
 

 

 بنام خدا

*جریان شناسی سیاسی در ایران  

 محمداسماعیل پسندیده

 

 چکیده:

ه سیاسی د، صحنوجود جریان های سیاسی مختلف در کشور که گاه سابقه آنها حتی به سالهای پیش از انقالب باز می گرد

مه و ساسنااخچه و کشور را تا حدودی پیچیده می سازد. بی شک شناخت جریانات سیاسی امروز کشور، بدون شناخت تاری

نیز  ر کشوراصولی که بدان خود را ملتزم می کنند، امکان پذیر نیست. مشخص شدن وزن هریک از جریانات و احزاب د

 نیازمند شناخت دقیق این احزاب و سابقه و تأثیرگذاری آنها در کشور است.

تا امروز  20جریانهای سیاسی ایران از دهه است، شناساندن و تبیین  **یکی از اهداف مقاله حاضر که تلخیصی از یک کتاب

فصل تقدیم می گردد. فصل اول به کلیات پرداخته شده، فصل دوم به تبیین جریان های  3است. برای این امر، این نوشته در 

 سیاسی پیش از پیروزی انقالب می پردازد و فصل سوم به تبیین جریانهای سیاسی اسالم گرا در جمهوری اسالمی پرداخته

 است. شده
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 فصل اول. کلیات و مبانی نظری پژوهش

ن سیاسی . جریادر این فصل به تبیین و تعریف مفاهیم و اصطالحاتی پرداخته شده که در پژوهش حاضر دارای نقش هستند

سی رکت سیاپژوهش محوریت دارد. بنا به تعریف، جریان سیاسی عبارت است از یک حاز مفاهیم مهمی است که در این 

اسی و نیز ظام سینپویا و زنده که با برخورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایشهای فکری درونی، به مدد رهبران خود، بر 

 د.می نه ژه خود را بنیاناقشار مختلف جامعه تأثیر می گذارد و جبهه، جناح، حزب، سازمان یا نهاد و گروه وی

ه از متن ان بر آمدجری ،فکری مستقل –جریان سیاسی مستقل و وابسته تقسیم کرد:  گروه جریان های سیاسی را می توان به دو

 جامعه، مردمی و بدون وابستگی به دولت است مانند جریان اسالم گرا.

رای ب بهترین مثال داخلی و یا وابسته دولت اجنبی است.مشروع ت ناجریان وابسته را می توان به دو صورت وابسته به دول

 جریان اول جریان سلطنت طلب و برای جریان دوم جریان چپ مارکسیستی قدیم است .

عیار که در این م 4به  های فکری و سیاسی ارائه کرد. در اینجامعیارهای مختلفی را می توان برای تقسیم بندی جریان  

 ه می شود. اشار است پژوهش مورد توجه

جریان  ی بستنبشریه در ایران از این معیار برا ین روکان نروژی و حسین: افرادی چون است شکاف های اجتماعی -1

ته های ع خواسهای سیاسی بهره برده اند . فرضیه اصلی در این نگاه این است که شکاف های اجتماعی تعیین کننده نو

. این  ی روندمان شکاف های اساسی موجود در هر جامعه ای به شمار منیروها وگروهای مختلف و جریان های سیاسی ترج

یستم بر طی قرن یران دشکاف ها می توانند قومی ، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و... باشند . از نظر بشریه زندگی سیاسی در ا

 ، به شدت تحت تاثیر منازعه ای ناشی از شکاف سنتی و تجدد قرار داشته است .

ها و  ، جناحقدرت های خارجی معموال تالش می کنند عالوه بر اعمال نفوذبر قدرت مرکزی ابستگی:استقالل و و -2

تگی به ه وابسجریان های مختلف سیاسی را نیز به خود وابسته سازند. در یک سوی این شکاف همهی آنان قرار دارند ک

یران ر تاریخ اند . ده به این وابستگی  ها معتقدبیگانگان در هر نوع آن مخالفند . در س و در سوی دیگر افرادی هستند ک

ست . ین آن دانوافقم جریان های ملی گرا و اسالم گرا مخالفین  وابستگی و دولت هایی مانند قاجاریه و پهلوی را می توان

 گی محسوب می شوند.تالیه های رادیکال گروههای دوم خرداد نیز از موافقین وابس جناح هایی مانند

منان و کار مو بر اساس این جریانهای پنجگانه : مثال قرآن ایمانی و خلوص اعتقادی یا ناخالصی آنایمان، بی  -3

 کافران و مرتدان آن را مطرح می کند.،  مشرکان ، منافقان



 

 

ن گرد ب شیطا: طبق رهنمود های قرآن حق طلبان، حزب خدا را تشکیل می دهند. و باطل گرایان در حزحق و باطل -4

 آمده اند.

آن در فوذ نربی و الر غفرهنگ سکونی به دلیل هژمونی فانه علی رغم تقسیم بندی های ارزشمند و معیار های صحیح قرآمتاس

 ادبیات علوم سیاسی کشور کمتر این معیار مورد توجه قرار گرفته است .

 

 :1357تا 1320های سیاسی در ایران از نگاهی به جریان هاو آرایش نیرو –فصل دوم 

ه، طانقالب مشرو چهار حرکت سیاسی مهم بود : نهضت تنباکو، ، ایران شاهدانقالب اسالمی گذشته و قبل از در یکصد سال

 .1342خرداد  15جنبش ملی شدن صنعت نفت و قیام 

ا آغاز سلطنت هجری آغاز می کنیم. این برهه مساوی است ب 1320از سال  یف حرکت نیرو های سیاسی در ایرانبرای توص

 و پایان یافتن جنگ جهانی دوم. محمد رضا شاه

 .نداشته است ه و پیشینهدر اینجا سعی شده است شکلی از تقسیم بندی ارائه شود که به نظر صحیح تر بود

نی و علما دی ، آیات بود : یکی در سطح مراجع المی در این زمان در دو سطح فعال: جریان اسجریان مذهبی یا اسالم گرا .1

ر فداییان ومه بارز آن را دمذهبی که نم -ای اسالمی بودند. دوم در سطح گروهای متشکل سیاسی که در پی احیای ارزش ه

 اسالم، حزب ملل اسالمی و هیت های موتلفه ی اسالمی شاهد هستیم.

 :ندداده بود ریر قرازجریان سیاسی که اسالم را سرلوحه برنامه و مبارزه ی خود قرار داده بودند برنامه خود را برموارد 

. مبارزه با تفکر 5مارکسیسم  ؛  .مقابله با4از فلسطین و مخالفت با اسراییل؛ . دفاع 3. مبارزه با بی حجابی؛ 2بهاییت؛  مبارزه با

 .حکومت اسالمی . بحث6ضد اسالمی احمد کسروی؛ 

  :در مرجعیت و روحانیت چند نگاه به سیاست وجود داشت

ی ارهلل خوانسا.آیت د خاصی حاضر به پا در میانی بو هیز داشت و تنها در موارداز ورود روحانیت به سیاست پر : گرایش اول

 را می توان نماد این تفکر بر شمرد. و آیت اهلل محمد باقر حلبی، رهبر انجمن حجتیه

افق با : گرایش روحانیون میانه رو بود. این جریان در عین حال که  با رژیم شاه و مظاهر فساد مخالف بود ، مو گرایش دوم

 مبارزه قهر آمیز و تند نبود . حضرت آیت اهلل گلپایگانی و مرعشی نجفی در این گروه جای می گیرند.



 

 

با جریان اشت  وخالفتی با رژیم شاه ندهلوی بودند . این گروه هیچ گونه م: روحانیون وابسته به حکومت پ گرایش سوم

 ود.بد این جریان انم . آیت اهلل شریعتمداریبود انقالب به رهبری امام نه تنها همراه نبود که مخالف هم

ود را با خبارزات م، امام خمینی بود . این جریان  اصلی این گرایش اسالم گرای ناب و انقالبی: که نماد  گرایش چهارم

جریان حضور صلی این اد. گفتمان خرداد به اوج می رسی 15انجمن های ایالتی ویالتی و کاپیتوالسیون و ... آغاز کرد. و در 

تقسیم می  وه عمدهروحانیت در سیاست و تغییر رژیم پهلوی و برقراری حکومت اسالمی بود . این افراد نیز به دو گرجدی 

 ری.اد مطهفکری می کردند مانند است رایان : افرادی مانند ربانی شیرازی و منتظری؛ وکسانی که کارلگشوند. عم

د شتند؛ محماانیت دروشنفکران دینی نیز حضور داشتند که نقش مهمی در کنار روح ار این گرایش چهار گانه روحانیت،در کن

 ه ارشاد درحسینی ، و دفتر نشر حقایق اسالم در مشهد وشریعتی از پیشگامان این جریان علی دکتر تقی شریعتی و فرزندش

بل توجهی ا نقش قانیز در دانشگاهه از کانون های آنان به حساب می آمدند. مهندس بازرگان و دکتر یداهلل سحابی تهران

 داشتند.

، حزب ملل اسالمی و هیأت های مؤتلفه اسالمی از گروههای اسالمی بودند که مشی چریکی داشتند. سه جریان فداییان اسالم

خود در کنار این گروهها نیز باید از گروههای هفت گانه ای نام برد که پس از انقالب نام سازمان مجاهدین انقالب زا بر

نهادند: گروههای منصورون، بدر، امت واحده، توحیدی صف، توحیدی فلق، موحدین و فالح. این گروهها چهار ویژگی 

مشترک داشتند: اعتقاد به رهبری امام خمینی؛ مبارزه مسلحانه؛ ایدئولوژی اسالمی؛ و مخالفت با تغییر ایدئولوژی سازمان 

 مجاهدین خلق.

ش ز شد و تالجدد آغابا تفکر اروپایی شدن و ت : ناسیونالیسم از صد سال پیش در ایرانلیستجریان ملی گرا یا ناسیونا. 2

ی از اخان کرمانرزا آقخود را بر دو نکته معطوف کرد: اعراض از فرهنگ موجود؛ و بازگشت به قبل از اسالم. آخوندزاده و می

وره سلطنت رضاشاه به مفهوم آزادی و دموکراسی از دملی گرایی و ناسیونالیسم  1320طرفداران این مسلک بودند. از سال 

 ظهور و سقوط دکتر مصدق خالصه شد.مرداد افول کرد. آغاز و انجام آن در  28رشد و با کودتای 

ت نفت، به دن صنعشجبهه ملی را می توان جریان مهم در این حوزه به شمار آورد. این جبهه پس از موفقیت در جریان ملی 

اب شد. در آستانه شعبه انزوا گرایید و دچار ان 32مرداد  28ن از روحانیت، تضعیف شد و پس از کودتای دلیل فاصله گرفت

ری قالب و موضعگیم موجودیت کرد اما پس از اناین جبهه به رهبری دکتر کریم سنجابی اعال 56شهریور  8 انقالب نیز در

 بران آن به خارج رفته و جبهه منحل شد.علیه الیحه قصاص، از سوی امام خمینی مرتد اعالم شدند و ره



 

 

ادی )بی سفه الح: مراد از جریان چپ اعتقادی همانا احزاب و تشکل هایی است که مرام و فلجریان چپ یا مارکسیستی. 3

 قاد به اصلم، اعتخدایی( و سوسیالیسم را سرلوحه خود قرار داده بودند. برخی مبانی سوسیالیسم عبارت بود از اومانیس

ه مردم در لت نسبی یا مطلق به اراده جمعی، اعتقاد به اصالت ارادسرمایه، اصا -ت، اعتقاد به مفهوم مدرن کارپیشرف

 د.قانونگذاری و اجرا. حزب توده و سازمان چریک های فدایی خلق، دو نماد مهم این جریان محسوب می شون

سیس شد. پشتیبانی از دادن سلطه کامل شوروی تأرخی روشنفکران و تحت ب، با حضور 1320: در مهرماه حزب توده.  3-1

 15وم کردن قیام مرداد، محک 28امتیاز نفت شمال به شوروی، کارشکنی ها در مقابل دولت مصدق، سکوت در برابر کودتای 

از  ی آید. پسماز جمله خیانت های این حزب به شمار  "فضای باز سیاسی"و همکاری وسیع با ساواک در آغاز  42خرداد 

امریکا و  سفارت نقالب با بازگشت کیانوری این حزب دوباره فعال شد. این حزب در ابتدا سعی کرد با حمایت از اشغالا

لهای اما در سا م کند؛تأیید مکرر خط امام و مخالفت با دولت موقت، چهره ای انقالبی به خود بگیرد و جای پای خود را محک

ان این ظامی، سرنعاتی کشور و کشف شبکه ارتباطی با  کا.گ.ب و توسعه شبکه بر اثر پیگیری های نهادهای اطال 62 – 61

 حزب دستگیر و انحالل آن توسط دادستانی کل انقالب اعالم گردید.

حمدزاده اعالم موجودیت کرد. از پیوند دو گروه جزنی و ا 50این سازمان در سال : سازمان چریک های فدایی خلق.  3-2

                                                       دستگیری و اعدام رهبرانشان، با نوشتن توبه نامه و تعهد همکاری با اعضای این گروه پس از 

 ان و ترکمنکردست رژیم آزاد شدند. این گروه پس از انقالب شروع به سازماندهی و مخالفت با انقالب کرد و از آشوبهای

عابی نا را انش نهضت آزادی آن کشف شبکه های خرابکاری آنان، این سازمان منحل شد.صحرا حمایت کرد که در نهایت با 

 مشروع از خود می دانست.

ریان یک ج .ی استابل باز شناسقاطی در ایران دو جریان التق : در دوران مبارزه با رژیم پهلوی جریان التقاطی یا ترکیبی -4

ماد آن خلق ن د و دیگری جریان التقاط رادیکال که سازمان مجاهدینالتقاط اصالح طلب که نهضت آزادی سخنگوی آن بو

 تلقی می شود.

  جریان التقاط اصالح طلب -4.1

از  آمد که مهندس بازرگان ویداله سحابی از دو جناح ملی و مذهبی به وجود 1340ت سال : در اردیبهش نهضت آزادیالف :  

، ایرانی تابع قانون اساسی و مصدقی اعالم کردند. فاصله گرفتن از  موسسین آن محسوب می شوند و نهضت خود را مسلمان

گی بارز نهضت آزادی محسوب می شد. تاثیر تبین دین و نو کردن آن ، دو ویژ دین شناسی حوزوی و تکیه بر علم گرایی در



 

 

ذهبی در دانشگاه و این مذهب کشاندن مذهب در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهیان بود. پایگاه نهضت به عناصر م

دق طباطبایی در آلمان حسن ادانشجویان خارج از کشور محدود بود . ابراهیم یزدی در آمریکا، مصطفی چمران در لندن، ص

در سازمان های فلسطینی از  نقاط مختلف اروپا جالل الدین فارسیحبیبی و بنی صدر در فرانسه ، قطب زاده در سوریه و 

ند . اما خود را با امام در نجف هماهنگ کن از کشور بودند که تالش داشتند فعالیت دی در خارجافراد وابسته به نهضت آزا

 ور فاقد تشکیالت سیاسی بود که قادر به سازماندهی جریان و مبارزه باشد.نهضت در داخل کش

ا صدور ینی بمام خمسران نهضت به دلیل سابقه مذهبی در تشکیل شورای انقالب و دولت موقت نقش مهمی ایفا کردند. ا

لیل م به ده. دولت موقت دور از هر گونه مالحظات حزبی کردفرمانی مهندس بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت به 

فرهنگی و  ،دیدگاه های خود حضور برخی نیروهای غیر مذهبی در دولت ، اختالف فاحش دیدگاههای سیاسی ، اقتصادی 

 تو مخالف نیروهای جاسوسی در دولت برخی و روحانیون شورای انقالب و حضوراجتماعی سران نهضت با رهبر انقالب 

اشتباه  از اول هم امود مآشکار با فعالیت نهاد های انقالبی و باالخره تسخیر سفارت آمریکا از کار کنار کشید . امام هم فر

 کردیم کار را دست اینها سپردیم.

طرفدار جدی ضت را نه 65ام خمینی در نامه ای به وزیر کشور وقت در سال ، امبا توجه به مواضع سازشکارانه نهضت آزادی

 و آن را غیر قانونی اعالم کرد. رابطه با آمریکا شمرده

 :جنبش مسلمانان مبارزب: 

ه بعد به آن ب 37در سال  یالیست های خدا پرست است که حبیب اهلل پیمانسوس ن حرکت در ادامه جریان چپ اسالمیای

یه امت را منتشر آغاز کرد و نشر 56مستقل گردید. جنبش فعالیت های خود را در اواخر سال  55د و در سال عالقه مند ش

 کرد.

ف نوان یک هدا به عگرایش نوگرا بود که تخریب سنت ه ابی نامشروع از خود می داند. پیمان داراینهضت آزادی آن را انشع

 استراتژی مورد توجهش بود. را ایجاد نگرش نوین برای دنیای جدید به عنوان یک

 :جریان التقاطی رادیکال.  4.2

با هدف مبارزه مسلحانه با رژیم شاه شکل گرفت. محمد حنیف نژاد، سعید  44: در سال سازمان مجاهدین خلق ایرانالف: 

ارفانه دکتر محسن و علی اصغر بدیع زادگان که از طرفداران جبهه ملی و نهضت آزادی و هوادار برداشت های تاریخی و ع



 

 

شریعتی از اسالم بودند، سازمان را پایه ریزی کردند. این سازمان مطالب مارکسیستی را به عنوان علم اقتصاد و مبارزه به 

 اعضای خود آموزش می داد. سازمان در آن ایام، پلی برای جذب جوانان از اسالم به مارکسیست شده بود.

 بران مقاومت کرد،د و هنگامی که مجید شریف واقفی در برابر این انحراف رهآغاز ش 52تغییر ایدئولوژی سازمان از سال 

ان آن غییر داده و رهبرتسازمان در یک بیانیه رسمی اعالم کرد که ایدئولوژی خود را  54توسط آنان به قتل رسید. در شهریور 

 نیز اعالم کردند که اسالم از حل تضادهای کنونی جامعه بشری عاجز است.

زگشتند و سالم بااچرخش ایدئولوژیک سازمان، برخی اعضا مارکسیست شدند؛ برخی سازمان را رها کرده و به دامان در اثر 

مان، د. این سازیستادناگروهی نیز در سازمان باقی ماندند و پس از انقالب، تجدید سازمان شده و رو در روی انقالب اسالمی 

، به دلیل دین خلقدر کوتاهترین زمان ممکن سازماندهی کرد. سازمان مجاهپس از انقالب شاخه نظامی خود ) میلیشیا( را 

ب و انقال برداشت های خاص خود، وارد جنگ قدرت گردید و به دلیل نقش مخربی در ترور مسئولین و رهبران برجسته

ر از کشور ه فرابور مجب ، اعضای آنمتجاوز مردم عادی داشت، همچنین به دلیل جاسوسی برای بیگانگان و همکاری با دشمن

حادثه  .می نامند  ین خلقمنافقشدند . اعضای این سازمان از نظر مسولین  ومردم غیر قانونی و ضد انقالب و مردم نیز آنان را 

رور تست جمهوری و تن از یاران انقالب بویژه آیت اهلل بهشتی و انفجار دفتر ریا 72م انفجار حزب جمهوری و شهادت عظی

 است . در زمان جنگ با رژیم عراق همکاری داشته است . کارنامه آن ثبتمردم عادی در 

ی به نام اابقه و شخص بد س که به رهبری احسان شریعتی ) فرزند دکتر شریعتی ( ،البته می توان گروه آرمان مستضعفین

رد  کالب محسوب بل انقلتقاطی قرا نیز از جمله جریان های ا ،به رهبری اکبر گودرزی ،و گروه فرقان ،می کردفعالیت  برزویی

م آیت رور نافرجاتطهری و م. گروه فرقان گروهی بود که رو به ترور آورد که استاد به بعد از انقالب نیز کشیده شدندالبته  که

 .سته شداهلل خامنه ای و هاشمی رفسنجانی از مهمترین آنهاست. با اعدام سران این گروهک پرونده آنها نیز ب

سیاسی قدرت  بر ساخت طلب به عنوان جریان سیاسی و مسلطاز انقالب جریان سلطنت  شیپ :نت طلب جریان سلط -5

با  .یستردار نیدلوژیکی همچون دیگر جریان ها برخوا شته است. جریان سلطنت طلب از مبانی عقیدتی وهمواره وجود دا

لطنتی به س، نظام را ترویج کردند : شاه محوریمبانی فکری  این اصول و خود ل طرفداران نظام سلطنتی برای بقایاین حا

 رب زدگی .غریسم و بندگی بین شاه ورعیت ، سکوال –عنوان موهبت الهی ، باستان گرایی و ناسیونالیسم ، رابطه خدایگانی 



 

 

ران زب ایحرقی ، از جمله احزاب و گروه های عمده وابسته به این جریان  می توان به حزب مردم ، حزب ملیون، کانون ش

ین ر و و همچنه دربانوین و حزب رستاخیز ملت ایران اشاره کرد . اعضای این تشکل های شاه ساخته اغلب از رجال وابسته ب

 یعنی آمریکا و انگلیس بوده اند.راماسونری ها و وابستگان به اجانب جاسوسان ف

حکوم مبه اعدام  کمه وف محادر زمینه های مختل قالب اسالمی بسیاری از درباریان و سلطنت طلبان به دلیل فسادنبا پیروزی ا

ی و دبدان استبان جریان هم اکنون در دو شاخه سلطنت طلیگروهی به کشور های غربی به ویژه آمریکا گریختند. اشدند. 

ی مشغول اسالم سلطنت طلبان مشروطه خواه ، رضا پهلوی را به عنوان رهبر خود پذیرفته و به فعالیت ضد نظام جمهوری

 ستند .ه

 : فصل سوم : جریان شناسی سیاسی اسالم گرا

 : تبیین مفهومی و جامعه شناختی جریان اصول گرا )راست(بخش اول : 

 درک کرامت ونسانی امنظور از گرایش به اصول در این جریان ، معنا داری زندگی و پایبندی به احکام برای ارتقای منزلت 

وفقیت ستدالل ، ماور و اباین عالم باید انجام دهد ، می باشد. این گرایش مبتنی بر انسانی و مسولیت بی بدیلی که انسان در 

ز امری در لبی نیطحیات فردی و جمعی را در گرد پای بندی داوطلبانه و مومنانه به مجموعه ی از اصول می داند. اصالح 

 گرایی شهرتن اصولیانی که امروز به عنوادرون اصولگرایی و جزء گفتمان و به تعبیر آیت اهلل خامنه ای فریضه است. جر

ود . ر  مشهور بفظه کایافته و باید از تاثیر گزارترین جریانات انقالب دانست که در گذشته با نام هایی راست سنتی و مجا

 جمعیت حزب جمهوری اسالمی : جامعه روحانیت مبارز ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب موتلفه ی اسالمی و

 ن انقالب اسالمی از مهم ترین سخنگویان و حامالن اصولگرایی هستند .ایثارگرا

 الف : دیدگاه و مواضع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جریان راست

 دیدگاه و مواضع سیاسی  .1

نا که ؛ بدین مع«ی انتخاب» می داند و نه « تشخیصی » : این جریان والیت فقیه را یک مسئله  والیت فقیه و رهبری 1.1

اد ت تمامی نهعید و مشرومی دان« مستهظر به پشتیبانی الهی » نتخاب آن نقشی ندارند. این جریان رهبری انقالب را مردم در ا

یستی یت باشد باجمهور الیت فقیه می داند. از دید این جریان الگوی حکومت اسالمی بیش از آنکه بر پایههای جامعه را از و

 د.بر پایه اصول اعتقادی اسالم پایه ریزی شو



 

 

نیت  ه روحا: این جریان در عین پذیرش تحزب و تشکل ، با گسترش دامنه تحزب  ب نظام حزبی و فعالیت احزاب 1.2

 مخالف است .

این  اه می کند.نگ« تکلیف » : این جریان  مشارکت سیاسی مردم را هم از جنبه حق و هم از جنبه  مشارکت سیاسی 1.3

ی زیر ل اساساسی به صورت مشروط می پذیرد .) یعنی تا حدی که اصوجریان مشارکت سیاسی مردم را در فعالیت های سی

 سوال نرود .(

نه دارد. د بیگاض: تمایالت این جریان در زمینه سیاست خارجی ، ریشه در فرهنگ سیاست خارجی و رابطه با آمریکا 1.4

ان در ن جریط  باشد. ایخصلت ارزش مداری این جریان موجب می شود در رابطه با دنیا خارج به ویژه جهان غرب محتا

 ی داند.منقالب رابطه با آمریکا هر گونه تماس مستقیم و یا غیر مستقیم را رد می کند و آمریکا را دشمن درجه یک ا

ک می کند ار نزدیریشه فرهنگی جناح راست آن را در امور اقتصادی به باز:  دیدگاه ها و مواضع اقتصادی .2

امور را  ی کردناز این رو با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف است و دولت . این جریان طرفدار بخش خصوصی است و

یرد ضاد قرار گا در تسم مهلکی برای اقتصاد می داند. این جناح همچنین معتقد است رشد و توسعه اقتصادی نباید با ارزش ه

 و عدالت اجتماعی مقدم بر توسعه است.

 ناب و ن اصولگرا بیش از هر چیزی ریشه در اندیشه اسالم: خط مشی جریا دیدگاه ها و مواضع فرهنگی .3

ن سیاست هم تریتفکرات اصیل شیعی دارد و گرایش ذاتی به حفظ ارزشهای معنوی و مسائل ارزشی اسالم دارد. از جمله م

ارد مثبت ومده از های فرهنگی این جریان، مقابله به تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی است. این جریان در عین حال استفا

 سایر فرهنگ ها را مجاز می شمارد.

 

ح دوم ای جناپس از آنکه در اواخر دهه هفتاد، نیروه ب: تحول در مبانی و  دگرگونی از راست سنتی به اصولگرایی:

؛ ا کشیده شده انزوخرداد، جریان راست سنتی را اقتدارگرا، انحصار طلب ، محافظه کار و... معرفی کردند و این جریان ب

انبه دست جی همه روهای جوان این جریان به بازسازی هویت آن شتافتند و با ابتکار گفتمان اصولگرایی به عکس العملنی

بانی صول و ماکه بعضی از  –زدند. این گفتمان سازی بر این مبنا بود که ضمن سلب مشروعیت از گفتمان اصالح طلبی 

مینی و صلی امام خاان های ه منزله اصل انقالب و نظام قرار داده و به آرماصولگرایی را ب –انقالب و نظام را درنوردیده بود 

 ورای هماهنگی بهشگروهی از نیروهای انقالبی همسو با جامعه روحانیت مبارز، در قالب  78انقالب مبتنی سازد. از سال 

 به کار بردند. اصالح طلبان این عنوان را برای خود، در مقابل 80تجدید سازماندهی اقدام و در مبارزات سیاسی سال 



 

 

م ل دوم و سوهای نستفاوت اصولگرایان با جناح راست سنتی در این بود که رهبری و مدیریت فکری و عملیاتی شان با نیرو 

عمول جناح مسوم و مانقالب بود که غالبا تحصیل کرده، نوگرا و دارای سوابق فعالیت در دفاع مقدس بودند و از روش های 

ده شاسی منزوی قیب سیبارزه استفاده نمی کردند. نیروهای باسابقه و انقالبی کشور که در بمباران تبلیغاتی رراست برای م

م خمینی و ای امابودند به شکل گیری اصولگرایی کمک کردند. التزام عملی به جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، آموزه ه

ز ن، حمایت اوامل آفقیه، عدالت خواهی، تجلیل از دفاع مقدس و ع وفاداری به مقام معظم رهبری، اعتقاد به والیت مطلقه

بتدا ازسازی خود با با فقرا و اقشار پایین، مخالفت با تجمالت و مصرف گرایی از جمله اعتقادات این جریان است. این جریان

به  ت؛ سپسر دست گرفو با شعارهای غیر سیاسی، شوراهای شهر و روستا را د "آبادگران"بصورت خاموش و با تابلوی 

کمیت را د و حاصورت آشکار مجلس هفتم را از آن خود کرد و در ادامه در انتخابات ریاست جمهوری نهم به پیروزی رسی

 در دست گرفت.

تحجر  "ا ، نه ب"ارکمحافظه  "و نه  "بنیادگرا"، نه "راست"است و نه  "چپ": اصولگرایی در نگاه نویسنده نه ج.اصولگرایی

اد به کرد: اعتق رایی ذکراست. این موارد را  نیز می توان به عنوان شاخصه های اصولگ "تندروی"دارد و نه به دنبال نسبتی  "

 وش عقالنیت ، پذیرجامعیت دین در اداره جامعه، قانون گرایی، مردم ساالری دینی، شایسته ساالری،  پذیرش نظارت عمومی

ش و علم و دان زم بهالب اسالمی، عدالت خواهی، اعتدال و میانه روی، توجه الخرد جمعی، التزام عملی به اصول ومبانی انق

 تولی و تبری.

 

 ناحی:ج -بخش دوم: روحانیت از اتحاد و ائتالف تا تحول و دگرگونی جریانی

ن یوان به امی ت افتند،یاز اصول اساسی اندیشه امام خمینی )ره(، که مردم و روحانیت با نهضت ایشان با همراه شده و اتحاد 

 ..سی و .موارد اشاره کرد: مردم، جمهوری اسالمی، والیت فقیه، استکبارستیزی، حمایت از فلسطین، اسالم  سیا

 در ادامه به بررسی طیف اصولگرا از جریان های سیاسی اسالم گرا می پردازیم:

امام بودند، حزب جمهوری  : بی شک در رأس طیف اصولگرا که بطور اخص متأثر از اندیشه. حزب جمهوری اسالمی1

روحانی برجسته  5اسالمی قرار دارد. مغز متفکر و تئوریسین این تشکل اسالمی، آیت اهلل دکتر بهشتی بود. بنیانگذاران آن نیز 

انقالب یعنی حضرات آیات، بهشتی، خامنه ای، باهنر، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی بودند. این حزب در ابتدای کار با 

 ال عمومی و گسترده و بی نظیری روبرو گردید.استقب



 

 

 ش برای حفظن، تالتأکید بر تداوم انقالب و جلوگیری از تحجر، التزام به همبستگی روزافزون همه نیروهای مبارز مسلما

له جم اشد، ازبازگار ساستقالل و اصالت اسالمی حزب، استفاده از همه شیوه های مبارزه و سازندگی که با معیارهای اسالمی 

مه هی، بر اصول و خط مشی حزب محسوب می شود. این حزب جامعه ای را اسالمی می داند که در آن ارزش های اجتماع

از ی می داند.بنیاد روابط اجتماعی حاکم باشد. حزب همچنین نقش فقیه و والیت فقیه در عینیت یافتن ارزش های اسالمی را

 لف برگزاریای مخادگی و مقاومت در برابر لیبرال ها و مقابله با اندیشه هجمله کارکردهای حزب جمهوری اسالمی، ایستا

 انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی بود.

ن حزبی تأمی ادرهایبه دلیل کثرت اشتغاالت رهبران حزب، که رهبران انقالب نیز بودند، خألها و نیازهای اساسی حزب و ک

ر داد تا دست به دست هم زب رخ داد. همه عوامل اینچنینی دیدی در حنمی شد و با شهادت رهبران حزب نیز افت شد

ه از امام ب اجازنهایت آیت اهلل خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، انحالل حزب را بهتر از وجود آن تشخیص دادند و با کس

 امت، حزب منحل گردید.

، که بوجود آمد ب نیزیه در سازمان مجاهدین انقالدر همین زمانها، بحث های اختالفی در مسائل اقتصادی و اختیارات ولی فق

 د.ت کردندر آن جا نیز با نامه نماینده امام خمینی در این سازمان، ایشان با انحالل این سازمان نیز موافق

دند بوجود آور« یت مبارزروحان» روحانیون طرفدار امام در تهران، تشکلی به نام  56: در اواسط سال جامعه روحانیت مبارز. 2

اشتند. از عهده دکه برنامه ریزی راهپیمایی ها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعارها و در مجموع سازماندهی نهضت، را بر

ی اشاره فسنجانرموسسین این تشکل می توان به بزرگانی چون آقایان بهشتی، مطهری، مفتح، باهنر، مهدوی کنی و هاشمی 

در  شکل روحانیر این تمنتهی به پیروزی انقالب در جامعه رخ داد، اهمیت و تأثیکرد. نگاه به سیر اتفاقاتی که در سالهای 

دان می ه ای بمبارزات را به خوبی نمایان می سازد. حضور اعضای برجسته این تشکل در شورای انقالب نیز اهمیت ویژ

 بخشد.

که برعهده  78تا  68ه قضاییه از سال ریاست جمهوری آیت اهلل خامنه ای و پس از آن هاشمی رفسنجانی، همچنین ریاست قو

ه ک –و دوم  ای اولهآیت اهلل یزدی بود، از مهم ترین مناصب اعضای جامعه بود. در مجلس نیز، ریاست قوه مقننه در دوره 

ی بود که اصب مهم، از دیگر من-که بر عهده ناطق نوری بود  –و دوره های چهارم و پنجم  –بر عهده هاشمی رفسنجانی بود 

امعه وهای جاختیار اعضای جامعه روحانیت بود. اکثریت مجلس نیز، به جز دوره های سوم و ششم، در اختیار نیر در

 روحانیت و هواداران آن بود.



 

 

صر نوان یک عنا به عدر مورد مواضع و دیدگاههای این تشکل روحانی نیز باید گفت که از لحاظ سیاسی، والیت مطلقه فقیه ر

ش دولت اهش نقوعیت نظام را از آن می داند. در اقتصاد نیز به بخش خصوصی و مشارکت مردم و کمهم تلقی کرده و مشر

. کید می کندالب تأتوجه ویژه ای دارد. در امر فرهنگی نیز یک گرایش سنتی قوی را تجویز و به حفظ ارزش های معنوی انق

 اشته باشیمتاری دعضو جامعه بین الملل هستیم رف در سیاست خارجی هم نگرشی باز دارند؛ بدین ترتیب که معتقدند ما که

 که دیگران ما را تحمل کنند. به جرأت می توان این تشکل را پدر معنوی جریان اصولگرا نامید.

وحانی تشکل ر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را باید معتبرترین و تأثیرگذارترینجامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 3

به  40ی در سال م خمینکل سابقه طوالنی دارد، اما نقطه اوج فراگیر شدن جامعه مدرسین به معرفی امابرشمرد. هرچند این تش

 عنوان مرجع علمی علی االطالق جهان تشیع می گردد.

 می توان سه دوره تاریخی را برای فعالیت این تشکل برشمرد:

 ای درسی حوزه یهمچون اصالح و تکمیل برنامه ه : از زمان مرجعیت امام و با اهداف 1342تا  1340الف( دوره اول به 

قوانین  حکام وتحقیق در علوم و معارف اسالمی، تبلیغ و گسترش اسالم در داخل ایران و خارج کشور، سعی در اجرای ا

عضای برخی از ا ه کوششسیاسی، اجتماعی و ... مبارزه با طاغوت و ستمگران و ... پایه گذاری شد. در ایام دستگیری امام، ب

 جامعه، چند نفر از فقها و مراجع بزرگ طی اطالعیه ای مرجعیت امام خمینی را تأکید کردند.

 ر این ایامدود، از اینرو ب: از آنجا که هدف رژیم از تبعید امام فراموشاندن وی از اذهان مردم  1357تا  1342ب( دوره دوم : 

ی ژیم بهره مرعلیه  ر صحنه مبارزه نگه می داشت و از تبعید اماموظیفه جامعه مدرسین سنگین تر شد، چون باید مردم را د

دیگری افشاگری  وبعد فعالیت می کرد: یکی ترویج و گسترش دایره مرجعیت امام  2برد ، جامعه مدرسین در این ایام در 

 علیه رژیم شاه

اغوتی به زه با رژیم طر کرد. و از مبارتا کنون: از این زمان به بعد مسئولیت جامعه مدرسین تغیی 1357ج(  دوره سوم: از 

ای ولیت همشارکت در تأسیس و تثبیت حکومت اسالمی تبدیل شد و در چند جهت به تثبیت نظام کمک کرد: پذیرش مسئ

وم و ، تدریس علم دینیمربوط به نظام، تبیین و تحقیق در مسائل مورد نیاز نظام، اصالح و برنامه ریزی برای حوزه های علو

 سالمی، کمک به تأمین قضات مورد نیاز و ... است.معارف ا

جامعه مدرسین است.  یجمله مشارکت های سیاس م دوره ها و معرفی نامزد، ازحضور در عرصه سیاسی انتخابات در تما

شروع بودن سازمان مجاهدین انقالب و معرفی مراجع جایزالتقلید از دیگر اقدامات تأثیرگذار جامعه مدرسین محکم به نا



 

 

ست. برخی از چهره های این تشکل از جمله آیت اهلل جوادی آملی، آذری قمی و یوسف صانعی، هر یک به دلیل خاصی، به ا

 عقیده نویسنده گفتمان ساز نامیده شده اند.

 و بازاریان یانم از گروههایی اتالف از 1342 سال در اسالمی ی موتلفه های هیات جمعیت:  اسالمی ی موتلفه حزب  -4

 و بودند سیاسی مبارزات در سابقه با افراد از عمدتا اسالمی ی موتلفه خهای هیات اعضای. برآورد سر مذهبی های ماکن

. شدند جذب خمینی امام سوی به کاشانی اهلل آیت گذشت در از پس افراد این. بود اسالمی و دینی اندیشه آنها اصلی محرک

 را اصلی نقش ردادخ 15 نهضت اما کردند مخالفت رفراندم و والیتی و تیایال های انجمن ی الیحه با هیات این که چند هر

 نظام اقدام رینآخ عمال و اولین وقت وزیر نخست منصور علی حسن انقالبی اعدام.  است دانسته موتلفه سازماندهی برای

 موثری نقش مبارزه ندورا طول در جمعیت این هواداران و اعضا.  گرفت صورت میالنی اهلل آیت از مجوز اخذ با که بود آنان

 ماههای در و اشتهد اصناف و بازاریان اعتراضات سازماندهی و امام حضرت سخنرانی نوارهای و ها اعالمیه توزیع و چاپ در

 . داشتند اعتصابات و پیمایی راه تدارک در نیز رژیم عمر پایانی

 فراهم دیدج سازوکار تشکیالتی با برای را الزم تمهیدات 67 سال در موتلفه اعضای اسالمی جمهوری حزب انحالل با

  .دارد قبول راهنما و معیار بهترین عنوان به را زمان ولی فقیه رهنمودهای حزب این.  ساختند

 شهرستان و ها استان ههم در شعبه و دفتر داشتن.  نامید ایران سیاسی حزب ترین سابقه با باید را موتلفه حزب حاضر حال در

 اعالم و و راهیهم در اهتمام و روحانیت با دائمی و پیوسته ارتباط.  است سابقه پر حزب این های ویژگی از کشور های

 در و بودند رداربرخو مهمی جایگاه از نیز اصولگرا جریان مجموعه در حزب این. است حزب مشخصات از نیز آنان با مواضع

 کنند می عالیتف رهبری و امام خط پیروان جبهه عنوان با هک سیاسی تشکل و حزب 10 از بیش رهبری و کننده هماهنگ نقش

 . دارند نقش ایفای

 که جنگ و نقالبا نیروهای از جمعی 70 دهه در کشور دوقطبی فضای به توجه با: اسالمی انقالب گران ایثار جمعیت  -5

 1375 سال در ار انقالب رگرانایثا جمعیت تا شدند برآن گیرند قرار راست و چپ رایج های بندی دسته در خواستند نمی

 و پردازی یهنطر ، سازی گفتمان و نظام درون سیاسی های تشکل میان وحدت و همگرایی ایجاد برای تالش. دهند تشکیل

 یک گیری شکل و اسالم دین گسترش جهت در آنان.  است ایثارگران جمعیت های ویژگی جمله از نو های تحلیل ارائه

 . است آمده حزب اساسنامه در که است مواردی جمله از اسالمی های اندیشه یهبرپا اسالمی نمونه جامعه



 

 

 کشور ختلفم سیاسی های تشکل میان و وحدت همگرایی ایجاد و 78 تیر 18 حادثه از پس کشور فضای تالش برای تلطیف

 از حمایت و 80 خاباتانت در یتوکل از حمایت ، 76 انتخابات در نوری ناطق از حمایت.  دانست ایثارگران اعمال از باید را

 اعتقاد.  است حزب این های گیری موضع جمله از 84 سال جمهوری ریاست دوم دور در نژاد و احمدی اول دور در قالیباف

 . است حزب این دیدگاههای و مواضع مهمترین جمله از اسالمی حکومت تشکیل برای تالش و فقیه والیت به عملی التزام و

 « ایران اسالمی بادگرانآ ائتالف» که بود شهر شورای در انتخابات دوره دومین در: اصوگرایی تا راست واسط حد آبادگران  -6

 پچ میانه رو نیروهای از استفاده. نداشتند جناحی وابستگی وتعصب غالبا که نخبه نیروهای از استفاده.  کرد موجودیت اعالم

 ائتالف این. ودب جریان این استراتژی جناحی و باندی رفتارهای کوهشن و جذاب های شعار و گفتمان ، اصالحات جریان و

 از هفتم مجلس تانتخابا در پیروزی. بود آن ثمره نژاد احمدی محمود و شهرداری شد پیروز شورای شهر دوم انتحابات در

 ماهیت و اندیشه تبین و هویت تعریف باز به تصمیم جریان این جمهوری ریاست انتخابات نزدیکی در.  بود آن نتایج دیگر

 .بود اقدام این محصول اصولگرایی که پرداخت افکارعمومی برای خود

 طلب: اصالح یا چپ جریان شناسی جامعه و مفهومی تبین:  سوم بخش

 .منابع دگرکنی و کنون تا پیدایش از چپ جریان:  الف

 و لیبرال های نیرو حزب. گرفت شکل یستیکمون اعتقادی گرایش و مذهبی گرایش پایه بر چپ ایران در:  سنتی چپ -1

 پسس و جمهوری حزب سپس انقالب مجاهدین سازمان در اختالفات خودنمایی برای را زمینه حاکمیت شدن یکدست

 کرد. فراهم مبارز روحانیت جامعه

 گرایی دولت از دفاع ،یحداکثر دیم تجویز ، امور اداره در گرایی تمرکز از دفاع ، تند و رادیکالی های تضاد به شدید گرایش

 دفاع باالخره و ، ستیزی استکبار ، اجتماعی عدالت از دفاع و محرومان از  طرفداری ، سازی خصوصی با مخالفت ، حداکثری

 انقالب اول دهه در اسالمی چپ جریان های ویژگی از دانستن امور تمامی در الخظاب فصل را ، و ویفقیه مطلقه الیتو از

 . داشت دست در را انقالب اول دهه حاکمیت جریان این.  است اسالمی

 آمریکا با رابطه گونه هر جناح این.  دانست م امور لوحه سر را انقالب های آرمان و افکار صدور و  ستیزی غرب سنتی چپ

 می محدود بطور را وآن بود مخالف تولیدی های واحد گسترده سازی خصوصی با سنتی چپ. کرد می رد شدت  به را را

.  است برخوردار کمتری اولویت از اجتماعی عدالت با مقایسه در اقتصادی رشد و توسعه ، جناح این دیدگاه در.  پذیرفت



 

 

 فرهنگی تهاجم معتقد وجود به چپ جناح. دانست می پذیر امکان بندی سهمیه نظام طریق از را اجتماعی عدالت جناح این

 .داند می موثر امر این در را داخلی عوامل  اما بود

 نخست) ار خود دیدگاههای عمال چپ جناح کشور خارج و داخل در  تغییرات از  برخی به توجه با و زمان گذشت با

 به بود نزواا و قدرت افول دوران که ایام این در سنتی چپ جریان.  شد جانشین و داد دست از....(  مجلس ، وزیری

 . آورد روی تشکیالتی و ای نهرسا های فعالیت گسترش و پردازی نطریه ، کارسازی

 از.  سود جست مدرن چپ عنوان با ای دوره از اصالحات دوران به انتقال برای سنتی چپ جریان: مدرن چپ -2

 خود نفوذ ایبر جایی آنها میان شکاف ایجاد با و کرد یادگیری سنتی راست های ریزش از که بود آن مدرن چپ مشخصات

 در وتازه پا نو جریان یک باید را جدید چپ طیف.  است اقدام این از نمادی سازندگی انکارگزار حزب تشکیل.  کرد پیدا

 از اندنم دور از پس ، شده تشکیل سنتی چپ طیف از اغلب که جریان این.  دانست ایارن در وسیاسی اجتماعی عرصه

 روی تند با نو پچ. آمد بازنگری و نوآوری ، تحدد شوی به رو ، دانشگاهی و علمی مراکز در حضور با ، 68 سال در قدرت

 اصل ریبهت.  دارد تاکید جمهوریت عنصر بر ها طیف سایر از بیش و است مخالف اقتصادی امور صرف شدن دولتی و

 .باشد می زدایی تنش اصل نیز آنها خارجی سیاست

 چپ ، فقیه والیت زمینه در.  مکنی می ذکر اجمال به که کرد تغییر سنتی چپ به نسبت  مدرن چپ اعتقادات و مفاهیم برخی

 بر همچنین ناحج این. داند می اساسی قانون به محدود را وی اختیارات و دانسته قانون از را فقیه ولی مشروعیت مدرن

 شکلم و  اآنه نه نفی و است معتقد غرب نتمد نقد به خارجی سیاست مورد در و کند می تاکید احزاب فعالیت ضرورت

 .زدگی غرب نه داند می زدگی معوا را جامعه امروز

 در که بود 76 سال جمهوری ریاست انتخابات در پیروز گروههای عنوان خرداد دوم جبهه : خرداد دوم جبهه -3

 و( مشارکت حزب) طلب اصالح ،( کارگزاران) مدرن چپ به( روحانیون مجمع) سنتی چپ از ای گسترده طیف برگیرنده

 نپاید دیری. بود مخالف جریان حذف و مخالفت آنها اشتراک وجه تنها که گرفت می بر در را مذهبی ملی جریان از هایی الیه

. تابیدند نمی بر را انقالب مجاهدین سازمان و مشارکت طلبیراانحص و ساالری پدر گروهی.  گرفت باال آنان اختالفات که

 بود خرداد دوم رادیکال جریان این اما .بودند مخالف گرایی افراط با هم برخی ، قدرت کسب و خواهی سهم سر بر جمعی

 مشهور جامعه سطح در جریان کل نماینده عنوان به ، تشکیالتی کار و پردازی نظریه ، سازی گفتمان داشتن قدرت دلیل به که

 و تحصن ، رفراندم ، حاکمیت از خروج طرح«  دوگانه لوایح » و «گانه دو حاکمیت طرح» چون مواضعی و ههادیدگا.  شد



 

 

 مواضع اتخاذ باید عالوه بر را جریان این قدرت افول. بود جبهه این مواضع جمله از طلبی قدرت و شکنی ساختار ، عفااست

 .دانست اصالحات مدنی و جامعه مانند مفاهیم برخی ، در ابهام داشتن دررادیکالی

 .کنند ارئه اصالحات از مانع و جامع تعریف نتوانستند خواند می طلب اصالح را خود که ها خردادی دوم: اصالحات -4

. بود آن سکوالر وعن از آنان نظر مورد اصالحات ، ها خردادی دوم نظر مورد اصالحات های ویژگی در ابهام وجود بر عالوه

 الخطاب فصل انگاشتن نادیده آن از شد منظور معلوم و شد تبدیل خود ضد به اما بود طلبی اصالح های مولفه از گرایی قانون

 سکوالریسم، ، نگاریا نفع ، گرایی فرد چون اصولی پایه بودند جبهه این های شعار از که نیز مدنی جامعه. بود قانونی های

 با همچنین افراطی، انطلب اصالح. است سیاست از دین جدایی ا مبلغکارآش و است استوار گرایی تکثیر و پلورالیسم اومانیسم،

 گذر لعابی برای و گرن می توان آن را که دادند گسترش جامعه در را گرایی تفکر ، تسامح و تساهل از گرایانه نسبی اهینگ

 .دانست اسالمی نظام های مرز و مقدسات و عقاید از

 ضعف ، تمانیفس فقدان اصالحی، فرهنگ فقر همچنین. بود طلب اصالح جریان معضل بزرگترین راهبرد، فقدان شک بی

 باید جناح این یها معضل دیگر از را... و  مفرط زدگی جناح ، اجماع قابل گفتمان و منشور فقدان ، تشکیالتی و نهادی

 .برشمرد

 جریان این سیاسی های تشکل و احزاب مهمترین

 و خمینی امام رهبری به معتقد سیاسی گروه هفت وحدت از مجاهدین سازمان:  یاسالم انقالب مجاهدین سازمان -1

 این. موحدین و منصورون فلق، فالح، صف، یتوحید ،بدر توحیدی ، واحده امت شد، یلتشک شاه رژیم علیه مسلحانه مبارزه

 پاسداران، سپاه تشکیل در فعال مشارکت: داد انجام انقالب به مهمی خدمات (61-58) خود فعالیت اول دوره در سازمان

 اهلل آیت از ازمانس یو درخواست پی در خمینی امام ... و کودتا سازی خنثی برای تالش کردستان، در انقالب ضد با مقابله

-شکل در اعضا میان اتاختالف کاشانیراستی انتصاب با. کردند منصوب سازمان آن در خود نماینده عنوان به را کاشانی راستی

  .شد مطرح(  امام نماینده جایگاه و اختیارات حدود مخصوصا) جدیدی های

 از برخی خروج. کرد افول شدت به کرد، می سیاسی فعالیت علناً و خارج نظامی حالت از سازمان که( 65-61)دوم دوره در

 کاشانی راستی اهلل آیت باالخره.  است افول این دالیل از... و جبهه به رفتن ، نظامی های نهاد به آنان رفتن و نیروهای

 از) سازمان این سوم ی دوره.  گرفت رقرا امام موافقت مورد که کرد را آن انحالل درخواست از امام و اعالم را خود یاستعفا

 این اعضای. گرفت فعالیت مجوز کشور وزارت از 70 سال در سازمان این. شد آغاز متفاوت اهدافی با( کنون تا 70 سال



 

 

 از بعد پروه این مواضع. بودند داده استعفا آن از امام نماینده با اختلالف دلیل به 61 سال در که بودند کسانی عمدتا سازمان

 مجاهدین سازمان علنی و آشکار حماین. بود راست احنج و هاشمی دولت عملکردهای یبرخ از انتقاد عمال ، حیات تجدید

 سازمان آن مردم به خطاب ایبیانه ارانتش با ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه گردید، باعث او هتاکانه اظهارات و آغاجری از

 .کند اعالم دینی مشروعیت فاقد را

 آمریکا با رابطه و رهمذاک طرفدار را خود که است جریانی سردمدار امروز ، بود امریکا جدی مخالف ابتدا در که سازمان این 

 التزام عدم و نیتروحا با آنان مخالفت سازمان درباره دیگر و نکته. کند می حمایت مردم دست به امور واگذاری از و ست

 . است بوده(  خمینی امام دوران در حتی) فقیه والیت به آنها

 78 سال در گاهدانش کوی حادثه و 60 سال در وزریری نخست دفتر انفجار مانند مبهم نقاط برخی سازمان این پرونده در

 .دارد وجود

 سازمان اختالفی مسایل همان تقریبا روحانیت جامعه از روحانیون مجمع انشعاب ریشه :مبارز روحانیون مجمع -2

 با.  گرفت تصور خمینی امام تایید با انشعاب این 67 سال در حال هر به.  است اسالمی مهوریج حزب و خلق مجاهدین

 معرفی امام خط صیلا نماینده و غنا و فقر با مبارزه و محمدی ناب اسالم پرچمدار را خود که مبارز روحانیون مجمع تشکیل

 از را سوم سمجل های کرسی اکثر خود های شعار اب توانست مجمع.  رفت فرو سکوت و انزوا در روحانیت جامعه کرد می

 به و اندکی زمان دتم گذشت با اما. بود چپ اختیار در کشور اجرایی و مدیریتی نظام اصلی شاکله ایام این در. کند خود آن

 هدور در عمجم سلبی مواضع همچنین و تشکیالت دادن سامان و سازی کادر کشور، امور در حزب اصلی کادر روحض دلیل

 که بود واضح رنقدآ افول این. برشمرد مجمع افول اصلی علل از باید را خمینی امام رحلت با .شد آغاز آن افول ،هاشمی ی

 .نیافتند راه مجلس به مجمع اعضای از یک هیچ مجلس چهارم ی دوره در

 ؛بازگشت رتقد به خود یاصل اعضای از خاتمی جمهوری ریاست با و 76 خرداد در گیری کناره و افول از پس مجمع این

 مانند حانیونرو مجمع دیدگاههای و مواضع در جدی تغییر دوره این در. گرفت قرار حزب این اختیار در نیز ششم مجلس

 این های گری اطیافر با همراه قدرت در حضور هم باز اما.  شد اشاره بدان گذشته در که داد رخ چپ جناح تشکیالت دیگر

 در و رفتن نارک سیاست صحنه از گذشته خالف بر بار این شد. البته قدرت صحنه از آنها حذف بسب مجددا که بود جریان

 انشعاب با یزن اخیرا مجمع این. پرداخت سایت و روزنامه انتشار و حزب تشکیل به و کرد می شرکت ها انتخابات یهمه

 . ستا ملی اعتماد حزب ایجاد و ازآن کروبی مهدی خروج آن و شد روبرو دیگری



 

 

 انقالب، از پیش های سال در. گردد یم بر انقالب از بیش به دانشجویی جنبش فعالیت سابقه :وحدت تحکیم دفتر -3

 جنبش نقالبا از پس. مسلمان دانشجویان سازمان تا خلق فدایی های چریک از :داشت متددی سخنگوهای و نحامیا جنبش

 و خلق ی فداییچریک ها مانند هایی جریان.  پرداخت خود نقش عریفت باز به انقالب شرایط از درست  درک با دانشجویی

 دیگر که) ماما خط پیروی دانشجویان اقدام مهمترین. شدند حذف صحنه از مردم روبروی گرفتن قرار با خلق مجاهدین

 خواهانه عدالت جنبش این اصلی گفتمان 67 تا 60 های سال در.  بود آمریکا سفارت تسخیر( بود مهمی دانشجویی تشکیالت

 این در تحکیم ردفت. یافت افزایش صنفی مسایل به مندی عالقه و حکومت به انتقادی های گرایش 76 تا 67 سال از ، بود

 دانشجویی یتفعال عرصه وارد هم ریدیگ گویانسخن دوره این در. کرد می دفاع روحانیون مجمع مواضع از آشکارا دوره

 .  اند هجمل این از «طبرزدی رهبری به دانشجویی تشکل» و «دانشجویی بسیج» ،«دانشجویان اسالمی جامعه». شدند

 زدگی سیاست و طلبی انحصار ،ها گری افراطی بخشید اما محوریت دیگر بار را تشکل این 76 انتخابات در خاتمی پیروزی

 در سکوالر فتمانگ بدتر همه زا و طلبی انزوا ، انشعاب در  انشعاب آن از پس و کرد وارد آن پیکر بر خالصی تیر مفرط

 در دانشجویی جنبش و تحکیم دفتر از انشعاب اولین گفت باید.  گرفت فرا را تحکیم از ای الیه ، نطام با مخالفت رویکرد

 در.  شد اضافه دانشجویی شکل به دانشجویی بسیج 71 سال در سپس. داد رخ دانشجویان اسالمی جامعه عنوان با و 65 سال

 وحدت متحکی دفتر شیراز طیف 80 سال در سپس.  گرفت شکل مستقل دانشجویان اسالمی های انجمن دیهاتحا 77 سال

 .ددا رخ فراوانی انشعابات نیز عالمه طیف خود در. ستنده سکوالر عالمه طیف یاعضا اکثریت. شدند معروف

 پنجمین آستانه در و اشمیه جمهوری ریاست دوران در مدرن راست و سابق چپ جریان: سازندگی کارگزان حزب -4

 چپ، جریان یریگ کناره از پس که کارگزاران جریان. کردند موجودیت اعالم کارگزاران عنوان با مجلی انتخابات ی دوره

 این با. ردک آغاز راست جناح علیه را حمالتی و شد عرصه سیاست وارد دانست می راست جناح برای جدی رقیبی را خود

 توان می حزب نای های دیدگاه و مواضع مهمترین از. کرد خود آن از را پنجم مجلس های کرسی راکث روحانیت جامعه حال

 جانبه، همه و سیاسی تمشارک طرفدار آمریکا، با رابطه و مذاکره طرفدار زدایی، تشنج به اعتقاد:  کرد اشاره موارد این به

 برای اسیاس قانون تغییر خواهان همچنین حزب نای. جامعه در دین نقش تدریجی کاهش و اجتماعی مظاهر شدن کمرنگ

 داشت دور نصافا از نباید حال این با. بود قانونی دوره از پس رفسنجانی هاشمی جمهوری ریاست تداوم شدن پذیر امکان

 عرصه در یزدای شتن و جامعه سیاسی فرهنگی فضا شدن بازتر و جنگ از پس کشور سازندگی در سازندگی کارگزاران که

 داشته است. تقدیر قابل خدمات و الملل بین



 

 

 میان در که چرا نباشد، امام خط پیرو مسلمان دانشجویان شانه های بر مشارکت حزب: اسالمی ایران مشارکت حزب -5

 13 در بودند که امام خط پیرو مسلمان دانشجویان همان ، گذار تاثیر و ، اسامی عمدهحزب اولیه موسسان از تن 110 فهرست

 قانونی دوره قضایان با بالفاصله که بود ساخته دولت احزاب دست ازآن مشارکت حزب. کردند تسخیر را آمریکا ارتسف آبان

: برشمرد ها ویژگی این دارای را مشارکت حزب توان می کلی نگاه یک در. آغازکرد را خود افول خاتمی محمد دولت

 محور. شخص حزبی و دموجو وضع با مخالفت نهاد جدید، گفتمان ، فراگیر تشکیالت

 شوراها قاطع راکث و کرد عمل موفق خرداد دوم جبهه رهبری و مدیریت نقش در  مشارکت حزب شوراها انتخابات اولین در

 ششم مجلس در. گرفت اآنه از بعد دروه در را شوراها این ، آنها طلبانه قدرت و ضعیف بسیار عملکرد اما. افتاد آنان بدست

 حذف باعث نهایت رد که آورد بوجود فضایی خود عملکرد با هم باز لی و افتاد خرداد دوم جبهه دست به ها کرسی اکثر نیز

 گردید. نیز صحنه این از آنان

 و شریعتی و سروش طرفداران از بود ترکیبی ولوژیئاید:  ولوژیئاید -1:  کرد وارد مشارکت حزب بر توان می که ینقد چند

 نهایت به و راطیاف رفتاری حزب این:  رفتار -2. شد می ترویج سکوالریسم گفتمان با که خواه تجدد اندیشان نو برخی

 سیاسی احزاب نارگا نقش که مکتوب های رسانه و نشریات و مطبوعات اکثر:  مطبوعات -3.  داشت انحصاری و رادیکالی

 ایجاد. بودند شده بمخر نقش دارای و دبودن داده قرار کار دستور در را قدرت گرفتن بدست برای تالش را برعهده داشتند و

 مطبوعات این رهایکا جمله از اسالمی های اندیشه تضعیف برای تالش کشور، نهادهای میان تقابل ، مردم در بدبینی یأس و

 ایران داخلی یتوضع خصوص در جامع تحلیل فقدان به مشارکت حزب بر وارده نقد بزرگترین شاید:  تحلیل بحران -4.بود

 آینده جریان و نداشتن برنامه آینده نگرانه برگردد. و ها خردادی دوم عصر در

 فقهی، مسایل با رابطه در حتی ها برداشت و دیدگاهها ، افکار در تفاوت :قم علمیه حوزه ومدرسین محققین مجمع -6

 جریان برابر در و سیاسی مسایل در جمعی حرکت یک ایجاد باالخره و اسالمی حکومت باب در نگری آینده و اعتقادی

 بوده قم علمیه ی حوزه در سیاسی گروه این تشکیل های انگیزه ترین اصلی از( حوزه علمیه قم مدرسین جامعه)  رقیب

 طریق از پویا و ناب ماسال طرفداری از. کرد جستجو تبلیغات دفتر در یتبایس را محققین مجمع تشکیل های ریشه. است

 تشکل این اعتقادات مهمترین از ایران اسالمی جمهوری نطام و اساسی قانون چارچوب رد فعالیت فقه پویا از های برداشت

 اعتراض .آید می بشمار خرداد دوم جبهه گانه 18 های گردهمایی اصلی اعضای از یکی تشکل این. شود می محسوب سیاسی

 مواضع دیگر از. است مجمع این اتاقدام مهمترین از ،آن از جلوگیری برای مراجع از درخواست و آغاجری اعدام حکم به



 

 

 به اعتقاد و مرجعیت شدن شورایی طرح ، یزدی  مصباح اهلل آیت به انتقاد ، نهم دولت از انتقاد به توان می مدرسین مجمع

 .کرد اشاره فقیه ولی اختیارات بودن محدود

 کرد عمل خود حزب تشکیل عدهو به کروبی مهدی ، نهم جمهوری ریاست انتخابات از پس ماه 4: ملی اعتماد حزب -7

 اعتماد وزنامهر همچنین کروبی.  گرفت عهده به را ملی اعتماد حزب کلی دبیر خود ، مرکزی شورای عضو 52 ابانتص با و

 در هم آن نهم باتانتخا در چشمگیر رای گرفتن. نیافت توفیقی ای ماهواره کانال اندازی راه در اما ساخت منتشر را ملی

 در چشمگیری سبنف اعتماد زمینه ، بودند نکرده حمایت کروبی از هم روحانیون مجمع اعضای و جناحی نیارا که شرایطی

 به را قاداتانت نوک حزبش تشکیل از پس وی. کرد تحریک انشعابات و حزب اندازی راه به را بوجود آورد و وی کروبی

 .بپردازند خودشان اصالح به اول درجه در که خواست آنها از و کرد می متمرکز طلبان اصالح هرم سرأ

 وی از مهوریج ریاست نهم انتخابات در تنها نه روحانیون مجمع اعضای که بود این بود ناگوار کروبی برای که چیزی

 و فراگیر حزب یک اندازی راه با است تالش در کروبی. کردند گیری موضع نیز وی علیه آنها از برخی که نکردند حمایت

 .یابد دست کشور در قدرت سی هایکر به روحانی غیر

 خمینی امام زا سخنی شده گفته سخن خارجی و داخلی های سیاست از تفضیل به که آن دوم کنگره در و حزب نامه مرام در

 است. نیامده رهبری در فقیه والیت و

 سوم جریان: چهارم بخش

 ینکها آن و هستند مشترک اصل یک در اهآن همه که است هاییلتشک و هاگروه احزاب، اشخاص، عنوان سوم جریان

 قابل جریان ینا البته. شود خارج عمده جناح دو این حاکمیت از دیبا کشور و آمده رس به راست و چپ جناح دو حاکمیت

 .است نظام مخالف و موافق گروه دو به تفکیک

 نظام موافق:  الف

 خود جدید نظام با را حوزه سنتی آموزشی نطام انقالب از پیش هایسال در حقانی مدرسه گزارانپایه :حقانی مدرسه .1

 علوم مانند علوم از بسیاری همکارانش و بهشتی اهلل آیت. نهادند بنا حوزه آموزشی نطام در جدیدی سبک و کردند تلفیق

خود مدرسه  درسی برنامه در را فارسی ادبیات و انگلیسی زبان غرب، فلسفه شناسی، جامعه اقتصاد، ادیان، تاریخ طبیعی،



 

 

 یدهه برای نیرو تربیت در فراوانی اهمیت همچنین و قم 57 – 56 هایسال حوادث در مهمی نقش مدرسه این. گنجاندند

 .شود می شناخته( بهشتی و قدوسی) شهیدین نام با اکنون هم مدرسه این. داشت اسالمی انقالب اول

 فلسفه حوزه در آمد سر ناداتاس از و قم علمیه حوزه نام به جتهدانم و استادان در: یزدی مصباح محمدتقی اهلل آیت .       2

 تاکتیک مبارزه، ندورا در وی .است بوده آن ثابت عضو کنون تا قم علمیه حوزه مدرسین جامعه تاسیس ابتدای از. باشد می

 و امام از حمایت در یهاطالع و بیانیه 118 از بیش در وجود این با. کرد انتخاب درگیری و مقابله جای به را فرهنگی مبارزه

 جمله از تقامان نشریه انتشار و باهنر و رفسنجانی هاشمی همکاری با بعثت نشریه انتشار .است دهمآ وی یامضا نهضت

 لیئسام از دیگر یکی .بود شاه رژیم علیه نشریات ترینرادیکالی و تندترین از یکی انتقام نشریه. است وی مبارزاتی کارهای

 .بود شریعتی هایدیدگاه و افکار به مصباح انتقادات داد  رخ انقالب از پیش هایسال در که

 جلسات. رشدظاه فکر تولید و اندیشه حوزه در نظر صاحب و متفکر روحانی یک نقش در انقالب پیروزی با یزدی مصباح

 جریان در. ستا علمی عرصه در وی حضور جمله از انقالب اوایل در مادی نطرانصاحب با بهشتی شهید کنار در او مناطره

 راه به را مینیخ امام پژوهشی و آموزشی موسسه از مدتی پس و داشت ایبرجسته نقش مصباح اهلل آیت نیز فرهنگی انقالب

 .انداخت

 و سکوالر یکردرو و گفتمان با خرداد دوم اطیافر طیف که هنگامی. است خرداد دوم جریان از پس یزدی مصباح حضور اوج

 پرداخت، آن بنیادی کانار و نظام کلیت در هشبه ایجاد به و کرد نفوذ مقننه و مجریه یقوه یبدنه در براندازی ادبیات یدارا

 و انحرافات و بهاتش سیل و سکوالریستی و التقاطی جریان با یمقابله به که بود ایبرجسته سردمداران از یکی یزدی مصباح

 جمعه نماز هایخطبه از قبل هایسخنرانی سلسه گرفتن عهده بر زمینه این در وا جدی حرکت اولین. پرداخت تحریفات

 او. دادمی اسخپ خرداد مدو شبهات مطرح شده از سوی جناح و انحرافات به تریبون این در وی. بود 76 اواخر از تهران

 این. پرداختمی شبهات رفع و گریروشن به مختلف هایتریبون از گیریبهره و مختلف هایشهرستان به مسافرت با همچنین

 وی سوی به هوابست مطبوعات و خرداد دوم جریان سوی از انتقادات و اتهامات سیل گردید باعث یزدی مصباح ایستادگی

 .نمود ایستادگی همچنان وی اما کند خالی را میدان شاید که گردد روانه

. بود کشور 70 دهه در سوم یکی از نمادهای جریان تجمعی این :اسالمی انقالب هایارزش از دفاع جمعیت       -3

 تشکیل هایعلت تریناصلی از هاارزش از دفاع و مردم قبول مورد جریان یک فقدان از ناشی سیاسی خال به پاسخگویی

 نامزد کمتر و بود راست و چپ جناح هایتسلی از یاشتراکات هفتم، لسمج در حزب این انتخاباتی فهرست. بود حزب

 به هاارزش از دفاع جمعیت کل دبیر ،شهریریدیمحم هفتم، جمهوری ریاست انتخابات در. خوردمی چشم به قلیمست



 

 

 بدین. بود حزب این فراروی جدی مشکالت و هاچالش از حکایت ؛ آراء اندک ویشد عرصه وارد مستقل کاندیدای عنوان

 .کرد عنوان حزب تعطیلی برای ایبهانه را حزب اباتانشع و ولیتئمس کثرت 77 سال در ای بیانیه در جمعیت ترتیب

 دین جامعیت( نباشد ادتض در واقعی های نیاز با که زمانی تا) مردم رای بودن مشروط اساسی، قانون از فقیه ولی بودن فراتر

 المللی، ینب منطا تغییر لزوم کشور، در رسانی اطالع آزاد جریان از طرفداری قدرت، کسب برای احزاب وجود امور، در

 .است جمعیت این هایدیدگاه و مواضع جمله از اقتصاد اتکایی ودخ و آمریکا با مخالف و تهاجمی یاستس طرفدار

 25. دادند یلتشک را انقالب مجاهدین سازمان دیگر، گروه شش با که بود منصورون گروه اعضای از :رضایی محسن     -4

 پس وی. بود سمت ینا در( سال 16) 76 سال تا و کرد دریافت امام از را اسالمی پاسداران سپاه فرماندهی حکم که بود ساله

 تالش وی. ذاشتگ سیاسی و فرهنگی فعالیت عرصه به مگا تهران دانشگاه از اقصاد دکتری مدرک اخذ با سپاه از خروج از

 سیاسی عالیتف پیگیر هم و ندنداشت قبول را راست و چپ معمول بندیجناح هم که را افراطی چپ و راست نیروهای نمود

 اوسط در که ماهنامه اندازیراه. بود انقالب نیروهای وفاق ،رضایی گفتمان. کند منصوب خود یاران اول حلقه عنوان به بودند

 ار بازتاب مسیر همان اکتابن سایت نیز اکنون. اوست هایفعالیت جمله از بازتاب سایت اندازیراه و ایستاد باز تفعالی از کار

 کاندیداتوری از تانتخابا برگزاری روز به مانده ساعاتی در اما کرد شرکت جمهوری ریاست انتخابات در وی. دهدمی ادامه

 کشور توسعه الهس 20 انداز چشم سند اجرایبه  را خود اصلی دغدغه و بوده تشخیص مجمع دبیر اکنون هم وی. داد انصراف

 .است کرده معطوف داشته آن تدوین و طراحی در اساسی نقش وی خود که

 نظام نتقدم و مخالف -ب

 بازرگان مهندس گذشت در زمان تا انقالب پیروزی از پس ایران در آزادی نهضت فعالیت اوج :ایران آزادی نهضت -1

 دولت . است کشور در آزادی نهضت حضور موارد از او توسط جزبی کابینه یک تشکیل و بازرگان وزریری نخست بود

 کناره از پس هضتن این. کرد گیری کناره آن از امام، نگاه و انقالب با هایش اختالف و ها تفاوت شدن علنی از پس موقت

 .شد ظاهر انقالب های دولت سیاست منتقد نقش در و آورد بدست را نظام اپوزیسیون نقش قدرت، از گیری

 موضع آن، انحالل یبرا تالش و اساسی قانون خبرگان مجلس با مخالفت:  گرفت قرار امام انتقاد مورد آزادی نهضت اقدامات

 شد باعث ردموا این ؛آمریکا سفارت تسخیر به اعتراض ملی، جبهه اعتراض و ارتداد و قصاص ی الیحه مقابل در سکوت

 .کند عالما را قضایی و گذاری قانون و دولتی امور برای نهضت صالحیت عدم کشور وزیر به ای نامه در امام حضرت



 

 

 ریاست باتانتخا کاندیداتوری برای صالحیتش اینکه از پس وی. شد حزب کل دبیر یزدی ابراهیم بازرگان فوت زا پس

 تجدبد یدیدگاهها طرح و یسمسکوالر ترویج 76 خرداد دوم از پس نهضت تالش. کرد تحریم را آن شد رد 76 جمهوری

 بود. اساسی قانون و نظام تضعیف و مقابله برای هرجهتی در تالش کل در و نظرطلبانه

 می شمار به پهلوی عرصه در شاه رژیم به وابسته و دربار روحانی شاخصترین وی :شریعتمداری کاظم سید اهلل آیت -2

 و رفت وی دیدار به دندکر تحریم را وی با دیدار لماع که آذربایجان به شاه آمدن مراسم در 23 سال در انقالب از پیش و آید

 به او. شد واجهم علما واکنش با شریعتمداری خوش خدمتی این. بدهد وی به تومان هزار شاه شد عثبا که داشت اظهاراتی

 می تبلیغ را یو مرجعیت که بودند کسانی از ملی جبهه سران. رسید مرجعیت به بروجردی اهلل آیت رحلت از پس و رفت قم

 زیادی بسیار ناداس. کند مطرح را شریعتمداری جعیتمر ای گونه به کرد می سعی امام، تضعیف برای نیز شاه رژیم. کردند

 .دارد ساواک اب وی ریهمکا و شاه رژیم تایید و نهضت و امام با شریتمداری صریح های مخالفت از نشان که آمده بدست

با  مخالفت .بود نقالبا و امام مخالف باطن در اما داد می نشان انقالب با همراه ظاهر در را خود شریعتمداری انقالب از پس

 در نوژه دتایوک و -بود شریعتمداری حمایت تحت که حزبی – مسلمان خلق جمهوری حزب و آذربایجان انتصابات در

. شود یم محسوب قدرت کسب و نظام براندازی جهت در وی اقدامات و شریعتمداری صریح های مخالفت جمله از 59سال

 به وی نیتوما هزار 500 کمک. داشت شریعتمداری و زاده قطب همکاری از نشان که شد کشف 61 سال در نیز کودتایی

 اعالم نیز قم لمیهع حوزه مدرسین جامعه. برانگیخت  را مردم خشم کودتا، این در شریعتمداری مستقیم دخالت و کودتاگران

 ظاهری با و شیمانپ نیز شریعتمداری. نیست جایز دیگر او از تقلید و است داده دست از را مرجعیت شرایط شریعتمداری کرد

 ایانپ تا وی .باشد نداشته شرکت مشابه امور در دیگر که کرد تعهد استعفا ضمن و شد رظاه تلویزیون صحنه در مضطرب

 .برد سر به انزوا در( 1365) عمر

 سوبمح خمینی امام شاگردان از و شاهنشاهی دوران ی برجسته مبارزان از تردید بی او :منتطری حسینعلی اهلل آیت -3

. شد انقالب ی کاره همه ای گونه به ؛کرد آغاز را خود دخالت وهمکاری ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس وی. شد می

 رهبری نماندگی نهاد ولیتئمس کشور، قضات نصب و عزل ، تهران جمعه امام ، اساسی قانون تدوین خبرگان مجلس ریاست

 قائم اعالم منتظری اهلل آیت نمایی قدرت اوج. بود موارد این از وی، به امام فقهی اتاحتیاط از بسیاری ارجاع دانشگاه، در

 هاو مالقات در امور کشور یافت: بیشتری محوریت وی ،جایگاه این با. بود رهبری خبرگان مجلس توسط او رهبری مقام

 و ملی رسانه در وی به مربوط خبارا بازتاب وی، به کشور مسولین سوی از کار گزارش ارائه منظم، طور به عمومی های دیدار

 استقالل عدم چون عواملی گرفت؛ فاصله امام و نظام از تدریج به وی زمان گذشت با وجود  این با.  ...و ها روزنامه



 

 

 گردید باعث...  و منافقین و لیبرالها از پذیری تاثیر ، بینی بزرگ خود و خودمحوری سادگی، اجتماعی، و سیاسی شخصیت

 .اردکناربگذ را وی اسالم و نظام مصلحت خاطرب امت امام

 نادیده در کنیش حرمت و شکنی ساختار انقالب، دادگاههای تضعیف ، اسالمی انقالب نهادهای تضعیف به ماای این در وی

 ....و سپاه تضعیف هاشمی، جنایتکار مهدی باند از حصر و حد بی حمایت امام، رهنمودهای ندبو فصل الخطاب انگاشتن

 با مقابله به نیخمی امام رحلت از پس منتطری. بگیرند وی مورد در تصمیمی خمینی امام گردید باعث خت. این عواملپردا

 در ها صاحبهم برقراری اپوزیسیون، با گسترده ارتباطات. نکرد توجه راحل امام توصیه های به عمال و پرداخت نظام

 بطور رهبری و بانقال ضد وآمد رفت برای کانونی به حسینیه و فترد کردن تبدیل بیگانه، با رسانه های مستمر گقتگوهای

 آبان 23 در مچنینه. نداد رای آن به اساسی قانون بازنگری در وی. است دوران این در منتطری رویکردهای جمله از ،مستمر

 رهبری لیهع را میخات تا کرد تالش و کرد حمله نظام رهبری به سخنرانی یک در ، خاتمی جمهوری ریاست از پس و 76

 های شخصیت و شد پا بر وی علیه کشور تاسر سر در نیز ای گسترده تظاهرات. شد روبرو ویمنفی  پاسخ با که بشوراند

 .گفتند پاسخ وی هتاکانه اظهارات به مذهبی و سیاسی مختلف

 کتاب نتشارا. انجامید طول به 81 سال تا که کرد تصویب را حصر خانگی وی خاتمی ریاست به نیز ملی امنیت ایشورا

 نشان دمیپوشش استفتاء و پرسش های مر در دار جهت پرسشهای به پاسخگویی و متعدد های مصاحبه انجام و راتخاط

 .تداش رهبری و امام علیه منتطری یافته شدت و توزانه کینه ازمواضع

 ضدیت موضع به رورم به که بودند وی بیت و منتظری با مرتبطین از کدیور ومحسن نوری عبداهلل اصفهانی، طاهری اهلل آیت

 قرار نظام دافعانم و موافقان ردیف در ابتدا که بودند کسانی از نوری و اصفهانی طاهری. شدند کشیده نظام با مخالفت و

 .پیوستند نظام مخالفین جمع به سپس و داشتند

 اندیشان دین:  پنجم بخش

 :گرایان سنت:   الف

 علم تاریخ و فلسفه استاد و هم بازگشت ایران به های امریکاهدانشگا از التحصیلی فارغ زا پس نصر: نصر سیدحسین -1

 ما سرزمین در انسانی علوم و فلسفه آموزش متدولوژی داشت عقیده نصر. شد پهلوی فرح دفتر رئیس هم و تهران دانشگاه

 گراییسنت گفتمان فکری اصلی نماینده نصر نسیدحسی .یستنگر مشکل باید به بیرون به درون زاویه از تغییر کند و باید

 ،شیعی سلطنت توجیه برای تالش ،فوتص به گرایش گرایی، سنت به اعتقاد: از عبارتند نصر فکری آرای مهمترین .است



 

 

همزیستی  بر تاکید و (است بوده محورسلطنت امام نظر کرده گمان او) االسرار کشف کتاب در امام حضرت سخنان از طاستنبا

 .دینی پلورالیسم و ادیان وحدت نظریه ود

 :تجدد و سنت ناقدان:   ب

 و عقالنی استقالل رب تاکید دین، در خودگرایی لزوم: از عبارتند وی فکری هایمایهبن از برخی: طباطبایی جواد سید -1

 ساالری مردم فین دین، حقیقت بودن نیافتنی دست خواهی، تجدد بر تاکید و سنت از جدینقادی  شرع، به عقل التزام عدم

 .دینی

 و حداقلی دین مانند آرای فکری ملکیان از بسیاری. است فلسفه اسالمی به بیشتر او انتقادات: ملکیان مصطفی -2

 معنویت پروژه نیز وی هایدیدگاه مهمترین. دارد همخوانی بیشتر شبستری مجتهد و سروش افکار با دین از متعدد هایقرائت

 مانند تواندنمی مدرن انسان است معتقد وی. گرددمی باز سنتی داری دین بودن ناممکن بر تاکید و است یافته عقالنیت دین با

 یدنیا در وی عتقادا به. بپذیرد جدیدی بصورت را دین یا بردارد دین از دست یا :دارد راه دو و باشد داردین سنتی انسان

 .است شده عقالنی دین معنویت و نشسته صدر بر که است مستقل عقل جدید،

 گرایان تجدد – ج

 اول های مناظره. شودمی محسوب اسالمی انقالب از پس روشنفکران تاثیرگزارترین از شک بی: سروش عبدالکریم -1

 از تدریج به فرهنگی، انقالب شورای در عضویت از پس او. ساخت مشهور را او خلق یفدای هایچریک و توده سران با او

 در تردید یجادا وی به .بود سروش جدید پردازینظریه  اصلی کار کیان حلقه. رآمدد مخالفین صف در و رفتگ فاصله نظام

 .کرد معرفی انسانی علوم از بخشی عنوان به را آنها پرداخت و فقهی روایات و دین علوم منابع

 و لورالیسمپ بر تاکید یستی،یویتساپوزپ گرایش دین، در سکوالریستی رویکرد ایجاد علمی، روش و عقالنیت بر تکیه

 .است سروش اندیشه راهبردی بنیادهای جمله از لیبرال دموکراسی

 وی. کرد معرفی بشری تجربه عنوان به را قرآن وی اینکه از عبارتند وی هایاندیشه از یبرخ :شبستری مجتهد محمد -2

 .وحی محصول نه است پیامبر کریم سخن قرآن که کرد بیان را الحادگرانه نظر این بار اولین برای

 جوادی و مصباح هایهدف معتقد است) بشر حقوق: کرد بررسی توانمی حوزه این در را شبستری مجتهد هایاندیشه اهم

 ،(اسالمی دیکتاتوری–اسالمی دموکراسی-دموکراسی بر تاکید) دموکراسی و دین ؛(است هافرشته مال جعفری عالمه و آملی



 

 

 و جهان از پیامبر بینش و نگاه حاوی صرفاً و است تفسیری کامالً  نبوی کالم. است پیامبر کالم قرآن) قرآن وحی

 .نیست( ...و احکام) ینواه و اوامر انجام به الزامی گونههیچ شبستری اندیشه در(. هاستپدیده
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