .شد منجر تهران شهر یشورا دوره یناول موعد از زودتر
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 آن از پـس  حـال،  ینع در کارگزاران حزب .کردند یفاا نقش توسعه و اعتدال حزب نام به یدیجد روهگ یستأس در

 یحتـ  و طلـب  اصالح به موسوم یها گروه ینب در یگریباز به ها یدگاهد تنوع ینوع دادن نشان با است توانسته همواره

 هفـتم  مجلـس  و شـوراها  دوره یندومـ  انتخابـات  در خـرداد  دوم یـان جر شکست از پس .بپردازد ها آن یبرق یانجر

 یـت محور یرفسـنجان  یهاشم یآقا ینامزد و یجمهور یاستر دوره یننهم انتخابات یانجر در توانستند کارگزاران

 ینا با مخالف یاسیس یاتعمل طراح عنوان به یزن نهم دولت طول در حزب ینا .یرندبگ دست به را خرداد دوم یانجر

 یـر اخ یهـا  سـال  در حزب ینا یمحور یاعضا های یریگ موضع ینتر شاخص از کیی ینهمچن .شد یم شناخته دولت

 یهاشـم  یآقـا  شـخص  یحت و مزبور حزب مرام عنوان به یدموکراس یبرالل بر (یمرعش ینحس) آن یسخنگو یدتأک

 یاعضـا  ینبـ  در را کار یمتقس ینوع دهم یجمهور یاستر انتخابات در ینهمچن کارگزاران حزب .است یرفسنجان

 به بتواند تا آورد وجود به (یکروب و یموسو) دولت مخالف یانجر ینامزدها از تن دو از یتحما یبرا خود یکزمر

 .بپردازد صحنه یریتمد

 و (راسـت  و چـپ  اصـطالح،  بـه ) جنـاح  دو از افـرادی  پیوسـتن  از کـه  اسـت  جریانی و طیف ،سازندگی کارگزاران

 ،نـوربخش  اعتقاد به .اند نامیده هم میانه جناح را آن رو، این از ،است شده تأسیس مسلمان های تکنوکرات از گروهی

 تحمـل  بـا  و قانون چهارچوب در که متفاوت های سلیقه با جمعی یعنی کارگزاران ،تشکل این مرکزی شورای عضو

  .پردازند می جامعه اداره به یکدیگر

 کارگزاران دولت کارنامه

 یها سال در که یرفسنجان یهاشم آقای .شد آغاز جامعه در یا تازه کردیرو آرام آرام ،33 سال یرماهدر ت جنگ یانپا

 در مـتن  خصـوص  و بـه  بـود  شـده  شـناخته  جنگ اداره یحت و یادار یستمس یتهدا عنصر ینتر مهم عنوان به جنگ

و  باتث ،لحص ،یرانیا شهروند که بود شده یلتبد یا چهره به ،بود شده ثبت او نام به یادیز حد تا جنگ ختم ،جامعه

 یـن ا از نداشت. معارض یعموم در افکار یهاشم 38 سالدر انتخابات  اساس ینبر هم .دید یم خالصه او در را یترق

 .شد یدهبرگز یجمهور یاستر به ییباال یآرا با یشانا ،آمدند یرا یها صندوق یپا به یرانیا یلیونم 18 یوقت رو

 دولت .کرد یستاس ،شد مشهور یسازندگ به که را جنگ از بعد دولت یناول یرفسنجان یهاشم 38 خرداد در اواخر

 بـا  ،دبیننـ ب یاسـی س یـر غ را او (داشـتند  یاردر اخت را یتاکثر که) سوم مجلس چپ جناح یندگاننما  ،داشت اصرار که

 د.شو حل کوتاه یا دوره در آنان مشکالت یسازندگ برنامه در پناه داد وعده مردم به و کرد کار به آغاز «کار» رشعا

و از  بـود  یدهرسـ  جنگ زمان برابر دو حدود به نفت یمتق سو یک زا ،بود مواجه بلند اقبال دو با دوره یندر ا دولت
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 یزانم خواستند یم که یکسان منظر از رو ینا از .یدنما استفاده هم یخارج یالتتسه از توانست یم دولت یگرد یسو

  د.شـــ یمـــ یـــابیارز توانمنـــد نســـبتاً دولـــت  ،کننـــد یـــابیرزا ،دهـــد یمـــ کـــه ییشـــعارها بـــا را دولـــت ییتوانـــا

 ،بود یازهایشانن به شهروندان رساندن الزمه که یروش یانو م گرفت یشدر پ یسازندگ در دولت که یروش یانم اما 

دو  یاسـت س یـن ا .بود یمبتن «یاقتصاد رشد نرخ» یشافزا و «توسعه» بر دولت اقدامات .داشت وجود یا عمده تفاوت

  :داشت یپ در را عمده یامدپ

 یاقتصـاد  عرصـه  وارد یشـتر ب هرچـه  کـه  خواسـت  یم آنان و از کرد یم یهتک داران یهو سرما ثروتمندان به دولت -1

 .کنند استفاده دولت یها از فرصت و شوند کشور

 یترسـم  بـه  یمعنـا  بـه  اوالً یکـرد رو یـن ا .داشـت  یـاج احت المللی ینب مساعدت به یشترب یهسرما جذب یبرا دولت-2

 یمعنـا  بـه  یاًثان ،بود شده گفته سخن ها آن یهعل جنگ سال هشت در طول که بود ینیو قوان نهادها از یاریبس شناختن

 داشت یفرهنگ جنبه از خصوص و به یفراوان تبعات و شد یم محسوب یداخل عرصه به آنان ورود از استقبال

 یرا یهـا  تـوده  یسـو  از دولت های یاستس شیرپذ یزانم یابیارز حکم ،یجمهور یاستر 32 خرداد 21 انتخابات

 داده یسـازندگ  دولـت  یسرئـ  بـه  اول دوره در کـه  یـی آرا از یلیـون م 3 به یکنزد مردم انتخابات یندر ا .بود دهنده

 کـه  ینینیمتـد  از یاریبسـ  بـود  یدر حـال  یـن ا ،کردنـد  یـغ در یرفسـنجان  یهاشم ینو المسلم  االسالم حجت از ،بودند

  32 خرداد 21 یامپ د.بودن داده یرا او به ،انقالب در یهاشم یآقا یگاهجا یلدل هب ،نداشتند ولقب را دولت های یاستس

 هـای  یاسـت س قبـول » بـه  را خـود  بـه  مجـدد  یرا  ،یرسم واکنش یندر اول یهاشم یآقا .نشد یافتدر دولت یسو از

 یـر تعب «کودکانـه  یبـاز  لـج » بـه  را قبل سال چهار یرا یلیونم 3 حدود یزشو ر کرد یرتعب  «شهروندان یسو از دولت

  یافت یزن یا تازه ابعاد بلکه ،نشد یمترم تنها نه انتخابات از پس ،ملت – دولت شکاف ،اساس ینبر هم .کرد

 ینا .بخشید یم یشتریب عمق را یو غن یرفق شکاف هرروز  ،شد مشهور «یلتعد یاستس» به که دولت یاقتصاد برنامه 

 یــداهایکاند ،انتخابــات یــندر ا .کنــد تجربــه 33 در بهمــن را یانتخابــات تشکســ یندومــ دولــت شــد ســبب مســئله

 بـا  یاقتصـاد  یلتعد یاستس 34 سال اواس  از که بود یدر حال ینا .یابند راه مجلس به نتوانستند «دولت کارگزاران»

 یاقتصاد یها یاستس به مردم واکنش را پنجم مجلس یبترک توان یم اساس ینبر هم بود. شده مواجه کامل شکست

 یبنص یب نظام یاقتصاد موهبات از را خود جامعه از یعیوس بخش ،یسازندگ در مقطع واقع در .کرد یابیارز دولت

 .گذاشت یم یفزون به رو و مردم دولت شکاف یماریب جهت ینهم و به دیدند یم
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  1538 یها سال یط دولت یاقتصاد یلتعد های یاستس یاری به که باشد داشته وجود یمحکم یها استدالل اگر یحت

 یـده گرد منجر مردم یوزندگ یاجتماع در طبقات یمهم ییراتتغ به که یرانا در یاقتصاد سبک ییرتغ ،یایدب 1534 تا

 یـران ا یاجتمـاع  بافـت  بـا  دولـت  یعمـوم  هـای  یاسـت س یو مبـان  روش مقطـع  یندر ا .شد یم «یرپذ جامعه» یدبا ،بود

و  یاقتصـاد  هـای  یرسـاخت ز ،یرانا یاقتصاد در عرصه «یمل یرغ یدار یهاسرم» ورود جهت ینهم و به ناسازگار بود

 .کرد یم یدتهد را ما یو سنت ینید جامعه یفرهنگ

 یاجتمـاع  یهنجارهـا  یمو تحک خلق به آن با متناسب دولت که خورد یم رقم یدر حال در کشور یاقتصاد ییراتتغ 

 « کمتر های یتمحدود » و « یشترب نشاط » ،«بهتر یزندگ» شعار ها سال یندر ا یسازندگ ینهکاب یحت نداشت. یتوجه

 هایی یشگرا که کرد منتشر را « یرانا »  و « یهمشهر » یرنظ ییها روزنامه دوره یندر ا دولت . کرد یم یغتبل رسماً را

 را و دوم اول درجـه  یها خواسته به مردم رساندن که یسازندگ دولت واقع در .زد یم دامن شدت به را یاجتماع تازه

 .است نداشته آنان اول درجه یازهاین به یتوجه که شد متهم مردم یها توده یاز سو  ، کرد یم یغتبل

 از یبعض دوره یندر ا شد. یکنزد هم یند یمبان یو حت انقالب های یاستس نقد مرز به گاه ،دولت های یاستس نقد

 و مرکز یغاتتبل سازمان یهنر حوزه ،یهردارش ،و ارشاد فرهنگ وزارت همچون یرسم یگاهجا از یاسیس یروهاین

 یجمهـور  نظـام  ینـی د یمبـان  نقـد  ات ،یکآکادم و محافل مجالت ها، کتاب ،ها یلمف در قالب ،یکاستراتژ یقاتتحق

 مرزهـا  در خـارج  ای جویانه یزهست یفرهنگ یها موج ،در داخل یفرهنگ ضد تحرکات با همزمان رفتند. یشپ یاسالم

 نگـاه  یـف تلط یـز ون یخـارج  یهسـرما  جـذب  یبـرا  دولت تالش .افتاد راه به یاسالم و نظام ینید حکومت یمبان یهعل

طـور   بـه  یاسـالم  یجمهـور  دشـمنان  یگـر د یاز سو .کرد یم یلتسه را داخل به مهاجم یانجر نفوذ ،نظام به یخارج

 .کردند یداپ یشگرا «نرم جنگ» سمت به «سخت جنگ» خاتمه از بعد یعیطب

 آن به و نسبت یدندد «یفرهنگ یخونشب» در معرض را نقالبا ،32 سال آذرماه در انقالب معظم رهبر اساس ینبر هم 

 یـادی ز یـزان م به تهاجم ینا حال یندر ع نشد. گرفته یجد یو اجتماع یاسیس یلدال به یرهبر هشدار دادند. هشدار

 «یفرهنگـ  یخونشـب » زا یوقتـ  .کـرد  اردو یملـ  یـه و روح فرهنگ به هایی یبآس که یمندار یدترد یول یدنرس مراد به

 مسـئله  یندر ا دولت .دادند یم بروز آن به نسبت یو منسجم مشترک واکنش یدبا نظام یها خشب ،آمد یانم به سخن

 یـرون ب یهـا  و دستگاه ینید یها حوزه به را یفرهنگ تهاجم با مقابله یتو مسئول خواند مردم ونان آب مسئول را خود

 یمبن یباور به هم یغاتو تبل فرهنگ در عرصه کشور یرسم یها دستگاه اگرچه .کرد محول یماصداوس یرنظ دولت

 !بودند یدهنرس یفرهنگ یخونو شب تهاجم بر



 

  

 

 اندیشکده راهبردی تبیین            

شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 149  

ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

از  .است یدهگرد حل مردم یاقتصاد مشکالت ،دهه ینا یاندر پا که کرد یم یرتصو را یرانیا ،31 دهه یاسیس یاتادب

 و «اسـتقالل » ، «یـی گرا یتمعنو » ،«یشرفتپ» ،«ییگرا مردم» ،«عدالت» یرظن یرانا جامعه یدرون یها ارزش رو ینهم

 و « یاقتصاد توسعه » که یدگرد ییرتغ یا گونه به ، شد یم یفتعر یاقتصاد یادیبن تحوالت چارچوب در که «یتامن»

 .گردید یم یتلق یازهاین ینا همه محور و مادر « یمل آمد در یشافزا »

 دولـت  از آنـان  یها خواسته و افزود یم مردم آحاد یدرون توقعات بر سو یکاز  ،31 دهه یگرا هتوسع یاتادب غلظت

 ناوگـان  توسـعه  ،یسـاز  سـد  هـای  ینـه در زم دولت بزرگ هر اقدام در کنار مردم یگرد یسو از و داد یم گسترش را

 عمل در اما شوند مند بهره تر و ارزان تر آسان امکانات یناز ا داشتند انتظار ... و دانشگاه ،یمارستانب افتتاح ،ونقل حمل

 اعتماد کسب به موفق «ها نرخ کردن یواقع» و «یاقتصاد یلتعد» شعار با که یدولت عملکرد و حاصل یفتادن اتفاق ینا

 کشور یاقتصاد های یرساختز اصالح در واقع .نداشت ها یمتق روزانه یهرو یب یشافزا جز ای یجهنت ،بود شده مردم

 بـه  را کار ها یمتق روزانه یشافزا بود. شده شهروندان یزندگ ینههز مستمر یشافزا یمتق به یمل یدرآمدها رشد و

 ،داشت قرار یینیپا سطح در یهاشم یآقا دولت کار به شروع از قبل که یالر با دالر یبرابر نرخ که رساند یم ییجا

 بـه  یاقتصـاد  یدشـد  شـوک  شـدن  وارد با .یدرس آزاد بازار در یالر ۲111 حدود به دولت ینا عمر یانیپا یها در ماه

و  رونـد  ینا توقف خواستار انقالب معظم رهبر ،رساند هم درصد 31 به یحت 31 دهه یلدر اوا را تورم نرخ که مردم

 3311 بـه  بـود  یدهرسـ  هـم  یالر 11000 مرز به ییروزها در که ارز یمتق رو ینا از .شدند ها یمتق یواقع اصالح

 یواقعـ  نـرخ  ،33 و 34 یهـا  در سـال  دولـت  منتقد یها اقتصاددان از یاریبس که بود یحال در نیا .یافت کاهش یالر

 صـورت  دو بـه  1533 تـا  1531 یهـا  سالدر انتخابات  روند ینا یرتأث .کردند یم یابیارز یالر 2511 را یرانا در دالر

 مشـارکت  شـمار  رو یـن ا از .کردنـد  یـز پره انتخابـات  عرصه به ورود از شهروندان از یادیز تعداد – الف :شد ظاهر

 سـمت  به بزرگ یدر شهرها یانتخابات یشو گرا کرد یداپ کاهش (1531) چهارم مجلس انتخابات در یرانیا یانجو

 (اخـالق  مـدرس ) ینیحس  االسالم حجت رو ینا از .کرد یداپ چرخش یاسیس یها چهره یجا به تر یاخالق یها چهره

 د.شهران در ت چهارم مجلس انتخابات اول نفر

 درصـد  11 تـا  3 ینب (1532) ششم یجمهور یاستر و انتخابات چهارم مجلس انتخابات در مردم یانتخابات مشارکت

 یتوضـع  ینا .شدند مواجه یرا کاهش درصد 31 تا 41 یانگینم با ها انتخابات ینا اول یها چهره و کرد یداپ کاهش

 انتخابـات  اول نفـر  کـه  یا گونـه  بـه  شـد  دنبال بزرگ یهادر شهر آرا یدشد کاهش با مجلس پنجم دوردر انتخابات 

 اهشکـ  د.شـ  انتخـاب  یرا هـزار  700 حدود با داشت قرار چهارم مجلس یسرئ یگاهجا در که تهران پنجم مجلس
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 کشـور  اداره رونـد  از مـردم  یتینارضا یانگرب 34 سال در مجلس یسرئ یرا و کاهش 32 سال در جمهور یسرئ یرا

 د.نش گرفته یجد ندانچ یامپ ینا یول بود،

 هاشـمی  محمـد  .دهنـد  مـی  اقتصـاد  به را اصالت ،فرهنگ و اقتصاد ،سیاست میان تأکید و مقایسه مقام در کارگزاران

 و تکنوکرات را کارگزاران) .برد نمی جایی به راه ،خاتمی آقای سیاسی توسعه شعار گوید می کارگزاران دیگر عضو

 (ددارن اعتقاد دین بر فن اولویت به که کسانی یعنی ،ساالران فن .گویند می نیز اسالمی ساالران فن

 صادر نباید انقالب ،امتیاز نه است حق آزادی ،است اساسی قانون به محدود فقیه ولی اختیارات :معتقدند کارگزاران

 یها فعالیت در باید دولت .است الزم خارجی منابع از وام اخذ ،است اقتصادی ضرورت یک سازی خصوصی .شود

  .پرداخت سازی ایمن به صرفاً باید ،فرهنگی تهاجم مقابل در و دخالت نه باشد داشته نظارت فرهنگی

 !مسلمان و طلب اصالح چپ، راست، ،دموکرات ،برالیل حزب کی کارگزاران؛

 تیرمـاه  در موتلفـه  داخلـی  ارگـان  ذکـر  نشریه با مصاحبه در سازندگی کارگزاران حزب مقام قائم و سخنگو مرعشی

 ،سیاسـی  نظـام  ماسـال  کـه  انـد  رسـیده  نتیجـه  ایـن  به مطالعات از پس متبوعش گروه که کرد اعالم صراحت به 1583

 مکتب ،دین از که برداشتی با کارگزاران حزب عنوان به ما که دارد می اظهار نهایت در و ندارد اجتماعی و اقتصادی

 .دارد سازگاری لیبرالیسم مشی با اسالم که رسیدیم نتیجه این به داریم بشری تجربه و

 دمـوکرات  برالیل مسلمان کی (رفسنجانی) یهاشم بود: گفته مشهد ینایس ابن تاالر در هم 1584/15/18 در یمرعش

 .داد ادامه یخاتم که کرد باز را یراه یهاشم .است معتقد یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس مشروع های آزادی به و است

 به مرعشی بار این .دانست دموکرات لیبرال حزب یک را کارگزاران حزب احتصر به 83 آبان در همچنین ،مرعشی

 مصـاحبه  مـتن  در و هسـتیم  مسلمان دموکرات لیبرال حزب یک ما که کرد اعالم آفتاب سایت با مصاحبه در تفصیل

 مـدرن،  مفاهیم لحا  هب و مذهبی دموکرات لیبرال تشکل یک ،فکری و مبنایی لحا  هب کارگزاران» ،گوید می دخو

 بسـته  هـای  سیاسـت  علیـه  اصالحاتی حرکت یک ،ایران سیاسی های بندی جناح لحا  هب اما است راست تشکل یک

 نگـاه  یـک  خـود  جمهـوری  ریاست دوره در رفسنجانی هاشمی آقای که کرد اعالم همچنین وی «.است بوده راست

  .برگزید دولت مشی عنوان به را (لیبرال) راست اقتصادی های سیاست و داشت تکنوکراتی و فنی کامالً
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 مـن  تـا  ‚بیفتـد  هـا  لیبرال دست به حکومت گذاشت نخواهم هستم من تا» :اند رمودهف (ره) امام که است حالی در این

 غربـی  نـه  و شـرقی  نـه  اصـول  از هسـتم  مـن  تا ‚ببرند بین از را پناه بی مردم این اسالم منافقین گذاشت نخواهم هستم

 1«.کرد نخواهم عدول

 :کارگزاران عمده یها چالش

 یدر ابتـدا  آنان از تن ده یو استعفا حزب در دولت یاعضا تیعضو با و رهبر انقالب یعموم افکار مخالفت -1

 سیتأس

 امر نیدر ا یو ناکام یرفسنجان یهاشم یجمهور استیاستمرار ر یبرا یاساس قانون رییتغ شنهادیپ -2

 تهران وقت شهردار یکرباسچ شدن یزندان و حاکمهم ،یریدستگ -5

 (یرفسنجان یهاشم دولت کشور ریوز) ینور ...عبدا شدن یزندان و حاکمهم ،یریدستگ -4

-انفریـ عطر) یاصـفهان  و (یو محمـد هاشـم   یمرعشـ ) یکرمـان  بخـش  دو بـه  حـزب  میو تقسـ  یدرون اختالفِ -3

 یخاتم و یرفسنجان یهاشم طرفدار جناح دو ای (ینجف یمحمدعل-یکرباسچ-یریجهانگ

متعـدد   یانتخابـات  مواضع به در اعتراض ۲/11/83 در کارگزاران یمرکز یاز شورا ینجف یمحمدعل یاستعفا -3

سـتاد   ریاسـت  رشیو پـذ  یکروبـ  یاز نـامزد  یکرباسـچ  تیـ حما) 88 سـال  یجمهـور  استیر انتخابات یبرا

محمد  یاز نامزد انفریعطر تیحما -یروحان حسن یاز نامزد یمرعش تیحما -دهم در انتخابات او یانتخابات

 (یحزب از نامزد یمحمد هاشم تیحما -یخاتم

)گرچـه گفتـه    .شـد  کـارگزاران  در حـزب  یو ضـاح یاست طـرح  موجب یکروب یاز نامزد یکرباسچ تیحما -3

 حضور او در ستاد کروبی بر اساس یک تقسیم کار پنهان انجام پذیرفته بود.( شود یم

 رهبـر انقـالب   مهـم  امیـ از پ پس که 11/11/83 خیدر تار حزب نیا یرسم ارگان ،کارگزاران روزنامه توقیف -8

و  حیتوضـ  چیه بدون) وحدت میدفتر تحک یافراط فیط هیانیب چاپ علت به غزه مظلوم مردم به کمک درباره

 بـود  گفتـه  ،مـردم  از حماس و دفاع غزه به ها ستیونیصه انهیوحش حمالت در اوج هیانیب نیا .شد نجاما (ینقد

 نیـ ا بـه  هـا  ستیونیصه حمله و باعث رندیگ یم پناه ها مارستانیها و ب و کودکستان در مدارس حماس مجاهدان

 .شوند یم مراکز

  .است کارگزاران ینترنتیا تیسا نو راه وبگاه

 یاسالم رانیا مشارکت جبهه

 بـه  .گـردد  برمی جمهوری ریاست انتخابات دوره هفتمین برگزاری از قبل به ،حزب این گیری شکل اولیه های زمینه

 .نماینـد  کمـک  انتخابـات  در وی پیـروزی  به تا آمدند گرد وی انتخاباتی ستادهای در خاتمی رانهمفک ،که معنا این
                                                           

 روحانیت منشور ،9/12/61 - 36ص 21 ج نور صحیفه -1
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 هـای  ایـده  و شـعارها  پیشـبرد  و پشـتیبانی  برای ،انتخاباتی ستادهای فعّال اعضایِ از نفر ده و یکصد او، انتخاب از پس

 هـای  دسـتگاه  در اغلـب  ،حـزب  یـن ا اصـلی  اعضـای  .کردنـد  تأسیس 1533 آذر در رسماً را مشارکت جبهه ،خاتمی

 حـزب  یـک  ،جبهـه  البتـه  .آورد شـمار  بـه  دولتـی  حـزب  یک را جبهه توان می رو، این از .بودند کار مشغول اجرایی

 ،بنـابراین  .اسـت  مختلـف  هـای  سـلیقه  با سیاسی تشکل یک ،آید برمی جبهه نام از که طور همان زیرا ،نیست منسجم

 .دارند عضویت مشارکت جبهه در گروه چهارده خرداد، دوم الفعّ گروه هجده از که نیست تعجب جای

 جبهـه  نام .شد سیتأس 1533 خرداد دوم انتخابات از پس که است یاحزاب نیاول از یکی یاسالم رانیا مشارکت جبهه

 چهـارچوب  در تمامـاً  «جبهـه » نیـ ا کردیرو .است حزب نیا یاصل یها شاخص نماد واقع در یاسالم رانیا مشارکت

 منتقـد  عنـوان  به یستیپوپول یفضا یک در 1533 خرداد دوم در یخاتم محمد که آن از پس .گنجد یم حزب مفهوم

 یگیریپ یبرا را یاسیس بزرگ حزب یک یخال یجا او یاناطراف اول حلقه ،یدرس یجمهور یاستر به موجود وضع

 جبهـه » نـام  بـه  یحزبـ  1533 همـا  ید در یعنـی  آن، از پـس  یمنـ  و سال یک .کردند احساس خود یاسیس یها برنامه

 یـک  در آنـان  هـای  یـده ا یـز ن و دادنـد  یلتشک را حزب ینا که یجمع اما ،کردند یستأس را «یاسالم یرانا مشارکت

 .بود گرفته شکل ساله ده حداقل یندفرآ

 چـپ  بـه  موسوم جناح یاعضا یبرا یفرهنگ محفل یک 1531 دهه در یخاتم یدمحمدس یسرپرست به یهانک موسسه

 ،یجتـدر  بـه  یمنتظـر  یـت ب بـه  وابسته یها مجموعه و قم یاسالم یغاتتبل دفتر مثل یمحافل مجموعه، ینا کنار در .بود

 قـوه  در .بودنـد  سـاخته  فـراهم  را آن از منشـعب  یهـا  شاخه و یآزاد نهضت با جناح ینا یاعضا ینب یکینزد ی شرا

 یاجتمـاع  یقـات تحق و مطالبـات  واحـد  یتمسـئول  سـپردن  بـا  کشـور  کـل  وقـت  دادستان ینیخوئ یموسو یزن ییهقضا

 وزارت یستأسـ  بـا  دوره همـان  در .بـود  سـاخته  فـراهم  یـان جر ینا یبرا را یگرید پاتوق ،یعبد عباس به یدادستان

 یـن ا یبـاال  مراتـب  در گـرفتن  قـرار  بـا  ... و یانحجار یدسع مثل یریوز نخست اطالعات یاعضا از یبرخ اطالعات،

 تجربـه  کسـب  بـه  مخـالف  و انقـالب  ضـد  احزاب با یریدرگ و یاسیس های یانجر یبررس یانجر در ،یتیامن دستگاه

 یارتبـاط  یموسـو  یرحسینم دولت یهحاش و متن در یرسم یرغ یصورت به ها مجموعه ینا تمام .بودند مشغول یاسیس

 هـای  یشـه اند یسـاز  یبـوم  کـه  بـود  یمرکـز  شصـت  دهـه  دوم یمـه ن در یفرهنگـ  یهـان ک .داشـتند  یکـدیگر  با یدائم

 محمـد  مثـل  یافـراد  ینـی د درون ظـاهر  به نظرات طرح یقطر از را تفکرات ینا یبرا یساز یتمقبول و یانهگرا غرب

  .بود کرده آغاز سروش یمعبدالکر و یشبستر مجتهد
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 و یهـان ک موسسـه  یـد جد یریتمـد  یفکـر  اخـتالف  بروز و یهانک موسسه یسرپرست از یخاتم یدمحمدس شدن جدا

 بـه  آن از تـوان  یمـ  کـه  اسـت  یا دوره یـن ا .شد موسسه ینا از آنان شدن جدا باعث یهنگفر یهانک اندرکاران دست

 یفرهنگـ  یهـان ک حلقـه  و کـرد  یاد چپ به موسوم جناح در یبرالل یانهگرا راست های یشهاند یگذار یهپا دوره عنوان

 دوره ینهمـ  در .دنـد کر یانـداز  راه را یـان ک مجلـه  153۲ سـال  اواخر در آنان .داشت یکردرو ینا در یمحور نقش

 یـن ا ،یجمهـور  یاسـت ر یکاسـتراتژ  مطالعات مرکز یاستر یتمسئول در ها ینیخوئ یموسو محمد یدس قرارگرفتن

 .بود کرده یلتبد چپ به موسوم جناح یاعضا های پردازی یتئور یبرا یا مجموعه به یزن را یادنوبن مرکز

 زاده، ینامـ  ،ینآرم زاده، تاج سازگارا، ،یعبد تبار، یعلو ،یانحجار مثل یافراد یاراخت در مرکز ینا یاسیس معاونت

 .کننـد  یگیـری پ «یاسیس توسعه» موضوع یبرا را ییها پروژه تا بود گرفته قرار یمحمد یدمج و یآغاجر ،یبهزاد نبو

 توسـ   یالیسـم سوس بلـوک  یفروپاشـ  زمـان  از کـه  بودند یمدن جامعه یگفتمان یفضا از یرفتهپذ یرتأث شدت به ها آن

 یقاتیتحق مراکز در و شده یدتول باز ... و (یسانگل MI6 یاطالعات یسسرو پرداز یهنظر) ینک جان مثل یشمندانیاند

 مثـل  یروشـنفکران  توسـ   (شده سرنگون شاه خواهر اشرف، یاستر به) یرانا مطالعات یادبن مثل خارج یممق یرانیانا

 یاستر یکاستراتژ مطالعات مرکز در بود، گرفته قرار توجه مورد ... و جهانبگلو ینرام بعد یمدت و یگانشا یوشدار

 ،یـان حجار مثـل  سـابق  یهـا  چـپ  اصـطالح  بـه  .شد یم یتهدا یریهبش ینحس مثل یافراد توس  پروژه ینا یجمهور

 دانشـکده  در ینهزم ینا در خود یها سؤال به پاسخ یافتن یتکاپو در دوره ینا در ... و زاده ینام زاده، تاج اصغرزاده،

 ... و زاده یـب نق ،ییطباطبـا  یدجوادسـ  ،یریهبشـ  ینحسـ  مثـل  یافراد مکتب در و تهران دانشگاه یاسیس علوم و قوقح

 انقـالب  ضـد  هـای  یـف ط ینبـ  در «یمـدن  جامعـه » گفتمـان  یـب تعق دوره یـن ا در .بودند زده ینزم به یشاگرد یزانو

 بـا  .بـود  برگرفتـه  در را «کار» یهنشر در خلق ییفدا سرخورده های یستمارکس تا سلطنت یمرژ وابستگان از یا گستره

 چـه  اگـر  .بـود  کـرده  «یینآ» نام به ای یهنشر یانداز راه عزم یو ارشاد وزارت یتمسئول از یخاتم محمد رفتن کنار

 .یدبخش شکل را نام ینهم به یدیجد حلقه اما نشد، منتشر زمان آن در یهنشر ینا

 یدسـتاوردها  آوردن یعمـوم  سـطح  به «سالم» کار .کرد یانداز راه را سالم روزنامه ینیخوئ یموسو 153۲ سال در

 به یشاعضا اقبال کنار در چپ به موسوم جناح ،1538 سال از پس تحوالت دنبال به یگرد یسو از .بود ها پاتوق ینا

 دوره یعال آموزش وزارت امکان از استفاده با داخل، یها دانشگاه در یانسان علوم یها رشته در عمدتاً یلتحص ادامه

 یـن ا خالل در .شد مشغول یندهآ یبرا یساز کادر به ،کشور خارج یها دانشگاه به همراه افراد اعزام و ینمع یمصطف

 یهژمـون  یهسـا  گسـتردن  و کشـور  خـارج  و داخل یاندانشجو یاسالم یها انجمن گرفتن یاراخت در یبرا تالش مدت
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 جنـاح  یـن ا یاسیس یها برنامه یندهآ یبرا را یدیجد نسل سروش، مثل یافراد توس  یند در یدنظرطلبیتجد یفکر

 اسـتفاده  با و انقالب ینمجاهد شده یستأس باز سازمان فکر اتاق توس  یاسیس یاتعمل یزن داخل در .ساخت یم یامه

 به یحزب یستأس یبترت ینبد .بود یبتعق حال در یوستهپ و آهسته صورت به یسازندگ دولت کارگزاران امکانات از

 .بود برخوردار ساله ینچند یکادرساز یزن و یمطالعات پشتوانه یک از 1533 سال در یاسالم یرانا مشارکت جبهه نام

 و گـرا  خشـونت  قرائـت » مثـل  ییهـا  نسـبت  دادن یـق طر از یبرق ینف در را خود یتموفق ،یستأس بدو در حزب ینا

 یرمسـ  یـن ا در .بـود  یافتـه  ... و ای یـره زنج یهـا  قتـل  مثـل  یمرموز حوادث از استفاده با انقالب و اسالم از «یاستبداد

 خشـونت  بروز عامل عنوان به (ص) اعظم یامبرپ یرهس بردن سؤال یرز یحت و قصاص یاسالم احکام ینف مثل ینظرات

 با کرد تالش ینهمچن مشارکت .شد منتشر مشارکت حزب یررسمیغ یها ارگان در ... و یهجر 31 سال یکربال در

 یـازگیری امت بـه  داد، رخ 1538 یرماهت در آنچه مثل یحوادث خلق و یاجتماع یفضا کردن لودهآ یجانه در مشارکت

 .بپردازد یاسیس نظام در ییراتتغ یجادا ینهزم در (باال از یزن چانه و یینپا از فشار) یانحجار یهنظر اساس بر

 .برداشـت  یـت موفق با «یرانیانا همه یابر یرانا» یستیپوپول شعار با ییهقضا قوه فتح یبرا را یزخ یناول مشارکت حزب

 بـا  متفـاوت  نظـرات  یدارا افـراد  حـذف  و یانحصارطلب به را یبرق که بود شده انتخاب یغاتیتبل پشتوانه به شعار ینا

 و خواندنـد  یم یند از یرسم یرتفس را یدتقل مراجع یفقه نظرات یحت خود مطبوعات در ها آن .ساخت یم متهم خود

 یرشپذ .کنند یجترو یزن مردم عامه سطوح در را ینید معرفت یتنسب و ینید یسمپلورال یشهاند جیتدر به داشتند یسع

 مـورد  حـزب  یـن ا با همسو مطبوعات در که بود ییها گزاره یگرد از یند از برداشت یتحقان شرط عنوان به یتاکثر

 کنفرانس یلتشک به را آلمان حاکم زبح که بود (یرانیانا همه یبرا یرانا شعار) یکردرو ینهم .گرفت یم قرار یغتبل

 نظـام  در یـادین بن ییراتتغ یجادا یبرا یگرد یسو از انقالب ضد یها گروه و یطرف از یخاتم یانحام حضور با ینبرل

 .ترغیب کرد یرانا یاسیس

 عنـوان  بـه  وقـت  جمهـور  یسرئـ  یخـاتم  یدمحمدسـ  برادرش شهرت پشتوانه به محمدرضا ششم مجلس انتخابات در

 ینباالتر توانست حزب ینا یانتخابات یستل صدر در گرفتن قرار و مشارکت حزب یستیپوپول یغاتتبل یاصل یترینو

 بـا  توانمندتر و تر مجرب یاسیس رجال داشتن یاراخت در رغم به مشارکت .دهد اختصاص خود به را تهران مردم یرأ

 مـردم  توجه داشت یسع مجلس یاستر به یو رساندن یبرا تالش یحت و یرکلدب عنوان به یخاتم محمدرضا یینتع

 .کند جلب خود به یشپ از یشب را
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 قـانون  ییـر تغ زنـان،  یهعل ی تبع منع یونکنوانس به یوستنپ مثل یاسیس صرفاً موضوعات ششم مجلس کار به شروع با

 مطالبـات  از ییهـا  زمزمـه  کـه  یزمـان  یحت .بود گرفته قرار حزب ینا یگذار قانون یها برنامه رأس در ...و مطبوعات

 خـاطر  بـه  را مـردم  یرأ ...و یمزروعـ  یعلـ  مثـل  مشارکت حزب یاعضا از یبرخ کرد بروز مردم یانم در یاقتصاد

 صـف  در مـردم  یسـتادن ا دسـت،  بـه  قابلمـه  لشـکر  مثل یریتعاب با را مطالبات ینا و دانستند حزب ینا یاسیس نظرات

 .دادند قرار استهزا مورد ...و موش مرگ

 یاساسـ  قـانون  ییـر تغ و زنان یهعل ی تبع منع یونکنوانس به یرانا الحاق مثل شرع با یرمغا یحلوا ردنک برخورد از پس

 یگـری د طـرق  از را یاسیس اهداف کرد یسع مشارکت حزب ،یهفق یتوال مقام و یدتقل یتمرجع بزرگ مانع به ...و

 یواقعـ  مطالبـات  بـه  ییاعتنا یب اما .کند یبتعق انتخابات قانون ییرتغ یزن و جمهور یسرئ یاراتاخت یشافزا یحهال مثل

 ینچنـ  کـه  بـود  شـده  سـبب  یمردمـ  یـت حما از یخـاتم  یحام احزاب یگرد و مشارکت حزب شدن محروم و مردم

 .نبرد ییجا به راه یزن یاقدامات

 ااعضـ  از یبرخـ  یـزش ر بـه  که یبست بن .گفتند یم سخن بست بن از دائماً دوره ینا در مشارکت حزب پردازان یهنظر

 و کشـور  وزارت در «یمدن جامعه یها سازمان یتوانمندساز مرکز» یلتشک مثل یاقدامات .شد منجر یعبد عباس مثل

 بـن  یـن ا بـود  نتوانسـته  یـز ن مرکـز  ینا یآموزش یها کارگاه در «بخش تاج یانک» توس  سوروس یادبن یاتتجرب انتقال

 یچـارد ر هابرمـاس،  یـورگن  ،ینکـ  جـان  مثـل  یغربـ  یاسیس یشمنداناند یسفرها ینمحقق از یبرخ .یدبگشا را بست

 تحصـن  مثـل  ییهـا  تـالش  .دانند یم مشکل ینا حل جهت در ییها تالش را هشتاد دهه یها سال یناول در ...و یرورت

 ینـوی دوم استمرار نتوانست یزن ها آن با ...و ها یمذهب یمل یهمراه و ششم مجلس در مشارکت یونفراکس یندگاننما

 یجمهـور  یاسـت ر دوره یننهمـ  و مجلس دوره ینهفتم شوراها، دوره یندوم انتخابات از پس یاتانتخاب یها شکست

 یبـی تخر حمـالت  آمـاج  قبـل  یانـدک  کـه  - یرفسـنجان  یهاشـم  یآقا ینامزد از مشارکت جبهه یتحما یحت .شود

 معلمـان،  یصنف یها اعتصاب با حزب ینا آشکار یمهن یهمراه مثل یاقدامات یزن و - داشت قرار حزب ینا مطبوعات

 یـن ا در مشـارکت  حـزب  .کنـد  یریجلـوگ  داد رخ 1584 سـال  در آنچـه  از نتوانست ...و یران اتوبوس واحد شرکت

 .کرد یطراح ینمع یمصطف ینامزد قالب در را یخواه یدموکراس جبهه یدها ابتدا انتخابات

 هـا  آن .ساخت یم یمنتف عمالً را یراه ینچن ادامه یبرا حزب ینا یاعضا اجماع انتخابات، در ینمع یتموفق عدم اما

 آغـاز  یسـتی گلدکوئ یهـا  شـبکه  از گـرفتن  الهام با را «یرأ سازمان» به یدنبخش شکل هشتم مجلس انتخابات زمان از

 اجـرا  مرحلـه  بـه  یجـد  صـورت  به «آرا از یانتص ستاد» قالب در را آن دهم یجمهور یاستر انتخابات در و کردند
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 و یموسو یرحسینم ینامزد با و کرد یتحما یخاتم یدمحمدس انتخابات از پس یها رششو در شبکه ینا .گذاشتند

 .گرفت عهده بر را یو یبانپشت نقش یخاتم انصراف

 اسـالم  از یا انـه یجو تمشـارک  و گرایانـه  انسـان  اصـطالح  بـه  قرائت که بودند ینید شانینواند جبهه، نیا گذاری بنیان

 از انـد  عبـارت  کند می مشخص زین را مجموعه نیا یفکر خطوط که شارکتم جبهه یاصل یشعارها .داشتند یاسیس

 کـه  بودنـد  هایی تکنوکرات و استمدارانیس دیگر، ی مؤلفه . «یآزاد عدالت، ت،یمعنو» و «انیرانیا ی همه یبرا رانیا»

 نیـ ا .بودنـد  تقـد مع باز اقتصاد و سمیبرالیل به و شدند جلب کشور ییاجرا های دستگاه به یرفسنجان هاشمی دولت در

 .بودند 33 سال خرداد دوم جنبش یاصل دهنده سازمان یا نانوشته سویی هم در ها مؤلفه

 اصالح با زین یسنت-یمذهب فرهنگ یدارا یکشورها تمام که باورند نیا بر مشارکت جبهه ارشد یاعضا و مؤسسین

 بـه ) یبـوم  هـای  سنت از برآمده مدرن گفرهن دیتول و (یاسیس ساختار اصالح کنار در) خود جامعه یفرهنگ ساختار

 درون از دیـ با یدموکراس ران،یا در و شندبا جهان مدرن یکشورها جزو توانند می (گرایان سنت دیشد مقاومت رغم

 .شود محقق کشور داخل در اصالحات با و

 یاصل یاعضا و مؤسس

 یخاتم محمد دیس توق جمهور سیرئ برادر و ششم مجلس سیرئ بینا ،یخاتم محمدرضا جبهه نیا سابق کل ریدب

 حـزب  نیـ ا یرکلـ یدب بـه  گـر ید بـار  1583 آذر در که داد یردامادیم محسن به را خود یجا 1583 تابستان از که بود

  .برد نام را انیحجار دیسع توان می حزب نیا مشهور مقامات گرید از .شد دهیبرگز

 یمرکز یشورا یاعضا

 دو مدت به حزب نیا دیجد یمرکز یشورا یاعضا (1583 آذر) یماسال رانیا مشارکت حزب کنگره نیازدهمی در

 محسـن  زاده، تـاج  یمصـطف  دیسـ  ،یخـاتم  دمحمدرضـا یس ،زاده رمضـان  عبـداهلل  ان،یحجار دیسع :شدند انتخاب سال

 صـفدر  دیسـ  قابـل،  یهـاد  ،یکیخـان  یهـاد  پـور،  ییالج درضایحم ،ییکوال الهه ،یفراهان ییصفا محسن ،یردامادیم

 ،یراکعـ  فاطمـه  ،یوهاب نیالد شمس دیس ،یکاشف نیحس رکوند،یش دیسع ،یمنصور آذر زاده، یجالل لجال ،ینیحس

 راد، یشـکور  یعلـ  ،یمانیسـل  داوود پـور،  ارغنده میکر پور، یمینع محمد ،یحجت محمود پور، یمحتشم فخرالسادات

 ،یعتیشـر  دیسع ،یغالم یعل ،یمحمد یعل عروج راد، انوشیک محمد ،یثبت یمصطف ،ینیماش دهیفر ،یتیدرا یمصطف

  .ینبو باقر دیس و یمجرد زهرا ،ییطباطبا نیالد شهاب دیس زادگان، فیشر نیمحمدحس ،یآقاجر زهره
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 یمـالورد  دخت نیشه ،یقنبر یعل ،یریبش بایفر سرشت، یبهشت محسن ،یاریخدا اصغر یعل ،یبیحب ینجفقل نیهمچن

  .شدند انتخاب سال دو مدت به دیجد یداور ئتیه عنوان به کنگره در یدیس دیحم دیس و

 دمحمدیسـ  شد برگزار کنگره به یزدی میابراه امیپ قرائت و یردامادیم یسخنران با که مشارکت کنگره نیازدهمی در

 معصومه ان،یکواکب یمصطف ،یعبد عباس ن،یمع یمصطف ،یسالمت محمد ،یباق نیعمادالد ،ینیخم اسریدیس ،یخاتم

 اهلل  یفـ  ،یتوسل محمد ،یسحاب اهلل عزت طرف، یب اهلل بیحب ،یناصر عبداهلل صدر، مدمح عارف، محمدرضا ابتکار،

  .داشتند حضور یخارج یکشورها رانیسف از یجمع و مانیپ اهلل بیحب ،یریالو یمرتض ،یسرخ عرب

 هـای  فعالیـت  در ایـران  ملـت  مشـارکت  بـرای  مناسـب  زمینه ایجاد ،اسالمی ایران مشارکت جبهه حزب نامه اساس در

 خمینـی  امـام  حضـرت  هـای  آرمان به بخشیدن تداوم و اسالمی عظیم انقالب دستاوردهای حفظ ،اجتماعی و سیاسی

 ،ارکان از ... سیاسی دفتر ،داوری هیأت ،کل دبیر ،مرکزی شورای ،کنگره .اند آمده شمار به جبهه های هدف از (ره)

 های هدف پیشبرد و هدایت مسئولیت مرکزی شورای نها،ت ولی ،اند جبهه رکن ترین عالی ،مرکزی شورای و کنگره و

 انتخـاب  سال دو مدت به که است مرکزی شورای رئیس جبهه اجرایی مقام باالترین کلّ دبیر .دارد عهده بر را جبهه

 در عضویت شرای  از ،تمام سال پانزده حداقل داشتن و اسالم به اعتقاد ،ایران تابعیت ،اساسی قانون به التزام .شود می

 اسـالمی  ایـران  مشـارکت  جبهـه  حـزب  در عضویت مانع ،سیاسی های تشکل و احزاب سایر در عضویت .است جبهه

 .نیست

  یاسالم رانیا مشارکت جبهه هایشعار

 البته .بود کشور اداره در مردم مشارکت کردن نهادینه و سیاسی توسعه ،اسالمی ایران مشارکت جبهه شعار ترین مهم

 توسـعه  و سیاسـی  توسـعه  هـا،  آن عقیـده  بـه  ،کننـد  مـی  مطـرح  بـاره  ایـن  در تری معتدل نظر ،حزب اعضای از برخی

 توسـعه  به پرداختن مدت کوتاه در ولی ،گیرد قرار توجه مورد زمان هم باید ،متوازن توسعه ،دیگر بیان به و اقتصادی

 اقتصـادی  هـای  برنامـه  رئـوس  حزب نای .گشاید می دیگر ابعاد در توسعه برای را راه ،توسعه این و است الزم سیاسی

 عـدم  فراواننـد:  ایران اقتصاد بیماری های ریشه .دارد درمان به نیاز ایران بیمار اقتصاد) :کرد اعالم شرح این به را خود

 مراکـز  تعـدد  مغزهـا،  و ها سرمایه فرار ،زیرزمینی اقتصاد ،نفتی اقتصاد ،قضایی و اقتصادی امنیت فقدان ،سیاسی ثبات

  (دان آن ترین نمایان از ...و ریگی تصمیم



 

   

             www.tabyincenter.ir 

 شناسیسیاسیجمهوریاسالمیایرانجریان 158

 و حقوقی اصالحات نیازمند اقتصادی اصالحات شود معطوف ها ریشه اصالح به باید بیماری درمان در اولیه های گام

 تـداوم  بـه  توانـد  مـی  تنهـا  اقتصـادی  مختلف راهبردهای و ها سیاست انتخاب و مالی منابع تزریق وگرنه است سیاسی

 .اندرس یاری اقتصادی بیماری

 راستای در ند،شتدا اختیار در را کشور مهم های پست 84 سال تا ها آن از برخی که آن اعضای و مشارکت جبهه امّا 

 دولـت  بـه  و تصـویب  رهبـری  معظم مقام سوی از که نظام مصلحت تشخیص مجمع پیشنهادی اقتصادی های سیاست

 .ندنمود مواجه اقتصادی ناتوانی مشکل با را خاتمی آقای دولت ،نتیجه در و نکردند حرکت شد، ابالغ

  تکمشار حزب یبرانداز فستیمان

 دادسـتان  معـاون  ،یجمهور استیر دهم انتخابات از پس های آشوب متهمان جلسه اولین در 1588 شهریور اوایل در

 شناسـان کار از بسـیاری  بـاور  بـه  کـه  کرد اشاره سندی به ،اغتشاشات پرونده متهمان علیه خود کیفرخواست میانه در

 آن .اسـت  طلـب  اصالح تندرو های گروه و احزاب میان در «براندازی قصد» کننده اثبات مدارک ترین جدی از یکی

 آن بررسی و بحث ماه چند از پس و 1583 سال در مشارکت حزب که است «راهبردی تأمالت» نام به ای جزوه سند،

 است رسانده هم خود ساالنه کنگره تصویب به و کرده تدوین خود «آینده راهبرد» عنوان به را

 هـدفی  آینـده  بـرای  خود سیاسی ریزی برنامه در مشارکت حزب که است نکته این اثبات در کلیدی بسیار سند این 

 ضـعیف  بر تمرکز با بیشتر هرچه سازی عرفی و زدایی دین جهت در آن دادن تغییر و نظام ساختار به زدن ضربه» جز

  .است تهنداش «فقیه والیت نهاد کردن

 خرداد دوم مولود یا هیحاش حزب چند

 .بـود  دوره یـن ا انتخابـات  در ناکـام  و یروزپ یها گروه و احزاب یلتشک ،1533 خرداد دوم یدادرو یامدهایپ از یکی

 یـن ا از یگـر د یبخشـ  .داشت دنبال به را مشارکت جبهه یلتشک یخاتم با همسو یانجر از یمهم بخش آمدن گردهم

  .دادند یلتشک را یمبستگه حزب یزن مجموعه

 راه ،یحضرت یاسال ،یآباد صالح یعل اصغرزاده، یمابراه مثل یمشهور افراد یحت یهمبستگ حزب مؤسسان یانم در

 مشـارکت  حـزب  برابـر  در را حزب ینا وزنه بتوانند که نبودند یدر حد پنجم مجلس یندگاننما از یتعداد و یچمن

 کشور وزارت و شدند یخاتم یانحام از یحزب یانداز راه قدم یشپ مشارکت حزب یلتشک از قبل ها آن .کنند ینسنگ

 .رساند یبتصو به را یهمبستگ حزب یتفعال مجوز (23/21/1533) در یخاتم دولت
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ازبرخیعملکردوتاریخچهبرمروری-3فصل

سیاسیهایگروهواحزاب  

 خـود  یـت فعال طـول  در اما نهاد، عرصه به پا ها یخرداد دوم یانم از معتدل نسبتاً یا چهره با یهمبستگ حزب چه اگر

 حـزب  افـزون  روز یدور باعـث  زمـان  گذشت که ینا یگرد نکته .بود یریگ موضع جهت از یییزهاخ و افت یدارا

 فاصـله  یـن ا یعلنـ  تـابلو  یننخسـت  تهران، شهر یشورا دوره یناول .شد کارگزاران و مشارکت حزب دو از یهمبستگ

 .شـد  یمـ  یدهد «تر گبزر برادر» حزب دو عضو یندگاننما با تند اصغرزاده مجادالت در آن یها نشانه که بود یریگ

 دنبـال  بـه  .شـد  جدا حزب ینا از و کرد یداپ اختالف یزن یهمبستگ حزب یاعضا از یبرخ با اصغرزاده زمان مرور به

 احزاب ینا ینب یشترب کدورت باعث ها شکست مقصر یوجو جست خرداد، دوم یانجر یانتخابات یها شکست آغاز

 و هشـتم  مجلس انتخابات در اما ،کرد یتحما یکروب از یهورجم یاستر نهم انتخابات در یهمبستگ حزب .شد یم

 باعـث  «یمرکـز  یشورا» و «یعال یشورا» جناح دو به آن یمتقس و حزب ینا در یدودستگ دهم یجمهور یاستر

 یو از افراد ینا از یبخش یزن یموسو یرحسینم ینامزد با .شد یکروب یا و یخاتم یانحام به ها آن از یک هر یوستنپ

  .کردند یتحما

 یصنف تشکل یاسیس یدتول باز واقع در خرداد، دوم انتخابات یروزپ یانجر از برآمده حزب یگرد ،کار یاسالم حزب

 یدرس آن یکل یردب به حزب، ینا یستأس یابتدا از یموسو دولت کار یروز زاده یسرحد ابوالقاسم .بود کارگر خانه

 حزب با ییسو از کار یاسالم حزب .کردند یهمراه را او ... و جلودارزاده یالسه محجوب، رضا یعل مثل یافراد و

 و یماتتصـم  از یبرخـ  بـه  خـود،  یطبقـات  خاسـتگاه  اعتبـار  بـه  یگـر د یسـو  از و داشـت  ای یشهر یوندیپ کارگزاران

 بـروز  خـود  از معتـدل  یاسـی س وجهـه  یـک  ییسو از حزب ینا .کرد یم انتقاد ششم مجلس ساالرانه یهسرما مصوبات

 دفتـر  یساختارشـکن  و یافراطـ  بخـش  یاعضـا  یـار اخت در را (یلناا) خود به وابسته یخبرگزار یگرد یسو زا و داد یم

 یندگاننما تحرکات با یگاه ششم، مجلس در حزب ینا یندگاننما از یبرخ ینهمچن .بود داده قرار وحدت یمتحک

 حـزب  یـق توف حـداقل  .شد ادرص کشور وزارت یسو از (3/11/33) در حزب ینا مجوز .کردند یم یهمراه یافراط

 قـاطع  یـروزی پ ی شـرا  در یحتـ  خـود  یاصـل  یاعضا یبرا یندگینما یکرس یک حداقل حفظ تاکنون کار یاسالم

 یاسـت ر دهـم  دوره انتخابـات  در کـار  یاسـالم  حـزب  .اسـت  بـوده  مجلس هشتم و هفتم یها دوره در یانگرا اصول

 یـن ا از پـس  یهـا  جنجـال  در انـدازه  از یشبـ  را ودخـ  داشت یسع یول .کرد یتحما یموسو یرحسینم از یجمهور

  .نکند ینههز انتخابات

 یانتخابات ستاد مسئول یانکواکب یمصطف آورد، یرو حزب یلتشک در یانفراد حرکت به که یخاتم یانحام جمله از

 سال در یخاتم یانتخابات یغاتتبل در مشارکت جبهه یاعضا از درصد 41 تنها که استدالل ینا با او .بود سمنان در او
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 گفتـه  بـه  .بـود  منـد  یـه گال یخاتم یانتخابات ستاد فعال یاعضا یگرد و خود شدن گرفته یدهناد از ،اند بوده فعال 1533

 ،یحـاج  یمرتضـ  ،یالر یموسـو  مثـل  یافراد یتعضو با بوده قرار ابتدا (یساالر مردم حزب) یو حزب یانکواکب

 یهمبستگ حزب به یانکواکب یبترت ینبد .شد آن یلتشک مانع یتمخا موافقت عدم که شود یستأس ... و گردون تاج

 حـزب  یـن ا مجـوز  .داد یلتشـک  را «خرداد دوم یامپ ینمدافع حزب» و شد جدا حزب ینا از یمدت از پس او .یوستپ

 .داد ییـر تغ «یساالر مردم حزب» به را آن نام ،یانکواکب (2/5/81) در سپس و شد صادر (11/8/38) یختار در یدجد

 «سـوم  یانجر» یک دار یهداع بود، شده آشکار خرداد دوم یانجر افول یها نشانه که یا دوره در یساالر مردم حزب

 یتحما به سپس و پرداخته یخرداد دوم یها ائتالف از یخواه سهم به ابتدا ها انتخابات اغلب در حزب ینا اما شد،

 در یموسـو  از یتحما و نهم انتخابات در یکروب از یتحما .است داده تن ها آن از یکی ینامزدها یستل یا نامزد از

 بـه  یـان کواکب یداتوریکاند به ییابتدا یلتما ابراز از پس دست ینا از موارد ینآخر یجمهور یاستر دهم انتخابات

  .رود یم شمار

 یدشـا  را «هتوسـع  و اعتـدال  حـزب » د.بودنـ  خرداد دوم از پس های گری یافراط از اعراض مولود یزن احزاب از یبرخ

 یسـازندگ  کارگزاران حزب مؤسس افراد همان حزب ینا مؤسسان از یبخش .دانست احزاب ینا ینتر شاخص بتوان

 سبب هفتم دولت اول یها سال های یتندرو در یخاتم یحام احزاب یگرد با کارگزاران حزب یداستان هم اما بودند،

 یناولـ  یـان م در .شـوند  همراه افراد ینا ییگرا اعتدال یهداع با یهمجر قوه مختلف ادوار یرانمد از یبخش که بود شده

 محمدرضـا  محمـدخان،  یمرتضـ  ،ترکـان  اکبـر  مثل یسازندگ دولت مقربان و یرانمد نام کنار در حزب ینا یاعضا

بـاقر   محمـد  ،یزرهـان  یداحمدس ،یرفسنجان یهاشم فاطمه ،یواعظ محمود ،یجنت یعل ،یانموسو ینحس زاده، نعمت

 و ییبابا یحاج یدرضاحم دکتر ،یروانیا جواد محمد دکتر مثل ییگرا ارزش های یتشخص ،یقاسم یدمج و نوبخت

 (6/9/78) روز در ششـم  مجلس انتخابات آستانه در هم توسعه و اعتدال حزب .شدند یم مشاهده یزن یجالل کاظم

 نوبخـت  محمـدباقر  .اسـت  ودهب انتخابات دوران مختص و یفصل حزب یک یباًتقر تاکنون و شد یاسیس یتفعال وارد

 یـان حام سـتاد  ینـده نما عنوان به را او مردم عموم اما بود، ششم مجلس فعال و معتدل یندگاننما از حزب ینا یرکلدب

 از یگـر د یبرخـ  و نوبخـت  یرآمیـز تحق لحـن  .شناختند یجمهور یاستر نهم انتخابات یغاتتبل در یرفسنجان یهاشم

 یـل تما در ییبسـزا  یرتـأث  ناظران از یبرخ یدهعق به او، یینها یبرق به نسبت یانرفسنج یهاشم یانتخابات ستاد یاعضا

 .داشت نژاد یاحمد یسو به مردم یآرا
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 ینتنـدتر  از و بـود  شده یکنزد کارگزاران حزب مواضع به یشپ از یشب توسعه و اعتدال حزب نهم دولت خالل در

 کـاظم  ،ییبابـا  یحـاج  مثل یافراد دوره ینا در که شد سبب امر ینهم .رفت یم شمار به نژاد یاحمد دولت منتقدان

 مطـرح  یبـرا  یاریبسـ  تـالش  دهـم  دوره انتخابات از یشپ توسعه و اعتدال حزب .شوند جدا آن از یروانیا و یجالل

 که شد سبب یروحان انصراف و ینهگز ینا به یعموم افکار یلتما عدم اما داد، انجام «یروحان حسن» ینامزد ساختن

 بـه  حـزب  یـن ا یاعضا غالب یشگرا گرچه باشد، نداشته مذکور انتخابات در یفعال یتوضع توسعه و الاعتد حزب

 .بود یموسو یرحسینم از یتحما یسو

 

 احزاب یریگ موضع و 9332 تا 9331 عوقای از برخی بر مروری -4 فصل

  فارس جیخل اول جنگ هیقض در لیتحل اختالف -1

 نیروهـای  نـزد  متفـاوتی  هـای  تحلیـل  ،3۲ سال در منطقه در آمریکا نظامی حضور آن متعاقب و کویت به عراق حمله

 موضـع  حفـظ  و منطقـه  مناقشـات  از مانـدن  کنـار  ،رفسـنجانی  هاشمی رهبری به دولت جریان .آورد همراه به انقالب

 مبدل عراق و آمریکا مقابل در نظام رسمی سیاست به تدریج به  موضع، این و پسندید می را اسالمی جمهوری مستقل

 جمهـوری  و کـرد  مـی  تـرک  را منطقـه  نیـز  آمریکـا  و نشسـت  می عقب کویت از باید عراق ،سیاست این مطابق .شد

 جلـوگیری  ایـران  بـه  جنـگ  گسـترش  از و کـرده  محکـوم  را دولـت  دو هـر  طلبی تجاوز همزمان صورت به اسالمی

 ما زیان به منطقه در آمریکا حضور ثبیتت دیگر سوی از ولی ایران سود به عراق تضعیف طبعاً شرای  آن در .کرد می

 از یکی اتخاذ خاطر به واقع در هم انقالب درون نیروهای میان تحلیل اختالف .کرد می دشوار را کار امر همین و بود

 بود: روش سه این

 دو هـر  کوبیـدن  و طرفـی  بـی  اعـالم  - 5 عراق علیه متحد نیروهای با همراهی -2 آمریکا علیه عراق با همراهی -1

 .جنگ به دادن پایان برای تالش و رفط

 از داری جانـب  سیاسـت  و بودنـد  برگزیـده  را سوم سیاست ،ملی امنیت عالی شورای و کشور مسئوالن شرای  آن در

 آقایـان  مانند مجلسیان از جمعی جمله از انقالب درون نیروهای از گروهی اما .نداشت چندانی طرفداران هم آمریکا

 عمـده  .شـود  متحد آمریکا علیه عراق با و برگزیند را اول سیاست که کردند می توصیه تدول به خلخالی و محتشمی

 جانبـه  دو مهـار  و کنتـرل  آن، جمله از که گشت برمی منطقه برای آمریکا مدت دراز های طرح به افراد، این استدالل
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 وارد عـراق  از حمایـت  در اسـت  ضـروری  ایـران  به نوبت عراق شکست از پس افراد این گمان به .بود عراق و ایران

 از قبـل  نطـق  در محتشـمی  ،هـا  تحلیـل  همـین  اسـاس  بر کنیم جلوگیری آمریکا دام در منطقه سقوط از و شویم عمل

 سـخنان  ایـن  در وی شـد  عـراق  دولـت  بـه  ایران کمک خواستار و پرداخت دولت های سیاست نقد به مجلس دستور

 مسلمان بعدها اما جنگید اسالم علیه و بود مکه مشرکین سرداران از داابت در که کرد تشبیه «ولید بن خالد» به را صدام

 طیف عناصر و شد مواجه مخالفان تند انتقاد با وی دوستان و محتشمی موضع این .شد اسالم سپاه سرداران از یکی و

 چنین لت،دو های سیاست با مخالفت خاطر به چپ به موسوم طیف نیروهای چرا که بودند معترض راست، به موسوم

 .تراشند می دلیل گونه، آن خود نظرات برای و کنند می مطرح را باری زیان پیشنهادهای

 فـدا  و اسـالمی  انقـالب  حیثیـت  و آبـرو  همه آوردن صحنه به و صدام با همکاری یعنی دیدگاه این که پذیرفت باید

 سـنجیده  تـدبیری  مجمـوع  در اسـالمی  جمهوری سیاست و بود غل  دیدگاهی عراق، طلبی تجاوز پای در آن کردن

 پیشنهادها گونه این که نبودند چپ طیف به موسوم نیروهای فق  که کرد تاکید نکته این در باید اما شد می محسوب

 ضـد  و آمریکـایی  ضـد  شـعارهای  تـأثیر  تحـت  شـرای   آن در هم راست طیف از افرادی بلکه بودند کرده مطرح را

  .بگیرند قرار عراق کنار در که خواستند می ایران دولت سئوالنم از و گرفته قرار عراق دولت اسرائیلی

 هیفق یول بودن یانتصاب ای یانتخاب درباره اختالف -2

 ،چـپ  طیـف  یـا  خـرداد  دوم جنـاح  .اسـت  آن بـودن  انتصابی یا انتخابی ،فقیه والیت مورد در مهم های بحث از یکی

 ؛اسـت  غـرب  سیاسـی  فلسفه از متأثر شدت به جناح این .باشد مردم منتخب باید غیبت زمان در فقیه ولی که معتقدند

 ارکـان  تمـام  مشـروعیت  روسـو،  ژاک ژان مثـل  افـرادی  نظـرات  اساس بر ویژه به ،غرب سیاسی فلسفه اساس بر زیرا

 و ارکـان  تمـام  دلیـل  همـین  بـه  و هسـتند  جـدا  هـم  از مقبولیـت  و مشروعیت ،اسالم در ولی .است مردم از حکومت

 عنـوان  بـه  اساسـی  قـانون  33 اصـل  در کـه  کنند کسب اسالم سمقد شرع از را خود مشروعیت دبای سیاسی نهادهای

 تنفیذ رهبری توس  باید (مقبولیت) مردم انتخاب از پس جمهور رئیس مثالً .است کرده پیدا تجلی امر مطلقه والیت

  .باشد داشته نیز را الزم مشروعیت تا شود

 مجاهـدین  سـازمان  ارگان ما عصر نشریه .داند می انتخابی را فقیه والیت هم باز ،لهأمس این به علم با خرداد دوم جناح

  :نویسد می مورد این در ایران اسالمی انقالب

 این اساس بر .داند می مردم انتخاب و رای را اسالمی حکومت مبنای و است معتقد انتخابی فقیه والیت به چپ طیف

  .آید می بیرون مردم آستین از خدا دست ،غیبت عصر در نظر
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تا1369وقایعازبرخیبرمروری-4فصل

احزابگیریموضعو1382  

 مشـروع  ،عـادل  فقیـه  والیـت  اعمـال  وقتی :است گفته نیز مبارز روحانیون مجمع مرکزی شورای عضو ،بیات اسداهلل

  .باشند پذیرفته را وی والیت ،مردم که بود خواهد

 ،نسـتند دا مـی  فقیه مطلقه والیت سرسخت طرفداران از را خود ،(ره) امام زمان در جناح این های گروه بعضی هرچند

  .آوردند پایین ، انتخابی مقام یک حد تا را والیت مقام عمل، در بعد مدتی اما

 جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  از پـس  ماه کی حدود خود جمعه نماز های خطبه در یرفسنجان یهاشم یآقا نیهمچن

 یاسـ یس نظـام  در کـه  حالی در .است یمردم ،یاسالم حکومت تیمشروع که کرد بحث یا گونه به 88 سال در دهم

 را حـق  یفایاسـت  و عمل امکان و حکومت ینیع تحقق مردم، حضور و است امر یول ،یاله دستور با هیفق یول اسالم،

 .دارد دیتأک حاکم یاله مشروعیت بر زین ها وفق علما اتفاق به بیقر اکثریت و راحل ماما نظر و رساند یم

 یا رهیزنج یها قتل -3

 و رهبـری  معظـم  مقـام  تیزبینـی  و تـدبیر  ،درایـت  اگـر  کـه  بـود  هـایی  بحـران  از یکی 1533 ای زنجیره های قتل لهأمس

 و داخل در اسالمی جمهوری نظام و انقالب متوجه را ناپذیری جبران صدمات نبود، اطالعاتی های دستگاه هوشیاری

 .کرد می کشور از خارج

 شـان  مسکونی منزل در همسرش همراه به فروهر داریوش .ش .ه 1533 آذرماه اول در که بود شکل بدین ماجرا آغاز

 محمـدجعفر  و مختـاری  محمـد  هـای  نـام  به دیگر نفر دو که بود نگذشته قتل دو این از هفته دو هنوز .رسیدند قتل به

  .رسیدند قتل به مشکوکی شکل به نیز پوینده

 کـردن  محکـوم  ضـمن  ،انتهر جمعه نماز در رهبری معظم مقام ،اطالعات وزارت اطالعیه و جریان این شدن فاش با

 ابتـدا،  همـان  از نیـز  جمهـور  رئیس .کردند صادر را ها آن عامالن محاکمه و پرونده به رسیدگی دستور ،اقدامات این

  .کرد توصیف اسالمی نظام بردن سؤال زیر عامل و انگیز نفرت را ها قتل و کرد گیری موضع

 وزارتخانـه  ایـن  افـراد  از تعـدادی  کـه  کرد اعالم ای یهاطالع طی اطالعات وزارت .ش .ه 1533 ماه دی 13 تاریخ در

 شده تأکید ،وزارتخانه این بعدی اطالعیه در .اند داشته دست مختاری و پوینده و همسرش و فروهر قتل در هانخودسر

  .اند گرفته قرار تعقیب تحت و دستگیر ،شناسایی مزبور شبکه افراد جمهور، رئیس ویژه کمیته همکاری با که بود

 ،جمهـوری  ریاسـت  و رهبـری  معظـم  مقـام  اراده و نظـرات  اسـاس  بـر  که بود داده اطمینان مردم به که تحقیق میتهک

 نتیجـه  بـه  هـا،  سـازی  جـو  به اعتنا بدون و گیری پی ،مالحظه و اغماض گونه هیچ بدون و کامل طور به را تحقیقات
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 تـا  خواسـت  مطبوعـات  از هـا،  قتـل  ننبـود  احیجن بر تأکید ضمن خود، اطالعیه دومین در کمیته این .رساند خواهد

  .نکنند ناآرام ،آمیز تحریک های گزارش با را کشور سیاسی فضای

 ،ای زنجیـره  هـای  قتـل  در اطالعـات  وزارت خودسـر  عوامـل  از ای عـده  داشتن دست خبر از پس ،فوق موارد رغم به

 اولـین  ،سالم روزنامه راستا، این در .زدند دست اساس و پایه بی اخبار انتشار به خرداد دوم جبهه به موسوم مطبوعات

  .پرداخت افشاگری به خود، زعم به که بود ای نشریه

 شـرعی  حکم داشتن به متهمان سوی از ادعایی وجود عدم بر تاکید که تحقیق کمیته بیانیه به توجه بدون روزنامه این

 بیش مرتکب جنایتکاران ینا :نوشت ،داشت کشور فضای کردن مسموم از جلوگیری نیز و ها قتل این ارتکاب برای

 .اند بوده شاوبا و اراذل ها آن از تعدادی که اند شده قتل هفتاد از

 رسـیدگی  از جلـوگیری  بـرای  ،آمـده  صـحنه  بـه  ،جنـاح  این به وابسته های روزنامه از دیگر برخی روند، این ادامه در

 .پرداختنـد  مقابـل  جناح خصوص به ،ها گروه و اشخاص هب اساس بی اتهامات ایراد به ،پرونده این به درست و شفاف

 نجـف  دُری که رفت پیش آنجا تا خرداد دوم اصطالح به های روزنامه و ها گروه از برخی فراوان و حد از بیش فشار

  .شد استعفا به مجبور اطالعات وقت وزیر آبادی

 تهران شهردار محاکمه -4

 ،تهـران  شـهرداری  منـاطق  از برخـی  در کـالن  هـای  سوءاسـتفاده  از ریاخبـا  انتشار از بعد .ش .ه 1533 سال اواخر در

 دادگاه در ها آن از بعضی .گرفتند قرار بازجویی مورد و شده احضار قضائیه قوه سوی از ،مناطق شهرداران از تعدادی

 .درآمد اجرا به موردشان در صادره احکام و شده محکوم

 ،مرکـزی  شـهرداری  در هـا  شـهرداری  به مربوط تخلفات از برخی ریشه کشف از بعد و ؛ش .ه 1538 سال ابتدای در

 قوه اقدام این .شد زندان راهی و دستگیر ،قانون خالف اعمال از برخی اتهام به تهران شهردار ،کرباسچی غالمحسین

 را قانونی اقدام این که طوری به شد؛ رو روبه ها آن به وابسته مطبوعات و خرداد دوم جبهه گسترده مخالفت با قضائیه

 خـرداد  دوم جبهـه  با خطی و جناحی برخورد را آن ،برنتابیده بود، هم جمهور رئیس یقانونمند عارش  راستای در که

 .دانستند

 در جمهـوری  ریاسـت  دوره هفتمین انتخابات در شکست از پس راست به موسوم جناح که داشت عقیده ،جناح این

 قضـیه  در دخـالتی  هیچ ،رقیب جناح که بود حالی در این .است رآمدهب خرداد دوم جناح به زدن ضربه و انتقام صدد
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 از بعـد  و قبـل  و نداشـت  کرباسـچی  غالمحسین محاکمه و دستگیری نیز و تهران مناطق از بعضی شهرداران محاکمه

 اسـاس  بـر  جامعه شهروندان تمام میان در مساوی طور به عدالت اجرای خواهان پیوسته ،محاکمه و دستگیری جریان

  .بود اساسی قانون در مقرر اصول

 بودنـد،  جنـاح  این طرفداران از آن اعضای تمام تقریباً که دولت هیئت مثالً و نکرد اکتفا امر این به خرداد دوم جناح

 مـورد  در نظـر  تبـادل  و بحـث  بـه  را دولـت  هیئـت  جلسـات  از یکـی  وقت از زیادی بخش ،منتظره غیر اقدام یک در

 واحد با گفتگو در دولت هیئت سخنگوی ،جلسه این پایان از پس .داد اختصاص تهران شهردار محاکمه و دستگیری

 ارائـه  مـردم  بـه  آن از مبسوطی شگزار و کرد یاد قضائیه قوه به شدید اعتراض و جلسه این از افتخار با خبر، مرکزی

  .داد

 از ای عمـده  بخـش  و گرفت شدت قضائیه قوه علیه خردادی دوم های تشکل و مطبوعات هجوم بعد، به تاریخ این از

 دسـتگیری  و قضائیه قوّه به اعتراض به همشهری روزنامه ویژه به ،ها روزنامه گفتگوهای و مقاالت ها، گزارش اخبار،

 عمـل  وارد رهبری معظم مقام امّا .شد مهم سیاسی معضل یک به تبدیل موضوع این و یافت صاختصا تهران شهردار

 موافقـت  دادگـاه  در وی اتهامات به رسیدگی تا تهران شهردار موقّت آزادی برای جمهور رئیس درخواست با و شد

 قـانونی  حکـم  بـه  نسـبت  نهـادن  گردن به را همه و نمود تأکید نیز مداری قانون و قانونمندی بر حال عین در و فرمود

  .خواند فرا آن پیرامون سیاسی های تنش به دادن پایان و دادگاه

 سـوء  و تهـران  شـهردار  از سیاسـی  دفـاع  رونـد  ،خـردادی  دوم مطبوعات و ها تشکل از برخی ،مسائل این رغم به اما

 اسـالمی  جمهـوری  سـیمای  طریق از که نیز شهردار محاکمه مشروح .دادند ادامه را آمده وجود به شرای  از استفاده

 فـراوان  اسـتفاده  سـوء  مورد ،گردید نقدی جریمه پرداخت و زندان به وی محکومیت به منجر نهایت در و شد پخش

 تردید مورد شدت به عمومی افکار نزد را ها آن ادعای مورد قانونمندی شعار و گرفت قرار مطبوعات و ها تشکل این

  .دادقرار

 تهران دانشگاه یکو حادثه -5

 قـانون  کلیّـات  اصـالح  و تغییـر  طـرح  ،اسـالمی  شـورای  مجلـس  کـه  ایـن  از پـیش  ساعت 24 .ش .ه 1538 تیرماه در

 به را وقت اطالعات وزیر به خطاب امامی سعید به منسوب ای نامه سالم روزنامه دهد، قرار بررسی مورد را مطبوعات

 مطبوعات قانون اصالح طرح پیشنهاد امامی سعید که کرد القا چنین خود اول صفحه در درشت تیتر با و رساند چاپ

 روزنامـه  این از شکایت با مطبوعات تغییر قانون انطراح و نمایندگان ،سالم روزنامه حرکت این پی در .است داده را
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 و کـرد  شـکایت  مـذکور  روزنامـه  از محرمانـه  نامـه  چاپ دلیل به نیز اطالعات وزارت و دادند نشان واکنش خود از

  .شد تعطیل ،روحانیت ویژه دادگاه حکم با سالم روزنامه

 های چهره و ها تشکل از برخی و گرفت پس را خود شکایت ،پنهان و پیدا فشارهای اثر بر اطالعات وزارت چه اگر

 .دهد تغییر را دادگاه نظر نتوانست ها جوسازی این ولی ،کردند تأکید روزنامه این کار ادامه بر خردادی دوم

 دانشـگاه  کوی در ساکن دانشجویان از تعدادی .ش .ه 13/4/1538 ،پنجشنبه روز عصر ،سالم روزنامه تعطیلی از پس

 دانشـگاه  کـوی  از خارج سمت به غیرقانونی راهپیمایی و تجمع به دست ،روزنامه این شدن بسته به اعتراض در تهران

 و نبرد پیش از راهی ،تظاهرات به بخشیدن پایان و راهپیمایی بودن غیرقانونی بر مبنی انتظامی نیروی اخطارهای .زدند

 غیرقـانونی  حرکـت  بـه  ،آن مسئوالن و اسالمی جمهوری نظام علیه تند شعارهای دادن سر با نیز دانشجویان از جمعی

  .شد نفر چند شدن مجروح و درگیری به منجر که دادند ادامه خود

 و تهـران  دانشـگاه  ،دانشـگاه  کـوی  .ش .ه 1538 / 4 / 22 شـنبه  سـه  تـا  1538 / 4 / 18 جمعه روزهای در آن متعاقب

 خواستار ،وحدت تحکیم دفتر هدایت با که بود ندانشجویا غیرقانونی تظاهرات و تجمع شاهد آن اطراف های خیابان

  اختیارات واگذاری ،تیر هجده حادثه عامالن و مسببان محاکمه و شناسایی ،سالم روزنامه توقیف رفع قبیل از مواردی

 .بودند ...و عمومی عزای هفته یک اعالم ،کشور وزارت به انتظامی نیروی

 مصـطفی  ویـژه  بـه  خـرداد  دوم جبهـه  های تشکل و احزاب ناسسرش های چهره از تعدادی حضور ،مدت این طی در

 کـردن  آرام بـه  تنهـا  نـه  ،دانشـجویان  جمـع  در سخنرانی و دانشگاه کوی در وقت کشور وزیر سیاسی معاون زاده تاج

 کمک جای به نیز اوریفن و تحقیقات علوم، وزیر ،معین دکتر .داد گسترش نیز را آن دامنه بلکه ،نکرد کمکی غائله

  .نگرفت قرار وی شپذیر مورد که کرد جمهور رئیس تقدیم را خود استعفای ،مشکل لح به

 در و اسـالمی  انقـالب  دشـمنان  سـوی  از کـه  طلبانی آشوب ،دانشجویان غیرقانونی اجتماعات و تظاهرات موازات به

 آتش .انداختند خاطرهم به متوالی روز چند برای را تهران شهر امنیت ،شدند می حمایت و هدایت آمریکا ،ها آن سأر

 هـای  شیشـه  شکسـتن  ،انتظـامی  نیـروی  خودروهای خصوص به دولتی خودروهای و واحد شرکت های اتوبوس زدن

 حرمـت  هتـک  و هـدایت  مسـجد  از بخشی تخریب و حمله ،ها آن اموال غارت و ها بانک از برخی تخریب ،ها مغازه

 دشـمنان  فـراوان  اسـتفاده  سـوء  مورد که بود غیرقانونی اتحرک این جمله از ...و ،نمازگزاران و کریم قرآن به نسبت

  .گرفت قرار
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 خواسـت  بسـیجیان  خصوص به و شریف ملت از ،دانشجویان خوابگاه به حمله شدید تقبیح ضمن ،رهبری معظم مقام

 و مرعوب را زبون دشمنان ،ها صحنه در خود حضور با و کنند حفظ را خود الزم آمادگی ،کامل هوشیاری ضمن که

 جـدّی  حضـور  بـا  ،اند بوده نظام و انقالب واقعی پشتیبان همواره که فداکار بسیجیان ،پیام این دنبال به .سازند منکوب

 .کردند سرکوب را انقالب ضد و شریر افراد ،انتظامی نیروی کنار در خود

 در سـابقه  بـی  داماقـ  یـک  در .ش .ه 1538 / 4 / 25 چهارشـنبه  روز در کشـور  سراسـر  و تهـران  مـردم  ،ایـن  بر عالوه

 عـامالن  و اوبـاش  و اراذل و اشرار مجازات خواستار ،فقیه والیت از خود حمایت اعالم با و کرده شرکت راهپیمایی

 .گذاشت ناکام را گران فتنه و کرد کور را فتنه چشم که شدند آشوب

 «یمطبوعات زمیشارالتان» و یا رهیزنج یها روزنامه -3

 و 1538 های سال در بار اولین ،مطبوعات از استفاده با ،مردم سیاسی و فرهنگی ،دینی باورهای تخریب خزنده جریان

 این ابتدا همان از امّا ،گرفت صورت ها آن داخلی مزدوران و عوامل وسیله به انقالب دشمنان پشتیبانی با .ش .ه 153۲

 .ببرد جایی به راه وانستنت و شد خاموش نطفه در قضایی دستگاه قاطعیت و (ره) امت امام هوشیاری با توطئه

 این .ش .ه 1533 خرداد دوم از پس ویژه به و سازندگی دوران و انقالب دوم دهه آغاز و تحمیلی جنگ پایان از پس

 تولیـدات  مـورد  در اختیـارات  همـه  واگـذاری  اننـد م ،دولـت  فرهنگـی  های سیاست از استفاده سوء با ،خزنده جریان

 مـاه  ،هـا  نامـه  هفتـه  ،هـا  روزنامـه  طریـق  از ارشاد، وزارت توس  انتشار از بعد ارتنظ یا و انتشارات مدیران به فرهنگی

  .پرداخت مردم فرهنگی و دینی باورهای تخریب و افکنی شبهه به ها کتاب و ها نامه

 را جزائی و حقوقی قوانین تا اعتقادی مبانی و شناسی معرفت از وسیعی سترهگ ،ها روزنامه این توس  شده القا شبهات

 بود: چنین ها آن از نمونه چند که گرفت می بر در

 مخـتص  و انسـان  بلـوغ  عـدم  تفکـر  از ناشـی  دو هـر  و است کاسه یک از ایران در مصوب قوانین با طالبان دستورات

 (رِنانی محسن) .است بالغ غیر جوامع

 مثـل  ،تغییرنـد  قابـل  زمـان  مـرور  به و راحتی به شود زدایی اسطوره ها آن از اگر واند  اسطوره به آمیخته اسالم احکام

 (سروش عبدالکریم) .بحجا

 (مهاجرانی) فحشاست اشاعه خود ،شود می توهین اشاعه به منجر چون مقدسات به کنندگان توهین با برخورد
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 (سحابی) .هستند انحراف ضمعر در اصولی طور به و مردم نظارت بدون خود به ودخ (ع) معصومین حتی و ها آدم

 (زیباکالم) .است کرده مسل  ما بر را اروپائیان و نموده ذلیل دنیا در را ما مریکاآ با رابطه قطع

 مهرانگیـز ) .نـدارد  قـانونی  و شرعی جایگاه خود، امور در مرد از زن اجازه و برخوردارند مساوی حقوق از مرد و زن

 (کار

  (گنجی اکبر) .است نشده اقامه آن بر دلیل هیچ و دین فروع از نه و است دین اصول از نه فقیه والیت

 و نشـریات  گونـه  ایـن  مطالعه با گرنه و است ای زنجیره مطبوعات در شبهات این از اندکی بخش فق  یادشده موارد

 نهادهـای  بـه  حملـه  با ای زنجیره مطبوعات .آورد دست به را بسیاری های آفرینی جنجال و شبهات توان می ها روزنامه

 های بحران و ها چالش ،آفرین جنجال و کننده تحریک اخبار و تیترها نیز و یاسالم های ارزش به توهین ،نظام رسمی

 مقـام  تـدبیر  و هوشـیاری  خداونـد،  فضل به که اند آورده وجود به ایران اسالمی جمهوری نظام و انقالب برای زیادی

 .اند شده خنثی مردمی های حمایت و رهبری معظم

 و یعموم افکار شیتشو همتشان همه که شوند می دایپ یمطبوعات یوقت» :ندتشدا اظهار 1/2/3۲ خیتار در تیوال مقام

 فیتضـع  مـردم  در را نیمسـئول  بـه  اعتمـاد  روح ،راننـد  مـی  یمـ  جوانان در را دیام ...است نظام به مردم ینیب بد جادیا

 «کیـ  نیـ ا !تندسـ ین گونه نیا هم یغرب مطبوعات ست؟یک ها نیا مدل ؛کنند می فیتضع را یرسم ینهادها ،کنند می

 است یمطبوعات زمیارالتانش

  ینظرسنج متهمان پرونده -3

 عناصـر  بـا  غیرمجـاز  ارتبـاط  اطالعـات،  فـروش  و آوری جمع بیگانه عوامل و مؤسسات با غیرمجاز و مخفیانه ارتباط

 پوششـی  آمریکـایی  مؤسسـه  ایـن  که «گالوپ» اطالعاتی مؤسسه و «زاگبی» بنیاد با مخفیانه همکاری و ارتباط ،بیگانه

  .بود نظرسنجی متهمان اتهامات جمله زا ،باشد می اسی اآمریک اطالعاتی سرویس برای

 هیأت عضو عبدی عباس پرونده، اول ردیف متهم هآیند مؤسسه مدیرعامل نقاضیا حسینعلی ،1581 آذرماه دوازدهم

 فـروش  و ارسـال  اتهـام  بـه  قاضـیان  حسـینعلی  (سـوم  و دوم ردیف متهمان) تبار علوی علیرضا و هآیند مؤسسه مدیره

 .ندشد محاکمه اطالعات
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 منتشـر  را ایـران  خـارجی  روابـ   خصـوص  در نظرسنجی یک نتایج ها روزنامه از برخی 1581 مهرماه چهارم روز در

 بـرخالف  اسـالمی  جمهـوری  خبرگـزاری  کـه  بود آمریکا با ایران مذاکره به مربوط جعلی نظرسنجی این که کردند

 که گفت یو .دش احضار دادگاه به توضیحات ادای برای مهرماه هفتم روز در ایرنا مدیرعامل .ددا انتشار را آن قانون

 اسـتخراج  عمومی افکار پژوهش ملی مؤسسه سندو  کشور وزارت محرمانه بندی طبقه دارای بولتن از نظرسنجی این

  .است شده

 آن دنبـال  بـه  و کشف مؤسسه این قانون خالف اقدامات خصوص در فراوانی اسناد 11/3/81 مورخ های بازرسی در

 همکاری بر دال سندی کشف دنبال به و شد انجام ۲/8/81 مورخ در قاضیان منزل از بازرسی در .شد دستگیر گرانپایه

 و آمریکـا  منطقـه  مؤسسـات  از یکـی  بـه  اطالعات ارسال چگونگی از ،آینده مؤسسه مدیره هیأت عضو عبدی عباس

 .آمد دست به ندهآی مؤسسه از دیگر مدارکی

 در زیـ ن دختـرش  و همسر جمله از یو خانواده .شد بازداشت یجاسوس اتهام به 1581 آبان 12 خیتار در عبدی عباس

 از موسسـه  نیا یاعضا ریسا کنار در و بود «ندهیآ» یپژوهش موسسه رهیمد هیأت عضو یو .گرفتند قرار اتهام معرض

 ،بـود  سـالم  روزنامـه  ریسـردب  کـه  هنگـامی  زین 1535 سال در عبدی .شد ریدستگ هیگرانپا بهروز و انیقاض دکتر جمله

 .گذراند زندان در را ماه 11 و ریدستگ

 خـود  سـفر  انیجر در و رفت سیپار به (ونسکوی) ملل سازمان یتیترب و یآموزش سازمان دعوت به 1538 سال یعبد

 .کـرد  دارید بود، جاسوسی النه یها گروگان از که تهران در کایآمر سفارت یفرهنگ وابسته نیآخر «روزن یبار» با

  .کرد باور را رانیا یاسیس اصالحات دیبا ،گیر گروگان و گروگان یآشت :نوشت باره این در لوموند روزنامه

 پژوهشـکده ) گـر ید موسسـه  دو و موسسه نیا توس  یسنج نظر سه جینتا .بود شده کایآمر با مذاکره خواستار یعبد

 یحـاک  که گشت منتشر مطبوعات در (یعموم افکار سنجش یمل موسسه و یدانشگاه جهاد یاجتماع و یانسان علوم

 دهیـ نام انتیخ را کایآمر با مذاکره رهبری معظم مقام .بود کایآمر و رانیا انیم مذاکره با رانیا مردم ٪33 موافقت از

 .دینام دشمن ساخته را آن ها ینظرسنج انتشار از پس و

 یکشـورها  و کایآمر یبرا یجاسوس اتهام ادامه در .دش یجعل ینظرسنج قیطر از نظام هیعل غیتبل به متهم موسسه نیا

 در زین موسسه نیا رانیمد گرید انیقاض ینعلیحس و تبار یعلو رضایعل ه،یگرانپا بهروز .شد اضافه اتهامات به زین یغرب

 .شدند محاکمه و بازداشت یعبد عباس رکنا
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 نیحسـ  و یعبد عباس .کرد محکوم زندان به نظام هیعل غیتبل و خارج به اطالعات فروش ماتها به را وی نهایتاً دادگاه

 گانگـان یب بـه  اطالعـات  فـروش  و یجاسوسـ  اتهـام  از کشور یعال وانید حکم با زندان سال دو تحمل از پس انیقاض

  شدند تبرئه

 ششم مجلس عملکرد -8

 دسـت  بـه  .ش .ه 1533 سـال  در جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در پیـروزی  از پـس  خرداد دوم جناح هدف ترین مهم

 3) ششم مجلس عملکرد قسمت این در .بود اسالمی شورای مجلس یعنی ،کشور گذاری قانون نهاد ترین مهم گرفتن

 .داد خواهیم قرار بررسی مورد حاضر زمان تا تبلیغات آغاز زمان از ار (1585 خرداد 3 -153۲ خرداد

 انتخابات و غاتیتبل -ال 

 ،تبلیغـاتی  نظـر  از ششـم  مجلـس  انتخابـات  .دیـ گرد برگـزار  1538 بهمن 2۲ خیتار در مجلس دوره نیششم اتانتخاب

 ،آن بـه  وابسـته  احزاب و ها گروه و خرداد دوم جناح ،انتخاباتی تبلیغات آغاز از زیرا ؛نداشت سالمی و موفق کارنامه

 شـکل  بـه  را انقالبـی  و اسـالمی  هـای  ارزش و هـا نیرو افـراد،  از بسـیاری  ،کرده مسموم شدت به را جامعه سیاسی جوّ

 بـه  نتوانسـتند  ارزشـی  و انقالبـی  نیروهـای  از زیـادی  تعـداد  ،دلیل همین به .کردند تخریب غیراخالقی و ناجوانمردانه

 شورای که شد سبب ،مختلف شهرهای در اجرایی مسئوالن انتخاباتی گسترده تقلبات ،این بر عالوه .یابند راه مجلس

 شـورای  قانونی متصمی این .کند اعالم باطل و نپذیرفته را شهرها از بعضی انتخابات خود، وظایف راستای در نگهبان

 تحریک با جناح این ،دیگر سوی از و گرفت قرار کشور وزارت و خرداد دوم جناح هجوم مورد سو یک از نگهبان

 .کشانید مرج و هرج و آشوب به را شهرها از بعضی ،مردم

 ها نامهاعتبار ردّ -ب

 مجلـس  در اما بود، شده ردّ ،ندرت به نمایندگان از بعضی اعتبارنامه ،اسالمی شورای پنجم تا اول مجالس در اگرچه

 مـدارک  بـه  رسـیدگی  بـر  مبنـی  قـانون  تصریح رغم علی و اخالقی غیر و معمول غیر ،متعارف نا برخوردی در ششم

 و سیاسـی  دالیل به نمایندگان از نفر پنج اعتبارنامه جدید آمده دست به مدارک یا نگهبان شورای در نشده رسیدگی

 اعتبارنامه ولی .شد ردّ سنقر و ،خلخال ،اراک نمایندگان های اعتبارنامه ،میان این در .گرفت قرار تردید مورد جناحی

 خـرداد  دوم جبهـه  نماینـدگان  از تعدادی باطنی میل خالف بر و فراوان های بحث از پس ،تهران نمایندگان از نفر دو

 .رسید تصویب به
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 نامتعارف ژهیو یها ونیسیکم لیتشک -ج

 حـداقل  پیشنهاد با کشور استثنایی و مهم مسائل در ویژه کمیسیون ،اسالمی شورای مجلس داخلی نامه آیین اساس بر

 تـا  داابتـ  از مجلـس  عملکـرد  بـه  نگاهی با .شود می تشکیل اسالمی شورای مجلس تصویب و نمایندگان از نفر پانزده

 و الجزایـر  بیانیه به رسیدگی برای اوّل مجلس در هم آن بار یک فق  کمیسیون گونه این که شود می مشخص کنون

 مجلـس  طـول  در اما .شد تشکیل بود، شده تفوی  مجلس به (ره) امام طرف از که آمریکایی های گروگان وضعیت

 و آمریکـا  در تروریستی حمالت از پس ششم مجلس در ولی .بود نشده تشکیل ای ویژه کمیسیون هیچ ،پنجم تا دوم

 کمیسیون این کارشناسانه اصطالح به نظرات که حالی در .شد تشکیل ای ویژه کمیسیون افغانستان به کشور این حمله

 و شدند عمل وارد اسالمی انقالب معظم رهبر ،کند کشور و نظام ،انقالب متوجه ناپذیری جبران صدمات توانست می

  .کردند جلوگیری مربوط غیر امور در مجلس دخالت از اصولی گیری موضع و امور زمام گیری دست به با

 دوم نماینـدگان  و رسید می گوش به کمیسیونی چنین تشکیل های زمزمه دوباره عراق به آمریکا حمله بحران اوج در

 بـه  آن مـورد  در گیـری  یمتصـم  ،اساسـی  قانون طبق که کنند اموری وارد را خود تا ندبود صدد در مجلس خردادی

 .است شده واگذار ملی امنیت عالی شورای

  جلوگیری برای مطبوعات قانون مجدد اصالح برای تالش -د

 در مـردم  مقدسـات  شدن دار جریحه و وابسته نگاران روزنامه برخی سوءاستفاده به منجر 34 سال مصوبه قانون ضعف

 و اسـالمی  هـای  ارزش بـه  ملـت  مطرودین و منافقین هتاکی ،المیاس نظام ارکان شدن دار لکه همچنین ،اسالمی نظام

 .بود شده ملت اسالمی اصیل های اندیشه به بیگانگان سوی از شده دهی سازمان شدید هجوم

 را مطبوعـات  قـانون  بیـان  آزادی از ای زنجیـره  مطبوعات استفاده سوء به توجه با خود تیفعال اواخر در پنجم مجلس

 را مـؤمن  مـردم  و رهبری معظم مقام نگرانی که ها آن استفاده سوء با مناسبی برخورد بتواند ائیهقض قوه تا کرد صالحا

 .دهد نجاما ،داشت پی در نیز

 نیاولـ  از یکـ ی عنـوان  هب را قبل تیوضع به آن بازگرداندن و مطبوعات قانون اصالح ششم مجلس یطیشرا نیچن در

 از جلوگیری برای ششم مجلس افراطیون سوی از (3۲ مرداد در) که طرح ینا .ددا قرار خود کار دستور در اقدامات

 تضـعیف  و افکنـی  شـبهه  بـرای  خاصـی  مانع تندرو مطبوعات تا بود شده تهیه ای زنجیره مطبوعات با قضایی برخورد

 از (مجلس رییس) یکروب یمهد یهمکار و انقالب رهبر حکومتی حکم با باشند نداشته اسالمی های ارزش و باورها

 .شد جخار مجلس کار ستورد
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 پنجم مجلس مصوبه شدن ملغی و قبلی قانون ماندن باقی مجلس، نمایندگان به خطاب ای نامه طی ،رهبری معظم مقام

 جـایز  امـر  ایـن  در را خـود  سکوت ،حکمی طی و ندانسته مصلحت به ،گرفت می را دست این از مواردی جلوی که

 خـود  دسـتور  از را طـرح  ایـن  بـه  رسـیدگی  مجلس، رئیس یانهگرا اصول دبرخور با نیز مجلس رئیسه هیئت .ندانستند

 جنـاب  ،تعـالی  باسـمه » بـود:  چنـین  نماینـدگان  و کروبی مهدی به خطاب انقالب معظم رهبری نامه متن .کرد خارج

 و سـالم  بـا  ممحتـر  نماینـدگان  حضرات و اسالمی شورای مجلس محترم ریاست ؛کروبی المسلمین و االسالم حجت

 انقالب و اسالم دشمنان اگر .اند مردم اراده و همت به دهنده جهت و عمومی افکار سازنده کشور مطبوعات .تحیات

 را مـردم  ایمـان  و وحـدت  و امنیـت  بزرگـی  خطر ،کنند نفوذ آن در یا بگیرند دست در را مطبوعات ،اسالمی نظام و

 قـانون  .دانـم  نمـی  جـایز  ،حیاتی امر این در را اندرکاران دست دیگر و خود سکوت جانب این و کرد خواهد تهدید

 پیش مجلس کمیسیون در آنچه امثال به آن تغییر و شود بزرگ آفت این بروز از مانع است توانسته حدودی تا کنونی

 .«نیست کشور و نظام مصلحت به و مشروع شده، بینی

  3۲ مرداد 13 ای خامنه سیدعلی .علیکم والسالم 

 حسـین  چنانچه .کردند توهین و آفرینی جنجال در سعی مجلس، کار دستور از طرح این خروج با ،نمایندگان برخی

  ندارد! مطبوعات قانون اصالحیه تصویب جز راهی هیچ مجلس بود: گفته راد انصاری

 ،مزروعـی  چنانچـه  .آوردنـد  روی جنجال به و پرداخته مردم و رهبری علیه هتاکی به پروایانه بی ننمایندگا از ای عده

 نماینـده  دیگـر  رشـیدیان  و !بپـذیریم  را فراقـانونی  کـار  تـوانیم  نمـی  :زد مـی  فریاد عصبانیت با مجلس مشارکتی عضو

  دارم! ای خامنه آقای به شرعی تذکر بود: گفته بلند صدای با نیز آبادان مشارکتی

 ششـم  مجلـس  یفضـا  مـدتی  بـرای  و شـده  ششم مجلس یگرا اصول نمایندگان واکنش به منجر البته ها هتاکی این 

 پیشـبرد  در ناچـاری  از پـس  ،نامیدند می نماینده را خود که ملت خانه به یافتگان راه حال، این در امّا .بود شده متشنج

 بـا  نیـز  افراطیون اقدام این البته که داشتند مجلس رسمی جلسه انداختن اکثریت از آبستراکسیون در سعی مقاصدشان

 .شد مواجه مجلس اکثریت مخالفت

 نماینـدگان  به انقالب رهبری پیام از شدن مطلع از پس بودند مشارکت حزب ایاعض از اغلب که مذکور ندگاننمای

 هیئـت  تـا  سـازند  وادار انفعـال  به را نمایندگان اکثریت مجلس، صحن از خروج با تا داشتند سعی ،غیرعلنی جلسه در

 احمـد  ،خـاتمی  محمدرضـا  ،نبـوی  بهـزاد  از تـوان  مـی  افـراد  ایـن  جمله از دهند! قرار فشار تحت نیز را مجلس رئیسه
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 ،تاجرنیـا  علـی  ،سـعیدی  میـثم  ،رشیدیان ،مزروعی رجب ،سلیمانی داوود ،میردامادی محسن ،آرمین محسن ،بورقانی

 ،قـوامی  ناصـر  گـر،  کـوزه  محمـدعلی  تابش، محمدرضا ،ای خامنه هادی ،خوئینی موسوی اکبر علی ،نوری رضا علی

 ،راکعـی  فاطمـه  ،طالقـانی  عالیـی  وحیده ،کوالیی الهه جو، حقیقت فاطمه ،کدیور جمیله ،نظری علی ،افخمی بهروز

 (3۲ مرداد 13 ،کیهان روزنامه) برد نام رضازاده و امانی شهربانو ،خاتمی فاطمه

 نگهبان یشورا دانان حقوق انتخاب مورد در اختالف -ـه

 و اسـالم  احکـام  با اسالمی شورای مجلس باتمصوّ مغایرت عدم تشخیص ،اسالمی جمهوری اساسی قانون اساس بر

 فقهـای  از بایـد  ها آن از نفر شش که هستند نفر دوازده شورا این اعضای .است نگهبان شورای عهده بر ،اساسی قانون

 در حقوقدان باید دیگر نفر شش و شوند انتخاب رهبری طرف از و بوده روز مسائل و زمان مقتضیات به آگاه و عادل

 نماینـدگان  رأی بـا  ،مجلـس  به قضائیه قوه سرئی توس  شده معرفی افراد میان از که باشند حقوقی تلفمخ های رشته

  .شوند انتخاب

 شـورای  مجلـس  در ،رهبری تنفیذ و مردم انتخاب از پس باید جمهور رئیس ،اساسی قانون 121 اصل مطابق همچنین

 و کـرده  یـاد  سـوگند  ،شـود  می تشکیل نگهبان رایشو اعضای و قضائیه قوه رئیس حضور با که ای جلسه در اسالمی

 .کند امضا را سوگندنامه

 ،اسالمی شورای مجلس در وی سوگند و خاتمی آقای جمهوری ریاست حکم تنفیذ آستانه در .ش .ه 1581 سال در

 بـه  را دانـان  حقوق از نفر شش ،قضائیه قوه رئیس .رسید پایان به نگهبان شورای دانان حقوق از نفر سه عضویت مدت

 یک در خرداد دوم جبهه نمایندگان امّا .کنند انتخاب را نفر سه ها آن میان از مجلس نمایندگان تا کرد معرفی مجلس

 و دادنـد  رأی هـا  آن از نفر یک به تنها ،نداشت سابقه مجلس عملکرد در روز آن تا که عرفی غیر و معمول غیر اقدام

 وجـود  رغـم  بـه  نیز شاهرودی هاشمی اهلل آیت .کند معرفی را جدیدی ندانا حقوق که خواستند قضائیه قوه رئیس از

 جلـوگیری  و مشـکل  حل و تفاهم ،انسجام و وحدت حفظ برای و نمایندگان خواست این بر قانون تأکید و صراحت

 بـا  کـه  کـرد  معرفـی  را جدیـدی  افـراد  ،جمهـوری  ریاسـت  سـوگند  و قوانین تأیید و تصویب روند در وقفه ایجاد از

 و نظـام  ،شـکل  بـدین  .کننـد  کسـب  را الزم رأی نتوانسـتند  خرداد، دوم جناح طرفدار نمایندگان اکثریت کنیکارش

 .شد زمینه این در جدیدی بحران و مشکل دچار کشور

 تشخیص مجمع از ای نامه طی ایشان که بدینسان .شد حل رهبری معظم مقام درایت و تدبیر با نیز بحران این سرانجام

 بررسـی  و طـوالنی  ای جلسـه  برگـزاری  از پـس  مجمـع  .کننـد  پیـدا  مشکل برای حلی راه که استندخو نظام مصلحت
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 آرای مطلـق  اکثریـت  نتواننـد  اول مرحلـه  در شـده  معرفی دانان حقوق اگر که رسید نتیجه بدین ،موضوع کارشناسانه

 را آرا نسـبی  اکثریـت  که سانیک و آید عمل به گیری رأی افراد همان مورد در دوباره آورند، دست به را نمایندگان

 .شد فصل و حل بحران ،آن اجرای با و گرفت قرار نیز رهبری تأیید مورد حل راه این .شوند می انتخاب کنند کسب

 ندگانینما تیمصون -و

 رد ،نماینـدگی  وظـایف  ایفـای  در اسالمی شورای مجلس نمایندگان ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون اساس بر

 در که آرایی یا اند کرده اظهار مجلس در که نظراتی سبب به را ها آن توان ونمی آزادند کامالً خود رأی و اظهارنظر

  .کرد توقیف یا تعقیب ،اند داده خود نمایندگی وظایف ایفای مقام

 شـده  ادهد اجـازه  ها آن به که این نه آزادند، مجلس در خود رأی و نظر اظهار در نمایندگان ،اصل این مطابق بنابراین

 ،نماینـدگان  بـه  تنهـا  نـه  مصونیتی چنین .کنند توهین و حرمت هتک ،اهانت عادی مردم و مسئوالن از اعم دیگران به

 نشـده  داده وزیـران  و قضـائیه  و مقننـه  قـوه  رؤسـای  جمهـور،  رئیس رهبر، جمله از نظام مسئوالن از یک هیچ به بلکه

 .است رسیدگی و یگیریپ قابل ها آن جرم مواردی چنین در بنابراین .است

 جمعـی  آلود، وهن اظهاراتی در (جو حقیقت فاطمه خانم و دادفر محمد و لقمانیان حسین آقایان) مجلس نماینده سه

 تحـت  قبـل  از کـه  لقمانیـان  حسین دستگیری خبر .بودند داده قرار هتاکی و اهانت مورد را کشور رسمی مسئولین از

 محمـد  و جـو  حقیقـت  فاطمه بعد روز چند .کشاند تشنج به 1581 ماه دی مپنج روز در را مجلس بود، قضایی پیگرد

 حـبس  مـاه  هفـده  به تهران مردم نماینده جو حقیقت فاطمه صادره، قطعی احکام موجب به .شدند بازداشت نیز دادفر

 حـبس  اهمـ  11 بـه  جمعـاً  نیـز  همـدان  مردم نماینده لقمانیان حسین و تعزیری حبس ماه هفت به دادفر محمد ،تعزیری

  .شدند محکوم تعزیری

 سـوی  از کشـور  اجتمـاعی  و سیاسـی  نظـام  بدنـه  در گسـترده  آشـوبی  ایجـاد  برای ای بهانه نمایندگان این محکومیت

 حسـین  کیفـری  احکـام  اجـرا  بـا  و خـورد  کلید دادفر محمد حکم شدن قطعی با آشوب این .شد جبهه این افراطیون

 از پـس  ششـم،  مجلـس  اکثریـت  فراکسـیون  نماینـدگان  .رسـید  خود اوج به ،انجامید وی شدن زندانی به که لقمانیان

 را خود تالش تمام مجلس در ویژه جلسات تشکیل و تجمع با ،(1581 آذر بیستم در) دادفر محمد حکم شدن قطعی

 حـدی  بـه  قضائیه قوه اقدام با مواجهه در انطلب اصالح واکنش .گرفتند کار به خود اعتراضات کردن رادیکالیزه برای

  .واداشت واکنش به نیز را همگرا افراد از برخی حتی که بود تندخویانه و افراطی
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 از انتقـاد  بـا  بود، خرداد دوم جبهه فراکسیون اعضای از خود که آوج و زهرا بوئین مردم نماینده ،علیخانی اهلل قدرت 

 بـه  ،مشـارکت  مـدعی  افراطـی  جنـاح  دارم، اختیـار  در کـه  اسـنادی  مطـابق » :کـرد  تصریح انطلب اصالح افراطی رفتار

 1«است کشور عالی مدیریت در بحران ایجاد درصدد مجلس نماینده یک محکومیت مثل هایی بهانه

 ایـن  اقـدامات  دیگـر  از تحصـن  و اسـتعفا  به تهدید مجلس، کشاندن تعطیلی به نظیر معقول، غیر های شیوه بستن بکار 

 از صـادره  احکـام  برابر در مقاومت با نیز مجلس رئیسه هیئت .دبو کشور قضایی دستگاه ساختن مرعوب برای گروه،

  .افزود می اعتراضات این دامنه بر دادگاه سوی

 و سـازی  جـو  به شروع ،گرایی قانون شعار خالف بر خرداد دوم جناح طرفدار نمایندگان ،احکام این صدور دنبال به

 سیاسـی  مصـونیت  دربـاره  قضـائیه  قـوه  رئـیس  بـه  ای نامـه  طـی  خـاتمی  آقـای  آن از پس .کردند قضائیه قوه به حمله

 جـو  دوبـاره  ،نامـه  این انتشار با که داد اساسی قانون رعایت تذکر ها آن قضایی تعقیب لزوم عدم و مجلس نمایندگان

 اجرای معانی که کرد تأکید خاتمی آقای نامه جواب در ،شاهرودی هاشمی اهلل آیت .شد بحران دچار جامعه سیاسی

 اختیـارات  و وظـایف  از دومـی  و جمهـور  رئـیس  وظـایف  از اولی که اساسی قانون اجرای بر نظارت و یاساس قانون

 جمهوری ریاست اختیارات و وظایف حدود تعیین قانون شد متذکر که این ضمن .دارد فرق ،است قضائیه قوه رئیس

 استناد قابل .ش .ه 1538 سال در اساسی قانون 115 اصل اصالح دلیل به ،است شده تصویب .ش .ه 1533 سال در که

  .باشد نمی

 رئیس سرانجام که شود جدید بحران دچار کشور بود نزدیک و کرد پیدا ادامه قوه سه بین ها نگاری نامه و اختالفات

 نماینـده  که کرد تقاضا انقالب معظم رهبر از ،انقالب دشمنان و بیگانگان استفاده سوء از جلوگیری برای قضائیه قوه

 از را خـود  حمایـت  هـم  ،پیشـنهاد  ایـن  بـا  موافقـت  ضـمن  نیز ایشان .گیرد قرار عفو مورد ، (لقمانیان) همدان زندانی

  .نمودند حل را جدید مشکل هم و دادند نشان قانونمندی

 کایآمر با مذاکره -ز

 .ریکاسـت آم بـا  رابطـه  و مـذاکره  بحث ،ایران سیاسی های جناح مواضع و ها دیدگاه اختالف مهم محورهای از یکی

 ،وحـدت  تحکـیم  دفتـر  و انقـالب  مجاهـدین  سـازمان  ،مشارکت حزب ویژه به خرداد دوم جناح های گروه از بعضی

 فشـار  تحت را خارجه وزیر مواقع بعضی در ها گروه این .هستند کشور آن با رابطه حتّی و آمریکا با مذاکره خواستار

                                                           
1

 1581آذر  21، نکیهاروزنامه  -
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 ،آمریکایی جاسوسان از یکی با یعبد سباع () مذاکره .یردگ نمی صورت اقدامی مورد این در چرا که دادند می قرار

 مقامـات  از بعضی با ششم مجلس ملی امنیت کمیسیون و خارجی سیاست کمیسیون رئیس میردامادی محسن مذاکره

 آمریکا دولت نمایندگان با یونان در خارجه وزیر معاونین از یکی مذاکره شدن مطرح ،آمریکا فرهنگی و دانشگاهی

 .بود سیاست همین راستای در وی ایاستعف و

 نـزد  در آمریکـا  منفـور  چهـره  دادن نشـان  مثبت جهت زیادی های تالش آمریکا با رابطه و مذاکره طرفداران هرچند

 28 کودتای از پس ایران در کشور آن اقتصادی و فرهنگی ،سیاسی سیاه سوابق دلیل به اما ،اند کرده ایران مردم آحاد

 هرگونـه  مخـالف  هـم  هنوز مردم بیشتر و است شده مواجه شکست و ناکامی با ها تالش این امتم .ش .ه 1552 مرداد

  .هستند خود خواسته دنبال به هم هنوز آمریکا با رابطه پیشگامان ،حال عین در ولی هستند آمریکا با رابطه و مذاکره

 دوقلو حیلوا -ح

 حـه یال دو یخـاتم  ،اصـالحات  دولـت  دوم دور آغـاز  از پـس  سـال  کیـ  حـدود  یعنی 81 سال ورماهیشهر ششم در 

 اصالح حهیال یگرید و یجمهور سیرئ اراتیاخت نییتع حهیال کی کرد؛ میتقد مجلس به را دوقلو حیلوا به معروف

  .بود انتخابات قانون

 ینا هدف .بود الیحه دو این دادن قرار کار دستور در ،ششم مجلس آفرین بحران و برانگیز جنجال اتاقدام از یکی

 ؛اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابـات  قـانون  اصـالح  و جمهـوری  ریاسـت  اختیارات و وظایف های عنوان با هالیح دو

 .ودب (استصوابی نظارت) ننگهبا شورای قانونی نظارت حذف و جمهور رئیس اختیارات افزایش

 دوم جنـاح  نماینـدگان  ،هـا  آن بـا  عمـومی  افکـار  مخالفـت  نیز و اساسی قانون با الیحه دو این صریح مغایرت رغم به

 شـانه  بـرای  نیـز  و د،بودنـ  رو روبه آن با که سیاسی بست بن از رهایی برای ،مجلس طلب اصالح اصطالح به و خرداد

 اصـرار  ...و گرانی ،بیکاری ،تبعی  فقر، مانند اقتصادی عدیده مشکالت برابر در مردم به پاسخگویی از کردن خالی

 و کننـد  بحران دچار را کشور دوباره ،نگهبان شورای در ها آن ردّ از پس خواستند یم زیرا د؛شتندا دو آن تصویب بر

  .بگیرند ماهی آلود گل آب از

 و شـد  رد و گردیـد  روبرو بسیاری ایرادهایه ب نگهبان شورای سوی از مشش مجلس در تصویب از پس دوقلو لوایح

 .گرفت پس مجلس از را دوقلو لوایح بود حتمصل تشخیص مجمع به ها آن ارسال مخالف که خاتمی جمهور رئیس
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 ششم مجلس ندگانینما از یبرخ یاستعفا و تحصن -ط

 نظارت» یقانون وظیفه اعمال با نگهبان یشورا ،شد برگزارمی 1582 اسفند ۲ در که هفتم مجلس انتخابات آستانه در

 .کرد تیصالح رد آنان، التزام ننشد اثبات ای اسالم به یعمل التزام ننداشت دلیل به را داهایکاند از جمعی «یاستصواب

 های ماه در) ندهینما 15۲ ددوح .دداشتن قرار نیز ششم مجلس ندگانینما از یریکث هعد شدگان، تیصالح رد انیم در

 را نتخابـات ا ،زدنـد  تحصـن  بـه  دسـت  یاسـالم  یشورا مجلس در ها تیصالح رد به اعتراض رد (1582 بهمن و دی

 هفـتم،  مجلـس  انتخابات یبرگزار و اعتراضات ماندن اثر یب با ،نهایتاً .کشاندند تعطیلی به ار مجلس و کردند تحریم

 اقشار در را متحصنین با همگرایی حس بتواند تا بود آن برای ساختارشکنانه حرکت این .دادند استعفا آنان از ای عده

 .انگیزاند بر ،بود رسمی اعتراضات از فراتر مطالباتشان سطح ها آن زعم به که مختلفی

 همـراه  بـه  مجلـس  از خـارج  در رادیکـال  جریـان  به وابسته عناصر گرفته، صورت ریزی برنامه اساس بر ترتیب بدین

 بـه  روزانـه  آمـد  و رفـت  بـا  سو یک از ها، مذهبی -ملی و آزادی نهضت های گروه ویژه به داخل، اپوزیسیون فعاالن

 ترتیـب  بـدین  تـا  کردنـد  مـی  نـوایی  هم و همراهی ها آن با ن،متحص نمایندگان جمع در سخنرانی و حضور و مجلس

 تـالش  ،هـایی  نشست و جلسات برگزاری با دیگر سوی از و باشند مجلس از بیرون های پشتیبانی به هرظمست متحصنین

 حرکـت  یـک  بـه  تبـدیل  را رادیکـال  نماینـدگان  اقدام و کشانده مجلس از بیرون به را تحصن های زبانه تا کردند می

 ها رادیکال اهداف تحقق برای عمومی فشار ابزار به شدن تبدیل قابلیت پایان در که حرکتی .کنند فراگیر و ماعیاجت

 افراطـی  اقـدامات  بـه  عمومی افکار اعتنایی بی البته .باشد داشته را ها آن برابر در نگهبان شورای و نظام نشینی عقب و

 فرسـتادند  هفتم مجلس به را یانگرا اصول خود رأی با مردم و شد حرکت این ناکامی موجب نمایندگان، از گروهی

 .شد می شامل را آن اکثریت که

 ،مسـائل  ایـن  رامـون یپ را خـود  دگاهیـ د ،نـدگان ینما با دارید در هفتم مجلس افتتاح از بعد سال 5 ،رهبری معظم مقام

 غفلـت،  یرو از کـه  یاشخاصـ  یبعضـ  ی وسـیله  بـه  مجلـس  نیـ ا آمـدن  دیپد از قبل که یطیشرا» داشتند: انیب نیچن

 نـدگان، ینما یاسـتعفا  سـمت  بـه  رفـتن  انتخابات، میتحر سمت به رفتن - بود آمده وجود هب دادند می انجام ییکارها

 اصـول  و یمبان از یلیخ با مجلس، یعموم یصدا و بود یبیعج و بد یزهایچ - مجلس ی مقابله مجلس، در اعتصاب

    «دییرو مجلس نیا ،ییفضا نیچن کی در .داشت رتیمغا نظام

 بخشی در که کردند قدردانی ششم مجلس رییس کروبی از 13/12/1582 در ای نامه طی انقالب معظم رهبر همچنین

 است: آمده آن از
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 از اوالً دانـم  می الزم هفتم، مجلس انتخابات دوم دور نامزدی از جنابعالی انصراف از تأسف ابراز و تحیت و سالم با»

 از ثانیـاً  و ششـم  مجلـس  مـدیریت  هـای  سال در اسالمی شورای مجلس اعتدال حفظ برای عالی بجنا جانکاه تالش

 تشـکر  ،دادید نشان هفتم مجلس انتخابات قانونی و هنگام به برگزاری برای که آمیزی مجاهدت همکاری و همراهی

 «نمایم
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