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  نام خداه ب

  *جریان شناسی سیاسی در ایران

  علی دارابی

 www.isupsa.ir: تنظیم 

  

  :چکیده

هاي پیش از انقالب باز می گردد، صحنه  وجود جریان هاي سیاسی مختلف در کشور که گاه سابقه آنها حتی به سال
بی شک شناخت جریانات سیاسی امروز کشور، بدون شناخت تاریخچه و . سیاسی کشور را تا حدودي پیچیده می سازد

مشخص شدن وزن هریک از جریانات و احزاب در . اساسنامه و اصولی که بدان خود را ملتزم می کنند، امکان پذیر نیست
  .کشور نیز نیازمند شناخت دقیق این احزاب و سابقه و تأثیرگذاري آنها در کشور است

براي این امر، . تا امروز است 20هاي سیاسی ایران از دهه  شناساندن و تبیین جریان ، **کتاب صه اینخالیکی از اهداف 
فصل اول به کلیات پرداخته شده، فصل دوم به تبیین جریان هاي سیاسی پیش از . فصل تقدیم می گردد 3این نوشته در 

  .است شده اسالم گرا در جمهوري اسالمی پرداختههاي سیاسی  پیروزي انقالب می پردازد و فصل سوم به تبیین جریان

  

  )چپ(، اصالح طلب)راست(ایران، جریانات سیاسی، اسالم گرا، اصولگرا :واژگان کلیدي

  

  

  

  

                                                             
، استاد دکتر افتخاري)2(مقاله حاضر مربوط است به درس جامعه شناسی سیاسی.  *  
   1388ی، کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران، علی دارابی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم .**
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  کلیات و مبانی نظري پژوهش. فصل اول

یان سیاسی جر. در این فصل به تبیین و تعریف مفاهیم و اصطالحاتی پرداخته شده که در پژوهش حاضر داراي نقش هستند
  بنا به تعریف، . از مفاهیم مهمی است که در این پژوهش محوریت دارد

هاي فکري  جریان سیاسی عبارت است از یک حرکت سیاسی پویا و زنده که با برخورداري از ایدئولوژي مشخص و گرایش
جبهه، جناح، حزب، سازمان یا نهاد درونی، به مدد رهبران خود، بر نظام سیاسی و نیز اقشار مختلف جامعه تأثیر می گذارد و 

  .و گروه ویژه خود را بنیان می نهد

  :مستقل و وابسته تقسیم کرد گروه جریان هاي سیاسی را می توان به دو

جریان بر آمده از متن جامعه، مردمی و بدون وابستگی به دولت است مانند  ،فکري مستقل –جریان سیاسی  .1
  .جریان اسالم گرا

بهترین . مشروع داخلی و یا وابسته دولت اجنبی استت نای توان به دو صورت وابسته به دولجریان وابسته را م .2
  .دوم جریان چپ مارکسیستی قدیم است نوعاول جریان سلطنت طلب و براي  نوعمثال براي 

ر که در این معیا 4به  در اینجا. هاي فکري و سیاسی ارائه کردمعیارهاي مختلفی را می توان براي تقسیم بندي جریان  
  . اشاره می شود است پژوهش مورد توجه

بشریه در ایران از این معیار براي بستن  ین روکان نروژي و حسینافرادي چون است :شکاف هاي اجتماعی -1
فرضیه اصلی در این نگاه این است که شکاف هاي اجتماعی تعیین کننده نوع خواسته  .جریان هاي سیاسی بهره برده اند

گروهاي مختلف و جریان هاي سیاسی ترجمان شکاف هاي اساسی موجود در هر جامعه اي به شمار می هاي نیروها و
ریه زندگی سیاسی در ایران در طی یاز نظر بش .باشند... مذهبی، اقتصادي، اجتماعی و ،این شکاف ها می توانند قومی .روند

 .دد قرار داشته استبه شدت تحت تاثیر منازعه اي ناشی از شکاف سنتی و تج ،قرن بیستم

بر قدرت مرکزي، جناح  قدرت هاي خارجی معموال تالش می کنند عالوه بر اعمال نفوذ :استقالل و وابستگی -2
ي آنان قرار دارند که وابستگی  در یک سوي این شکاف همه. ها و جریان هاي مختلف سیاسی را نیز به خود وابسته سازند

در تاریخ ایران جریان  .سوي دیگر افرادي هستند که به این وابستگی  ها معتقدند در .به بیگانگان در هر نوع آن مخالفند
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جناح  .وافقین آن دانستهاي ملی گرا و اسالم گرا مخالفین  وابستگی و دولت هایی مانند قاجاریه و پهلوي را می توان م
 .سوب می شوندگی محتهاي دوم خرداد نیز از موافقین وابس الیه هاي رادیکال گروه هایی مانند

هاي پنجگانه کار  بر اساس این جریان مثال قرآن :ایمان، بی ایمانی و خلوص اعتقادي یا ناخالصی آن -3
 .کافران و مرتدان آن را مطرح می کند ،منافقان ،مومنان و مشرکان

ان و باطل گرایان در حزب شیط. طبق رهنمود هاي قرآن حق طلبان، حزب خدا را تشکیل می دهند :حق و باطل -4
 .گرد آمده اند

آن الر غربی و نفوذ فرهنگ سکونی به دلیل هژمونی متاسفانه علی رغم تقسیم بندي هاي ارزشمند و معیار هاي صحیح قرآ
  .در ادبیات علوم سیاسی کشور کمتر این معیار مورد توجه قرار گرفته است

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

   :چهار حرکت سیاسی مهم بود ، ایران شاهدانقالب اسالمی در یکصد سال گذشته و قبل از
  .1342خرداد  15نهضت تنباکو، انقالب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و قیام 

از سلطنت این برهه مساوي است با آغ. هجري آغاز می کنیم 1320از سال  یف حرکت نیرو هاي سیاسی در ایرانبراي توص
  .محمد رضا شاه و پایان یافتن جنگ جهانی دوم

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

  :بود المی در این زمان در دو سطح فعالجریان اس :جریان مذهبی یا اسالم گرا .1

  . در پی احیاي ارزش هاي اسالمی بودند دینی که ءآیات و علما ،در سطح مراجع )اول 

ت ئبارز آن را در فداییان اسالم، حزب ملل اسالمی و هیي ه مذهبی که نمون -وهاي متشکل سیاسی در سطح گر )دوم
 .هاي موتلفه ي اسالمی شاهد هستیم

  :تأکید داشتندموارد  جریان سیاسی که اسالم را سرلوحه برنامه و مبارزه ي خود قرار داده بودند برنامه خود را بر

 بهاییت؛ مبارزه با .1

 مبارزه با بی حجابی؛  .2

 از فلسطین و مخالفت با اسراییل؛دفاع   .3
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 ؛مقابله با مارکسیسم .4

 مبارزه با تفکر ضد اسالمی احمد کسروي؛ .5

 .حکومت اسالمی بحث .6

   :در مرجعیت و روحانیت چند نگاه به سیاست وجود داشت

آیت اهللا  .خاصی حاضر به پا در میانی بود پرهیز داشت و تنها در موارد از ورود روحانیت به سیاست :گرایش اول .1
  .را می توان نماد این تفکر بر شمرد اري و آیت اهللا محمد باقر حلبی، رهبر انجمن حجتیهخوانس

 ،این جریان در عین حال که  با رژیم شاه و مظاهر فساد مخالف بود. گرایش روحانیون میانه رو بود :گرایش دوم .2
  .حضرت آیت اهللا گلپایگانی و مرعشی نجفی در این گروه جاي می گیرند .وافق با مبارزه قهر آمیز و تند نبودم

با  واین گروه هیچ گونه مخالفتی با رژیم شاه نداشت  .روحانیون وابسته به حکومت پهلوي بودند :گرایش سوم .3
د این جریان انم آیت اهللا شریعتمداري. هم بود نه تنها همراه نبود که مخالف) ره(امام جریان انقالب به رهبري 

  .بود

این جریان مبارزات  .بود )ره( خمینیامام  ،اصلی این گرایش اسالم گراي ناب و انقالبیکه نماد  :گرایش چهارم .4
 گفتمان. دمی رسی    خرداد به اوج  15و در . آغاز کرد.. .تی و کاپیتوالسیون والیوو خود را با انجمن هاي ایالتی 

این افراد  .روحانیت در سیاست و تغییر رژیم پهلوي و برقراري حکومت اسالمی بوداصلی این جریان حضور جدي 
فکري  افرادي مانند ربانی شیرازي و منتظري؛ وکسانی که کار :رایانلگعم. نیز به دو گروه عمده تقسیم می شوند

  .)ره( می کردند مانند استاد مطهري

شتند؛ محمد روشنفکران دینی نیز حضور داشتند که نقش مهمی در کنار روحانیت دا گانه روحانیت،ار این گرایش چهار در کن
، و دفتر نشر حقایق اسالم در مشهد و حسینیه ارشاد در شریعتی از پیشگامان این جریان علی دکتر تقی شریعتی و فرزندش

ها نقش قابل توجهی  نیز در دانشگاهیداهللا سحابی  مهندس بازرگان و دکتر. از کانون هاي آنان به حساب می آمدند تهران
  .داشتند

هاي اسالمی بودند که مشی چریکی  ، حزب ملل اسالمی و هیأت هاي مؤتلفه اسالمی از گروهسه جریان فداییان اسالم
ا دین انقالب رقالب نام سازمان مجاهها نیز باید از گروههاي هفت گانه اي نام برد که پس از ان در کنار این گروه. داشتند

ها چهار  این گروه. منصورون، بدر، امت واحده، توحیدي صف، توحیدي فلق، موحدین و فالحالهاي  گروه :برخود نهادند
   :ویژگی مشترك داشتند
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  ؛ )ره(خمینیامام اعتقاد به رهبري  .1

 مبارزه مسلحانه؛  .2

 ایدئولوژي اسالمی؛  .3

  .مخالفت با تغییر ایدئولوژي سازمان مجاهدین خلق  .4

با تفکر اروپایی شدن و تجدد آغاز شد و  ناسیونالیسم از صد سال پیش در ایران :جریان ملی گرا یا ناسیونالیست. 2
آخوندزاده و میرزا آقاخان . اعراض از فرهنگ موجود؛ و بازگشت به قبل از اسالم :تالش خود را بر دو نکته معطوف کرد
ملی گرایی و ناسیونالیسم به مفهوم آزادي و دموکراسی از دوره  1320از سال . کرمانی از طرفداران این مسلک بودند

  .ظهور و سقوط دکتر مصدق خالصه شدآغاز و انجام آن در . مرداد افول کرد 28سلطنت رضاشاه رشد و با کودتاي 

نعت نفت، به این جبهه پس از موفقیت در جریان ملی شدن ص. جبهه ملی را می توان جریان مهم در این حوزه به شمار آورد
در آستانه . شعاب شدبه انزوا گرایید و دچار ان 32مرداد  28دلیل فاصله گرفتن از روحانیت، تضعیف شد و پس از کودتاي 

م موجودیت کرد اما پس از انقالب و موضعگیري این جبهه به رهبري دکتر کریم سنجابی اعال 56شهریور  8 انقالب نیز در
  .خمینی مرتد اعالم شدند و رهبران آن به خارج رفته و جبهه منحل شد) ره( امامعلیه الیحه قصاص، از سوي 

مراد از جریان چپ اعتقادي همانا احزاب و تشکل هایی است که مرام و فلسفه الحادي  :جریان چپ یا مارکسیستی. 3
از اومانیسم، اعتقاد به اصل برخی مبانی سوسیالیسم عبارت بود . و سوسیالیسم را سرلوحه خود قرار داده بودند) بی خدایی(

سرمایه، اصالت نسبی یا مطلق به اراده جمعی، اعتقاد به اصالت اراده مردم در  -پیشرفت، اعتقاد به مفهوم مدرن کار
  .حزب توده و سازمان چریک هاي فدایی خلق، دو نماد مهم این جریان محسوب می شوند. قانونگذاري و اجرا

پشتیبانی از دادن . رخی روشنفکران و تحت سلطه کامل شوروي تأسیس شدب، با حضور 1320در مهرماه  :حزب توده .3-1
مرداد، محکوم کردن قیام  28امتیاز نفت شمال به شوروي، کارشکنی ها در مقابل دولت مصدق، سکوت در برابر کودتاي 

پس . این حزب به شمار می آیداز جمله خیانت هاي  "فضاي باز سیاسی"و همکاري وسیع با ساواك در آغاز  42خرداد  15
این حزب در ابتدا سعی کرد با حمایت از اشغال سفارت امریکا و . از انقالب با بازگشت کیانوري این حزب دوباره فعال شد

و مخالفت با دولت موقت، چهره اي انقالبی به خود بگیرد و جاي پاي خود را محکم کند؛ اما در ) ره(امام تأیید مکرر خط 
ب و توسعه شبکه .گ.اتی کشور و کشف شبکه ارتباطی با كبر اثر پیگیري هاي نهادهاي اطالع 62 – 61هاي  سال

  .نظامی، سران این حزب دستگیر و انحالل آن توسط دادستانی کل انقالب اعالم گردید
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. موجودیت کرداز پیوند دو گروه جزنی و احمدزاده اعالم  50این سازمان در سال  :سازمان چریک هاي فدایی خلق .3-2
                                                       اعضاي این گروه پس از دستگیري و اعدام رهبرانشان، با نوشتن توبه نامه و تعهد همکاري با 

رکمن هاي کردستان و ت این گروه پس از انقالب شروع به سازماندهی و مخالفت با انقالب کرد و از آشوب. رژیم آزاد شدند
نهضت آزادي آن را انشعابی  .صحرا حمایت کرد که در نهایت با کشف شبکه هاي خرابکاري آنان، این سازمان منحل شد

  .مشروع از خود می دانستنا

یک  .شناسی استاطی در ایران قابل بازدو جریان التق در دوران مبارزه با رژیم پهلوي :جریان التقاطی یا ترکیبی -4
ح طلب که نهضت آزادي سخنگوي آن بود و دیگري جریان التقاط رادیکال که سازمان مجاهدین خلق جریان التقاط اصال

  .نماد آن تلقی می شود

   جریان التقاط اصالح طلب -4.1

از  آمد که مهندس بازرگان ویداله سحابی از دو جناح ملی و مذهبی به وجود 1340ت سال در اردیبهش :نهضت آزادي  :الف
فاصله گرفتن از . ایرانی تابع قانون اساسی و مصدقی اعالم کردند ،ب می شوند و نهضت خود را مسلمانموسسین آن محسو

تاثیر . گی بارز نهضت آزادي محسوب می شددو ویژ ،تبین دین و نو کردن آن دین شناسی حوزوي و تکیه بر علم گرایی در
پایگاه نهضت به عناصر مذهبی در دانشگاه و . بود این مذهب کشاندن مذهب در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهیان

دق طباطبایی در آلمان حسن اابراهیم یزدي در آمریکا، مصطفی چمران در لندن، ص .دانشجویان خارج از کشور محدود بود
ز در سازمان هاي فلسطینی ا نقاط مختلف اروپا جالل الدین فارسیقطب زاده در سوریه و  ،حبیبی و بنی صدر در فرانسه

 .نددر نجف هماهنگ کن) ره(امام خود را با  از کشور بودند که تالش داشتند فعالیت افراد وابسته به نهضت آزادي در خارج
  .ور فاقد تشکیالت سیاسی بود که قادر به سازماندهی جریان و مبارزه باشداما نهضت در داخل کش

خمینی با ) ره(امام . لت موقت نقش مهمی ایفا کردندسران نهضت به دلیل سابقه مذهبی در تشکیل شوراي انقالب و دو
دولت موقت هم به . دور از هر گونه مالحظات حزبی کردصدور فرمانی مهندس بازرگان را مامور تشکیل دولت موقت به 

فرهنگی  ،اقتصادي ،هاي سیاسی اختالف فاحش دیدگاه ،دلیل دیدگاه هاي خود حضور برخی نیروهاي غیر مذهبی در دولت
 نیروهاي جاسوسی در دولت و مخالفت برخی اجتماعی سران نهضت با رهبر انقالب و روحانیون شوراي انقالب و حضورو 

از اول هم  اهم فرمود م) ره(امام  .آشکار با فعالیت نهاد هاي انقالبی و باالخره تسخیر سفارت آمریکا از کار کنار کشید
  .اشتباه کردیم کار را دست اینها سپردیم

طرفدار نهضت را  65خمینی در نامه اي به وزیر کشور وقت در سال ) ره(امام ، جه به مواضع سازشکارانه نهضت آزاديبا تو
  .و آن را غیر قانونی اعالم کرد جدي رابطه با آمریکا شمرده

  :جنبش مسلمانان مبارز :ب
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به بعد به آن  37در سال   پیمانیالیست هاي خدا پرست است که حبیب اهللاسوس ن حرکت در ادامه جریان چپ اسالمیای
آغاز کرد و نشریه امت را منتشر  56جنبش فعالیت هاي خود را در اواخر سال . مستقل گردید 55عالقه مند شد و در سال 

  .کرد

گرایش نوگرا بود که تخریب سنت ها به عنوان یک  پیمان داراي. ابی نامشروع از خود می داندنهضت آزادي آن را انشع
  .یجاد نگرش نوین براي دنیاي جدید به عنوان یک استراتژي مورد توجهش بودهدف را ا

  :جریان التقاطی رادیکال .4.2

محمد حنیف نژاد، سعید . با هدف مبارزه مسلحانه با رژیم شاه شکل گرفت 44در سال  :سازمان مجاهدین خلق ایران :الف
نهضت آزادي و هوادار برداشت هاي تاریخی و عارفانه دکتر محسن و علی اصغر بدیع زادگان که از طرفداران جبهه ملی و 

این سازمان مطالب مارکسیستی را به عنوان علم اقتصاد و مبارزه به . شریعتی از اسالم بودند، سازمان را پایه ریزي کردند
  .سازمان در آن ایام، پلی براي جذب جوانان از اسالم به مارکسیست شده بود. اعضاي خود آموزش می داد

آغاز شد و هنگامی که مجید شریف واقفی در برابر این انحراف رهبران مقاومت کرد،  52تغییر ایدئولوژي سازمان از سال 
سازمان در یک بیانیه رسمی اعالم کرد که ایدئولوژي خود را تغییر داده و رهبران  54در شهریور . توسط آنان به قتل رسید

  .ضادهاي کنونی جامعه بشري عاجز استآن نیز اعالم کردند که اسالم از حل ت

در اثر چرخش ایدئولوژیک سازمان، برخی اعضا مارکسیست شدند؛ برخی سازمان را رها کرده و به دامان اسالم بازگشتند و 
این سازمان، . گروهی نیز در سازمان باقی ماندند و پس از انقالب، تجدید سازمان شده و رو در روي انقالب اسالمی ایستادند

سازمان مجاهدین خلق، به دلیل . را در کوتاهترین زمان ممکن سازماندهی کرد) میلیشیا( س از انقالب شاخه نظامی خود پ
برداشت هاي خاص خود، وارد جنگ قدرت گردید و به دلیل نقش مخربی در ترور مسئولین و رهبران برجسته انقالب و 

مجبور به فرار از  ، اعضاي آنمتجاوز گان و همکاري با دشمنمردم عادي داشت، همچنین به دلیل جاسوسی براي بیگان
 .منافقین خلق می نامنداعضاي این سازمان از نظر مسولین  ومردم غیر قانونی و ضد انقالب و مردم نیز آنان را  .کشور شدند
دفتر ریاست جمهوري و  تن از یاران انقالب بویژه آیت اهللا بهشتی و انفجار 72م انفجار حزب جمهوري و شهادت حادثه عظی

  .در زمان جنگ با رژیم عراق همکاري داشته است .است رور مردم عادي در کارنامه آن ثبتت

و شخص بد سابقه اي به نام  )فرزند دکتر شریعتی ( که به رهبري احسان شریعتی  ،البته می توان گروه آرمان مستضعفین
لتقاطی قبل انقالب محسوب را نیز از جمله جریان هاي ا ،بر گودرزيبه رهبري اک ،و گروه فرقان ،می کردفعالیت  برزویی

گروه فرقان گروهی بود که رو به ترور آورد که استاد مطهري و ترور نافرجام . به بعد از انقالب نیز کشیده شدندالبته  کهکرد 
  .رونده آنها نیز بسته شدبا اعدام سران این گروهک پ. آیت اهللا خامنه اي و هاشمی رفسنجانی از مهمترین آنهاست



٨ 
 

بر ساخت سیاسی قدرت  طلب به عنوان جریان سیاسی و مسلطپس از انقالب جریان سلطنت  :جریان سلطنت طلب -5
با  .یدلوژیکی همچون دیگر جریان ها برخوردار نیستا جریان سلطنت طلب از مبانی عقیدتی و. شته استهمواره وجود دا

شاه محوري، نظام سلطنتی به  :مبانی فکري را ترویج کردند این اصول و خود اي بقايل طرفداران نظام سلطنتی براین حا
  .سکوالریسم و غرب زدگی ،رعیت بندگی بین شاه و –رابطه خدایگانی  ،باستان گرایی و ناسیونالیسم ،عنوان موهبت الهی

حزب ایران  ،ب ملیون، کانون شرقیحز ،می توان به حزب مردمه هاي عمده وابسته به این جریان از جمله احزاب و گرو
اعضاي این تشکل هاي شاه ساخته اغلب از رجال وابسته به دربار و و همچنین  .نوین و حزب رستاخیز ملت ایران اشاره کرد

  .یعنی آمریکا و انگلیس بوده اندماسونري ها و وابستگان به اجناب جاسوسان فرا

ف محاکمه و به اعدام و سلطنت طلبان به دلیل فساد در زمینه هاي مختلقالب اسالمی بسیاري از درباریان نبا پیروزي ا
ن ن جریان هم اکنون در دو شاخه سلطنت طلبایا. گروهی به کشور هاي غربی به ویژه آمریکا گریختند. محکوم شدند

ظام جمهوري رضا پهلوي را به عنوان رهبر خود پذیرفته و به فعالیت ضد ن ،ي و سلطنت طلبان مشروطه خواهداستبدا
  .اسالمی مشغول هستند

  :جریان شناسی سیاسی اسالم گرا :فصل سوم

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

معنا داري زندگی و پایبندي به احکام براي ارتقاي منزلت انسانی و درك کرامت  ،منظور از گرایش به اصول در این جریان
موفقیت  ،این گرایش مبتنی بر باور و استدالل. می باشد ،بدیلی که انسان در این عالم باید انجام دهد انسانی و مسولیت بی

اصالح طلبی نیز امري در . حیات فردي و جمعی را در گرد پاي بندي داوطلبانه و مومنانه به مجموعه ي از اصول می داند
جریانی که امروز به عنوان اصولگرایی شهرت . اي فریضه است درون اصولگرایی و جزء گفتمان و به تعبیر آیت اهللا خامنه

   .مشهور بودام هایی راست سنتی و مجافظه کار یافته و باید از تاثیر گزارترین جریانات انقالب دانست که در گذشته با ن

جمعیت ایثارگران تلفه ي اسالمی و معه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب مؤجا ،جامعه روحانیت مبارز :حزب جمهوري اسالمی
  .ان اصولگرایی هستندالمی از مهم ترین سخنگویان و حامیانقالب اس

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

 دیدگاه و مواضع سیاسی  .1

؛ بدین معنا »انتخابی « می داند و نه » تشخیصی « این جریان والیت فقیه را یک مسئله  :والیت فقیه و رهبري 1.1
عیت می داند و مشرو     » ر به پشتیبانی الهی مستظه« ین جریان رهبري انقالب را ا. مردم در انتخاب آن نقشی ندارند که
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از دید این جریان الگوي حکومت اسالمی بیش از آنکه بر پایه جمهوریت . الیت فقیه می داندتمامی نهاد هاي جامعه را از و
 .م پایه ریزي شودباشد بایستی بر پایه اصول اعتقادي اسال

با گسترش دامنه تحزب به روحانیت  ،این جریان در عین پذیرش تحزب و تشکل :نظام حزبی و فعالیت احزاب 1.2
 .مخالف است

. نگاه می کند» تکلیف « مشارکت سیاسی مردم را هم از جنبه حق و هم از جنبه  این جریان :مشارکت سیاسی 1.3
یعنی تا حدي که اصول اساسی (  .ت هاي سیاسی به صورت مشروط می پذیرداین جریان مشارکت سیاسی مردم را در فعالی

 ).زیر سوال نرود

. ریشه در فرهنگ ضد بیگانه دارد ،تمایالت این جریان در زمینه سیاست خارجی :سیاست خارجی و رابطه با آمریکا 1.4
این جریان در . باشد طب محتاخصلت ارزش مداري این جریان موجب می شود در رابطه با دنیا خارج به ویژه جهان غر

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

 .می کند   ریشه فرهنگی جناح راست آن را در امور اقتصادي به بازار نزدیک  :دیدگاه ها و مواضع اقتصادي .2
است و از این رو با دخالت دولت در امور اقتصادي مخالف است و دولتی کردن امور را  این جریان طرفدار بخش خصوصی

این جناح همچنین معتقد است رشد و توسعه اقتصادي نباید با ارزش ها در تضاد قرار گیرد . سم مهلکی براي اقتصاد می داند
 .و عدالت اجتماعی مقدم بر توسعه است

جریان اصولگرا بیش از هر چیزي ریشه در اندیشه اسالم ناب و  خط مشی :دیدگاه ها و مواضع فرهنگی .3
از جمله مهم ترین . هاي معنوي و مسائل ارزشی اسالم دارد تفکرات اصیل شیعی دارد و گرایش ذاتی به حفظ ارزش

از  این جریان در عین حال استفاده. سیاست هاي فرهنگی این جریان، مقابله به تهاجم فرهنگی و ناتوي فرهنگی است
 .موارد مثبت سایر فرهنگ ها را مجاز می شمارد

 
پس از آنکه در اواخر دهه هفتاد، نیروهاي جناح  :تحول در مبانی و  دگرگونی از راست سنتی به اصولگرایی :ب

د؛ معرفی کردند و این جریان به انزوا کشیده ش... محافظه کار و ،دوم خرداد، جریان راست سنتی را اقتدارگرا، انحصار طلب
نیروهاي جوان این جریان به بازسازي هویت آن شتافتند و با ابتکار گفتمان اصولگرایی به عکس العملی همه جانبه دست 

که بعضی از اصول و مبانی  –این گفتمان سازي بر این مبنا بود که ضمن سلب مشروعیت از گفتمان اصالح طلبی . زدند
) ره(امام را به منزله اصل انقالب و نظام قرار داده و به آرمان هاي اصلی  اصولگرایی –انقالب و نظام را درنوردیده بود 

گروهی از نیروهاي انقالبی همسو با جامعه روحانیت مبارز، در قالب شوراي  78از سال . خمینی و انقالب مبتنی سازد
، در مقابل اصالح طلبان به کار این عنوان را براي خود 80هماهنگی به تجدید سازماندهی اقدام و در مبارزات سیاسی سال 

  .بردند
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تفاوت اصولگرایان با جناح راست سنتی در این بود که رهبري و مدیریت فکري و عملیاتی شان با نیروهاي نسل دوم و  
م و معمول روش هاي مرسوسوم انقالب بود که غالبا تحصیل کرده، نوگرا و داراي سوابق فعالیت در دفاع مقدس بودند و از 

نیروهاي باسابقه و انقالبی کشور که در بمباران تبلیغاتی رقیب سیاسی منزوي . راست براي مبارزه استفاده نمی کردندجناح 
) ره(امام التزام عملی به جمهوري اسالمی، انقالب اسالمی، آموزه هاي . شده بودند به شکل گیري اصولگرایی کمک کردند

د به والیت مطلقه فقیه، عدالت خواهی، تجلیل از دفاع مقدس و عوامل آن، خمینی و وفاداري به مقام معظم رهبري، اعتقا
این جریان با بازسازي . حمایت از فقرا و اقشار پایین، مخالفت با تجمالت و مصرف گرایی از جمله اعتقادات این جریان است

شهر و روستا را در دست گرفت؛ و با شعارهاي غیر سیاسی، شوراهاي  "آبادگران"خود ابتدا بصورت خاموش و با تابلوي 
سپس به صورت آشکار مجلس هفتم را از آن خود کرد و در ادامه در انتخابات ریاست جمهوري نهم به پیروزي رسید و 

  .حاکمیت را در دست گرفت

 " ، نه با"محافظه کار "و نه  "بنیادگرا"، نه "راست"است و نه  "چپ"اصولگرایی در نگاه نویسنده نه  :اصولگرایی.ج
 :این موارد را  نیز می توان به عنوان شاخصه هاي اصولگرایی ذکر کرد. است "تندروي"نسبتی دارد و نه به دنبال  "تحجر 

پذیرش  ردم ساالري دینی، شایسته ساالري،اعتقاد به جامعیت دین در اداره جامعه، قانون گرایی، م
مبانی انقالب اسالمی، عدالت  اصول ونظارت عمومی، پذیرش عقالنیت و خرد جمعی، التزام عملی به 

  .خواهی، اعتدال و میانه روي، توجه الزم به علم و دانش و تولی و تبري

  

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

می توان به   حاد یافتند، ، که مردم و روحانیت با نهضت ایشان با همراه شده و ات)ره(خمینی امام از اصول اساسی اندیشه 
  ...مردم، جمهوري اسالمی، والیت فقیه، استکبارستیزي، حمایت از فلسطین، اسالم  سیاسی و :این موارد اشاره کرد

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

بودند، حزب جمهوري ) ره(امام ص متأثر از اندیشه بی شک در رأس طیف اصولگرا که بطور اخ :حزب جمهوري اسالمی. 1
روحانی  5بنیانگذاران آن نیز . مغز متفکر و تئوریسین این تشکل اسالمی، آیت اهللا دکتر بهشتی بود. اسالمی قرار دارد

در این حزب . برجسته انقالب یعنی حضرات آیات، بهشتی، خامنه اي، باهنر، هاشمی رفسنجانی و موسوي اردبیلی بودند
  .ابتداي کار با استقبال عمومی و گسترده و بی نظیري روبرو گردید

تأکید بر تداوم انقالب و جلوگیري از تحجر، التزام به همبستگی روزافزون همه نیروهاي مبارز مسلمان، تالش براي حفظ 
اسالمی سازگار باشد، از جمله استقالل و اصالت اسالمی حزب، استفاده از همه شیوه هاي مبارزه و سازندگی که با معیارهاي 
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می داند که در آن ارزش هاي اجتماعی، بر  این حزب جامعه اي را اسالمی . اصول و خط مشی حزب محسوب می شود
حزب همچنین نقش فقیه و والیت فقیه در عینیت یافتن ارزش هاي اسالمی را بنیادي می . همه روابط اجتماعی حاکم باشد

حزب جمهوري اسالمی، ایستادگی و مقاومت در برابر لیبرال ها و مقابله با اندیشه هاي مخالف از جمله کارکردهاي  .داند
  .برگزاري انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی بود

به دلیل کثرت اشتغاالت رهبران حزب، که رهبران انقالب نیز بودند، خألها و نیازهاي اساسی حزب و کادرهاي حزبی تأمین 
ست به دست هم داد تا در همه عوامل اینچنینی د. زب رخ داددت رهبران حزب نیز افت شدیدي در حنمی شد و با شها

ام امنهایت آیت اهللا خامنه اي و هاشمی رفسنجانی، انحالل حزب را بهتر از وجود آن تشخیص دادند و با کسب اجازه از 
  .امت، حزب منحل گردید

اقتصادي و اختیارات ولی فقیه در سازمان مجاهدین انقالب نیز بوجود آمد، ها، بحث هاي اختالفی در مسائل  در همین زمان
  .در این سازمان، ایشان با انحالل این سازمان نیز موافقت کردند )ره(امام که در آن جا نیز با نامه نماینده 

بوجود » روحانیت مبارز« ام در تهران، تشکلی به ن) ره(امام روحانیون طرفدار  56در اواسط سال  :جامعه روحانیت مبارز. 2
. آوردند که برنامه ریزي راهپیمایی ها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعارها و در مجموع سازماندهی نهضت، را برعهده داشتند

از موسسین این تشکل می توان به بزرگانی چون آقایان بهشتی، مطهري، مفتح، باهنر، مهدوي کنی و هاشمی رفسنجانی 
هاي منتهی به پیروزي انقالب در جامعه رخ داد، اهمیت و تأثیر این تشکل  به سیر اتفاقاتی که در سالنگاه . اشاره کرد

حضور اعضاي برجسته این تشکل در شوراي انقالب نیز اهمیت ویژه اي . روحانی در مبارزات را به خوبی نمایان می سازد
  .بدان می بخشد

که  78تا  68اشمی رفسنجانی، همچنین ریاست قوه قضاییه از سال ریاست جمهوري آیت اهللا خامنه اي و پس از آن ه
در مجلس نیز، ریاست قوه مقننه در دوره هاي اول و . برعهده آیت اهللا یزدي بود، از مهم ترین مناصب اعضاي جامعه بود

، از دیگر مناصب -که بر عهده ناطق نوري بود  –و دوره هاي چهارم و پنجم  –که بر عهده هاشمی رفسنجانی بود  –دوم 
اکثریت مجلس نیز، به جز دوره هاي سوم و ششم، در اختیار نیروهاي . مهمی بود که در اختیار اعضاي جامعه روحانیت بود

  فقهاي شوراي نگهبان؟؟؟  .جامعه روحانیت و هواداران آن بود

یت مطلقه فقیه را به عنوان یک هاي این تشکل روحانی نیز باید گفت که از لحاظ سیاسی، وال در مورد مواضع و دیدگاه
در اقتصاد نیز به بخش خصوصی و مشارکت مردم و کاهش نقش . عنصر مهم تلقی کرده و مشروعیت نظام را از آن می داند

در امر فرهنگی نیز یک گرایش سنتی قوي را تجویز و به حفظ ارزش هاي معنوي انقالب تأکید . دولت توجه ویژه اي دارد
خارجی هم نگرشی باز دارند؛ بدین ترتیب که معتقدند ما که عضو جامعه بین الملل هستیم رفتاري  در سیاست. می کند

  .می توان این تشکل را پدر معنوي جریان اصولگرا نامید       به جرأت . داشته باشیم که دیگران ما را تحمل کنند
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. ید معتبرترین و تأثیرگذارترین تشکل روحانی برشمردجامعه مدرسین حوزه علمیه قم را با :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 3
به عنوان  40در سال ) ره(امام هرچند این تشکل سابقه طوالنی دارد، اما نقطه اوج فراگیر شدن جامعه مدرسین به معرفی 

  .مرجع علمی علی االطالق جهان تشیع می گردد

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

و با اهداف همچون اصالح و تکمیل برنامه هاي درسی حوزه ) ره(امام از زمان مرجعیت  :1342تا  1340دوره اول به ) فال
ي تحقیق در علوم و معارف اسالمی، تبلیغ و گسترش اسالم در داخل ایران و خارج کشور، سعی در اجراي احکام و قوانین 

، به کوشش برخی از )ره( در ایام دستگیري امام. پایه گذاري شد.. .ان ومبارزه با طاغوت و ستمگر.. .سیاسی، اجتماعی و
  .را تأکید کردند) ره(امام اعضاي جامعه، چند نفر از فقها و مراجع بزرگ طی اطالعیه اي مرجعیت 

رو در این  این فراموشاندن وي از اذهان مردم بود، از) ره(امام از آنجا که هدف رژیم از تبعید  :1357تا  1342 :دوره دوم) ب
علیه رژیم ) ره(امام ایام وظیفه جامعه مدرسین سنگین تر شد، چون باید مردم را در صحنه مبارزه نگه می داشت و از تبعید 

و دیگري ) ره(امام یکی ترویج و گسترش دایره مرجعیت  :بعد فعالیت می کرد 2جامعه مدرسین در این ایام در  ،بهره می برد
  شاهافشاگري علیه رژیم 

و از مبارزه با رژیم طاغوتی به . از این زمان به بعد مسئولیت جامعه مدرسین تغییر کرد :تا کنون 1357از  :دوره سوم)  ج
پذیرش مسئولیت هاي  :مشارکت در تأسیس و تثبیت حکومت اسالمی تبدیل شد و در چند جهت به تثبیت نظام کمک کرد

رد نیاز نظام، اصالح و برنامه ریزي براي حوزه هاي علوم دینی، تدریس علوم و مربوط به نظام، تبیین و تحقیق در مسائل مو
  .است.. .معارف اسالمی، کمک به تأمین قضات مورد نیاز و

جامعه مدرسین  یحضور در عرصه سیاسی انتخابات در تمام دوره ها و معرفی نامزد، از جمله جمله مشارکت هاي سیاس
ن مجاهدین انقالب و معرفی مراجع جایزالتقلید از دیگر اقدامات تأثیرگذار جامعه شروع بودن سازمامحکم به نا. است

برخی از چهره هاي این تشکل از جمله آیت اهللا جوادي آملی، آذري قمی و یوسف صانعی، هر یک به دلیل . مدرسین است
 .خاصی، به عقیده نویسنده گفتمان ساز نامیده شده اند

 و بازاریان میان از هایی گروه اتالف از 1342 سال در اسالمی ي موتلفه هاي هیات عیتجم :اسالمی ي موتلفه حزب  -4
 و بودند سیاسی مبارزات در سابقه با افراد از عمدتا اسالمی ي موتلفه هاي هیات اعضاي. برآورد سر مذهبی هاي ماکنا

 جذب خمینی) ره(امام  سوي به کاشانی هللا آیت گذشت در از پس افراد این. بود اسالمی و دینی اندیشه آنها اصلی محرك
 نقش خرداد 15 نهضت اما کردند مخالفت رفراندم و والیتی و ایالتی هاي انجمن ي الیحه با هیات این که چند هر. شدند
 اقدام آخرین عمال و اولین وقت وزیر نخست منصور علی حسن انقالبی اعدام .است دانسته موتلفه سازماندهی براي را اصلی

 نقش مبارزه دوران طول در جمعیت این هواداران و اعضا .گرفت صورت میالنی اهللا آیت از مجوز اخذ با که بود آنان امنظ
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 و داشته اصناف و بازاریان اعتراضات سازماندهی و) ره(امام  حضرت سخنرانی نوارهاي و ها اعالمیه توزیع و چاپ در موثري
  .داشتند اعتصابات و پیمایی راه كتدار در نیز رژیم عمر پایانی هاي ماه در

 فراهم جدید سازوکار تشکیالتی با براي را الزم تمهیدات 67 سال در موتلفه اعضاي اسالمی جمهوري حزب انحالل با
   .دارد قبول راهنما و معیار بهترین عنوان به را زمان ولی فقیه رهنمودهاي حزب این .ساختند

 و ها استان همه در شعبه و دفتر داشتن .نامید ایران سیاسی حزب ترین ابقهس با باید را موتلفه حزب حاضر حال در
 و و همراهی در اهتمام و روحانیت با دائمی و پیوسته ارتباط .است سابقه پر حزب این هاي ویژگی از کشور هاي شهرستان

 بودند برخوردار مهمی جایگاه زا نیز اصولگرا جریان مجموعه در حزب این.است حزب مشخصات از نیز آنان با مواضع اعالم
 رهبري و) ره(امام  خط پیروان جبهه عنوان با که سیاسی تشکل و حزب 10 از بیش رهبري و کننده هماهنگ نقش در و

  .دارند نقش ایفاي کنند می فعالیت

 که جنگ و البانق نیروهاي از جمعی 70 دهه در کشور دوقطبی فضاي به توجه با :اسالمی انقالب گران ایثار جمعیت  -5
 1375 سال در را انقالب ایثارگران جمعیت تا شدند برآن گیرند قرار راست و چپ رایج هاي بندي دسته در خواستند نمی

 و پردازي ریهنظ ،سازي گفتمان و نظام درون سیاسی هاي تشکل میان وحدت و همگرایی ایجاد براي تالش. دهند تشکیل
 یک گیري شکل و اسالم دین گسترش جهت در آنان .است ایثارگران جمعیت ايه ویژگی جمله از نو هاي تحلیل ارائه

  .است آمده حزب اساسنامه در که است مواردي جمله از اسالمی هاي اندیشه برپایه اسالمی نمونه جامعه

 مختلف سیاسی هاي تشکل میان و وحدت همگرایی ایجاد و 78 تیر 18 حادثه از پس کشور فضاي تالش براي تلطیف
 حمایت و 80 انتخابات در توکلی از حمایت ،76 انتخابات در نوري ناطق از حمایت .دانست ایثارگران اعمال از باید را شورک
 اعتقاد .است حزب این هاي گیري موضع جمله از 84 سال جمهوري ریاست دوم دور در نژاد و احمدي اول دور در قالیباف از
 حزب این دیدگاههاي و مواضع مهمترین جمله از اسالمی حکومت تشکیل ايبر تالش و فقیه والیت به عملی التزام و

  .است

ایران  آبادگران ائتالف« که بود شهر شوراي در انتخابات دوره دومین در :اصوگرایی تا راست واسط حد آبادگران  -6
 نیروهاي از استفاده. اشتندند جناحی وابستگی وتعصب غالبا که نخبه نیروهاي از استفاده .کرد موجودیت اعالم »اسالمی
. بود جریان این استراتژي جناحی و باندي رفتارهاي نکوهش و جذاب هاي شعار و گفتمان ،اصالحات جریان و چپ میانه رو

 انتخابات در پیروزي. بود آن ثمره نژاد احمدي محمود و شهرداري شد پیروز شوراي شهر دوم انتحابات در ائتالف این
 تبین و هویت تعریف باز به تصمیم جریان این جمهوري ریاست انتخابات نزدیکی در .بود آن نتایج دیگر از هفتم مجلس
  .بود اقدام این محصول اصولگرایی که پرداخت افکارعمومی براي خود ماهیت و اندیشه
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  :طلب اصالح یا چپ جریان شناسی جامعه و مفهومی تبین :سوم بخش

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

 لیبرال هاي نیرو حزب. گرفت شکل کمونیستی اعتقادي گرایش و مذهبی گرایش پایه بر چپ ایران در :سنتی چپ -1
 سپس و جمهوري حزب سپس انقالب مجاهدین سازمان در اختالفات خودنمایی براي را زمینه حاکمیت شدن یکدست و

  ؟.کرد فراهم مبارز روحانیت جامعه

 گرایی دولت از دفاع حداکثري، دیم تجویز ،امور اداره در گرایی تمرکز از دفاع ،تند و رادیکالی هاي ضادت به شدید گرایش
 از دفاع باالخره و ،ستیزي استکبار ،اجتماعی عدالت از دفاع و محرومان از طرفداري ،سازي خصوصی با مخالفت ،حداکثري

 انقالب اول دهه در اسالمی چپ جریان هاي ویژگی از دانستن امور تمامی در الخظاب فصل را ، و ويفقیه مطلقه الیتو
  .داشت دست در را انقالب اول دهه حاکمیت جریان این .است اسالمی

 آمریکا با رابطه گونه هر جناح این .دانست یم امور لوحه سر را انقالب هاي آرمان و افکار صدور و ستیزي غرب سنتی چپ
 می محدود بطور را وآن بود مخالف تولیدي هاي واحد گسترده سازي خصوصی اب سنتی چپ. کرد می رد شدت به را را

 این .است برخوردار کمتري اولویت از اجتماعی عدالت با مقایسه در اقتصادي رشد و توسعه ،جناح این دیدگاه در .پذیرفت
 بود فرهنگی تهاجم وجود بهمعتقد  چپ جناح.دانست می پذیر امکان بندي سهمیه نظام طریق از را اجتماعی عدالت جناح

  .داند می موثر امر این در را داخلی عوامل اما

 ،وزیري نخست( را خود هاي دیدگاه عمال چپ جناح کشور خارج و داخل در تغییرات از برخی به توجه با و زمان گذشت با
 نطریه ،رسازيدکا به بود انزوا و قدرت افول دوران که ایام این در سنتی چپ جریان .شد جانشین و داد دست از...) .مجلس
  .آورد روي تشکیالتی و اي رسانه هاي فعالیت گسترش و پردازي

 از .سود جست مدرن چپ عنوان با اي دوره از اصالحات دوران به انتقال براي سنتی چپ جریان :مدرن چپ -2
 خود نفوذ براي جایی آنها یانم شکاف ایجاد با و کرد گیريیار سنتی راست هاي ریزش از که بود آن مدرن چپ مشخصات

 در وتازه پا نو جریان یک باید را جدید چپ طیف .است اقدام این از نمادي سازندگی کارگزاران حزب تشکیل .کرد پیدا
 قدرت از ماندن دور از پس ،شده تشکیل سنتی چپ طیف از اغلب که جریان این .دانست نارای در وسیاسی اجتماعی عرصه

 دولتی و روي تند با نو چپ. آمد بازنگري و نوآوري ،ددتج ويس به رو ،دانشگاهی و علمی مراکز در حضور با ،68 سال در
 آنها خارجی سیاست اصل .دارد تاکید جمهوریت عنصر بر ها طیف سایر از بیش و است مخالف اقتصادي امور صرف شدن

  .باشد می زدایی تنش اصل نیز



١٥ 
 

 چپ ،فقیه والیت زمینه در .کنیم می ذکر اجمال به که کرد تغییر سنتی چپ به نسبت مدرن چپ اعتقادات و مفاهیم برخی
 بر همچنین جناح این. داند می اساسی قانون به محدود را وي اختیارات و دانسته قانون از را فقیه ولی مشروعیت مدرن

 امروز شکلم و آنها نه نفی و است معتقد غرب نتمد نقد به خارجی سیاست مورد در و کند می تاکید احزاب فعالیت ضرورت
  .زدگی غرب نه داند می زدگی عوام را جامعه

 در که بود 76 سال جمهوري ریاست انتخابات در پیروز هاي گروه عنوان خرداد دوم جبهه :خرداد دوم جبهه -3
 الیه و) کتمشار حزب( طلب اصالح ،)کارگزاران( مدرن چپ به) روحانیون مجمع( سنتی چپ از اي گسترده طیف برگیرنده

 که نپاید دیري. بود مخالف جریان حذف و مخالفت آنها اشتراك وجه تنها که گرفت می بر در را مذهبی ملی جریان از هایی
 جمعی. تابیدند نمی بر را خلق مجاهدین سازمان و مشارکت طلبیراانحص و ساالري پدر گروهی .گرفت باال آنان اختالفات

 به که بود خرداد دوم رادیکال جریان این اما. بودند مخالف گرایی افراط با هم رخیب ،قدرت کسب و خواهی سهم سر بر
 مشهور جامعه سطح در جریان کل نماینده عنوان به ،تشکیالتی کار و پردازي نظریه ،سازي گفتماندر  داشتن قدرت دلیل
 و تحصن ،رفراندم ،حاکمیت از وجخر طرح»  دوگانه لوایح « و »گانه دو حاکمیت طرح« چون مواضعی و ها هدیدگا .شد

 مواضع اتخاذ باید عالوه بر را جریان این قدرت افول. بود جبهه این مواضع جمله از طلبی قدرت و شکنی ساختار ،استعفا
  .دانست اصالحات مدنی و جامعه مانند مفاهیم برخی ، در ابهام داشتن دررادیکالی

 ارئه اصالحات از مانع و جامع تعریف نتوانستند ندخواند می لبط اصالح را خود که ها خردادي دوم :اصالحات -4
 آن سکوالر نوع از آنان نظر مورد اصالحات ،ها خردادي دوم نظر مورد اصالحات هاي ویژگی در ابهام وجود بر عالوه. کنند
 فصل انگاشتن نادیده آن از شد منظور معلوم و شد تبدیل خود ضد به اما بود طلبی اصالح هاي مولفه از گرایی قانون. بود

 ،انگاري نفع ،گرایی فرد چون اصولی پایه بودند جبهه این هاي شعار از که نیز مدنی جامعه. بود قانونی هاي الخطاب
 افراطی، طلبان اصالح. است سیاست از دین جدایی ا مبلغکارآش شد استوار گرایی تکثیر و پلورالیسم اومانیسم، سکوالریسم،

لعابی  و رنگ می توان آن را که دادند گسترش جامعه در را گرایی تفکر ،تسامح و تساهل از گرایانه سبین اهینگ با همچنین
  .دانست اسالمی نظام هاي مرز و مقدسات و عقاید از گذر براي

 ضعف ،مانیفست فقدان اصالحی، فرهنگ فقر همچنین. بود طلب اصالح جریان معضل بزرگترین راهبرد، فقدان شک بی
 باید جناح این يها معضل دیگر از را.. .و مفرط زدگی جناح ،اجماع قابل گفتمان و منشور فقدان ،تشکیالتی و نهادي

  .برشمرد

  جریان این سیاسی هاي تشکل و احزاب مهمترین

) ره(امام  رهبري به معتقد سیاسی گروه هفت وحدت از مجاهدین سازمان :یاسالم انقالب مجاهدین سازمان -1
 و منصورون فلق، فالح، صف، يتوحید ،بدر توحیدي ،واحده امت شد، تشکیل شاه رژیم علیه مسلحانه همبارز و خمینی
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 سپاه تشکیل در فعال مشارکت :داد انجام انقالب به مهمی خدمات )61-58( خود فعالیت اول دوره در سازمان این. موحدین
 سازمان درخواست پی در خمینی) ره(امام  ...و کودتا زيسا خنثی براي تالش کردستان، در انقالب ضد با مقابله پاسداران،

 میان اختالفات کاشانیراستی انتصاب با. کردند منصوب سازمان آن در خود نماینده عنوان به را کاشانی راستی اهللا آیت
   .شد مطرح) ) ره(امام  نماینده جایگاه و اختیارات حدود مخصوصا( جدیدي هايشکل در اعضا

 از برخی خروج. کرد افول شدت به کرد، می سیاسی فعالیت علناً و خارج نظامی حالت از سازمان که) 65-61(دوم دوره در
 کاشانی راستی اهللا آیت باالخره .است افول این دالیل از... و جبهه به رفتن ،نظامی هاي نهاد به آنان رفتن و نیروهاي

 این سوم ي دوره .گرفت قرار) ره(امام  موافقت مورد که کرد را نآ انحالل درخواست) ره(امام از  و اعالم را خود ياستعفا
. گرفت فعالیت مجوز کشور وزارت از 70 سال در سازمان این. شد آغاز متفاوت اهدافی با) کنون تا 70 سال از( سازمان
 مواضع. بودند داده استعفا آن از) ره(امام  نماینده با فاختال دلیل به 61 سال در که بودند کسانی عمدتا سازمان این اعضاي

 علنی و آشکار یتامح. بود راست احنج و هاشمی دولت عملکردهاي یبرخ از انتقاد عمال ،حیات تجدید از بعد هدور این
 به خطاب ايبیانه ارانتش با ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه گردید، باعث او هتاکانه اظهارات و آغاجري از مجاهدین سازمان

  .کند اعالم دینی مشروعیت فاقد را نسازما آن مردم

 آمریکا با رابطه و مذاکره طرفدار را خود که است جریانی سردمدار امروز ،بود امریکا جدي مخالف ابتدا در که سازمان این 
 التزام عدم و روحانیت با آنان مخالفت سازمان درباره دیگر و نکته. کند می حمایت مردم دست به امور واگذاري از و ست
  .است بوده)  خمینی) ره(امام  دوران در حتی( فقیه والیت به آنها

 78 سال در دانشگاه کوي حادثه و 60 سال در وزریري نخست دفتر انفجار مانند مبهم نقاط برخی سازمان این پرونده در
  .دارد وجود

 سازمان اختالفی مسایل همان تقریبا روحانیت جامعه از روحانیون مجمع انشعاب ریشه :مبارز روحانیون مجمع -2
 .گرفت صورت خمینی) ره(امام  تایید با انشعاب این 67 سال در حال هر به .است اسالمی جمهوري حزب و خلق مجاهدین

) ره(امام  خط اصیل نماینده و غنا و فقر با مبارزه و محمدي ناب اسالم پرچمدار را خود که مبارز روحانیون مجمع تشکیل با
 سوم مجلس هاي کرسی اکثر خود هاي شعار با توانست مجمع .رفت فرو سکوت و انزوا در روحانیت هجامع کرد می معرفی

 اندکی زمان مدت گذشت با اما. بود چپ اختیار در کشور اجرایی و مدیریتی نظام اصلی شاکله ایام این در. کند خود آن از را
 در مجمع سلبی مواضع همچنین و تشکیالت دادن مانسا و سازي کادر کشور، امور در حزب اصلی کادر روحض دلیل به و

 رآنقد افول این. برشمرد مجمع افول اصلی علل از باید را خمینی) ره(امام  رحلت با .شد آغاز آن افول ،هاشمی ي دوره
  .نیافتند راه مجلس به مجمع اعضاي از یک هیچ مجلس چهارم ي دوره در که بود واضح
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 ؛بازگشت قدرت به خود اصلی اعضاي از خاتمی جمهوري ریاست با و 76 خرداد در گیري کناره و افول از پس مجمع این
 مانند روحانیون مجمع هاي دیدگاه و مواضع در جدي تغییر دوره این در. گرفت قرار حزب این اختیار در نیز ششم مجلس

 این هاي گري افراطی با همراه درتق در حضور هم باز اما .شد اشاره بدان گذشته در که داد رخ چپ جناح تشکیالت دیگر
 در و رفتن کنار سیاست صحنه از گذشته خالف بر بار این البته. شد قدرت صحنه از آنها حذف سبب مجددا که بود جریان

 انشعاب با نیز اخیرا مجمع این. پرداخت سایت و روزنامه انتشار و حزب تشکیل به و کرد می شرکت ها انتخابات يهمه
  .است ملی اعتماد حزب ایجاد و ازآن کروبی مهدي خروج آن و شد روبرو دیگري

 انقالب، از پیش هاي سال در. گردد یم بر انقالب از بیش به دانشجویی جنبش فعالیت سابقه :وحدت تحکیم دفتر -3
 بانقال از پس. مسلمان دانشجویان سازمان تا خلق فدایی هاي چریک از :داشت دديعمت سخنگوهاي و نحامیا جنبش
 چریک هاي فدایی مانند هایی جریان .پرداخت خود نقش تعریف باز به انقالب شرایط از درست درك با دانشجویی جنبش

) ره(امام  خط پیروي دانشجویان اقدام مهمترین. شدند حذف صحنه از مردم روبروي گرفتن قرار با خلق مجاهدین و خلق
 جنبش این اصلی گفتمان 67 تا 60 هاي سال در .بود آمریکا تسفار تسخیر) بود مهمی دانشجویی تشکیالت دیگر که(

 دفتر. یافت افزایش صنفی مسایل به مندي عالقه و حکومت به انتقادي هاي گرایش 76 تا 67 سال از ،بود خواهانه عدالت
 فعالیت عرصه دوار هم ريدیگ گویانسخن دوره این در. کرد می دفاع روحانیون مجمع مواضع از آشکارا دوره این در تحکیم

 جمله این از »طبرزدي رهبري به دانشجویی تشکل« و »دانشجویی بسیج« ،»دانشجویان اسالمی جامعه«. شدند دانشجویی
   .اند

 زدگی سیاست و طلبی انحصار ،ها گري افراطی بخشید اما محوریت دیگر بار را تشکل این 76 انتخابات در خاتمی پیروزي
 در سکوالر گفتمان بدتر همه از و طلبی انزوا ،انشعاب در انشعاب آن از پس و کرد اردو آن پیکر بر خالصی تیر مفرط

 در دانشجویی جنبش و تحکیم دفتر از انشعاب اولین گفت باید .گرفت فرا را تحکیم از اي الیه ،نطام با مخالفت رویکرد
 .شد اضافه دانشجویی شکلت به انشجویید بسیج 71 سال در سپس. داد رخ دانشجویان اسالمی جامعه عنوان با و 65 سال

 تحکیم دفتر شیراز طیف 80 سال در سپس .گرفت شکل مستقل دانشجویان اسالمی هاي انجمن اتحادیه 77 سال در
  .داد رخ فراوانی انشعابات نیز عالمه طیف خود در. ستنده سکوالر عالمه طیف ياعضا اکثریت. شدند معروف وحدت

 پنجمین آستانه در و هاشمی جمهوري ریاست دوران در مدرن راست و سابق چپ یانجر:سازندگی کارگزان حزب -4
 چپ، جریان گیري کناره از پس که کارگزاران جریان. کردند موجودیت اعالم کارگزاران عنوان با مجلی انتخابات ي دوره
 این با. کرد آغاز راست ناحج علیه را حمالتی و شد عرصه سیاست وارد دانست می راست جناح براي جدي رقیبی را خود
 توان می حزب این هاي دیدگاه و مواضع مهمترین از. کرد خود آن از را پنجم مجلس هاي کرسی اکثر روحانیت جامعه حال

 جانبه، همه و سیاسی مشارکت طرفدار آمریکا، با رابطه و مذاکره طرفدار زدایی، تشنج به اعتقاد :کرد اشاره موارد این به
 براي اساسی قانون تغییر خواهان همچنین حزب این. جامعه در دین نقش تدریجی کاهش و اجتماعی اهرمظ شدن کمرنگ
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 داشت دور انصاف از نباید حال این با. بود قانونی دوره از پس رفسنجانی هاشمی جمهوري ریاست تداوم شدن پذیر امکان
 عرصه در زدایی شتن و جامعه سیاسی فرهنگی ضاف شدن بازتر و جنگ از پس کشور سازندگی در سازندگی کارگزاران که
  .داشته است تقدیر قابل خدمات و الملل بین

 میان در که چرا ،بود) ره(امام  خط پیرو مسلمان دانشجویان شانه هاي بر مشارکت حزب :اسالمی ایران مشارکت حزب -5
بودند ) ره(امام  خط پیرو مسلمان اندانشجوی همان ،گذار تاثیر و ، اسامی عمدهحزب اولیه موسسان از تن 110 فهرست

 با بالفاصله که بود ساخته دولت احزاب دست ازآن مشارکت حزب. کردند تسخیر را آمریکا سفارت آبان 13 در که
 این داراي را مشارکت حزب توان می کلی نگاه یک در. آغازکرد را خود افول خاتمی محمد دولت قانونی دوره انقضاي
  :برشمرد ها ویژگی

  .محور شخص حزبی و موجود وضع با مخالفت نهاد جدید، گفتمان ،فراگیر کیالتتش 

 شوراها قاطع اکثر و کرد عمل موفق خرداد دوم جبهه رهبري و مدیریت نقش در مشارکت حزب شوراها انتخابات اولین در
 نیز ششم مجلس در. گرفت آنها از عدب هدور در را شوراها این ،آنها طلبانه قدرت و ضعیف بسیار عملکرد اما. افتاد آنان بدست

 آنان حذف باعث نهایت در که آورد بوجود فضایی خود عملکرد با هم باز ولی افتاد خرداد دوم جبهه دست به ها کرسی اکثر
  .گردید نیز صحنه این از

  :کرد وارد مشارکت حزب بر توان می که ينقد چند

 گفتمان با که خواه تجدد اندیشان نو برخی و شریعتی و شسرو طرفداران از بود ترکیبی ولوژيئاید :ولوژيئاید -1
  .شد می ترویج سکوالریسم

  .داشت انحصاري و رادیکالی نهایت به و افراطی رفتاري حزب این :رفتار -2

 تالش را برعهده داشتند و سیاسی احزاب ارگان نقش که مکتوب هاي رسانه و نشریات و مطبوعات اکثر :مطبوعات -3
 در بدبینی یأس و ایجاد. بودند شده مخرب نقش داراي و بودند داده قرار کار دستور در را درتق گرفتن بدست براي
 4.بود مطبوعات این کارهاي جمله از اسالمی هاي اندیشه تضعیف براي تالش کشور، نهادهاي میان تقابل ،مردم

 در ایران داخلی وضعیت خصوص رد جامع تحلیل فقدان به مشارکت حزب بر وارده نقد بزرگترین شاید :تحلیل بحران -4
  .آینده جریان و نداشتن برنامه آینده نگرانه برگردد و ها خردادي دوم عصر

 فقهی، مسایل با رابطه در حتی ها برداشت و ها دیدگاه ،افکار در تفاوت :قم علمیه حوزه مدرسین و محققین مجمع -6
 جریان برابر در و سیاسی مسایل در جمعی حرکت یک ادایج باالخره و اسالمی حکومت باب در نگري آینده و اعتقادي
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 بوده قم علمیه ي حوزه در سیاسی گروه این تشکیل هاي انگیزه ترین اصلی از) حوزه علمیه قم مدرسین جامعه( رقیب
 طریق از پویا و ناب ماسال طرفداري از. کرد جستجو تبلیغات دفتر در یتبایس را محققین مجمع تشکیل هاي ریشه. است

 تشکل این اعتقادات مهمترین از ایران اسالمی جمهوري امنظ و اساسی قانون چارچوب در فعالیت فقه پویا از هاي برداشت
 .آید می بشمار خرداد دوم جبهه گانه 18 هاي گردهمایی اصلی اعضاي از یکی تشکل این. شود می محسوب سیاسی

 دیگر از. است مجمع این اقدامات مهمترین از ،آن از جلوگیري براي مراجع از درخواست و آغاجري اعدام حکم به اعتراض
 اعتقاد و مرجعیت شدن شورایی طرح ،یزدي مصباح اهللا آیت به انتقاد ،نهم دولت از انتقاد به توان می مدرسین مجمع مواضع

  .کرد اشاره فقیه ولی اختیارات بودن محدود به

 عمل خود حزب تشکیل وعده به کروبی مهدي ،نهم جمهوري ریاست انتخابات از پس ماه 4 :ملی اعتماد حزب -7
 روزنامه همچنین کروبی .گرفت عهده به را ملی اعتماد حزب کلی دبیر خود ،مرکزي شوراي عضو 52 ابانتص با و کرد

 هم آن منه انتخابات در چشمگیر راي گرفتن. نیافت توفیقی اي ماهواره کانال اندازي راه در اما ساخت منتشر را ملی اعتماد
 چشمگیري بنفس اعتماد زمینه ،بودند نکرده حمایت کروبی از هم روحانیون مجمع اعضاي و جناحی یاران که شرایطی در
 به را انتقادات نوك حزبش تشکیل از پس وي. کرد تحریک انشعابات و حزب اندازي راه به را بوجود آورد و وي کروبی در
  .بپردازند خودشان اصالح به اول درجه در که خواست آنها زا و کرد می متمرکز طلبان اصالح هرم سرأ

 وي از جمهوري ریاست نهم انتخابات در تنها نه روحانیون مجمع اعضاي که بود این بود ناگوار کروبی براي که چیزي
 و راگیرف حزب یک اندازي راه با است تالش در کروبی. کردند گیري موضع نیز وي علیه آنها از برخی که نکردند حمایت

  .یابد دست کشور در قدرت کرسی هاي به روحانی غیر

) ره(امام  از سخنی شده گفته سخن خارجی و داخلی هاي سیاست از تفضیل به که آن دوم کنگره در و حزب نامه مرام در
  .است نیامده رهبري در فقیه والیت و خمینی

  سوم جریان :چهارم بخش

 آن و هستند مشترك مشترك اصل یک در آنها همه که است هایی تشکیل و اه گروه احزاب، ،اشخاص عنوان سوم جریان
 جریان این البته. شود خارج عمده جناح دو این حاکمیت از دیبا کشور و آمده رس به راست و چپ جناح دو حاکمیت اینکه
  .است نظام مخالف و موافق گروه دو به تفکیک قابل

  نظام موافق :الف

 جدید نظام با را حوزه سنتی آموزشی نطام انقالب از پیش هاي سال در حقانی مدرسه ارانگز پایه :حقانی مدرسه .1
 مانند علوم از بسیاري در همکارانش و بهشتی اهللا آیت. نهادند بنا حوزه آموزشی نطام در جدیدي سبک و کردند تلفیق خود
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خود  درسی برنامه در را فارسی ادبیات و یسیانگل زبان غرب، فلسفه شناسی، جامعه اقتصاد، ادیان، تاریخ طبیعی، علوم
 دهه براي نیرو تربیت در فراوانی اهمیت همچنین و قم 57 – 56 هاي سال حوادث در مهمی نقش مدرسه این .گنجاندند

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

 می فلسفه حوزه در آمد سر اسنادان از و قم علمیه حوزه نام به مجتهدان و استادان در :یزدي صباحم تقی محمد اهللا آیت. 2
 تاکتیک مبارزه، دوران در وي است بوده آن ثابت عضو کنون تا قم علمیه حوزه مدرسین جامعه تاسیس ابتداي از. باشد

) ره(امام  از حمایت در اطالعیه و بیانیه 118 از بیش در ودوج این با. کرد انتخاب درگیري و مقابله جاي به را فرهنگی مبارزه
 جمله از انتقام نشریه انتشار و باهنر و رفسنجانی هاشمی همکاري با بعثت نشریه انتشار .است دهمآ وي يامضا نهضت و

 مسایلی از دیگر یکی .بود شاه رژیم علیه نشریات ترین رادیکالی و تندترین از یکی انتقام نشریه. است وي مبارزاتی کارهاي
  .بود شریعتی هاي دیدگاه و افکار از مصباح انتقادات داد رخ انقالب از پیش هاي سال در که

 جلسات .ظاهرشد فکر تولید و اندیشه حوزه در نظر صاحب و متفکر روحانی یک نقش در انقالب پیروزي با یزدي مصباح
 جریان در. ستا علمی عرصه در وي حضور جمله از انقالب اوایل رد مادي نطران صاحب با بهشتی شهید کنار در او مناطره
 را خمینی) ره(امام  پژوهشی و آموزشی موسسه از مدتی پس و داشت اي برجسته نقش مصباح اهللا آیت نیز فرهنگی انقالب

  .انداخت راه به

 رویکرد و گفتمان با ردادخ دوم اطیافر طیف که هنگامی. است ها خردادي دوم جریان از پس یزدي مصباح حضور اوج
 آن بنیادي ارکان و نظام کلیت در هشبه ایجاد به و کرد نفوذ مقننه و مجریه ي قوه بدنه در براندازي ادبیات داراي و سکوالر
 شبهات سیل و سکوالریستی و التقاطی جریان با ي مقابله به که بود اي برجسته سردمداران از یکی یزدي مصباح ،پرداخت

 خطبه از قبل هاي سخنرانی سلسه گرفتن عهده بر زمینه این در او جدي حرکت اولین .پرداخت تحریفات و انحرافات و
 پاسخ خرداد دو شبهات مطرح شده از سوي جناح و انحرافات به تریبون این در وي. بود 76 اواخر از تهران جمعه نماز هاي
 شبهات رفع و روشنگري به مختلف هاي تریبون از گیري هبهر و مختلف هاي شهرستان به مسافرت با همچنین او. داد می
 مطبوعات و خرداد دوم جریان سوي از انتقادات و اتهامات سیل گردید باعث یزدي مصباح ایستادگی این. پرداخت می

  .نمود ایستادگی همچنان وي اما کند خالی را میدان شاید که گردد روانه وي سوي به وابسته

. بود کشور 70 دهه در سوم یکی از نمادهاي جریان جمعیت این :اسالمی انقالب هاي شارز از دفاع جمعیت  -3
 تشکیل هاي علت ترین اصلی از ها ارزش از دفاع و مردم قبول مورد جریان یک فقدان از ناشی سیاسی خال به پاسخگویی

 نامزد کمتر و بود راست و چپ حجنا هاي تسلی از از یاشتراکات هفتم، لسمج در حزب این انتخاباتی فهرست. بود حزب
 به ها ارزش از دفاع جمعیت کل دبیر شهري ري ديمحم هفتم، جمهوري ریاست انتخابات در. خورد می چشم به مستقلی
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 بدین. بود حزب این روي فرا جدي مشکالت و ها چالش از حکایت ؛ آراء اندك ويشد عرصه وارد مستقل کاندیداي عنوان
  .کرد عنوان حزب تعطیلی براي اي بهانه را حزب انشعابات و مسولیت کثرت 77 سال در اي بیانیه در جمعیت ترتیب

 دین جامعیت) نباشد تضاد در واقعی هاي نیاز با که زمانی تا( مردم راي بودن مشروط ،اساسی قانون از فقیه ولی بودن فراتر
 طرفدار ،المللی بین امنظ تغییر لزوم کشور، در سانیر اطالع آزاد جریان از طرفداري ،قدرت کسب براي احزاب وجود امور، در
  .است جمعیت این هاي دیدگاه و مواضع جمله از اقتصاد اتکایی حود و آمریکا با مخالف و تهاجمی یاستس

 25. دادند تشکیل را انقالب مجاهدین سازمان دیگر، گروه شش با که بود منصورون گروه اعضاي از :رضایی محسن -4
. بود سمت این در)  سال 16( 76 سال تا و کرد یافت در) ره(امام  از را اسالمی پاسداران سپاه فرماندهی حکم که بود ساله
. گذاشت سیاسی و فرهنگی فعالیت عرصه به مگا تهران دانشگاه از اقصاد دکتري مدرك اخذ با سپاه از خروج از پس وي
 پیگیر هم و نداشتند قبول را راست و چپ معمول بندي جناح هم که را افراطی چپ و راست هاي نیرو نمود تالش وي

 اندازي راه. بود انقالب نیروهاي وفاق رضایی گفتمان. کند منصوب خود یاران اول حلقه عنوان به بودند سیاسی فعالیت
 تابناك سایت نیز اکنون. اوست هاي فعالیت جمله از بازتاب سایت اندازي راه و ایستاد باز تفعالی از کار اوسط در که ماهنامه

 برگزاري روز به مانده ساعاتی در اما کرد شرکت جمهوري ریاست انتخابات در وي. دهد می ادامه را بازتاب مسیر همان
 انداز چشم سند اجراي را خود اصلی دغدغه و بوده تشخیص مجمع دبیر اکنون هم وي. داد انصراف کاندیداتوري از انتخابات

  .است کرده معطوف داشته آن تدوین و طراحی در اساسی نقش وي خود که کشور توسعه ساله 20

  نظام نتقدم و مخالف -ب

 بازرگان مهندس گذشت در زمان تا انقالب پیروزي از پس ایران در آزادي نهضت فعالیت اوج :ایران آزادي نهضت -1
 موقت دولت .است کشور در اديآز نهضت حضور موارد از او توسط جزبی کابینه یک تشکیل و بازرگان وزریري نخست بود

 گیري کناره از پس نهضت این. کرد گیري کناره آن از امام، نگاه و انقالب با هایش اختالف و ها تفاوت شدن علنی از پس
  .شد ظاهر انقالب هاي دولت سیاست منتقد نقش در و آورد بدست را نظام اپوزیسیون نقش قدرت، از

 آن، انحالل براي تالش و اساسی قانون خبرگان مجلس با مخالفت :گرفت قرار) ره(ام ام انتقاد مورد آزادي نهضت اقدامات
 باعث موارد این ؛آمریکا سفارت تسخیر به اعتراض ملی، جبهه اعتراض و ارتداد و قصاص ي الیحه مقابل در سکوت موضع

 اعالم را قضایی و گذاري قانون و دولتی امور براي نهضت صالحیت عدم کشور وزیر به اي نامه در) ره(امام  حضرت شد
  .کند
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 ریاست انتخابات کاندیداتوري براي صالحیتش اینکه از پس وي. شد حزب کل دبیر یزدي ابراهیم بازرگان فوت از پس
 تجدبد هاي دیدگاه طرح و یسمسکوالر ترویج 76 خرداد دوم از پس نهضت تالش. کرد تحریم را آن شد رد 76 جمهوري
  .بود اساسی قانون و نظام تضعیف و مقابله براي هرجهتی در تالش کل در و نظرطلبانه

 شمار به پهلوي عرصه در شاه رژیم به وابسته و دربار روحانی شاخصترین وي :شریعتمداري کاظم سید اهللا آیت -2
 وي دیدار به ندکرد تحریم را وي با دیدار لماع که آذربایجان به شاه آمدن مراسم در 23 سال در انقالب از پیش و آید می

 مواجه علما واکنش با شریعتمداري خوش خدمتی این. بدهد وي به تومان هزار شاه شد باعث که داشت اظهاراتی و رفت
 را وي مرجعیت که بودند کسانی از ملی جبهه سران. رسید مرجعیت به بروجردي اهللا آیت رحلت از پس و رفت قم به او. شد

 اسناد. کند مطرح را شریعتمداري مرجعیت اي گونه به کرد می     سعی امام، تضعیف رايب نیز شاه رژیم. کردند می تبلیغ
 وي ريهمکا و شاه رژیم تایید و نهضت و) ره(امام  با شریتمداري صریح هاي مخالفت از نشان که آمده بدست زیادي بسیار

  .دارد ساواك با

. بود انقالب و) ره(امام  مخالف باطن در اما داد می نشان انقالب با همراه ظاهر در را خود شریعتمداري انقالب از پس
 دتايوک و -بود شریعتمداري حمایت تحت که حزبی – مسلمان خلق جمهوري حزب و آذربایجان با انتصابات در مخالفت

 محسوب قدرت کسب و نظام براندازي جهت در وي اقدامات و شریعتمداري صریح هاي مخالفت جمله از 59سال در نوژه
 تومانی هزار 500 کمک. داشت شریعتمداري و زاده قطب همکاري از نشان که شد کشف 61 سال در نیز کودتایی. شود می
 نیز قم علمیه حوزه مدرسین جامعه. برانگیخت را مردم خشم کودتا، این در شریعتمداري مستقیم دخالت و کودتاگران به وي

 با و نیز پشیمان شریعتمداري.نیست جایز دیگر او از تقلید و است داده دست از را مرجعیت شرایط شریعتمداري کرد اعالم
 وي. باشد نداشته شرکت مشابه امور در دیگر که کرد تعهد استعفا ضمن و شد رظاه تلویزیون صحنه در مضطرب ظاهري

  .برد سر به انزوا در) 1365( عمر ایانپ تا

 خمینی) ره(امام  شاگردان از و شاهنشاهی دوران ي برجسته نمبارزا از تردید بی او :منتطري حسینعلی اهللا آیت -3
 ي کاره همه اي گونه به ؛کرد آغاز را خود دخالت وهمکاري ایران اسالمی انقالب پیروزي از پس وي. شد می محسوب

 نهاد ولیتئمس کشور، قضات نصب و عزل ،تهران جمعه) ره(امام  ،اساسی قانون تدوین خبرگان مجلس ریاست. شد انقالب
 اهللا آیت نمایی قدرت اوج .بود موارد این از وي، به) ره(امام  فقهی اتاحتیاط از بسیاري ارجاع دانشگاه، در رهبري نماندگی
در امور کشور  بیشتري محوریت وي ،جایگاه این با. بود رهبري خبرگان مجلس توسط او رهبري مقام قائم اعالم منتظري

 به مربوط اخبار بازتاب وي، به کشور مسولین سوي از کار گزارش ارائه منظم، طور به یعموم هاي دیدار هاو مالقات :یافت
 عواملی گرفت؛ فاصله) ره(امام  و نظام از تدریج به وي زمان گذشت با وجود  این با ....و ها روزنامه و ملی رسانه در وي

 و ها لیبرال از پذیري تاثیر ،بینی گبزر خود و محوري خود سادگی، اجتماعی، و سیاسی شخصیت استقالل عدم چون
  .اردکناربگذ را وي اسالم و نظام مصلحت بخاطر امت) ره(امام  گردید باعث.. .و منافقین
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 نادیده در شکنی حرمت و شکنی ساختار انقالب، هاي دادگاه تضعیف ،اسالمی انقالب نهادهاي تضعیف به ماای این در وي
 ....و سپاه تضعیف هاشمی، جنایتکار مهدي باند از حصر و حد بی حمایت امام، رهنمودهاي ندبو فصل الخطاب انگاشتن
 به خمینی) ره(امام  رحلت از پس منتطري. بگیرند وي مورد در تصمیمی خمینی) ره(امام  گردید باعث این عوامل. پرداخت

 مصاحبه برقراري اپوزیسیون، با ستردهگ ارتباطات. نکرد توجه راحل) ره(امام  توصیه هاي به عمال و پرداخت نظام با مقابله
 رهبري و انقالب ضد وآمد رفت براي کانونی به حسینیه و دفتر کردن تبدیل بیگانه، با رسانه هاي مستمر گقتگوهاي در ها

 در همچنین. نداد راي آن به اساسی قانون بازنگري در وي. است دوران این در منتطري رویکردهاي جمله از ،مستمر بطور
 علیه را خاتمی تا کرد تالش و کرد حمله نظام رهبري به سخنرانی یک در ،خاتمی جمهوري ریاست از پس و 76 انآب 23

 شخصیت و شد پا بر وي علیه کشور تاسر سر در نیز اي گسترده تظاهرات. شد روبرو ويمنفی  پاسخ با که بشوراند رهبري
  .گفتند پاسخ وي هتاکانه اظهارات به مذهبی و سیاسی مختلف هاي

 کتاب انتشار. انجامید طول به 81 سال تا که کرد تصویب را حصر خانگی وي خاتمی ریاست به نیز ملی امنیت يشورا
 نشان پوشش استفتاء و پرسش هاي مردمی در دار جهت هاي پرسش به پاسخگویی و متعدد هاي مصاحبه انجام و راتخاط

  .تداش رهبري و) ره(ام ام علیه منتطري یافته شدت و توزانه کینه ازمواضع

 موضع به مرور به که بودند وي بیت و منتظري با مرتبطین از کدیور ومحسن نوري عبداهللا اصفهانی، طاهري اهللا آیت
 نظام مدافعان و موافقان ردیف در ابتدا که بودند کسانی از نوري و اصفهانی طاهري. شدند کشیده نظام با مخالفت و ضدیت

  .پیوستند نظام مخالفین جمع به سپس و داشتند قرار

  اندیشان دین :پنجم بخش

  :گرایان سنت  :الف

 تاریخ و فلسفه استاد و هم بازگشت ایران به هاي امریکاه دانشگا از التحصیلی فارغ از پس نصر :نصر حسین سید -1
 سرزمین در انسانی علوم و فلسفه آموزش متدولوژي داشت عقیده نصر. شد پهلوي فرح دفتر رئیس هم و تهران دانشگاه علم

 گرایی سنت گفتمان فکري اصلی نماینده نصر حسین سید .بنگرید مشکل باید به بیرون به درون زاویه از تغییر کند و باید ما
 ،شیعی سلطنت توجیه براي تالش ف،تصو به گرایش گرایی، سنت به اعتقاد :از عبارتند نصر فکري آراي مهمترین .است
 تاکید و ) است بوده سلطنت محور) ره(امام  نظر کرده گمان او( االسرار کشف کتاب در) ره(امام  رتحض سخنان از طاستنبا

  .دینی پلورالیسم و ادیان وحدت نظریه همزیستی دو بر

  :تجدد و سنت ناقدان  :ب
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 استقالل رب تاکید دین، در گرایی دخر لزوم :از عبارتند وي فکري هاي مایه بن از برخی :طباطبایی جواد سید -1
 نفی دین، حقیقت بودن نیافتنی دست خواهی، تجدد بر تاکید و سنت از جدينقادي  شرع، به عقل التزام عدم و عقالنی

  .دینی ساالري مردم

 و حداقلی دین مانند آراي فکري ملکیان از بسیاري. است فلسفه اسالمی به بیشتر او انتقادات :ملکیان مصطفی -2
 پروژه نیز وي هاي دیدگاه مهمترین. دارد همخوانی بیشتر شبستري مجتهد و سروش افکار با دین از متعدد هاي قرائت

 مدرن انسان است معتقد وي. گردد می باز سنتی داري دین بودن ناممکن بر تاکید و است یافته عقالنیت دین با معنویت
 اعتقاد به. بپذیرد جدیدي بصورت را دین یا رداردب دین از دست یا دارد راه دو و باشد دار دین سنتی انسان مانند تواند نمی
  .است شده عقالنی دین معنویت و نشسته صدر بر که است مستقل عقل جدید، دنیا در وي

  گرایان تجدد – ج

 هاي مناظره. شود می محسوب اسالمی انقالب از پس روشنفکران گزارترین تاثیر از شک بی :سروش عبدالکریم -1
 تدریج به فرهنگی، انقالب شوراي در عضویت از پس او. ساخت مشهور را او خلق فداي هاي چریک و توده سران با او اول

 در تردید ایجاد وي به .بود سروش جدید پردازي نظریه اصلی کار کیان حلقه. برآمد مخالفین صف در و گرفت فاصله نظام از
  .کرد معرفی انسانی علوم از بخشی عنوان به را آنها پرداخت و فقهی روایات و دین علوم منابع

 و پلورالیسم بر تاکید یستی،یتیوساپوزپ گرایش دین، در سکوالریستی رویکرد ایجاد علمی، روش و عقالنیت بر تکیه با
  .است سروش اندیشه راهبردي بنیادهاي جمله از لیبرال دموکراسی

 معرفی بشري تجربه عنوان به را آنقر وي اینکه از عبارتند وي هاي اندیشه از یبرخ :شبستري مجتهد محمد -2
  .وحی محصول نه است پیامبر کریم سخن قرآن که کرد بیان را الحادگرانه نظر این بار اولین براي وي. کرد

 و مصباح هاي هدف معتقد است ( بشر حقوق :کرد بررسی توان می حوزه این در را شبستري مجتهد هاي اندیشه اهم
 – اسالمی دموکراسی -دموکراسی بر تاکید( دموکراسی و دین ؛)است ها فرشته مال جعفري عالمه و آملی جوادي

 بینش و نگاه حاوي صرفا و است تفسیري کامال نبوي کالم .است پیامبر کالم قرآن ( قرآن وحی ،) اسالمی دیکتاتوري
  .نیست.... ) و احکام( ینواه و اوامر انجام به الزامی گونه هیچ شبستري اندیشه در). هاست پدیده و جهان از پیامبر
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 ضمائم

   :نقد کتاب. 1

. براي نقد کتاب حاضر، ما هم به نقاط مثبت کتاب اشاره خواهیم کرد و هم به برخی اشکاالت و معایب آن خواهیم پرداخت
  .در ابتدا به برخی نقاط مثبت کتاب اشاره می کنیم

شته دکتر علی دارابی، کامل ترین و به روز ترین به تحقیق مشخص است که کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران، نو
ارائه تقسیم بندي جدید و . کتابی است که در عرصه شناخت جریانات مهم و تأثیرگذار در دیروز و امروز کشور پرداخته است

نشده، از  ارائه اطالعاتی جدید که تا کنون در هیچ کتابی ذکر. تا حدودي نیز خالی از اشکال از نقاط مثبت این کتاب است
  .دیگر ویژگی هاي این کتاب است

برخورد منصفانه با بسیاري از جریانات و ذکر ویژگی ها و خدمات بسیاري از آنان در عین وجود تفاوت فکري از مختصات 
یکی دیگر از ویژگی هاي کتاب، بررسی چرایی ناکارآمدي برخی جریانها و احزاب به طور مشخص و . دیگر کتاب است

همچنین ارائه راه حل هاي خوب و دلسوزانه، مخصوصا در مواردي که تفاوت فکري نویسنده با جریان مزبور . مصداقی است
  .واضح است، از دیگر ویژگی هاي این کتاب است

مطرح کردن تقریبا تمام جریاناتی که از دوره پهلوي دوم تا کنون در کشو مطرح و موثر بوده اند، از دیگر ویژگی هاي کتاب 
همچنین ارائه جدولی از فهرست تمامی احزابی که در وزارت کشور ثبت شده اند، از دیگر نقاط مثبت کتاب . استمذکور 

همچنین باید اشاره کرد که چون خود نویسنده در بسیاري از بحث ها و جریانات سیاسی روز بطور مستقیم حضور . است
  .است داشته در برخی موارد از اموري سخن گفته شده که نو و بدیع

  .با این حال کتاب مورد بحث داراي چند ایراد است

در مورد تقسیم بندي ارائه شده در کتاب باید گفت هرچند این تقسیم بندي جدید و تا حدودي نیز مفید بوده است، اما در 
یک  به عنوان» محسن رضایی« بطور مثال مطرح کردن شخص . برخی موارد، مصادیقی ذکر شده که تأمل برانگیز است

  .توجیه چندانی ندارد» جریان سوم« جریان، ذیل عنوان 

اتکاي صرف به مشاهدات و ) در شرایطی که از یک طرف حسن محسوب می شود( یکی دیگر از اشکاالت این کتاب 
  :به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می شود. اطالعات تاریخی شخصی است که گاهی به اصل تاریخ آسیب زده است
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کتاب، آیت اهللا خامنه اي را دومین رئیس جمهور ایران معرفی می کند، در حالیکه از مسلمات  194ه در صفحه نویسند
این ایراد نمی تواند . تاریخی است که شهید رجایی دومین رئیس جمهور و آیت اهللا خامنه اي سومین رئیس جمهور بودند

  .ار دیگر همان اشتباه واضح تکرار می شودیک غلط تایپی باشد چرا که در چند صفحه بعد از آن نیز ب

. معرفی کردند با اشتباه نقل می کند 73فهرست مراجعی را که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال  213نویسنده در ص 
. ردنفره نام می ب 8نویسنده از آیت اهللا صافی گلپایگانی و آیت اهللا نوري همدانی به عنوان مراجع معرفی شده در این لیست 

مرجع نام برده بود و به جاي نام آیات فوق الذکر، نام آیت اهللا شبیري زنجانی به  7در حالی که در واقع، این لیست تنها از 
  .چشم می خورد

کتاب، از نامزدهاي نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري نام برده و نام احمد توکلی  217نویسنده همچنین در پاورقی ص 
  .در حالیکه وي در این دوره نامزد نشده بود. نان ذکر می کندرا نیز در میان آ

اشاره کرده و عنوان  67نویسنده همچنین در بحث مربوط به آیت اهللا منتظري، به جریان اتفاقات پیرامون اعدام هاي سال 
اصل نامه شکی نیست؛  البته در نوشتن. از منافقین دفاع می کند) ره(امام می کند که منتظري با نوشتن نامه اي به حضرت 

وي نامه . اما نکته مهم اینجاست که در این قسمت نویسنده، خواسته یا ناخواسته جفایی به آیت اهللا منتظري کرده است
و تأیید و تعریف از آنان را به جاي نامه اعتراضی ) ره(امام آیت اهللا منتظري درباره سازمان مجاهدین خلق به  1351سال 

   .می کند وي به اعدام ها نقل
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