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جستارگشایی
منازعه میان نیروهای سیاسی از مسائل اساسی در ب ث سیاسات باهخصاو

ویاهه کشاورهای

انق بی است .رژیم پهلوی در دوران سلطنت خود با چالشهای گوناگونی روباهرو شاد .سااختار
متصلب قدرت در رژیم پهلوی و همچنین حاکم بودن نیروهای سیاسی ناکارآمد باعث شده باود
که ن یروهای سیاسی دیگر اجازه مشارکت در عرصه سیاست را نداشته باشند .از ساال  1340بار
میزان فاصله میان رژیم پهلوی با مردم و طبقات اجتماعی افزوده شد .قیام مردمی در خرداد ماه
 1342و همچنین سرکوا شدید مخالفان و معترضان سیاسی بار انساداد هرچاه بیشاتر نظاام
سیاسی افزود .با انق ا اسا می در ساال  1357نیروهاای سیاسای گونااگونی کاه سارکوا و
شکنجه شده بودند ،این امکان را یافتند تا در عرصه سیاسی مشارکت کنناد .اماا در میاان ایان
نیروهای سیاسی میل به انسداد و خشونت دیده میشد .ساختار سیاسی جدیاد هناوز نتوانساته
بود به صورت کامل بر سراسر جامعه و سرزمین حاکمیت قاانونی اعماال کناد .رهباری انقا ا
اس می ت ش میکرد تا با برقراری مردم ساالری دینی اخت فات و منازعات نیروهای سیاسای را
در چارچوا اس م تعریف کند و همچنین صندوق رأی را عاملی برای حل منازعات قارار دهاد.
این رویکرد حضرت امام خمینی(ره) فضای سیاسای را باه ساوی گشاایش حرکات داد .بیشاتر
نیروهای سیاسی به دلیل نداشتن جامعهپذیری سیاسی و میل به تمامیتخاواهی نتوانساتند در
این موقعیت خود را هماهنگ کنند .در واقع این نیروهای سیاسی باه دلیال آنکاه تجرباه نظاام
مردم ساالر را نداشتد و همچنین درون خود میل داشتند بر قدرت تسلط کامل داشاته باشاند و
نمی خواستند به ضوابط مردم ساالری دینی پایبند باشند ،فضاای سیاسای را از رقابات باه نازا
کشاندند .این نزا به مرحلهای رسید که در نهایت به خشونت سیاسی ،تارور ،جناگ داخلای در
برخی مناطق ختم شد .انق ا اسا می ایاران در ساال  1357باه وقاو پیوسات .باا پیاروزی
نیروهای انق بی شمار وسیعی از نخبگان سیاسی کشور از عرصه سیاست بیرون گذاشته شادند.
این نخبگان که همگی سابقه همکاری با رژیم پیشین را داشتند ،در ساختار جدید نمیتوانستند
مقامی داشته باشند .یکی از قوانینی که شورای انق ا تصویب کرد ،این گونه باود کاه نخبگاان
سیاسی دوران سلطنت پس از سال  1342به علت نامشرو بودن سلطنت و ستمهای فاراوان از
عرصه سیاست کنار گذاشته شوند .انق ا اسا می وضاعیت کشاور را کاام ح مت اول کارد .در
همین دوران نخبگان جدیدی وارد عرصه سیاست شدند؛ افرادی که غالبااح تجاارا الزم را بارای
اداره کشور نداشتند .انق ا اس می در وضعیتی به وقو پیوست که امام خمینی(ره) باهعناوان
رهبر و کانون ت والت به شمار می رفتند و تمامی نیروهای سیاسی باید میتوانساتند باه ناوعی
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وضعیتی بود که نخبگان سیاسی جدید موقعیت خود را ترسیم کردند .این نخبگان در ائت فهاا
و ات ادهای شکننده و همچنین رقابتهای پنهانی و آشکار با یکدیگر قرار داشتند.
مسئله ای که در این مقاله بسیار اهمیت دارد این است که بر اساو نظریات منازعه م اور،
جریانات نیروهای سیاسی موجود در ایران از سال  1357تاا  1362مطالعاه مای شاوند .مسائله
اساسی که این مقاله به آن توجه می کند ،این است کاه جریاناات سیاسای بار اسااو نظریاات
منازعه و همچنین با تمرکز بر انتخابات رخداده در مدت پنج سال چگونه رفتار کرده اناد .میازان
تفوق و همچنین ناکامی این جریانات و کوشش هایی که ساختار سیاسی برای به پایان رسااندن
این منازعات و ایجاد رقابتی سازنده در چارچوا مردمساالری دینای در پایش گرفتاه اسات ،از
نکاتی است که این مقاله به خوبی آن را نشان داده است.
درباره پیشینه این مسئله نیز میتوان به کوشش های دیگر م ققان عرصاه منازعاه اشااره
کرد که ت ش کردهاند وقایع رخداده در این دوران را به تبیین کنند .از مساائل اساسای پاس از
هر انق بی بازگشت ثبات سیاسی و برقراری رقابت سیاسی سالم و سازنده است .در ایان عرصاه
کوششها و پهوهشهای چارلز تیلور 1قابل تأمل است .تیلور در دو اثر اساسای خاود باه تبیاین
انق ا و نیروهای سیاسی پرداخته است و بنیان های نظری این مب ث را گساترش داده اسات.
نیکی آر کدی 2نیز در فصل نخست کتاا پس از انق ا خود باه ایان منازعاات اشااراتی کارده
است .یرواند آبراهامیان 3در دو فصل آخر کتاا ایران میان دو انق ا به این منازعاههاا اشاارات
مناسبی کرده است .همچنین م سن می نی در کتاا خود با نام چگونگی شکلگیاری انقا ا
اس می به این منازعات اشاره کرده است.
به ل اظ چارچوا مفهومی ،انق ا در صورتی به وقو میپیوندد که جامعهای باه شارایط
انق بی ورود پیدا کرده باشد .زمانی کاه جامعاه ای از نظام حااکم خاود خاارد شاود و عناصار
ثباتبرانگیز خود را از دست دهد ،وضعیت انق بی آغاز شده است .چاارلز تیلای 4دربااره مفهاوم
وضعیت انق بی به مرحله گذار اشاره میکند .زمانی که نظم حاکم بر جامعاه باا چاالش روباهرو
می شود ،ارزش ها و هنجارهای سیاسی جامعاه معتقادان و شاهروندان خاود را از دسات داده و
نیروهای معارض قدرتمندی شکل گرفته است که سیادت و برتری نیروی حاکم با چالش روبهرو
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میشود .زمانیکه ارزشهای بنیادین جامعه ای با چالش روبهرو شود و نزا میان نخبگان حااکم
نیز بروز یابد و در کنار آن نیز ارزشهای بدیل حضور داشته باشد ،میتاوان وضاعیت انق بای را
پیشبینی کرد .در این اوضا حدی از خشونت پذیرفتنی اسات .در وضاعیت انق بای نیروهاای
سیاسی گوناگون برای سرنگونی نیروی سیاسی حاکم وارد یک ائت ف میشوند و از هماان آغااز
ائت ف یکی از جریانات در مقام برتر قرار میگیرد .شرایط انق بی البته پس از سارنگونی قادرت
حاکم نیز ادامه پیدا میکند ،پس از آنکه نیروی سیاسی حاکم با چالش و فروپاشی و جامعاه باا
خ ء قدرت روبه رو شد .در این میان اوضا به نزا و رقابات میاان نیروهاای سیاسای گونااگون
منجر می شود .وضعیت انق بی با پایان یافتن منازعه و رقابت شادید میاان جریاناات سیاسای و
شکلگیری رقابت سیاسی درون چارچوا ساختار به پایان مایرساد .زماانی جریاناات سیاسای
گوناگون به توافق می رسند که در چارچوا قانون اساسی و اصول نظام سیاسای رقابات قاانونی
کنند .در این صورت وضعیت انق بی به پایان خود رسیده است.
یکی از وظایف دولت حل منازعه حاکم است ،دولات یکای از ارکاان اصالی در منازعاه باا
نیروهای معارض است .در واقع باید گفت که حل منازعه به معنای فرایند حل و فصل اخت فات
و برخوردهای میان دولت و نیروهای سیاسی رقیب به شایوهای مساالمتآمیاز و ماورد رضاایت
طرفین است (دالوری .)1387 ،در این میان نظریات گوناگونی برای حال منازعاه و ریشاههاای
منازعه طرح شده است که بارای ت لیال رفتارهاای جریاناات سیاسای در ساالهاای - 1357
1362برخی از این نظرات فهم می شود .به نظر نگارنده ساه نظریاه واقاعگرایای ،نهاادگرایای و
کثرتگرایی میتواند در فهم ریشههای منازعه و حل آنهاا کماک کناد .در نظریاه واقاعگرایای
سیاسی اصالت با قدرت است و در واقع ریشه منازعاه و خصاومت در قادرت اسات و نیروهاای
سیاسی به دنبال کسب ،حفظ و گسترش قدرت هستند .در این نگاه باید گفت که راهکاار بارای
مقابله با این ب ران به دو گونه ترسیم شده است :برخی باا تأکیاد بار دولات مقتادر باه سامت
روشهای سرکوبگرانه میل کردند و برخی نیز با برگزیدن روشهای دموکراتیک و مردمساالر راه
پایان یافتن منازعات را در دموکراسی جستوجو میکنند.
در این میان باید به اندیشه های نهادگرا نیز توجه داشت ،نهادمندی سیاسی را عامل اصلی
برقراری و ت کیم نظم و سامان سیاسی میشمرد (دالوری )1(.)1387 ،در ایان تفکار باا تقویات
نهادها ،روند حاکمیت مردمساالر تقویت می شود .در این میان باید به نظریات دیگری نیز اشااره
کرد .نظریات کثرت گرایانه که با توجه به دغدغه حفظ حقوق اقلیتهاا و دیگار گاروههاا شاکل
گرفته است .کثرتگرایان در ت لیل امر سیاسی بیشتر بر جامعاه و گاروهبنادیهاای اجتمااعی
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تأکید می کنند تا بر دولت و نهادهای سیاسی .در این تفکر جامعه متشکل از گروههای مختلف و
منافع گوناگون است و هنر سیاست ،ایجاد جمع میان این تعارضات است .در این نظریات هادف
ایجاد رابطه ای برابر در فضایی دموکراتیک است .این تفکرات در قرائت خود از مردمسااالری باه
جای تأکید بر حفظ حقوق اقلیت ،مشارکت اقلیت در قادرت را ماد نظار دارد .نگارناده در نظار
دارد تا با توجه و م ور قرار دادن مفهوم منازعه به ل اظ نظری با تمرکز بار ایان ساه قرائات از
نظرات حل منازعه بیان کند که در این سالها رهبر انق ا اس می و جمهوری اس می در نظار
دارد تا براساو نهادگرایی و گسترش دموکراسی منازعات حاکم را حل کند .در حقیقت در ایان
سالها با رویکرد قانون گرایی و توجه به صاندوق رأی و در کناار آن اجاازه فعالیات باه تماامی
نیروهای سیاسی ت ش شد تا منازعات به سوی رقابتی سیاسی حرکت کند .حتی در این سالها
سعی شده است تا منازعات براساو شایوههاای رقاابتی و مشاارکتی حال شاود .همچناین در
مقاطعی ت ش می شود تا مسائل و اخت فاات سیاسای میاان برخای جریاناات سیاسای از روش
مسالمتجویانه حل شود .با شکل گیری منازعه مفهوم حل منازعه نیز بار دیگر طارح مایشاود،
شیوههای گوناگونی برای حل منازعه ترسیمشدنی است که مهمترین آنها عبارت است از :شایوه
رقابتی ،شیوه مشارکتی ،شیوه مسالمتجویانه و شیوه خشونتگرایانه.
در شیوه رقابتی جریانات سیاسی به دنبال آن هستند که با طراحی دقیق و در یک رقابات
قدرت سیاسی را برای خود کسب کنند .در واقع جریانات سیاسی به دنبال کسب قدرت هستند.
در این شیوه نیروهای سیاسی گوناگون با فرض م بوبیت و میزان شهروندان خاویش خواساتار
برقراری رقابت هستند .البتاه ایان رقابات خاود باه ساه ناو تقسایم مایشاود :شایوه رقابات
مردمساالرانه ،رقابت آریستوکراسی و اشرافی و رقابت خشونتطلبانه.
در شیوه مشارکتی جریانات سیاسی به دنبال این هستند که با م اور قارار دادن دیگاری
همزمان خواسته های خود و دیگری را تأمین کنند .در واقع جریانات سیاسی به ائت فی مشترک
در راه کسب قدرت رسیده و مشارکت در قدرت و مادیریت در نهادهاا را نظار دارناد .در شایوه
مسالمت جویانه نیروهای سیاسی حاضر برای دسترسی باه ثباات ،رفتارهاای مساالمتجویاناه و
گفتوگو را انتخاا میکنند .در واقع هدف ،برقراری ثبات است.

 .1جریانشناسی سیاسی به مثابه روش
باید در نظر داشت که جریان از نظر لغوی به معنای روان شدن است (معاین،1386 ،

.)364

دهخدا نیز این مفهوم را این گونه معنا کرده است« :مجموعه ای از اعمال و رویدادها و اندیشهها
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که در جهت رسیدن باه هادفی خاا

باشاد» (دهخادا،1385 ،

 .)869در لغاتناماههاای

انگلیسی این کلمه به معنای گروهی از انسان های ت ریک شده و اثرگاذار و جریاان تاودههاای
مردم یا جریان تودهای معنا شده است (لغتنامه لی روبارت،1992 ،
تعبیر گرایش خاا

 .)668جریاان در یاک

اجتمااعی اسات کاه هام مبناای ایادئولوژیک دارد و هام مبناای فکاری

(خسروپناه،1384 ،

 .)4جریان طیف وسیعی از مردم و نیروهای اجتماعی را باه ساوی فکار

خاصی سوق مایدهاد (جعفریاان،1386 ،
نیروهای اجتماعی در خصو

 .)12در واقاع جریاان حاالتی اسات کاه در آن

یک فکر یا ایدئولوژی بسیج می شوند و آن فکر در جامعه هاوادار

پیدا میکند .جریان یعنی تفکراتی که در عرصه اجتما وارد و اجتماعی شده است.

 .2جریانشناسی نخبگان و دغدغههای حکومت
مهمترین دغدغه تمامی دولت های انق بی برقراری ثبات و در عین حاال اجارای صا یح دوران
گذار است .انق ا اس می و رهبر آن نیز از این قاعده مستثنا نبود .ایشان نیاز دغدغاه ثباات و
آرامش و همچنین طای کاردن مراحال گاذار را داشات .در ایان میاان نخبگاان سیاسای نیاز
دغدغه های گوناگونی داشتند که گاه با دغدغه رهبر انقا ا اسا می و چاارچوا هاای انقا ا
همخوانی نداشت .در مجمو می توان نخبگان سیاسی این دوران را به پنج جریان تقسایم کارد
که به تفضیل هرکدام را شرح میدهیم.
 .1-2جریان سلطنت
جریان سلطنت طلب هرچند با انق ا اس می فروپاشید ،برخی از نخبگاان سیاسای ایان دوران
بازماندند .به صورت مشخص این جریان خود را براساو م وریت شااه تعریاف کارده باود و باا
وقو انق ا اس می نخبگان این جریان تمام امکانات سیاسی خود را از دست دادناد .نیروهاای
سیاسی این جریان با انق ا اس می ان صارات نامشرو سیاسای و اقتصاادی خاود را از دسات
دادند ،.ویهگی دیگر این گروه سیاسی نگاه دینگریز و دینستیزشان بود .در واقاع ایان جماعات
عرصه سیاست را عرصهای جدا از دین میدانستند و برخی نیز با دین دشمنی و عداوت داشتند.
می توان گفت که این گروه سیاسی با یکی از اصول اساسی این انق ا یعنی نگاه دینای تعاارض
داشااتند .از دیگاار تعارضااات آشااکار ایاان جریااان بااا انقا ا اسا می نگاااه غیااردموکراتیااک و
استبدادی شان بود .نخبگان این جریان در عرصه سیاست فقط اطاعت از شاه را آموخته بودناد و
نمی توانستند به قواعد دموکراتیک پایبند باشند .یکی دیگار از تعارضاات ایان گاروه باا انقا ا
اس می گرایش آنها به بهاییت بود که با آیین تشیع در تعارض بود (حسینیان .)1388 ،از دیگار
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وقایع مهم برای ت لیل جریان سلطنتطلب این است کاه آنهاا باه علات جنایاات رخ داده در
انق ا اس می مورد نفرت نیروهای انق بی قرار داشتند .در عرصه سیاست خارجی نیاز انقا ا
اس می و رهبر آن با شعار نه شرقی نه غربی آمده باود (دهقاانیفیروزآباادی،1391 ،

)397

که با تفکرات نیروهای سلطنت طلب همخوانی نداشت .این نیروهاا در عرصاه سیاسات خاارجی
گرایش به وابستگی و در بهترین حالات سیاسات مساتقل ملای داشاتند .از اخت فاات فااحش
دیگری که میان این گروه با نیروهای انق بی بود ایان اسات کاه ایان نیروهاا از حامیاان رژیام
صهیونیستی بودند (مهدوی . )1389 ،حال آنکه نیروهاای دیگار باا ایان رژیام در تعاارض قارار
داشااتند و از آرمااان فلسااطین و آزادی قاادو شااریف دفااا ماایکردنااد (جمهااوری اس ا می:
 .) 1358/10/8در عرصه کنش سیاسی نیز با پیروزی انق ا اس می به صورت دموکراتیک ایان
نیروها از هرگونه کنش سیاسی م روم شدند (خواجهسروی و دیگران،1392 ،

 .)14بسیاری

از نیروهای سیاسی این جریان به دنبال جرایم فراوانی که انجام داده بودناد یاا باه دادگااههاای
انق ا سپرده شدند یا اینکه بر اثر انق ا اس می مجبور شدند کشاور را تارک کنناد و پنهاان
شوند .با م روم شدن این گروه از کنش دموکراتیک عم ح این نیرو به ساوی خشاونت سیاسای
حرکت کرد .البته باید در نظر گرفت که این جریان باه دلیال اینکاه اعتقاادی باه ایان انقا ا
نداشت ،به هیچ عنوان تمایلی به مشارکت دموکراتیک در وضعیت جدید را نداشات و فقاط باه
دنبال این بود که به نوعی قدرت را بازپس گیرد و روزگار انق بیها را سیاه کند .در کنار آن باید
در نظر داشت ،حتی اگر این ممنوعیت قانونی اعمال نمیشد و حتی اگر این گاروه مایپاذیرفت
که وارد حوزه مشارکت سیاسی شود ،به طور قطع با واکنش تمامی گاروههاای سیاسای روباهرو
میشد ،و نمی توانست از مردم نیز رأی اعتماد کسب کند .این نیرو مهمترین ارکان خاود را کاه
همانا ارتش و سازمان اط عات و امنیت کشور (ساواک) بود از دست داده بود و منابع مالیشاان
نیز با م دودیت روبه رو بود .این جریان سیاسی در نهایت دست به کودتای نظامی نوژه ()1359
زد که با شکست روبه رو شد و بعدها به ملعبه دست بیگانگان تبدیل شد .عم ح با انق ا اس می
این جریان سیاسی به م اق رفت و امروز نیز به شبکههای تلویزیاونی خاارد از کشاور م ادود
است .امروز این جریان رو به احتضار را خاندان سالطنت مخلاو در امریکاا مادیریت مایکناد.
سلطنتطلبها به سبب سال ها دوری از ایران درک درستی از اوضا ایاران ندارناد و در عرصاه
سیاست به شدت گرایشهای رادیکال و واپسگرا دارند و هم اکنون نیز خواستار احیای سلطنت
هستند ،هرچند به علت گسترش مود دموکراسیخاواهی ،رناگ و لعااا دموکراتیاک بارای آن
جستوجو میکنند .این جریان رادیکال از  22بهمن ماه  1357تمام انتخاباتها را ت ریم کارده
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است و تمام جریانات سیاسی داخل مملکت را مزدور و یکدست مینگرد .این جریان باه ل ااظ
فرهنگی نیز به شدت سکوالر و البته م افظهکار است .در تفکرات فرهنگی این افاراد ،انساانهاا
برابر نیستند و گرایشهای اشراف گرایانه و بازگشات باه ایاران کهان را دارناد و یاادآور جریاان
باستانگرایی در دوران پهلوی اول هستند .این جریان در جنگ ت میلی با صدام ارتباط داشات
و خواستار نابودی جمهوری اس می و از ت ریککنندگان اصلی حمله نظاامی امریکاا باه ایاران
است.
 .2-2جریان لیبرال
این جریان سابقه طوالنی در تاریخ سیاسای ایاران دارد .نخساتین جرقاههاای ایان جریاان باه
سالهای پیش ماجرای تنباکو بازمی گردد .این جریان از طریق م صلین ایرانی از سرزمینهاای
اروپایی وارد ایران گردید و همچنین از طریق سفارت انگلستان ،هندوستان و ت اوالت عثماانی
تقویت گردید (کدی .)1392 ،مشارکت اندک این جریان در انق ا مشروطه با تصااحب قادرت
پس از انق ا مشروطه جبران شد .این جریان سیاسی با ظهور رضاشاه با پرساشهاای اساسای
روبه رو شد .برخی از نیروهای این جریان توسعه و امنیت را بر آزادی ترجیح دادند و به حمایات
از رضاشاه پرداختند .این گروه به دنبال قرائتهای باستانگرایانه نیز بود( .)1اما برخی از نیروهای
ای ن جریان دموکراسی را ارزشمندتر دانستند و به منتقدان رضاشاه تبدیل شدند که دکتر م مد
مصدق نماینده این تفکر بود .با اتفاقات گوناگون رخ داده در دوران مشاروطه و مساائل مختلاف
بین المللی و همچنین غرا گرایی افراطی این جریان در مشروطه ،لیبارالهاا باه مباحاث ملای
گرایش پیدا کردند .این جریان در سالهای 1330تا  1332قدرت مطلق را دستان خاود داشات
و پس از آن نیاز هماواره باه دنباال کساب قادرت باود .انتخااا علای امینای در ساال 1339
زمزمه هایی برای بازگشت این جریان از طریق جبهه ملای ایجااد کارد (آبراهامیاان،1377 ،
 .)273در همین ایام برخی از اعضای جبهه ملی با حمایت مصدق گروهی به ناام نهضات آزادی
را تشکیل دادند که در آن زمان گرایش کمتری به غرا داشتند و هنوز از کودتاا دلگیار بودناد
(آبراهامیان،1377 ،

 .)286این جریان که گرایشی دینی داشت باه دنباال تلفیقای از دیان

اس م و اندیشههای لیبرال و علم تجربهگرا بود کاه باا شکسات روباهرو شاد (خواجاهساروی و
دیگران،1392 ،

 .)6در فضای ملتهب پیش از انق ا اس می مهدی بازرگاان دبیرکال ایان

حزا یکی از دو روشنفکر دینی غیر روحانی دانشگاه بود که دانشجویانی را گرد خود جمع کرد.
امام خمینی(ره) و به پیشنهاد شورای انق ا این گروه را پایش از پیاروزی انقا ا اسا می باه
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نخست وزیری موقت برگزید (صا یفه اماام .) 1368/1/6 ،انتخااا بازرگاان توانسات در ابتادا
واکنش غرا به انق ا اس می را کنترل کند (رضایی ،سایت تاریخ ایرانی) .در این میان اما این
انتخاا با خود مجادالتی داشت .بازرگان تمایل داشت تمامی قدرت کشور در دستان او باشاد و
نیروهای انق بی نیز از پذیرش هرگونه تمرکز قدرت بیزار بودند .در ادامه اخت فاات بازرگاان باا
دادگاههای انق ا باعث تنش میان بازرگان و نیروهای اسا مگارای انق بای گردیاد .رفتارهاای
دولت موقت به گونه ای بود که باعث شد تا اعتراض امامخمینی را نیز همراه داشته باشد ،ایشان
خواستار عملکرد انق بی دولت موقت و دوری از اشرافیگری آنها و رعایت حجااا در ادارههاای
دولتی بودند (کیهان.)1357/12/6 ،
البته اخت ف این جریان با امام خمینی فقط به همین اتفاقاات م ادود نباود ،بلکاه بایاد
گفت که در بنیانهای تفکار میاان اسا مگرایاان انق بای باا نیروهاای لیبارال در بنیاانهاای
کشورداری اخت ف بود .از دیگر اخت فات اساسی این جریان با اس مگرایاان نگااه غیار انق بای
آنهاست .در واقع این جریان تنها در روزهای پایانی به انق ا اس می پیوستند (مؤسسه کیهان،
.)111:1391این جریان درباره تشک یل نظاام سیاسای آیناده کشاور و همچناین والیات فقیاه
اخت ف اساسی داشتند .نظام مورد پسند نهضت آزادی«جمهاوری دموکراتیاک اسا می» باود.
(خواجه سروی و دیگران،1392 ،

 )47حال آنکه امام خمینی(ره) و اس مگرایان انق بی باه

«جمهوری اس می»نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کام اعتقااد داشاتند .عازتاهلل سا ابی از
اعضای اصلی این جریان در مجلس خبرگان قانون اساسی درباره والیت فقیه چنین مایگویاد:
«اصل والیت فقیه –که اصل انکارناشدنی مکتبی است -در حد نظاارت مکتبای اسا مشناساان
واقعی بر قانون و مقررات پذیرفته است ،اما آن طرحی که نوعی حاکمیت و سرپرستی ب رقیاب،
یعنی نوعی قدرت در مقابل حکومت است ،در اوضا کنونی پذیرفته نمیتواند باشد» (اط عاات،
.)1358/6/28
در سیاست خارجی نیز این جریان با انق بیون اس مگرا در تعارضات شدید قارار داشاتند.
در واقااع ایاان جریااان در سیاساات خااارجی از سیاساات مسااتقل ملاای و موازنااه منف ای دفااا
میکردند(دهقانی فیروزآبادی،1391 ،

 .)397در نهایت مذاکره با مشاور رئیسجمهور امریکا

در الجزایر و همچنین تسخیر النه جاسوسی پایان دولت موقت بود (خواجاهساروی،1382 ،
 .) 264این جریان البته جناحی سکوالر نیز داشت که همان نیروهای جبهه ملای بودناد کاه در
دولت موقت نیز حضور داشتند و نسبت به غرا نگاهی مثبتتر داشتند .این گروه نیز به واسطه
اعتراض به قانون الهی قصا

از میدان سیاست بیرون رفتند (خواجهساروی و دیگاران،1392 ،
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 .)47البته این جریان اینگونه پایان نیافات؛ نهضات آزادی در انتخاباات ریاساتجمهاوری
نخسااتین نااامزدی معرفاای نکاارد .هرچنااد زمزمااههااای نااامزدی بازرگااان بساایار زیاااد بااود
(یوسفیاشکوری،1379 ،

 .)336در مجلس شورای اس می نخسات نیاز نامزدهاای نهضات

آزادی موفقیت هایی کسب کردند و توانستند اقلیتای در مجلاس ایجااد کنناد .باا آغااز جناگ
ت میلی و پیروزیهای مکرر اس مگرایان انق بی در انتخاباات نهضات آزادی باه اعتاراضهاای
گسترده ای را شرو کرد .در انتخابات ریاسات جمهاوری ساوم و مجلاس شاورای اسا می دوم
انتخابات را ت ریم کرد و باه نیاروی اپوزسایون نظاام تبادیل شاد .در ساال  1366در آساتانه
انتخابات مجلس شورای اس می سوم این گروه با حکم امام خمینی به سبب خطاهاای پیشاین
خود از عرصه سیاست بیرون گذاشته شد (خواجه ساروی و دیگاران،1392 ،

 .)79عازتاهلل

س ابی نیروی چپ گرای نهضت آزادی این جریان را در سال  1380با نام نیروهای ملی-مذهبی
بازتولید کرد ،اما این گروه همچنان از سیاست ایران بیرون است .ایان گاروه فقاط در انتخاباات
شورای سوم در  1381توانستن نامزدهایی را معرفی کند (آفتااا یازد .) 1381/12/1 ،یکای از
مشک ت اساسی جبهه ملی و نهضت آزادی عدم توانایی برای تعامال باا طبقاات فقیار و پاایین
جامعه بود (می نی،1381 ،

.)189

 .3منفردین این جریان (شاخه دانشجویی)
یکی از مسائلی که باید د ر نظر گرفت این است که بسیاری از نیروهاای انق بای دانشاگاههاا در
دوران مبارزه بدون هویت بودند (مظفر،1378 ،

 .)197در واقع اس مگرایان انق بی در دهاه

چهل و اوایل دهه پنجاه خورشیدی فاقد پایگاه دینی و سیاسی در دانشاگاههاا بودناد .نیروهاای
مذهبی و اس مگرایان مجبور بودند به انجمن های اسا می و شااخه دانشاجویی نهضات آزادی
جذا شوند .انجمن اس می دانشجویان متأثر از شریعتی-روشنفکر دینی و چپ -و بازرگان باود
(مظفر،1378 ،

 . )197البته این روال در اواخر دهه پنجااه خورشایدی باا ظهاور روحانیاان

اس ا مگاارا در دانشااگاه ،ورود نیروهااای اس ا مگاارا بااه دانشااگاه ،ارتباااط انجماان اس ا می بااا
امام خمینی(ره) و همچنین ارتباط انجمن اس می با مردم بنا به توصیه امام خمینی ادامه یافات
و م یط دانشگاه به شدت انق بی و اس م گارا شاد .در ایان میاان برخای افاراد جاذا شااخه
دانشجویی نهضت آزادی شدند که مهمترین این افراد عبارت اند از مهدی چمران ،حسن ابراهیم
حبیبی و بنیصدر .در واقع برخی از ایان افاراد پاس از پیاروزی انقا ا اسا می باا توجاه باه
شخصیت انق بیشان و همچنین گرایشهای اس مگرایانه به ساوی جریاان اسا مگارا انق بای
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حرکت کردند .البته وقو جنگ ت میلی نیز و نگاه دموکراتیک در تمکین ایان افاراد از اوضاا
تأثیر مؤثر بود .در نهایت چمران که نگرشی عرفانی نیز داشت ،در جناگ ت میلای شاهید شاد.
حسن ابراهیم حبیبی به سیاستمداری فرهنگی و معتدل تبدیل شد .بیشاتر ایان افاراد باا اماام
موسی صدر ارتباط داشتند؛ فردی که تا حدودی با اس مگرایان انق بی اخت ف نظر داشت.
اما همه نیروهای دانشجویی نهضت درون انق ا اس می نماندند ،بلکه به رقابتی براندازاناه
میل کردند .مهمترین این افراد بنیصدر بود؛ فردی که از تمامی تشکلهای سیاسی جادا شاد و
در نهایت بسرنگونی نظام را نیز دنبال کرد .بنی صدر یکی از کنشگران فعال در عرصاه سیاسات
بود .وی با هنرمندی خاصی توانست بهعنوان نخستین رئیس جمهور ایران انتخاا شود .کوشش
فراوانی انجام داد تا بتواند برای خاود تشاکی تی مساتقل از نیروهاای لیبارال و چاپ بریاده و
جداشده ایجاد کند .کوشش های وی بارای تصااحب مجلاس اول بایفایاده باود و او نتوانسات
کرسیهای زیادی را کسب کند .درنهایت بنیصدر قدرتطلب که برای کنتارل نخسات وزیار و
مجلس تمایل زیادی داشت ،نتوانست با دیگر جریانهای سیاسی تعامل کند .او برای تسالط بار
مجلس حتی به سوء استفاده از بیت اماام نیاز پرداخات و مرحاوم حجاتاالسا م حااد احماد
خمینی-فرزند امام -را نخست وزیر معرفی کرد (انق ا اس می .)1359/5/1 ،وی باه دنباال آن
بود تا بتواند رقابت سیاسی را به منازعه تبدیل کند .برای بنیصدر رقابت سیاسی نه برای مناافع
و شایسته ساالری ،بلکه اهمیتی ایدئولوژیک داشت .در نهایت بنی صدر که روزگاری به مبارزه باا
نیروهااای چااپ شااهره بااود ،باارای حاال فقاادان نیااروی سیاساای بااه سااازمان مجاهاادین
خلق(منافقین)گرایش یافت .بنی صدر با استیضاح مجلس اول و درگیریهای خیابانی آن دوران،
پایان دوران سیاسی خود را رقم زد.

 .4سلطنتطلب-جبهه ملی
این عبارت به برخی نیروهای سیاسی اشاره میکند که میان سالطنت طلباان و جبهاه ملای در
حرکت بودند .مهم ترین فرد این جریان مظفر بقایی است؛ فردی کاه در آغااز از اعضاای جبهاه
ملی بود ولی در دوران مبارزه به دلیل منافع سیاسی باه جنااح سالطنتطلاب پیوسات .وی در
دوران حکومت م مدرضا پهلوی همواره در حاشیه امنی قرار داشت و در دوران انق ا اسا می
برخی نیروهای انق بی نیز از او حمایت میکردند؛ به گونهای که شاایعه نخسات وزیاری وی در
شهر پیچید .اما در نهایت مظفر بقایی در شرایط امنیتی در بیمارساتان مهار باه علات بیمااری
درگذشت.
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از دیگر نیروهای این جریان می توان به حساین مکای اشااره کارد؛ فاردی کاه باه دلیال
اخت فات شخصی با مصدق به جمع یاران شاه پیوسات و پاس از کودتاا نیاز سیاسات را کناار
گذاشت و به نوشتن کتاا پرداخت و در دهه هفتاد خورشیدی درگذشت.

 .5جریان چپ مارکسیستی
با مسافرت ایرانیان بیکار به قفقاز برای یافتن کار ،نخستین امواد سوسیالیسام وارد ایاران شاد.
این امواد در انق ا مشروطه و سالهای پس از آن بسیار ضعیف بود ،اما با شاکلگیاری کشاور
شااوروی در همسااایگی شاامال ایااران ایاان جریااان قااوت گرفاات .در سااال  1314رضاشاااه 53
مارکسیست ایران را دستگیر کرد (آبراهامیان) .این افراد پس از شهریور  1320و رفتن رضاشااه
پهلوی حزا توده را تأسیس کردند .حزبی که در مدت زمان کوتاهی توانست میان روشانفکران
و کارگران ایران م بوبیت زیادی کسب کند .حزا توده هرچند وابستگی شادیدی باه شاوروی
داشت ،در اساو نامه خود تمای ت زا به شوروی و همچنین نگاه مساواتگرایاناه اعضاا پنهاان
شده بود .با واقعه نفت شمال در سال  1324و اصرار بر واگذاری امتیاز نفت باه کشاور شاوروی
عم ح م بوبیت خود را در میان ماردم از دسات داد .در دوران نخسات وزیاری مصادق یکای از
نیروهای اصلی برای سرنگونی مصدق باود (مهادوی،1389 ،

 .)189پاس از کودتاای ساال

 1332این جریان به حاشیه میرود ،اما در سالهای دهه چهال خورشایدی درون ایان جریاان
گروههای جدیدی ظاهر می شود؛ گروهایی که هرچند همانند حزا توده گرایشهای عمیاق باه
تشکیل کشور کمونیستی و نگاهی عمیق به شوروی داشتند ،در واقع باا مشای مسال انه آماده
بودند .خفقان سنگین دوران پهلوی به همراه شکست روشهای پارلمانتاریستی این افاراد را باه
چنین جمعبندی ای رسانده بود .در این میان اما جریاناتی نیز پیدا شد که در واقع در پی ادغاام
اس م با مارکسیست بودند .علی شریعتی بزرگترین روشانفکر اسا می باا نگااه چاپ باود .در
آستانه انق ا اس می این جریان در دانشگاه م بوبیت زیادی داشات .ایان جریاان گاروههاای
بسیاری داشت که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
مهمترین گروه این جریان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است .ایان ساازمان در ساال
 1344تشکیل شد .افراد تشکیل دهنده این سازمان قرائتی چاپ و غیار شارعی از دیان اسا م
داشتند (جعفریان .)1388 ،در واقع این افراد مخالف پذیرش مقام روحانیات در اسا م بودناد و
اس م منهای روحانیت را خواستار بودند و از هرگونه بدعت در دین اس م اباایی نداشاتند .ایان
جریان از منتقدان سرسخ ت دولت موقت بود .گمان سازمان چنین بود کاه باا برکنااری دولات
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موقت قدرت به آنها داده می شود ،اما چنین نشد .در همهپرسی قاانون اساسای باا آن مخالفات
کردند (مجاهد .)1358/7/30 ،در انتخابات ریاست جمهوری سال  1358مساعود رجاوی ناامزد
انتخاباتبا اعتراض حزا مؤتلفه و حکم امام خمینی رد ص حیت شد .دلیل چناین حکمای ایان
بود که حزا مؤتلفه در خصو

لزوم پایبندی نامزد انتخابات به قانون اساسی پرسیده و ایشاان

فرموده بودند که نامزدی که اعتقااد باه قاانون اساسای نادارد حاق ناامزدی نادارد (اط عاات،
 .)1358/10/30در انتخابات مجلس اول در اسفند  1358سازمان مجاهدین هرچند با نیروهاای
دیگر چپ نیز ائت ف کرد ،موفق به کسب فقط یک کرسی در مجلس شد .ساازمان کاه نگااهی
ان صارطلبانه به سیاست داشت از همان آغااز انقا ا اسا می شارو باه مباارزات خیاباانی و
آشوبگری کرد .با تمام فشاری که حاکمیت بر آنها وارد کرد ،آنها خلع س ح شدن را نپذیرفتناد.
یکی از اشتباهاتی که نیروهای سازمان انجام دادند این بود کاه تصاور مایکردناد میاان ماردم
م بوبیت فراوانی دارند ،اما واقعیت این بود که فقط میان برخی از طبقات مردم ایاران م باوا
بودند .منازعات سازمان مجاهدین با جریان انق بی به استفاده از اسل ه منجر شد.
اما جریان چپ فقط به سازمان منافقین م دود نبود ،بلکه گروههای دیگاری نیاز در ایان
جریان حضور داشتند .یکی از این گروهها حزا توده بود؛ حزبی که در سال  1320تشکیل شد.
این حزا به دلیل نزدیکی به شوروی و نادیده گرفتن ارزشهای سرزمینی روز به روز م بوبیت
خود را از دست داد .از دهه  1340خورشیدی با گسترش مود اس مگرایای و همچناین شادت
گرفتن تمای ت خشونتگرایانه تا این سازمان به م اق رفت .پاس از انقا ا اسا می نیاز ایان
حزا با شکست روبهرو شد و در نهایت به دلیل جاسوسی برای شوروی حزا توده من ال شاد.
در سال های آغازین جمهوری اسا می البتاه نیروهاای مارکسیساتی نیاز بودناد کاه باا رژیام
شاهنشاهی و همچنین نظام جمهوری اس می مبارزه میکردناد .شاورشهاای ناواحی مختلاف
کشور که به «فداییها»معروف بود ،اقدامات این گروه ها بود که البتاه باا بیگانگاان نیاز ارتبااط
بسیار قویای داشتند.

 .6اسالمگرای انقالبی
قویترین جریانی که در سال های نخستین انق ا اس می موفق بود و بیشترین تعداد شاهروند
و حامی را داشت ،پیروان اس م انق بی و فقاهتی بود؛ اس مگرایانی انق بای کاه ارتبااط بسایار
تنگاتنگی با روحانیت داشتند .این جریان از دوران صفویه توانست بهعناوان باازیگری اصالی در
سیاست عمل کند و در کنار روحانیت بازار که ارتباط تنگاتنگی با آنها داشتند ،بازیگر مهمی در
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تاریخ ایران شدند .در دوران قاجاریه بر میزان نفوذ و قدرت روحانیت و همچنین بر قادرت باازار
افزوده شد .در ماجرای تنباکو ،روحانیت و بازار نقشای اساسای داشاتند(.کدی )1392:در دوران
مشروطه نیز روحانیت و بازار بازیگران مهمی بودند .در دوران رضاشاه اقادامات گونااگونی بارای
کاهش قدرت روحانیت و بازار صورت پذیرفت.در ملی شدن صنعت نفت نیز روحانیات و باازار از
بازیگران مهم بودند .از سال  1340امام خمینی(ره)گفتماان اسا مگارای انق بای را باار دیگار
بازتولید کرد و ابعاد آن را گسترش داد و جریان اس مگرایی را به صورت مادون مانظم نمودناد
(حسینیان. ) 1388 ،در دهه پنجاه خورشیدی شاه کوشش فراوانی برای م ادود کاردن قادرت
روحانیون و آسیب زدن باه اسا م کارد (آبراهامیاان،1389 ،

 .)272باا گساترش اقادامات

روحانیت از طریق منابر ،بازار و همچنین دانشگاهها زمینه بارای تسالط یاافتن ایان جریاان بار
حوادث ایجاد شد .در انق ا اس می ایران امام خمینی به عنوان رهبار ب منااز شاناخته شاد.
نیروهای انق بی این جریان غالباح یا از شاگردان حوزوی امام بودند یا افرادی بودند که به صاورت
پراکنده نزد امامخ مینی ت صیل کرده بودند و از ایشان بهره برده بودند .در ابتدا مایتاوان ایان
جریان اس م گرا را به سه گروه تقسیم کرد .نیروهای روحانی از قبیل آیتاهللالعظمی خامناهای،
آیتاهلل بهشتی ،آیتاهلل مطهری و آیتاهلل هاشمیرفسنجانی نام برد .برخی دیگار نیاز بازاریاانی
بودند که با آیت اهلل کاشانی همکاری کرده و غالباح با گروه فاداییان اسا م ارتبااط داشاتند .ایان
گروه نیز اکثراح از ک وهای درو اخ ق امام خمینی بهره میبردند .گروه سوم این جریان افراد
جوان انق بی ای بودند که در دانشگاههای کشور یا از طریق منابر با اندیشاههاای اماام خمینای
آشنا شده بودند که از این گروه می توان به شهید دیالمه اشاره کرد .ماوارد یادشاده خاساتگاه و
تبارشناسی این جریان است .نیروهای درون این جریان به ل اظ کانش سیاسای باه ساه گاروه
تقسیم میشوند که البته در سالهایی کاه ایان مقالاه باه آن توجاه مایکناد ،ایان ساه گاروه
فاصلههای زیادی با یکدیگر نداشتند .در این میاان ایان جریاان تشاکلهاای حازا جمهاوری
اس می ،هیئتهای مؤتلفه ،جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قام و ساازمان
مجاهدین انق ا اس می نام برد .در این میان با گذر زمان حزا جمهوری اسا می هار روز باه
قدرت خود افزود به گونه ای که بسیاری از اعضای هیئتهای مؤتلفاه ،جامعاه روحانیات مباارز،
جامعه مدرسین و سازمان به عضویت حازا درآمدناد .اماا سااختار حازا جمهاوری اسا می
یکدست نبود ،بلکه دارای تشتت بود به گونه ای که در درون خود به سه شاخه تقسیم مایشاد.
این حزا درون خود به سه گروه راست ،چپ و آیت تقسیم میشد.
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راست .از آغاز تشکیل حزا جمهوری اس می با توجه به اینکه نیروهای گونااگونی در آن
عضویت داشتند نشانههای تنش در آن دیده میشد .حزا به شدت به نفرات خاود مایافازود و
هر کسی را در آن جذا میکرد .با شرو فعالیتهای حزا اخت فات درون حزا گسترش پیدا
کرد .از عوامل مهم اخت ف می توان به اص حات ارضی ،تجارت دولتی ،دکتر شریعتی و مصادق
نام برد .در نهایت این اخت فات به این منجر شد که درون حزا افاراد مختلفای حاضار باشاند.
جناح راست در درون حزا اعتقاد راسخ به بازار داشات و باه تجاارت بخاش خصوصای توجاه
میکرد .این جنا ح در امور داخلی کشور از رفتارهای تند جناح چپ انتقاد میکرد .جناح راسات
در فقه به فقه ایستا گرایش داشات و مخاالف اساتفاده بای حاد و حصار جنااح چاپ از حکام
حکومتی بود و در اقتصاد نیز نگاه غیر دولتی داشت (جمهوری اس می .)1364/5/23 ،از ساران
این جناح میتوان به عسگراوالدی و حجت االس م والمسلمین ناطقنوری اشاره کرد .نکته مهام
این است که معموالح نیروهای درون جناح راست حزا در دوران مبارزه اعتقاد زیادی به مباارزه
مسل انه نداشتند .عسگراوالدی از سران این جنااح عادالت را ایان گوناه تعریاف کارده اسات:
«برداشاتن فشااراز مستضاعفان و دادن امکانااات باه آنهاا عاادالت اسات» (جمهاوری اسا می،
.)1364/5/23
چپ .این جناح افرادی بودند که در دوران مبارزه با نیروهای چپ مارکسیست و برخای از
اعضای جبهه ملی همنشین بودند ،همچنین به ل ااظ سااختاری افارادی بودناد کاه در دوران
مبارزه گرایش به مبارزه مسل انه داشتند .در درون حزا نیاز افارادی بودناد کاه باه گساترش
ان صارات دولت در اقتصاد اعتقاد داشتند و از اص حات ارضی به شدت دفا میکردند و قرائتی
پویا از فقه داشتند و در قوانین نیز با هدف مصل ت به دنبال تصویبهای قوانین گوناگون بودند.
از نیروهای چپ درون حزا می توان به میرحسین موسوی از افراد نزدیاک باه دکتار پیماان و
همچنین بهزاد نبوی نام برد .این گروه در اقتصاد به شدت باه حضاور دولات اعتقااد داشاتند و
سیاست خود را دفا از مستضعفان میدانستند (جمهوری اس می.)1360/8/9 ،
شهید آیت .مرحوم آیت یکی از افرادی است که در حزا حضور پیدا کرد و شاید بتاوان
گفت یکی از عوامل اخت ف زای درون حزا نیز بود ،است .فردی که سابقه مباارزه باا نیروهاای
سلطنت طلب را داشت و دارای مدرک کارشناسی ارشد بود .آیت از افراد نزدیک به مظفر بقاایی
بود .همانگونه که گفته شد بقایی بر اثر قدرت طلبی جبهه ملی را ترک کرد و به صف دوساتان
شاه پیوست  .او دبیرکل حزا زحمتکشان بود که بارای رسایدن باه مقاصاد سیاسای خاود باه
آیت اهلل کاشانی نزدیک شد .حزا زحمتکشان کامأل دینگریز و دینستیز بود .در دوران مباارزه
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آیت و گویا احمد کاشانی -فرزند آیتاهلل کاشانی -به این حزا پیوساتند .مظفار بقاایی و آیات
دشمنی شدیدی با اندیشههای چپ و همچنین مصدق داشتند .فرزندان آیتاهلل کاشانی نیاز باه
سبب نزدیکی به بقایی و همچنین دلخوری از مصدق این گونه فکار مایکردناد .آیات بارخ ف
سخنان امام خمینی بر آتش اخت ف میان بنای صادر و حازا جمهاوری اسا می و همچناین
اخت فات درونی حزا می افزود .این اخت فات به گونهای بود که آیتاهلل بهشتی خواستار اخراد
وی از حزا بود (مهرنامه ،1391 ،شماره  .)27تفکرات آیت با وقایع سال  1364که مرباوط باه
انتخاا مجدد میرحسین موسوی به نخست وزیری و سفر مک فارلین به ایران و بازذاشت احمد
کاشانی در سال  1365بود ،عم ح به تاریخ پیوست (خواجه سروی و دیگران،1392 ،

.)75

 .7اسالمگرایان متحجر (مسلمانان غیرسیاسی)
یکی از تفکراتی که در سالهای پیش از انق ا اس می نیز وجود داشات ،نگااه غیار سیاسای و
همچنین همکاری برخی از مسلمانان با رژیم سلطنت است .این جریان از سال  1340هر روز از
قدرتش کاسته میشد .بزرگترین گروه این جریان انجمن حجتیه است .این گروه توساط شایخ
م مود حلبی شکل گرفت .این گروه با هدف مبارزه با بهائیات و تصاوف شاکل گرفات .رئایس
رئیس این انجمن از افراد پیرو مکتب تفکیاک و از طرفاداران دکتار م ماد مصادق در حادثاه
ملیشدن صنعت نفت بود (خواجهسروی و دیگاران،1392 ،

 .)63ایان گاروه در ساالهاای

مبارزه با رهیم شاه تمام تمرکز خود را بر مبارزه با بهاییت گذاشت .یکی از اتفاقاتی که بهواساطه
این انجمن رخ داد این بود که افراد بسیاری از نسل جوان مؤمن شدند و اتفاقاح این افراد در اماور
سیاسی اکثراح به امام خمینی(ره) رجو کردند .این گروه انضاباط ساازمانی بااالیی داشاتند .باا
پیروزی انق ا اس می و همچنین حاکم شدن نظام جمهوری اسا می ایان گاروه در سااختار
قدرت ایران نفوذ کردند ،به گونهای که در ادارات ایران جایگاههای بسیاری را کسب کردند .ایان
گروه هرچند اکثرشان قبل از انق ا اس می طرفدار مشروطه سلطنتی بودند و حتای بعضای از
افرادشان با رژیم شاه ارتباط نزدیکی داشتند ،در میانشان نیروهای انق بی نیز بود .این گاروه باا
جنگ ت میلی مخالفت کردند .سرانجام این گروه پس از ساخنرانی اماام خمینای(ره) در ساال
 1362تعطیاال و باارای همیشااه از سیاساات ایااران خااارد شااد .البتااه سااالهااا بعااد در دوران
ریاستجمهوری احمدینهاد برخی نیروهای چپ از بازگشت انجمن حجتیه گفتهاند.
البته این تفکر را یکی از مراجع وقت آیتاهلل شریعتمداری تقویات مایمایکارد .در ساال
 1358حزا جمهوری خلق مسلمان تبریز که به آیاتاهلل شاریعتمداری وابساته باود در تبریاز
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دست به آشوا زد .در نهایت او به هماراه قطابزاده -نخساتین رئایس صادا و سایما و ناامزد
نخستین انتخابات ریاست جمهوری -از عوامل کودتای نوژه  1359و همچنین بمابگاذاری در
منزل امام خمینی(ره) شناخته شدند .وی از مقام مرجعیت عزل شد و در سال  1365فوت کرد.
انتخابات های گوناگون .در سالهای  1357تاا  1362ده انتخاباات برگازار شاد کاه باه
ترتیب همه پرسی تغییر رژیم (فروردین  ،)1358تعیین خبرگان قانون اساسای (مارداد ،)1358
همهپرسی تأیید قانون اساسی (آذر  ،)1358انتخابات نخستین ریاستجمهوری (بهمان ،)1358
انتخابات نخستین دوره مجلس (اسفند  -1358انتخابات مجلس در دو مرحله صاورت گرفات)،
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری (مرداد  ،)1360سومین دوره انتخابات ریاساتجمهاوری
(مهر  ،)1360نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری (آذر  ،)1361میاندورهای نخستین مجلاس
شورای اس می (آذر  ،)1361دومین دوره مجلس شورای اس می (اسافند  )1362برگازار شاده
است که باید رفتارهای این جریانات را در انتخااهای گوناگون ت لیل کرد.
در انتخابات همه پرسی تغییر رژیم نخستین اخت فات آشکار شد .جریان لیبارال و جریاان
چپ با انتخاا جمهوری اس می مخالف بودند ،.در واقع جریان لیبرال از جمهوری دموکراتیاک
اس می سخن میمیگفت (کیهان )1358/12/12 ،و نیروهای چپ از جمهوری خلاق مسالمان.
اما نیروهای اس م گرا انق بی متفقاح از جمهوری اس می حمایت میکردند ،امام خمینی(ره) نیاز
خود از جمهوری اس می نه یاک کلماه بیشاتر و ناه یاک کلماه کمتار دفاا کردناد .جریاان
سلطنت طلب نیز فقط مشروطه سلطنتی را می پسندید ،مسلمانان غیرسیاسی نیز باه جمهاوری
دموکراتیک اس می نزدیک بودند .به هر حال این انتخابات به نفع نیروهای اس مگارای انق بای
به پایان رسید .در این انتخابات بیش از  98درصد واجدان شرایط مشارکت کردند و بیش از 99
درصد مردم به جمهوری اس می پاسخ آری دادند .دومین انتخابات رخداده نیز باز هام باه نفاع
اس مگرایان انق بی پایان یافت؛ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسای کاه جاایگزین مجلاس
مؤسسان شده بود .افرادی که سمت اجرایای داشاتند م اروم بودناد .مجلاس خبرگاان قاانون
اساسی از هفتاد و سه نفر عضو تشکیل شده بود که حازا جمهاوری اسا می و هامپیماناانش
بیشترین کرسی را کسب کردند .آیتاهلل منتظری به ریاست مجلاس خبرگاان قاانون اساسای و
آیت اهلل سید م مد بهشتی حسینی به نائب رئیسی برگزیده شدند .در ایان انتخاباات نیروهاای
اس م گرای انق بی با قدرت تمام توانستند اکثریت کرسیهای مجلس خبرگان قانون اساسای را
نیز تصاحب کنند .زمانی که مشخص شد نیروهای اس مگارای انق بای در رقاابتی دموکراتیاک
برای حل منازعه در موقعیتی مشارکتی و با حضور تمامی نیروهای سیاسی پیروز شدهاند ،برخی
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جریانات با نادیده گرفتن شیوه رقابتی حاکم در منازعه قدرت به رفتارهای خشونتطلبانه دست
زدند و خواستار ان

ل مجلس خبرگان قانون اساسی شادند .باا تساخیر سافارت امریکاا (الناه

جاسوسی) دولت موقت استعفا کرد و اداره کشور به شورای انقا ا واگاذار شاد .در ایان میاان
انتخابات ریاست جمهوری وضعیتی متفاوت داشت .در این انتخابات نخبگان اس مگرای انق بای
نتوانستند بر سر گزینهای به اجما برسند ،در نتیجه در رأیشان نیاز دچاار پراکنادگی شادند.
حزا جمهوری اس می ،بهعنوان مهمترین تشکل سیاسای اسا مگرایاان ،باه انتخااا ناامزدی
توانمند پرداخت .نامزدی که در نهایت به جنجاالی بازرگ تبادیل شاد .جا لالادین فارسای و
همچنین حزا نتوانستند تمام نخبگان و سازمانهای اس مگرا را ترغیب کنناد تاا روی گزیناه
فارسی به توافق برسند .از سویی ابوال سن بنیصدر فردی از شاخه دانشجویی جبهاه ملای باود
که با قدرت به عرصه انتخابات وارد شده بود .وی توانست نیروهای مختلفی از جنااح ماذهبی را
با خود همراه کند ،به گونهای که دومین سازمان سیاسی اس مگرایان  -جامعه روحانیت مباارز-
به دفا از وی پرداخت (انق ا اس می .)1358/10/15 ،بنیصدر به خوبی توانست رقبای خاود
را در انتخابات شکست دهد .اما پایان کار چنین نبود؛ کمتر از دومااه بعاد در انتخاباات مجلاس
اول نیروهای سیاسی اس م گرا توانستند با قدرت تمام مجلس را فاتح کنناد .در ایان انتخاباات
چهار گروه با یکدیگر به مبارزه پرداختند .این گروهها عبارت بودند از اس مگرایان ،لیبارالهاای
حامی بنیصدر (لیبرالهای رادیکال) ،لیبرالهای دموکرات (نهضت آزادی) ،چاپهاا .در نهایات
اس مگرایان به واسطه منابر و ارتباط مستقیم با مردم و سازماندهی و داشتن نیروهای گوناگون
توانستند کرسی های مجلس را تصاحب کنناد .پیاروزی اسا م گرایاان باه معناای آن باود کاه
مجادالت سنگینی میان بنیصدر و اس م گرایان آغاز شده است .قانون اساسی اختیاارات بسایار
م دودی به رئیس جمهور داده بود و بنیصدر با این قوانین اندک راضی نمیشد .طیف آیت نیز
هر روز به اخت فات خود با بنیصدر میافزود .این مجادالت در تمام موارد به وقو مایپیوسات؛
در مواردی چون انتخاا نخست وزیر ،اداره کشور ،دفا مقدو ،انق ا فرهنگی (خواجه سروی
و دیگران،1392 ،

 ،)46بیانیه الجزایر (انق ا اس می .)1360/2/26 ،در اسفند  1359میان

بنی صدر و طرفداران وی و شهید بهشتی اخت ف و نزا عمیقی شکل گرفت .اماام خمینای(ره)
برای حل این منازعه از شیوه مسالمت جویانه بهره گرفتند .با توجه به بدبینی بنیصدر به شهید
بهشتی ،رئیس عالی شورای قضا ،امام(ره) از روش مسالمت جویانه برای حل ایان ب اران کماک
گرفتند .در نهایت باید گفت که راهی جز این نماند که بنایصادر از کاار برکناار شاود .یکای از
اتفاقات دیگری که به وقو پیوست نزدیکی بنیصدر به سازمان مخوف مجاهادین باود .مجلاس
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بنیصدر را از کار برکنار کرد .در نهایت نیز با همدستی مجاهدین به مبارزه مسال انه روی آورد.
ثمره این مبارزه مسل انه نیز چیزی جز شکست نبود .در تابستان  1360با بمبگذاری در دفتار
حزا جمهوری اس می و بعد از آن دفتر نخست وزیر بسایاری از نخبگاان سیاسای اسا مگارا
شهید شدند .وقایع سال  1360نتیجهای جز تضاعیف نیروهاای اسا مگارا نداشات؛ زیارا فقاط
معدودی از سران نخبه اس مگرای انق بی در قید حیات باقی ماندند .در نهایات در پایاان ساال
 1360تنها جریان نخبگان اس م گرای اسا می در قادرت بااقی ماندناد و تعادادی از نخبگاان
دانشجویی لیبرال به اسا م گرایاان پیوساته بودناد .در ساال  1361در انتخاباات میااندورهای
مجلس ،نخست شورای نگهبان برای نخستین بار اقدام به نظارت استصاوابی کارد و کیاانوری را
رد ص حیت کرد .در این دوران به خوبی میتوان درک کرد که روش حال منازعاه از مشاارکت
به رقابت تغییر جهت داده است و همچناین بار نقاش نهادهاا و قاانون افازوده شاده اسات .باا
انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری نهادگرایی جمهوری اس می و مردمسااالری آن
به صورت کامل گسترش پیدا کرد که البته این مسئله به معنای پایان یافتن مسیر مردمساالری
دینی نبود .در اسفند  1362با انصراف خودخواسته نهضت آزادی از مشارکت در سیاسات عما ح
حاکمیت سیاسی در دستان نیروهای اس مگرای انق بی متبلور شد.

فرجام
این مقاله ت ش کرد تا نشان دهد نخبگان سیاسی در سالهای نخسات انقا ا اسا می دارای
چند جریان بودهاند و این جریانها چگونه با یکدیگر تعامل کاردهاناد و باه دنباال چاه اهادافی
بودهاند .در نهایت نشان داده شد که از میان جریانهای گوناگونی که در این سالهاا در فضاای
سیاسی ایران حاکم بودند ،فقط جریان اس مگرایان انق بی توانستند بااقی بمانناد و باه قادرت
مطلق عرصه سیاست ایران تبدیل شوند .نگارنده به دنبال آن بوده اسات تاا دریاباد در وضاعیت
انق بی که میان جریانات سیاسی منازعه سیاسی عمیقای وجاود داشات ،اماام خمینای(ره) در
اقدامی مدبرانه با توجه دقیق به رقابت و نهادگرایی و نیز باه ل ااظ نظاری باه طراحای نظاامی
دموکراتیک پرداختند که به ل اظ نظری بر بنیاد نهادگرایی مردمساالرانه و م اور باودن قاانون
اس می تأکید داشت .همچنین ایشان با توجه و دقات در عرصاه سیاسات و رقاباتهاای دوران
ستمشاهی برای تمامی نیروهای سیاسی مبارز اجازه مشارکت قائل بودند .در واقع باید گفت کاه
در آغازین سالهای انق ا اس می مفهوم مردمساالریتر از اعمال قدرت توسط اکثریت و حفظ
حقوق اقلیت وسیعتر بود و نیز به جای حفظ حقوق اقلیت بر مشارکت اقلیت تأکید مایکارد .از
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همان آغاز امام خمینی(ره) ت ش میکردند با شیوههای مشارکت و رقابت به نزا های سیاسی و
داخلی پایان دهند .زمانی که نزا ها حاد میشد ،ایشان ت ش میکردند با دعوت به شایوههاای
قانونی و مشارکتی مسائل را حل کنند .زمانی که این امر امکانپذیر نبود ،ایشان باه شایوههاای
مسالمتجویانه توجه می کردند؛ کمک گرفتن از نخبگان سیاسی گونااگون بارای حال اخات ف
بنی صدر و حازا جمهاوری اسا می و کنتارل خاودرأییهاای بنایصادر نموناههاایی از ایان
رفتارهاست .در این میان برخی از جریانات سیاسی که کاام ح باه نظارات قادرتگرایاناه ایماان
داشتند ،فقط شیوه حل منازعه را رقابت خشونت آمیز و غیر دموکراتیک مایدانساتند کاه ایان
نظریه و این شیوه باعث شد فضای مشارکت سیاسی با چالش روباهرو شاود و جامعاه از نشااط
سیاسی به سوی امنیتی شدن حرکت کند .پس از سال  1362نزا های سیاسی جای خود را به
رقابت قانونی -دموکراتیک در میان جریاان اسا مگارای انق بای داد .دیگار جریاناات سیاسای
حضورشان در عرصه اجتماعی و اقتصادی موجود باود و حقوقشاان م تارم باود ،اماا نیروهاای
جریان اس مگرای انق بی براساو نظریات کثرتگرایانه در عرصه قدرت مشارکت میکردند.
پانوشتها
 .1در نگارش مباحث روشهای حل منازعه از مقاله دکتر ابوالفضل دالوری با عنوان« درآمدی نظری بار
حل منازعات سیاسی» بسیار بهره بردهایم.
 . 2یکی از آثار دکتر خرمشاد استاد علوم سیاسی دانشگاه ع مه طباطبایی مجموعهای از مقااالت علمای
ایشان است که هنوز چاپ نشده و کپی آن در دساترو دانشاجویان و کتابخاناه دانشاکده اسات.
متأسفانه هنگام نگارش مقاله نتوانسیم به تمام مج تی که این مقاالت را چاپ کردهاند دسترسای
پیدا کنیم ،بدین منظور به همان اثر کپی ارجا داده شد.
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امام خمینی سید روحاهلل ( ،)1388صحیفه امام ،تهران :نشر آثار امام خمینی(ره).
بازرگان ،مهدی ( ،)1363انقالب ایران در دو حرکت ،تهران :مؤلف.
باقی ،عمادالدین ( ،)1362در شناخت حزب قاعدین زمان ،تهران :دانش اس می.
بشریه ،حسین ( ،)1381دیباچهای بر جامعهشناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :نگااه
معاصر.
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جعفریان ،رسول ( ،)1383جریان ها و سازمانهای سیاسی و مذهبی ایرران ،تهاران :مرکاز اساناد
انق ا اس می.
حاد سید جوادی ،سید فرید ( ،)1384روایت انتخابات ،تهران :تسنیم اندیشه.

خسروپناه ،عبدال سین (" ،)1384پازل جریانها ت لیلی بر جریان های فکاری و فرهنگای" ،ماهنامره
زمانه ،سال چهارم.
خرمشاد ،م مدباقر ( ،)1391جزوات دکتری دانشگاه ع مه طباطبایی.
خواجهسروی ،غ مرضا ( ،)1382رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران:
مرکز اسناد انق ا اس می.

خواجهسروی ،غ مرضا ،علیاکبر رزمجو و م مدم سن شارعی ( ،)1392تراریخ سیاسری انتخابرات
ریاست جمهوری اسالمی ایران ،تهران :پهوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
دارابی علی ( ،)1388جریانشناسی سیاسی در ایران ،تهران :پهوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی.
دالوری ابوالفضل ( ،)1387درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی ،مجله علمی پژوهشی سیاسرت،

تهران :دانشگاه ع مه طباطبایی(ره).
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1385لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران.
دهقانی فیروزآبادی سیدج ل ( ،)1391سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :سمت.
زار شاهی ،احمدعلی ( ،)1380علل تشکیل و انحالل جبهه ملی ،تهران :مرکز اسناد انق ا اس می.
فوزی ،سیدی یی ( ،)1385تحوالت سیاسی اجتماعی بعرد از انقرالب اسرالمی ،جلاد اول و دوم،
تهران :نشر آثار امام خمینی(ره).
کدی ،نیکی آر ( ،)1392ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ،ترجمه مهدی حقیقتخاواه ،تهاران:
ققنوو.
مظفر ،م مدجواد ( ،)1378نخستین رئیسجمهور ،تهران :کویر.
معین ،م مد ( ،)1386فرهنگ فارسی ،تهران :ساحل.
مؤسسه کیهان ( ،)1390بازرگان مردی که باید از نو شناخت ،تهران :کیهان.
مهدوی ،هوشنگ (عبدالرضا) ( ،)1389سیاست خارجی دوران پهلوی ،تهران :پیکان.
می نی ،م سن ( ،)1381چگونگی شکلگیری انقالب اسالمی ،ترجمه مجتبی عطارزاده ،تهران :گاام
نو.
یوسفی اشکوری ( ،)1379در تکاپوی آزادی ،سیری در زندگی آثار و افکار بازرگان ،تهران :قلم.

