




جریان شناسی سیاسی در ایران، بخش دوم
از جریان چپ تا اصالح طلبی

1-چــپ ســنتی: معنــا و مفهــوم چــپ از انقــاب فرانســه وارد ادبیــات سیاســی شــد. در آن زمــان 
بــه آن دســته از نماینــدگان کــه در قســمت چــپ پارلمــان مــی نشســتند مــی گفتنــد کــه اینهــا 

حامــی اقشــار متوســط و فقیــر و در مقابــل اشــراف، ســلطنت طلبــان بودنــد. 

ــتار  ــه خواس ــد ک ــی ش ــاق م ــی اط ــش های ــه جنب ــتم ب ــم و بیس ــرن نوزده ــوم در ق ــن مفه ای
بهبــود وضعیــت اقشــار فقیــر تــر مــردم و خواهــان عدالــت و آزادی بودنــد. اندیشــۀ مارکسیســتی 
در جهــان مدعــی دفــاع از چنیــن اندیشــه ای بــود. در ایــران نیــز چــپ بــا دو گرایــش اعتقــادی 

کمونیســتی و گرایــش مذهبــی شــکل گرفــت. 

ــی از  ــاری را در بخش ــا و رفت ــه ه ــا، اندیش ــش ه ــامی در1357، گرای ــاب اس ــا انق ــان ب همزم
روحانیــون، احــزاب و تشــکل هــای سیاســی- اجتماعــی شــاهد بودیــم کــه دارای ویژگــی هــای 
زیــر بــود: دفــاع از آزادی و عدالــت، حمایــت از محرومــان و مســتضعفان، مقابلــه بــا ســرمایه داری 
و خصوصــی ســازی، مخالفــت بــا ثــروت انــدوزی، دفــاع از حقــوق کارگــران در برابــر کارفرمایــان، 

و مخالفــت بــا امپریالیســم.

 ویژگــی هــای ایــن جریــان بــدون آنکــه از واژۀ »چــپ و راســت« مصطلــح در ادبیــات سیاســی 
بهــره گیــرد، در میــان احــزاب، جریــان هــای سیاســی و حتــی شــخصیت هــای روحانی طرفــداران 
جــدی داشــت. لیکــن در ایــام اول انقــاب بــه دلیــل ترورهــا، جنــگ، کودتاهــا و ... زمینــۀ ظهــور 

و بــروز جــدی پیــدا نکــرد. 

بــه هنگامــی کــه مجلــس شــورای اســامی در دور اول بــه عــدم کفایــت سیاســی بنــی صــدر رای 
داد، جریــان حاکمیــت بــه ســمت یکدســت شــدن حرکــت کــرد؛ ایــن وضعیــت شــرایط و زمینــۀ 
ــت  ــی درون حاکمی ــای انقاب ــان نیروه ــات نظــری در می ــور اختاف ــروز و ظه ــرای ب ــبی ب مناس
بــود. ایــن اختافــات از همــه زودتــر در ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی، حــزب جمهــوری 

اســامی و ســپس جامعــۀ روحانیــت مبــارز تهــران خودنمایــی کــرد.

 گرایــش شــدید بــه رفتارهــای تنــد، دفــاع از تمرکــز گرایــی در ادارۀ امــور، تجویــز دیــن حداکثری 
ــری و  ــی حداکث ــت گرای ــاع از دول ــوق شــهروندی، دف ــا و حق ــردن قلمــرو آزادی ه و محــدود ک
ــر و  ــان، حاشــیه نشــینان و اقشــار آســیب پذی ــاع از محروم ــا خصوصــی ســازی، دف ــت ب مخالف
طرفــدار عدالــت اجتماعــی، اســتکبار ســتیزی و باالخــره والیــت فقیــه را فصــل الخطــاب دانســتن 

در همــۀ امــور را بایــد از ویژگــی هــای جریــان چــپ اســامی در دهــۀ اول انقــاب برشــمرد.
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جریــان چــپ خواهــان اتخــاذ مواضــع رادیــکال و انقابــی در برابــر کشــورهای جهــان بــود و از 
نظــر آنــان صــدور انقــاب معنــا و مفهومــش همیــن بــود. در حــوزۀ سیاســت داخلــی هــم گرایــش 

بســته و محــدود در امــور و مخالفــت بــا انفتــاح فضــای سیاســی-فرهنگی کشــور بــود. 

ایــن گونــه اســت کــه بایــد بــه لحــاظ جامعــه شــناختی تاریخــی، جریــان چــپ را در مجموعــه 
حــوادث و رخدادهــای اوایــل انقــاب و در یــک جامعــۀ در حــال گــذار، قابــل بررســی دانســت.... 
ضعــف و ناتوانــی دولــت موقــت را کــه دارای تفکــرات لیبرالــی بــود، بایــد عامــل اصلــی در قــدرت 

یابــی چــپ در ایــران دانســت.

دیدگاههــا و مواضــع چــپ ســنتی: 1- صــدور انقــاب: چــپ ســنتی بــا اســتناد بــه متــون ســنت 
ــه مــی داد کــه در آن ، غــرب ســتیزی و صــدور افــکار و آرمانهــای  هــای دینــی، تفاســیری ارائ
ــه  ــنتی هرگون ــپ س ــاح چ ــکا: جن ــا آمری ــه ب ــت 2- رابط ــرار داش ــور ق ــرلوحۀ ام ــاب در س انق
ــوان یکــی  ــه عن ــکا را ب ــر آمری ــرد و مقاومــت در براب ــه شــدت رد مــی ک ــکا را ب ــا آمری رابطــه ب
از اهــداف اصلــی سیاســت خارجــی مــورد نظــر خــود عنــوان مــی کــرد. 3- خصوصــی ســازی: 
آنهــا بــا خصوصــی ســازی بــه شــدت مخالــف بودنــد و بــر آن بودنــد کــه بخــش هــای مــادر و 
اســتراتژیک اقتصــاد بایــد بــرای همیشــه در مالکیــت دولــت باشــند  4- توســعه و رشــد اقتصــادی: 
ــا عدالــت اجتماعــی از اولویــت  ــد کــه توســعه و رشــد اقتصــادی در مقایســه ب ــر آن بودن آنهــا ب
ــاد داشــت.  ــه درون اعتق ــر توســعۀ اقتصــادی متکــی ب ــاح ب ــن جن ــری برخــوردار اســت. ای کمت
بــه بیانــی دیگــر، پــای فشــردن بــر اســتقال اقتصــادی مســتلزم نفــی راه حــل هــا و الگوهــای 
ســرمایه داری و نفــی ادغــام در بــازار جهانــی اســت. 5- عدالــت اجتماعــی: جنــاح چــپ ســنتی 
عدالــت اجتماعــی را از طریــق نظــام ســهمیه بنــدی امــکان پذیــر مــی داســت... بــه طــور کلــی 
منظــور آنهــا از عدالــت اجتماعــی، تغییــر ســاختار اقتصادی-اجتماعــی کشــور در جهــت منافــع 
محرومیــن و نهادینــه کــردن ایــن خــط مشــی بــود.  6- تهاجــم فرهنگــی: طیــف چــپ ســنتی 
تهاجــم فرهنگــی را ناشــی از عــدم تــوازن در داد و ســتد و تولیــد فرهنگــی و وجــود نقــاط آســیب 
پذیــر فرهنــگ خــودی مــی دانــد و معتقــد بــود اعتــای فرهنگــی و فکــر در گــرو تعاطــی افــکاری 

و داد و ســتد اندیشــه هــا و فرهنــگ هاســت.

جریــان چــپ نــه تنهــا گفتمــان غالــب دهــۀ اول انقــاب را ایجــاد و رهبــری کــرد، بلکــه همــۀ 
ــا پایــان جنــگ هشــت ســاله عــراق علیــه  ارکان حکومــت را در انحصــار خویــش گرفــت. امــا ب

ــد ــان، مــردم خواهــان تغییــر شــرایط بودن ای

ــان  ــز در تســهیل شکســت جری ــان و فروپاشــی مارکسیســم نی ــان چــپ در جه . شکســت جری
چــپ در ایــران نقــش ویــژه ای داشــت. جریــان چــپ کــه مدعــی بــود قــدرت یابــی خویــش را 

ــا رحلــت ایشــان بزرگتریــن حامــی خــود را از دســت داد. ــد، ب مدیــون امــام)ره( مــی دان

 بازنگــری قانــون اساســی هــم موجــب حــذف پســت نخســت وزیــری و انتقــال قــدرت بــه رئیــس 
جمهــور شــده بــود و میرحســین موســوی کــه نمــاد چــپ ســنتی در حاکمیــت بــود، دیگــر قانونــاً 

مســئولیتی در ادارۀ کشــور نداشــت.
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شــرایط جهانــی و اوضــاع و احــوال داخلــی، همــه و همــه دســت بــه دســت هــم داد تــا جریــان 
ــس  ــات مجل ــد در انتخاب ــت، نتوان ــار داش ــوم را در اختی ــس س ــع مجل ــت قاط ــه اکثری ــپ ک چ
شــورای اســامی دورۀ چهــارم پیــروز شــود و ایــن ســر آغــاز افــول چــپ ســنتی در ایــران بــود.

ــن  ــوری هاشــمی رفســنجانی، ای ــان چــپ باالخــص در دوران ریاســت جمه ــول جری ــام اف در ای
ــع  ــتا جم ــن راس ــه در ای ــازی؛ ک ــرار داد: 1-کادر س ــتور کار ق ــرد را در دس ــد راهب ــان چن جری
زیــادی از نیروهــای چــپ دســت بــه تحصیــات آکادمیــک زدنــد و بســیاری بــه خــارج از کشــور 
عزیمــت کردنــد. 2- نظریــه پــردازی: در ایــن نظریــه پــردازی هــا تــاش داشــت تــا اوالً از گذشــتۀ 
ــود  ــه ب ــه خــود جلــب کنــد. ایــن گون ــاً اعتمــاد افــکار عمومــی را ب ــد و ثانی ــه بگیرن خــود فاصل
کــه نیروهــای چــپ در مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک ریاســت جمهــوری و نیــز حلقــۀ کیــان بــا 
ــی طیــف روشــنفکری و انســجام و  ــم ســروش نقــش بزرگــی در ســامان یاب ــت عبدالکری محوری

اتحــاد آنهــا ایفــا کــرد. 

بــر هــم زدن دســته بنــدی و آرایــش سیاســی از چــپ و راســت بــه چــپ ســنتی، چــپ مــدرن، 
راســت ســنتی و راســت مــدرن کــه نقطــه عزیمــت جریــان چــپ از گذشــتۀ خــود محســوب مــی 
شــد، از دســتاوردهای مهــم ایــن نظریــه پــردازی اســت. 3- گســترش فعالیــت هــای رســانه ای 
و تشــکیاتی: جریــان چــپ در دوران افــول قــدرت و حاشــیه نشــینی بــه تکثــر مطبوعــات روی 
آورد.اگــر در گذشــته روزنامــۀ ســام و نشــریه بیــان و تعــداد معــدودی مطبوعــات در اختیــار ایــن 
جریــان بــود، حــاال نشــریۀ عصــر مــا، کیــان، ایــران فــردا، کیهــان فرهنگــی، آدینــه، نــگاه نــو و ... 

اندیشــه هــای چــپ مــدرن را بــه شــدت اشــاعه مــی دادنــد.

ــرد:  ــاره ک ــر اش ــراد زی ــه اف ــوان ب ــی ت ــنتی م ــپ س ــان چ ــناس جری ــخاص سرش ــه اش از جمل
ــادی  ــا، ه ــی ه ــد موســوی خوین ــی، محم ــد خاتم ــی، محم ــدی کروب میرحســین موســوی، مه
ــعید  ــوی، س ــزاد نب ــی، به ــوی اردبیل ــم موس ــور، عبدالکری ــمی پ ــر محتش ــی اکب ــه ای، عل خامن

ــان و ... حجاری

چپ مدرن
چــپ ســنتی بــرای انتقــال بــه دوران اصاحــات از دوره ای بــه عنــوان چــپ مــدرن ســود جســت. 
از مختصــات دورۀ چــپ مــدرن آن بــود کــه از ریــزش هــای راســت ســنتی یارگیــری کــرد و بــا 
ــرای نفــوذ خــود پیــدا کــرد. تشــکیل حــزب  ایجــاد شــکاف و انشــقاق در میــان آنهــا، جایــی ب
کارگــزاران ســازندگی نمــادی از ایــن اقــدام اســت. ایــن حــزب تلفیقــی از راســت مــدرن و چــپ 

مــدرن بــود کــه توانســت نقــش ویــژه ای در بازیابــی قــدرت جریــان چــپ مــدرن ایفــا کــرد. 

ــران  ــی و سیاســی ای ــازه در عرصــۀ اجتماع ــا و ت ــان نوپ ــک جری ــد ی ــد را بای ــف چــپ جدی طی
ــف چــپ ســنتی تشــکیل شــده اســت.  ــب از طی ــه اغل ــان ک ــن جری دانســت. ای

5



ــی  ــار مذهب ــجویان، و اقش ــط، دانش ــات متوس ــد در طبق ــان را بای ــن جری ــی ای ــگاه اجتماع پای
ــه ســه بخــش  ــان ب ــن جری ــف اســت. ای ــا دولتــی شــدن اقتصــاد مخال ــد ب دانســت. چــپ جدی

ــاد دارد.  ــی اعتق ــون اساس ــدرج در قان ــی من ــی و خصوص ــی، تعاون دولت

ــظ و  ــی و حف ــا فرهنگ ــاخت ه ــترهای و زیرس ــت بس ــی و تقوی ــادل فرهنگ ــه تب ــدرن ب ــپ م چ
تقویــت هویــت دینــی و ملــی بــرای ایجــاد مصونیــت اجتماعــی در برابــر تهاجــم و ایجــاد زمینــه 

اندیشــه ســازی، اهمیــت زیــادی مــی دهــد.

در بعــد اقتصــادی، چــپ مــدرن بــه مهندســی دولتــی اعتقــاد دارد. الگــوی توســعه از ایــن نظــر 
براســاس محوریــت تولیــد بــا اســتفاده از منابــع و نیروهــای داخلــی اســت و بــا ســرمایه گــذاری 

خارجــی بــه عنــوان یــک اصــل فرعــی نــگاه مــی کنــد. 

و در بعــد سیاســی بــه مشــارکت سیاســی مــردم در غالــب نهادهــای مدنــی و احــزاب مــی نگــرد 
و بیــش از ســایر طیــف هــا بــر عنصــر جمهوریــت تاکیــد دارد. مهمتریــن اصــل سیاســت خارجــی 
مــد نظــر آنهــا، اصــل تنــش زدایــی مــی باشــد. تنــوع در گســترش روابــط بــا کشــورهای مســتقل 

اروپایــی و آسیاســی از برنامــه هــای طیــف چــپ مــدرن اســت.

انتخابــات پنجمیــن دورۀ مجلــس شــورای اســامی عــاوه بــر معرفــی کارگــزاران ســازندگی بــه 
ــی سیاســی کشــور، ائتــاف گــروه هــای چــپ گــرا، خــط  ــوان مجموعــه ای تاثیرگــذار فصل عن
امــام و تشــکل هــای همســو بــا مجمــع روحانیــون مبــارز را از انفعــال خــارج کــرد؛ بــه گونــه ای 

کــه افــرادی از ایــن طیــف هــا توانســتند بــه مجلــس پنجــم راه پیــدا کننــد.

 چــپ مــدرن کــه قدرتــی یافتــه بــود، در برخــی از مفاهیــم و اعتقــادات گذشــته نیــز دگردیســی 
و چرخــش جــدی انجــام داد کــه اهــم آنهــا عبارتنــد از: 

الــف- والیــت فقیــه و رهبــری: چــپ مــدرن، مشــروعیت ولــی فقیــه را ناشــی از قانــون اساســی 
مــی دانــد کــه در مقابــل مــردم مســئول مــی باشــد و هــرگاه مــردم بخواهنــد، از طریــق مجلــس 

خبــرگان مــی تواننــد رهبــری را عــزل نماینــد. 

ایــن جنــاح اختیــارات ولــی فقیــه را بــه قانــون اساســی محــدود مــی داننــد و معتقــد اســت وی 
بایــد در چارچــوب قانــون اساســی عمــل کنــد. ایــن جنــاح معتقــد اســت، ولــی فقیــه در عصــر 

غیبــت بایــد منتخــب مــردم باشــد. 

ــای  ــد اســت و مبن ــی معتق ــه انتخاب ــت فقی ــه والی ــدرن ب ــف چــپ م ــر، طی ــق ت ــان دقی ــه بی ب
ــت  ــن نظــر، در عصــر غیب ــر اســاس ای ــد. ب ــی دان ــردم م حکومــت اســامی را رای و انتخــاب م

ــد. ــی آی ــرون م ــردم بی دســت خــدا از آســتین م

6



طیــف چــپ کــه در زمــان امــام)ره(، بــه والیــت مطلقــۀ فقیــه معتقــد بــود، بــا تغییــر مصــداق و 
عینیــت رهبــری، بــه تدریــج برخــی افــراد منتســب بــه آن فصــل الخطــاب امــور را قانــون اساســی 

قلمــداد کــرده و بــه والیــت انتخابــی مقیــدۀ فقیــه و وکالــت فقیــه، تغییــر جهــت داده انــد.

ــران، برخــی از  ــگاه آن در جمهــوری اســامی ای ب- احــزاب سیاســی:  در زمینــۀ احــزاب و جای
افــراد منتســب بــه ایــن جریــان بــر ایــن اعتقادنــد: در حــوزۀ جامعــۀ مدنــی، گروههــا، احــزاب و 
ــه عنــوان نماینــدۀ عایــق مــردم، دارای آزادی هســتند و در عرصــۀ رقابــت،  اصنــاف سیاســی ب
ــد.  ــه شــمار مــی آین ــت و جامــع ب احــزاب و گروههــای سیاســی، حــوزۀ حــد واســط بیــن دول
بــه عبــارت دیگــر جنــاح چــپ مــدرن بــر ضــرورت فعالیــت احــزاب سیاســی تاکیــد مــی کننــد.

ج- سیاســت خارجــی:  چــپ ســنتی کــه در گذشــته در راســتای سیاســت صــدور انقــاب و مبارزه 
بــا آمریــکا فعالیــت مــی کــرد، پــس از یــک دوره دوری از قــدرت، بــا بازنگــری در اندیشــه هــای 
خــود، بــر ایــن اعتقــاد اســت بــرای رســیدن بــه جامعــۀ مطلــوب دینــی، بــه کســانی نیازمندیــم 
کــه از بســتر ســنت برخاســته و بــر ابــزار مــدرن نیــز تســلط داشــته باشــند، تــا دیگــر تعلقــی بــه 
ســنت یــا مدرنیســم از خــود نشــان ندهنــد. نــه شــیفتۀ ســنت و یــا غــرب و نــه نفــی و طــرد آنهــا.

ــا تعامــل و  ــه نفــی آن. آنه ــد اســت ن ــد تمــدن غــرب معتق ــه نق ــاح مذکــور ب ــی، جن ــه عبارت ب
رابطــه بــا فرهنــگ غــرب را نوعــی تقویــت بســترهای زیرســاخت هــای فرهنگــی جهــت حفــظ 
تقویــت هویــت دینــی و ملــی مــی داننــد کــه مــی توانــد گامــی در جهــت مصونیــت اجتماعــی 
ــد  ــد، اســتراتژی فرهنگــی نظــام نبای ــن رو معتقدن ــد. از ای ــه حســاب مــی آی ــر تهاجــم ب در براب

اســتراتژی منــع باشــد.

جبهۀ دوم خرداد
ــا گذشــت یــک هفتــه از آن، جریــان  ــات مجلــس پنجــم، یعنــی تنهــا ب بعــد از برگــزاری انتخاب
چــپ ســنتی و مــدرن کــه دورۀ بازگشــت بــه قــدرت را طــی مــی کردنــد، موفقیــت نســبی در 
ــم  ــوری هفت ــات ریاســت جمه ــرای انتخاب ــی ب ــذا گام بزرگ ــد و ل ــه دســت آوردن ــه ب ــوۀ مقنن ق
برداشــتند. کارگــزاران ســازندگی کــه تلفیقــی از راســت مــدرن  و چــپ مــدرن را نمایندگــی مــی 
کــرد بــه همــراه مجمــع روحانیــت مبــارز کــه چــپ ســنتی را نمایندگــی مــی کــرد، همــراه بــا 
ســایر گــروه هــا و احــزاب سیاســی بــا اعــام حمایــت از کاندیداتــوری محمــد خاتمــی در یــک 
ائتــاف بــزرگ در انتخابــات شــرکت کردنــد. انتخاباتــی کــه کارگــزاران ســازندگی در پیــروزی آن 

نقــش اساســی داشــتند.

ــد  ــریات، رش ــات و نش ــر مطبوع ــی، تکث ــای سیاس ــترش آزادی ه ــی، گس ــای سیاس ــاح فض انفت
روزافــزون احــزاب، تشــکل هــای سیاســی و نهادهــای عمومــی و غیــر حکومتــی، کاهــش تنــش 
ــتای  ــی در کشــور در راس ــردن فضــای مدیریت ــاز ک ــان و ب ــا جه ــط سیاســی ب مناســبات و رواب

ــه دســتاوردهای دوم خــرداد دانســت. ــوان از جمل ــی ت ــدرت را م گــردش ق
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 در راســتای گســترش ظرفیــت سیاســی مــردم، احــزاب، تشــکل هــای سیاســی تشــویق و ترغیــب 
و از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار شــدند. ســازمانهای مــردم نهــاد)ngo( در راســتای کوچــک 
ــی، شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در سراســر کشــور  ــۀ مدن ــت جامع ــت و تقوی شــدن دول

تشــکیل شــد. 

ــزاران  ــی وجــود دارد؛ کارگ ــای مختلف ــان دوم خــرداد دیدگاهه ــروزی خاتمــی و جری ــارۀ پی درب
ســازندگی آن را بــه دولــت هاشــمی و برنامــه هــای ســازندگی متعلــق مــی داننــد چــرا کــه دولــت 
ســازندگی توانســت بــا برنامــه توســعۀ اقتصــادی، رویکــرد انضباطــی دولــت چــپ گــرای موســوی 
را کنــار بگــذارد، بــا اســتقراض و جــذب ســرمایه هــای خارجــی  رونقــف تولیــد را فراهــم ســازد. 
ــات  ــت و مطبوع ــر یاف ــه شــدت تغیی ــگ ب ــد و کار در کشــور، شــرایط دوران جن ــق تولی ــا رون ب
بــه فعالیــت مشــغول شــدند. در ایــن شــرایط، بــه مشــارکت جویــی مــردم نیــاز بــود و خاتمــی 

توانســت از دســتاوردهای دولــت ســازندگی اســتفاده کنــد.

بــر عکــس کارگــزاران، برخــی افــکار هــم بــا نگاهــی ســلبی و منفــی معتقدنــد دوم خــرداد یکی از 
عــوارض و بازتابهــای دوران ســازندگی بــوده و پیــام دوم خــرداد یــک جــواب منفــی بــه عملکــرد 

دوران ســازندگی بــوده اســت.

 بــر اســاس ایــن نگــرش دوم خــرداد اعتــراض بــه خــط مشــی هــای یــک ســویه و شــتابان دولــت 
ــه برنامــه هــای توســعۀ  ســازندگی در جهــت توســعۀ اقتصــادی ... و بــی توجهــی ایــن دولــت ب
اقتصــادی بــود. بــه عبــارت دیگــر، دوم خــرداد در واکنــش بــه الگــوی دگرگونــی شــبه مدرنیســتی 

اقتصــادی دهــۀ دوم انقــاب پدیــد آمــد. 

ــی  ــب اصل ــود و رقی ــود ب ــع موج ــا وض ــت ب ــاد مخالف ــرداد 76 نم ــات دوم خ ــی در انتخاب خاتم
ــن شــرایطی، خاتمــی  ــود. در چنی ــدار وضــع موجــود ب ــاح راســت، طرف ــوری( از جن او)ناطــق ن
ــای  ــوان گروهه ــه عن ــۀ دوم خــرداد ک ــا جبه ــد، ام ــون رای را از آن خــود کن توانســت 20 میلی
پیــروز  در انتخابــات بــود در بــر گیرنــدۀ طیفــی گســترده از چــپ ســنتی)مجمع روحانیــت مبــارز( 
چــپ مدرن)کارگــزاران ســازندگی(، اصــاح طلب)حــزب مشــارکت( و الیــه هایــی از جریــان ملــی 
مذهبــی را شــامل مــی شــد و تنهــا وجــه اشــتراک آنهــا، مخالفــت و حــذف جنــاح مقابــل بــود. 

دیــری نپاییــد کــه اختافــات درونــی آنهــا بــاال گرفــت.

ــزب  ــی ح ــار طلب ــاالری و انحص ــی پدرس ــود: گروه ــوع ب ــد موض ــر چن ــر س ــات ب ــن اختاف  ای
مشــارکت و مجاهدیــن انقــاب بــر نمــی تابیدنــد، جمعــی بــر ســر ســهم خواهــی و بــه دســت 

ــد. ــت کردن ــری مخالف ــا رادیکالیســم و افراطــی گ ــم ب ــدرت، برخــی ه ــن ق گرفت

 امــا ایــن جریــان رادیــکال دوم خــرداد بــود کــه بــه دلیــل قــدرت داشــتن در گفتمــان ســازی، 
نظریــه پــردازی، کار تشــکیاتی و مــوج ســازی بــه عنــوان نماینــدۀ کل جریــان در ســطح جامعــه 

اشــتهار یافتــه بــود.
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 دیدگاههــا و مواضعــی چون»لوایــح دوقلو«)افزایــش اختیــارات رئیــس جمهــور(، »طــرح خــروج 
ــام اســامی ناشــی از   ــه مشــروعیت نظ ــود ک ــتوار ب ــا اس ــن ادع ــر ای ــرح ب ــن ط از حاکمیت«)ای
حضــور اصــاح طلبــان اســت و بــا خــروج آنهــا از حاکمیــت، مشــروعیت نظــام از میــان رفتــه و 
نظــام عمــًا دچــار فروپاشــی درونــی مــی شــود(،»رفراندم«)این موضــع گیــری، درخواســت همــه 
پرســی و رفرانــدم بــرای موضوعــات مــورد نظــر جبهــۀ دوم خــرداد داشــت؛ بــدون آنکــه مراجــع 

ذی صــاح قانونــی را مــد نظــر داشــته باشــد.

 حــذف نظــارت اســتصوابی، مانــدن یــا رفتــن مجلــس ششــم، مانــدن یــا رفتــن رئیــس جمهــور 
و ... اهــم موضوعاتــی بــود کــه همــه پرســی را در بــر مــی گرفــت(، »تحصــن و استعفا«)اســتعفای 
ــس و  ــن در مجل ــه تحص ــدام ب ــان و اق ــورای نگهب ــط ش ــس توس ــدگان  مجل ــدادی از نماین تع
حمایــت جمعــی از مقامــات کشــوری از ایــن اقــدام(، »ســاختار شــکنی«)نادیده انگاشــتن فصــل 
ــه  ــام از جمل ــش کشــاندن ارکان نظ ــه چال ــف و ب ــرای تضعی ــاش ب ــی و ت ــای قانون الخطــاب ه
بیانیــۀ سرگشــادۀ127 نماینــدۀ مجلــس ششــم معــرف بــه نامــۀ جــام زهــر و..(، »قــدرت طلبــی«. 

افــول جریــان اصاحــات را عــاوه بــر اتخــاذ چنیــن مواضعــی بایــد در ابهــام داشــتن مفاهیمــی 
همچــون اصاحــات، جامعــۀ مدنــی و ... دانســت، کــه هیچــگاه از وضــوح مفهومــی دقیقــی میــان 

گروههــای دوم خــرداد برخــوردار نبودنــد.

مقایسۀ تطبیقی جریان چپ سنتی و مدرن)اصاح طلبی(:

چــپ چپ سنتیموضوعردیف
ح  صــا ا ( ن ر مد
) طلبــی

بــودن اعتقاد به والیت مطلقۀ فقیهوالیت فقیه1 -متکــی 
عیت  و مشــر
ــه  ــه ب ــت فقی والی
اساســی قانــون 

بــودن  -مقیــد 
ولــی  اختیــارات 

فقیــه

ــودن  ــی ب - انتخاب
در  فقیــه  ولــی 

عصــر غیبــت

ــی  ــت انتخاب -والی
مقیــدۀ فقیــه

- وکالیت فقیه
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تاکیــد بــر غــرب ســتیزی و لــزوم صــدور انقــاب اســامی بــه عنــوان صدور انقاب2
یــک آرمــان

بــر  -تاکیــد 
و  همزیســتی 
میــان  گفتگــو 
و  هــا  ملــت 

هــا تمــدن 

بــا 3 رابطــه 
یــکا مر آ

-تاکید بر مقاومت در برابر آمریکا به عنوان دشمن اصلی

- معرفی آمریکا به عنوان مظهر شیطان و کانون پلیدی

ر  ا فــد طر -
ــره  ــراری مذاک برق
بــا  رابطــه  و 

یــکا مر آ

ســت 4 سیا
و  خارجــی 
ــرب ــرش ه غ نگ

-غرب به عنوان کانون توطئه علیه انقاب اسامی

- حمایت از جنبش های آزادی بخش

تمــدن  نقــد   -
ــای  ــه ج ــرب ب غ

آن نفــی 

تعامــل  لــزوم   -
بــا  رابطــه  و 
غــرب فرهنــگ 

- تبــادل و تعامــل -معتقد به تهاجم  و شبیخون فرهنگیتهاجم فرهنگی5
هنگی فر

و 6 مقدســات 
ارزشــهای اســامی 

اخاقــی و 

-طرفداری جدی دین حداکثری

- ممزوج بودن و عدم انفکاک دین از سیاست

- حاکم بودن ارزشهای اخاقی در ادارۀ امور جامعه

نســبی  نــگاه   -
و  گرایانــه 
تکثرگرایانــه بــه 
مقــوالت دینــی، 
اخاقــی و ارزشــی

- عرفــی شــدن 
ــن دی

و  تســاهل   -
دینــی تســامح 

بــر  تاکیــد    -
قرائــت  تعــدد 
دیــن از  هــای 

بــه اعتقاد به دولت حداکثری و تمرکز امور در دست دولتدولت7 -اعتقــاد 
دولــت حداقلــی 
ــور  ــذاری ام و واگ
ــی  ــر دولت ــه غی ب

ــا ه

طرفــدار اقتصــاد طرفدار جدی بخش دولتی و پرهیز از اقتصاد خصوصیاقتصاد8
و مخالــف  بــازار 
انحصــارات  بــا 

دولتــی
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بــه انتقاد به جهانی سازی به عنوان پروژه ای آمریکاییجهانی شدن9 -اعتقــاد 
جهانــی شــدن بــه 
ــدی  ــوان فراین عن
اجتنــاب  کــه 

اســت ناپذیــر 

ــد 10 ــعه و رش توس
اقتصــادی

-تاکید بر توسعۀ اقتصادی درون زا

- تاکید بر استقال اقتصادی و نفی ادغام در بازار جهانی

بــر  -تاکیــد 
توســعۀ اقتصــادی 

زا بــرون 

- اتخــاذ سیاســت 
ینــی  یگز جا
واردات از طریــق 
مونتــاژ صنایــع 

لــت 11 ا عد
عــی جتما ا

ــهمیه  ــام س ــق نظ ــی از طری ــت اجتماع ــق عدال ــری تحق ــکان پذی -ام
ــی ــدی کاالی بن

- تاکید بر تقدم عدالت اجتماعی بر رشد و توسعۀ اقتصادی

ــری  ــکان پذی - ام
عدالــت  تحقــق 
از  اجتماعــی 
طریــق خصوصــی 

ســازی

بــر  تاکیــد   -
توســعۀ اقتصــادی 
ــه عنــوان پیــش  ب
عدالــت  درامــد 

عــی جتما ا

احزاب و تشکل های سیاسی اصالح طلب
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

ــه  ــی ک ــام خمین ــری ام ــه رهب ــد ب ــروه سیاســی معتق ــت گ ــن ســازمان از وحــدت هف ای
درســالهای پیــش از پیــروزی انقــاب، بــه مبــارزۀ مســلحانه بــا رژیــم شــاه معتقــد بودنــد، 
ــدی صــف،  ــد از: امــت واحــده، توحی ــارت بودن ــه عب تشــکیل شــد. گروههــای هفــت گان

ــن. ــق، منصــورون و موحدی ــدر، فــاح، فل توحیــدی ب

 هــر یــک از ایــن گروههــا در محــدودۀ خاصــی بــه مبــارزه علیــه رژیــم فعــال بودنــد. امــت 
ــدر  ــاح و ب ــور، ف ــارج کش ــق در خ ــدی فل ــران، توحی ــر ای ــورون در سراس ــده و منص واح
در تهــران و اطــراف آن، موحدیــن در خوزســتان و کرمــان، و صــف در اصفهــان و تهــران 

فعالیــت داشــتند.
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 ایــن هفــت گــروه دارای اشــتراکاتی بودنــد: 1- اعتقــاد بــه تشــکیل حکومــت اســامی بــه رهبــری 
امــام خمینــی 2- طرفــدار مبــارزۀ مســلحانه علیــه رژیــم شــاه 3- مخالفــت بــا ســازمان مجاهدیــن 

خلــق بــه دلیــل گرایــش التقاطــی آنها.

ادوار فعالیت سازمانی

دورۀ اول از 1361-1358 یــا دورۀ تشــکیل: در ایــن دوران ســازمان خدمــات شــایان توجهــی بــه 
انقــاب نمــود از جملــه: مشــارکت فعــال در تشــکیل ســپاه، کوشــش در نظــام دادن بــه کمیتــۀ 
مرکــزی انقــاب، مقابلــه بــا ضــد انقــاب در کردســتان و کمــک در تشــکیل ســازمان پیشــمرگان 
مســلمان کــرد، مقابلــه بــا کودتــا هــا و گروهــک هــای تروریســتی ماننــد فرقــان، مقابلــه بــا توطئه 
هــای ســازمان مجاهدیــن خلــق، شــرکت در مبــارزات مجاهدیــن افغانــی و موضــع گیری سیاســی 
و مقابلــۀ فکــری بــا جریــان هــای مختلفــی کــه بــه مخالفــت بــا انقــاب اســامی مــی پرداختنــد.

اختافــات درونــی ایــن ســازمان از همــان ابتــدای تشــکیل در مــورد دو مســئله بــروز کــرد: یکــی 
نقــادی نســبت بــه دیدگاههــای دکتــر شــریعتی و دیگــری بــه انتشــار اطاعیــه بــه مناســبت روز 
کارگــر و شــبیه ســازی صــرف روز کارگــر بــا ادبیــات جریــان چــپ حاکــم بــر جهان)مارکسیســم( 

کــه در آن ســالها بــه نوعــی در فضــای کشــور وجــود داشــت.

عــاوه بــر اینهــا نــگاه بــه ادارۀ امــور کشــور هــم موضــوع اختــاف مهمــی بــود. رویکــرد تمرکــز 
امــور بــه دســت دولــت، عــدم موافقــت بــا واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی هــم اختــاف نظــر 

جــدی بــود کــه در میــان اعضــای ســازمان وجــود داشــت.

 ایــن اختــاف بــه دولــت، مجلــس حتــی حــزب جمهــوری اســامی ســرایت کــرد و تاثیــر منفــی 
ــات اعضــای ســازمان،  ــن اختاف ــر از جــدی تری ــش سیاســی کشــور داشــت. یکــی دیگ در آرای
اختــاف بــر ســر جایــگاه آیــت اهلل راســتی کاشــانی بــه عنــوان نماینــدۀ ولــی فقیــه در ســازمان 
ــد  ــتند مانن ــی دانس ــتطاعی م ــوع اس ــم از ن ــارت و آن ه ــش آن را نظ ــده ای نق ــه ع ــود ک ب
آرمیــن، نبــوی، تاجــزاده و آغاجــری و عــده ای نیــز نظــارت وی را عــام و فراگیــر و اســتصوابی 
مــی دانســتند ماننــد ذوالقــدر، فدایــی و علــی عســگری. و همیــن اختافــات ســبب شــد تــا در 
ســال1361 آیــت اهلل راســتی در راســتای کاهــش اختافــات، شــوراهای ســازمان را لغــو و شــورای 

ــرای ادارۀ ســازمان تعییــن کــرد.  موقتــی را در همــان ســال ب

دورۀ دوم: انحالل سازمان)1361-1365(

از ایــن زمــان بــه بعــد، ســازمان اعــام کــرد کــه برخــاف گذشــته، نیمــه مخفــی و نیمــه علنــی 
نبــوده و بــه صــورت علنــی فعالیــت مــی نمایــد و بــه عــاوه، بعــد نظامــی ســازمان را حــذف کرئــه 

و بــه صــورت یــک تشــکیات عقیدتی-سیاســی بــه فعالیــت خــود ادامــه داد.
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 در فاصلــۀ ســالهای61  تــا 65 فعالیــت هــای ســازمان بــه شــدت کــم شــد و جمعــی در جنــگ، 
گروهــی در مناصــب نظامــی و اطاعاتــی و گروهــی نیــز در ناصــب سیاســی فعالیــت مــی کردنــد 
ــه عــاوه انحــال حــزب جمهــوری  ــرای کار تشــکیاتی وجــود نداشــت ب و فرصــت مناســبی ب
اســامی و همچنیــن جنــگ نیــز در افــول کار تشــکیاتی ســازمان نقــش منفــی داشــت و شــرایط 
بــرای تعطیلــی و توقــف فعالیــت ســازمان فراهــم بــود تــا اینکــه آیــت اهلل راســتی در مهرمــاه 65 
طــی نامــه ای ضمــن بیــان مشــغلۀ فــراوان و نامســاعد بــودن حــال مزاجــی خویــش، اســتعفای 
خویــش و انحــال ســازمان مجاهدیــن انقــاب را تقاضــا  کــرد و مــورد موافقــت امــام نیــز قــرار 

گرفــت.

دورۀ سوم: تشکیل سازمانی جدید با آرمان و اهدافی متفاوت)1370-تاکنون(

ســازمان مجاهدیــن در ســال1370 مجــوز قانونــی فعالیــن سیاســی در سراســر کشــور را دریافــت 
کــرد. موسســان ایــن ســازمان نیــز همــان اســتعفا دهنــدگان ســال 61 بودنــد. ایــن جمــع پــس 
از اســتعفا از ســازمان بــه دلیــل اعتقــاد بــه ضــرورت وجــود تشــکل در پیشــبرد اهــداف فکــری و 

سیاســی، فعالیــت جدیــدی را بــه صــورت همــه جانبــه شــروع کــرد. 

حــاال دیگــر جنــگ تمــام شــده بــود و اعضــای مســتعفی از جملــه بهــزاد نبــوی، محمــد ســامتی، 
ــازمان  ــد و س ــت زدن ــازمان دس ــات س ــد حی ــه تجدی ــری ب ــزاده و آغاج ــن، تاج ــن آرمی محس

ــد.  مجاهدیــن انقــاب اســامی ایــران را شــکل دادن

ــن  ــت ای ــی حمای ــه در پ ــا اینک ــی نداشــت، ت ــی چندان ــگاه اجتماع ــازمان پای ــان س ــن زم ــا ای ت
ــه در  ــه طــوری ک ــت ب ــش یاف ــروه افزای ــن گ ــگاه اجتماعــی ای ــزدی خاتمــی، پای ســازمان از نام
ــس شــدند. ــران وارد مجل ــن ســازمان از ته ــای ای ــر از کاندیداه ــس ششــم دو نف ــات مجل انتخاب

ــعارهای  ــۀ دوم خــرداد از ش ــوان بخشــی از جبه ــه عن ــازمان ب ــن س ــس از دوم خــرداد 76 ای  پ
جامعــۀ مدنــی، اصاحــات، توســعۀ سیاســی و فرهنگــی، رقابــت احــزاب و ... دفــاع کــرد ولــی بــه 

ــازار جهانــی و دولــت حداقلــی بــود. ظاهــر مخالــف خصوصــی ســازی، ادغــام در ب

 عــاوه بــر ایــن بــا تعطیلــی نشــریات زنجیــره ای و وابســته گروههــای روشــنفکر الئیــک ملــی-
مذهبــی هــای برانــداز بــه شــدت مخالفــت کــرد و آن را غیــر قانونــی دانســت.

از آخریــن مواضــع ایــن گــروه، ســخنان اهانــت آمیــز هاشــم آغاجــری عضــو فعــال ایــن گــروه و 
حمایــت همــه جانبــۀ ســازمان از وی بــود. وی در ســال 81 در همــدان بیــان کــرد کــه در اســام 
چیــزی بــه نــام روحانــی وجــود نــدارد و سلســله مراتــب و تشــکیات روحانیــت ، تحــت تاثیــر 

کلیســای مســیحیت شــکل گرفتــه اســت و مقلدیــن را میمــون خطــاب کــرد. 
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ــه اصــاح و تغییــر دیــن مــی دانســت. ایــن ســخنان و  وی تغییــر و اصــاح جامعــه را منــوط ب
حمایــت ســازمان مجاهدیــن از وی ســبب شــد تــا جامعــۀ مدرســین، ســازمان را فاقــد مشــروعیت 

دینــی بخوانــد و از متدینیــن بخواهــد تــا از همــکاری بــا وی خــودداری نماینــد.

ســازمان مجاهدیــن نقــش مهمــی در نظریــه پــردازی مجموعــۀ دوم خــرداد داشــت. دســته بنــدی 
جریانــات سیاســی بــه چــپ و راســت و راســت مــدرن و ســنتی متعلــق بــه ایــن ســازمان اســت. 
بــه عــاوه نقــش ســران ســازمان در مجلــس ششــم در تحصــن، اســتعفا و صــدور بیانیــه هــای 

ســاختار شــکنانه، نقــش اول بــوده اســت. 

در میــان جریــان چــپ، شــاید هیــچ گروهــی ماننــد ســازمان مجاهدیــن انقــاب دچــار دگردیســی 
ــا  ــت ب ــت، مخالف ــور در دســت دول ــز ام ــدار تمرک ــه در گذشــته طرف نشــده اســت. ســازمانی ک
واگــذاری امــور بــه دســت مــردم و بخــش خصوصــی و مخالــف جــدی بــا اســتکبار و نظــم نویــن 
جهانــی بــود، اینــک ســردمدار جریانــی اســت کــه خواهــان مذاکــره و رابطــه بــا آمریــکا، کوچــک 
ــازار و  ــه دســت مــردم و بخــش خصوصــی و طرفــدار اقتصــاد ب ــت، واگــذاری امــور ب شــدن دول

آزاد شــده اســت.

ــوع  ــوده اســت، ن ــت ب ــون ثاب ــدا تاکن ــن کــه از ابت ــارۀ ســازمان مجاهدی ــل توجــه در ب ــۀ قاب نکت
نگــرش آنــان بــه روحانیــت و و ادارۀ امــور بــه دســت آنهــا بــوده اســت کــه عمدتــاً ســازمان بــا 
آن مخالــف بــوده اســت. در ســالیان اخیــر نوعــی تجویــز جدایــی دیــن از سیاســت را توصیــه مــی 

کنــد. دوم آنکــه ســازمان رســماً از ابتــدا تاکنــون التــزام بــه والیــت فقیــه نداشــته اســت.

مجمع روحانیت مبارز

دورۀ پیدایش و قدرت

ــارز تشــخیص داده  ــون مب ــرای تشــکیل مجمــع روحانی ــاید ســال 1367 فرصــت مناســبی ب ش
شــد، چــرا کــه بــا توقــف فعالیــت هــای دو جریــان سیاســی و پــر قــدرت چــون حــزب جمهــوری 
ــن دو  ــی از ای ــأ ناش ــه خ ــکلی ک ــود تش ــامی، وج ــاب اس ــن انق ــازمان مجاهدی ــامی و س اس
جریــان را پــر کنــد، بیــش از پیــش ضــروری مــی نمــود و ایــن مجمــع روحانیــون مبــارز بــود کــه 

در ایــن شــرایط زمانــی پــا  بــه عرصــۀ وجــود گذاشــت.

 انشــعابیون از جامعــۀ روحانیــت مبــارز بــه اتفــاق جمعــی دیگــر از دســت انــدرکاران و مســئوالن 
دفتــر امــام خمینــی بودنــد کــه مجمــع روحانیــت مبــارز را تشــکیل دادنــد و ایــن اقــدام بــا تاییــد 
امــام خمینــی رو بــه رو شــد. ایــن تاییــد بــرای آغــاز کار ایــن تشــکل نوظهــور و نوپــا، ســرمایۀ 

بزرگــی محســوب مــی شــد.
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ــی شــدن فضــای سیاســی  ــارز را دوقطب ــت مب ــع روحانی ــری مجم ــد شــکل گی ــن پیام مهمتری
جامعــه بایــد دانســت.  در فضایــی کــه مجمــع روحانیــت شــکل گرفــت و روز بــه روز در صحنــۀ 
سیاســی قدرتمنــد تــر مــی شــد، جامعــۀ روحانیــت مبــارز ســکوت سیاســی و انــزوا را در پیــش 
ــۀ دو  ــر پای ــان ســازی ب ــا گفتم ــارز توانســت ب ــت مب ــن دوره مجمــع روحانی ــت. در ای ــی گرف م
اصــل اســام نــاب محمــدی در برابــر اســام آمریکایــی، و جنــگ فقــر و غنــا، خــود را پرچمــدار 

آن معرفــی نمایــد.

 و در ایــن راســتا بــا تصویــب 13 آبــان بــه نــام روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی، توانســت بــه 
جــذب برخــی از تشــکل هــای دانشــجویی و از جملــه دفتــر تحکیــم وحــدت دســت پیــدا کنــد و 

از طــرف دیگــر ایــن مجمــع همــواره خــود را نماینــدۀ اصیــل خــط امــام مــی دانســت.

   مجمــع بــه رغــم آنکــه در اساســنامۀ خــود تصریــح کــرده بــود کــه شــعبه ای در شهرســتان 
ــود در  ــت خ ــورد حمای ــای م ــات فهرســت سراســری داد و از کاندیداه ــرای انتخاب ــا ب ــدارد، ام ن

سراســر کشــور حمایــت کــرد.

 بــه گونــه ای کــه در جریــان انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، دورۀ ســوم، شــعار انتخاباتــی 
ــاب  ــا، اســام ن ــن تشــکل برگرفتــه از  بخشــی از دیدگاههــای امــام چــون؛ جنــگ فقــر و غن ای
در برابــر اســام آمریکایــی، حمایــت از محرومــان و مســتضعفان، انتخــاب شــد و اکثریــت قاطــع 

کرســی هــای مجلــس را از آن خــود کردنــد.

 ایــن مجمــع در ســال 1369 هــدف از تشــکیل خویــش را اصــرار و پیگیــری تحقــق اندیشــه هــای 
واال و اهــداف بلنــد امــام خمینــی اعــام کــرد.

در ســالهای دهــۀ شــصت هیــأت رئیســۀ قــوۀ قضائیــه، بخــش اعظــم وزارتخانــه هــا، ســازمانهای 
ــان در  ــود، همچن ــری ب ــی کشــور کــه همــان نخســت وزی ــن بخــش اجرای ــی تری ــی و اصل دولت
ــود، نماینــد گان رهبــری در نهــاد هــا، ســازمانها و کلیــت نظــام اجرایــی  دســت جنــاح چــپ ب

کشــور در اختیــار ایــن جنــاح بــود.

 در مجمــوع بــا توجــه بــه در اختیــار داشــتن مســئولیت هــا و مناصــب عالــی در قــوۀ قضائیــه، 
ــار  ــا در اختی ــی کشــور عمدت ــت عال ــاب، مدیری ــۀ اول انق ــت در ده ــد گف ــه بای ــه و مجری مقنن

جنــاح موســوم بــه چــپ بــود. 

ــوان  ــی ت ــد م ــت را تشــکیل دادن ــه مجمــع روحانی ــت ک ــۀ روحانی ــه انشــعابیون از جامع از جمل
بــه افــراد زیــر اشــاره کــرد: محمــد خاتمــی، مهــدی کروبــی، محمــود دعایــی، محمــد موســوی 
خوینــی هــا، ، علــی اکبــر محتشــمی پــور، محمــد علــی انصــاری، جالــی خمینــی، توســلی و .... 
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دوران افول و حاشیه نشینی

شــاید مجمــع روحانیــت مبــارز در زمــرۀ نــاد احــزاب و تشــکل هــای سیاســی اســت کــه فاصلــۀ 
تاســیس)1367( آن تــا بــه قــدرت رســیدن)1369( را در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن طــی کــرد. 
ــه دلیــل حضــور کادر اصلــی حــزب در ادارۀ  امــا شــاید همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه ب
امــور، بــه کادر ســازی، ســامان دادن تشــکیات، تدویــن مواضــع، جــذب نیــرو و گســترش خــود 
ــر ایــن، مواضــع ســلبی کــه مجمــع در دورۀ قــدرت اتخــاذ کــرد، نقــش  ــادر نباشــد. افــزون ب ق

مهمــی در افــول آن ایفــا کــرد.

ــه  ــت فقی ــام و والی ــی ام ــت دار حام ــکل صاحی ــا تش ــود را تنه ــه خ ــرد ک ــاش ک ــع ت  مجم
ــه آن  معرفــی منــد و ایــن  انحصــار طلبــی، موجــب موضــع گیــری ســایر تشــکل هــا نســبت ب
شــد. مجمــع خــود را همــواره طرفــدار اســام اصیــل و نــاب محمــدی معرفــی و جریــان مقابــل 

ــد.  ــی مــی نامی ــدار اســام آمریکای خویــش را طرف

بــا پذیــرش قطعنامــه 598 و آتــش بــس میــان ایــران و عــراق، کشــور بــه تدریــج شــرایط جنگــی 
ــی را وارد کــرد و مــردم هــر چــه  را پشــت ســر گذاشــت. جنــگ هشــت ســاله خســارات فراوان
ــود  ــن در حــال ب ــد. ای ــاز ســازندگی بودن ــر خواســتار خــروج از شــرایط دوران جنــگ و آغ زودت
محتشــمی پــور بــه عنــوان یکــی از اعضــای پــر نفــوذ مجمــع روحانیــت، خواهــان ورود ایــران بــه 
جنــگ آمریــکا علیــه عــراق در جریــان اشــغال کویــت بــود، وی صــدام را خالــد بــن ولیــد زمــان 

خوانــد کــه در برابــر آمریــکا ایســتاده اســت و ایــران بایــد در کنــار او علیــه آمریــکا بجنگــد.

 بــی گمــان ایــن موضــع گیــری را بایــد تیــر خــاص بــه جریــان چــپ قلمــداد کــرد، چــرا کــه 
مــردم مــی دیدنــد کــه جریــان حاکم)جنــاح چــپ( بــه جــای آنکــه بــه دنبــال تنبیــه متجــاوز و 

گرفتــن خســارات جنــگ باشــد، از کمــک بــه صــدام ســخن مــی گویــد. 

ــد: یکــی  ــاد مــی دان ــران در آغــاز دهــۀ هفت ــل افــول چــپ در ای جنــاح چــپ دو عامــل را دالی
رحلــت امــام خمینــی کــه ایشــان را بزرگتریــن حامــی خــود مــی دانســتند و دیگــری ســقوط 

ــی. ــه عنــوان نمــاد جریــان چــپ جهان شــوروی ب

بــا انتخــاب هاشــمی رفســنجانی بــه ریاســت جمهــوری، محمــد یــزدی ریاســت قــوۀ قضایئــه و 
ناطــق نــوری بــه ریاســت مجلــس، کــه همــه اعضــای جامعــۀ روحانیــت مبــارز بودنــد، مجمــع 

روحانیــت مبــارز بیــش از گذشــته در حاشــیه قــرار گرفــت.

16



دورۀ بازگشت مجدد به قدرت

بــا انتخــاب محمــد خاتمــی بــه عنــوان یکــی از اعضــای برجســتۀ مجمــع روحانیــت بــه ریاســت 
ــاح رقیــب، مجمــع روحانیــت  ــزد جن ــوری نام ــر ناطــق ن ــروز وی ب جمهــوری در ســال 76 و پی

توانســت بــار دگــر بــه قــدرت بازگــردد.

 و بــا ایــن قــدرت گیــری دو دوره ریاســت جمهــوری، مجلــس ششــم و اولیــن دورۀ شــورا هــای 
ــاح چــپ و مجمــع روحانیــت تشــکیل  ــت قاطــع جن ــا اکثری اســامی شــهر و روســتا همگــی ب

شــدند و از ســال 76 تــا 82 دورۀ اوج قــدرت ایــن تشــکل محســوب مــی شــود. 

ــه  ــان در طــول ســالهای بازگشــت مجــدد ب ــن جری ــی ای ــاد اصل ــه و بنی گفتمــان اصاحــات پای
ــود. در ایــن دوره، دگــر دیســی جــدی در دیدگاههــا مجمــع روحانیــت مشــاهده مــی  قــدرت ب
شــود. اعتقــاد بــه والیــت فقیــه بــه جــای والیــت مطلقــۀ فقیــه، اهتمــام بــه جمهوریــت نظــام بــه 
ــا آن، اعتقــاد  ــه جــای مخالفــت ب ــکا ب ــا آمری ــداری از مذاکــره و رابطــه ب جــای اســامیت، طرف
بــه برقــراری نظــام ســرمایه داری و بــازار آزاد در اقتصــاد بــه جــای دولتــی کــردن امــور، تجویــز 
گرایــش دیــن حداقلــی و زمینــه ســازی بــرای سکوالریســم را مــی تــوان از مهمتریــن چرخــش 

هــای مجمــع روحانیــت بــه شــمار آورد.

انتخابــات ریاســت جمهــوری دورۀ نهــم، شــوک بزرگــی بــرای مجمــع روحانیــون مبــارز بــود چــرا 
کــه متعاقــب شکســت مهــدی کروبــی بــه عنــوان عضــو مجمــع روحانیــت مبــارز در انتخابــات، 
ــار ایــن تشــکل شــاهد انشــعاب جدیــدی بــود و و ایــن انشــعاب تشــکیل حــزب اعتمــاد  ایــن ب

ملــی توســط مهــدی کروبــی و رســول منتجــب نیــا بــود.

  ایــن انشــعاب و اختافــات میــان آنهــا ســبب کاســته شــدن از اقتــدار و نفــوذ مجمــع روحانیــت 
ــه مواضعــی در  ــه بیانیــه ای ون گردیــد و مجمــع روحانیــت در نوعــی الک دفاعــی فــرو رفــت. ن
مناســبت هــا اتخــاذ مــی کــرد، و برخــاف گذشــته کــه نقــش لیــدری جنــاح چــپ را رهبــری 

مــی کــرد، اکنــون بیشــتر دنبالــه رو حــزب مشــارکت عمــل مــی نمــود.

 واقیــت ایــن اســت کــه بــا خــروج کروبــی و انشــعاب صــورت گرفتــه، مجمــع روحانیــون مبــارز 
دیگــر از جایــگاه ســابق برخــوردار نیســت و سیاســت هــای اعامــی آن نیــز گویــا اقــدام و برنامــۀ 
جــدی نیســت، مگــر آنکــه سیاســت هــای اعمالــی و غیــر اعامــی آنهــا در راه باشــد کــه بایــد 

منتظــر تحــوالت بعــدی آن بــود.

 دفتر تحکیم وحدت

ســابقۀ انجمــن هــای اســامی در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی بــه دهــۀ 1330-1320 بــاز 
مــی گــردد. در آن ســالها جــو حاکــم بــر دانشــگاهها بــه شــدت از فضــای چــپ حاکــم بــر جهــان 
یعنــی گرایــش مارکسیستی-کمونیســتی متاثــر بــود، جمعــی از دانشــجویان و اســتادان مســلمان
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 بــه تاســیس انجمــن اســامی در دانشــگاهها اقــدام کردنــد تــا ضمــن تبلیــغ اســام، از گســترش 
مــرام کمونیســتی فرهنــگ الحــادی در فضــای آموزشــی و دانشــگاهی جلوگیــری کننــد. مهنــدس 
ــد از  ــد بای ــی تردی ــیبانی را ب ــاس ش ــران و عب ــی چم ــحابی، مصطف ــداهلل س ــازرگان، ی ــدی ب مه

پیشــگامان و بنیانگــذاران اولیــۀ انجمــن هــای اســامی در دانشــگاهها دانســت.

ادوار فعالیت جنبش دانشجویی

دورۀ اول: قبل از انقالب اسالمی

ــه رهبــری  چریــک هــای  ــان چــپ ب در ایــن دوره جنبــش ســخنگویان متعــددی داشــت: جری
ــازمان  ــری س ــا رهب ــی ب ــان التقاط ــوده، جری ــزب ت ــجویان ح ــازمان دانش ــق و س ــی خل فدای
مجاهدیــن خلــق و جریــان مــل گــرا بــا محوریــت شــاخۀ دانشــجویی جبهــۀ ملــی و نهضــت آزادی 
و دانشــجویان مســلمان بــا محوریــت گروههــای هفــت گانــۀ تشــکیل دهنــدۀ ســازمان مجاهدیــن 
انقــاب اســامی. مخالفــت بــا امپریالیســم و رژیــم پهلــوی گفتمــان مشــترک جریــان هــای چــپ 

بــود و در راســتای آن مبــارزۀ مســلحانه مــی کردنــد.

 شــاخۀ ملــی گــرای جنبــش دانشــجویی غالبــاً گرایــش بــه غــرب را تبلیــغ مــی کــرد و خنثــی 
ــه  ــه مبــارزه اعتقــاد داشــت و ن ــه ب ــود ، ن ــود. ایــن بخــش در نظــام حاکــم مســتحیل شــده ب ب
گفتمانــی تاثیــر گــذاری را نمایندگــی مــی کــرد بلکــه در همراهــی بــا وضــع موجــود در شــرایط 

آن روز کشــور گام بــر مــی داشــت.

ســازمان مجاهدیــن خلــق در مقابلــه بــا اســتعمار و اســتبداد روش مبــارزۀ مســلحانه را برگزیــد. 
ایــن جنبــش دارای پیشــینۀ اســامی و ملــی بــودد و تفکــر التقاطــی را مخفــی نگــه مــی داشــت 

و در میــان برخــی روحانیــون و خانــواده هــای مذهبــی نفــوذ داشــت.

 در ســال 55-54 کــه مشــی التقاطــی آنهــا آشــکار شــد، برخــی جــذب رژیــم شــدند، عــده اســیر 
و عــده ای بــه اعــدام محکــوم شــدند. در کنــار اینهــا جنبــش دانشــجویان مســلمان، هــم اســتعمار 
خارجــی و هــم اســتبداد داخلــی را نشــانه رفتــه بــود. ایــن دانشــجویان گفتمــان اســام خواهــی را 

پایــه و محــور مبــارزات خــود قــرار دادنــد و رهبــری امــام را مــد نظــر داشــتند.

ــد و مشــی مســالمت آمیــز   عــده ای طرفــدار مشــی مســلحانه و عــده ای نیــز مخالــف آن بودن
و روشــنگرانه را دنبــال مــی کردنــد. مبــارزۀ مســلحانه، مبــارزه بــا اســتعمار خارجــی و اســتبداد 

داخلــی ســه وجــه مشــترک جنبــش دانشــجویی در دوران قبــل از انقــاب اســامی بــود.

دورۀ دوم: بعد از انقالب اسالمی)1357-1384(

ــود کــه فضــای  پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، ایــن بخــش مســلمان جنبــش دانشــجویی ب
ــاع از انقــاب و نظــام، پاســداری از دســتاوردهای ــب را پیــدا کــرد و در همیــن راســتا؛ دف غال
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 انقــاب، مبــارزه بــا امپریالیســت شــرق و غــرب بــه مثابــه گفتمــان مســلط جنبش دانشــجویی در 
ســالهای اولیــۀ پیــروزی انقــاب اســامی بــود. بــا تعطیلــی دانشــگاهها متعاقــب انقــاب فرهنگــی، 
بخشــی از دانشــجویان مســلمان در ســپاه و جهــاد ســازندگی نقــش ایفــا کردنــد و همــواره مخالف 
ــان 58 جنبــش دانشــجویی مســلمان را  ــکا در 13 آب ــد، تســخیر ســفارت آمری امپریالیســم بودن

امپریالیســتی تریــن گــروه دانشــجویی معرفــی کــرد.

ــر تحکیــم وحــدت میــان گروههــای دانشــجویی ســبب   در کنــار اینهــا تاکیــد امــام خمینــی ب
تشــکیل دفتــر تحکیــم وحــدت یــا همــان اتحادیــۀ انجمــن هــای اســامی شــد.

در یــک نــگاه کلــی بایــد گفــت، جنبــش دانشــجویی ســه دهــه از انقــاب را بــا ســه گفتمــان و 
رویکــرد متفــاوت ســپری کــرد. دورۀ اول)1367-1360( گفتمــان عدالــت خواهانــه، موضــع چــپ 
گرایانــه و رویکــرد ایدئولوژیــک بــود و دفتــر تحکیــم نماینــدۀ رســمی ایــن تفکــر یــود. امــا دورۀ 
دوم از 1367 تــا 1376 از رویکــرد چــپ گرایانــه و ایدئولوژیــک کاســته شــد و گرایــش انتقــادی 

بــه حکومــت و عاقــه بــه مســائل صنفــی افزایــش مــی یابــد. 

در ایــن دوره گروههــای مختلــف نماینــدۀ ایــن عرصــه بودنــد: جامعۀ اســامی، بســیج دانشــجویی 
ــا 84 دانســت کــه جنبــش دانشــجویی نقــش فعالــی در  و .... و دورۀ ســوم را مــی تــون از 76 ت

کشــور بــازی مــی کــرد. 

در ایــن دوره دفتــر تحکیــم بیشــترین همراهــی را بــا دولــت وقــت مــی کــرد. همیــن نزدیکــی 
بــه قــدرت در کنــار رادیکالیســم، سیاســت زدگــی، تمامیــت خواهــی و اســتبداد در رای و البتــه 
ســهم خواهــی از قــدرت سیاســی بزرگتریــن آســیب هــای دفتــر تحکیــم در ایــن دوره بــه شــمار 

مــی رونــد. همــۀ اینهــا ســبب انشــعابات مختلــف در ایــن تشــکل گردیــد. 

انشعابات در جنبش دانشجویی

ــن  ــت. ای ــۀ اســامی دانشــجویان صــورت گرف ــوان جامع ــا عن ــن انشــعاب در ســال 1365 ب اولی
ــا گرایــش سیاســی بــه مجموعــۀ جریــان راســت ملحــق شــد و ســالها در ایــن راســتا  تشــکل ب
عمــل کــرد. پــس از آن در ســال 1371 بســیج دانشــجویی تشــکیل گردیــد و داعیــۀ فراجناحــی 
داشــت و در ســال 1377 انشــعاب دیگــری بــا نــام اتحادیــۀ انجمــن هــای اســامی دانشــجویان 

مســتقل صــورت گرفــت. 

در ســال 80 تعــدادی از انجمــن هــای اســامی دانشــجویان طــی نشســتی در دانشــگاه گیــان 
شــاهد انشــعاب دیگــری در دفتــر تحکیــم وحــدت بودنــد، انشــعابی کــه شــامل نیروهــای مذهبــی 
ایــن دفتــر بــا عنــوان »طیــف شــیراز دفتــر تحکیــم وحــدت« بودنــد، در مقابــل باقیمانــدۀ دفاتــر 

کــه اکثریــت را تشــکیل مــی دادنــد، طــی نشســتی در دانشــگاه عامــه طباطبایــی انتخابــات
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 برگــزار کــرده و بــه »طیــف عامــه« معــروف شــدند. طیــف  عامــه نیــز خــود بــه دو فراکســیون 
ســنتی کــه وجــه آن مذهبــی بــودن و مــدرن کــه ســکوالر بــودن وجــه برجســتۀ آن بــود تقســیم 

 . ند شد

ــال 1381-82  ــت، در س ــم وحــدت صــورت گرف ــر تحکی ــه در دفت ــن انشــعابها ک ــر ای ــاوه ب ع
جنبــش عدالــت خــواه دانشــجویی از دل بســیج دانشــجویی زاده شــد کــه مولفــۀ تمایــز آن، عمــل 
بــه روش هــای چــپ و تــا حــدودی رادیــکال تــر نســبت بــه بســیج دانشــجویی بــود و در ســال 

1384 نیــز شــاهد دو دســتگی در جامعــۀ اســامی بــوده ایــم.

بــه صــورت کلــی آنچــه مــی تــوان در بــاب دفتــر تحکیــم وحــدت گفــت ایــن اســت کــه تشــکلی 
کــه در ســال 59 توســط دانشــجویان تســخیر کننــدۀ ســفارت آمریــکا و بــه منظــور ســازماندهی 
و کادر ســازی دانشــجویان مذهبــی بــرای رویارویــی بــا تفکــرات چــپ و التقاطــی آغــاز بــه کار 
کــرده بــود، بــه دلیــل فاصلــه گیــری از از فلســفۀ وجــودی اولیــۀ خــود، دگردیســی در اندیشــه هــا 
و بــاور هــا، جابــه جایــی نســل هــا در مدیریــت جنبــش دانشــجویی، فــراز و فــرود هــای زیــادی 

را طــی کــرد.

 تشــکلی کــه روزی نمــاد جنبــش دانشــجویی در اســام خواهــی، مــردم ســاالری دینــی، ضــد 
امپریالیســتی و عدالــت خواهــی محســوب مــی شــد، امــروزه بــه گونــه ای دچــار فرســایش شــده 
ــروج از  ــکوالر و خ ــان س ــا از گفتم ــان آنه ــخن گوی ــعابی و س ــای انش ــکل ه ــی از تش ــه برخ ک

حاکمیــت ســخن مــی گوینــد.

حزب کارگزاران سازندگی

زمینه های پیدایش

پــس از اســتقرار دولــت هاشــمی رفســنجانی و حاکمیــت بامنــازع راســت ســنتی کــه ناشــی از 
ائتــاف راســت ســنتی بــا راســت مــدرن کــه حــاال کارگــزاران ســازندگی نامیــده مــی شــد و نیــز 
همراهــی برخــی طیــف هــای چــپ ، تفکــر حاکــم بــر جامعــۀ روحانیــت مبــارز، احســاس کــرد 
ــا تمســک بــه نکاتــی از  کــه جریــان حاکــم همــان جریــان گذشــته)جریان چــپ( اســت، لــذا ب
جملــه پایبنــدی و تقیــد آنــان بــه مســائل شــرعی، چرخــش از مواضــع ایدئولــوژی و اینکــه ایــن 

افــراد از جنــاح راســت، راســت تــر شــده انــد، بــرای جریــان حاکــم نگــران بــود.

ــودن  ــزرگ نم ــالۀ اول و ب ــج س ــۀ پن ــت برنام ــزان موفقی ــون می ــاف پیرام ــن اخت ــاز ای ــر آغ  س
ــود. ــای آن ب ــا و کاســتی ه ــایی ه نارس

20



جریــان چــپ ســابق و راســت مــدرن کــه حــاال بــه عنــوان کارگــزاران در جامعه مشــهور شــده اند، 
در آســتانۀ پنجمیــن دورۀ انتخابــات درصــدد انشــعاب جدیــد بــر آمدنــد. از نظــر آنــان حاکمیــت 
ــا  ــی ریاســت جمهــوری هاشــمی، ب ــت قانون ــه اتمــام مهل ــا توجــه ب ــان راســت ب ــازع جری بامن

انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد، کشــور دچــار تحــوالت فراوانــی خواهــد شــد.

ــن  ــروز چنی ــری از ب ــرای جلوگی ــذا ب ــد شــد. ل ــد خواه ــۀ بازســازی کن ــگ و ســرعت برنام  آهن
وضعیتی،جریــان کارگــزاران ســازندگی کــه اینــک بــا کنــاره گیــری جریــان چــپ، خــود را رقیبــی 

بــرای جنــاح راســت مــی دانســت، وارد فعالیــت سیاســی شــد. 

10نفــر از وزرا و 4نفــر از معاونیــن رئیــس جمهــور و شــهردار تهــران و رئیــس بانــک مرکــزی طــی 
ــه  ــد. از جمل اعامیــه ای ضمــن اعــام موجودیــت، حماتــی را علیــه جنــاح راســت آغــاز کردن
ــر اشــاره کــرد: غامحســین کرباســچی،  ــراد زی ــه اف ــوان ب بنیانگــذاران حــزب کارگــزاران مــی ت
ــزه هاشــمی  حســین مرعشــی، محســن نوربخــش، عطــاء اهلل مهاجرانــی، محمدعلــی نجفــی، فائ

رفســنجانی و ....

بــا شــکل گیــری حــزب کارگــزاران راســت ســنتی نیــز حمــات ســنگینی علیــه آن تــدارک دیــد 
و ایــن اختــاف میــان کارگــزاران و راســت ســنتی ســبب شــکل گیــری دو قطبــی جدیــدی در 
آســتانۀ انتخابــات مجلــس چهــارم شــد و در جریــان انتخابــات، رقابــت بســیار فشــرده و ملموســی 
میــان دو گــروه کارگــزاران و  جامعــۀ روحانیــت شــکل گرفــت کــه بــه پیــروزی جامعــۀ روحانیــت 
ــد و ســایر  ــه ریاســت مجلــس انتخــاب گردی ــوری ب در مجلــس چهــارم منتهــی شــد و ناطــق ن

اعضــای هیــات رئیســه نیــز از راســت ســنتی بودنــد. 

دالیل پیدایش حزب کارگزاران

ــر دانســت: 1- روشــنفکر  ــوارد زی ــوان م ــل شــکل گیــری حــزب کارگــزاران را مــی ت اهــم دالی
ــزاران  ــری کارگ ــکل گی ــی ش ــل اصل ــب را عام ــدرت طل ــنفکری ق ــده ای روش ــب: ع ــدرت طل ق
ســازندگی مــی داننــد و از همیــن رو قــدرت طلــب آنــان را بــه زاویــه گرفتــن بــا اصــول انقــاب 
اســامی باالخــص والیــت فقیــه حتــی در اساســنامۀ حــزب رســاند. 2- پیونــد یافتــن سیاســت بــا 
قــدرت: حــزب بــه رســانه و تریبــون بــرای بیــان افــکار نیــاز دارد، و چــون برنامــه هــای ســازندگی 
کــه مــد نظــر کارگــزاران بــود بلنــد مــدت بودنــد، اســتمرار آن را نیازمنــد حزبــی نیرومنــد بــرای 
ــه روی:  ــدال و میان ــه کمــال رســاندن ســازندگی مــی دانســتند. 3- اعت ــا و ب ــه ه ــاع از برنام دف
آنهــا دو جنــاح چــپ و راســت را افراطــی و خــود را نمــاد اعتــدال و میانــه روی معرفــی نمودنــد.  
4- شــخص محــوری: شــکل  گیــری حــزب کارگــزاران حــول هاشــمی رفســنجانی... کارگــزاران، 
محصــول دولــت ســازندگی بــوده اســت و بــا دولــت قــدرت گرفــت و پــس از پایــان دورۀ قــدرت 
ــاح ایســتاد، نیــروی  ــل هــر دو جن ــول کــرد هــر چنــد هاشــمی کــه مقاب ــه شــدت اف ــت، ب دول

بهتــری از آنهــا بــرای ادارۀ کشــور نمــی شــناخت.
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برخی از مواضع و دیدگاههای حزب کارگزاران:

1-اعتقــاد بــه تنــش زدایــی، طرفــدار مذاکــره و رابطــه بــا آمریــکا، جــذب ســرمایه هــای خارجــی، 
گســترش رابطــه بــا اروپــا بــرای تحــت الشــعاع قــرار دادن رابطــه بــا آمریــکا و دیپلماســی کارامــد 
در سیاســت خارجــی را مــی تــوان مهمتریــن مولفــه هــای مــورد نظــر کارگــزاران در سیاســت 

خارجــی بــر شــمرد.

2- در سیاســت داخلــی، طرفــدار مشــارکت سیاســی و همــه جانبــۀ مــردم، تاکیــد بــر تــداوم و 
اســتمرار رونــد ســازندگی، طرفــدار توســعه همــراه بــا اعتــدال و مخالفــت تنــگ نظــری و افراطــی 

گــری اســت. 

ــاز و ســرمایه  ــل اقتصــادی، اقتصــاد ب ــدار سیاســت تعدی 3- در حــوزۀ سیاســت اقتصــادی، طرف
داری اســت.

ــارت دانســت از: اســتقبال از مدرنیســم،  ــوان عب ــزاران را مــی ت ــه هــای فرهنگــی کارگ 4- مولف
ــش  ــه، کاه ــی در جامع ــر دین ــها و مظاه ــدن ارزش ــگ ش ــم رن ــه ک ــبت ب ــیت نس ــدم حساس ع
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــی ی ــور دین ــردن ام ــی ک ــری عرف ــه تعبی ــه و ب ــن در جامع تدریجــی نقــش دی
رشــد سکوالریســم و باالخــره ایجــا فرهنگــی لیبرالیســتی بــا مناســبت هایــی مبتنــی بــر تســاهل، 

ــامح و آزادی. تس

ــرات لیبرالیســتی  ــت تفک ــرای حاکمی ــش آوانگارد)پیشــرو( و بیشــتر ب ــواره در نق 5- حــزب هم
در حــوزۀ اقتصــادی و سکوالریســم در حــوزۀ فرهنگــی ظهــور و بــروز یافــت. در دورۀ حاکمیــت 
کارگــزاران، فــن ســاالران و تکنوکــرات هــا بــر همــۀ مناصــب کلیــدی دســت یافتنــد و همزمــان، 

نیروهــای حــزب اللهــی بــه حاشــیه رانــده شــدند.

حــزب کارگــزاران حــزب تمــام عیــار نبــود، بلکــه جریانــی بــود کــه بنــا بــه گفتــۀ مســئوالن آن 
بــرای انجــام یــک ماموریــت ویــژه در یــک مقطــع زمانــی تشــکیل و پــس از آن، رســالت ماموریــت 

تاریخــی آنهــا پایــان یافتــه اســت.

حزب مشارکت ایران اسالمی

پیدایش و تاسیس

حــزب مشــارکت بــر شــانه هــای دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام بنــا شــد، چــرا کــه در 
میــان فهرســت 110 نفــر از موسســان اولیــۀ حــزب، اســامی عمــده و تاثیرگذار،همانــا دانشــجویان 

مســلمان پیــرو خــط امــام بودنــد کــه در 13 آبــان 58 ســفارت آمریــکا را تســخیر کردنــد.
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 آنهــا جوانــان انقابــی از طبقــۀ متوســط شــهری بــا گرایــش چــپ اســامی بودنــد کــه آرمانگرایی 
و عمــل گرایــی وجــه مشــخصه شــان بــود. طیــف فکــری دیگــر بنیانگــذار ایــن جبهــه، نواندیشــان 

دینــی بودنــد کــه قرائــت انســان گرایانــه و مشــارکت جویانــه ای از اســام  سیاســی داشــتند.

ــات اســتراتژیک  ــر مطالع ــان و دفت ــۀ کی ــب در درون حلق ــان اصــاح طل ــام جری ــه ن آنچــه در ب
ــد. حــزب مشــارکت از آن  ریاســت جمهــوری شــکل گرفــت، در جبهــۀ مشــارکت اجمــاع کردن
دســت احــزاب دولــت ســاخته بــود کــه بافاصلــه بــا انقضــای دورۀ قانونــی دولــت محمــد خاتمــی 
افــول خــود را آغــاز کــرد، چنانکــه از ســال 84 تاکنــون نتوانســته اســت در انتخابــات برگــزار شــده 

توفیقــی داشــته باشــد و از ایــن حیــث مشــابه حــزب کارگــزاران ســازندگی اســت.

برخــی از چهــرۀ برجســتۀ حــزب مشــارکت عبارتنــد از: محمــد رضــا خاتمــی، ســعید حجاریــان، 
ــادی  ــان زاده، ه ــد اهلل رمض ــن زاده، عب ــن امی ــادی، محس ــن میردام ــزاده، محس ــی تاج مصطف
خانیکــی، محمــود حجتــی کرمانــی، صفــدر حســینی، الهــه کوالیــی، هــادی قابــل، علــی شــکوری 

راد، ســعید شــریعتی، احمــد شــیرزاد، محمــد کیانــوش راد و ...

ویژگی های حزب مشارکت

1-تشــکیات فراگیــر:  ایــن حــزب در مدتــی کوتــاه در سراســر کشــور عضوگیــری و بــه تشــکیل 
دولــت اقــدام کــرد. اقدامــی کــه حــزب کارگــزاران نتوانســت انجــام دهــد.  2- موسســان و ترکیــب 
ــد،  ــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه اعــام موجودیــت حــزب را اعــان کردن آنهــا: از 110ت
مــی تــوان اقشــار، اصنــاف، روزنامــه نــگاران، روحانیــون، بانــوان و ... را در ترکیــب حــزب ماحظــه 
کــرد و ایــن بــه لحــاظ شــمولیت اشــخاص و گروههــا نســبت بــه ســایر احــزاب ســابقه نداشــت. 
ــود.  ــدی ب ــه نســبت ســایر احــزاب ، گفتمــان جدی ــن حــزب ب ــد: گفتمــان ای 3- گفتمــان جدی
ایــران بــرای همــۀ ایرانیــان و دانســتن حــق مــردم اســت، تاکیــد بــر قانــون گرایــی و برابــری همــۀ 
شــهروندان در برابــر قانــون از جملــه مــواردی بــود کــه در ایــن گفتمــان جدیــد مطــرح مــی شــد. 
4- نمــاد مخالفــت بــا وضــع موجــود: حــزب مشــارکت خــود را نمــاد مخالفــت بــا وضــع موجــود 
معرفــی مــی کــرد و بــا نقــد صریــح و جــدی گذشــته، خــود را منجــی آینــدۀ ایــران معرفــی مــی 
کــرد. اعضــای مشــارکت حتــی بــه نقــد عملکــرد گذشــتۀ چــپ پرداختنــد و از نگــرش دولتــی 
کــردن امــور بــه شــدت انتقــاد کردنــد و حتــی از باالرفتــن از دیــوار ســفارت آمریــکا اعــام برائــت 
ــا  ــد. 5- حزبــی شــخص محــور: ایــن حــزب نیــز حــول محمــد خاتمــی شــکل گرفــت و ب کردن

افــول او، افــول کــرد.

کارنامۀ حزب مشارکت

انتخابــات اولیــن دورۀ شــوراهای اســامی شــهر و روســتا اولیــن میدانــی بــود کــه حزب مشــارکت 
توانســت عمــًا در نقــش مدیریــت و رهبــری جبهــۀ دوم خــرداد یــا اصاحــات بــا موفقیــت آن 

را اداره کنــد و اکثریــت قاطــع شــورا هــا را بــه دســت بگیــرد. کارنامــۀ ایــن حــزب در و جبهــۀ
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ــر  ــود. اختافــات ب  اصاحــات در در شــوراها و بــه خصــوص کان شــهر تهــران بســیار منفــی ب
ســر تقســیم قــدرت بــه گونــه ای بــاال گرفــت کــه در طــول چهــار ســال، پنــج رئیــس را در بــاالی 

ســر خــود دیــد کــه متوســط عمــر هــر کــدام کمتــر از یــک ســال بــود.

ــورای  ــران در ش ــروزی آبادگ ــی پی ــل اصل ــد عم ــان را بای ــاح طلب ــورای اول اص ــدی ش ناکارام
ــه  ــی شــد، ک ــی گفتمان ــدی و جایگزین ــاز تحــوالت بع ــه س ــات زمین ــن انتخاب شــهر دوم و همی

ــد. ــان را گرفتن ــاح طلب ــای اص ــان ج اصولگرای

حــزب مشــارکت نــه تنهــا در شــورای شــهر اول، بلکــه در مجلــس ششــم نیــز اکثریــت را از آن 
خویــش کــرد و اکثریــت قــوۀ مقننــه را نیــز در اختیــار بگیــرد  و نماینــدگان مشــارکتی راه یافتــه 
بــه مجلــس ششــم دســت بــه اقداماتــی رادیــکال و ســاختار شــکنانه زدنــد کــه برخــی از از آنهــا را 
اشــاره مــی نماییــم: اصــرار بــر حضــور برخــی از کاندیداهــای اهل ســنت در هیــات رئیســه، اصاح 
قانــون مطبوعــات و ایســتادگی اعضــای حــزب مشــارکت در برابــر تدابیــر نظــام کــه کروبــی بــا 
دشــواری هــای فــراوان توانســت آن را از دســتور کار خــارج کنــد، بیانیــۀ 127 نفــر از نماینــدگان 
بــه رهبــری بــه بهانــۀ طــرح پــاره ای از مســائل و مشــکات کشــور و پیشــنهاد نوشــیدن جــام 
زهــر بــه رهبــری بــرای برقــراری رابطــه بــا آمریــکا، طــرح همــه پرســی هــای مختلــف در امــور 
مختلــف کشــور، تحصــن و اســتعفای تعــداد زیــادی از نماینــدگان در اعتــراض بــه رد صاحیــت 
هــای شــورای نگهبــان، ارائــۀ طــرح هــا و دیدگاههــای پــر ابهــام چــون وکالــت فقیــه در برابــر 
ــوری(، صــف  ــارات رئیــس جمه ــش اختی ــح دوقلو)افزای ــت، لوای ــه، خــروج از حاکمی ــت فقی والی
آرایــی و تقابــل میــان نهادهــای انتصابــی و انتخابــی، و باالخــره عبــور از خاتمــی را بایــد مهمتریــن 

دیدگاههــا و عملکــرد هــای حــزب مشــارکت دانســت.

ــا انقضــای دولــت خاتمــی، حــزب مشــارکت نیــز دچــار افــول و  همیــن اقدامــات ســبب شــد ب
ــد. ضعــف شــدید در عملکــر گردی

مجمع محققین و مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

تاریخچه و اهداف تشکیل

در بــاب اهــداف و انگیــزۀ مجمــع ســید حســین موســوی تبریــزی دبیــر کل ایــن تشــکل معتقــد 
اســت، تفــاوت در افــکار، دیــد هــا و برداشــت هــا حتــی در مســائل فقهــی، کامــی، اعتقــادی، 
ــائل  ــی در مس ــت جمع ــک حرک ــزوم ی ــره ل ــامی و باالخ ــت اس ــاب حکوم ــری در ب ــده نگ آین
ــزه  ــن انگی ــی تری ــم( از اصل ــه ق ــان رقیب)جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمی ــر جری سیاســی در براب
هــای تشــکیل ایــن گــروه سیاســی در حــوزۀ علمیــۀ قــم بــوده اســت. بــه لحــاظ تاریخــی بایــد 

ــات دوم ــن تشــکل را در دفتــر تبلیغــات اســامی جســت و جــو کــرد. بعــد از انتخاب ریشــۀ ای
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 خــرداد 76 آییــن نامــه و اساســنامۀ ایــن تشــکل حــوزوی توســط بانیــان آن بــه وزارت کشــور 
ــا مراحــل قانونــی خــود را طــی کنــد کــه پــس از طــی مدتــی، رســماً از ســال78  ــه شــد ت ارائ

پروانــۀ خــود را دریافــت کــرد.

اعضــای اصلــی ایــن مجمــع عبارتنــد از: ســید حســین موســوی تبریــزی، اســداهلل بیــات زنجانــی، 
محمــد علــی ایــازی، ســید ابوالفضــل موســویان، ســراج موســوی، محمــود صلواتــی، محمــد تقــی 

فاضــل میبــدی، محمــد علــی کوشــا، محمــد جعفــر ســعیدیان فــر و .... 

ایــن تشــکل یکــی از اعضــای اصلــی گروههــای 18 گانــۀ جبهــۀ دوم خــرداد بــه شــمار مــی آینــد 
کــه از ابتــدا هــم در تاســیس، هــم در تدویــن اساســنامه و هــم مرامنامــۀ آن مشــارکت داشــتند. 
یکــی از واکنــش هــای ایــن مجمــع را مــی تــوان اعتــراض بــه حکــم اعــدام هاشــم آقاجــری کــه 

از ســوی دســتگاه قضایــی اعــام شــد، دانســت.

اهم مواضع این مجمع را به اجمال می توان عبارت دانست از:

ــراوان  ــرر و ف ــای مک ــاد ه ــژاد(، انتق ــت احمــدی ن ــت نهم)دول ــه دول ــراض ب ــی اعت ــاد و حت انتق
ــاف  ــاح را خ ــت اهلل مصب ــای آی ــا دیدگاهه ــزدی و دیدگاههایش)آنه ــاح ی ــت اهلل مصب ــه آی ب
دیدگاههــای امــام خمینــی مــی داننــد و همچنیــن همــواره تاکیــد دارنــد کــه ایشــان در انقــاب 
اســامی هیچگونــه فعالیتــی نداشــت(، تاکیــد بــر لــوزم شــورایی شــدن مرجعیــت ، و اعتقــاد بــه 

ــودن اختیــارت والیــت فقیــه. محــدود ب

حزب اعتماد ملی

چهــار مــاه پــس از برگــزاری انتخابــات نهــم ریاســت جمهــوری در ســال1384، مهــدی کروبــی 
بــه وعــدۀ تشــکیل حزبــش عمــل کــرد و بــا انتخــاب 52 عضــو شــورای مرکــزی، دبیرکلــی حــزب 
را بــر عهــده گرفــت. جرقــۀ تشــکیل ایــن حــزب از جایــی زده شــد کــه مهــدی کروبــی بــا وجــود 
نامیــدی از همــۀ اصــاح طلبــان و از جملــه یــاران حزبــی اش در مجمــع روحانیــون مبــارز از رای 
آوردن او در انتخابــات ریاســت جمهــوری، مصمــم و فعــال در انتخابــات شــرکت کــرد و در کمــال 
شــکگفتی رایــی کســب کــرد کــه تحلیــل گــران جنــاح هــای مختلــف سیاســی آن را پیــش بینــی 
نمــی کردنــد امــا اختــاف کــم آرای او و احمــدی نــژاد، کروبــی را ادامــه رقابــت هــا بــاز داشــت.

رای مــردم بــه کروبــی موجــب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس کروبــی و انــرژی در او شــد و زمینــۀ 
ــخیص  ــع تش ــتعفا از مجم ــی، اس ــرد. کروب ــم ک ــط او را فراه ــم توس ــم مه ــد تصمی ــاذ چن اتخ
مصلحــت نظــام و مشــاورت رهبــری، خــروج از مجمــع روحانیــون مبــارز و تشــکیل یــک حــزب 

ــد را ســریعاً عملــی کــرد.  جدی
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ــزب  ــان تشــکیل ح ــود، و از زم ــر ب ــب آزرده خاط ــی اصــاح طل ــف افراط ــه شــدت از طی وی ب
ــود. ــان ب ــرم اصــاح طلب ــش متوجــه راس ه ــز انتقادات ــوک تی ــواره ن ــی هم ــاد مل اعتم

کروبــی بارهــا در اظهــارات خــود نشــان داد کــه اهــل ائتــاف بــا هیــچ حــزب و گروهــی نیســت 
و تمایــل دارد کــه بــه طــور مســتقل راه خــود را ادامــه دهــد. او یــاران خــود را در حــزب اعتمــاد 

ملــی از میــان کســانی برگزیــد کــه فعالیــن ســتاد انتخاباتــی وی بودنــد.

ــراز  ــرای اح ــف ب ــئوالن مختل ــا مس ــاط ب ــراری ارتب ــی و برق ــه زن ــی چان ــر کروب ــی دیگ  ویژگ
ــود. ــات ب ــا در انتخاب ــت کاندیداه صاحی

در جریــان انتخابــات مجلــس هفتــم، خــود بــه عنــوان کاندیــدا از تهــران وارد رقابــت شــد، ولــی 
پــس از اینکــه نتوانســت آرای الزم را بــرای ورود بــه مجلــس آینــده بــه دســت آورد، تــاش خــود 
را بــرای ورود بــه صحنــۀ انتخابــات ریاســت جمهــوری آغــاز کــرد. هرچنــد بســیاری از دوســتانش 

بــا ایــن کار مخالــف بودنــد.

 عــدم امــکان رای آوری وی کــه در همــۀ بدنــۀ اصــاح طلبــان نیــز بوجــود داشــت، ســبب شــد تــا 
در جریــان انتخابــات ریســات جمهــوری، مجمــع روحانیــت بــا نامــزدی کروبــی مخالفــت کردنــد 
و از همراهــی بــا وی ســر بــاز زننــد و ایــن عــدم همزاهــی پــس از ثبــت نــام کروبــی هــم ادامــه 
داشــت. آنچــه بــرای کروبــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســخت ناگــوار بــود، نــه تنهــا عــدم 

حمایــت و همراهــی مجمــع، بلکــه موضــع گیــری برخــی از آنــان علیــه وی بــود.

 از ایــن رو اختافــات کروبــی بــا مجمــع روحانیــت در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری نهــم، 
موجــب شــد کروبــی بــه همــراه رســول منجــب نیــا از مجمــع روحانیــت خــارج و حــزب اعتمــاد 

ملــی را تشــکیل دهنــد.

ــر  ــود را  از منظ ــۀ خ ــود در 1384 ریش ــت خ ــام موجودی ــۀ اع ــی در بیانی ــاد  مل ــزب اعتم ح
تاریخــی و آبشــخور فکــری در انقــاب اســامی و رهبــری امــام خمینــی مــی دانــد و تصریــح مــی 
کنــد: حــزب اعتمــاد ملــی براینــد جریــان فکــری خــط امــام اســت کــه بزرگتریــن مشــخصۀ آن 
از نظــر حــزب تعامــل بــا تحجــر و واپــس گرایــی از دیــن داری و دفــاع از اندیشــه هــای مترقــی و 
ســازنده مــی دانــد. ایــن ادعــا در حالــی صــورت مــی گیــرد در بیانیــۀ تفصیلــی و مشــروح کنگــرۀ 
دوم حــز در حالــی کــه در بــارۀ امــور داخلــی و خارجــی ســخن گفتــه شــده، بــه نظــام اســامی، 

امــام خمنــی، انقــاب اســامی و والیــت فقیــه و رهبــری هیــچ اشــاره ای نشــده اســت.

جریان سوم
تبیین مفهومی و جامعه شناختی جریان سوم
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جریــان ســوم عنــوان اشــخاص، احــزاب، گروههــا و تشــکل هایــی اســت کــه در یــک اصــل همــۀ 
آنهــا مشــترک هســتند و آن اینکــه: دوران حاکمیــت چــپ و راســت بــه ســر آمــد اســت و کشــور 
بایــد از حاکمیــت دو جنــاح عمــده خــارج شــود. جریــان ســوم خــود را مدعــی گفتمــان و روش 
ــه دو گــروه موافقیــن و مخالفیــن  ــان ســوم ب ــن جری ــد. ای ــرای ادارۀ جامعــه مــی دان ــازه ای ب ت

نظــام جمهــوری اســامی تقســیم مــی شــوند.

مدرســۀ حقانــی، موسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینی)مصبــاح یــزدی(، جمعیــت دفــاع از 
ارزشــها)ری شــهری( و محســن رضایــی را مــی تــوان از جملــه ســخن گویــان جریــان ســوم درون 
نظــام نامیــد. وجــه مشــترک همــۀ ایــن گروههــا نقــد دو جنــاح چــپ و راســت و  بیــان گفتمانــی 
جدیــد بــرای حــل مشــکات کشــور بــود. عــاوه بــر اینهــا جریــان ســوم ســخن گویــان دیگــری 
نیــز داشــته اســت کــه فصــل مشــترک همــۀ آنهــا ایــن اســت کــه بــه دنبــال جایگزینــی بــرای 

نظــام جمهئــری اســامی هســتند.

ــت  ــلمان(، آی ــق مس ــریعتمداری)حزب خل ــم ش ــید کاظ ــون س ــی چ ــت آزادی و روحانیون  نهض
الــل منتظری)پــس از عــزل از قائــم مقامــی رهبــری(، محســن کدیــور، عبــداهلل نــوری، طاهــری 
اصفهانــی و حســن یوســفی اشــکوری را مــی تــوان در زمــرۀ ایــن جریــان قلمــداد کــرد. مــا در 

اینجــا بــه اقتضــای ایــن جــزوه مهمتریــن هــای آنهــا را بــه اجمــال معرفــی مــی نماییــم.

نهضــت آزادی از ابتــدا تاکنــون همــواره بــه دنبــال جمهــوری دموکراتیــک اســامی بــوده اســت بــا 
دو مشــخصه: اول آنکــه ســکوالر باشــد و دوم آنکــه از والیــت فقیــه در آن خبــری نباشــد. اصلــی 
ــود کــه مجــوز  ــق مســلمان در حــدی ب ــن موضــع ســید کاظــم شــریعتمداری و حــزب خل تری
بمبــاران محــل ســکونت حضــرت امــام خمینــی توســط شــریعتمداری بــرای کودتاچیانــی ماننــد 

قطــب زاده صــادر شــد. 

ــا  ــود، نظــام جمهــوری اســامی را ب اشــخاص دیگــری کــه محــورت آنهــا آیــت اهلل منتظــری ب
قرائــت خویــش قبــول دارنــد ؛ نظامــی بــدون والیــت فقیــه و ســکوالر را مــی تــوان ویژگــی هــای 

آن دانســت.

جریان سوم؛ طیف موافقین نظام جمهوری اسالمی

مدرسۀ حقانی

تاســیس مدرســۀ حقانــی و کارکــرد آن، نقطــۀ عطفــی در نظــام آموزشــی حــوزه و تکاپــو هــای 
روحانیــون طرفــدار مداخلــه در سیاســت و مســائل اجتماعــی بــه شــمار مــی رود. پایــه گــذاران 
ایــن مدرســه، نظــام آمزشــی ســنتی حــوزه را بــا نظــام آموزشــی جدیــد تلفیــق کردنــد و ســبک 

جدیــدی در نظــام آموزشــی حــوزه بنــا نهادنــد کــه تــا آن زمــان هماننــدی نداشــت.

27



 آنــان بــا مشــاهدۀ نابســامانی هــای گوناگــون، نظــم و تشــکیات نوینــی را طــرح ریــزی کردنــد و 
بــا شــعار حاکــم در حــوزه هــای آن زمــان کــه نظــم در بــی نظمــی اســت بــه مبــارزه پرداختنــد. 
اینــان ضمــن حفــظ ویژگــی هــای نظــام ســنتی حــوزه، ابزارهــا و روشــهای جدیــدی در بازســازی 

و نوســازی نظــام آموزشــی در حــوزه بــه کار گرفتنــد.

ــوزه و دانشــگاه  ــن ح ــد. بی ــاد ش ــان ایج ــا زم ــخص و متناســب ب ــن و مش ــۀ درســی معی  برنام
ارتبــاط بــه وجــود آمــد و برخــی از اســاتید دانشــگاه علــوم انســانی جدیــد را  در ایــن مدرســه 

ــد. تدریــس مــی کردن

 تربیــت طلبــه آگاهــی دهنــده، ســنت شــناس، واقــع نگــری در مســائل اجتماعــی، پاســخویی 
بــه نیازهــا و چالــش هــای زمــان، تبلیــغ دیــن بــا روش هــای نویــن جامعــه شــناختی و تربیــت 
شناســانی جامــع ســبب شــد کــه علــو انســانی نویــن در ایــن مدرســه تدریــس شــود. از ایــن رو 
شــهید بهشــتی و همکرانــش، علــوم طبیعــی، تاریــخ ادیــان، اقتصــاد، جامعــه شناســی، فلســفۀ 
غــرب، ادبیــات فارســی و زبــان انگلیســی را در برنامــۀ درســی گنجاندنــد. آنهــا نــه تنهــا تعارضــی 
بیــن علــوم و شــریعت نمــی دیدنــد، بلکــه بــه بــاور آنهــا بــرای درک ســنت و قــران ایــن دروس 

ضــرورت داشــت.

شــرکت فعــال طــاب مدرســۀ حقانــی در مراســم تشــیع جــازۀ شــهید آیــت اهلل ســعیدی و شــهید 
ــه  ــدان ب ــر شــکنجه هــای رژیــم در زن ــر اث آیــت اهلل غفــاری، دو تــن از روحانیــون مبــارز کــه ب

شــهادت رســیدند.

 ســالگرد قیــام 15 خــرداد، شــرکت در مراســم ترحیــم ســید مســصطفی خمینــی، شــرکت در 
قیــام 19 دی قــم در اعتــراض بــه اهانــت روزنامــۀ اطاعــات بــه امــام خمینــی، تکثیــر و توزیــع 
نــوار ســخنرانی هــا و اعامیــه هــای امــام بخشــی از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط طــاب 
ــری در  ــش موث ــا نق ــه بعده ــد ک ــت ش ــی تربی ــه طاب ــن مدرس ــت. در همی ــوده اس ــه ب مدرس

جمهــوری اســامی ایفــا کردنــد.

 بنابرایــن مدرســۀ حقانــی مدرســه ای بــا بنیــان گــذاری شــهید بهشــتی کــه بــا رویکــرد جدیــدی 
بــه علــوم دینــی و برنامــۀ اموزشــی جدیــدی بــرای طــاب تشــکیل شــد. ایــن رویکــرد جدیــد 
ــی رغــم موفقیتــی کــه  ــی( اعمــال شــد، لیکــن عل ــت اهلل گلپایگان ــوی) آی ــدا در مدرســۀ عل ابت
اجــرای برنامــۀ اموزشــی جدیــد در ایــن مدرســه داشــت، بــه دلیــل مخالفــت آیــت اهلل گلپایگانــی 
ــا مدرســه ای  ــر آن داشــت ت ــان انگلیســی موسســان مدرســه و اصــاح گــران حــوزه را ب ــا زب ب
جدیــد ایجــاد کنــدد. ایــن مدرســۀ جدیــد، مدرســه ای بــود کــه علــی حقانــی بــا همــکاری فــرد 

خّیــر دیگــری در حــوزۀ قــم تاســیس شــد و نــام موســس آن را بــر روی آن گذاشــتند.
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ــزوم اســتقال  ــی و ل ــت اهلل گلپایگان ــۀ کار در مدرســۀ آی ــه تجرب ــا توجــه ب ــت اهلل بهشــتی ب آی
عملــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــای مدرســه، هزینــه هــای 
آن را بــا حمایــت و کمــک برخــی از مراجــع تقلیــد، امــا بــدون دخالــت آنهــا تامیــن نمایــد. یکــی 

از ایــن علمــا، آیــت اهلل میانــی بــود.

ــی شــیرازی،  ــد از: آیــت ااهلل بهشــتی، قدوســی، ربان ــی عبــارت بودن ــه گــذاران مدرســۀ حقان پای
مهــدی حائــری تهرانــی، ســید مرتضــی جزایــری، حســین حقانــی. آیــت اهلل بهشــتی، برنامــۀ نظــم 

حــوزه و ســاماندهی آن را، اندیشــۀ غالــب اصــاح گــران حــوزه در پایــان دهــۀ 30 مــی دانــد. 

بــه نظــر وی طلبــه نبایــد مصــرف کننــده آگاهــی هــای اســامی باشــد، بلکــه طلبــه بایــد آگاه 
شــدۀ آگاه کننــده باشــد. در کنــار ایــن نــگاه کــه شــکل گیــری مدرســه را بــرای اصــاح حــوزه 
مــی دانــد، دیدگاههــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه تاســیس مدرســۀ حقانــی را بــه عنــوان یــک 

اقــدام سیاســی و انقابــی و از ســوی یــاران امــام پــس از شــروع نهضــت اســامی مــی داننــد.

ــت اهلل  ــرد: آی ــر اشــاره ک ــراد زی ــه اف ــوان ب ــی ت ــی م ــن اســاتید مدرســۀ حقان ــه مهمتری از جمل
ــی،  ــی، مقتدای ــی، خزعل ــح، جنت ــی، مفت ــی، آذری قم ــزدی، صانع ــاح ی بهشــتی، قدوســی، مصب

ــت و .... ــکینی، معرف ــزدی، مش ــد ی محم

مدرسۀ حقانی و انقالب اسالمی

فضــای مدرســۀ حقانــی، فضــای انقابــی بــود. بــی اطــاع تریــن و یــا غیــر انقابــی تریــن فــرد 
وقتــی در ایــن فضــا قــرار مــی گرفــت، بــه یــک الگــوی انقابــی تبدیــل مــی شــد. اســاتید آن 
ــاب  ــت ط ــا اکثری ــع آنه ــه تب ــد و ب ــام بودن ــاران ام ــی از ی ــتی و قدوس ــهید بهش ــص ش باالخ
مدرســه. بعــد از شــهادت ســید مصطفــی خمینــی، طــاب مدرســه بــه ســازماندهی و کارگردانــی 
راهپیمایــی و تظاهــرات در قــم پرداختنــد و اولیــن شــعارها علیــه رژیــم پهلــوی و بــه طرفــداری 

از امــام و انقــاب ســر داده شــد.

بــه طــور کلــی اهمیــت غیــر قابــل انــکار مدرســۀ حقانــی در تربیــت نیروهــای نهفتــه اســت کــه 
در دوران بعــد از انقــاب، ادارۀ امــور حکومتــی را بــر عهــده گرفتنــد و نقــش موثــری در اســتقرار 

و تثبیــت نظــام جمهــوری اســامی ایفــا کردنــد.

جمعیت دفاع از ارزش های انقالب اسالمی

تاریخچه

جریــان دفــاع از ارزش هــا، پرچمــدار جریــان ســوم در دهــۀ 70 در کشــور بــود. موسســان آن بــر 
ایــن بــاور بودنــد کــه کشــور را در دو جنــاح چــپ و راســت متوقــف کــردن، جفــا بــه ظرفیــت هــا 

و توانایــی هــای نیروهــای انقابــی معتقــد بــه نظــام اســت. 
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آنــان بــا شــعار فراجناحــی پــا بــه عرصــه گذاشــتند و همــواره تاکیــد داشــتند کــه کشــور را بــا 
یــک جنــاح نمــی تــوان اداره کــرد. آنهــا ایــن رویکــرد را در فهرســت انتخاباتــی نیــز بــروز دادنــد. 

15خــرداد74 و آغــاز فعالیــت رســمی جمعیــت، زمــان مناســبی بــود کــه ایــن تشــکل نوپــا تــا 
برگــزاری پنجمیــن دورۀ انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بتوانــد در عرصــۀ سیاســی کشــور 

آرایــش جدیــدی را ســامان دهــد. 

ــدان  ــه خــأ سیاســی موجــود ناشــی از فق ــه ب ــت)ری شــهری(، پاســخگویی ب ــر کل جمعی دبی
یــک جریــان سیاســی مــورد قبــول عامــه مــردم و دفــاع از ارزشــها را اصلــی تریــن علــت تشــکیل 

جمعیــت عنــوان کــرد.

ایــن تشــکل بــرای مجلــس دورۀ پنجــم فهرســت انتخاباتــی در بســیاری از حــوزه هــای انتخابیــه 
منتشــر کــرد کــه ویژگــی ایــن فهرســت هــای انتخاباتــی، اشــتراک در اســامی نامزدهــا بــا لیســت 
هــای انتخاباتــی دو جنــاح چــپ و راســت بــود. امــا هــدف اصلــی حضــور در مجلــس پنجــم نبــود، 

بلکــه دورخیــز جمعیــت بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری 76 بــود.

ــا  ــا ب ــات شــرکت نمــود ام ــت در انتخاب ــدۀ جمعی ــوان نماین ــه عن ــه ری شــهری ب ــی ک  انتخابات
آرای بســیار پاییــن مواجــه شــد و در ســال 77 موسســان ایــن جمعیــت ضمــن بیانیــه ای، کثــرت 
مســئولیت هــا و اشــتغاالت مســئوالن جمعیــت را بهانــه ای بــرای تعطیلــی موقتــی اعــام کردنــد، 

و بنابــرای ایــن تشــکل بســیار زود از رقابــت هــای سیاســی کنــاره گرفــت.

اجمالی از مواضع و دیدگاههای جمعیت دفاع از ارزشها

ــردم   ــودن رای م ــروط ب ــی  2- مش ــون اساس ــه از قان ــی فقی ــودن ول ــر ب ــه فرات ــاد ب 1-اعتق
3-جامعیــت دیــن در ادارۀ امــور  4- الزمــۀ اداره قــدرت، حــزب اســت.  5- طرفــداری از جریــان 
آزاد اطــاع رســانی در کشــور  6- لــزوم تغییــر نظــام بیــن الملــل  7- طرفــدار سیاســت تهاجمــی 
ــعۀ  ــوب اقتصــاد  9- توس ــوی مطل ــی اقتصــادی، الگ ــکا  8- خوداتکای ــا آمری ــه ب ــف رابط و مخال
مبتنــی بــر ارزش هــا  10- نــه اقتصــاد دولتــی و نــه اقتصــاد آزاد؛ از واگــذاری اقتصــاد بــه عامــۀ 
ــی  ــه جای ــت اجتماعــی، جاب ــت اجتماعــی؛ هــدف از عدال ــت مــی کــرد.  11- عدال ــردم حمای م
قــدرت و مکنــت از طبقــه ای بــه طبقــۀ دیگــر نیســت، بلکــه رســاندن حــق بــه ذی حــق اســت. 

12- در صــدر امــور بــودن فرهنــگ.

ــد از: محمــد محمــدی ری شــهری، روح  اعضــای اصلــی جمعیــت دفــاع از ارزشــها عبــارت بودن
اهلل حســینیان، محمــد حســن ابوترابــی، علــی غیــوری، احمــد پــور نجاتــی، محمــدی عراقــی و.... 

عــاوه بــر ایــن دو گــروه یعنــی مدرســۀ حقانــی و جمعیــت دفــاع از ارزشــها مــی تــوان از افــرادی 
ماننــد محســن رضایــی کــه نمادهــای جریــان ســوم درون نظــام کــه همــواره خــود را خــارج از دو 

جریــان چــپ و راســت تعریــف مــی کنــد، نــام بــرد.

30



جریان سوم؛ مخالف و منتقد نظام جمهوری اسالمی

نهضت آزادی ایران

در ایــن بخــش دربــارۀ نهضــت آزادی در دورۀ جمهــوری اســامی و در دو مقطــع زمانــی، یکــی 
ــازرگان و دیگــری فعالیــت نهضــت آزادی پــس از  ــا دوران حیــات مهنــدس ب فعالیــت نهضــت ت
فــوت بــازرگان تاکنــون و نیــز نظــر و مواضــع حضــرت امــام دربــارۀ ایــن حــزب، بحــث و بررســی 

مــی شــود.

نهضت آزادی)1357-1773(

فعالیــت نهضــت آزادی ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران را مــی تــوان  بــه چنــد دوره 
و یــا مرحلــه تقســیم بنــدی کــرد. ایــن دوره اوج فعالیــت هــای نهضــت تــا در گذشــت بــازرگان را 
در بــر مــی گیــرد. اولیــن اقــدام نهضــت آزادی، تصــدی پســت نخســت وزیــری توســط مهنــدس 

بــازرگان در دولــت موقــت بــود. 

بــه طــور کلــی بایــد گفــت دولــت موقــت اصــوالً دارای سرشــت انقابــی نبــود و بــه جایگزینــی 
روشــها و راهکارهــای انقابــی بــرای ادارۀ امــور کشــور بــه جــای روش هــای گذشــته باور نداشــت، 
ــت و  ــت موق ــان دول ــش می ــن چال ــازرگان، اولی ــدن ب ــای روی کار آم ــن روزه ــن رو در اولی از ای
نهادهــای انقابــی ماننــد کمیتــه ای انقابــی پدیــد آمــد کــه مهنــدس بــازرگان آنهــا را دولتــی 
درون دولــت توصیــف کــرد. دولــت موقــت نســبت بــه شــورای انقــاب معتــرض بــود و بــه عــاوه 

بــازگان و یارتــش بــه کنــاره گیــری روحانیــت از ادارۀامــور کشــور بــاور داشــت.

از طرفــی اعــام نظــر دولــت موقــت در بــارۀ برخــب از مســائل کلیــدی ماننــد محاکمــۀ ســران 
رژیــم ســتم شــاهی و مصــادره امــوال و امــاک آنــان و همچنیــن رابطــه بــا آمریــکا بــه عنــوان 
حامــی و متحــد اصلــی رژیــم شــاه، شــکی در یــاران حضــرت امــام باقــی نگذاشــت کــه بــه ایــن 
گــروه نبایــد اجــازه حضــور در عرصــۀ انقــاب داده شــده و بدیــن ترتیــب، در حالــی کــه دولــت 
موقــت، دیــدار بــازرگان و برژینســکی مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا در الجزایــر را طبیعــی جلــوه 
مــی داد، نیروهــای انقابــی ایــن عمــل را بــه مثابــه عامتــی از تــوان همزیســتی ایــن گــروه بــا 

آمریــکا تلقــی کردنــد. 

در ایــن میــان اقــدام دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام در تســخیر ســفارت آمریــکا در تهــران 
بــا اعتــراض  دولــت موقــت رو بــه رو شــد کــه بــه همیــن دلیــل و همچنیــن بــه علــت انباشــته 
شــدن اختافــات و ســوء تفاهــم هــا و همچنیــن بــه علــت انباشــتن اختافــات و ســوءتفاهم هــا 
و همچنیــن علنــی شــدن مواضــع نهضــت آزادی و نــگاه لیبرالیســتی آن در قبــال پدیــدۀ انقــاب 

اســامی، از کار کنــاره گیــری کــرد.
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نهضــت آزادی پــس از کنــاره گیــری از قــدرت، نقــش مخالــف و اپوزیســیون نظــام را بــه دســت 
آورد و از همــان زمــان مخالــف خوانــی خــود را آغــاز و بــه صــورت منتقــد جــدی سیاســت هــای 

اعــام شــده از ســوی دولــت هــای انقابــی در آمــد.

 در ایــن دوره نهضــت آزادی بــا انتقادهــای گزنــده و صریــح بــه ویــژه در طــول ســالهای جنــگ 
تحمیلــی و نیــز بــا انتشــار جــزوه و کتــاب بــه تبییــن دیدگاههایخــود در قبــال مســائل جــاری 

مــی پرداخــت. 

بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت ایــن گــروه از آزادی عمــل قابــل ماحظــه ای در ابــراز عقایــد و 
دیدگاههــای خــود برخــوردار بــوده اســت و بــه جــز برخوردهــای مقطعــی کــه بــه تعطیلــی موقــت 
موقــت دفتــر ایــن گــروه انجامیــد، فعالیــت آن ادامــه یافــت و بیشــتر فعالیــت خویــش را معطــوف 

فضــای دانشــگاهها نمــود و در ایــن عرصــه بــه فعالیــت برخواســت.

در آســتانه ســومین دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، در بحبوحــه جنــگ، نهضــت آزادی 
در مقابــل تجــاوز همه جانبــه قدرت هــای جهانــی بــه رهبــری صــدام کامــًا علیــه ادامــه جنــگ 
ــا  ــد و در خانه ه ــش می ش ــا پخ ــگ همه ج ــا جن ــان ب ــای مخالفتش ــتند و بیانیه ه ــع داش موض
جلســه ســخنرانی می گذاشــتند. و در ایــن جلســات هــم بــرای مجلــس ســوم و راهیابــی بــه آن 

ــه لیســت داشــتند. ــی همچــون ارائ برنامه های

ــان  ــن 67 زم ــوم در فروردی ــس س ــات مجل ــا انتخاب ــه ت ــه اینک ــه ب ــا توج ــرایط و ب ــن ش در ای
زیــادی باقــی نمانــده بــود، علی اکبــر محتشــمی پور وزیرکشــور کــه مســئول امنیــت کشــور نیــز 
ــی در  ــون تریبون ــه اکن ــا ک ــه نهضت آزادی ه ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــاب می آم ــه حس ب
ــه  ــر ب ــتیزند، اگ ــردم می س ــان م ــا آرم ــه ب ــتند، اینگون ــس نیس ــت و در مجل ــان نیس دست ش

ــرد. ــد ک ــه خواهن ــد، چ ــس راه یابن مجل

ــه  ــود ک ــی ب ــا در حال ــه رزمنده ه ــا علی ــام مواضــع نهضت آزادی ه ــاد محتشــمی پور اع ــه اعتق ب
ــد و  ــت داده نمی ش ــازه فعالی ــی اج ــچ حزب ــه هی ــگ ب ــان جن ــا در زم ــوری از دنی ــچ کش در هی
ــا(  ــا) نهضت آزادی ه ــی این ه ــودی آنهاســت، ول ــان مســاوی ناب ــه نظامی ــن حــرف علی کوچک تری
ــس  ــه مجل ــت ب ــد؛ آن وق ــد و از پشــت خنجــر می زدن ــدگان حــرف می زدن ــه رزمن ــر روز علی ه
ــد  ــت چن ــال داش ــا احتم ــد، ام ــم نیاورن ــود رأی ه ــن ب ــه ممک ــد. گرچ ــتند برون ــم می خواس ه

ــت نمی شــد اوضــاع را جمــع کــرد. ــرود و آن وق ــس ب ــه مجل ــا ب ــروی آن ه نی
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بــر همیــن اســاس در ســی ام بهمــن مــاه ســال 1366 ، ســید علــی اکبــر محتشــمی پــور وزیــر 
وقــت کشــور نامــه ای بــه همــراه مواضــع و اطاعیه هــای نضهــت آزادی را خدمــت امــام خمینــی 
)ره( ارســال کــرد. او بــا اشــاره بــه عملکــرد »نهضــت آزادی «، از ایشــان در خصــوص صاحیــت 
آنــان بــرای شــرکت در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی کســب تکلیــف کــرد و امــام نیــز در 

پاســخ پیامــی صــادر کردنــد کــه برخــی از نــکات از ایــن قــرار اســت:

ــه وقــت زیــاد  ــه اصطــاح آزادي مســائل فراوانــي اســت کــه بررســي آن محتــاج ب در موضــوع نهضــت ب
اســت. آنچــه بایــد اجمــاال گفــت آن اســت کــه پرونــده ایــن نهضــت و همیــن طــور عملکــرد آن در دولــت 
موقــت اول انقــاب شــهادت مي دهــد کــه نهضــت بــه اصطــاح آزادي طرفــدار جــدي وابســتگي کشــور 

ایــران بــه آمریــکا اســت، و در ایــن بــاره از هیــچ کوششــي فروگــذار نکــرده اســت ........... 

   نهضــت بــه اصطــاح آزادي صاحیــت بــراي هیــچ امــري از امــور دولتــي یــا قانون گــذاري یــا قضایــي 
را ندارنــد ؛ و ضــرر آنهــا، بــه اعتبــار آن کــه متظاهــر بــه اســام هســتند و بــا ایــن حربــه جوانــان عزیــز 
ــم و احادیــث شــریفه و  ــرآن کری ــت بي مــورد در تفســیر ق ــا دخال ــا را منحــرف خواهنــد کــرد و نیــز ب م
ــي  ــر، حت ــاي دیگ ــن اســت بشــوند، از ضــرر گروهک ه ــم ممک ــه موجــب فســاد عظی ــاي جاهان تاویل ه

منافقیــن ایــن فرزنــدان عزیــز مهنــدس بــازرگان، بیشــتر و باالتــر اســت. 

نهضــت آزادي » و افــراد آن از اســام اطاعــي ندارنــد و بــا فقــه اســامي آشــنا نیســتند. از ایــن جهــت، 
ــي  ــرت مول ــتورات حض ــه دس ــت ک ــتلزم آن اس ــد مس ــر کرده ان ــه منتش ــا ک ــتارهاي آنه ــا و نوش گفتاره
ــر خــاف احــکام  الموالــي امیــر المومنیــن را در نصــب والت و اجــراي تعزیــرات حکومتــي کــه گاهــي ب
اولیــه و ثانویــه اســام اســت، بــر خــاف اســام دانســته و آن بزرگــوار را -نعــوذ بــاهلل- تخطئــه، بلکــه مرتــد 
بداننــد! و یــا آن کــه همــه ایــن امــور را از وحــي الهــي بداننــد کــه آن هــم بــر خــاف ضــرورت اســام 
اســت.نتیجه آن کــه نهضــت بــه اصطــاح آزادي و افــراد آن چــون موجــب گمراهــي بســیاري از کســاني 
کــه بي اطــاع از مقاصــد شــوم آنــان هســتند مي گردنــد، بایــد بــا آنهــا برخــورد قاطعانــه شــود، و نبایــد 

رســمیت داشــته باشند. 

نهضت آزادی از 1373 تا کنون

ایــن دوره از ســال 1373 بــا فــوت مهنــدس بــازرگان موســس و دبیــرکل نهضــت آزادی آغــاز مــی 
شــود. ابراهیــم یــزدی وزیــر خارجــۀ دولــت موقــت در حالــی کــه هیچــگاه عضــو نهضــت نبــوده 

اســت، بــه دبیرکلــی ایــن گــروه برگزیــده شــد. 
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ایــن در حالــی اســت کــه یــداهلل ســحابی تــا زمانــی کــه در قیــد حیــات بــود نفــوذ خــود را بــه 
عنــوان ارشــد تریــن عضــو گــروه حفــظ کــرد. حضــور ابراهیــم یــزدی بــه عنــوان دبیــرکل نهضــت 
ــه  ــازرگان از ســوی مســئوالن نظــام جــدی گرفت ــده از ب ــه جــا مان ــی ب ــوان میراث ــه عن آزادی ب
نشــد، بــه ویــژه اینکــه یــزدی بــا تابعیــت آمریکایــی اش نمــی توانســت خــود را فــردی صــد در 
صــد میهــن پرســت معرفــی نمایــد. لــذا مــی تــوان مــی گفــت نهضــت آزادی در دورۀ دبیــر کلــی 

وی اگرچــه رونــد پــس رفتــی نداشــته اســت، امــا مــی تــوان گفــت کــه در جــا زد.

ابراهیــم یــزدی بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری 76 خــود را رســماً نامــزد کــرد و نهضــت آزادی 
ــا ایــن اطــاع کــه صاحیــت  ــا صــدور بیانیــه ای، نامــزدی وی را رســماً اعــام کــرد. یــزدی ب ب
ــوی  ــت وی از س ــه صاحی ــس از اینک ــذا پ ــرد و ل ــدام ک ــن کار اق ــه ای ــد، ب ــد ش وی رد خواه
شــورای نگهبــان رد شــد، بــه تحریــم انتخابــات اقــدام کــرد و از گــروه هــای هــم فکــر خواســت 
در انتخابــات شــرکت ننماینــد. بنابرایــن نهضــت آزادی از جملــه گــروه هایــی بــود کــه بــه دلیــل 

تحریــم انتخابــات در خلــق دوم خــرداد ســهمی نداشــته اســت.

از چهــره هــای اصلــی و از اعضــای شــورای مرکــزی نهضــت در حــال حاضــر بایــد از افــراد زیــر 
ــور، احمــد صــدر حــاج ســید  ــم پ ــاس توســلی، محمــود نعی ــزدی، غامعب ــم ی ــرد: ابراهی ــام ب ن

ــازرگان، هاشــم صباغیــان، حســین بنــی اســدی و ... ــی ب جــوادی، عبدالعل

ــای 20 و 30  ــه ه ــت آزادی در ده ــذاران نهض ــه گ ــان و پای ــحابی موسس ــازرگان و س ــه ب اگرچ
ــا مارکسیســم  ــه ب ــاع از اســامی و مقابل ــرای دف ــه گــذار انجمــن اســامی در دانشــگاه هــا ب پای
بودنــد، امــا امــروزه ثمــرۀ ســالها کار تشــکیاتی آنها)بــازرگان و نهضــت آزادی( کــه اســام یکــی 
از شــعار اصلــی و بنیــادی از تاســیس آن بــود و دیــن را از سیاســت جــدا نمــی دانســت، بــه دلیــل 
تاثیرپذیــری موسســان از فرهنــگ غــرب، تبلیــغ و ترویــج لیبرالیســم شــده اســت و بــر ایــن نکتــه 
کــه امــور دینــی و موضوعــات سیاســی و اجتماعــی از یکدیگــر جــدا هســتند، تاکیــد مــی شــود.

آیت اهلل سید کاظم شریعتمداری

قبل از پیروزی انقالب اسالمی

ســید کاظــم شــریعتمداری، شــاخص تریــن روحانیــون دربــاری و وابســته بــه رژیــم پهلــوی بــه 
شــمار مــی آیــد. او تحصیــات اولیــۀ حــوزه را در مدرســۀ تالبیــۀ تبریــز گذرانــد، امــا از همــان 
ابتــدا تمایــل آشــکار و بــی حــد خــود را بــرای وصــل شــدن بــه کانــون قــدرت ابــراز مــی کــرد.

ــه  ــدن شــاه ب ــار پیشــه وری در آذربایجــان و آم ــان حکومــت خودمخت  در ســال 1326 در جری
تبریــز، در حالــی کــه بســیاری از علمــای متعهــد، دیــدار بــا شــاه را تحریــم کــرده بودنــد، کاظــم 
شــریعتمداری در مراســم خــوش آمــد گویــی بــه شــاه گفــت: اعلیحضرتــا! طــاب علــوم دینــی 
فقــط انتظــار و تقاضــا دارنــد کــه تناســب مقــام خدمتشــان مــورد توجــه ملوکانــه واقــع شــود. 
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او در مقــام پــوزش نســبت بــه بــی محلــی ســایر علمــا بــه شــاه، مــی گویــد: بــی نهایــت متاســف 
و شــرمنده هســتیم و قهــراً بــه آقایــان هــم دیــر خبــر رســیده کــه نتوانســته انــد افتخــار شــرفیابی 
ــن  ــان از شــاه دریافــت کــرد. ای ــن مراســم از، شــریعتمداری، ده هــزار توم ــد. در ای حاصــل کنن

رفتــار و ســخنان شــریعتمداری بــا واکنــش جــدی علمــای تبریــز مواجــه شــد.

شــریعتمداری ســپس بــرای ادامــۀ تحصیــات، عــازم قــم شــد و در آنجــا رشــد کــرد. او پــس از 
فــوت آیــت اهلل بروجــردی بــه مقــام مرجعیــت رســید. در همــان زمــان، ســران جبهــۀ ملــی، طــی 
نشســتی بــه اتفــاق آراء شــریعتمداری را شایســته طــراز مقــام مرجعیــت شــیعه دانســتند و بــه 

تبلیــغ او پرداختنــد. 

از همیــن رو، رابطــه میــان ملــی گرایــان و شــریعتمداری آغــاز شــد و ادامــه یافــت. بــه جــز تبلیــغ 
ملــی گرایــان، حمایــت رژیــم پهلــوی از شــریعتمداری در تثبیــت مرجعیــت وی موثــر بــود. دولــت 
ــرای  ــاراً مــی بایســت مرجعــی را میــان مــردم تبلیــغ کنــد، تصمیــم داشــت ب ــوی کــه اجب پهل
تضعیــف موقیــت امــام از بقیــه کاندیداهــا حمایــت کنــد. در ایــن زمینــه، اولویــت با شــریعتمداری 

بــود کــه مخالــف انقــاب علیــه ســلطنت بــود و از حرکــت هــای انقابــی هــم دفــاع نمــی کــرد.

ســاواک بارهــا احســاس شــریعتمداری نســبت بــه امــام گــزارش کــرده و در مقاطــع حســاس، از 
ایــن مســئله، بــرای تضعیــف موقعیــت امــام خمینــی اســتفاده کــرد. البتــه اظهــارات و اقدامــات 
شــریعتمداری علیــه امــام خمینــی در ابتــدا شــدید بــود، امــا رفتــه رفتــه بــا نزدیــک شــدن بــه 
ســالهای پایانــی عمــر حکومــت پهلــوی، ایــن اظهــارات بــه صــورت مخفیانــه تــر بیــان مــی شــد.

 در آرشــیو مرکــز اســناد انقــاب اســامی، یــک بولتــن 31 صفحــه ای وجــود دارد کــه تاریــخ آن 
بــه 57/7/1 یعنــی 4مــاه قبــل از انقــاب اســامی بــاز مــی گــردد. ظاهــراً مقامــات ارشــد رژیــم 
پهلــوی، در آخریــن تــاش هــای خــود را بــرای حفــظ ســلطنت، دســت بــه دامــان شــریعتمداری 
ــن در  ــه صــورت بولت ــدار ب ــن دی ــزارش ای ــد. گ ــته بودن ــی خواس ــک و راهنمای ــده و از او کم ش

اختیــار مقامــات بــاال و بــه احتمــال زیــاد شــخص محمــد رضــا پهلــوی قــرار گرفــت.

بنابرایــن شــریعتمداری قبــل از انقــاب هــم بــا امــام خمینــی ســر ناســازگاری داشــت و بــه روش 
هــای انقابــی اعتقــادی نداشــت. حــوادث بعــد از انقــاب نشــان داد کــه او ایــن طــرز فکــر حفــظ 

کــرده اســت.

پس از انقالب اسالمی

ــه صــورت  ــا انقــاب نشــان داد. او ب پــس از انقــاب، شــریعتمداری، خــود را در ظاهــر همــراه ب
ضمنــی خــود را صاحــب انقــاب مــی دانســت و دشــمنی خــود را بــا امــام و یارانــش، حفــظ کــرده 

بــود. 
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وی کــه در جریــان تصویــب قانــون اساســی، مخالفــت خــود را بــا نحــوۀ تصویــب آن اعــام داشــته بــود 
و مانعــی در برابــر شــکل گیــری قانــون اساســی محســوب مــی شــد، بــا قاطعیــت امــام، از موضــع خــود 

عقــب نشــینی کــرد و مخالفــت خــود را بــا تشــکیل مجلــس خبــرگان قانــون اساســی پــس گرفــت.

ــۀ  ــرار داد، غائل ــامی ق ــوری اس ــی و جمه ــام خمین ــر ام ــریعتمداری را در براب ــه ش ــری ک ــوع دیگ موض
ــزب  ــت ح ــام موجودی ــال اع ــه دنب ــود. ب ــان ب ــلمان آذربایج ــق مس ــوری خل ــزب جمه ــان و ح آذربایج
جمهــوری اســامی کــه موسســین آن)حضــرات آیــات و حجــج االســام: بهشــتی، خامنــه ای، موســوی 
اردبیلــی، باهنــر و هاشــمی رفســنجانی( از حمایــت موثر امــام خمینی برخــوردار بودنــد، در روز 57/12/24، 
حــزب جمهــوری خلــق مســلمان بــا حمایــت شــریعتمداری در برابــر حــزب جمهــوری اســامی پــا گرفــت.

ــه و ایجــاد آشــوب  ــا هــدف تجزی حــزب جمهــوری خلــق مســلمان پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ب
ــر شــریعتمداری، از نظــر  ــی ب ــری مذهب ــت کــرد. حــزب از نظــر رهب و شکســت انقــاب اعــام موجودی
ــز تکیــه  ــگاه هوایــی تبری ــر برخــی عناصــر موجــود در پای ــان و از بعــد نظامــی ب ــر ملــی گرای سیاســی ب

داشــت.

ــات،  ــۀ اطاع ــی در روزنام ــام خلخال ــت االس ــۀ حج ــاپ مقال ــه چ ــراض ب ــزب در اعت ــن ح ــای ای  اعض
مــورخ1358/2/4 در حمایــت از آیــت اهلل شــریعتمداری در شــهرهای تبریــز و قــم بــه راه انداختنــد. آنهــا 
دوشــنبه 1358/9/15 در تبریــز بــا ایجــاد شــورش، رادیــو و تلویزیــون ایــن شــهر را بــه تصــرف خــود در 

ــه گــروگان گرفتنــد. ایــن حــزب در 1358/10/15 منحــل اعــام شــد. ــد و کارکنــان آن را ب آوردن

ــه  ــه علی ــال 1359 ک ــوژه در س ــای ن ــلمان، کودت ــق مس ــزب خل ــریعتمداری از ح ــت از ش ــوای حمای س
تمامیــت انقــاب و نظــام نوپــای جمهــوری اســامی خنثــی شــد و دارای ســه شــاخه سیاســی، نظامــی و 

ــا حمایــت او صــورت گرفــت.  ــود ب ایدئولوژیــک ب

دوســال پــس از کودتــای نــوژه در اردیبهشــت 1361، کودتــای جدیــدی کشــف شــد کــه در پــی برانــدازی 
جمهــوری اســامی بــود. قطــب زاده بــا همراهــی شــریعتمداری رهبــری ایــن کودتــا را بــر عهــده داشــتند. 
ــا گــران کمــک  ــه کودت ــود. او 500هــزار تومــان ب ــا مســتقیم ب ــار دخالــت شــریعتمداری در کودت ایــن ب
کــرده بــود و اعتــراف کــرد کــه در جریــان کودتــا بــود، ولــی اقدامــی در جهــت جلوگیــری از آن بــه عمــل 

نیــاورده اســت.

 زمانــی کــه اعترافــات متهمیــن منتشــر شــد، خشــم مــردم برانگیختــه شــد. جامعــه مدرســین قــم، پــس از 
برســی اعــام کــرد کــه شــریعتمداری شــرایط مرجعیــت را از دســت داده اســت و دیگــر تقلیــد از او جایــز 
نیســت. شــریعتمداری بــا صدایــی لــرزان و ظاهــری مضطــرب در صفحــۀ تلویزیــون ظاهــر شــد و ضمــن 

اســتغفار، تعهــد کــرد کــه دیگــر در امــور مشــابه شــرکت نداشــته باشــد. 

شــریعتمداری تــا پایــان عمــر یعنــی فروردیــن 1365 کــه بــه علــت ســرطان کلیــه در گذشــت، در انــزوا 
بــود.

آیت اهلل حسینعلی منتظری

بــرای بررســی جامــع دربــارۀ ایشــان بایــد ســه دوره را از هــم تفکیــک کــرد: دوران مبــارزه تــا پیــروزی 
انقــاب اســامی، پیــروزی انقــاب اســامی تــا عــزل از قائــم مقامــی، و از دوران عــزل تــا فــوت.
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دوران مبارزه

منتظــری از مبــارزان دوران مبــارزات رژیــم شــاه بــود. او از شــاگردان برجســتۀ امــام محســوب مــی گــردد، 
بــه گونــه ای کــه امــام در بــارۀ ایشــان فرمودنــد: مــن ایشــان را بــزرگ کــردم. او در دوران زندگــی محتمــل 

شــکنجه هــا و تبعیدهــای فراوانــی شــد. 

ــدی  ــد مه ــه بان ــاب اســامی ب ــل از انق ــه منتظــری در دوران قب ــوط ب ــم مرب ــای مه ــه رخداده از جمل
هاشــمی و قتــل آیــت اهلل شــمس آبــادی بــاز مــی گــردد. شــمس آبــادی از روحانیــون سرشــناس اصفهــان 
بــود کــه بــه همــراه تنــی چنــد از مــردم معمولــی اصفهــان بــه دســت بانــد مهــدی هاشــمی کــه نســبت 

خانوادگــی بــا منتظــری داشــت، بــه قتــل رســید.

 مــدت هــا ایــن مســئله جنجــال برانگیــز شــد و موجــب صــف بنــدی در میــان بســیاری از روحانیــون شــد. 
بعــداً بــر اســاس اعترافــات و نیــز اســناد بــه دســت آمــده معلــوم شــد، مهــدی هاشــمی باســاواک همــکاری 
داشــته اســت. بــه هرحــال دوران قبــل از انقــاب بــا ایــن فــراز و فرودهــا طــی مــی شــود و نــام منتظــری 

همــواره در صــدر مبــارزان مجاهــد قــرار دارد تــا اینکــه انقــاب در بهمــن 1357 بــه پیــروزی مــی رســد.

عصر طالیی منتظری

عصــر طایــی منتظــری بــا پیــروزی انقــاب اســامی آغــاز آغــاز مــی شــود. دوران کــه او همــه کاره انقاب 
ــا فــوت آیــت اهلل  ــد. ب ــون اساســی تکیــه زن ــر مســند رئیــس مجلــس خبــرگان تدویــن قان مــی شــود. ب
ــز ریاســت  ــده شــد و ســالها نی ــام جمعــه تهــران برگزی ــوان ام ــه عن ــام خمینــی ب ــا حکــم ام ــی ب طالقان

هیــأت امنــای دانشــگاه امــام صــادق را بــر عهــده گرفــت.

اوج قــدرت نمایــی منتظــری اعــام قائــم مقامــی رهبــری او توســط مجلــس خبــرگان رهبــری اســت. ایــن 
جایــگاه قانونــی کــه دومیــن مقــام کشــور محســوب مــی شــد، اجــازه عمــل گســترده تــری بــه ایشــان 
ــی و  ــای انقاب ــری در نهاده ــدگان رهب ــای نماین ــب ه ــزل و نص ــیار از ع ــی داد. بس ــور م ــه ام در مداخل

وزارتخانــه هــای بــا نظــر ایشــان صــورت مــی گرفــت. 

ماقــات هــا و دیدارهــای مردمــی بــه طــور منظــم در دســتور کار قــرار مــی گیــرد و مســئوالن کشــور، 
گــروه گــروه بــرای ارائــۀ گــزارش کار و اخــذ رهنمــود عــازم قــم مــی شــوند و مطبوعــات و رســانۀ ملــی 

بــه طــور منظــم بــه بازتــاب اخبــار، رویدادهــا و مواضــع منتظــری مــی پــردازد...

  بــه تدریــج زاویــه و فاصلــه خــود را بــا امــام و نظــام بیشــتر و بیشــتر مــی کنــد و بــه همیــن دلیــل بــا 
ســرعت بیشــتری کنــار گذاشــتن منتظــری از عرصــۀ سیاســی توســط امــام و نظــام کلیــد مــی خــورد.

عواملــی چــون عــدم اســتقال شــخصیت ســیاس و اجتماعــی، ســادگی، خودمحــوری، خودبــزرگ بینــی، 
عــدم اعتقــاد قلبــی باورهــا، عــدم ثبــات فکــری، تاثیرپذیــری از لیبــرال هــا و منافقیــن، قــدرت طلبــی، 
نداشــتن تحلیــل جامــع از اوضــاع ایــران و جهــان را مــی تــوان دربــارۀ شــخصیت منتظــری و دالیــل عــزل 

او مــورد توجــه قــرار داد. 

برخــی تحلیــل گــران، ســادگی، احساســی بــودن و عــدم تحلیــل جامــع را مــورد توجــه قــرار داده انــد. 
ایــن دســته از تحلیــل گــران، بــه صــدور بیانیــۀ توســط آقــای منتظــری در حمایــت از منافقیــن کــه علیــه 

نظــام مبــارزۀ مســلحانه بــه راه انداختــه بودنــد، اشــاره مــی کننــد.
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 ممنتظــری کــه خــود را بــه نوعــی همــه کاره و نفــر دوم انقــاب بــود، مواضعــی اتخــاذ کــرد کــه بــه عــزل 
وی از قائــم مقــام رهبــری و مخالفــت او بــا نظــام منجــر شــد. ایــن مواضــع عبارتنــد از:

-تضعیف نهادهای انقابی و مواضع و ارزشهای نظام

- تضعیــف دادگاههــای انقابــی و زیرســوال بــردن احــکام صــادره توســط مراجــع قضایــی بــه خصــوص در 
رفتــار بــا گروهــک هــای معانــد و محــارب

- انتقاد از نیروهای انقابی و حمایت از لیبرال ها و منافقین

- نادیده گرفتن فصل الخطاب بودن رهبری و حتی رو در رویی با امام.

- حمایت بی حد و حصر از باند مهدی هاشمی به رغم تذکرات امام و مقامات امنیتی.

- تضعیف سپاه در اوج جنگ و تن دادن به القائات مهدی هاشمی

ــرات،  ــدن از تذک ــد ش ــا امی ــس از ن ــام پ ــه ام ــه ک ــود ک ــری ب ــوارد دیگ ــوارد و م ــن م ــطۀ همی ــه واس ب
رهنمایــی هــا، پیــام هــا و هشــدار هــا وارد عمــل شــد و در ششــم فروردیــن 1368 آیــت اهلل منتظــری را 
از قائــم مقامــی رهبــری عــزل نمــود و از وی خواســت تــا فــارغ از مناصــب سیاســی، بــه تدریــس در حــوزه 

بپــردازد. امــام در بخشــی از پیــام عــزل منتظــری ایــن چنیــن مــی نویســد:

  از آنجــا کــه روشــن شــده اســت کــه شــما ایــن کشــور و انقــاب اســامي عزیــز مــردم مســلمان ایــران 
ــه منافقیــن مي ســپارید، صاحیــت و مشــروعیت  ــال آنهــا ب ــه دســت لیبرال هــا و از کان را پــس از مــن ب

رهبــري آینــده نظــام را از دســت داده ایــد.

ــا و  ــد لیبرال ه ــه معتقدی ــد ک ــان دادی ــان نش ــا و موضعگیري هایت ــا و صحبت ه ــر نامه ه ــما در اکث  ش
منافقیــن بایــد بــر کشــور حکومــت کننــد. .... بــا دلــي شکســته و ســینه اي گداختــه از آتــش بي مهري هــا 
بــا اتــکا بــه خداونــد متعــال بــه شــما کــه حاصــل عمــر مــن بودیــد چنــد نصیحــت مي کنــم دیگــر خــود 

دانیــد:

1 - ســعي کنیــد افــراد بیــت خــود را عــوض کنیــد تــا ســهم مبــارک امــام بــر حلقــوم منافقیــن و گــروه 
ــزد. مهــدي هاشــمي و لیبرال هــا نری

2 - از آنجــا کــه ســاده لوح هســتید و ســریعاً تحریــک مي شــوید در هیــچ کار سیاســي دخالــت نکنیــد، 
شــاید خــدا از ســر تقصیــرات شــما بگــذرد.

3 - دیگــر نــه بــراي مــن نامــه بنویســید و نــه اجــازه دهیــد منافقیــن هــر چــه اســرار مملکــت اســت را 
بــه رادیوهــاي بیگانــه دهنــد.

4 - نامه هــا و ســخنراني هاي منافقیــن کــه بــه وســیله شــما از رســانه هاي گروهــي بــه مــردم مي رســید؛ 
ــان  ــام زم ــام ام ــه ســربازان گمن ــزرگ ب ــي ب ــر اســام و انقــاب زد و موجــب خیانت ــات ســنگیني ب ضرب
ــراي اینکــه در قعــر جهنــم  ــد؛ ب ــاک شــهداي اســام و انقــاب گردی ــه الفــدا- و خون هــاي پ -روحــي ل

نســوزید خــود اعتــراف بــه اشــتباه و گنــاه کنیــد، شــاید خــدا کمکتــان کنــد.
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و اهلل قســم، مــن از ابتــدا بــا انتخــاب شــما مخالــف بــودم، ولــي در آن وقــت شــما را ســاده لوح مي دانســتم 
ــه  ــاي علمی ــراي حوزه ه ــد ب ــه مفی ــرده ک ــد تحصیل ک ــخصي بودی ــي ش ــد ول ــر نبودی ــر و مدب ــه مدی ک
بودیــد و اگــر ایــن گونــه کارهاتــان را ادامــه دهیــد مســلما تکلیــف دیگــري دارم و مي دانیــد کــه از تکلیــف 

ــم. خــود ســرپیچي نمي کن

 و اهلل قســم، مــن بــا نخســت وزیري بــازرگان مخالــف بــودم ولــي او را هــم آدم خوبــي مي دانســتم. و اهلل 
قســم، مــن راي بــه ریاســت جمهــوري بني صــدر نــدادم و در تمــام مــوارد نظــر دوســتان را پذیرفتــم. ..... 
تاریــخ اســام پــر اســت از خیانــت بزرگانــش بــه اســام؛ ســعي کننــد تحــت تاثیــر دروغ هــاي دیکتــه شــده 

کــه ایــن روزهــا رادیوهــاي بیگانــه آن را بــا شــوق و شــور و شــعف پخــش مي کننــد نگردنــد. 

از خــدا مي خواهــم کــه بــه پــدر پیــر مــردم عزیــز ایــران صبــر و تحمــل عطــا فرمایــد و او را بخشــیده و 
از ایــن دنیــا ببــرد تــا طعــم تلــخ خیانــت دوســتان را بیــش از ایــن نچشــد. مــا همــه راضــي هســتیم بــه 

رضایــت او؛ از خــود کــه چیــزي نداریــم، هــر چــه هســت اوســت. 

عصر انزوا  و دگردیسی 
ــا ارتحــال امــام آغــاز مــی شــود. در ایــن دوره، وی بــر  دورۀ ســوم حیــات سیاســی آیــت اهلل منتظــری ب
خــاف توصیــۀ امــام مربــوط بــه عــدم دخالــت در سیاســت، مقابلــۀ بــا نظــام و رهبــری را در دســتور کار 

قــرار داد.

ــای  ــا رســانه ه ــای مســتمر ب ــت و گوه ــا و گف ــه ه ــراری مصاحب ــا اپوزیســیون، برق ــاط گســترده ب  ارتب
بیگانــه و معانــد، تبدیــل شــدن دفتــر و حســینیه بــه کانونــی بــرای رفــت و آمــد ضــد انقــاب و اتخــاذ 

ــن دوران اســت. ــه رویکــرد هــای وی در ای ــه طــور مســتمر از جمل مواضــع ضــد انقــاب و رهبــری ب

آیــت اهلل منتظــری کــه بــا نــگارش کتــاب 2جلــدی والیــت فقیــه بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلــی نظریه 
والیــت فقیــه در دهــۀ50 و 60 شــناخته مــی شــد و همــواره بــه منصــوب بــودن حاکمــان فقیــه از ســوی 
خــدا تاکیــد مــی کــرد، امــا وی در ایــن دوران ابتــدا از ایــن دیــدگاه عــدول کــرد و نظریــۀ نصــب فقیــه را 
فاقــد پایــۀ شــرعی خوانــد و بــه والیــت انتخابــی فقیــه معتقــد شــد، پــس از آن والیــت انتخابــی فقیــه بــه 

نظریــۀ نظــارت فقیــه رســید و در انتهــا نیــز بــه نظریــۀ وکالــت فقیــه.

ــری  ــه رهب ــه ســخنرانی13 رجــب، صریحــاً علی ــروف ب ــس از دوم خــرداد 76 وی در ســخنرانی ای مع پ
انقــاب مواضعــی صریــح گرفــت و رهبــری وی را فاقــد مشــروعیت خوانــد و از خاتمــی رئیــس جمهــور 

ــا پشــتوانۀ رأی 20 میلیونــی در مقابــل رهبــر بایســتد.  ــا ب وقــت خواســت ت

در کنــار ایــن ســخنرانی، انتشــار کتــاب خاطــرات، انجــام مصاحبــه هــای متعــدد بــا رســانه هــای مکتــوب، 
راه انــدازی مجــدد تدریــس، انجــام پرســش و پاســخ هــای جهــت دار تحــت پوشــش اســتفتاء مقلیــدن و 
... از جملــه اقدامــات وی در ایــن دوران اســت. وی ســر انجــام در ســال 1388 بــا همــۀ تلخــی و شــیرین 

هــای زندگــی سیاســی وداع گفــت و از دنیــا رفــت.
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