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جریان شناسی سیاسی در ایران، بخش اول
مقدمه

درک درســت از تحــوالت سیاســی-اجتماعی ایــران بــه خصــوص ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب 
ــع،  ــر مناب ــراورده نمــی شــود مگ ــن مقصــود ب ــی اســت. ای ــرم نســل کنون ــای مب اســامی، از نیازه

ــرار گیــرد.  ــار آنهــا ق ــارۀ تحــوالت در اختی ــه و علمــی درب اطاعــات و تحلیــل درســت، صادقان

شــناخت صحیــح مســائل سیاســی هــر جامعــه و تحلیــل درســت از وقایــع، بــدون شــناخت ماهیــت 
ــه بیــان دیگــر شــناخت صحیــح مســائل سیاســی  جریــان هــای فکری-سیاســی ناممکــن اســت. ب
جامعــه وامــدار شــناخت ایــن جریــان هاســت. بــاز شناســی جریــان هــا، مواضــع و ویژگــی هــای آنهــا 
باعــث برخــورد آگاهانــه، هوشــیارانه و ســنجیده تــر در حــال و آینــده خواهــد شــد و بــه افــراد کمــک 
مــی کنــد تــا راه طــی شــده و وضــع موجــود را بــه خوبــی درک و افــق  روشــنی از آینــده را فــرا روی 

ــش ببینند. خوی

بــا نگاهــی بــه تاریــخ معاصــر ایران-بــه خصــوص از 1320بــه بعــد- در مــی یابیــم کــه جریــان هــای 
سیاســی مختلفــی در ایــران فعــال بــوده انــد امــا در ایــن میــان، پنــج جریــان بیــش از همــه حیــات 
سیاســی جامعــه ایــران را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت کــه بــا توجــه بــه ایدئولــوژی و عقایــد حاکــم بر 
آنهــا عبارتنــد از: 1- جریــان مذهبــی یــا اســام گــرا 2- جریــان ملی گــرا یــا ناسیونالیســت  3- جریان 
چــپ یــا مارکسیســتی  4- جریــان ترکیبــی یــا التقاطــی. 5- جریــان ســلطنت طلــب.   از همیــن رو، 
آرایــش کنونــی نیروهــای سیاســی در ایــران، جنــاح هــا، صــف بنــدی هــا و ائتــاف هــا، ریشــه در 

پیشــینۀ مذکــور دارد و بازشناســی آنهــا بــر بصیــرت سیاســی مــا مــی افزایــد

از میــان جریانــات مزبــور در اینجــا تمرکــز اصلــی بــر روی جریــان اســام گــرا متمرکــز شــده اســت. 
مــراد از ایــن جریــان همانــا احــزاب، تشــکل هــا، اشــخاص و گفتمــان هایــی اســت کــه هــر یــک از 
گفتمــان اســام  سیاســی، قرائــت خــاص خــود را داشــته و دارنــد و مــا ایــن گفتمــان هــا را در نســبت 
بــا نظــام جمهــوری اســامی بــر پایــۀ والیــت فقیــه تحلیــل و ارزیابــی خواهیــم کــرد. از همیــن رو این 
پژوهــش قرائــت هایــی از نظــام جمهــوری اســامی بــر پایــۀ والبــت مطلقــۀ فقیــه تــا نظامــی اســامی 

کــه ســکوالر1 و بــدون والیــت فقیــه را در بــر مــی گیــرد.

ایــن جــزوۀ بــر اســاس کتــاب جریــان شناســی سیاســی در ایــران نوشــتۀ علــی دارابــی، منتشــر شــده 
در انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی نــگارش شــده اســت.

Secular-1 در لغــت بــه معنــای دنیــوی شــدن، عرفــی شــدن یــا ایــن جهــان گرایــی ترجمــه مــی شــود   1

و در اصطــاح بــه معنــای تفکــری اســت کــه دیــن را از عرصــۀ عمومی)اعــم از سیاســت، اقتصــاد، اجتمــاع و ...( جــدا 
مــی دانــد.



کلیات و مبانی نظری پژوهش

جریــان هــای سیاســی پدیــده ای بســیار مهــم و نقــش آفریــن در تاریــخ سیاســی و تحــوالت جامعــه 
بــه شــمار مــی آینــد. مقصــود از جریــان سیاســی، یــک حرکــت سیاســی و پویــا و زنــده اســت کــه بــا 
برخــورداری از ایدئولــوژی مشــخص و گرایــش هــای فکــری درونــی بــه مــدد رهبــران خــود بــر نظــام 
سیاســی و نیــز اقشــار مختلــف جامعــه تاثیــر مــی گــذارد و جبهــه، جنــاح، حــزب و ســازمان یا نهــاد و 

گــروه ویــژۀ خــود را بنیــان مــی نهــد. 

هــدف نهایــی جریــان هــای سیاســی، کســب قــدرت و اســتقرار نظــام سیاســی مــورد نظــر اســت کــه 
آن را از طریــق راهبــرد هــا و راهکارهــای مختلــف پــی مــی گیرنــد.

کارکــرد هــای یــک جریــان فکری-سیاســی بــه اختصــار شــامل شناســایی و معرفــی رهبــر یــا رهبران، 
کادر ســازی، بســیح مــردم؛ تشــکیل حکومــت، مشــروعیت بخشــی بــه دولــت، کارگردانــی قــدرت در 
جامعــه، حمایــت و پشــتیبانی از دولــت، جهــت دهــی بــه افــکار عمومــی و فرهنــگ ســازی، حمایــت و 

پشــتیبانی از احــزاب و ... مــی گــردد. 

کارکــرد هــای مذکــور نشــان مــی دهــد کــه جریــان هــای سیاســی تــا چــه انــدازه در سرنوشــت یــک 
نظــام سیاســی و ملــت نقــش آفریننــد و ســامت و انحــراف آنهــا در عاقبــت کار افــراد و جامعــه چــه 

انــدازه تعییــن کننــده اســت. 

حیــات سیاســی در یــک کشــور، ســنت و گذشــتۀ سیاســی مــردم، وضعیــت حــال و آینــده آنــان از 
کارگردانــی ایــن جریــان هــا متاثــر اســت.

معیــار هــای مختلفــی بــرای تقســیم بنــدی جریــان هــای فکــری  سیاســی وجــود دارد. بســته بــه نوع 
معیــار، انــواع متفــاوت و متضــادی از جریــان هــا را مــی تــوان تشــخیص داد. و از همیــن رو بــر اســاس 

مــاک هــای مختلــف ممکــن اســت عناویــن متفاوتــی بــر یــک جریــان صادق باشــد.

 بــه لحــاظ نظــری گونــه هــای مختلفــی از جریــان هــای سیاســی بر اســاس معیــار هایی چون شــکاف 
اجتماعــی، رابطــۀ دیــن و سیاســت، رابطــۀ روحانیــت و حکومــت، قلمــرو دین)حداقلــی یــا حداکثــری 
بــودن(، اســتقال یــا وابســتگی، فــرد گرایــی یــا جمــع گرایــی، حرکــت انقابــی یــا مســالمت آمیــز و 
خصــول اعتقــادی یــا ناخالصــی آن و حــق و باطــل مــی توانــد شــکل گیــرد کــه هرچنــد آنهــا بــه طور 

عــام و بــه نوعــی از زوایــای مختلــف پشــتوانه هــای نظــری ایــن پژوهــش محســوب مــی شــوند،
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 امــا در زیــر بــه چهــار  معیــار طــور خــاص پشــتوانه هــای تئوریــک ایــن پژوهــش بــه شــمار مــی آیند، 
اشــاره می شــود:

1-شکاف های اجتماعی

در ایــن معیــار فرضیــۀ اصلــی بر این اســت که شــکاف هــای اجتماعی تعیین کنندۀ نوع خواســته هــای نیروها و 
گروههــای مختلــف و جریــان های سیاســی اســت. به بیان دقیق تــر، احــزاب و نیز جریان های سیاســی ترجمان 
شــکاف هــای اساســی موجــود در هــر جامعــه ای به شــمار مــی روند، شــکافهایی کــه خــود ناشــی از رویدادهای 

مهــم تاریخی آن جامعــه اند.

 منشــا اصلــی شــکاف ها غالبــاً حوادث مهــم و تاریخی یــک جامعه هســتند. در اثر حــوادث بزرگی چــون انقاب 
یــا نوســازی و امثــال آن اســت کــه تضــاد هــای عمیقــی در یــک جامعه ایجــاد می شــود و بــه صورت شــکاف به 
معنایــی کــه بیان شــد، ظاهــر مــی گــردد. در ایران نیز از منظر برخی از محققان مانند حســین بشــیریه شــکاف 
هــای اجتماعــی، تعییــن کننــدۀ نوع خواســته هــای نیروهــا، گروههــا و جریان های سیاســی مختلــف و موجود، 

اعــم از حاکــم و غیــر حاکم اســت.

وی معتقــد اســت در تکویــن جریــان هــای سیاســی  اجتماعــی، عوامل مختلفی مانند گــذار از جامعه ســنتی به 
جامعــه مــدرن، میــزان نوســازی و توســعۀ اقتصادی و میــزان دموکراتیزه شــدن جامعه یعنی پیدایش ســازمان ها 
و تشــکل هــای طبقــات پاییــن موثــر اســت و  بــر ایــن اســاس جریانــات و نیروهای سیاســی بر حول شــکافهای 

تاریخــی و ســاختاری جامعۀ ایران شــکل گرفتــه اند.

برخــی از ایــن شــکاف هــا در هــر دوره ای بــر حســب صورتبنــدی زندگــی سیاســی فعال تــر می شــوند و برخی 
دیگــر، فعالیــت خــود را کــم و بیــش از دســت مــی دهنــد. بر اســاس این نگاه شــکاف میان دیــن و دولت، شــکاف 
هــای مذهبــی و فرقــه ای و شــکاف هــای قومــی و نــژادی و زبانــی، سرنوشــت تاریخــی ایــران را در طــی قــرون و 

اعصــار رقــم زده اند.

 نفــس گســترش اســام در ایــران، شــکاف تاریخــی پایــداری میان فرهنــگ و تمــدن ایرانی و اســامی بــه وجود 
آورد. همچنین گســترش تشــیع در ایران آن شــکاف را از هر حیث تشــدید کرد. از همان آغاز  گســترش اســام و 
باالخــص نظریــه تشــیع در ایــران، نظریۀ شــاهی آرمانــی در ایران دچار بحران شــد و همواره شــکاف میان ســنت 
شاهنشــاهی ایــران و امــارت و خافــت به ســبک اســامی در سراســر تاریخ ایــران به صورت آشــکار و پنهــان ادامه 

یافت. 
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نزاع میان امرا و خلفا، میان خلفا و علما و میان فقها و ســاطین، شــکافهای سیاســی-فکری مســتمری در تاریخ 
ایــران و اســام بــه وجــود آورد. بــا نوســازی ایــران در عصــر پهلــوی، شــکاف میــان روحانیــت و بــه عنــوان پاســدار 

ســنت اســامی و پادشــاهان بــه عنــوان عوامــل نوســازی اجتماعی و سیاســی به شــدت بــی ســابقه ای یافت.

 از ســوی دیگــر نوســازی اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی در ســطح جامعــه موجــب شــکاف عمیــق 
تــری میــان دیــن گرایــی و دنیــا گرایــی شــده اســت. همچنیــن تنــوع قومــی در ایــران ســاختاری از 
شــکاف هــای اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت کــه بــه ویــژه در دوره هــای ضعــف دولــت مرکــزی فعــال 

تــر شــده انــد.

در مجمــوع جامعــۀ ایــران بــه عنــوان جامعــه ای نیمــه ســنتی-نیمه مــدرن و یــا در حــال گــذار، دارای 
صورتبنــدی و شــمار پیچیــده ای از شــکاف هــای اجتماعــی بــوده اســت. از یــک ســو شــکاف هــای 
ــه جامعــه ســنتی، کــم و بیــش فعالنــد و از ســوی دیگــر  ــوط ب قومــی، فرهنگــی و منطقــه ای مرب
شــکافهای جامعــۀ مــدرن نمــودار شــده انــد. شــکاف عمیــق تــر و اساســی تــر جامعــۀ ایــران، همــان 

شــکاف تجدد-ســنت گرایــی اســت. 

و بخــش عمــده ای از تحــوالت فکــری سیاســی ایــران را بایــد بــر اســاس همیــن شــکاف تحلیــل کــرد. 
ازر لحــاظ فرهنگــی و سیاســی، تقابــل میــان اصــول گرایــی و ســنت گرایــی بــا اصــاح طلبــی نیــز 

تجلــی همــان شــکاف اصلی-یعنــی شــکاف ســنت و تجــدد- اســت.

2-استقالل یا وابستگی

قــدرت هــای خارجــی در هــر جامعــه ای و بــه خصــوص در جوامــع در حــال توســعه، ســعی دارنــد 
عــاوه بــر اعمــال نفــوذ بــر قــدرت مرکــزی، جنــاح هــا و جریــان هــای مختلــف سیاســی را نیــز بــه 

خــود وابســته ســازند

در یــک ســوی ایــن شــکاف مــی تــوان طرفــدارن وابســتگی بــه قــدرت هــای خارجــی را قــرار داد و در 
ســوی دیگــر طرفــداران اســتقال را. بــه ایــن اعتبــار مــی تــوان جریانات ملــی گــرا و مذهبــی را در یک 
ســو و برخــی دولــت ها)ماننــد پهلــوی( و حامیــان بیگانــگان ماننــد جنــاح هــای چــپ طرفدار شــوروی 

را در ســوی دیگــر ایــن شــکاف قــرار داد.

3-ایمان یا بی ایمانی و خلوص اعتقادی یا ناخالصی آن

بــه عنــوان مثــال، قــران کریــم بــر اســاس معیــار ایمــان یــا عــدم آن و خلــوص اعتقــادی یــا آلودگــی 
فکــری، جریــان هــای پنــج گانــۀ مومنــان، مشــرکان، منافقــان، کافــران و مرتــدان را مطــرح مــی کنــد.
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4- حق و باطل

طبــق رهنمــود هــای قرانــی، حــق طلبــان، حــزب اهلل را تشــکیل مــی دهنــد کــه حتمــاً غالــب و پیروز 
خواهنــد شــد. قدرتمنــدی، دیــن مــداری، دشــمن ســتیزی، رضایت منــدی، پیــروز مندی و رســتگاری 

برخــی از ویژگــی هــای ایــن جریــان می باشــند. 

امــا باطــل گرایــان در حــزب شــیطان گــرد آمــده، شــیطان، فرمانــده و حاکــم بــر آنهــا اســت. دیــن 
ســتیزی، دشــمن دوســتی، شــیطان پرســتی، بدکــرداری، ذلــت پذیــری، زیــان کاری و بــد فرجامــی، 

ویژگــی هــای عمــدۀ ایــن جریــان اســت.

جریــان اســام گــرا بــه عنــوان بزرگتریــن و اصیــل تریــن جریــان سیاســی کشــور را مــی تــوان دارای 
شــاخصهای هایــی از ایــن قبیــل دانســت: اعتقــاد بــه اصــول اساســی و بنیــادی دین)توحیــد، نبــوت، 
معــاد، امامــت و عدالــت(، مهدویــت، پیونــد و وحــدت دیــن و سیاســت، اســام فقاهتــی، پیوند اســام با 
روحانیــت، مرجعیــت و الیــت فقیــه، اســتبداد ســتیزی، اســتعمار ســتیزی و دفــاع از هویــت و تمامیت 

ارضی.

چگونگــی رابطــۀ میــان تحــوالت نظــام جمهــوری اســامی و جریان سیاســی اســام گــرا، اصلــی ترین 
پرســش ایــن تحقــق بــه شــمار مــی رود. همچنیــن بررســی ســهم و وزن هــر یــک از ایــن جریــان هــا 
و قلمــرو تاثیــر گــذاری کــه بــر رونــد ادارۀ نظــام داشــته انــد و نیــز اینکــه آیــا احــزاب و جریــان هــای 
سیاســی متاثــر از راهبــرد و سیاســت هــای اداره کشــور بــوده انــد یــا اینکــه ایــن جریانــات سیاســی 

بــوده انــد کــه راهبــرد نظــام را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده انــد؟ 

فرضیــۀ ایــن پژوهــش نیــز ایــن مــی باشــد: میــان نظــام جمهــوری اســامی و تحــوالت آن بــا جریــان 
هــای سیاســی ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد. مســئولیت هــای کلیــدی بعــد از انقــاب جــز در مقطــع 
زمانــی کوتــاه دولــت موقــت و ریاســت جمهــوری بنــی صــدر از ســال 1360 بــه بعــد بــه طــور مطلــق 
و کامــل در اختیــار جریــان اســام گــرا بــوده اســت. حاکمیــت ایــن جریــان گاهــی در اختیــار جریــان 
چــپ یــا اصــاح طلبــان و در مقاطعــی نیــز در اختیــار جنــاه موســوم بــه راســت یــا اصولگرایــان بــوده 

. ست ا

بنابرایــن در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه ایــن ســول و فرضیــه دســت بــه شــناخت و تقســیم بنــدی 
جریانــات سیاســی دســت زده شــده اســت. نکتــۀ الزم بــه ذکــر تعریفــی اســت کــه از جریــان شناســی 
سیاســی مبنــای بحــث قــرار گرفتــه اســت کــه عبــارت اســت از: شناســایی بســتر هــا و زمینــه هــای 

شــکل گیــری احــزاب سیاســی و تعامــل مثبــت و منفــی میــان آنهــا.
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 نگاهــی بــه جریــان هــا و آرایــش نیروهــای سیاســی در ایــران از 1320تــا 
1357

دز یــک صــد ســالۀ گذشــته و قبــل از وقــوع انقــاب اســامی، ایــران شــاهد چهــار حرکــت سیاســی-
اجتماعــی بســیار مهــم و تاثیــر گــذار در حیــات سیاســی خــود بوده اســت:

1-نهضــت تنباکــو: تحریــم تنباکــو قیــام سراســری مــردم ایــران بــرای لغــو قــرارداد رژی کــه بیــن 
دولــت ایــران در زمــان ناصرالدیــن شــاه و یــک شــرکت انگلیســی بــا مالکیــت مــاژور تالبــوت منعقــد 
شــد و بــر پایــۀ آن، تولیــد و خریــد و فــروش توتــون و تنباکــو به مــدت 50ســال در انحصار آن شــرکت 
بــود. امــا بــا مخالفــت بازرگانــان، مــردم و علمــای دینــی، بــه ویــژه فتــوای میــرزای شــیرازی، ســرانجام 
قــرارداد پیــش از زمــان اجــرای رســمی لغــو شــد. هرچنــد دولــت ایــران مجبــور بــه پرداخــت غرامــت 
شــد، لیکــن ایــن قیــام را ســر آغــازی بــرای نهضــت مشــروطه مــی داننــد. ایــن نهضــت بیشــتر از ایــن 
نظــر اهمیــت دارد کــه از آن تاریــخ، روحانیــت شــیعه از نفــوذ خــود در میــان مــردم و بازاریــان بــرای 
دســتیابی بــه قــدرت سیاســی آگاه شــد، چنــان کــه نــود ســال بعــد از ایــن تاریــخ، در تــداوم ایــن 

نهضــت، جمهــوری اســامی پدیــدار گشــت.

2- نهضــت مشــروطه: ایــن نهضــت در قــرن13 ه. ش  بــرای برانــدازی حکومــت اســتبدادی پدیــد 
آمــد و بــا امضــای فرمــان مشــروطیت توســط مظفرالدیــن شــاه قاجــار در ســال1285 هجری شمســی 
بــه پیــروزی رســید. ایــن نهضــت تــاش ایرانیــان بــرای ایجــاد حکومــت مردمــی و مشــروطه را نمایان 

ساخت.

3- جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت: در 29 اســفند 1329 قانــون ملــی شــدن صنعــت نفــت 
در سراســر کشــور از تصویــب مجلــس ســنا. ایــن پیــروزی در اثــر رهبــری آیــت اهلل کاشــانی و دکتــر 
مصــدق  رهبــران نهضــت ملــی و ضــد اســتعماری ایــران و بــه همــت و پشــتیبانی ملــت بــه دســت 
آمــد. هرچنــد بــه علــت ســلطۀ انگســتان بــر منافــع و معــادن نفتــی جنوب کشــور، ســود سرشــاری  را 
عایــد آن امپراتــوری و فقــر فزاینــده ای را نصیــب ملــت ایــران مــی کــرد، امــا مهــم آنجــا بود کــه دولت 
انگلســتان از طریــق شــرکت نفــت بــا ایجــاد پایگاههــای گوناگــون در نهادهــای کشــور بــر همــۀ امــور 
سیاســی، نظامــی، فرهنگــی، مذهبــی و ... نظــارت داشــت. جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت موجب 
قطــع دســت اســتعمار انگلیــس از روی منابــع اقتصــادی و و نهادهــای کشــوری گردیدکــه در نتیجــه 

ایــران بــه ســوی اســتقال و آزادی و عدالــت گام برداشــت.

4- قیــام 15خــرداد1342: تــاش روحانیــون و گــروه هــای سیاســی بــه رهبــری امــام خمینــی)ره( 
همزمــان، اســتبداد داخلــی و اســتعمار خارجــی را نشــانه رفــت. انقــاب اســامی از برجســتگی ویــژه 
ای برخــوردار بــود، بــه نوعــی کــه همــۀ امتیــازات نهضــت هــای پیــش گفتــه را بــا هــم داشــت. ایــن 

انقــاب یــه ســقوط پهلــوی و اســتقرار جمهــوری اســامی منجــر شــد.
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بــرای دســتیابی بــه حرکــت نیروهــای سیاســی در ایــران معاصــر، ناگزیــر بــه بــرش مقطعــی از تاریــخ 
هســتیم و ســال 1320 هجــری شمســی، مناســب تریــن مقطــع بــرای ارزیابــی اســت. ایــن برهــه از 
تاریــخ مصــادف اســت بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم و شــکل گیــری کشــورهای جدیــد و همچنیــن 

خلــع رضــا شــاه از ســلطنت و بــه قــدرت رســاندن محمــد رضــا پهلــوی توســط ابرقدرتهــا.

فضــای جریانهــای سیاســی از 1320تــا1357 از فــراز و نشــیب خــاص خــود برخــوردار بــوده اســت. 
جریــان هــای مذهبــی و اســام گــرا، در دهــۀ20 و 30 بــا فدائیــان اســام و نــواب صفــوی و بــه ویــژه 
آیــت اهلل کاشــانی و دهــۀ40 بــه بعــد نیــز نهضــت اســامی 15خــرداد بــه رهبری امــام خمینــی همراه 
بــوده اســت. جریــان هــای ملــی در دهــه30 بــا فعالیــت جبهــۀ ملــی و نقش محمــد مصــدق در نهضت 
ملــی شــدن نفــت بــه اوج خــود مــی رســد. در حالــی کــه قبــل و بعــد از آن نقــش برجســته ای ندارند. 

جریــان چــِپ اعتقــادی مبتنــی بــر مشــی سوسیالیســم، مارکسیســم و لنینیســم بــا رهبــری حــزب 
تــوده در دهــه 20 و 30 فعــال و در دهــه50 شــاهد احزابــی چــون ســازمان چریــک هــای فدایــی خلــق 
هســتیم. جریــان چهــارم، جریــان التقاطــی اســت کــه نهضــت آزادی نمــاد التقــاط اصاح طلب اســت. 

جنبــش مســلمانان مبــارز را نیــز بایــد در عــداد ایــن جریــان برشــمرد. 

ســازمان مجاهدیــدن خلــق نیــز ســخن گــو و نمــاد اصلــی التقــاط رادیــکال محســوب مــی گردنــد 
کــه مبــارزۀ مصلحانــه را روش و مــرام مارکسیستی-لنینیســتی را بــه عنــوان ایدئولوژی مبــارزه انتخاب 
کــرد. گــروه فرقــان و آرمــان مســتضعفین را را نیــز بایــد در زمــرۀ تشــکل های التقاطــی رادیــکال مورد 
بررســی قــرار داد. البتــه در کنــار ایــن جریــان هــا بایــد از جریــان ســلطنت طلــب یا کــرد. بــرای تبیین 

مســئله، نگاهــی گــذرا بــه جریانهــای مزبــور مــی افکنیم.

الف- جریان مذهبی یا اسالم گرا

ــات و  ــان اســامی در ایــن زمــان در دو ســطح فعالیــت مــی کــرد: یکــی در ســطح مراجــع، آی جری
علمــای دینــی کــه دخالــت روز افــزون در سیاســت داشــتند و در پــی احیــای ارزشــهای اســامی در 
جامعــه بودنــد. دوم، در ســطح گــروه هــای متشــکل سیاســی-مذهبی و هیئــت هــا کــه نمونۀ بــارز آنها 

را در فداییــان اســام، حــزب ملــل اســامی و هیئــت هــای موتلفــۀ اســامی مــی بینیــم.

جریــان هــای سیاســی کــه اســام را ســرلوحه و آرمــان مبــارزه خــود قــرار داده بودنــد، برنامــه مبارزاتی 
خــود را بــر مــوارد زیــر قــرار دادنــد: مبــارزه بــا بهائیــت، مبــارزه بــا بــی حجابــی، دفــاع از فلســطین و 
مخالفــت بــا اســرائیل کــه از ســال1327 وارد ادبیــات مبــارزه شــد، مقابلــه بــا مارکسیســم، مبــارزه بــا 
تفکــر ضــد اســامی امثــال احمــد کســروی، و بحــث حکومــت اســامی کــه از زمــان فدائیــان اســام 

بــه طــور جــدی مطــرح شــد.
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در بــارۀ نــگاه مرجعیــت و روحانیــت در دوران قبــل از انقــاب نســبت بــه سیاســت مــی تــوان چنــد 
گــرای را از هــم تمیــز داد: 

گرایــش اول؛ از ورود و دخالــت در سیاســت پرهیــز داشــت و تنهــا در مواقــع خاص، حاضر بــه پادرمیانی 
بــود. آیــت اهلل ســید احمــد خوانســاری و آیــت اهلل محمــد باقــر حلبی)رهبــر انجمــن حجتیــه( را مــی 

تــوان نمــاد ایــن تفکــر بــر شــمرد. در اینجــا توضیحــی در بــاب انجمــن حجتیــه ضــروری مــی نماید. 

انجمــن حجتیــه یــک تشــکل مذهبــی بــود کــه هدفش مبــارزه بــا بهائیت بــود. رهبــری آن از ســال32 
در اختیــار شــیخ محمــود حلبــی بــود کــه در نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفت نیــز فعــال بود. 

رشــد و نفــوذ بهائیــان در دســتگاههای اداری و آموزشــی نگرانــی ایجــاد مــی کنــد و مــردم بــه مراجــع 
و روحانیــت پنــاه مــی برنــد. مســئلۀ مبــارزه بــا بهائیــان در مجلــس شــورای ملــی مطــرح مــی گــردد 
و نماینــدۀ وقــت قزوین)ســید احمــد صفایــی( طرحــی چهــار مــاده ای بــرای مبــارزه بــا بهائیــت بــه 

مجلــس ارائــه مــی کنــد.

 دولــت نیــز بــه منظــور اقنــاع افــکار عمومــی در ســال 1334 اظهــار کــرد برنامــه ای بــرای مبــارزه 
بــا بهائیــان دارد امــا در اطائیــه رســمی وزارت کشــور بــه جــای بهائیــت از »فتنــۀ دینــی« یــاد کــرد. 
حلبی»عــدم مداخلــه در سیاســت« را بــه عنــوان شــرط اصولــی بــرای فعالیــن انجمــن منظــور کــرده 

بــود. ایــن انجمــن 25ســال بــا بهائیــت مبــارزه کــرد.
انجمــن پــس از انقــاب ســه گــروه شــدند؛ گروهــی بــه انقــاب پیوســتند، عــده ای نســبت بــه آن بــی 
تفــاوت بودنــد و گــروه ســوم در برابــر انقــاب صــف آرایــی کردنــد. انجمــن در شــهرور57 تغییــر موضع 
داد و بــا انقــاب همراهــی کــرد امــا پــس از انقــاب، اعتــراض هــای زیــادی نســبت بــه انجمــن صورت 
گرفــت. ســال 1362 کتابــی نوشــته شــد  کــه در افشــاگری آنــان تاثیــر جــدی داشــت. رهبــر انقــاب 
بارهــا از آنــان خواســته بــود کــه اعوجــاج هــا را کنــار بگذارنــد  تــا اینکــه باالخره رســما در ســال 1362 

تعطیلــی خــود را اعــام کرد.

 اگــر چــه ایــن انجــم رســماً تعطیــل اعــام شــد لیکــن از آن پــس فعالیــت هــای خویــش را بــه صورت 
غیــر رســمی ادامــه داده انــد و هنــوز نیــز بــه صــورت غیــر رســمی و در خفــا بــه فعالیــت خویــش ادامه 

ــی دهند. م

گرایــش دوم: روحانیــون موســوم بــه میانــه رو بــود. ایــن جریــان در عیــن حــال کــه بــا رژیــم شــاه و 
مظاهــر فســاد مخالــف بــود، موافــق مبــارزه قهــر آمیــز و تنــد نبــود. حضــرات آیــات ســید محمــد رضا 

گلپایگانــی و ســید شــهاب الدیــن مرعشــی نجفــی در ایــن گــروه جــای مــی گیرنــد.

گرایــش ســوم: روحانیــون نزدیــک بــه دربــار پهلــوی بــود. ایــن جریــان هیــچ گونــه مخالفتــی بــا رژیــم 
نداشــت و بــا جریــان انقابــی بــه رهبــری امــام نــه تنهــا همراهــی نداشــت، بلکــه مخالــف آن نیــز
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 بــود. آیــت اهلل ســید کاظــم شــریعتمداری نمــاد ایــن جریــان بــود. همیــن جریــان پــس از انقــاب بــا 
همــکاری آمریــکا نیــز در برابــر امــام  و انقــاب ایســتاد و دســت بــه قیــام مســلحانه زد.

گرایــش چهــارم: حضــرت امــام خمینــی)ره( نمــاد اصلــی ایــن گرایــش اســام گــرای نــاب و انقابــی 
بــود. ایــن جریــان، مبــارزۀ خــود را بــا انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی)1341(، کاپیتوالســیون)1342(، 
اصاحــات ارضــی)1339( و ... آغــاز کــرده بــود و در 15 خــرداد 42 بــه اوج خــود رســید و گفتمــان 
اصلــی آن حضــور جــدی روحانیــت در سیاســت و تغییــر رژیــم پهلــوی و برقــراری حکومــت اســامی 

بــود و همیــن جریــان نهضــت اســامی را رهبــری و انقــاب را بــه پیــروزی رســاند.

البتــه در کنــار ایــن گرایــش هــای چهارگانــۀ روحانیــت بایــد از روشــنفکران دینــی کــه نقشــی مهــم 
در کنــار روحانیــت در مبــارزه داشــتند یــاد کــرد: محمــد تقــی شــریعتی و فرزنــدش علــی شــریعتی از 

پیشــگامان ایــن جریــان محســوب مــی شــوند. 

دفتــر نشــر حقایق اســامی در مشــهد و حســینیۀ ارشــاد در تهــران دو پایــگاه این تاش محســوب می 
شــوند. مهنــدس مهــدی بــازرگان، دکتــر یــداهلل ســحابی نیــز نقــش قابــل ماحظــه ای در دانشــگاهها 

بــر عهــده داشــتند بــه گونــه ای کــه پایــه گــذاری انجمــن هــای اســامی دانشــگاهها را انجــام دادند.

در میــان گــروه هــای اســامی بایــد ســه جریــان کــه مشــی مبــارزۀ مســلحانه اتخــاذ کردنــد و هــر 
ســه بــه رهبــری روحانیــت بــود، یعنــی فداییــان اســام، حــزب ملــل اســامی و هیــات هــای موتلفــه 

اســامی را مــورد تاکیــد قــرار داد. 

فداییــان اســام بــه رهبــری نــواب صفــوی بــا انتشــار کتابــی بــا عنــوان »اطاعیــه ای از برنامــۀ انقابی 
فدائیــان اســام« در ســال1329 خواهــان تشــکیل حکومــت اســامی و اصاح جامعــه از طریــق اجرای 
احــکام اســامی شــد. آنهــا بــرای نیــل بــه اهــداف خــود مبــارزۀ مســلحانه را انتخــاب کردنــد. آنهــا در 

ملــی شــدن صنعــت نفــت نیــز بــا آیــت اهلل کاشــانی همــکاری کردند.

 تــرور احمــد کســروی، رزم آرا نخســت وزیــر و تــرور نافرجــام حســین عــاء نیــز از جمله اقدامــات آنها 
بــود. همیــن اقــدام اخیــر ســبب دســتگیری و اعــدام نــواب صفــوی و یارانــش در ســال 1334 گردید.

حــزب ملــل اســامی هــدف خــود را ســرنگونی نظــام ســلطنتی و ایجــاد دولــت اســامی اعــام کــرده 
بــود. حــزب، برنامــه65 مــاده ای داشــت کــه مهمتریــن آن ایجــاد دو مجلــس بــود؛ یکی مجلــس مردم 

و دیگــری مجلس بــزرگان.

 در مجلــس نخســت لوایــح مطــرح مــی شــوند و در نهایــت بــرای تعییــن حــدود شــرعی، بــه مجلــس 
بــزرگان کــه از جملــه فقهــای عــادل تشــکیل مــی شــود ارجــاع داده مــی شــود تــا در آنجــا بــه تصویب 
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برســد. ایــن حــزب در آســتانۀ دهــۀ چهل شمســی تاســیس و از ســالهای 1343 تا 1344 عضــو گیر آن 
آغــاز شــد. ســید محمــد کاظــم موســوی بجنــوردی رهبــر ایــن حــزی بــود. افــراد این حــزب بــه دنبال 
مبــارزۀ مســلحانه بودنــد امــا بــه دلیــل کمــی تجربــه و جوانــی اعضــا 9 مــاه بعــد تشــکیات لــو رفت و 

همــه دســتگیر شــدند. حــزب نشــریه ای بــه نــام »خلق« داشــت کــه در اول بهمن43 منتشــر شــد.

دربــارۀ هیــات هــای موتلفــۀ  اســامی نیــز بایــد گفــت؛ قبــل از آنکــه حــزب سیاســی باشــند، برآمــده 
از هیــات هــای مســاجد بــود. و در نهضــت امــام خمینــی در تهــران بــه شــدت فعــال بودنــد. شــهید 
بهشــتی و مطهــری، محــی الدیــن انــواری و احمــد موالیــی، چهــار روحانــی ای بودنــد کــه بــر فعالیــت 

آنهــا نظــارت مــی کردنــد. شــبکۀ موتلفــه بــه مرجعیــت آیــت اهلل میانــی بــه گونــه ای وصــل بــود.

 آنــان بــرای روحانیــت ارزش فــراوان قائــل بودنــد و بعــد از درگذشــت آیــت اهلل کاشــانی بــه ســوی امام 
خمینــی)ره( جــذب شــدند. اولیــن و آخریــن اقــدام مســلحانۀ موتلفــه تــرور حســنعلی منصور نخســت 
وزیــر وقــت در بهمــن1343 بــود. پــس از ایــن اقــدام، تعــدادی از ســران موتلفــه بــه اعــدام و جمعــی به 

زنــدان هــای طویــل المــدت محکوم شــدند.

ــن انقــاب  ــس از انقــاب، »ســازمان مجاهدی ــه کــه پ ــوان از گروههــای هفــت گان در اینجــا مــی ت
ــاد کــرد. ــد ی اســامی« را تشــکیل دادن

 ایــن گروههــا عمدتــاً در آغــاز دهــۀ 50شمســی پــا بــه عرصــۀ حیات سیاســی گذاشــتند و غالباً مشــی 
مســلحانه داشــتند ایــن گروههــا عبــارت بودنــد از: منصــورن بــه رهبــر محســن رضایــی، شــمخانی، 
ذولقــدر و ..، امــت واحــده کــه بــه همــت بهــزاد نبــوی، محمــد ســامتی و محســن مخملبــاف شــکل 
گرفــت، موحدیــن بــا محوریــت شــهید حســین علــم الهــدی، گــروه فــاح بــه رهبــری محمــد منتظــر 
ــا رهبــری حســین فدایــی، علــی عســکری، گــروه توحیــدی  ــدر ب ــم و مرتضــی الویــری، گــروه ب قائ
فلــق بــا رهبــری مصطفــی تــاج زاده و حســن واعظــی، و گــروه توحیــدی صــف بــه رهبــری محمــد 
منتظــری، ســلمان صفــوی، محمــد عطریانفــر و... ایــن گروههــای هفــت گانــه بــدون اینکــه بــا یکدیگر 
ارتبــاط تشــکیاتی داشــته باشــند، از چهــار وجــه مشــترک بودنــد: اعتقــاد بــه رهبــری امــام خمینــی، 

ایدئولــوژی اســامی، مبــارزۀ مســلحانه و مخالفــت بــا تغییــر ایدئولــوژی ســازمان مجاهدیــن خلــق.

2-جریان ملی گرایا ناسیونالیست:

ناسیونالیســم عبــارت اســت از وجــود یــک احســاس مشــترک یــا وجــدان و شــعور در میــان عــده ای 
از انســان هــا کــه یــک واحــد سیاســی یــا ملــت را مــی ســازند. در تعریفــی دیگــر، ناسیونالیســم داعیــۀ 
احــراز قــدرت و حــق حاکمیــت بــا اســتناد بــه زبــان، آداب قومــی و ســوابق مشــترک تاریخــی اســت.
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 وفــاداری بــه خــاک و فــداکاری و تجلیــل از آن، از ارکان ناسیونالیســم اســت. ناسیونالیســم ایدئولــوژی 
اســت که»دولــت ملــی« را عالــی تریــن شــکل ســازمان سیاســی مــی دانــد.

ناسیونالیســم یــک ایدئولــوژی اســت و بــه دورۀ جدیــد تعلــق دارد. ناسیونالیســم در بــدو پیدایــش از 
اصــل و اســاس رو برگردانــدن از قــدرت کلیســا بــرای ایجــاد حکومــت ملــی و وضــع قانــون بشــری در 
قبــال کلیســا بــود. ناسیونالیســم بــا جدایــی قطعــی دیانــت از سیاســت مازمــت داشــت. ایــن تفکر در 
ایــران از یــک صــد ســال پیــش بــا تفکــر اروپایــی شــدن و تجــدد آغــاز شــد و تــاش خــود را بــر دو 

نکتــه معطــوف کــرد: 1- اعــراض از فرهنــگ موجود2-بازگشــت بــه قبــل از اســام.

میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده و میرزاآقاخــان کرمانــی ســردمدار ایــن مســئله بودنــد. در تاریــخ معاصــر 
ایــران از 1320 ملــی گرایــی و ناسیونالیســم بــه مفهــوم آزادی و دموکراســی از دورۀ ســلطنت رضاشــاه 
رشــد کــرد و بــا کودتــای28 مــرداد افــول کــرد. آغــاز و انجــام آن در ظهــور و ســقوط مصــدق خاصــه 

شــد. جبهــۀ ملــی را مــی تــوان جریــان مهــم در حــوزۀ تفکــر ناسیونالیســتی دانســت.

ــرای تشــکیل مجلــس فرمایشــی و  ــار ب ــات دورۀ16مجلــس و تــاش درب ــه دنبــال برگــزاری انتخاب ب
جلوگیــری از ورود مخالفــان از جملــه دکتــر مصــدق بــه صحنــۀ سیاســت، جمعــی بــه عنــوان اعتراض 
بــه دخالــت دولــت در انتخابــات در دربــار متحصــن شــدند. اول آبــان مــاه 1328 نــوزده نفــری کــه در 
تحصــن دربــار شــرکت داشــتند، در منــزل دکتــر مصــدق اجتمــاع کردنــد و عنــوان جبهــۀ ملــی را بــر 
خــود گذاشــتند. هــدف آنهــا ایجــاد حکومــت ملــی بــه وســیلۀ تامیــن آزادی انتخابــات و آزادی افــکار 

بــود. آنــان خــود را طرفــدار تامیــن عدالــت اجتماعــی و حفــظ قانــون اساســی مــی دانســتند. 

جبهــه ملــی در آغــاز بــه دلیــل برنامــه هایــی از جملــه مخالفــت بــا قراردادهــای اســتعماری، مــورد 
حمایــت آیــت اهلل کاشــانی قــرار گرفــت و توانســت تــوده هــای مــردم مذهبــی را در مبــارزه وارد کنــد. 
ایــن جبهــه علــی رغــم موفقیتــی کــه در جریــان ملــی شــدن نفــت بــه دســت آورد، بــه دلیــل فاصلــه 
گرفتــن از روحانیــت تضعیــف شــد و پــس از کودتــای 28مــرداد1332 بــه انــزوا گرایید و دچار انشــعاب 

و اختــاف شــد.

اصــوالً ملــی گرایــی بــه عنــوان یــک جریــان سیاســی از نظــر جامعــه شناســی نتوانســت در ایــران پای 
گیــرد و نهادینــه شــود. اگرچــه در دهــۀ پنجــاه فعالیــت هــای بــه رهبــری کریــم ســنجابی و شــاپور 

بختیــار بــرای احیــای جبهــۀ ملــی صــورت گرفــت، لیکــن ایــن تاشــها قریــن موفقیــت نشــد. 

هــر چنــد پــس از پیــروزی انقــاب برخــی از آنهــا وارد دولــت موقــت شــدند، لیکــن بــه دلیــل مخالفت 
آنهــا بــا الیحــۀ قصــاص و صــدور حکــم ارتــداد آنهــا از ســوی امــام خمینــی، از ایــن پس فعالیــت علنی 

دیگــری را از ایــن جریــان شــاهد نبــوده ایم.
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3- جریان چپ یا مارکسیستی

مــراد از جریــان چــپ اعتقــادی همانــا احــزاب و تشــکل هایــی اســت کــه مــرام فلســفۀ سوسیالیســم 
و مارکسیســتی را ســرلوحۀ خــود قــرار دادنــد. سوسیالیســم از ریشــۀ التیــن socilare اخــذ شــده اســت 
کــه بــه معنــای متحــد شــدن، بــه هــم پیوســتن و بــا هم شــریک شــدن اســت. مبانــی سوسیالیســم را 

بــه اجمــال مــی تــوان مــوارد زیــر دانســت:

اومانیسم)انســان مــداری(، اعتقــاد بــه اصــل پیشــرفت و تکامــل تاریخــی، اصالــت ارادۀ جمعــی، اعتقــاد 
بــه اصالــت ارادۀ مــردم در قانونگــذاری و اجــرا، محــدود کــردن مالکیــت خصوصــی، نظــارت دولــت بــر 

فراینــد تولیــد و توزیــع ثــروت، توجــه بــه تامیــن رفــاه اقشــار آســیب پذیــر و ...

مارکسیســم، سوسیالیســم و کمونیســم کــه همــه صــور مختلف جریــان چــپ اعتقادی هســتند، نقش 
مهمــی در تاریــخ ایــران ایفــا کــرده اســت کــه حــزب تــوده و ســازمان چریــک هــای فدایــی خلــق دو 

نمــاد مهــم ایــن جریــان هســتند و در اینجــا ایــن دو را بــه اجمــال معرفــی مــی کنیــم:

حزب توده

حــزب تــوده در مهرمــاه 1320 بــه دنبــال تشــکیل جمعــی از روشــنفکران تاســیس شــد. هســتۀ اصلی 
ایــن حــزب، عــده ای از گــروه معــروف بــه 53نفــر بودنــد. گــروه 53 نفــر در ســال1314 بــه رهبــری 
تقــی ارانــی بــا محوریــت عقایــد مارکسیســتی تشــکیل شــد در ســال 1316 بازداشــت شــدند و در این 
بازداشــت ارانــی از دنیــا رفــت و حــزب تــوده در شــهریور 20 از بازمانــدگان ایــن گــروه تشــکیل شــد. 

ایــن حــزب بــا حمایــت مــادی و معنــوی شــوروی در دوران اشــغال ایــران تاســیس شــد و یــک حــزب 
وابســته و زیــر ســلطه کامــل شــوروی بــود. عمــل حــزب در ماجــرای کافتارادزه)پشــتیبانی از واگــذاری 
نفــت شــمال بــه شــوروی(، کارشــکنی هــا در مقابــل دولــت مصــدق، کمــک غیر مســتقیم به شکســت 
وی بــا ســکوت در مقابــل کودتــای28 مــرداد بــا وجــود داشــتن ســازمان نظامــی، محکــوم کــردن قیــام 
مــردم در 15 خــرداد 42 بــا عنوان»حرکــت فئــودال هــا  و روحانیــون مرتجــع و مخالــف اصاحــات« 
و در آغــاز فضــای بــاز سیاســی همــکاری گســترده و وســیع بــا ســاواک از جملــه خیانــت هــای ایــن 

حــزب در کارنامــه اش مــی باشــد.

ایــن حــزب خــود را ســازمان سیاســی طبقــۀ کارگــر و جهــان بینــی خــود را مارکسیسم-لنینیســم 
مــی دانســت. ایــن حــزب بــه دلیــل تضعیــف و شــکافها و اشــعابات درونــی و مخالفــت بــا روحانیــت 
در جریــان انقــاب اســامی نقشــی نداشــت و غالبــا در خــارج از کشــور بــه فعالیــت پرداختنــد و بــا 

پیــروزی انقــاب، نورالدیــن کیانــوری و کمیتــۀ اجرایــی حــزب بــه ایــران بــاز گشــتند.
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 فعالیــت هــای ایــن حــزب در دورۀ جمهــوری اســامی را مــی تــوان چهــار دوره تقســیم کــرد: 1-دورۀ 
انتقــال کــه ســران ایــن حــزب بــه کشــور وارد شــدند. 2- دورۀ تجدید ســازمان که از ســال58 آغاز شــد 
کــه بیشــتر بــه جــذب نیــرو و فعالیــت مخفــی معطــوف بــود. 3- دورۀ تثبیــت؛ ســالهای1359-1360 
کــه اوج فعالیــت حــزب تــوده اســت و انســجام بخشــیدن بــه ســازمانهای نظامــی و سیاســی، مخفــی و 

علنــی در ایــن دوران بــه نحــو خوبــی ســازمان مــی یابــد. 

در ایــن دوران حــزب بــا تبلیغــات وســیع مــی کوشــد تــا خــود را حامــی اســتراتژیک خط امــام معرفی 
کنــد و بــا موضــع گیــری در مقابــل حــزب دموکــرات کردســتان، دولــت بــازرگان، حمایــت از تســخیر 
النــۀ جاسوســی، ادعــای مشــارکت در دفــاع مقــدس، ســعی مــی کنــد تــا جــای پــای خویــش را در 

جامعــه تحکیــم بخشــد. 4- دورۀ فروپاشــی؛  کــه ســالهای 1361تــا1362 را در بــر مــی گیــرد. 

در ایــن دوره بــر اثــر پیگیــری نهادهــای امنیتــی جمهــوری اســامی، اســرار توســعۀ شــبکۀ مخفــی 
ــا ســازمان جاسوســی شــوروی کشــف مــی شــود. و در  نظامــی حــزب تــوده و ارتبــاط هــای آنهــا ب
همیــن ســال انحــال حــزب اعــام مــی گــردد و رهبــران آن  از جملــه کیانــوری و احســان طبــری 

دســتگیر شــدند.

چریک های فدایی خلق

ایــن گــروه در ســال1350 اعــام موجودیــت کــرد و ایدئولــوژی خــود را مارکسیسم-لنینیســم دانســت. 
مشــی ایــن گــروه مبــارزۀ مســلحانه بــود و برخــی از اعضــای آن بــه دلیل حملۀ مســلحانه به پاســگاهی 
در ســیاهکل بازداشــت شــدند. تشــکیل ایــن ســازمان بیشــتر نتیجــۀ احســاس ســرخوردگی و حقــارت 
ــۀ سازشــکارانۀ آن از یــک ســو و پیشــتازی  ــوده و روی ــران از وضعیــت حــزب ت کمونیســت هــای ای

روحانیــت و عناصــر مســلمان در ماجــرای 15 خــرداد از ســوی دیگــر بــود. 

بــا اعــدام چنــد تــن از رهبــران ســازمان، بقیــۀ اعضــا بــا نوشــتن توبــه نامــه و تعهــد بــه همــکاری 
ــت  ــه فعالی ــاره شــروع ب ــروزی انقــاب، دوب ــا پی ــن ســازمان ب ــد. ای ــی یافتن ــرگ رهای ــم از م ــا رژی ب
ــا انقــاب برخاســت و از آشــوب هــای ترکمــن صحــرا و  ــه مخالفــت ب و ســازماندهی نیــرو کــرد و ب

ــت کــرد. کردســتان حمای

 بــا انشــعابی کــه در ســال  59 بــه عنــوان اقلیــت و اکثریــت در درون ســازمان بــه وجــود آمــد زمینــه 
بــرای انحــال آن فراهــم شــد.
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4-جریان التقاطی

التقــاط را دســت چیــن کــردن خودســرانه و مکانیکــی عقایــد و اندیشــه هــای همگــون، بــدون پایداری 
روی اصــول معیــن و مشــخص تعریــف کــرده انــد. در دوران پهلوی مــی تــوان از دو جریــان التقاطی نام 
بــرد: یکــی جریــان التقــاط اصــاح طلب)لیبــرال( کــه نهضــت آزادی نمــاد آن اســت و دیگــری التقــاط 
رادیــکال کــه ســازمان مجاهدیــن خلــق نمــاد آن اســت. اشــتراک ایــن دو جریــان ترکیب کردن اســام 

بــا لیبرالیســم و ملــی گرایــی توســط یکــی و بــا مارکسیســم توســط دیگــری بود.

جریان التقاطی اصالحی طلب

نهضــت آزادی:  نهضــت آزادی در اردیبهشــت1340 از دو جنــاح ملــی و مذهبــی بــه وجــود آمــد کــه 
مهنــدس بــازرگان و دکتــر یــداهلل ســحابی از موسســان آن بودنــد. نهضــت خــود را مســلمان، ایرانــی، 
تابــع قانــون اساســی و مصدقــی مــی دانســت. فاصلــه گرفتــن از دیــن شناســی حــوزوی و تکیــه بر علم 

گرایــی در تبییــن دیــن و نــو کــردن آن، دو ویژگــی بــارز نهضــت بــود. 

ــه دانشــگاهیان نقــش داشــت و تشــکیل انجمــن هــای  ایــن مذهــب در آگاهــی بخشــی مذهبــی ب
اســامی متاثــر از همیــن جریــان بــود. پایــگاه آنهــا بیشــتر عناصــر مذهبــی در دانشــگاه و دانشــجویان 
خــارج از کشــور بــود. آنهــا نقشــی منفعانــه در جریــان انقــاب اســامی را بــازی کردنــد هــر چنــد 
رهبــران آن بعــداً در شــورای انقــاب عضــو شــدند و رهبــر آن یعنی مهندس بــازرگان نیــز رئیس دولت 
موقــت شــد. دولــت موقــت بــه دلیــل دیدگاههــای خــود، حضــور جمعــی از نیروهــای غیــر مذهبــی در 
دولــت، ماقــات بــا برژینســکی، اختــاف دیــدگاه بــا رهبــران انقــاب در باب مســائل مختلــف،  حضور 
جاســوس در دولــت و حمایــت دولــت از آنهــا، مخالفــت بــا دادگاههــای انقــاب و اعــدام هــا و باالخــره 

مخالفــت بــا تســخیر ســفارت آمریــکا، ســرانجام اســتعفا کــرد و از قــدرت کنــار رفــت.

ایــن گــروه بــه لحــاظ ایدئولوژیــک لیبــرال و از طرفــداران رابطــه بــا آمریــکا بــود. آنهــا در زمان شــاه نیز 
خواهــان برانــدازی رژیــم پهلــوی نبودنــد، بلکــه معتقــد بودنــد شــاه بایــد ســلطنت کنــد نــه حکومــت. 

کمــال مطلــوب آنهــا اجــرای قانــون اساســی مشــروطه بود.

از جملــه دیگــر گروههــای التقاطــی اصــاح طلــب را مــی تــوان جنبــش مســلمانان مبــارز بــه رهبــری 
حبیــب اهلل پیمــان و نهضــت خداپرســتان سوسیالیســت بــه رهبــری محمد نخشــب دانســت. 
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جریان التقاطی رادیکال
سازمان مجاهدین خلق ایران

ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران، در ســال1344 بــا هــدف مبــارزۀ مســلحانه بــا رژیــم شــاه شــکل 
گرفــت. محمــد حنیــف نــژاد، ســعید محســن و علــی اصغــر بدیــع زادگان کــه از طرفــداران جبهه ملی 
و نهضــت آزادی بودنــد، هــوادار برداشــت هــای تاریخــی و عارفانــۀ دکتــر شــریعتی از اســام بودنــد و 
ســازمان را پــی ریــزی کردنــد. ایــن ســازمان بــه دلیــل برداشــت هــای خــاص رهبــران آن از اســام و 
اندیشــه هــای رادیــکال مــدرن عرضــه کــرد و در خفــا مطالــب مارکسیســتی را بــه عنــوان علــم اقتصاد 

و مبــارزه بــه اعضــای خویــش آمــوزش مــی داد. 

اندیشــه هــای ســازمان متاثــر از اندیشــه هــای بــازرگان و طالقانــی  و مهمتــر از همــه مطابقــت دیــن با 
ــد بود. علــوم جدی

هرجــا بــه زعــم آنهــا مذهــب از پاســخ منطقــی بــه مــردم عاجــز بــود، بــا توســل بــه ماتریالیســم علمی 
جــواب داده مــی شــد؛ هــرگاه مســئله ای احساســی و عاطفــی مطــرح بــود کــه در قالــب ماتریالیســم 

مجــرد نمــی گنجیــد، بــا توجیــه مذهبــی و وظیفــۀ شــرعی پاســخ مــی گرفــت.

آنهــا بــا پذیــرش ماتریالیســم تاریخــی، به رســاله هــای عملیــه اعتقــادی نداشــتند و روحانیــت را ناتوان 
از تدویــن ایدئولــوژی انقابــی اســام می دانســتند. تغییــر ایدئولوژی ســازمان از اســام به مارکسیســم 
در ســال52 آغــاز شــد و در برابــر ایــن تغییــر برخــی ماننــد مجیــد شــریف واقفــی و صمدیــه لبــاف 
مقاومــت کردنــد و کشــته یــا توســط ســاواک دســتگیر شــدند و ایــن تغییــر ایدئولــوژی در ســال54 به 

صــورت رســمی اعــام شــد.

 و رســما اســام بــرای مبــارزه ناکارامــد و بــرای مبــارزه دســت بــه دامــن مارکسیســم شــدند. ایــن 
ســازمان بــه دلیــل تفــاوت نگــرش بــا رهبــران انقــاب، نقشــی منفعانــه در برابــر انقــاب داشــتند 

لیکــن بعــد از انقــاب دســت بــه ســازماندهی مجــدد زدنــد.

 ایــن ســازمان پــس از انقــاب بــه دلیــل نقــش مخربــی کــه در تــرور مســئولین و رهبــران برجســتۀ 
انقــاب و مــردم عــادی داشــت، جاسوســی بــرای بیگانــگان و همــکاری بــا دشــمن متجــاوز، مجبــور به 
فــرار از کشــور شــدند. ایــن ســازمان بــه دلیــل برداشــت هــای خــاص از اســام، قــدرت طلبــی، انحراف 
ایدئولوژیکــی کــه همــان تغییــر خط مشــی اســام بــه ســمت سوسیالیســم و تفکرهــای التقاطــی بود، 
و از بیــن رهبــران رهبــران ســازمان بــه دالیــل مختلــف، موجــب شــد کــه ســازمان نــه تنها در مســائل 
کشــور و بــه ویــژه جنــگ کمــی نکنــد، بلکــه خــود وارد جنــگ بــا انقــاب شــد و از یک ســو دســت به 
تــرور مســئولین زد ماننــد تــرور شــهید بهشــتی و یارانــش و تــرور شــهید رجایــی و باهنــر و تــرور بیش 

از 17هــزار نفــر از مــردم عــادی  و از ســوی دیگــر خــود بــه همــکاری بــا صــدام پرداخــت.
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 و همیــن ســبب شــد تــا فعالیــت ایــن گــروه ممنــوع گــردد و بــا آنهــا برخــورد قاطعانــه صــورت گیــرد 
و ایــن باعــث شــد تــا آنهــا در عملیــات مرصــاد رســماً بــا صــدام همــکاری کــرده و بــه ایــران حملــه 

کننــد هرچنــد باشکســت مواجــه شــدند.

عــاوه بــر ســازمان مجاهدیــن، مــی تــوان از گروهــی بــه نــام آرمــان مســتضعفین بــه رهبــری احســان 
شــریعتی بــه عنــوان یکــی از گروههــای رادیــکال نــام بــرد. گــروه فرقــان بــه رهبــری اکبــر گــودرزی 
گــروه رادیــکال دیگــر بــود کــه از طرفــداران دکتــر شــریعتی بــود و از ســوی دیگــر خواهــان التقــاط 

میــان اســام و مارکسیســم بــود.
ــزرگان از جملــه شــهید مطهــری،  ــا انقــاب زد و برخــی از ب ــه مواجهــه ب  ایــن گــروه نیــز دســت ب
ســپهبد قرنــی، آیــت اهلل خامنــه ای و ... را تــرور کــرد. ایــن گــروه در ســال 59 بــا اعــدام رهبــران آن 

منحــل شــد.

5- جریان سلطنت طلب

ایــن جریــان کــه در زمــان پهلــوی حاکــم بــود، از لحاظ فکری ریشــه خویــش در ایــران پیش از اســام 
مــی دانســت.این جریــان ضمــن اعتقــاد بــه نظــام ســلطنتی و حمایــت و طرفــداری از حاکمیــت یــک 
خانــدان بــه صــورت موروثــی بــر مقــدرات کشــور، شــاه را بــه عنــوان محــور همــۀ امــور دانســته و از 

قــدرت مطلقــۀ او طرفــداری مــی کنــد و توجیــه گــر فســاد و ظلــم شــاه بــود. 

اعضــای آن خــود را نوکــر، خانــه زاد، چاکــر و جــان نثــار و حلقــه بــه گــوش شــاه مــی دانســتند. هــدف 
جریــان ســلطنت طلــب حفــظ و تقویــت نظــام ســلطنتی و اجــرای اوامــر شــاه بوده اســت.

ایــن جریــان همــواره »غیــر یــا دیگــری« خــود را جریــان اســام گــرا می دانســت. ایــن جریــان از زمان 
رضــا شــاه آغــاز و در دورۀ پهلــوی دوم بــه اوج خود رســید. 

از جملــه فعالیــت هــای آن در برابــر جریــان اســام گــرا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: تــاش 
بــرای جایگزینــی حقــوق غربــی بــه جــای فقــه اســامی، برگــزاری کنگــره هــای بیــن المللــی باســتان 
شناســی و ایــران گرایــی، کوشــش بــرای زدودن لغــات عربــی از فارســی، مــدارس مختلــط دخترانــه و 
پســرانه، کشــف حجــاب، منــع مراســم عــزاداری بــرای ائمــه)ع(، تــاش بــرای ســرکوبی روحانیــت و 

حــوزه هــای علمیه،تغییــر تقویــم از هجــری بــه شاهنشــاهی و... 

ایــن جریــان همــواره از حمایــت بیگانــگان برخــوردار بــوده اســت و پــس پیــروزی انقــاب اســامی 
بخشــی بازداشــت واعــدام شــدند و بخشــی نیــز بــه خــارج از کشــور گریختنــد و امــروز نیــز بــه راهبری 

رضــا پهلــوی فعالیــت مــی نماینــد. 
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مــی تــوان مبانــی فکــری ایــن جریــان را بــه اجمــال در مــوارد زیــر خاصــه کــرد: 1- شــاه محــوری که 
مهمتریــن مبنــای فکــری ایــن جریــان محســوب مــی شــود. بــر این اســاس شــاه مرکــز، قلــب و قطب 
همــۀ امــور کشــور و امــری مقــدس و فــرۀ ایــزدی محســوب مــی شــود.2- نظــام ســلطنت بــه عنــوان 
موهبتــی الهــی؛ کــه بــر مبنــای آن همچنــان کــه شــاه ســایۀ خــدا در زمیــن اســت، ســلطنت نیــز 
موهبتــی الهــی اســت. 3- باســتان گرایــی و ناسیونالیســم؛ ســلطنت طلبــان از ایــران قبــل از اســام بــا 
عظمــت یــاد مــی کننــد و بــا تحســین از دوران باســتانی، اســام را به چشــم دشــمن می نگرنــد. بدین 
ســان بــا تحقیــر ارزشــهای دینــی در پــی احیــای آداب و رســوم پیــش از اســام انــد. آنها ناسیونالیســم 
گذشــته گــرا را بــرای ارائــۀ ایدئولــوژی جایگزیــن اســام در ایــران مطــرح مــی کننــد و مــی کوشــند 
فرهنــگ باســتانی را بــه جــای فرهنــگ اســامی بنشــانند.4- رابطــۀ خدایگانی-بندگــی بیــن شــاه و 
رعیــت: بــه ایــن معنــا کــه مــردم، تنهــا رعیــت پادشــاه محســوب مــی شــوند. 5- سکوالریســم؛ یــا 
همــان جدایــی دیــن از عرصــۀ عمومــی 6- غــرب گرایــی و غــرب زدگــی یــا تقلیــد از ظواهــر غــرب از 

یــک ســو و قــرار گرفــت در اردوگاه سیاســی غــرب از ســوی دیگــر.

از جملــه احــزاب و گروههــای وابســته بــه جریــان ســلطنت طلــب پیــش از انقــاب را می تــوان احزاب 
زیــر دانســت: حــزب مــردم، حــزب ملیــون، کانــون مترقــی، حــزب ایــران نویــن و حــزب رســتاخیز 

ملــت ایــران.

ــه در ســال 53 در حــزب  ــم در ســال1336 تشــکیل شــد ک ــری اســداهلل عل ــه رهب ــردم ب حــزب م
رســتاخیز ادغــام شــد، حــزب مهــم دیگــر حــزب ملیــون بــوده اســت کــه در ســال1337 بــه وســیلۀ 

منوچهــر اقبــال تاســیس و ســرانجام در رســتاخیز ادغــام شــد.

 بقیــۀ احــزاب مذکــور نیــز بــا تاســیس حــزب رســتاخیز در ســال1353 در ایــن حــزب ادغــام شــدند و 
نظــام تــک حزبــی در ایــران سراســری اعــام شــد.

 ایــن حــزب مبانــی خــود را نظــام شاهنشــاهی، قانــون اساســی و انقــاب شــاه و مــردم اعــام کــرد و به 
دســتور شــاه، همــۀ مــردم مجبــور بــه عضویــت در آن بودنــد. ایــن حــزب در پاییــز57 بــه علــت ناکامی 
منحــل اعــام شــد. اعضــای ایــن حــزب شــاه ســاخته، اغلــب از رجــال وابســته بــه دربــار و وابســتگان 

ــب بود.  ــه اجان ب

جریان شناسی سیاسی اسالم گرا

جریانــی کــه امــروز بــا عنــوان اصولگــرا در جامعــه  شــهرت یافتــه اســت را باید یکــی از تاثیــر گذارترین 
و پراهمیــت تریــن جریــان هــای سیاســی در تاریــخ ایــران پــس از انقــاب اســامی بــه شــمار آورد. این 
جریــان کــه در گذشــته بــا نــام هــای چــون راســت ســنتی و محافظــه کار معــروف شــد، در پــس تطور 

و تکامــل تاریخــی، معنــا و مفهــوم تــازه ای یافته اســت. 
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حــزب جمهــوری اســامی، جامعــۀ روحانیــت مبــارز تهــران، جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم، 
حــزب موتلفــۀ اســامی، جمعیــت رهپویــان و جمعیــت ایثــار گــران انقــاب اســامی و اخیــراً جبهــۀ 

پایــداری انقــاب اســامی را بایــد ســخنگویان و حامــان اصــول گرایــی بــر شــمرد. 

در اینجــا قبــل از پرداختــن بــه مختصــات و مولفــه هــای اصــول گرایــی، بــه لحــاظ تاریخــی و جامعــه 
شــناختی ماهیــت و مواضــع جریــان راســت را بیــان مــی داریــم:

الف(مواضع سیاسی

بــرای مواضــع سیاســی ایــن جریــان دســت کــم مــی تــوان چهــار مولفــۀ بنیادیــن را بیــان داشــت: 
1-بــاور بــه والیــت فقیــه و رهبــری: ایــن جریــان، والیــت فقیــه را یک مســئلۀ »تشــخیصی« مــی داند 
و نــه انتخابــی بدیــن معنــا کــه مــردم در مشــروعیت بخشــیدن بــه او نقشــی ندارنــد بلکــه صرفــا نقش 
مقبولیــت بخشــی را دارا هســتند. ایــن جریــان بــه کشــف ولــی فقیــه معتقــد اســت بــه ایــن معنــا که 
ولــی فقیــه در جامعــه حضــور دارد و خبــرگان بایــد وی را کشــف کننــد. ایــن جریــان بــا ایــده هــای 

وکالــت فقیــه و نظــارت فقیــه بــه شــدت مخالــف بــود.

2-نظــام حزبــی و فعالیــت احــزاب: ایــن جریــان از نظــام حزبــی دفــاع مــی کــرد لیکــن از گســترش 
حــزب بــه درون روحانیــت مخالــف بــود.

3-مشــارکت سیاســی: ایــن جریــان مشــارکت سیاســی مــردم را هــم از جنبــۀ حــق و هــم از جنبــۀ 
تکلیــف نــگاه مــی کنــد و همــواره خواهــان حضور حداکثــری مــردم در فضای سیاســی هســتند. لیکن 

حضــور مــردم نبایــد منجــر بــه زیــر ســوال رفتــن اصــول اساســی منجــر شــود.

4-سیاســت خارجــی و رابطــه بــا آمریــکا: در زمینــۀ سیاســت خارجــی، تمایــات جریان راســت ریشــه 
در فرهنــگ ضــد بیگانــه دارد. دغدغــه و نگرانــی ایــن جریــان از اجنبی و بیگانه ســبب نگرانــی از تحول 
در فرهنــگ ســنتی و دینــی کــه ســنگر اصلــی ایــن جریان محســوب می شــود،  اســت. خصلــت ارزش 
مــدارای ایــن جریــان نیــز ســبب شــده اســت تــا در رابطــه بــا جهــان خــارج همــواره محتــاط باشــد. 
در زمینــۀ ارتبــاط بــا آمریــکا نیــز ایــن جریــان هــر گونــه تمــاس مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا ایــن 
کشــور را رد مــی کنــد. آنهــا آمریــکا را دشــمن شــماره یــک انقــاب اســامی مــی داننــد و برقــراری 

ارتبــاط بــا دشــمن را بــی معنــا.

ب(مواضع اقتصادی

اهــم دیدگاههــای اقتصــادی ایــن جریــان را مــی تــوان عبــارت دانســت از: حمایت از بخــش خصوصی و 
تمایــل بــه ســمت بــازار آزاد و مخالفــت بــا حضــور حداکثــری دولــت در اقتصاد از یک ســو و از ســوی
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 دیگــر خواهــان توجــه بــه ارزش هــا در مســائل اقتصــادی مــی باشــد و معتقــد اســت؛ رشــد و توســعۀ 
اقتصــادی نبایــد بــا ارزشــها در تضــاد قــرار گیــرد و ثانیــاً بایــد عدالــت اجتماعــی مقــدم بــر توســعه در 

نظــر گرفتــه شــود. و از همیــن رو هــدف توســعه را عدالــت اجتماعــی مــی داننــد.

ج(دیدگاههای فرهنگی

خــط مشــی فرهنگــی ایــن جریــان بیــش از هــر چیــز ریشــه در اندیشــۀ اســام نــاب و تفکــرات اصیل 
شــیعی دارد. در نتیجــه ایــن اعتقــاد، طیــف هــا و تشــکل هــای حاضــر در ایــن جریــان، گرایــش ذاتــی 
بــر حفــظ ارزش هــای معنــوی و مســائل ارزشــی اســام دارنــد. بــر ایــن اســاس از جملــه مهمتریــن 

سیاســت هــای فرهنگــی ایــن جریــان، مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی یــا شــبیخون فرهنگــی اســت.

دگرگونی از راست سنتی به اصول گرایی

از اواخــر دهــۀ 70 در شــرایطی کــه اصــاح طلبــان، رقبــای خــود را محافظــه کار و اقتــدار گــرا قلمــداد 
ــد، اصطــاح اصــول گرایــی در ادبیــات سیاســی کشــور طــرح گردیــد. محافظــه کاری در  مــی کردن
فرهنــگ سیاســی دارای بــار منفــی بــه معنــای حفــظ وضع موجــود، تحجــر و نادیــده گرفتــن تحوالت 

جدیــد معنــا شــده اســت. 

نســل جــوان ایــن جریــان بــه بــاز ســازی و بازیابــی هویــت خویــش دســت زدنــد و بــا وضــع لفــظ 
اصــول  گرایــی و انتســاب تجدیدنظــر طلبــی بــه عکــس العملــی همــه جانبــه دســت زدنــد و فضــای 

کان جریــان هــای سیاســی را تغییــر دادنــد.

ایــن گفتمــان ضمــن نفــی اصــاح طلبــی کــه بعضــی اصــول و مبانــی امــام و انقــاب اســامی را در 
نوردیــده بــود، بــر آرمانهــای اصیــل امــام و انقــاب تاکیــد مــی کــرد و از ســوی دیگــر طــرح اصــول 
گرایــی بــرای نفــی  اتهــام محافظــه کاری و اقتــدار گرایــی نیــز بــود. و از همیــن رو بــا گــذار از دو قطبی 
چــپ و راســت و اصــاح طلــب محافظــه کار، بــه اصــول گــرا- اصاح طلــب به صــورت خــاص از 1378 
زمینــه بــرای طــرح اصــول گرایــی فراهــم شــد و در انتخابــات مجلــس هفتــم و ریاســت جمهــوری نهم 
رقابــت هــای سیاســی کشــور حــول ایــن دوگانــه ســامان یافتنــد. و گفتمــان اصــول گرایــی توانســت از 
حاشــیه بــه متــن راه یابــد و از ســال  1382 تــا 1392 گفتمــان غالــب در فضای سیاســی کشــور گردد.

اصــول گرایــی یعنــی تمســک بــه اصــول اولیــه و اصلــی انقــاب اســامی و اصــول گرا کســی اســت که 
خــود را مقیــد و پایبنــد بــه اصــول و مبانــی انقــاب اســامی، جمهــوری اســامی، امام خمینــی و مقام 

معظــم رهبــری مــی دانــد و »غیــر یــا دیگــری« خــود را بــا نــام تجدیــد نظــر طلــب یا اصــاح طلب 
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مــی نامنــد کــه خواهــان تجدیدنظــر و دگرگونــی در مبانــی انقــاب و امــام هســتند ایــن جریــان در 
عیــن حــال کــه خــط تمایــز خــود را آشــکارا بــا تحجــر، واپــس گرایــی، بنیــاد گرایــی و محافظــه کاری 
اعــام کــرده اســت، پارادایــم، خــط مشــی و الگویــی اصــاح طلبانــه را کــه خواهــان ایــن اســت کــه 

تغییــرات تدریجــی بــه صــورت قانونــی و مســالمت آمیــز انجــام شــود، در خــود جــای داده اســت.

 بــر ایــن اســاس مــی تــوان ماهیــت و مولفــه هــای اصــول گرایــی را بــه اجمــال عبــارت دانســت از:1-
اعتقــاد بــه جامعیــت دیــن در ادارۀ جامعــه و در همــۀ وجــوه فــردی و اجتماعــی 2- قانــون گرایــی؛ 
التــزام بــه قانــون اساســی و همــۀ قوانیــن مصــوب در مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان 
3- مــرم ســاالری دینــی؛ یعنــی نظــام سیاســی مردمــی ای کــه بنیــاد گرفتــه بــر اندیشــۀ اســامی 
باشــد. 4- شایســته ســاالری 5- پذیــرش نظــارت عمومــی؛ ایــن جریــان پرســش مــردم از مســئوالن و 
پاســخگویی آنــان را نــه یــک وظیفــه، بلکــه یــک حــق مــی دانــد و مقولــۀ نظــارت عمومــی را در ذیــل 
مقولــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مــی نگــرد. 6- پذیــرش عقانیــت و خــرد جمعــی 7- التــزام 
عملــی بــه اصــول و مبانــی انقــاب اســامی؛ از جملــۀ ایــن اصول مــی تــوان از والیــت فقیه، اســتقال، 
آزادی، عدالــت و نــه شــرقی و نــه غربــی نــام بــرد. 8- عدالــت خواهــی و فســاد ســتیزی 9- اعتــدال و 
میانــه روی 10- توجــه بایســته و شایســته بــه علــم و دانــش چــرا کــه علــم را عامــل اقتــدار مــی دانــد. 
11- تولــی و تبــری؛ دوســت شناســی و دشــمن شناســی از اصــول اصلــی جریــان اصــول گرایــی بــه 

شــمار مــی رونــد و بــر همیــن مبنــا اســتکبار ســتیزی در ذات و جوهــرۀ اصــول گرایــی اســت.

در اینجــا بایــد میــان اصــول گرایــی و اصــول گرایــان تفــاوت نهــاد؛ اصــول گرایــی، آرمــان، گفتمــان و 
یــک گفتمــان اســت در حالــی کــه اصــول گرایــان، آن دســته از فعــاالن عرصــۀ سیاســت هســتند کــه 

مایــل انــد بــا ایــن نــام شــناخته شــوند.

روحانیت؛ از اتحاد و  ائتالف  تا تحول و دگرگونی جریانی-جناحی

اگــر بخواهیــم دالیــل دخالــت روحانیــون در سیاســت را بررســی کنیــم، بایــد بــه عواملــی از جملــه: 
وجــود داعیــه هــای سیاســی و اجتماعــی مذهــب، موقعیــت ممتــاز روحانیــون یــک مذهــب، امــکان 
تغییــر پذیــری مذهــب و تطبیــق آن بــا شــرایط تاریخــی و انســجام بیشــتر نهادهــای مذهبــی اشــاره 

کــرد.

اندیشــۀ سیاســی، فعــال تریــن حــوزه از حیــات فکری مســلمانان در دوقــرن اخیر بوده اســت. مبــارزات 
اســتقال طلبانــۀ مســلمانان و منافــع اقتصــادی بیگانــگان در داراالســام، مهــم تــر از ایــن دو عامــل 
همانــا پیونــد ذاتــی بیــن اســام و سیاســت را باشــد. اگــر جوهــر سیاســت هنــر زیســتن و کارکــردن 
بــا دیگــران اســت، از پنــج رکــن اســام)نماز، روزه، حــج، جهــاد و شــهادتین(، چهــار رکــن آن مناســب 

اعتــای روحیــۀ همــکاری میــان پیــروان آن اســت. 
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از نظــر شــیعه حکومــت، شــخصاً در صورتــی مشــروعیت پیــدا مــی کنــد کــه مرتبــط بــا ســیرۀ امــام 
معصــوم باشــد. لــذا حکومــت هایــی کــه بــه نــام اســام فرمانروایــی کردنــد، کمتر مــورد اعتنای شــیعه 
بودنــد. جــدای از نافرمانــی، در مــوارد بســیاری، شــیعیان علیــه ایــن حکومــت هــا بــه پــا خواســته انــد.

 و تــا زمــان صفویــه، علمــای شــیعه غالبــاً حکومــت هــا را غصبــی مــی دانســتند و بــر عــدم همــکاری 
بــا آنهــا را تجویــز مــی کردند)البتــه بودنــد علمایــی کــه بــر همــکاری بــا آنهــا بــرای حفــظ دیــن تاکید 
مــی کردنــد(، و در دورۀ صفویــه شــاهد همــکاری علمــا بــا فرمانروایــان هســتیم چــرا که صفویــه مدعی 

شــیعه بــودن و تشــکیل حکومــت شــیعی را بیــان می داشــت.

در دورۀ قاجاریــه، علمــا بــا صــدور فتــوای جهــاد و تشــویق مــردم بــرای پیوســتن بــه جنــگ، نقشــی 
بــا اهمیــت از نظــر حکومــت پیــدا کردنــد. فتــوای میــرزای شــیرازی را مــی تــوان نقطــۀ عطــف عصــر 

جدیــد در زندگــی هــای اجتماعــی روحانیــت دانســت. 

و از ایــن بــه بعــد نقــش روحانیــت در سیاســت بیشــتر شــد. در یــک دســته بنــدی کلی،مناســبت های 
روحانیــت و حاکمیــت سیاســی قاجــار را بــه چنــد دوره تقســیم کــرد: دورۀاول شــامل دورۀ بازیافــت 
هویــت یــا خــود آگاهــی روحانیــت اســت کــه در ایــن دوره روحانیــت از ســردرگمی ناشــی از ســقوط 
صفویــان بیــرون آمــد و موقعیــت خویــش را پیــدا کــرد. در ایــن دوره رابطــه روحانیــت بــا حکومــت 
بســیار محــدود بــود و حــور فعالیــت روحانیــت مقابلــه بــا صوفیــه بــود. دورۀ دوم، را مــی تــوان ورود 

روحانیــت بــه سیاســت دانســت کــه مقدمــۀ آن مقابلــه تهاجــات خارجــی باالخــص روســها بــود.

 دروۀ ســوم کــه بــا قیــام تنباکــو آغــاز مــی شــود و تــا مشــروطه ادامــه مــی یابــد را بایــد دورۀ معارضــه 
ــا حاکمیــت  ــا حاکمیــت سیاســی دانســت. دورۀ چهــارم در واقــع دورۀ انــزوا و انشــقاق روحانیــت ب ب

سیاســی اســت و روحانیــت در نســبت بــا مشــروطه خــود چنــد دســته و چنــد شــقه شــد.

در دورۀ رضــا شــاه از نفــوذ روحانیــت کاســته شــد و جــا بــرای نظامیــان و روشــنفکران غربگــرا باز شــد. 
بــا ســقوط رضــا شــاه، در فاصلــۀ ســالهای32-1320 روحانیــت توانســت بخشــی از اقتــدار خــود را بــاز 
یابــد و یکــی از وقایــع مهــم ایــن دوره نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت بــود کــه روحانیــت نقشــی 

برجســته در آن بــازی مــی کــرد. 

پــس از کودتای28مــرداد 32تــا ســال42 میــان دربــار شــکاف و کشــمکش سیاســی چندانــی پیــدا 
نشــد. امــا نقــض قانــون اساســی و تشــدید رونــد نوســازی بــه شــیوۀ غربــی به وســیلۀ دربــار از ســال42 
بــه بعــد واکنــش هــای منفــی در بیــن بخــش هایــی از روحانیــت را برانگیخــت در نتیجــه میــان دولت 

و مذهــب شــکافی عمیــق پدیــد آمــد. 
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ــام  ــری ام ــه رهب ــاز نهضــت اســامی ب ــد و موجــب آغ ــه وجــود آم ــن رخــداد در 15خــرداد42 ب ای
خمینــی گردیــد. اصاحــات ارضــی، کاپیتوالســیون، انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی، ســه اقدامــی بــود 

کــه رژیــم پهلــوی بــا حمایــت آمریــکا موجبــات خیــزش قیــام15 خــرداد را فراهــم ســاخت.

ویژگی های قیام پانرده خرداد: 

اســامی بــودن مبــارزه، قاطعیــت در رهبــری امــام خمینــی، مردمــی بــودن مبــارزه، مخالــت بــا اصــل 
ســلطنت، پرهیــز از مشــی مســلحانه، حفــظ اتحــاد و پرهیــز از طــرح مســائل اختــاف برانگیــز و بیگانه 
ــه حاشــیه رفتــن ســایر  ســتیزی. همیــن ویژگــی هــا ســبب برجســته شــدن نهضــت اســامی و ب

گروههــای و ایدئولــوژی هــا گردیــد. 

امــام دارای جامعیــت خاصــی بــود و ســه جلــوه را در یــک انقــاب توامــان داشــت: فرماندهــی کل قــوا، 
رهبــری سیاســی و نظریــه پــرداز بــود. در اینجــا بــه اجمــال مــی تــوان محکمات اندیشــۀ سیاســی امام 
خمینــی را بدیــن صــورت بیــان نمــود: مــردم و مردمــی کــردن مبــارزه، جمهــوری اســامی و مقابلــه 
بــا اســتبداد، والیــت فقیــه، اســتکبار ســتیزی، حمایــت از مســتضعفان جهــان و باالخــص حمایــت از 
فلســطین، حفــظ شــان و نهــاد مرجعیــت و روحانیــت، خدمــت بــی منــت بــه مــردم و اعتقاد به شــعار 

مــا مــی توانیــم.

در اینجا ما به مهمترین تشکیات روحانیت، تاریخچه و اجمال مواضع آنها  اشاره می نماییم:

1-حزب جمهوری اسالمی

اگــر بخواهیــم بــه طیــف و جنــاح اصــول گــرا از جریــان هــای سیاســی اســام گرا بــه طور اخــص متاثر 
از اندیشــه هــای سیاســی امــام خمینــی)ره( بــود، بپردازیــم بــی شــک حــزب جمهــوری اســامی ایران 
در راس آنهــا قــرار دارد. ایــن حــزب کــه در دوران مبــارزه شــکل گرفــت، تشــکیاتی شــکل گرفتــه بــه 

دســت روحانیــت اهــل مبــارزه و انقابــی بود. 

بنیانگــذار و نظریــه پــرداز ایــن حــزب شــهید بهشــتی بــود. وی بــه اتفــاق بــه برخــی از رهبــران انقاب 
از جملــه افــراد زیــر ایــن حــزب را تشــکیل داد: شــهید باهنر، آیــت اهلل خامنه ای، هاشــمی رفســنجانی 

و آیــت اهلل موســوی اردبیلی. 

ــار اســتبداد و اســتعمار،  ــردم، پاکســازی کشــور از آث ــای سیاســی و اســامی م ــردن آگاهــی ه باالب
برقــراری آزدای هــای اساســی، پایــان دادن بــه ســلطۀ اقتصــادی بیگانــگان، ریشــه کــن کــردن فقــر و 
محرومیــت، ایجــاد ارتــش بــا ایمــان و مســتقل، تنظیــم سیاســت خارجــی بــر اســاس دو اصــل تولــی
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 و تبــری در راســتای کمــک بــه محرومــان و مســتضعفان جهــان، تحکیــم روابــط برادرانــه بــا همــۀ 
مســلمانان، را از جملــه اهــداف مــورد نظــر حــزب بــرای تاســیس بــوده اســت

اصول و خط مشی این حزب را می توان به اجمال از قبیل زیر دانست:

1-تاکیــد بــر تــداوم انقــاب و جلوگیــری از هــر نــوع تحجــر و توافقــی در یــک مرحلــه کــه بــر حســب 
تجربــۀ تاریخــی خــود بــه خــود عامــل ارتجــاع و انحــراف خواهــد  شــد.

2- التــزام بــه همبســتگی روز افــزون همــۀ نیــرو هــای مبــارز مســلمان کــه در راه اســتقرار نظــام حــق 
و عــدل اســامی علیــه اســتعمار و اســتثمار تــاش مــی کنــد و جلوگیــری از محــدود شــدن تــداوم 

مبــارزه و تــاش ســازنده در یــک گــروه بــا قشــر معیــن.

3- خــودداری از هرگونــه وابســتگی بــه گروههــا و نیروهــای دیگــر کــه پیونــد بــا آن بــه اســتقال و 
اصالــت اســامی جنبــش کمتــر آســیبی مــی زنــد.

4- اســتفاده از همــۀ شــیوه هــای مبــارزه و ســازندگی کــه بــا معیارهای اســامی ســازگار باشــد بــا بهره 
گیــری از آخریــن تجربــه هــای مبارزاتــی و ســازندگی جوامــع بشــری و رعایــت ضــرورت هــای هر یک 

از مراحــل تکامــل انقــاب اســامی جامعــۀ ما.

از نظــر نظریــه پــرداز حــزب یعنــی شــهید بهشــتی، حــزب بــه معنــای تشــکل اســت. تشــکل بــه 
ایدئولــوژی مشــترک، اســتراتژی مشــترک، خــط مشــی مشــترک، نقطــه نظرهــای مشــترک احتیــاج 

دارد. بــدون داشــتن ایــن وجــوه مشــترک مــردم بــا هــم متشــکل نمــی شــوند.
 آن تشــکیات سیاســی و اجتماعــی اســامی کــه بتوانــد طــرح و برنامــه هماهنــگ و نقطــه نظرهــا و 
موضــع گیــری هــای هماهنــگ را بــه وجــود بیــاورد حــزب اســت و بــه ایــن معنــا از ضروریــات زندگــی 

ــت. اجتماعی اس

مواضع و دیدگاههای حزب جمهوری اسالمی:

الــف( جهــان بینــی حــزب: جهــان بینــی حــزب، جهــان بینــی توحیــدی و غایــت انســانی نیــز بندگی 
خــدا تعریــف شــده اســت. آنهــا مهــار کــردن غرائــز و خواســته ای انســانی بــرای نیــل بــه بندگــی خــدا 
از اصــول دیــدگاه خــود مــی دانســتند و انبیــا و ائمــه)ع( را بهتریــن الگــو بــرای انســانی مــی دانســتند. 

آنــان امــام)ع( را عینیــت مکتــب و معــاد را بازگشــت انســان بــه ســوی خــدا مــی دانســتند.

ب( ســاخت جامعــه: دربــارۀ ســاخت جامعــه، حــزب، جامعــه ای را اســامی مــی دانســت کــه در آن 
ارزش هــای اســامی بــر همــۀ روابــط اجتماعــی حاکــم باشــد.
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 نقــش فقاهــت و والیــت فقیــه در عینیــت یافتــن ارزشــهای اســامی در جامعــه از مســائل بنیــادی در 
نظــام اســام اســت. مردمــی بــودن حکومــت در جامعــۀ اســامی در پرتــو مکتبــی بــودن تامیــن مــی 

 . د شو

پرهیــز از تبلیغــات بــه ســبک غربــی و بــاور داشــتن بــه مضــورت از اصــول حــزب بــه شــمار مــی رفت. 
جامعــۀ مــورد نظــر حــزب، جامعــۀ اســامی امــت واحــده مــی باشــد. در ایــن جامعــه، شــیعه و ســنی 

برادرنــد و تعصبــات قومــی حــرام و محکــوم شــده اســت. 

ج(سیاســت هــای اقتصــادی: از نظــر حــزب کیفیــت کار و مــوادی کــه کار روی آنهــا انجــام گرفتــه در 
ارزش مبادلــه نقــش تعییــن کننــده دارد. مالکیــت شــخصی و خصوصــی از از کار و تــاش خــود انســان 
مایــه مــی گیــرد، حتــی مالکیــت انتقالــی بایــد از مالکیــت ابتدایی کســی مایــه گیرد کــه در پرتــو کار، 

مالکیــت چیزی شــده اســت.

 ریشــه کنــی اســتثمار و بهــره کشــی از اصــول اقتصــاد اســامی بهشــمار مــی رود. بــر این اســاس هیچ 
زمینــه ای بــرای حاکمیــت ســرمایه نبایــد باقــی بمانــد و امــوال غصــب شــده بایــد بــاز ســتانده و اصل 
چهــل و نهــم قانــون اساســی اجــرا شــود. خودکفایــی و تاکیــد بــر مالیــات هــای مســتقیم از دیگــر 

اصــول اقتصــادی حــزب بــه شــمار مــی رفــت.

ــه غربــی« اســتوار و خواســتار  ــه شــرقی ن د(سیاســت خارجــی: سیاســت خارجــی حــزب برپایــۀ »ن
روابــط بــرادران بــه همــۀ مســلمانهای جهــان اســت. انقــاب بــا هیــچ قــدرت ســلطه گــر ســازگاری 
نــدارد. هرگونــه رابطــۀ اقتصــادی کــه امــکان بازگشــت ســلطه گــران را داشــته باشــد، بایــد قطع شــود. 

ســازمان هــای بیــن المللــی بــه عنــوان ابــزاری دردســت ابرقــدرت هــا هســتند.

 افشــای توطئــه هــای ابرقــدرت هــا، بــه خصــوص آمریــکای جهانخــوار از اهــداف اصلــی اســت و در 
وزارت خارجــه بایــد انقابــی بنیادیــن صــورت گیــرد. بایــد بــرای صــدور انقــاب اســامی بــه نهضــت 

هــای آزادی بخــش کمــک شــود.

کارکردهای حزب جمهوری اسالمی

ایســتادگی در یرابــر لیبــرال هــا و مقابلــه با اندیشــه هــای مخالــف برگــزاری انتخابات مجلــس و تدوین 
قانــون اساســی بــود. همچنینــی نقــش روزنامــۀ جمهــوری اســامی در افشــاگری نســبت بــه جریــان 
هــای مخالــف، بهویــژه حــزب تــوده را از جملــه کارهــای ویــژه و بــزرگ حــزب بایــد شــمرد. دبیــر کل 
حــزب، روی کار آمــدن دولــت مکتبــی و حمایــت گســترده از آن و منــزوی کــردن فتنــه گــران را  از 

جملــه کارکــرد هــای حــزب بــه شــمار مــی آورد.
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 ائتــاف ایــن حــزب بــا جامعــۀ روحانیــت مبــارز در آغاز پیــروزی انقــاب را بایــد از جمله کارکــرد های 
مهــم حــزب بــه شــمار آورد. افشــاگری دربــاره ضعــف و نارســایی هــای دولــت موقــت و دیگــر لیبــرال 

هــا نیــز از جملــه اقدامــات موثــر حــزب جمهوری اســامی بــه شــمار آورد.

انحالل حزب

بــه دلیــل کثــرت اشــتغاالت رهبــران حــزب کــه رهبــران انقاب نیــز بودنــد، خألهــا و نیازهای اساســی 
حــزب و عــدم تامیــن کادرهــای حــزب، و شــهادت رهبــران حــزب، موجــب افــت شــدید در ایــن حزب 
گردیــد. عــاوه بــر ایــن یکــی از ضعــف هــای جــدی حــزب، عــدم دقــت الزم  در موقــع عضــو گیــری 

و ثبــت نــام بــود.

 بــه دلیــل گســتردگی کار و شــرایط ســهل عضوبــت، افــراد بــا مواضــع مختلــف وارد حــزب شــدند و به 
مــرور هســته هــای اولیــۀ تفکرهــای مختلــف در حــزب بوجــود آمــد و موجــب تشــتت آرا و چندگانگی 

حــزب شــد و لطمــۀ شــدیدی بــه انســجام تشــکیاتی آن وارد آمد.

ــز از  ــزی نی ــورای مرک ــراد ش ــان اف ــلیقه می ــاف س ــار اخت ــوزش در کن ــازماندهی و آم ــف در س ضع
جملــه دیگــر دالیــل تضعیــف حــزب شــده بــود. و همیــن اختافــات ســبب انشــقاق در میــان رهبــران 
حــزب گردیــد. اختــاف نظــر رهبــران حــزب در بــاب موضوعاتــی ماننــد والیــت مطلقــۀ فقیــه و دیگــر 
موضوعــات فکــری، بــه تدریــج ســبب شــکاف هــای سیاســی نیــز گردیــد و دو جنــاح چــپ و راســت از 

دل ایــن حــزب زاده شــدند.

 بــا شــدت گرفتــن ایــن اختافــات در ســال 1365 آیــت اهلل خامنــه ای و هاشــمی رفســنجانی ضمــن 
نامــه ای بــه امــام خمینــی خواهــان موافقــت ایشــان بــا انحــال حــزب مــی شــوند و امــام نیــز بــا 

انحــال آن موافقــت کــرده و حــزب منحــل اعــام گردیــد.

2-جامعۀ روحانیت مبارز تهران

شرایط و زمینه های پیدایش:
 از اواســط ســال 1356 روحانیــون طرفــدار امــام)ره( در تهــران تشــکلی در میــان خــود به نــام روحانیت 
مبــارز بــه وجــود آوردنــد. افرادی همچون بهشــتی، مطهــری؛ مفتح، باهنــر، مهدوی کنی،خسروشــاهی، 
هاشــمی رفســنجانی، شــجونی، کروبــی، و... از فعالیــن گرداننــده گان روحانیــت مبــارز بــه شــمار مــی 
آمدنــد. برنامــه ریــزی راهپیمایــی هــا، ســخنرانی در مســاجد، تهیــۀ شــعار و در مجمــوع ســازماندهی 

نهضــت عمدتــاً توســط روحانیــت مبــارز صــورت مــی گرفت. 
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از ســال 57-56 روحانیــت مبــارز بــه ویــژ بــا نــام هــای مطهــری و بهشــتی کــه بــه عنــوان رهبــران 
انقــاب و حلقــۀ وصــل میــان امــام در نجــف و ســپس پاریــس بــا مــردم در ایــران عمــل مــی کردنــد، 
بیــش از همــه بــر ســر زیــان هــا بــود. و از همیــن رو ایــن گــروه نفــق بســیاری را در جریــان انقــاب 

اســامی بــازی مــی کــرد.

 بــا نگاهــی گــذرا بــر روزشــمار انقــاب اســامی، نقــش جامعــه روحانیــت مبــارز تهــران در برگــزاری 
مجالــس یادبــود و گرامــی داشــت شــهدا، اعــام عــزای ملــی، تعطیــل عمومــی در مناســبت هــای15 
خــرداد، برنامــه ریــزی اعتصــاب هــا و تظاهــرات بــه ویــژه برگــزار نمــاز باشــکوه عید فطــر در تپــه های 
قیطریــۀ تهــران بــه امامــت شــهید مفتــح و ســخنرانی ایشــان  و شــهید باهنــر نقــش برجســته ایــن 

اجتمــاع در تشــدید مبــارزات ضــد رژیــم بــه طــور برجســته و اساســی نمایــان اســت.

ایــن تشــکل نقشــی بــر جســته در فراینــد تدویــن وتصویــب قانــون اساســی، نقــد دولــت موقــت و 
نقشــی مهــم در شــورای انقــاب را بــازی کردنــد. همچنیــن نقــش حکمیــت ایــن نهــاد میــان رئیــس 
جمهور)بنــی صــدر( و نخســت وزیر)رجایــی( از جملــه اقدامــات مهــم ایــن گــروه بــود. نقــش فعــال این 
جریــان در مجلــس شــورای اســامی کــه ریاســت آن بــا هاشــمی رفســنجانی یکــی از اعضــای جامعــه 
بــود، و همچنیــن قــوۀ قضائیــه از ســال 1368 بــه بعــد بــا انتخــاب آیــت اهلل یــزدی ،عضویــت برخــی از 
اعضــای جامعــه در شــورای نگهبــان، عضویــت در شــورای بازنگــری قانــون اساســی، مجمــع تشــخیص 
مصلــح نظــام، فعایــت هــای مســجد محــور، و همچنیــن امامــت نمــاز جمعــه از جملــه دیگــر فعالیــت 

هــای اصلــی جامعــه روحانیــت مبــارز بــه شــمار مــی رود. 

مواضع و دیدگاههای جامعۀ روحانیت جامعۀ روحانی مبارز

از لحــاظ سیاســی، والیــت مطلقــۀ فقیــه را بــه عنــوان یــک عنصــر مهم تلقــی مــی شــود و آن را محور 
نظــام و ســتون انقــاب مــی دانــد و مشــروعیت نظــام را از آن مــی داند.

بــه لحــاظ اقتصــادی، بــه بخــش خصوصــی و مشــارکت مــردم و کاهــش نقــش دولــت توجــه ویــژه ای 
دارد.در امــور فرهنگــی، یــک گرایــش ســنتی قــوی را تجویــز مــی کنــد و بــر حفــظ ارزشــهای معنــوی 
انقــاب تاکیــد دارد. در سیاســت خارجــی، نگرشــی بــاز دارد یعنــی اینکــه مــا عضــو جامعۀ بیــن الملل 
هســتیم، بایــد رفتــاری داشــت کــه دیگــران را تحمــل کننــد. ارتبــاط بــا آمریــکا را نیــز بر اســاس عزت 

و اقتــدار تعریــف مــی کننــد؛ در عیــن حــال کــه اســرائیل را رژیــم نــا مشــروع مــی داننــد.

حفــظ آزادی مطروحــه در قانــون اساســی هماننــد یــک اصــل اساســی و بنیــادی محســوب مــی شــود. 
از نظــر آنــان ســرمایه ســاالری و حاکمیــت پــول یکــی از خطــر هایــی اســت کــه همــواره جوامــع در 

حــال توســعه را تهدیــد مــی کنــد.
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در بــاب جامعــۀ روحانیــت مبــارز بایــد بــه نــکات زیــر توجــه نمــود: جامعــۀ روحانیــت همــواره در همۀ 
صحنــه هــای انتخابــات حضــور جــدی و موثــری داشــته اســت، ایــن جامعــه تمــام خصوصیــات یــک 
حــزب سیاســی ذی نفــوذ را دارا مــی باشــد، این تشــکل در تحــوالت جمهوری اســامی همواره نقشــی 
مهــم را بــازی کــرده اســت، دو حــوزۀ علمیــۀ مــروی و دانشــگاه امــام صــادق)ع( در تهران کانــون اصلی 
جامعــۀ روحانیــت مــی باشــد، بافــت و شــالکۀ نیروهــای اصلــی ایــن جریــان بیــش از آنکــه فکــری و 

نظــری باشــد، مدیریتی-اجرایی اســت.

 و در نهایــت بایــد گفــت کــه ایــن تشــکل از ســال1366 دچــار انشــقاق شــد و مجمــع روحانــی مبــارز 
از آن منشــعب شــد. پــس از در گذشــت آیــت اهلل مهــدوی کنــی، آیــت اهلل موحــدی کرمانــی ریاســت 

ایــن تشــکل روحانــی را عهــده دار مــی باشــد.

3-جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم را بایــد معتبرتریــن و تاثیــر گذارتریــن تشــکل روحانــی برشــمرد. 
هرچنــد ســابقه فعالیــت هــای ایــن تشــکل روحانــی بــه ســالیان قبــل از دهــۀ1340 بــر میگــردد امــا 
اوج فراگیــر شــدن جامعــۀ مدرســین بــه معرفــی امــام خمینــی)ره( در ســال1340 بــه عنــوان مرجــع 

علــی االطــاق جهــان تشــیع بــر مــی گــردد. 

ایــن مقطــع از تاریــخ از ایــن حیــث اهمیــت مضاعــف مــی یابــد کــه شــاه ایــران بــه دنبــال انتقــال 
مرجعیــت شــیعه از قــم بــه نجــف بــود تــا بدینوســیله بتوانــد از گســترش اســام سیاســی کــه امــام 

خمینــی منــادی آن بــود جلوگیــری کنــد.

 ایــن اقــدام جامعــۀ مدرســین نقشــۀ رژیــم را خنثــی کــرد و بدیــن ســان اهمیــت تصمیــم این تشــکل 
روحانــی بــا گــذر زمــان بیشــتر شــد. در یــک نــگاه کلی مــی تــوان  تاریخچۀ فعالیــت جامعۀ مدرســین 

را در ســه دوره زیــر بــر شــمرد:

الــف-دوره اول)42-1340(: جامعــۀ مدرســین از آغاز)ســال1340( یــک تشــکیات کامــاً مخفــی 
ــی و  ــام خمین ــری ام ــه رهب ــران، ب ــت مســلمان ای ــارزات اســامی مل ــه مب ــال 1342 ک ــود. در س ب
ــام  ــا ام ــوان ب ــا تمــام ت ــاز شــد و ب ــوم دینــی و ســایر اقشــار مــردم آغ همــکاری علمــا و طــاب عل
همــکاری کــرد و همــگام بــا ســایر مبارزیــن در فراگیــر ســازی پیــام امــام خمینــی تــاش مــی نمــود 
و در شــوراندن مــردم علیــه رژیــم در جریــان بازداشــت امــام در ســال 42 نقــش فعالــی را بــازی کــرد.

بایــد گفــت بزرگتریــن بازتــاب و پیامــد تاســیس جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم، سیاســی شــدن 
حــوزۀ علمیــه و رویکــرد جدیــد روحانیــت بــه امــور کشــور بــود. و همیــن اقــدام جریــان روحانیــت، 

زمینــه ســاز قیــام 15خــرداد بــود.
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 بــه طــور کلــی مــی تــوان اهــداف زیــر را بــه عنــوان اهــداف اصلــی جامعــۀ مدرســین بــر شــمرد: 
اصــاح و تکمیــل برنامــه هــای درســی حــوزه هــای علــوم دینــی، تبلیــغ و گســترش اســام در داخل و 
خــارج کشــور، تــاش بــرای اجــرای احــکام قضایــی، سیاســی و ... اســام، مبــارزه بــا طاغــوت و حمایت 

مستضعفان. از 

ب-دورۀ دوم)57-1342(: در ایــن دوره اعضــای جامعــۀ مدرســین همــگام بــا ســایر علمــا و اقشــار 
مختلــف مــردم در دوران مبــارزه، در غیــاب امــام خمینــی در دو بعــد فعالیــت داشــتند: یکــی ترویــج و 
گســترش دایــرۀ مرجعیــت امــام خمینــی و زنــده نگــه داشــتن یــاد ایشــان، و دیگــری افشــاگری علیــه 
رژیــم پهلــوی. و در همنــی راســتا پــس از رحلــت آیــت اهلل بروجــردی بــر مرجعیــت امــام، مامــه ای بــه 

امضــای خــود چــاپ و منتشــر نمودنــد. 

مهمتریــن فعالیــت جامعــۀ مدرســین در ایــن دوران عبــارت بــود از: تمــاس بــا امــام، ترویــج رســاله 
عملیــه و اشــاعۀ مرجعیــت ایشــان، تمــاس بــا مراجــع و فقهــای قــم و علمــای بــاد و تقاضــای حمایت 

از مبــارزات. 

ج-دور ســوم)از 1357 تــا کنــون(:  بــا پیــروزی انقــاب اســامی، مســئولیت جامعــۀ مدرســین 
نیــز تغییــر نمــود و از مبــارزه بــا رژیــم طاغوتــی بــه مشــارکت در تاســیس و تثبیــت حکومت اســامی 

تبدیــل شــد. 
در ایــن دوره جامعــۀ مدرســین بــه اشــکال زیــر بــه ایفــای نقــش پرداخــت: پذیرفتــن مســئولیت هــای 
مربــوط بــه نظــام، اصــاح و برنامــه ریــزی بــرای حــوزه هــای علــوم دینــی بــه گونــه ای که پاســخگوی 
نیــاز هــای روز جامعــه و حکومــت باشــد، تدریــس عــوم و معــارف اســامی، قــرار گرفتــن در مناصــب 

قضایــی، تربیــت مبلــغ، پــرورش اســتاد بــرای تدریــس معــارف اســامی دانشــگاهها و ...
هم اکنون آیت اهلل محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین می باشد.

جامعۀ مدرسین و مشارکت در صحنه های سیاسی

اگــر بگوییــم قانــون اساســی مصــوب مجلــس خبــرگان تدویــن قانــون اساســی محصول فکــری بخش 
اعظــم اعضــای جامعــۀ مدرســین در آن مجلــس اســت ســخن بــه گــزاف نگفتیــم. ایــن جریــان در 
دورۀ اول انتخابــات ریاســت جمهــوری از حســن حبیبــی حمایــت کــرد. و در انتخابــات هفتــم ریاســت 

جمهــوری از ناطــق نــوری و در ســال 84 از هاشــمی رفســنجانی اعــام حمایــت نمــود.

صــدور بیانیــه ای بــا امضــای دبیــر وقــت جامعــۀ مدرســین، آیــت اهلل مشــکینی، مبنــی بــر نامشــروع 
بــودن ســازمان مجاهدیــن انقــاب اســامی را بایــد یکــی از تاثیــر گذارتریــن موضــع گیــری هــای 
سیاســی ایــن تشــکل محســوب نمــود، کــه در برابــر مواضــع یکــی از اعضــای شــورای مرکــزی ایــن 

ســازمان کــه ارزش هــا را بــه تمســخر گرفتــه بــود، صــورت گرفــت.
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بــه دنبــال تصویــب الحــاق ایــران به»معاهــدۀ محــو کلیــۀ اشــکال تبعیض علیــه زنــان«، این تشــکل در 
27اســفند 1382 چنیــن اقدامــی را نامشــروع خوانــد و در شــأن مجــس شــورای اســامی)دورۀ ششــم( 

ندانست.

ــای  ــت کاندیداه ــدم صاحی ــا ع ــان در احــراز ی ــات شــورای نگهب ــن در ســال 82 از اقدام  و همچنی
مجلــس هفتــم حمایــت کــرد و بــرای مجلــس هفتــم از بــرای شــهر قــم بــه معرفــی کاندیــدا پرداخت. 
امــروزه جامعــۀ مدرســین، اداره و مدیریــت حــوزۀ علمیــۀ قــم کــه بزرگتریــن حــوزۀ درســی جهــان 

تشــیع بــه حســاب مــی آیــد را بــر عهــده دارد. 

حزب موتلفۀ اسالمی

حــزب یــا جمعیــت هیــات های موتلفــه ایامــی در ســال 1342 از ائتــاف گروههایــی از میــان بازاریان 
و مــکان هــای مذهبــی ســر بــر آورد. بنــا بــر نظــر فعــاالن اصلــی ایــن جمعیــت، اعضــای هیــأت هــای 
موتلفــه بــدون ایــن عنــوان از مهــر 1341 در ارتبــاط نزدیــدک بــا امــام خمنــی بودنــد و فعالیــت هــای 
گوناگــون خــود را در ســه دســتۀ ، گــروه مســجد امیــن الدولــه، گــروه اصفهانــی هــا و هیــات مســجد 

شــیخ علــی پــی مــی گرفتند.

ایــن گــروه پــس از آیــت اهلل کاشــانی جــذب امــام خمینــی شــدند. فعــاالن هیــأت موتلفــه معتقدند که 
مخالفتشــان بــا الیحــه انجمــن هــای ایالتــی بــه شــکل گیــری ســازمان یافتــه حیــات سیاســی ایــن 

هیــأت هــا مــدد رســانده اســت. 

مخالفــت بــا رفرانــدم شــش مــاده ای شــاه در ســال 41 انگیــزۀ دیگــر بــود بــرای رونق به کوشــش های 
هیــأات موتلفــه بــه رهبــری امــام خمینــی، امــا نهضــت 15خــرداد نقــش اصلــی را بــرای ســازماندهی 
موتلفــه داشــته اســت. امــا شــاید بتــوان مهمتریــن عامــل را در حرکــت هــای اســامی دهــۀ چهــل، 
اعــدام انقــاب حســنعلی منصــور نخســت وزیــر وقــت در بهمــن 43 توســط اعضــای موتلفــه دانســت.

 پــس از تــرور منصــور جمعــی از ســران موتلــه بــه اعــدام و مابقــی بــه زنــدان هــای طویــل المــدت 
محکــوم شــدند. اعضــای موتلفــه غالبــا بــازاری هــای متوســط و خــرده پــا کــه دارای ســوابق مبارزاتــی 
بودنــد تشــکیل مــی دادنــد. ایــن جمعیــت و هوادارانــش نقــش موثــری در فراینــد انقــاب اســامی 

بــازی کردنــد.

پــس از پیــروزی انقــاب، برخــی از اعضــای جمعیــت موتلفــه در مقــام هــای کلیــدی نظــام مســئولیت 
گرفتنــد کــه از آن جملــه بایــد بــه حضــور در کابینــه هــای دولــت، حضــور در کمیتــه هــای انقــاب، 
دادســتانی انقــاب اســامی و مدیریــت زنــدان هــا، کمیتــۀ امــداد، بنیــاد مســتضعفان، دانشــگاه آزاد، 

مجلــس شــورای اســامی و اســتانداری اشــاره کــرد.
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موتلفــۀ اســامی انگیــزۀ اصلــی خویــش را انجــام وظیفــه و ادای تکلیــف شــرعی در هــر زمــان و مــکان 
مــی دانــد و رهنمودهــای ولــی فقیــه زمــان را بــه عنــوان بهتریــن معیــار و راهنمــا قبــول دارد. هــدف 
اصلــی موتلفــه ، ســاختن جامعــه ای اســامی از اعضــاء و طرفــداران در درون تشــکل اســت کــه نمونــه 
باشــند. و همچنیــن پاســداری از ارزش هــا و انقــاب اســامی و راه امــام خمینــی در ایجــاد امــت بزرگ 

و ســعادتمند اســامی می باشــد.

 در حــال حاضــر بایــد موتلفــه اســامی را بایــد بــا ســابقه تریــن حــزب سیاســی ایــران نامیــد. داشــتن 
دفتــر در همــۀ اســتانهای کشــور نیــز از ویژگــی هــای ایــن حــزب پــر ســابقه اســت. محمــد نبــی 
حبیبــی هــم اکنــون دبیــرکل ایــن حــزب بــه شــمار مــی رود. از اعضــای اصلــی ایــن حــزب مــی تــوان 

بــه بادامچیــان، عســکر اوالدی و... اشــاره نمــود.

جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی

دوران هشــت ســالۀ ســازندگی و عبــرت آمــوزی آن، جمعــی از نیروهــای ایثارگــران که ســابقۀ حضور و 
خدمــت در دفــاع مقــدس و جهــاد ســازندگی داشــتند را بــر آن داشــت کــه جمعیــت ایثارگــران انقاب 
اســامی را در ســال 1375 تشــکیل دهنــد. موسســان ایــن حــزب از همــان ابتــدا چنــد اصــل را بــه 
عنــوان مزیــت تشــکل خویــش بــر شــمردند: اول آنکــه ایــن حــزب همــواره لیســت مســتقل ارائــه می 
دهــد، دوم، تــاش بــرای همگرایــی نیروهــای سیاســی درون نظــام فــارغ از گرایــش مصطلــح چــپ و 
راســت، ســوم، گفتمــان ســازی، نظریــه پــردازی و ارائــۀ تحلیــل هــای نــو و بدیــع را کــه کمتــر ســابقه 

داشــت را بایــد از جملــه ویژگــی هــای جمعیــت ایثارگــران برشــمرد.

در مرامنامــۀ ایــن حــزب تــاش در جهــت اســتقرار و گســترش دیــن اســام و شــکل گیــری یــک 
جامعــۀ نمونــۀ اســامی بــر پایــۀ اندیشــه ای امــام خمینــی و آیــت اهلل خامنــه ای، فراهــم ســاختن 
مرکــزی بــرای جــذب، ســازماندهی و آمــوزش نیروهــای جــوان، تــاش در جهــت احیــای توســعه و 
اســتقرار تمــدن بــزرگ اســامی و تــاش در جهــت توســعۀ فرهنــگ، امر بــه معــروف و نهــی از منکر و 
بســط نظــارت بــر فعالیــت مســئولین دولتــی را از جملــه اهــداف هفــت گانــۀ جمعیــت باید بر شــمرد.

 
حمایــت از ناطــق نــوری در انتخابــات ریاســت جمهوری هفتــم، فعالیــت در جهت مقابله بــا  رخدادهای 
مربــوط بــه 18تیــر 78 و، تــاش بــرای همســو ســازی تشــکل هــا و احــزاب انقابــی، حمایــت از احمد 
توکلــی در دور هشــتم ریاســت جمهــوری، حمایــت از قالیبــاف در مرحلــۀ اول و حمایــت از احمــدی 
نــژاد در دور دوم انتخابــات ریاســت جمهــوری نهــم از جملــه مهمتریــن فعالیــت هــای سیاســی  ایــن 

تشــکل محســوب می شــود.
حسین فدایی هم اکنون دبیر کل جمعیت ایثار گران محسوب می شود. 
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جمعیت آبادگران حد وسط راست تا اصولگرایی

جریــان موســوم بــه راســت یکبــاره بــه جریــان اصولگرایــی تبدیــل نشــد و فراینــدی را پشــت ســر 
گذاشــت کــه از برنامــه ریــزی و تشــکیات ســازمان یافتــه ای برخــوردار بــود. حاکمیــت جریــان اصاح 
طلبــی نقــش مهمــی در تحقــق ایــن موضــوع داشــت چــرا کــه بــا حاکمیــت ایــن جریــان، جنــاح 
مخالــف نــه تنهــا در اقلیــت قــرار گرفــت، بلکــه امــکان گفتمــان ســازی و جریــان ســازی بــرای بــرون 

رفــت از وضــع موجــود را عمــاً از آن ســلب کــرده بــود. 

چنیــن شــرایطی، برخــی اشــخاص حقیقی و حقوقــی و نیز معــدودی از احزاب و تشــکل های سیاســی 
ــرای  ــت از شــرایط موجــود، بلکــه ب ــرون رف ــرای ب ــد ب ــا طرحــی جدی ــه تنه ــا ن ــر آن داشــت ت را  ب
ادارۀ کشــور توســط جریــان ارزشــی و انقابــی تــدارک نماینــد.  اشــخاصی ماننــد ناطــق نــوری، علــی 
الریجانــی، حســین فدایــی، محمــود احمــدی نــژاد، حــداد عــادل، باهنــر، زاکانــی و .... از جملــه ایــن 
افــراد بودنــد. متاثــر از ایــن ائتــاف نیروهــا، شــورای هماهنگــی نیروهــای انقــاب اســامی تشــکیل 

شــده اســت.

تبییــن آرمــان هــای انقــاب اســامی و رهنمودهــای امــام و رهبــری، تــاش بــرای کارامــد ســازی 
ــی و ســازماندهی نخبــگان و ایجــاد زمینــه هــای بهــره گیــری از  نهادهــای اجرایــی کشــور، کادریاب
آرمانهــا، داشــتن طــرح جامــع بــرای ادارۀ کشــور و باالخــره ایجــاد هماهنگــی و وحــدت میــان نیروهای 
انقابــی و ارزشــی را بایــد مهمتریــن اهــداف شــورای همانگــی نیروهــای انقــاب اســامی بــر شــمرد. 

ایــن جریــان هــدف اصلــی خویــش را »تغییــر تابلــو و چهــرۀ جریــان راســت« قــرار داد.

در آســتانۀ دومیــن دورۀ انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا، متاثــر از ایــن شــورا، ائتــاف آبادگــران 
ایــران اســامی اعــام موجودیــت کــرد کــه توانســت در ایــن انتخابــات بــا موفقیــت چشــم گیــری 

دســت یابــد.

ــن  ــران در ای ــردی آبادگ ــه ســه شــعار راهب ــار، ســامت در عمــل، خدمــت صادقان ــت در گفت  صداق
انتخابــات بــود. حاصــل ایــن انتخابــات در شــهر تهــران، انتخــاب محمــود احمــدی نــژاد بــه عنــوان 
شــهردار بــود. در انتخابــات مجلــس هفتــم نیــز ائتــاف آبادگــران بــا اقبــال گســترده مواجــه شــد و 

اکثریــت قــوۀ مقننــه را از آن خــود کــرد. 

انتخابــات ریاســت جمهــوری دورۀ نهــم در پیــش بــود و ماهیــت، اندیشــه، ســخن گویــان و برنامــه 
ــرای افــکار عمومــی منتشــر مــی شــد. »اصــول گرایــی«  هــای ایــن جریــان بایــد بیــش از پیــش ب
محصــول ایــن فراینــد بــود و حــاال جریــان اصــول گرایــی برامــده از راســت دیــروز و آبــاد گــران وقــت 
بــا ســخنگویان، گفتمــان و برنامــۀ جدیــد و نــو در برابــر جریــان اصــاح طلبــی صــف آرایــی کــرد و 

توانســت پیــروز انتخابــات نهــم ریاســت جمهــوری شــود.
ادامه دارد....
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