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مطالعۀ فرایند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمی
(۱۳۵۷ـ ،)۱۳۶۸با تأکید بر عاملیت رهبری
علی ساعی* 1،مهسا

اسدالهنژاد2

(دريافت 1400/02/14 :پذيرش)1400/03/09 :

در اين مقاله فرايند شکلگیری دولت در دهۀ نخست عصر جمهوری اسالمي (،)13۶۸-13۵۷
ي
با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است .مدعایِ اين تحقیق آن است که پس از فروپاش ِ
ی
نظمِ قانوني گذشته در  22بهمن  ،13۵۷فرايند دولتسازی با محوريتِ عاملیت رهبری برا ِ
نگارش قانون اساسيِ  13۵۸شروع شد و دوگانگي بدنۀ اجرايي در قانون اساسي تعبیه شد.
سؤال اين مقاله به اين صورت بیان شده است که «عاملیت آيتاهلل خمیني در فرايند شکلگیری
دولت بعد از انقالب  13۵۷چگونه بود؟» .مطابق با مدعای نظری اين متن دولتي که بعد از
انقالب ساخته شد ،قابلتطبیق با ويژگيهای يک دولت تام کیفي است که در آن امکان
بوروکراتیزه شدن ،به معنای حُکمراني قوانین فارغ از مداخالت شخصي ،به حداقل ميرسد و
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چکیده

از سویِ ديگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت ميپذيرد .اين متن
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 .1دانشیار گروه جامعهشناسي ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران (نويسندة مسئول)

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

بهلحاظ روششناسي ،بر رويکرد ترکیبي استوار است که دادههای تاريخي در دو سطح
درونموردی و بینموردی تحلیل شده است .در تحلیل درونموردی به تحلیل رواييِ پنج دوره
از فرايند شکلگیری دولت در دورة معین تاريخي پرداختهايم و در تحلیل بینموردی چگونگي
شکلگیری دولت تام کیفي را با رويکرد علیت همايندی تبیین علّي کردهايم .شواهد نشان
ميدهد که در دو دورة اولِ شکلگیری دولت امکان حرکت بهسمت دولتي دموکراتیک با
مشارکت اکثريت نیروهای درگیر انقالب بیشتر از دورههای بعد بوده است .در دورة اول
عاملیت رهبری از منظری وحدتبخش به همۀ نیروهای انقالب محقق ميشود و عاملیت
قانونگذارانۀ رهبری از دورة سوم به بعد آشکارا قانونگذارانه ميشود .پس از بازنگری در
قانون اساسي ويژگي های دولت تام کیفي با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوة
مجريه است ،تکمیل ميشود.

عاملیت کنشگران اجتماعي ،شبکۀ اجتماعي ،رويکرد ترکیبي.

مقدمه
موضوع اين تحقیق ناظر بر فرايند شکلگیری دولت 1با تکیه بر عاملیت رهبری در دهۀ
اول بعد از انقالب  13۵۷است .منظور از فرايند شکلگیری دولت در اينجا فرايند
شکلگیریِ قانون اساسي و قوة مجريه است که ميبايست استقرار بیابند .در اين متن
ت حاکمیت يا آن چیزی که در ادبیات نظری جامعهشناسي دولت
دولت از منظر مشروعی ِ
با عنوان آپاراتوس 2شناخته ميشود ،بررسي شده است ( .)Jessop, 2016براساسِ دورة
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واژههای کلیدی :دولت تام کیفي ،عاملیت کاريزما ـ حاکم ،عاملیت کنشگران سیاسي،

تاريخيِ معین شده ،با دقیقۀ تأسیس يک قانون اساسي جديد روبهرو هستیم که در آن
تعريف خاصي از حکومت ،دولت در معنای قوة مجريه يا همان بدنۀ اجرايي و جايگا ِه
ميگیرد و به ضرورتِ بازنگری در قانون اساسي منجر ميشود.
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قوا در نظم قانونيِ مستقر ارائه داده ميشود ،در مسیر ساخت دولت تنشهايي صورت
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مدعایِ اين تحقیق آن است که پس از فروپاشيِ نظمِ قانوني گذشته در  22بهمن
ت عاملیت آيتاهلل خمیني برایِ نگارش قانون
 ،13۵۷فرايند دولتسازی با محوري ِ
اساسيِ  13۵۸شروع و دوگانگي بدنۀ اجرايي 3در قانون اساسي تعبیه 4شد .اين دوگانگي
به وقوع تنشهايي تعیینکننده در ساخته شدنِ قوایِ حاکم در فاصلۀ قانون اساسي جديد
تا شورایِ بازنگریِ قانون اساسي در  13۶۸منجر شد .براساس شواهد تاريخي ميتوان
گفت کنشگران سیاسي درگیر در ساخت دولت درک متفاوتي از حاکمیت داشتند.
نیروهای باورمند به اسالمگرايي فقاهتي ۵حاکمیت را از آن خداوند ميدانستند .پشتوانۀ
مردمي اين حاکمیت در «مرجعیت» آيتاهلل خمیني نمود مييافت و آنها آيتاهلل خمیني
را نمايندة پیوند خوردن حاکمیت الهي با پشتوانۀ مردمي ميانگاشتند (بهداروندياني،
مردم با گنجاندن اصول مرتبط با واليت فقیه در قانون اساسي در معرض خطر قرار
ميگرفت .در دورههای بازرگان و بنيصدر اين نیروها ميکوشیدند با فشار بر قوة مجريه
و محوريت قرار دادن آن از دستاوردهايي که برآمده از حاکمیت مردم ميدانستند ،يعني
از حضور فعاالنۀ احزاب آزاد و مطبوعات آزاد در صحنۀ سیاسي تا امکان مشارکت
آنها در شکلدهي به قوای حاکم حراست کنند (ر.ک به دادههای همین متن).
سؤال تحقیق را ميتوان به اين صورت بیان کرد :عاملیت آيتاهلل خمیني در فرايند
شکلگیری دولت ،قانون اساسي و قوای حاکم ،بعد از انقالب  13۵۷چگونه بود؟
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 .)139۶برای نیروهايي که به نقش قانونگذارانۀ واليت فقیه باور نداشتند ،حاکمیت
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دستگاه نظری
رويکرد نظری اين تحقیق بر نظريۀ دولت تام کیفي ( Schmitt, 1931,1933, cited in
2016

 )McCormick,استوار است .در اين شکل از شکلگیری دولت ،بنابر نظر کارل

اشمیت ،حاکم که واجدِ قدرت بیشتری نسبتبه کاريزما در انديشۀ ماکس وبر است،
نقش تعیینکنندهای در شکلگیری دولت ايفا ميکند .در نظريۀ کاريزما ،نهايتاً اين
بوروکراسي و قانون است که بر کاريزما غالب ميشود ( .)Beetham, 1985اما حاکم
به واسطۀ قدرت تصمیم که منحصراً از آن برخوردار است نخست قانون اساسي را در
مشروعیتي که از مردم ميگیرد ،ميسازد و درواقع تبلور قدرت سازندة مردم ميشود و
آنگاه در قوانیني که ميبايست پس از برپاييِ قانون اساسي به سامان جامعه بپردازند،
بوروکراسي به معنای وبریِ کلمه شکل نميگیرد .بااينحال ،حاکم همواره و با
شکل گیریِ نهادهايي که مشروعیت قانون اساسي را در جامعه بازتولید کرده و جامعه را
در وضعیتِ جنبشي و درحال حرکت مداوم در نسبت با حاکم نگه ميدارند ،به
حکمراني ميپردازد ( .)Stolleis, 2004وضعیت جنبشي در نظريۀ دولت تام کیفي ناظر
به وضعیتي ا ست که نقش مردم يا همان کنشگران اجتماعي تنها در جهتِ تأيید
تصمیمات حاکم فعال شود ،اما دولت تامِ کیفي ناظر بر ويژگيهای دولت است.
در اين تحقیق برای تبیین فرايندهايي که به شکلگیری چنین دولتي منجر ميشوند،
از رويکرد نظری شبکهمحور بهره گرفته شده است .شبکۀ اجتماعي شرايط الزم را برای
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نقشي مداخلهگرايانه و فعال بازی مي کند .به تعبیر ديگر در نظريۀ دولتِ حاکم هرگز

تولید و استفاده از منابع ارزشمند فراهم ميکند .اين شبکه ميتواند متراکم (بسته) يا
و بسیج منابع کمک ميکند .شبکه ساختاری اجتماعي است که از گرهها و پیوندهای
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غیرمتراکم (باز) باشد .شبکۀ اجتماعي ماهیت اتصالدهنده و پیونددهنده دارد و به توزيع
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بین کنشگران تشکیل شده است .گرهها مي توانند در يک حادثه پديدار شوند و همزمان
نشانگر پیوندهايي باشند که بین کنشگران مختلف ساخته شده است .اين گرهها نقش
ي
مهمي در دستیابي افراد به قدرت سیاسي دارند .عضويت در شبکههای اجتماعي ،داراي ِ
ارتباطي تولید ميکند که اين دارايي به سهم خود فرصت دستيابي افراد به منابع
ارزشمند را در فرايند شکلگیری دولت آسان ميسازد ( Lin, 2008, 2005, 1982بهنقل
از ساعي.)1399 ،

با الهام از نظريۀ دولت تام کیفي و رويکرد شبکهمحور و با بهرهگیری از دستگاه
نظری ساعي ( )1400دستگاه نظری تحقیق صورتبندی شده است.
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شکل  :۱مدل نظری

شروط علي عاملیت کاريزما ـ حاکم ( ،)Aمنابع ساختاری ( ،)Bعاملیت کنشگران
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مدعای نظری اين تحقیق آن است که شکلگیری دولت از طريق ترکیب چندگانۀ
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سیاسي ( ،)C1عاملیت کنشگران اجتماعي ( )C2و شبکۀ روابط اجتماعي ( )Dرخ
مي دهد .براساس مدل نظری اين تحقیق ،الگوی رابطۀ میان رهبر و کنشگران سیاسي و
اجتماعي و نوع شبکۀ روابط اجتماعي ۶به شکلگیری دولت تام کیفي يا دولت
دموکراتیک در ساختار سیاسي منجر ميشود .مراد از دولت دموکراتیک حضور
حداکثریِ کنشگران سیاسي در قوای حاکم و گردش آزاد نخبگان در قدرت به همراه
آزادیهای سیاسي و اجتماعي اعم از آزادی احزاب و آزادی روزنامههاست.
در اين تحقیق دو مسیر شکلگیری دولت فرض شده است :اگر عاملیت رهبری با
عاملیت «همۀ» کنشگران سیاسي در مسیر ساخت دولتي با شبکهسازی اجتماعي افقي پي
گرفته شود ،دولتي دموکراتیک ،به معنای امکان مشارکت سیاسي همۀ کنشگران سیاسي،
ساخت دولتي با شبکهسازی اجتماعي عمودی پي گرفته شود ،دولتي منطبق با دولت تام
کیفي ساخته مي شود .در حالت اول عاملیت رهبری از منظر معنوی و وحدتبخش به
همۀ نیروهای انقالب درگی ِر شکلگیری دولت است و بر برگزاری انتخاباتي آزاد و
امکان شرک ت همۀ طرفداران کنشگران سیاسي و حضور آزاد احزاب و روزنامهها تأکید
ميشود و در حالت دوم عاملیت رهبری از منظر قانونگذارانه همراه با برخي از نیروهای
انقالب درگیر شکلگیری دولت است و بر برگزاری انتخاباتي کنترلشده و امکان
ی
برگزاری تظاهراتي کنترلشده و متکي به شبکهسازیهای اجتماعي عمودی به جا ِ
حضور آزادانۀ احزاب و روزنامهها تأکید ميشود.
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ساخته ميشود و اگر عاملیت رهبری با عاملیت «برخي» از کنشگران سیاسي در مسیر
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چارچوب روش تحقیق
در اين قسمت مفاهیم موجود در مدل نظری تعريف عملي و معرفهای تجربي هر يک
از مفاهیم تعیین شدهاند .سپس دربارة روش تحقیق ،واحدهای تحلیل ،واحدهای
مشاهده و اعتبار تحقیق بحث شده است.
عاملیت کاریزما ـ حاکم :مفهوم کاريزما ميتواند با مفهوم حاکمیت در نسبت قرار
بگیرد؛ به اين معنا که کاريزما از قدرتهایِ بنیادگذار يک حاکم بهرهمند شود .حاکمیت
به معنای «اقتدار مشروع» است و حاکم کسي است که بتواند فرمان بدهد و فرمان نبرد.
مي بايست بتواند معنا خلق کند .در متن حاضر داللت مصداقي کاريزما ـ حاکم ،روحاهلل
خمیني و مصداق تجربي عاملیت در معنای انتخابهای استراتژيک ۷ناظر برخلق معنا از
طريق صدور فرمان ،بیانیه ،پیام ،فتوا و سخنراني توسط آيتاهلل خمیني است.
منابع ساختاری :داللتهایِ مصداقي منابع ساختاری ،نگارش قانون اساسي و
بازنگری آن ،ساختهشدنِ نهادهایِ قوة مجريه (با تأکید بر کابینهها) ،قوة قضائیه ،قوة
مقننه ،شورای نگهبان ،مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظاماند .از
آنجايي که رئیسجمهور موقعیت مهمي در نمايندگيِ حاکمیت مردمي اتخاذ ميکند و
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ق معنا گره ميخورد .حاکم
اقتدار مشروع در سنتِ نظریِ وبری و اشمیتي به خل ِ

کاريزما نیز در اين تحقیق نمايندة پیوند خوردن حاکمیت مردمي و الهي است ،ارتباط
بقیۀ قوا از منظر اين دو قوه بررسي ميشود .منابع ساختاری ميتوانند به نیروهای
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مخالف فرصت مشارکت سیاسي بدهند و يا اين فرصت را از آنها بگیرند.
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عاملیت کنشگران سیاسی :مراد از کنشگران سیاسي ،نیروهايياند که در زمانِ انقالب
 13۵۷در هیئت احزاب و گروههای سیاسي فعالیت داشتند (بشیريه ،13۸۷ ،ص )122 .و
با بیانیهها ،برگزاری جلسات ،راهپیماييها و تالش برای مشارکت در انتخاباتهای
گوناگون ،درپيِ شکلدهي به مسیر شکلگیری دولت بعد از انقالب با فعال کردن
عاملیتشان بودهاند .از ديد تحقیق حاضر دو دسته نیروی سیاسي مهم بعد از انقالب فعال
بودند که هر يک با تصمیمات و مواضعِ استراتژيک خود درپيِ آن بودند تا هژموني
ی
(غلبۀ فرهنگي) خود را حاکم کنند و نهادها را مطابق با آن بسازند .در اينجا داللتها ِ
مصداقي اين عاملیت دو دسته احزاب باورمند به اسالمگرايي فقاهتي و بنابراين باورمند
به نقش قانونگذارانۀ واليت فقیه و غیرباورمند به اسالمگراييِ فقاهتي و نقش
اسالمي ،جامعۀ روحانیت مبارز ،حزب مؤتلفۀ اسالمي ،سازمان مجاهدين انقالب
اسالمي ،فدايیان اسالماند .عمدهترين احزاب فعال در دستۀ دوم :سازمان مجاهدين خلق،
چريکهای فدايي خلق ،جبهۀ ملي و احزاب منشعب از آن ،نهضت آزادی ،حزب
جمهوری اسالمي خلق مسلمان ،جاما و جنبش مسلمانان مبارزند .بقیۀ گروههای
کوچکتر غالب ًا در مواقع انتخابات با اين احزاب و گروهها همراه ميشوند.

۸

عاملیت کنشگران اجتماعی :در اين تحقیق داللت مصداقي کنشگران اجتماعي
شهروندانياند که عاملیت آنان از طريق حضور در راهپیماييها ،انتخاباتها ،نمازهای
جمعه و جلسات سخنراني و شرکت در رفراندوم تغییر رژيم و تعیین و بازنگری قانون
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قانونگذارانۀ واليت فقیهاند .عمدهترين احزاب فعال در دستۀ اول :حزب جمهوری

اساسي تحقق يافته است.
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1

34۶
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شبکههای اجتماعی :در مطالعۀ شبکۀ اجتماعي واحد تحلیل يک رابطه است .در اينجا
شبکۀ روابط در سه سطح مطالعه شدهاند :رابطۀ حزبي ،رابطه در قالب نهادهای انقالبي ،و رابطۀ
نهادیِ رسمي.
ی سیاسي مطرح
شبکههای اجتماعي در اين تحقیق در ارتباط با دو دسته نیرو ِ
ميشوند که هر يک ميکوشند بهواسطۀ شبکهها مردمِ خود را جهت مشروعیتبخشي به
پروژة هژمونیک شکلدهي به دولتِ مطلوب خود ساماندهي کنند .داللتِ مصداقي منبع
ي
ارتباطي برای نیروی سیاسي باورمند به اسالمگرايي فقاهتي در شبکههای اجتماع ِ
عمودی متبلور مي شود و اين خود بر دو نوع است :سازمانيافته ،و غیرسازمانيافته .نوع
سازمانيافته در نهادهای انقالبي که با فرمان آيتاهلل خمیني تشکیل و «جوشیده از بطن
کنترلشده ،راهپیماييها و نماز جمعهها مشخص ميشود .داللت مصداقي منبع ارتباطي
برای نیروی سیاسي غیرباورمند به اسالمگرايي فقاهتي در احزاب و مطبوعات آزاد،
برگزاری انتخابات و رفراندوم آزاد و همینطور برگزاری تظاهرات و جلسات ايمن و
شبکههای اجتماعي افقي مشخص ميشود.
روش تجربه :اين تحقیق موردمحور است .بعد از تحلیل درونموردی ،تحلیل
بینموردی صورت خواهد گرفت .تحلیل موردمحور يعني اين تحقیق ناظر بر رابطۀ
مجموعهای 11است که بر تحلیل روابط مجموعهای 12تمرکز دارد .مفهوم کلیدی رابطۀ
مجموعهای ،مفهوم زيرمجموعه 13است .اگر تئوری ميگويد عاملیت کاريزما ـ حاکم به همراه
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ملت» خوانده ميشدند ،9تبلور مييابند 10.نوع غیرسازمانيافته با شرکت در انتخاباتهای

منابع ساختاری شروط الزم شکلگیری دولت تا ِم کیفياند ،در شروط کافي بايد به عللي
14

ساعي.)1392 ،

34۷
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پرداخت که بهتنهايي نميتوانند به شکلگیری دولت تام کیفي منجر بشوند (Ragin, 2008؛
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تحلیل در دو سطح انجام شده است :تحلیل دروندوره ای با استفاده از تکنیک تحلیل
روايتي و تحلیل بیندوره ای با تحلیل تبییني يا علّي انجام شده است .برای تبیین علي از
علیت همايندی چندگانه 1۵استفاده شده که در آن ترکیبهای مختلف شروط علي ممکن
است نتیجۀ معین 1۶را تولید کنند .مفهوم چندگانه بر مسیرهای علي مختلف داللت دارد.
مفهوم همايندی 1۷به اين اشاره دارد که هر مسیر از ترکیبي از شروط علي تشکیل شده است
(Ragin & Rihoux, 2009؛ ساعي .)1392 ،عالوهبر اين تکنیک ،از تکنیک تحلیل روايتي
تاريخي 1۸نیز برای روايت مدارهای سیاسي 19و فرايندهای خاصي که به تولید معلول منجر
شدهاند ،استفاده شده است .در تحقیق ما که پنج شرط علّي حضور دارد ،ترکیب علّي برابر
است با  .F=ABC1 C2 Dبه اين معنا که حضور شرط علي  Aوقتي که با چهار شرط علي

ي
ی تشکیل بدنۀ اجراي ِ
واحد تحلیل :در اين تحقیق واحد تحلیل مبتنيبر دورهها ِ
دولت از  13۵۷تا  13۶۸است که از چهار دوره دولتسازی تشکیل شده است .اين
دورهها در قسمت تحلیل تجربي آمده است.
تحلیل تجربیِ توصیفی
نقطه آغازين اين تحقیق 23 ،دی 13۵۷است که در اين لحظۀ تاريخي ،رهبر انقالب 13۵۷
فرمان تشکیل شورای انقالب را صادر کرد 20.در  21دی  13۵۷شاپور بختیار توسط
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 C 1 ،Bو  C 2و  Dترکیب شده باشد ،به نتیجۀ معین منجر ميشود.

نمايندگان مجلس بیست و چهارم بهعنوان نخستوزير انتخاب شد .همزمان با
شکلگیری دولت بختیار ،شورای سلطنت نیز تشکیل شد .در واکنش به اين حادثه،
نهادهایِ حکومت پهلوی ،دولت بختیار ،شورای سلطنت ،مجلس نمايندگان و مجلس
34۸
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آيتاهلل خمیني در  23دی همان زمان شورای انقالب اسالمي را تشکیل ميدهد و همۀ

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار

سنا را «غیرقانوني» ميخواند .در فرمان تشکیل شورای انقالب آيتاهلل خمیني از ارتش
خواسته است از کودتایِ احتمالي جلوگیری کند و وظیفۀ شورای انقالب را آماده کردن
اوضاع برای يک دولت انتقالي خوانده است و درعینحال از مردم ميخواهد که به
تظاهرات و اعتصابات خود ادامه دهند .21رهبر انقالب در  12بهمن  13۵۷به ايران باز
ميگردد و در  1۶بهمن فرمان تشکیل دولت موقت را توسط مهدی بازرگان صادر
مي کند .در اين فرمان دولت موقت سه وظیفه دارد :برگزاری رفراندوم ،تشکیل مجلس
مؤسسان و مجلسي منتخب از نمايندگان ملت 22.در  19بهمن دولت بازرگان با بهکار
انداختن وزارت خارجه از طريق کارکنان اعتصابي و تعیین سفیر« ،تقاضای شناسايي
جهاني» ميکند .درعین حال مذاکرات بازرگان با افسران ارشد ارتش ازسر گرفته ميشود.
راهپیمايي مردم حمايت خود را از دولتِ موقت بازرگان اعالم ميکنند و در قطعنامهای
که از سویِ جامعۀ روحانیت مبارز خوانده ميشود اين راهپیمايي بهنام راهپیمايي رأی
اعتماد به بازرگان نامگذاری ميشود و مردم از ارتش ميخواهند تا از دولت بازرگان
پشتیباني کند 23.شورای عالي ارتش در عصر  22بهمنماه با صدور بیانیهای اعالم ميکند
که نظام شاهنشاهي در ايران منقرض شد و راه برای استقرار رژيم جمهوری هموار
شد.

24

رفراندوم تغییر رژيم سلطنتي به رژيم جمهوری اسالمي در  11و  12فروردين  13۵۸به
شیوهای که شورای انقالب مشخص کرده است و با پرسشي بسته به اين شکل که جمهوری
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در همان روز بار ديگر مردم «راهپیمايي رأی اعتماد به بازرگان» صورت ميدهند .در اين

اسالمي ،آری يا نه ،برگزار ميشود .آيتاهلل خمیني پیش از برگزاری رفراندوم با مهدی
ت احزاب
نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بیشتر دفاع ميکند .درنهايت با وجود مخالف ِ
349
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بازرگان که از جمهوری دموکراتیک اسالمي سخن گفته بود مخالفت و از جمهوری اسالمي

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

مختلفي چون جبهۀ ملي ،حزب خلق مسلمان ،چريکهايي فدايي خلق ،سازمان مجاهدين
خلق ،2۵انتخابات بهصورت بسته و بدون پرسش باز از چیستي رژيم آينده برگزار ميشود.
آيتاهلل خمیني در  12فروردين با صدور پیامي خطاب به ملت ايران تشکیل جمهوری
2۶

اسالمي ايران را رسماً اعالم ميکند و اين روز را روز «حکومت اهلل» ميخواند.

میانِ دولت و شورای انقالب دربارة چگونگي برگزاریِ مجلس بررسي قانون اساسي
اختالف وجود دارد .دولت اما نميخواهد به نظر شورای انقالب مبنيبر تشکیل مجلسي
مشورتي (خبرگان) تمکین کند 2۷.يداهلل سحابي وزير مشاور دولت در امور طرحهای
انقالب در  19خرداد 13۵۸اعالم ميکند که شکلگیری مجلس مؤسسان منتفي است و
مجلسي «مشورتي» با حضور تقريباً چهل نفر تشکیل ميشود که مجلس مؤسسان خواهد
 2۶خرداد نیز بیان ميکند که هم آيتاهلل خمیني درمورد پیشنويس قانون اساسي نظراتي
30

دارند و هم مجلس ميتواند پیشنويس را تماماً رد کند.

باوجود مخالفت ها و درگرفتنِ ندایِ تحريم از سوی نیروهای غیرباورمند به
اسالم گرايي فقاهتي در صورتِ برپايي مجلسي مشورتي به جایِ مجلس مؤسسان با
حضور نمايندگاني از اقشار مختلف ملت ،31آيتاهلل خمیني در  2۷خرداد  13۵۸در
ديدار با جامعۀ وعاظ تهران بر تبديل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان (مجلسي
مشورتي) صحه ميگذارد و ميگويد مجلسي که تشکیل ميشود ،کاری ندارد جز آنکه
قانون اساسي را رنگي اسالمي ببخشد 32.انتخابات  12مرداد و باوجود انصراف برخي از
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بود 2۸.با اعالم شکستِ دولت از شورای انقالب ،مخالفتها شدت ميگیرد 29.سحابي در

نیروهای غیرباورمند به اسالمگرايي فقاهتي ،چون نامزدهايي از جبهۀ ملي ،برگزار
ميشود.

33

اعتراض به نتايج انتخابات قابلتوجه است ،چراکه اکثريت برگزيدگان از

3۵0
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حزب جمهوری اسالمياند .در  23مرداد حزب به همراه  2۸گروه مؤتلف اسالمگرايش،
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ت
بیانیه ای به نشانۀ پیروزی قاطع در انتخابات منتشر کرده و از اعتماد مردم به لیس ِ
کانديداهای برگزيدة امام تشکر ميکند 34.آيتاهلل خمیني نیز در  24مرداد  13۵۸نتايج
انتخابات را تأيید کرده و طي نگارش نامهای به مجلس خبرگان قانون اساسي از ايشان
ميخواهد که قانون اساسي را «صددرصد» اسالمي کنند و توجه به پیشنهادهای مخالف
اسالم را خارج از حدود وکالت نمايندگان برميشمرد.

3۵

مجلس خبرگان قانون اساسي در  2۸مرداد با حضور  ۷۵نماينده کار بررسي
پیشنويس را براساس فرمان آيتاهلل خمیني آغاز ميکند تا آن را اسالمي کند .در اين
مجلس اختیارات رئیسجمهور در اصول  9۵ ،93 ،90و  140پیشنويس قانون اساسي
تماماً جزو اختیارات ولي فقیه ،ذيل اصل  110قانون اساسي جا ميگیرد .همینطور اصل
امامت امت به فقیه عادل ،باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدير و مدبر واگذار ميشود.
درعینحال براساس اصل  ۵۷قانون اساسي قوای مقننه ،مجريه و قضائیه تحتِ امر او
قرار ميگیرند و مطابق با اصل  ۶0قانون اساسي رئیسجمهور قوة مجريه را با رهبری
شريک ميشود (صورت مشروح مذاکرات قانون اساسي :13۶3 ،جلد  1و .)2
دورة دولت موقت با پذيرش استعفای مهدی بازرگان در  14آبان  13۵۸از سوی
آيت اهلل خمیني پايان يافت .بازرگان در اعتراض به نداشتن اختیارات کافي در دولت و
مداخلۀ مستمرِ نهادهای انقالبي ،از جمله کمیتهها ،سپاه ،شورای انقالب و دانشجويان
پیرو خط امام ،از سمت خود کناره گرفت (بازرگان )13۶2 ،و ادارة امور برای برگزاری
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 ۵به قانون اساسي افزوده ميشود که مطابق با آن در زمان غیبت وليعصر واليت امر و

رفراندوم قانون اساسي ،انتخابات رياستجمهوری و انتخابات مجلس شورای ملي از
سوی آيتاهلل خمیني به شورای انقالب واگذار شد 3۶.رفراندوم قانون اساسي در  11و

3۵1
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 12آذر  13۵۸توسط شورای انقالب و بهرغم همۀ مخالفتهايي که با گنجاندن اصول
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مرتبط با واليت فقیه در قانون اساسي از سویِ احزاب غیرباورمند به اسالمگراييِ فقاهتي
صورت ميپذيرد ،3۷برگزار ميشود و نتیجۀ آن را آيتاهلل خمیني در  23آذر امضا
ميکند 3۸.به اين ترتیب اولین مرحلۀ شکلگیری دولت با تأسیس قانون اساسي جديد
محقق ميشود.
39

از  29آذر  13۵۸ثبتنام در انتخابات اولین دورة رياستجمهوری آغاز ميشود.

آيتاهلل خمیني با صدور فتوايي در  29دی  13۵۸اعالم ميکند که هر کس در رفراندوم
قانون اساسي رأی نداده باشد ،نميتواند نامزد رياستجمهوری شود و به اين ترتیب
مسعود رجوی ،کانديدای حزب مجاهدين خلق از انتخابات کنارهگیری ميکند۵ 40.
بهمن انتخابات برگزار و  ۸بهمن پیروزی ابوالحسن بنيصدر قطعي ميشود .آيتاهلل
خمیني در  1۵بهمن رياستجمهوری بنيصدر را تنفیذ ميکند.

اولین انتخابات مجلس شورا در  1۶بهمن  13۵۸بنابر مصوبۀ شورای انقالب دو
مرحلهای اعالم ميشود ،بهنحوی که تنها کسي که اکثريت رأی را از مجموع
رأیدهندگان بهدست آورده باشد ميتواند صاحب کرسيای در مجلس شود .بهرغ ِم
مخالفتهای احزاب غیرباورمند به اسالمگرايي فقاهتي به انتخابات دومرحلهای ،42اولین
دورة آن در  24اسفند  13۵۸و دومین دورة آن در  19ارديبهشت  13۵9برگزار ميشود.
باوجود اعتراضات بسیار نسبتبه تقلبات گسترده در مناطق مختلف ،آيتاهلل خمیني
نتايج انتخابات را تأيید ميکند و از نمايندگان ميخواهد که ضمنِ حرکت در مسیر
اسالم خوفي از چپ و راست نداشته باشند 43.مجلس در  ۷خرداد  13۵9بازگشايي
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ميشود .دومرحلهای بودن انتخابات مجلس شورا ازيکسو و اعتراضات به نتايج
انتخابات ازسویديگر ،44رئیس جمهور را روياروی حزب جمهوری اسالمي و مؤتلفان

3۵2
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باورمند به اسالم گرايي فقاهتي قرار داد .او هم با برگزاری انتخابات دومرحلهای مخالف
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4۵

بود

و هم پس از انتخابات کمیتهای را برای بررسي به شکايات تشکیل داد که
4۶

گزارششان نه منتشر شد و نه اثری بر روند شکلگیری مجلس گذاشت.

بعد از تشکیل مجلس ،آيتاهلل خمیني در  29تیرماه طي صدور فرماني به مجلس از
ايشان ميخواهد تا تنها به نخستوزيری انقالبي و مکتبي رأی بدهند و در اين باره
مقابل رئیسجمهور نیز نرمش نکنند 4۷.درنهايت باوجود ناکامي رئیسجمهور در معرفي
نامزد خود به مجلس ،4۸محمدعلي رجايي نامزد مرجح حزب جمهوری اسالمي به
مجلس از سوی رئیسجمهور معرفي ميشود و در  20مرداد  13۵۸از مجلس رأی
اعتماد ميگیرد و اين درحالي است که بر اختالف میان رئیسجمهور و نخستوزير
حتي نمايندگان مجلس نیز صحه گذاشتند.

49

دولت رجايي در  20شهريور  13۵9با رأی اعتماد از مجلس و با هفت وزارتخانۀ خالي
که محل مجادله با رئیسجمهور است ،شروع به کار ميکند ۵0.اين کابینۀ ناتمام تما ِم
ماههای باقيمانده از همکاری رئیسجمهور و نخستوزير را در تنشي مداوم فرو ميبرد.
رجايي خود را متعهد ميداند که تنها کساني را در سمتهای کلیدی بنشاند که در عمل
ملتزم به واليت فقیه و در نهادهای انقالبي مشغول به فعالیتاند ۵1.اين درحالي است که
بنيصدر نزديکي قابلتوجهي به سازمان مجاهدين خلق و مليگرايان دارد و همواره
تالش کرده است تا نهادهای انقالبي را تحت تصمیمگیری دولت قرار دهد.
ت ناتمامي کابینه را آشکارا اعالم کند .در
بنيصدر عالقۀ بسیاری داشت که عل ِ
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مجادله بر سر شکلدهي به کابینه بینِ رئیسجمهور و نخستوزير شدت مييابد.

سخنرانيهای متعددی خطاب به عموم مردم اختالفات را بیان ميکرد .دو سخنراني مهم
او در سال  13۵9در  1۷شهريور ،سالروزِ کشتار رژيم شاه در میدان ژاله ،در دانشگاه

3۵3
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تهران ۵2و در  2۸آبان ،روز عاشورا ،در میدان امام حسین برگزار ميشود ۵3.در اين
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سخنرانيها او ضمن اشاره به تنگنظری های حزب جمهوری اسالمي ،از وجود شکنجه
در زندان ها سخن گفت و همین امر خشمِ شورای عالي قضايي و حزب و متحدانش را
برانگیخت .آيتاهلل خمیني بارها بنيصدر را از آشکار کردن اختالفات برحذر ميدارد

۵4

و عدم توجه بنيصدر موجب ميشود آيتاهلل بنابر گفتۀ هاشمي رفسنجاني ،رئیس وقت
مجلس ،نسبتبه حمايت از بنيصدر بيرغبت شود (هاشمي رفسنجاني.)13۸۵ ،
گ
حادثۀ  14اسفند  13۵9نقطۀ اوج بحران بود .بنيصدر به مناسبتِ سالگرد مر ِ
مصدق در دانشگاه تهران سخنراني ميکند و الگویِ حکمرانيِ خود را الگویِ مصدق
ميانگارد و تیغِ تند انتقاداتش را بهسمت مخالفانش در قوایِ حاکم ميگیرد ۵۵.میان
هواداران او ،میلیشیایِ مجاهد و فدايي ،با هوادارانِ نخستوزير ،اعضایِ سپاه پاسداران
فرماني  10مادهای که در آن دستور داده بود يک هیئت حل اختالفِ سهنفره برای
ازبینبردن مسائل حلناشدني ،ازجمله انتخاب وزير برای وزارتخانههای باقيمانده،
تشکیل شود ،مي کوشد تا شدت تنش را کاهش دهد .اين هیئت شامل يک نماينده از
آيتاهلل ،مهدوی کني ،يک نماينده از بنيصدر ،آيتاهلل اشراقي ،و يک نماينده از رجايي،
محمدعلي يزدی بود .در اين فرمان آيتاهلل خمیني بيطرفي را نسبتبه طرفهای
درگیر حفظ کرده و خواهانِ پایبندی همۀ احزاب و همۀ مسئوالن به قانون اساسي شده
بود و بنا را بر آن گذاشته بود که در صورتِ تخلف و تعدی هر کس از وظايف
قانونياش ،موضوع موردبررسي قضائي واقع شود.

۵۶
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و کمیتهها ،درگیری شديدی صورت ميپذيرد .آيتاهلل در  2۵اسفند  13۵9با صدور

بنيصدر بعد از حادثۀ  14اسفند  ،13۵9از نخستوزير و مشاورش در امور
اجرايي ،بهزاد نبوی به دادسرایِ عمومي تهران بهسبب نقض اصول قانون اساسي

3۵4
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درخصوص آزادسازی گروگانها پیش از موافقت رئیسجمهور شکايت ميکند ۵۷.اين
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شکايت تنش درون قوة مجريه را به مرحلۀ قضائي ميرساند .دربرابر ،هیئت دولت دو
اليحۀ مهم را برای کاهش اختیارات رئیسجمهور به مجلس ميبرد )1 :اليحۀ سرپرستي
وزارتخانههای بيوزير به دست نخستوزير و )2اليحۀ لغو فرمان همايوني که مطابق
با آن رئیسجمهور ديگر نميتوانست رئیس کل بانک مرکزی را تعیین کند ۵۸.بهدنبا ِل
صدور اطالعیۀ دادستاني کل انقالب جهت تحديد فعالیت احزاب و روزنامهها در 20
ی
فروردين 13۶0۵9تنش رئیسجمهور با شورای عالي قضائي شدت مييابد .او از سو ِ
رئیس ديوان عالي کشور متهم به نقض قانون و دخالت در امور مرتبط با قوة قضائیه
ميشود ۶0.به اين ترتیب تقريب ًا در پايان ارديبهشت  13۶0رئیسجمهور تماماً روبهروی
دولت ،مجلس و شورای عالي قضائيای که همگي در يدِ قدرت باورمندان به
مطبوعاتي از لزوم برگزاری رفراندوم میان خود و قوای حاکم سخن ميگويد و به اين
ترتیب تنش را به سطح جدیتری هدايت ميکند ۶1.آيتاهلل خمیني در  ۶خرداد ضمن
مخالفت با سخن او ،کسي را که به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان تمکین
نميکند ،مفسد فياالرض ميخواند ۶2و هیئت حل اختالفي که به فرمان امام تشکیل
شده بود ،در  11خرداد رئیسجمهور و روزنامههای انقالب اسالمي (روزنامۀ
رئیسجمهور) ،میزان (روزنامۀ نهضت آزادی) ،آرمان ملت و پیام جبهۀ ملي را متخلف
۶3

معرفي ميکند.

در  1۷خرداد 13۶0دادستان انقالب تهران روزنامههای انقالب اسالمي ،میزان و پیام
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اسالمگرايي فقاهتي قرار دارد ،قرار ميگیرد .بنيصدر در  30ارديبهشت در يک مصاحبۀ

جبهه ملي را توقیف ميکند و بنيصدر در پاسخ مردم را به مقاومت و حضور در صحنه
فراميخواند و از ايشان مي خواهد تا هر يک ،يک روزنامۀ انقالب اسالمي باشند تا

3۵۵
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دربرابرِ انحصارطلبان و زورگويان بايستند و نگذارند که انقالب ضداستبدادی و
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آزادیخواهانهشان به دستِ ايشان تصاحب شود.

۶4

آيتاهلل در  20خرداد با صدور

فرماني بنيصدر را از مقام جانشیني فرماندهي کل قوا عزل ميکند.

۶۵

همزمان با

تظاهرات مخالفا ن وضعِ موجود که براساسِ فراخوان جبهۀ ملي و همراهي گروههايي
چون سازمان مجاهدين خلق در  2۵خرداد گردهم آمده بودند ،آيتاهلل خمیني جبهۀ
ملي را مرتد اعالم کرده و از بنيصدر ميخواهد مسیر خود را جدا کند ۶۶.بنيصدر اما
به ماندن سمتِ مخالفان نیروهای باورمند به اسالمگرايي فقاهتي ادامه ميدهد .او در
نامهای که به امام مينويسد به ايشان ميگويد که او رئیسجمهور همۀ مردم است و بايد
امکان اعتراض به همۀ احزاب و گروهها داده شود ۶۷.طرح عدم کفايت سیاسي بنيصدر
در  30خرداد در مجلس مصوب ميشود ،۶۸آيتاهلل خمیني در  31خرداد بنيصدر را از
بنيصدر را صادر مينمايد .۷0دومین مرحلۀ تحقق شکلگیری دولت با ناممکنشدن
رياستجمهوریِ غیرفقاهتي صورت ميگیرد.
بعد از عزل بنيصدر ،امور مربوط به رياستجمهوری تا انتخابات جديد زير نظر سه
قوه اداره ميشود ۷1.رؤسای سه قوه شورای رياستجمهوری تشکیل ميدهند و در
جلسۀ  3تیر اعالم ميکنند که انتخابات رياستجمهوری  2مرداد برگزار ميشود و در
اين لحظۀ تاريخي ميبايست به استناد اصل  130قانون اساسي نامهای به شورای نگهبان
نوشته شود که طبق اصل  ،99نظارت بر انتخاب رئیسجمهور را برعهده گیرد .اين
نخستین بار است که شورای نگهبان وظیفۀ بازرسي و تعیین صالحیت را عهدهدار
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رياستجمهوری معزول ميکند

۶9

و دادستان کل انقالب در  1تیر فرمان دستگیری

ميشود .۷2در آغاز دورة دوم انتخابات رياستجمهوری از سویِ هواداران خط امام سه
اتفاق مهم رخ ميدهد )1 :رئیسجمهور ميبايست «خط» امامي باشد؛ )2شرکت در

3۵۶

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1

ی آيتاهلل خمیني و پیروانش در
انتخابات رياستجمهوری يک تکلیف شرعي از سو ِ

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار

قوایِ حاکم انگاشته ميشود؛  )3رئیسجمهور مقامي تشريفاتي است و اگر بخواهد
گمان برد که شخص اول مملکت است ،ديکتاتوری ظهور ميکند و رئیسجمهور شاه
ميشود ۷3.برای نخستینبار پیش از انتخابات در نماز جمعهها رئیسجمهور آينده از
پیش مشخص است و انتخابات يک تکلیف فرض ميشود ۷4.شورای نگهبان از بین ۷1
نفر که برای انتخابات رياستجمهوری ثبت نام کرده بودند ،چهار نفر را تأيید صالحیت
ميکند :محمدعلي رجايي ،عباس شیباني َ،علي اکبر پرورش ،و حبیباهلل عسگر
اوالدی ۷۵.همۀ احزاب و گروههای باورمند به اسالمگرايي فقاهتي از رياستجمهوری
محمدعلي رجايي حمايت ميکنند ،چراکه او در خط امام امت است و انتخابش
وظیفهای ديني است ۷۶.رجايي نیز پیش از برگزيده شدن در مصاحبهای مطبوعاتي بیان
را دارد و او ميخواهد رئیسجمهوری را که از نظر قانوني محدود است ،تحقق بخشد.

۷۷

در  ۵مرداد  13۶0آراء رجايي ،نخستوزير پیشین موردتوافق نیروهای خط امام13 ،
میلیون اعالم شده و درحاليکه هنوز رئیسجمهور در مجلس سوگند ياد نکرده و مراسم
تنفیذ نیز اجرا نشده ،نخستوزيری باهنر قطعي اعالم ميشود.

۷۸

حزب با نشاند ِن

محمدجواد باهنر ،دبیرکل حزب بعد از بهشتي ،در مقام نخستوزير توانست اقتدار خود
را درونِ قوة مجريه به نمايش بگذارد .از سوی ديگر کابینۀ نخستوزير از سه گرو ِه
سیاسي پیروِ خط امام انتخاب شدند :حزب جمهوری اسالمي ،جامعۀ روحانیت مبارز و
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ۷9.آيتاهلل خمیني در مراسمِ تنفیذ رجايي او را مسئول
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ميکند که رئیس جمهور از حیث قانوني مقامي محدود است و تنها نقش هماهنگکننده

شکل دادن به دولتي برميشمرد که مبنايش مستضعفان باشد و طبقهای را که در طو ِل
تاريخ بهشمار نیامدهاند ،خدمترساني کند .آيتاهلل خطاب به رجايي ميگويد که به اين

3۵۷
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 13میلیون رأی غره نشود.

۸0
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در  ۸شهريور همان سال رجايي و باهنر با بمبگذاری سازمان مجاهدين خلق در
دفتر نخستوزيری کشته ميشوند .در  11شهريور آيتاهلل مهدوی کني ،که از سوی
شورای موقت رياستجمهوری به مجلس بهعنوان نخستوزير موقت معرفي ميشود ،از
مجلس نیز رأی اعتماد ميگیرد ۸1.مجلس در  12شهريور نیز به کابینۀ او رأی اعتماد
ميدهد .مهدوی کني اعالم ميکند که برنامههای دولت ادامۀ کار دولت شهید باهنر
ت بدنۀ اجراييِ تماماً فقاهتي به
است ۸2.تحقق سومین دورة شکلگیری دولت با ساخ ِ
پايان ميرسد.
بنابر خاطرات هاشمي رفسنجاني ،آيتاهلل خمیني در سومین دورة انتخابات
رياست جمهوری اجازه داد تا يک روحاني برای اين سمت نامزد شود (هاشمي
۸3

رياستجمهوری از سوی شورای نگهبان آغاز ميشود.

در  29شهريور اسامي

کانديداهای تأيیدصالحیتشده اعالم ميشود که همگي آنها عضو حزب جمهوری
اسالمي و جمعیت مؤتلفۀ اسالمياند :سیدعلي خامنهای ،مهدوی کني ،علياکبر پرورش،
دکتر غفوری ،زوارهای .۸4درنهايت مهدوی کني بهنفع سیدعلي خامنهای از انتخابات
کنارهگیری ميکند و به اين ترتیب همۀ احزاب اسالمگرایِ فقاهتي ،شامل جامعۀ
روحانیت مبارز که مهدوی کني را نامزد کرده بود ،از سیدعلي خامنهای دبیر کل وقت
حزب جمهوری اسالمي حمايت ميکنند ۸۵.بنابر آمار رسمي در  11مهر  13۶0آيتاهلل
خامنهای با  1۶میلیون رأی ،و عبور از رأی بنيصدر ،انتخاب شد .در  1۷مهرماه رأی
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رفسنجاني ،13۷۸ ،ص .)221 .از  24شهريور بررسي صالحیت  44کانديدای

ملت به خامنهای توسط امام تنفیذ ميشود .آيتاهلل رسالتِ دورة خامنهای را جز مسئلۀ
هماهنگي قوا ،که پیشتر نیز برعهدة رئیسجمهوری بوده است ،آن ميداند که «حزباهلل
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] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1

را به جایِ احزاب و گروههای شیطان» بنشاند.

۸۶
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بااين حال باوجود يکپارچگي در ساخت قوة مجريه بین احزاب و گروههای باورمند
به اسالمگرايي فقاهتي نخستین اختالف بر سر انتخاب نخستوزير بروز ميکند.
نخستوزير موردنظر رئیسجمهور ،علي اکبر واليتي ،نميتواند از مجلس رأی اعتماد
بگیرد ۸۷و جناحِ چپ سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ،که هنوز به اين عنوان شناخته
نميشد ،موفق شد تا میرحسین موسوی را به عنوان نامزد مطلوب خود به رئیسجمهور
تحمیل کند .میرحسین موسوی با  11۵رأی موافق 4۸ ،رأی مخالف و  30رأی ممتنع از
مجلس رأی اعتماد ميگیرد ۸۸.بنابر گفتۀ علياکبر محتشميپور ،وزير کشور دورة دوم
نخستوزيری موسوی ،بعد از تابستانِ  13۶0و درواقع بعد از آيتاهلل بهشتي ،حزب
جمهوری اسالمي نیز به دو دسته تقسیم شد :دستۀ اول که تحصیلکردگان حزب بودند
اقتصادی راست و نزديک به مؤتلفه بهشمار ميرفتند که پیوند مستحکمي با رهبری
جامعۀ روحانیت مبارز داشت (محتشميپور ،13۷9 ،ص .)2۸ .در اين میان رئیسجمهور
نمايندة جناح راست و نخستوزير نمايندة جناح چپ بود.
مهمترين تنش در دورة چهارم شکلگیری دولت به فهمِ نیروهای باورمند به
اسالمگرايي فقاهتي از جايگاهِ حکم اولیه و ثانويه برميگشت .قوانیني که در مجلس
مصوب ميشد ،از سوی شورای نگهبان بهعلت عدم تطابق با شرع رد ميشد .غالباً نیز
پایِ مسئلۀ مالکیت و رعايت حدود آن که جزو احکام اولیه بهشمار ميرفت ،در میان
بود .در  19مهر  13۶0در پاسخ به درخواست رئیس مجلس شورای اسالمي ،امام با
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گرايشهای چپگرايانه داشتند و دستۀ دوم که به بازاریها نزديک بودند ،از حیث

استفاده از «اصل واليت فقیه» اختیارات تازهای به مجلس ميدهد ،به اين ترتیب که
هرگاه ضرورتِ حفظ و صالح جامعۀ اسالمي اقتضا کند و اين امر را دو سوم نمايندگان
] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1
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مجلس شورای اسالمي تشخیص دهند ،يک حکم اولیه در قانونگذاری ميتواند جای
۸9

خود را بنابر مدتي معین و محدود به حکم ثانويه دهد.

هیئت دولت به همراه متحدانش در مجلس با اهمیتي که رسیدگي به مستضعفان برای
نظام اسالمي داشت ،همۀ تالشش را ميکرد تا قوانیني چون اليحۀ لغو مالکیت اراضي،
اليحۀ موجر و مستأجر ،اليحۀ بازرگاني خارجي و همۀ لوايح و طرحهايي اينچنیني را
بهواسطۀ بهرهگیری از معنایِ حکم اولیه به پیش ببرد که در شورای نگهبان به بنبست
خورده بود 90.بااين حال فقهای شورای نگهبان چندان موافقتي بر اين امر نداشتند که )1
آيا ضرورت را نمايندگان مجلس ميتوانند تشخیص دهند؛  )2آيا حکم ثانويه ميتواند
در قانونگذاری جایِ حکم اولیه را بگیرد و دستِ دولت بهمثابۀ طرف سوم يک قرارداد
مسئله سبب مخالفت شديد جناح راست به همراه شورای نگهبان با نخستوزيری
میرحسین موسوی در دورة دوم رياستجمهوری سیدعلي خامنهای شد .تفاوتي که اين
دوره با دورههای قبل داشت در آن بود که از جهت همراهي و هماهنگي دولت با
نهادهای انقالبي بین رئیسجمهور و نخستوزير اختالف نظری وجود نداشت ،92با اين
قید که رئیس جمهور نهادهای انقالبي را در راستای رفعِ استضعاف فرهنگي و نه
اقتصادی ميفهمید

93

و از اينجا مسیرش از نخستوزير جدا ميشد .دورة چهارم

شکل گیری دولت با برجاماندن اختالف بر سر جايگاهِ حُکم در قوای حاکم بهپايان
ميرسد.
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در دادوستدهای اقتصادی باز و مالکیت فردی تحتالشعاع آن واقع شود 91.اين دو

چهارمین انتخابات رياستجمهوری در  2۵مرداد  13۶4برگزار ميشود و
رئیسجمهوریِ مجدد خامنهای در  2۷مرداد مسجل ميشود .خامنهای با توجه به آنکه
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 ۸۸درصدِ آرای شرکتکنندگان را در انتخابات به خود اختصاص ميدهد ،94درپي آن
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برميآيد تا از ابهام اقتدار خود که در قانون اساسي ريشه دارد ،جلوگیری کند و بگويد
هیچ قید مصرحي برای او وجود ندارد که نخستوزير و کابینۀ دلخواه خود را انتخاب
نکند (سیدجواد ورعي ،13۸۵ ،صص۷۵۷ .ـ .)۷۵۸بااينحال ،نظر رهبر انقالب ،آيتاهلل
خمیني ،نسبتبه میرحسین موسوی مثبت است (هاشمي رفسنجاني ،13۸۸ ،ص.)229 .
رئیسجمهور ناگزير ميشود در  1۸مهر  13۶4میرحسین موسوی را مجدد به عنوان
نخستوزير به مجلس معرفي کند 9۵.پس از آنکه آيتاهلل در پاسخ به نامۀ  13۵نفر از
نمايندگان مجلس نظر خود را نسبتبه موسوی مثبت اعالم ميکند 99 ،9۶نفر از
نمايندگان مجلس ،متعلق به جناح راست ،همچنان به موسوی رأی اعتماد نميدهند و
نظر امام را ارشادی ميخوانند 9۷.به اين ترتیب در دورة دوم رياستجمهوری همچنان
ميرسد.
اليحۀ قانون کار در بنبستِ شورای نگهبان است .ابوالقاسم سرحدیزاده ،وزير کار
چپگرای کابینه در آذر  13۶۶از امام استفتا ميکند که آيا دولت اين قدرت را دارد تا
روابط کار را ملتزم کند يا خیر .سرحدیزاده درواقع ميخواست بهواسطۀ استفتا از
آيتاهلل خمیني از فرايندِ زمان بر تصويب اليحۀ قانون کار بیرون بزند که از سویِ شورای
ی سرحدیزاده،
نگهبان به مجلس عودت داده شده بود .رهبر انقالب در پاسخ به استفتا ِ
حق دولت برای وضعِ شروط را مجاز ميشمرد 9۸.در  2۶آذر لطفاهلل صافي ،دبیر
شورای نگهبان ،نامهای به آيتاهلل مينويسد تا از حدود اختیارات دولت در بخشهای
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اختالف بر سر شیوة قانونگذاری و نحوة ادارة امور ادامه مييابد تا آنکه سال  13۶۶فرا

اجتماعي ،اقتصادی ،بازرگاني و کشاورزی بپرسد .لطفاهلل صافي در اين نامه مينويسد
که با توجه به استفتایِ وزير کار در  1۶آذر ،دولت برای خود مجاز ميداند که در انواع
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سیاست های عام و کلي وضع کند و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحريم يا الزام کند.
از ديد وی اين نگراني وجود دارد که نظامات اسالم از مزارعه ،اجاره ،تجارت ،عائله و
ساير روابط در معرض منع و تعويض و تغییر قرار بگیرند .صافي از آيتاهلل ميخواهد تا
ت
در اين باره نظر دهند 99.آيتاهلل در پاسخ سمت دولت ميايستد و همۀ آنچه را تح ِ
سلطۀ حکومت است تحتِ عنوان «انفال» قرار ميدهد و دستِ دولت را بهمثابۀ نمايندة
حکومت در اجرای شرط باز ميگذارد و درنهايت از آقايان ميخواهد که به شايعات اين
ي
و آن ،که مخالف نظام جمهوری اسالمياند ،توجه نکنند (همان) .رئیسجمهور از پ ِ
اين پاسخ درپي تخفیف نگرانيهای شورای نگهبان برميآيد و در  11دی در خطبههای
نماز جمعۀ وقت تهران ،شرط الزام کارفرما را در چارچوب احکام اولیۀ اسالم
 .)1993, p.90آيتاهلل در پاسخي که به  1۶دی به سخنان رئیسجمهور در نماز جمعه
ميدهد ،تفسیری بديع از جايگاه حکومت اسالمي ارائه ميکند .او خود حکومت اسالمي
را شعبهای از حکومت رسولاهلل و از احکام اولیه ميشمارد .به اين ترتیب حفظ
حکومت بر همۀ قوانین شرعي اولويت پیدا ميکند و واليت فقیه خود يک حکمِ اولیه
100

ميشود و بنابراين جدال میان حکم ثانويه و حکم اولیه خاتمه ميگیرد.

از پيِ اين تفسیر بديع ،نهاد ديگری برای تشخیص ضرورت به نام شورای تشخیص
مصلحت نظام در  1۷بهمن  13۶۶بنابر فرمان آيتاهلل خمیني شکل ميگیرد که وظیفهای
را که پیشتر به مجلس سپرده شده بود ،عهدهدار ميشود .در اين شورا فقهای شورای
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برميشمرد .درواقع او ميخواهد همۀ قوانین را بسته به احکام اولیه بخواند ( Mallat,

نگهبان ،وزير مربوط (بنابر موضوعِ مناقشه) ،سران سه قوه و دو نماينده از رهبری
حاضرند.

101

بااينحال جدالِ میان نخستوزير و رئیسجمهور خاتمه نمييابد .همزمان
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با لزومِ گرفتن رأی اعتماد هیئت دولت از مجلس سوم شورای اسالمي ،نخستوزير در
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 1۵شهريور  13۶۷از سمت خود استعفا مي دهد .در میانۀ مذاکرات صلح ،اين امر لطمۀ
بزرگي به نظام بهشمار ميآيد .آيتاهلل خمیني از اين امر بسیار برآشفته ميشود و
بازگشت موسوی را بهسمتاش در شکلِ يک «حُکم» عرضه ميکند.

102

میرحسین

ت
موسوی بدون آنکه بتواند امتیازی بهدست آورد ،استعفايش را پس ميگیرد و به سم ِ
103

خود درپيِ حکم آيتاهلل باز ميگردد.

اختالفات حلناشدني رئیسجمهور و نخستوزير و ابهام اقتدارِ اين دو ازيکسو ،و
از سویِ ديگر ابهامِ چگونگي انتخاب ولي فقیه بعد از برکنارشدنِ آيتاهلل منتظری و
ابهامِ جايگاه واليت فقیه در نسبت با ديگر قوا (اينکه پیامهای ايشان ارشادیاند يا در
مقام حکم الزمالعمل) ،در کنار لزوم ايجاد تمرکز بیشتر در ادارة صدا و سیما و قوة
104

رئیسجمهور در  4ارديبهشت  13۶۸صادر کند.

شورای بازنگری بنابر دستور خود آيتاهلل خمیني قید مرجعیت را از اصل  10۷و
رویآوریِ اکثريت مردم را از اصول  ۵و  10۷از قیود انتخاب ولي فقیه حذف ميکند
(صورت مشروح مذاکرات بازنگری ،13۸1 ،ج  .)2اصل  112که مرتبط با مجمع
تشخیص مصلحت نظام است ،در متن قانون مصوب ميشود .اعضایِ اين مجمع را
رهبری خود انتخاب ميکند .قیدِ مطلقه به واليت امر در اصل  ۵۷قانون اساسي افزوده
ميشود و به اين ترتیب قوای سهگانه تحت واليت مطلقۀ امر قرار ميگیرند (همان ،جلد .)3
وظیفۀ تنظیم قوای سهگانه از اصل  113قانون اساسي کسر و به اصل  110قانون اساسي
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قضائیه ،موجب ميشود تا آيتاهلل خمیني دستور تدوين متمم قانون اساسي را به

افزوده ميشود تا نقش ديگری از مقام رئیسجمهوری کاسته شود .شورا درنهايت بین حذف
سمت رياستجمهوری يا نخستوزيری برای ازبین بردن تنش اقتدار در قوة مجريه ،بهعلت
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ميدارد (همان ،ج  .)1به اين ترتیب هرچند تنش درونِ بدنۀ اجرايي دولت کاهش مييابد،
اما همچنان رئیسجمهور در مقابلِ مجلس ضعیف است و توانايي عدم اجرایِ مصوبهای از
مجلس را ندارد و همینطور «قوة مجريه» را با واليت مطلقۀ امر بنابر اصل  ۶0شريک است
و بنابر اصل  ۵۷تحت واليت مطلقۀ امر قرار دارد.
در  ۶مرداد  13۶۸انتخابات پنجمین دورة رياستجمهوری همزمان با انجام همهپرسي
برگزار ميشود .در  ۸مرداد اعالم ميشود که هاشمي رفسنجاني با به دستآوردن حدود 94
درصد آرا رئیسجمهور شده است و اصالحیۀ قانون اساسي نیز با حدود  9۸درصد آرا رأی
مثبت گرفته است 10۵.در  11مرداد ،پس از تأيید نتايج انتخابات و همهپرسي توسط شورای
ش» رئیسجمهوری و براساس اصل
نگهبان ،مقام رهبری اصالحات قانون اساسي را با «نق ِ
خود استعفا ميدهد 10۶.آنگاه در  12مرداد ماه آيتاهلل خامنهای ،اين بار در مقام رهبری ،حکم
10۷

رياستجمهوری هاشمي رفسنجاني را تنفیذ ميکند.
تحلیل تجربی علّی

در تحلیل بیندورهای هر کدام از واحدهای تحلیل بهعنوان يک کل با ديگری مقايسه
ميشود .در تحقیق حاضر پنج دورة تاريخي مبتنيبر وجود پنج بدنۀ اجراييِ دولت ،هر
کدام يک واحد تحلیلاند .با هدف مقايسۀ واحدهای تحلیل چهارگانه ،جدول ارزش زير
ارائه شده است .حضور و غیاب هر کدام از شروط علي در اين تحقیق ،براساس مفاهیم
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 123قانون اساسي برای اجرا به وزير کشور «ابالغ» کرده و سپس از مقام رياستجمهوری

تئوری تحقیق صورت ميپذيرند .معرفهای ناظر بر حضور و غیاب هر کدام از شروط
علي و نتیجه با استفاده از روش تاريخي روايتي بهدست آمدهاند.
دارد 1 ،داللت بر حضور محدود ،نامؤثر و کمتوان ميکند و  2داللت بر حضوری مؤثر
3۶4
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جدول  1براساس ارزشهای  1 ،0و  2کدگذاری شده است 0 .داللت بر غیاب

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار

دارد .هرچند از آنجايي که مطالعۀ ما کیفي است ،اين شدتها بر طیفي قرار گرفتهاند که
ت تاريخي برميآيد.
از تحلیل درونموردی و رواي ِ
جدول  .۱جدول ارزش با پنج شرط علی
ساخت

شبکههای اجتماعی
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۲
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۲

۲
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۲

۲

۲

۲

۲
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۲

۲
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۲

۲

۱

۱

۰

۰

۲

۲

۲

۲

۲

۲

۲

دورۀ پنجم

قضايیه :B۵ ،بازنگری قانون اساسي :C1 .عاملیت کنشگران سیاسي؛  :C11کنشگران سیاسي باورمند
به اسالمگرايي فقاهتي :C12 ،کنشگران سیاسي باورمند به اسالمگرايي غیرفقاهتي (نیروهای هوادار
بنيصدر ،اعضای نهضت آزادی)  :C13 ،کنشگران سیاسي مليگرا :C2 .عاملیت کنشگران اجتماعي؛
 :C21راهپیماييها و میتینگها :C22 ،انتخاباتها :C23 ،شرکت در نماز جمعهها :D .شبکههای
اجتماعي؛  :D1احزاب و گروههای باورمند به اسالمگرايي فقاهتي :D2 ،احزاب و گروههای باورمند
به غیراسالمگرايي فقاهتي (اعم از چپگرايان ،مليگرايان ،اسالمگرايان غیرفقاهتي)  :D3 ،نهادهای
انقالبي.
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توضیح جدول :B :منابع ساختاری؛  :B1قانون اساسي :B۲ ،قوة مجريه :B3 ،قوة مقننه :B۳ ،قوة

مدعای نظری اين تحقیق آن است که شکلگیری دولت از طريقِ ترکیب شروط علي
عاملیت کاريزما ـ حاکم ،منابع ساختاری ،عاملیت کنشگران سیاسي ،عاملیت کنشگران
ترکیبِ شروط علي گفتهشده الگويي از رابطۀ میانِ عاملیتها شکل ميگیرد که به
3۶۵
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اجتماعي و شبکۀ روابط اجتماعي رخ مي دهد .براساس مدل نظری اين تحقیق در

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

شکلگیری دولت تام کیفي يا دموکراتیک منجر ميشود .شواهد تاريخي موجود در
جدول ارزش  1داللت بر آن دارد هر چقدر از دو دورة اول و دوم شکلگیری دولت
فاصله گرفته شده ،از امکانِ شکلگیری دولت دموکراتیک (حضور قدرتمند احزاب،
امکان مشارکت کنشگران سیاسي در عرصۀ شکلگیری دولت) کاسته شده است .در
دورة پنجم احزابِ غیرباورمند به اسالم گرای فقاهتي هم در مجلس شورای اسالمي
(مجلس سوم) و هم در پنجمین انتخابات رياستجمهوری (رد صالحیت مهدی
بازرگان بهدلیل عدم التزام عملي به واليت فقیه) ،حذف شدهاند .با بازنگری در قانون
اساسي فرايند شکل گیری دولت تام کیفي کامل شده است .شواهد تاريخي نشان
ميدهد که در فرايند شکلگیری دولت نهادهای انقالبي قدرتمندند ،حتي احزاب
ی
برقرار ميکنند ،عاملیت کنشگران اجتماعي بهشکل تظاهراتها و انتخاباتها ِ
کنترل شده با توان اثرگذاریِ محدود و مقید نمود مييابد ،جز کنشگران سیاسي باورمند
به اسالم گرايي فقاهتي ديگر کنشگران سیاسي از مسیر مشارکت در فرايند شکلگیری
دولت و عضويت در منابع ساختاری ،قوای حاکم ،محروم ميمانند.
برمبنای شواهد تجربي ارائه شده در جدول ارزش ،معادلۀ ترکیب شروط علي
شکلگیری دولت بدين شرح است:
( :ضعف ساخت دولت تام کیفي و تالش برای رسیدن به ساخت دولتOutcome12 :
(=F (AB2C11C12C13C21C22C23D1D2دموکراتیک)
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واليت محور نیز نوعي نهاد انقالبي تلقي ميشوند که رابطهای عمودی با کاريزما ـ حاکم

(قدرت گرفتن ساخت دولت تام کیفي و عدم تحقق ساخت دولت Outcome۳۴۵:

3۶۶
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) =F(AB1B2B3B4B5C11C21C22C23D1D3دموکراتیک)

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار

در اين دو گزارة منطقي عالمت ضرب اشاره به «و منطقي» دارد .گزارة اول دال بر آن
است که مسیر شکل گیری دولت تام کیفي در دورة اول و دوم با وجودِ احزاب
اسالمگرای غیرفقاهتي و مليگرايان در مسیر شکلگیری دولت (حضور در قوة مجريه و
مقننه) ،امکان مشارکتِ گستردة کنشگران اجتماعي نسبتبه دورههای بعد و همینطور
ضعفِ نهادهای انقالبي در نسبت با دورههای بعد ،با شتاب پیش نميرود .در اين میان
تنشها و جدالهايي درميگیرد که آيتاهلل خمیني بهعنوان يک کاريزما ـ حاکم اين
تنشها را بهنفعِ کنشگران سیاسي و احزاب باورمند به اسالمگرايي فقاهتي و نهادهای
انقالبي هدايت ميکند .به همین دلیل در پايان دورة دوم و همزمان با عزل بنيصدر،
کنشگران سیاسي غیرباورمند به اسالمگرايي فقاهتي امکان مشارکت در قوة مجريه را
مجلس همزمان با انتخابات سوم مجلس شورای اسالمي ،10۸در دورة پنجم ،صورت
ميگیرد.

به همین دلیل و همزمان با حذف بازرگان از پنجمین انتخابات

رياستجمهوری حضور «حتي» نیروهای اسالمگرایِ غیرفقاهتي در مسیر شکلگیری
دولت به بنبست مي خورد .در دو دورة اول عالوه بر آنکه همۀ کنشگران اجتماعي
ق
امکان حضور در خیابان را دارند و به تظاهرات و راهپیمايي ميپردازند ،صحبت از ح ِ
رفراندوم و رجوع به آرای مردم هم در صحنۀ سیاسي حاضر است و هم در متن قانون
اساسي هنوز يکي از اختیارات رهبری بهشمار نميرود .بنابراين در کنار تالش برای
ي
برگزاری انتخاباتي حداکثری ،اهمیت رفراندوم نیز وجود دارد .در دورة پنجم که از پ ِ
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ازدست ميدهند ،بااينحال جلوگیری از احزاب اسالمگرای غیرفقاهتي برای ورود به

دورههای سوم و چهارم ميآيد ،هم انتخابات و حضور مردم در راهپیماييها
کنترلشده تر است و هم حق رفراندوم در بازنگری قانون اساسي از اختیارات رهبری

3۶۷
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مي شود .در عین آنکه نهادهای انقالبي متکثرتر شده و قدرت بیشتری در نسبت با بدنۀ

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

اجرايي دولت يافتهاند .بدين طريق دولت تام کیفي «مردم کنترلشده» خود را ميسازد.
بدين طريق دولت تام کیفي نهتنها در منابعِ ساختاری ،قوای حاکم ،از شبکهسازی
اجتماعي و عاملیت کنشگران سیاسي غیرباورمند و «ملتزم» به اسالمگرايي فقاهتي
جلوگیری ميکند ،بلکه مداوماً «مردم کنترلشده» خود را بازتولید ميکند .بااينحال اين
دولت تام کیفي از آنجايي که دو بدنۀ اجرايي همزمان دارد برای اين تحقیق تحت
عنوان دولتِ تام کیفيِ دوگانه مفهومپردازی ميشود.
نتیجه
براساس يافتههای تجربي ميتوان گفت که در دو دورة نخست شکلگیری دولت امکان
دربارة داللت نظری اين متن ميتوان گفت که عضويت افراد در شبکههای اجتماعي
عمودی و مبتنيبر رابطۀ سلسلهمراتبي با کاريزما ـ حاکم موجب فعال شدنِ عاملیت
کنشگران سیاسي فقاهتمحور ميشود ،به اين ترتیب که ميتوانند در ساخت دولت
مشارکت کنند .از سوی ديگر دولت تام کیفي به ما نشان ميدهد که دولت بعد از
ت
انقالب  13۵۷هرگز بهتمامي بوروکراتیزه نميشود ،بلکه بهواسطۀ مداخال ِ
تصمیمگیرانۀ کاريزما ـ حاکم همواره امکان برهمخوردن قوانین روزمره و عادی ،بنابر
منطق حکم ،وجود دارد .بااينحال از آنجايي که بدنۀ اجرايي اين دولت دوگانه است،
در ايران پس از انقالب با شکلگیری دولت تام کیفي دوگانه روبهرو هستیم.
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حرکت بهسمت شکل دهي به دولتي دموکراتیک بیش از سه دورة بعد مهیا بوده است.

دربارة داللت عملي اين متن ميتوان گفت که تا زماني که شبکههای اجتماعي افقي
نباشد ،روزنامهها و احزاب مخالف آزاد نباشند ،حرکت بهسمت دولت دموکراتیک
3۶۸
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نهادينه نشده است و امکان مشارکت همۀ گروهها و احزاب سیاسي در دولت فراهم
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دشوار خواهد بود .براساس شواهد موجود بايد گفت مشکل دوگانگيِ بدنۀ اجرايي
دولت پايه در خود قانون اساسي جمهوری اسالميدارد .تنش میان هر دو بدنۀ اجرايي
دولت که در دهههای بعد از انقالب  13۵۷شروع شده است ،ادامهدار است .بنابراين
مسیر حرکت به سمت دولتي دموکراتیک از مسیر اصالحات ساختاری در قانون اساسي
ميگذرد.
پینوشتها

مينامیدند (ر.ک :نامۀ آيتاهلل هاشمي رفسنجاني به امام خمیني دربارة اختالفافکنيهای جريان
بنيصدر در .)rafsanjani.ir
 . ۶شبکه های اجتماعي دو نوع ا ند :افقي و عمودی  .شبکه های افقي مانند  NGOوشبکه های
عمودی مانند روابط حامي ـ کارگزار است  .در شبکه های افقي شهروندان با قدرت برابر
عضو يت دارند ،درحالي که در شبکۀ عمودی ،شهرونداني نابرابر از طريق روابط نام تقارن
مبتني بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پیوند دارند (.)Putnam, 1993
7. strategic choices
 .۸احزابي چون حزب تودة ايران و چريکهای فدايي اکثريت (بعد از انشعاب) از آنجايي که موضعي
میانه داشتند و در تنشها در مسیر شکلگیری دولت مشارکت نميکردند ،مواضعشان از اهمیت
چنداني در پیشبردِ تنشها برخوردار نیست.
 .9امام ،کوشش کنید خدمت برای مستضعفین باشد و نه برایِ هوای نفساني ،اطالعات 2۸ ،خرداد
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1. state formation
2. apparatus
3. duality of the executive body
4. embedded
 .۵احزاب و گروههايي که باورمند به نقش قانونگذارانۀ ولي فقیه بودند ،خود را طرفدار اسالم فقاهتي

 ،13۵9ص .12
 .10احزاب اسالمگرای فقاهتي نیز بهمثابۀ يک نهاد انقالبي تلقي ميشدند.

3۶9
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11. set relation
12. the analysis of Set relations
13. subset

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401
 .14در باب شرط الزم و شرط کافي ر.کRagin, 2008 :؛ ساعي1392 ،
15. multiple conjunctural causation
16. the same or specific outcome
17. conjunctural
18. historical narrative analysis
19. political trajectories
 .20ر.ک :کیهان 21 ،دی  ،13۵۷صص  1و  ،2ش .10۶۸
 .21ر.ک :کیهان 23 ،دی  ،13۵۷صص  2و  ،3ش .10۶10
« .22فرمان نخستوزيری مهدی بازرگان» ،آيندگان 1۷ ،بهمن  ،13۵۷ص  ،2ش .32۸2
 .23ر.ک :آيندگان 19 ،بهمن  ،13۵۷ص  ،1ش .32۸4
 .24ر.ک :آيندگان 23 ،بهمن  ،13۵۷ص  1و  ،2ش .32۸۷
 .2۵ر.ک :آيندگان 21 ،اسفند  ،13۵۷ص  ،1ش  3310و آيندگان ۷ ،فروردين  ،13۵۸ص  ، 3ش
 .2۶ر.ک :آيندگان 12 ،فروردين  ،13۵۸ص  1و  ،2ش .3320
 .2۷ر.ک :گفتوگوی اطالعات با دکتر بهشتي ،اطالعات 10 ،آذر  ،13۵۸ص .2
 .2۸ر.ک :آيندگان 20 ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش 32۷1
 .29در  22خردادماه پیرامون نظرخواهي آيندگان از تني چند از مسئوالن و صاحبنظران ،ابوالفتح
بنيصدر دادستان کل کشور اعالم ميکند که «دولت در مقابل عمل انجامشده قرار گرفته است»
(ر.ک :آيندگان 22 ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش .)33۷3
 .30ر.ک :آيندگان 2۶ ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش .33۷۶
 .31ر.ک :آيندگان 21 ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش 33۷2؛ آيندگان 23 ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش 33۷4؛
آيندگان 2۷ ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش .33۷۷
 .32امام خمیني ،ما قانون اساسي اسالم را ميخواهیم 2۸ ،خرداد  ،13۵۸ص  ،1ش .33۷۸
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 .33ر.ک :آيندگان 12 ،و  10مرداد  ،13۵۸صص  1و .2
 .34ر.ک :اطالعات 23 ،مرداد  ،13۵۸ص .2
 .3۶ر.ک :اطالعات« ،متن فرمان امام به شورای انقالب» 1۵ ،آبان  ،13۵۸ص.1
3۷0

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1

 .3۵ر.ک :اطالعات 2۵ ،مرداد  ،13۵۸ص .1

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار
 .3۷برای مثال ر.ک ۷« :پیشنهاد جبهۀ ملي» ،اطالعات 3 ،آبان  ،13۵۸ص .2
« .3۸ديدار کادر برگزارکننده همه پرسي قانون اساسي با امام خمیني» ،اطالعات 24 ،آذر  ،13۵۸ص .2
« .39شرايط تبلیغات کانديدای رياستجمهوری» ،اطالعات 29 ،آذر  ،13۵۸ص .1
 « .40مسعود رجوی از دور مبارزات خارج شد» ،اطالعات 30 ،دی  ،13۵۸ص .10
 .41صحیفۀ امام ،جلد  :12ص .139
 .42ر.ک :اطالعات 13 ،اسفند  ،13۵۸ص .11
 .43صحیفۀ امام ،جلد :12ص 343
 .44ر.ک :پیام جبهۀ ملي 1۷ ،فروردين  ،13۵9ص 3؛ مسعود رجوی« ،ارزيابي نتايج انتخابات مجلس»،
اطالعات 24 ،فروردين  ،13۵9ص  4و .9
 .4۵ر.ک :اطالعات 14 ،اسفند  ،13۵۸ص .12
« .4۶مبارزات انتخاباتي کانديداها و گروهها» ،اطالعات 1۵ ،ارديبهشت  ،13۵9ص.11
 30تیر  ،13۵9ص  1و .1۶
 .4۸ر.ک :انقالب اسالمي ۵ ،مرداد 13۵9؛ انقالب اسالمي 19 ،مرداد .13۵9
 .49ر.ک :اطالعات 20 ،مرداد  ،13۵9ص  1و .4
 .۵0ر.ک :اطالعات 20 ،شهريور .13۵9
« .۵1برنامههای دولت اعالم شد» ،اطالعات 11 ،شهريور  ،13۵9ص .1۶
 .۵2بنيصدر« ،مشخصهی بارز حکومت توحیدی حکومت مردم مستضعف است» ،اطالعات1۸ ،
شهريور  ،13۵9ص .1۶-1۵
 .۵3بنيصدر« ،ملت ما حاضر نیست شرايط دولت صدام را بپذيرد» ،اطالعات 29 ،آبان  ،13۵9ص 12
و .2
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 .4۷فرمان امام برای انقالب دوباره« ،مجلس بايد به دولت مکتبي ،انقالبي و جوان رأی دهد» ،اطالعات،

 .۵4برای نمونه ر.ک :امام خمیني« ،خود را حاکم مردم ندانید ،خدمتگزار مردم بدانید» ،اطالعات22 ،
شهريور  ،13۵9ص .10
 .۵۶ر.ک :صحیفۀ امام ،جلد .201 :14
3۷1

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1

 .۵۵متن سخنان رئیسجمهوری در دانشگاه تهران ،اطالعات 1۶ ،اسفند  ،13۵9ص .11

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401
 .۵۷ر.ک :انقالب اسالمي 14 ،خرداد  ،13۶0ص .۸
 .۵۸کلیات اليحۀ حذف فرمان همايوني تصويب شد ،اطالعات 31 ،ارديبهشت  ،13۶0ص .3
« .۵9دستورالعمل دادستاني کل انقالب درباره فعالیت احزاب» ،اطالعات 20 ،فروردين  ،13۶0ص .2
 .۶0شورای عالي قضايي برای تحقق حاکمیت قوانین الهي اسالم پافشاری خواهد کرد ،اطالعات2۶ ،
ارديبهشت  ،13۶0ص .2
 .۶1ر.ک :انقالب اسالمي 30 ،ارديبهشت  ،13۶0ص .12
 .۶2امام خمیني« ،بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و يک انفجار حاصل
بشود» ،اطالعات ۷ ،خرداد  ،13۶0ص 1و.4
 .۶3هیئت  3نفری حل اختالف متخلفین از بیانیه  10مادهای امام و قانون اساسي را معرفي کرد،
اطالعات 12 ،خرداد  ،13۶0ص 3
 .۶4پیام رئیسجمهور« ،مقاومت شما توطئه را در هم خواهد شکست» ،انقالب اسالمي 1۸ ،خرداد
 .۶۵مطابق با خاطرات رفسنجاني ،آيتاهلل بهواسطۀ گفتوگوهايي که بهشتي و او صورت ميدادند،
قانع شد تا بنيصدر را از فرماندهي کل قوا عزل کند (هاشمي رفسنجاني ،13۸۵ ،ص.)12۶ .
 .۶۶صحیفۀ امام ،ج 4۶۵-4۶0 :14
 .۶۷پاسخ رئیسجمهوری به سخنان آيتاهلل خمیني ،مجاهد 2۸ ،خرداد  ،13۶0ص  ،2ش .12۶
 .۶۸ر.ک :اطالعات 31 ،خرداد  ،13۶0ص  1و .2
 .۶9امام ،کراراً به بنيصدر گفتم حسابت را از منافقین جدا کن ،اطالعات 1 ،تیر  ،13۶0ص .2
 .۷0دادستان کل انقالب دستور دستگیری بنيصدر را صادر کرد ،اطالعات 1 ،تیر  ،13۶0ص .2
 .۷1ر.ک :اطالعات 2 ،تیر  ،13۶0ص.2
« .۷2رئیسجمهوری جديد دوم مرداد انتخاب ميشود» ،اطالعات 4 ،تیر  ،13۶0ص .13

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

 ،13۶0ص .1

« .۷3تحلیل هاشمي از شاهزدايي ،آمريکازدايي و منافقزدايي» ،اطالعات 31 ،مرداد  ،13۶0ص .4
امام نیز در ديدار با هیئت دولت باهنر تأکید ميکند« :خودتان را خدمتگزار مردم بدانید .اگر در ذهنتان

3۷2

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.5.1

بیايد که من وزيرم و بايد مردم احترام کنند بدانید که اصالح نشدهايم .آقای رئیسجمهور اگر در

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار
ذهنش خلجان کند که من شخص اول مملکتم ،اصالح نشده است» (ر.ک :اطالعات 29 ،مرداد
،13۶0ص  1و .)2
 .۷4مشکیني ،برای انتخاب رئیسجمهور بکوشید پای صندوقهای رأی برويد ،چون از واجبات است،
اطالعات ۶ ،تیر  ،13۶0ص .4
 .۷۵ر.ک :اطالعات 22 ،تیر  ،13۶0ص .1
 ۷1 .۷۶نفر داوطلب رياستجمهوری شدند ،اطالعات 1۸ ،تیر  ،13۶0ص .2
 .۷۷رجايي ،چرا ميخواهم رئیسجمهور شوم ،اطالعات 24 ،تیر  ،13۶0ص .13
 .۷۸ر.ک :اطالعات ۵ ،مرداد  ،13۶0ص .1
 .۷9ر.ک :اطالعات ۵ ،مرداد  ،13۶0ص .1
 .۸0امام ،شما بايد برای اين مستضعفین که در طول تاريخ به استضعاف کشیده شدهبودند ،کار کنید12 ،
مرداد  ،13۶0ص .12
 .۸2ر.ک :اطالعات 12 ،شهريور  ،13۶0ص .2
 .۸3ر.ک :اطالعات 24 ،شهريور  ،13۶0ص .1
 .۸4ر.ک :اطالعات 29 ،شهريور  ،13۶0ص .1
« .۸۵انتخابات چهرة روشنتری به خود گرفت» ،اطالعات 1 ،مهر  ،13۶0ص .2
« .۸۶امام رأی ملت به رياستجمهوری خامنهای را تنفیذ کرد» ،اطالعات 1۸ ،مهر  ،13۶0ص .2
 .۸۷ر.ک :اطالعات 30 ،مهر  ،13۶0ص .1
 .۸۸ر.ک :اطالعات ۵ ،آبان  ،13۶0ص .1
 .۸9امام با استفاده از اصل واليت فقیه اختیارات تازهای به مجلس دادند ،اطالعات 20 ،مهر  ،13۶0ص
.2
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 .۸1آيتاهلل مهدوی کني نخستوزير شد ،اطالعات 11 ،شهريور  ،13۶0ص .2

 .90تصويب لوايح زيادی بدينوسیله بالمانع خواهد بود ،اطالعات 20 ،مهر  ،13۶0ص .1
نکتۀ مهم ديگر دربارة مجلس آن بود که بعد از انتخابات دوم مجلس شورای اسالمي در  12تیر 13۶3
کسب يک سوم آرا مصوب ميشود (ر.ک :کیهان 1۶ ،تیر  ،13۶3ص  .)۶علت دومرحلهای شدنِ
3۷3
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طرح دوفوريتي تکمرحلهای شدن انتخابات مجلس شورا مصوب ميشود و در  1۵تیر نیز طرح با

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401
انتخابات در اسفند  13۵۸بیم ورود تودهایها ،مليگرايان و مجاهدين و چپها به مجلس خوانده
ميشود و در آن زمان که ديگر آنها امکان هیچ فعالیتي ندارند ،نیازی به دومرحلهای بودن وجود
ندارد (انتخابات نمايندگان مجلس به صورت يک مرحلهای برگزار خواهد شد ،کیهان 1۶ ،تیر ،13۶3
ص .۶
« .91امام :شورای نگهبان روی مواضع اسالم قاطع بايستد ،اما در محدودة قانوني خود توقف کند»،
کیهان 12 ،شهريور  ،13۶3ص .3
 .92نخستوزير 12 ،نهاد انقالبي با سازمانها و مؤسسات دولتي هماهنگ ميشوند ،اطالعات23 ،
فروردين  ،13۶1ص .13
 .93ر.ک :رئیسجمهوری« ،بايد سعي کنید کارگر را از استضعاف فرهنگي ،سیاسي و اقتصادی خارج
کنید» ،کیهان 1۷ ،دی  ،13۶0ص .2
 .94از مجموع  14میلیون و  200هزار و  29۷رأی مأخوذه  12میلیون و  1۶4هزار و  3۶۶رأی کسب
« .9۵رئیسجمهور مهندس موسوی را بهعنوان نخستوزير به مجلس معرفي کرد» ،کیهان 1۸ ،مهر
 ،13۶4ص .2
 .9۶ر.ک :صحیفۀ امام ،ج .393-391 :19
 .9۷اظهارات نمايندگان رامیان و اهواز در جلسۀ امروز مجلس پیرامون سخنان اخیر امام ،کیهان 4 ،آذر
 ،13۶۵ص .2
 .9۸صحیفۀ امام ،ج .430 :20
 .99صحیفۀ امام ،ج .43۵ :20
 .100ر.ک :صحیفۀ امام ،ج .4۵2 :20
 101ر.ک :صحیفۀ امام ،ج .4۶۵-4۶3 :20
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ميکند.

 .102ر.ک :صحیفۀ امام ،ج .124 :21
 .103ر.ک :تاريخ ايراني.

3۷4
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 .104ر.ک :صحیفۀ امام ،ج .3۶4 :21

مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي ...ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار
« .10۵هاشمي رفسنجاني رئیسجمهور ايران شد /اصالحیۀ قانون اساسي با  1۶/۵میلیون رأی به
تصويب ملت رسید» ،کیهان ۸ ،مرداد  ،13۶۸ص  ،2ش 13۶۷3
 .10۶وزير کشور« ،حکم رياستجمهوری هاشمي رفسنجاني فردا توسط رهبر انقالب تنفیذ ميشود»،
کیهان 11 ،مرداد  ،13۶۸ص  ،2ش .13۶۷۵
« .10۷گزارش مراسم تنفیذ حکم رياستجمهوری از سوی رهبر انقالب» ،کیهان 12 ،مرداد  ،13۶۸ص
 ،1ش .13۶۷۶
 .10۸ر.ک :صحیفۀ امام ،ج  ،20ص .4۸1-4۷9

منابع
بازرگان ،ع .)13۶2( .مشکالت و مسائل اولین سال انقالب از زبان مهندس بازرگان .بيجا.
بشیريه ،ح .)13۸۷( .جامعهشناسي سیاسي (نقش نیروهای اجتماعي در زندگي سیاسي) .تهران:
بهداروندياني ،غ.ر .)139۸( .تاريخ ايران پس از انقالب اسالمي .تهران :مؤسسۀ فرهنگي و
انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمي.
فیرحي ،د .)139۶( .فقه و حکمراني حزبي .تهران :نشر ني.
ساعي ،ع .)1392( .روش پژوهش تطبیقي .تهران :آگه.
ساعي ،ع .)1399( .تحلیل توزيع منابع قدرت سیاسي در ايران با رويکرد نظری شبکهمحور

(مطالعۀ موردی اعضای دولت موقت تا دولت دوازدهم) .بررسي مسائل اجتماعي ايران،1 ،
۶9ـ.102
ساعي ،ع( .درحال چاپ) .چرخش نخبگان قدرت در ايران .139۸-13۵۷ ،تهران :انتشارات
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نشر ني.

دانشگاه تربیت مدرس.
شیرازی ،ا .)1393( .نظام حکومتي جمهوری اسالمي ايران :دين ،قانون و مطلقیت قدرت.
محتشميپور ،ع.ا .)13۷9( .چندصدايي در جامعه و روحانیت .تهران :خانۀ انديشۀ جوان.
3۷۵
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پاريس :کتاب چشمانداز (نشر اينترنتي).

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (.)13۶4
تهران :ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،جلد دوم :جلسۀ
سيودوم تا پنجاهم.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (.)13۶4
تهران :ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،جلد اول :جلسۀ اول
تا سيويکم
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (.)13۶4
تهران :ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي ،جلد سوم :جلسۀ پنجاه و يکم تا شصت و
هفتم
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (.)13۸1
تا چهاردهم.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (.)13۸1
تهران :ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،جلد دوم :جلسۀ
پانزدهم تا بیست و هشتم.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران (.)13۸1
تهران :ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،جلد سوم:
بیستونهم تا چهلويکم.
ورعي ،س.ج .)13۸۵( .مباني و مستندات قانون اساسي جمهوری اسالمي به روايت قانونگذار.

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

تهران :ادارة کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورای اسالمي ،جلد اول :جلسۀ اول

قم :دبیرخانۀ مجلس خبرگان.
هاشمي رفسنجاني ،ع.ا .)13۷۸( .عبور از بحران :کارنامه و خاطرات  13۶0هاشمي رفسنجاني.

3۷۶
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تهران :دفتر نشر معارف انقالب.

 ـــــــــــــــــــ علي ساعي و همکار...مطالعۀ فرايند شکلگیری دولت در عصر جمهوری اسالمي

: تهران.)13۵9  انقالب در بحران (کارنامه و خاطرات سال.)13۸۵( .ا. ع،هاشمي رفسنجاني
.دفتر نشر معارف انقالب
:صحیفۀ امام قابل دسترس درhttp://www.imam-khomeini.ir/fa/page/۲۱0/?kind=۲79
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Abstract
In this article, the process of state-formation in the first decade of the
Islamic Republic (1979-1989), based on leadership agency, has been
studied. The claim of this research is that after the collapse of the
previous legal order in 1979, the process of state-formation began
with the focus on Ayatollah Khomeini’s agency and the duality of the
executive body was established in the constitution. The question of
this article is as follows: "How was Ayatollah Khomeini’s agency in
the process of state-formation after the revolution in 1979?"
According to the theoretical claim, this post-revolutionary state is
compatible with the characteristics of a qualitative total state in which
the possibility of bureaucratization, that is, the rule of law without
personal interference, is minimized, and constant communication with
society takes different forms. This text is methodologically based on a
configurational approach in which historical data are analyzed at both
case level and set relations level. Evidences show that in the first two
periods of state-formation, the possibility of moving towards a
democratic state with the participation of the majority of the forces
involved in the revolution was greater than in later periods. After the
revision of the constitution, the characteristics of a qualitative
total state are complemented by the dual authority that emerges in the
executive body itself.
Keywords: Qualitative total state; Agency of Political Actor; Agency
of Social Actor; Agency of Charismatic Sovereign; Social Network;
Configurational Approach.
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