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تقابل گروه های غرب گرا با تشكیل 
نظام جمهوری اسالمی و مواضع امام 

سيد محمدهاشم پوريزدان پرست1
خاصه 

با پيروزی انقاب اسامی به رهبری امام خمينی، گروه های غرب گرا همراه با برپايی 
شورش های مسلحانه و كشتار مردم كش��ور و نيز شورش های اجتماعی و برپايی كودتا 
و تهاجم تبليغی و طرح نظام های جانش��ين و در نهايت اعام قيام مسلحانه، به تقابل با 
تشكيل نظام جمهوری اسامی و اسامی شدن قوانين در مراحل تدريجی آن پرداختند. 
با اعام همه پرس��ی جمهوری اس��امی آنان به طرح نظام های گوناگون جمهوری به 
عنوان جايگزين آن مبادرت كردند لكن رأی 98/2درصد مردم به جمهوري اسامي آنان 

را در اين امر ناكام نمود. 
با اعام تشكيل »مجلس خبرگان« به جای »مجلس مؤسسان« به دليل شرايطی كه 
همين جريان ها با حمايت بيگانگان برای نابودی انقاب اسامی به وجود آورده بودند و 
تدوين سريع قانون اساسی برای گذر از اين مرحله آنان به مخالفت برخاستند و بر تدوين 

قانون اساسی در مجلس مؤسسان تأكيد كردند. 

1. عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز 
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با تشكيل مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسی و پذيرش واليت فقيه عادل بر جامعه 
اسامی توسط نمايندگان اين مجلس، گروه هاي غرب گرا به مخالفت با آن پرداختند و 

با كمك جاسوسان امريكايی اقدام به انحال مجلس خبرگان نمودند. 
آنان با پايان تدوين قانون اساسی به اعتراض به آن و لزوم طرح مجدد آن در سطح عموم 
روی آوردند و با اعام همه پرس��ی برای قانون اساس��ی آن را تحريم و تاش نمودند كه 

رأي گيري با حداقل شركت كنندگان برگزار گردد. 
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اس��امی و عدم اقبال مردم به آنان، ادعای تقلب 
در انتخابات را مطرح نمودند و اين در حالی بود كه رئيس جمهور نيز در جبهه آنان قرار 
گرفته بود و با گروهك هايی كه به دنبال س��رنگونی مس��لحانه نظام جمهوری اسامی 
بودند همكاری می نمود و زمينه را برای اقدام آنان فراهم می آورد و در نهايت اين جريان 

به عزل رئيس جمهور منجر گرديد.
و با ارايه قانون »اس��امی ش��دن قوانين« به مجلس نيز اين جريان ها ب��ه تقابل با آن 
برخاستند و با ارايه اليحه قصاص آن را غير انس��انی توصيف نمودند. اين جريان باعث 
صدور فتوای »ارتداد« جبهه ملی كه خاس��تگاه رئيس جمهور بود، گرديد و با آغاز قيام 
مس��لحانه عوامل ضد انقاب، حكم »محاربه« آنان نيز صادر گرديد و اين جريان باعث 
فرار رهبران هر دو جريان و محو آنان از صحنه سياس��ی ايران و تثبيت نظام جمهوری 

اسامی شد. 
کليدواژه ها: امام خمينی، همه پرس��ی، جمهوری اس��امی، اليح��ه قصاص، مجلس 

خبرگان، جبهه ملی، ارتداد، مجلس شورای اسامی 

مقدمه 
با سفر حضرت امام به پاريس ايشان هدف را تشكيل »نظام جمهوری اسامی« اعام 
كردند و به خواست مردم، جهتی منطبق با اهداف اسامی دادند و حكومت اسامي را 
حكومتي منطبق با مردم ساالري كه معتقد به مباني اس��امي بوده و خواهان تشكيل 
حكومت در چهارچوب آن، همراه با حضور و نظارت خود بر كليه مراحل »قانون گذاري«، 
»تعيين رهبري« و »اجرای قانون اس��امي« مي باشند، معرفي نمودند و با بسيج مردم 
فداكار و مسلمان ايران حول نظام »نه ش��رقی، نه غربی، جمهوری اسامی«، انقاب را 

به پيروزی رساندند. 
با پيروزی انقاب عناصر وابس��ته به نظام گذش��ته از اينكه نقاب ديگری بر چهره زده 



10
1

مام
ع ا

واض
 و م

می
سا

ی ا
هور

جم
ام 

 نظ
يل

شك
 با ت

گرا
رب 

ی غ
ه ها

گرو
ل 

تقاب
92

ن 
ستا

 زم
ز و

ايي
 پ

38
3 و 

ه 7
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

بودند و عناصری كه به مبانی اسامی معتقد نبودند و جريان هاي التقاطی كه به اسام 
به عنوان ابزاری برای اهداف خود می نگريستند، در برابر امام و ملت ايران كه هدفشان 
تشكيل نظام جمهوری اسامی بود، صف بندی نمودند و با پايداری ملت ايران و قاطعيت 
امام نهايتاً به رغم اينكه تمام اين جريان ها با تمام اختافی كه با هم داشتند، برای ناكامی 
و عدم موفقيت و شكست تشكيل جمهوری اسامی به وحدت رسيده بودند، در اهداف 

خود ناكام ماندند و از صحنه سياست ايران حذف گرديدند. 

همه پرسی جمهوری اسامی و طرح انواع جمهوری ها 
از نخس��تين روزهای پيروزی انقاب اس��امی، عناصر غرب گرا و ش��رق گرا شروع به 
تهاجمی همه جانبه برای انحراف در مبانی آن نمودند. ش��عار مش��ترك گروه های ضد 
انقاب، با همه اختافاتي كه با يكديگر دارند »برقراري دموكراس��ي در ايران« اس��ت. 
نش��ريات گوناگون متعلق به آنها كه به بيش از دويس��ت مورد رس��يده با هماهنگي با 
يكديگر، به مخالفت با »جمهوری  اس��امی« و طرح انواع جمهوری های ديگر به عنوان 
حكومت های ايده آل و جايگزين آن پرداخته ان��د و در فكر تحميل آنها بر اكثريت مردم 

مسلمان ايران هستند. 
امام در  اين رابطه در 9 اسفند 57 چنين بيان داشتند: 

ما بايد عقايد استعماري را به هر شكل و فرمش در نطفه خفه كنيم و 
ايمان مردم را كه ابرقدرت ها را به زانو درآورد، از آنان جدا نسازيم.1 

مهندس مهدی  بازرگان كه س��ردمدار نهضت آزادی با تفكرات ليبراليستی بود، يك 
هفته پس از پيروزي انقاب اعام مي نمايد: 

در همه پرس��ی، »جمهوري دموكراتيك اس��امي« به رأی گذاشته 
مي ش��ود و فداييان خلق و اعضاي حزب توده فراموش شده هاي انقاب 

نبوده و مثل ديگران جاي خود را خواهند داشت.2
و اين معني و تفسير واضح دموكراتيك بودن، يعني بي توجهي به حاكميت قانون الهي 

كه ملت ايران به دنبال آن است، مي باشد. 

1. صحيفه امام، ج6، ص265. 
2. كيهان، 1357/12/6، ص1. 
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حسن نزيه1 جمهوري صرف را مطرح می كند2 و ابوالفضل قاسمي3 نيز جمهوري ايراني 
را مطرح و جمهوری هندوس��تان را بهترين الگو برای ايران معرف��ی می كند كه در آن 

نيهيليست ها و تروريست ها هم آزادی عمل دارند و بيان مي دارد: 
جمهوری ايرانی، يعني جمهوری  اسامی؛ با اين تفاوت كه جمهوري 
ايراني يك معلوم وافي و جمهوری  اسامی يك مجهول مطلق است. در 
صدر مشروطيت وقتي اس��تعمار خواست مبارزه مقدس و پر ژرف ملت 
ايران را دچار خدشه سازد، در برابر مشروطه، نظام مشروعه را علم كرد.4 
در نظر او نظام يك كشور اسامي شيعي معتقد به وحی الهی و معتقد به امامت و معتقد 

به نيابت فقيه از جانب امام معصوم، با نظام يك كشور بت پرست، هيچ تفاوتي ندارد. 
آيت اهلل سيد كاظم ش��ريعتمداري اعام نمود كه حكومت اس��امي همان حكومت 

دموكراسي و حكومت مردم بر مردم مي باشد.5 
سيد علي شايگان از بنيانگذاران جبهه ملی كه پس از بيست سال سكونت در كشورهاي 
غربي تازه وارد ايران شده، بيان داشته است كه ايران را نمي توان به قرن اول اسام برد، 
بلكه ايران را بايد به كشوري مدرن با دولتي قابل قبول ملل ديگر تبديل نمود.6 او خواستار 

يك سيستم حكومتي همانند آلمان فدرال، برای ايران شده است: 
اصول اس��امي را مي توان در جمهوري جديد رعايت نمود و نوشيدن 
مشروبات الكلي را ممنوع كرد، اما سيستم قضايي يا دولت را بايد به شكل 
نويني س��ازمان داد7 و برای آيت اهلل خميني در دولت جديد هيچ مقام 

رسمي به جز مشاور متصور نيست. 

1. از عناصر سكوالر و غربزده و بي اعتقاد به حاكميت دين در صحنه سياست بود و متأسفانه با چنين تفكري او 
جزء بنيانگذاران نهضت آزادي نيز قرار داشت. پس از انقاب به سرپرستي شركت نفت در دولت موقت برگزيده شد. 
در همين زمان او اعام نمود كه اسام و قوانين اسامي قابل پياده شدن نيست. اين سخنان واكنش هاي فراوانی 
را از جانب مردم و علما و از جمله امام برانگيخت. با كشف فساد مالي او در شركت نفت، فراري شد. او از مرتبطين 
النه جاسوسی امريكا و در خدمت آنان بوده است! نام رمز او )اس.دی.پوتی( بوده و در ستاد سياسی كودتای پايگاه 
شهيد نوژه همدان نيز حضور داشته است. كودتاي نوژه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1368، 
ص145. او با به دست آمدن اسناد وابستگان امريكا در النه جاسوسي از ايران گريخت و تحت حمايت بيگانگان قرار 

گرفت. او در خارج به بي اعتقادي هميشگی خود به اسام و انقاب اسامي بارها اقرار نمود. 
2. كيهان، 1357/12/2. 

3. دبير حزب ايران وابسته به جبهه ملی بود. او در جريان كودتای نوژه با عناصر كودتاگر وابسته به امريكا همكاری 
می كرد و با كشف كودتا فراری شد. 

4. يعني مرحوم شهيد شيخ فضل اهلل نوري واضع نظريه مشروطه مشروعه را استعمار انگليس علم نموده است! 
5. كيهان، 1357/12/5، ص5. 
6. همان، 1357/12/6، ص8. 

7. همان.
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بيانات او و همفكرانش شديداً مورد اعتراض واقع مي شود و حضرت امام بيان می دارند: 
آنچه ملت ش��ريف ايران در سرتاس��ر كش��ور با فرياد از آن پشتيباني 
نموده است همين »جمهوری اسامی« بوده است و اينجانب به آن رأی 

مي دهم. نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.1 

همه پرسی و مواضع گروهك ها 
اگرچه رهبران جبهه ملی اعام می دارند كه در همه پرسی شركت می نمايند اما گروهی 
از اعضای اين جبهه نيز همه پرسی را به دليل اينكه بايد قانون  اساسی از طريق مجلس  

مؤسسان تعيين شود و از پيش نيز نبايد صفتی به آن داده شود، تحريم می كنند. 
يكصد گروهك ضد انقاب خلق الس��اعه ب��ا همه تنوعی كه در اف��كار و عقايد ادعايی 
دارند همه پرسی را به دليل نامشخص بودن ماهيت و محتوای جمهوری  اسامی تحريم 

می نمايند؛ و آن را يك جانبه و مستبدانه اعام می كنند. 
امام به مخالفين پيشنهاد می كنند:  

شما مي توانيد در ورقه » نه« هر فرمي را كه مي خواهيد بگنجانيد.2
و آيت اهلل طالقانی نيز بيان نموده اند كه تعريف جامعی از جمهوريت دموكراتيك درك 
نمی كنند و آنچه اينان می گويند چون نظير ندارد، واقعاً »گنگ« اس��ت. اگر ما صداقت 
داريم بايد درك عامه مردم را مي��زان كارمان، ميزان رأيمان، مي��زان نظرمان و ميزان 

عملمان قرار دهيم.3 
ام��ام ط�ي پيام هاي متعدد مردم را به شركت در همه پرسی تشويق می نمايند.4 

مراجع عظام تقليد5 از مردم می خواهند به جمهوری  اسامی رأی دهند و هيئت علمای 
كردستان اعام می كند كه عدم شركت در همه پرسی خاف مصالح دينی و ملی است.6

جمهوری  اسامی؛ آری 
ب�ا پايان همه پرسی و شمارش آرا نتيج�ه شگف��ت انگيز 98/2 درصدی آرای »آري« 
مردم مسلمان ايران به جمهوری  اسامی به دست آمد و مشخص شد كه كل ضد انقاب 

1. صحيفه امام، همان، ص353. 
2. همان، ص220. 

3. سروش، ش21، 1358/6/31، ص86. 
4. صحيفه امام، همان، ص220. 

5. اطاعات، 1358/1/8، ص7؛ و 1358/1/9، ص2. 
6. همان، 1358/1/9، ص3. 
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با همه س��ر و صدا و تبليغات به اضافه كل افراد بي تفاوت و يا كس��اني ك��ه به هر دليل 
نتوانسته اند در انتخابات شركت نمايند، حداكثر 1/8 درصد آرا را در كشور دارند و نظام 

مردمی اسامی برپا می شود و اين ضربه ای كاری به آنان بود. 
حضرت امام به همين مناسبت پيامی صادر نمودند: 

دوازدهم فروردين روز اعام جمهوری  اسامی روز نخستين حكومت 
اهلل است. اينها كه عمال امريكا هستند، نمي خواستند بگذارند كه ايران 

جمهوری  اسامی بشود.1 

یكم خرداد تغيير طرح »مجلس مؤسسان« به »مجلس خبرگان« 
حضرت امام در حكم نخست وزيري، وظايف مهندس مهدی  بازرگان را مشخص نموده 
بودند. از مهمترين اين وظايف  ، تش��كيل مجلس  مؤسس��ان از منتخبين مردم، جهت 
تصويب قانون  اساسی بود.2 اما شرايط حساس كشور پس از انقاب و توطئه هاي گوناگون 
و شورش های مختلفی كه هر روز در گوشه و كنار كش��ور و در نقاط مرزی به خصوص 
در كردستان اتفاق می افتاد و اعتصاب و تحصن در كارخانجات و تشنجات در شهر ها و 
آغاز ترور شخصيت ها توسط عوامل وابسته به بيگانه و بي كفايتي و عجز دولت مردان از 
تصميم گيري هاي قاطع در برابر اين توطئه ها و ترس آنان از واكنش سازمان هاي جهاني 
تحت نفوذ ابرقدرت ها و نياز كشور به تش��كيات اداره كننده آن، موجب به وجود آمدن 
شرايطي گرديد كه الزم بود هر چه زودتر قانون  اساس��ی نوشته شده و به آراي عمومي 

گذاشته شود.
امام به داليل فوق، به رغم  اينكه شخصاً موضوع برپايی مجلس  مؤسسان را مطرح نموده 
بودند، با تشكيل  اين مجلس كه صد ها نفر عضو داشت و ممكن بود تصويب قانون  اساسی 
در آن، چند سال طول بكشد و محيط را آماده برای توطئه ها و شكست انقاب نمايد به 

شدت مخالف بودند و آن را به صاح مملكت و انقاب نمی دانستند. 
حضرت امام ابتدائاً نظرشان اين بود كه همان پيش نويس ارايه شده توسط دولت  موقت 
كه مورد بررسي امام و مراجع نيز قرار گرفته بود و در آن اصاحاتی به عمل آمده بود، به 
رأی گذاشته شود و در آينده با آرام شدن شرايط و اوضاع كشور و تشكيل نهادها و رفع 
توطئه ها و خطراتي كه از جانب دشمنان انقاب در آن شرايط حساس برای آن طراحي 

1. صحيفه امام، همان، ص452. 
2. همان، ص54. 
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شده بود و با آرامشي كه پس از تشكيل نهادهاي مديريتي كشور، حاصل مي شد، مجدداً 
مورد مداقه قرار گرفته و قانون  اساس��ی متقني نوشته ش��ود. اما رئيس دولت  موقت و 
همفكران او با آن مخالفت مي نمايند و خواستار تش��كيل مجلس  مؤسسان مي گردند. 
نهايتاً در جلسه مشترك دولت و شورای  انقاب در چهارم خرداد 1358 در خدمت امام، 
آيت اهلل طالقاني، رئيس شورای  انقاب پيشنهاد مي كنند كه مجلسي با حدود هفتاد نفر 
از خبرگان قانوندان تشكيل گردد و طي مدت كوتاهي قانون  اساسی را بررسي و تصويب 
نمايد.  اين پيشنهاد مورد قبول امام و دولت  موقت قرار مي گيرد و عمًا همه پرسي برای 
پيش نويس منتفي مي گردد و امام دس��تور مي دهند كه ش��ورای  انقاب طرح تشكيل 
مجلس  خبرگان را بررسي و شرايط آن را مشخص و دولت انتخابات آن را برگزار نمايد 
و خبرگان ملت با رأی آنان برگزيده و مجلس  خبرگان بر همين اساس تشكيل گردد.1 
تعداد اعضاي مجلس به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت كشور دو نفر تعيين شده بود 
كه در كل قرار بود با 75 عضو تشكيل شود و پس از بررسي و تصويب قانون اساسی، امام 
نيز آن را بررسي و تأييد نمايند، و سپس آن را به همه پرسی بگذارند. در صورتي كه اگر 

مجلس  مؤسسان تشكيل مي شد، موضوع همه پرسی بعد از آن بي معنا بود. 
دليل مخالفت هاي بعدي بعضي افراد شركت كننده در  اين جلسه، با مجلس  خبرگان و 
تاش در جهت انحال آن، تصويب »اصل واليت  فقيه« توسط  اين مجلس بود كه موجب 
شد آنان از اصرار خود براي برپايي مجلس  مؤسسان همواره احساس پشيماني و شكست 
نمايند. اگر چه در صورت تشكيل مجلس  مؤسسان با شرايط مورد نظر آنان نيز، مردم با 
راهنمايی امام و با درس گرفتن از مشروطه، نمايندگانی را به مجلس می فرستادند كه 

جز قوانين  اسامی چيزی را تصويب ننمايند. 
امام بيان می دارند: 

االن قشرهايي هس��تند كه می خواهند اس��ام را كنار بگذارند... ما از 
اس��تقال منهاي اس��ام بيزار هس��تيم. از اينكه بگويند اسام منهاي 
روحانيت ما بيزار هستيم. بيدار باش��يد، توطئه بزرگ در كار است... تز 

اسام منهاي روحانيت يعني ال اسام.2 

1. عباس بش��يری، انقاب و پيروزي؛ كارنامه و خاطرات حجت االسام هاشمي رفس��نجاني، تهران، دفتر نشر 
معارف انقاب، 1383، ص294. 

2. صحيفه امام، ج7، ص485-486. 
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مخالفت با تشكيل مجلس خبرگان 
در دوران مشروطه در مجلس شورای ملی، اسامی  شدن قوانين توسط مرحوم شهيد 
شيخ فضل اهلل نوری مجتهد بزرگ تهران در برابر غرب گرايان مطرح گرديد و نهايتاً قرار 

شد در متمم قانون  اساسی نظارت مجتهدين بر قانون گذاری پذيرفته شود. 
 ايستادگی  ايشان در برابر اين عوامل و رس��وا نمودن اهداف ضد اسامی آنان،  آنان را 
آنچنان به تاطم آورد كه پس از كودتای اسعدخان بختياری و محمدولی خان تنكابنی 
كه با هماهنگی سفارت انگليس و عناصر هم فكر، تهران را طی يك كودتا فتح نمودند، 

تنها شخصيتی را كه اعدام نمودند، شخص  ايشان بود. 
محاكمه سريع و به دار زدن ش��يخ فضل اهلل نوری نيز درست در روز 13 رجب سالگرد 
تولد حضرت علی)ع( برنامه ريزی ش��د! تا پيروزی ديدگاه غرب گرايان در برابر ديدگاه 
دين باوران و طرفداران پياده شدن قوانين و ش��ريعت اسامی به رخ همه كشيده شود. 

امام خمينی در اين رابطه بيان داشته اند: 
آن وقت س��يد عبداهلل بهبهانی را ترور كردند؛ مرحوم نوری را كشتند 
و مس��ير ملت را از آن راهی كه بود به مسير ديگری برگرداندند و همان 

نقشه االن هست كه مطهری را می كشند.1
پس از پيروزی انقاب انطباق قوانين با »شريعت اسام« دغدغه اصلی رهبران انقاب 
 اسامی بود كه از نخستين روزها با مخالفت عناصر ضد انقاب روبه رو گرديد و با دستور 
امام برای تش��كيل مجلس  خبرگان اميد واهی گروهك های متعدد خلق الس��اعه  بر باد 
رفت و لذا با سرعت و عجله به مخالفت با تشكيل اين مجلس، آن هم در پوشش دلسوزی 

برای دين و ملت برخاستند.
كنگره ای از وكيان دادگس��تری در تهران در 6 خرداد برگزار می شود. از سردمداران  

اين جلسه حسن نزيه و هدايت اهلل متين دفتری2 می باشند.
آنان با ارسال پيامی3 در تقابل با تشكيل مجلس  خبرگان، خواهان  اين شده اند كه هر 

1. همان، ص459. 
2. او گروهی ب��ه نام نهضت دموكراتيك ب��ه راه انداخته و مدعی مبارزه با امپرياليس��م و مب��ارزه برای آزادی و 
دموكراسی شده است. او از مرتبطين سفارت امريكا و منبع خبری آنان بود. اسناد النه جاسوسی، احزاب سياسی، 
ج2، سند شماره 101، ص5؛ و به رغم ثروت انبوهی كه از پدرش كه نخس��ت وزير رضاخان بود، به او رسيده بود، 
شريك تجاری ارتشبد نصيری رئيس ساواك بود. نيمه پنهان، ج11، كيهان، ص106. پس از  ايجاد چند شورش 
و تظاهرات در مخالفت با نظام جمهوری اسامی و نشر اكاذيب عليه آن، زمانی كه توسط دادستانی تحت تعقيب 
قرار گرفت، مخفی شد و سپس از كش��ور فرار كرد و در خارج همراه با گروه های ضد انقاب از جمله منافقين، به 

دشمنی با مردم كشور و انقاب  اسامی آنان پرداخت. 
3. اطاعات، 1358/3/9، ص8. 
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سال در زادروز مصدق، اجتماع بزرگ حقوق دانان كشور به منظور پاسداری از حقوق و 
آزادی های فردی و اجتماعی تشكيل شود و نبرد حقوق دانان كشور برای مبارزه با هرگونه 

اختناق و بی عدالتی را سازمان دهد. حسن نزيه در اين كنگره بيان می دارد: 
امروز در بين پرچمداران جمهوری  اسامی كسانی هستند كه تظاهر 
به جمهوری  اسامی می كنند، ولی فرصت طلبی می كنند و می خواهند 

ذخيره ای برای فردای خود به تصور باطل احراز نمايند.1
او افزوده است:2 

اگر ما فكر كنيم كه تمام مس��ائل سياس��ی و اقتص��ادی و قضايی را 
می توانيم در قالب اسامی بس��ازيم، اين امر در شرايط حاضر نه مقدور 

است و نه ممكن و نه مفيد! 
در  قطعنامه پايانی اين كنگره3 آمده است: 

- طرح قانون  اساسی بايد قبل از همه پرسی به وسيله مجلس  مؤسسان 
به تصويب برسد. 

- نمايندگان مجلس بايد از طريق انتخابات آزاد و مستقيم توسط مردم 
به نسبت معقول و به طور معين انتخاب شوند.

- مراجعه مستقيم به آراي عمومی قبل از تصويب طرح قانون  اساسی 
در مجلس  مؤسسان مقرون به مصلحت ملت نيست. 

- تضمين آزادی كامل مطبوعات و انتش��ارات و استفاده مساوی همه 
احزاب و گروه ها و جمعيت ها4 از وس��ايل ارتب��اط جمعی الزمه تدوين 

صحيح قانون  اساسی و انتخابات صحيح مجلس  مؤسسان می باشد.
اين كنگره جهت هماهنگی برای شروع مخالفت های علنی عناصر سكوالر طراحی شده 

و اين نكات را تصويب نموده است. 
بر اساس توطئه از پيش طراحی شده، بيانات حسن نزيه با ارسال تلگراف های متعدد از 

جانب همفكرانش، مورد تأييد و پشتيبانی قرار می گيرد.5 

1. همان، 1358/3/7، ص8. 
2. كيهان، 7 /1358/3، ص3. 

3. اطاعات، همان. 
4. علت تشكيل دويست گروه كه با  طرح و برنامه بيگانگان برای در اختيار گرفتن مجلس و نوشتن قانون اساسی 

دلخواه آنان سر برآورده اند اينجا روشن می شود! 
5. اطاعات، همان، ستون هفتم. 
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انتخابات گروهكی بعد از انقاب و محروميت توده های مردم از کاندیدا شدن در 
انتخابات 

پس از برگزاری همه پرس��ی و آشكار ش��دن قلت مخالفين، گروهك های ضد انقاب 
شرق و غربزده كه تعداد آنها از يكصد گروه نيز گذشته بود با هماهنگی يكديگر به دنبال 
تحميل افراد مورد نظر خود به عنوان نمايندگان واقعی ملت  ايران و قبضه نمودن مجلس 
 مؤسس��ان و تحميل قوانين مورد نظر خود برآمدند. آنان می خواستند قانون  اساسی را 
مجدداً چون مشروطيت به ش��يوه دلخواه خود تصويب كنند و از اسامی  شدن قوانين 

جلوگيری نمايند.
امام در 11 خرداد در پاس��خ به تحركات و س��خنان عناصر ملی گرای س��كوالر بيان 

می دارند: 
اينها عمال خارجي هستند. اينها و اربابانشان از اسم اسام مي ترسند. 
اسام بود كه تو دهني به آنها زد و از مملكت بيرونشان كرد. می گويند كه 
اين جمهوری الزم نيست اسامي باشد هر چه مي خواهد جايش باشد. 
می گويند، جمهوري باشد، جمهوري ايراني باشد، جمهوري دموكراتيك 
باشد. اينها از روحاني مي ترسند. اگر روحانيت نباشد، اسام را هيچ كس 

نمي تواند نگه دارد.1 
حسن نزيه در پاسخ به دكتر بهشتی بيان داشته است:2

 اين دكتر بهشتی اس��ت كه بايد محاكمه شود، نه من. چون  ايشان در 
لباس روحانيت می خواهند به مردم دروغ بگويند. اينها می خواهند زير 
پای امام پوست خربزه بگذارند. عده ای هس��تند كه مردم را رو در روی 

امام قرار داده و می دهند.
اين مشكاتی كه با آن مواجه هستيم صرفاً ناشی از برخورد و طرز تلقی 

اطرافيان امام با مسائل می باشد و بس. 
او در ادامه بيان كرده است: 

من يك شبه مسلمان نش��ده ام و يك ش��به مجاهد و انقابی نشده ام. 
سال هاست كه مسلمان و مؤمن و معتقد هستم. سال هاست كه در پناه 

قرآن و اسام مبارزه كرده و می كنم. 

1. صحيفه امام، ج8، 4ص43. 
2. اطاعات، 1358/3/12، ص2. 
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دکتر مصدق را یاران نادان که امروز هم هستند، بر زمين زدند 
با توجه به طرح مجدد تز اسام منهای روحانيت و مخالفت با حاكميت قوانين  اسامی 
توسط ياران دكتر مصدق، حجت االسام فلسفی كه به مناسبت چهلمين روز شهادت 
آيت اهلل مطهری در مدرسه فيضيه و در خدمت امام سخن می گفت، ضمن اشاره به چهار 
نهضت و انقاب بزرگ در تاريخ معاصر  ايران و نقش روحانيت در آنها در رابطه با نهضت 

ملی  شدن صنعت نفت بيان داشت:1
در آن موق��ع همان دوس��تان ن��ادان مصدق ك��ه االن هم هس��تند 
می خواستند تز اسام منهای روحانيت را پياده كنند و به همين جهت 
آيت اهلل كاش��انی را كنار زدند و با كنار زدن كاشانی، همه كسانی كه به 
نام خدا فرياد می زدند از دور و بر مصدق كنار رفتند و مصدق پايگاه ملی 

خود را از دست داد و لذا سقوط كرد. 
سيد كاظم شريعتمداری در يك مصاحبه مطبوعاتی اعام می كند:2

عدم تش��كيل مجلس  مؤسس��ان قطعاً اشتباه بس��يار بزرگی است. با 
برگزاری همه پرسی درباره قانون  اساس��ی  آينده  ايران مخالف هستم و 

من رأی نخواهم داد. 
امام پس از سه هفته مخالفت عوامل غرب گرا با تشكيل مجلس خبرگان در 25 خرداد 

خطاب به آنان می فرمايند: 
اس��ام، جنايتكارها كه رفقاي بعضي از شما بودند را به درك فرستاد. 
شما از اسام وحشت داريد و حق داريد وحشت داشته باشيد، ولي ملت 
اسام، ملت ايران نمي تواند تابع هواي نفس شما باشد، نمي تواند قرآن 

را كنار بگذارد و قانون  اساسی غربي را قبول كند. 
مجلس  مؤسسان اگر اعتبار دارد براي اين است كه مجلس مبعوث از 

ملت است. ميزان، رأی ملت است.3 
طرح مجلس  مؤسسان به آن معنايي كه از غرب طرح شده است و الهام 

از شياطين گرفته شده است موجب تعويق مي شود و موجب فساد.4 
توطئه اين اس��ت كه تصويب قانون  اساس��ی را به تعوي��ق بيندازند و 

1. همان،1358/3/20، ص12. 
2. همان، ص7 و11. 

3. صحيفه امام، همان، ص172. 
4. همان، ص162.



مقاالت
110

دوره سوم سال يازدهم شماره 37 و 38 پاييز و زمستان 92

ريشه هاي گنديده به هم متصل بشوند و اساس اسام را از بين ببرند.1 
آيت اهلل سيد محمدرضا گلپايگانی 29 خرداد با صدور اطاعيه ای بيان داشتند:2

اگر قانون  اساسی به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسئله 
اتكای حكومت به نظام امامت و واليت روشن نشود، حكومت بر اساس 

آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود. 
حضرت آيت اهلل شهاب الدين مرعشی نجفی در 31 خرداد اعام كردند:3

 واليت فقيه بايد در قانون  اساسی گنجانده شود.

برگزاری کنگره حاميان انقاب اسامی و مخالفان 
كنگره ای برای بررسی و نقد پيش نويس قانون  اساسی در دانشگاه تهران در 4 تير برگزار 
می شود. افراد دعوت شده به  اين كنگره بيش��تر افراد نزديك به رهبری انقاب و حزب 

جمهوری  اسامی می باشند.4
همزمان با آن، س��ميناری با عنوان »خواس��ت های ملت از قانون  اساسی« نيز برگزار 

می شود كه 35 گروه ضد انقاب در آن حضور دارند. 
110 تن از علم��ای حوزه علميه ق��م در روز 13 تير خواس��تار درج والي��ت فقيه در 
قانون  اساسی می شوند. آنان بيان داشته اند كه قانون  اساس��ی مشروطيت به مراتب از 
پيش نويس فعلی اسامی تر می باش��د و ملت عالی ترين مقام كشور را جز در مرجعيت 

شيعه نمی داند. 
امام خميني در آستانه انتخابات بيان می دارند:5 

خبرگاني كه انتخاب می شوند بايد آشنا به مسائل اسام و خبره در آن 
و نيز معتقد به اسام و متعهد و امين و ملي و مورد اعتماد و بي گرايش به 

چپ و راست و پرهيزكار باشند. 
امام به علمای اسام شناس و خبره توصيه نمودند كه در انتخابات شركت نمايند و از 

مردم خواستند كه به آنان رأی دهند. 
در  12 مرداد انتخابات مجلس خبرگان، برپا می شود.

1. همان.
2. جمهوری اسامی، 1358/3/30، ص1. 

3. كيهان، 1358/5/1. 
4. جمهوری اسامی، 1358/4/3، ص1. 

5. صحيفه امام، ج9، ص93. 
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تصویب آیين نامه داخلی مجلس خبرگان1
در 16 مرداد اليحه قانونی اداره امور جلسات و آيين نامه داخلی مجلس پس از تصويب 

آن در هيئت دولت در شورای  انقاب مطرح مي شود و مورد تصويب قرار می گيرد. 
در 20 مرداد نتايج قطعی انتخابات مجلس  خبرگان اعام می ش��ود. نفر اول آيت اهلل 
طالقانی با بيش از دو ميليون رأی و ده كانديدای حزب جمهوری  اس��امی نفرات اول 
بودند.2 بين نفر دهم و يازدهم اختاف بس��يار فاحش يك ميليون رأی وجود دارد و بار 

ديگر وزن اجتماعی عناصر غير خط امام را روشن می كند. 

افتتاح مجلس  خبرگان 
مجلس  خب��رگان در روز 28 مرداد با پيام امام آغاز به كار می كن��د و  اين در حالی بود 
كه شديدترين توطئه ها توسط  ايادی بيگانه در تهران و س��اير نقاط كشور به خصوص 
در كردستان در حال اجرا می باشد و يك شب قبل از آن تهاجم نهايی ضد انقاب برای 

جدايی كردستان از طريق تسلط بر پاوه آغاز شده بود. 
امام خميني ضمن پيامی بر اسامی  شدن قوانين تأكيد می نمايند:3

قانون  اساسی و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس 
اسام باش��د و اگر يك ماده هم بر خاف احكام اس��ام باشد، تخلف از 
جمهوري و آرای اكثريت قريب به اتفاق ملت اس��ت. وكالت نمايندگان 

محدود به حدود جمهوري اسامي است. 

آیين نامه داخلی مجلس  خبرگان 
رحمت اهلل مقدم مراغه ای بافاصله پس از س��وگند نمايندگان، ب��ه آيين نامه داخلی 

تهيه شده توسط دولت  موقت و مصوب شورای انقاب اعتراض می كند: 
هيچ آيين نامه ای تا در اينجا تصويب نشود نمی تواند مورد قبول باشد. 
اين اعتراض موج��ب بحث های فراوان��ی در مجلس  خبرگان گردي��د و وقت مجلس 
را گرفت و در نهايت نيز موجب كنار گذاش��ته ش��دن آيين نامه دولت موقت شد. تهيه 
آيين نامه توس��ط خود مجلس  خبرگان نيز در نهايت زمينه كنار گذاشتن پيش نويس 

تهيه شده توسط دولت  موقت را فراهم آورد. 

1. جمهوری اسامی، 1358/5/17، ص1. 
2. محمدوحيد قلفی، مجلس خبرگان و حكومت ديني در ايران، تهران، عروج، 1384، ص299. 

3. صحيفه امام، همان، ص309. 
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نيروهای ليبرال همواره از اصرار بر تشكيل مجلس  مؤسسان و نيز اصرار مقدم مراغه ای 
در مجلس  خبرگان بر تهيه آيين نامه داخلی توس��ط خود نماين��دگان كه موجب كنار 

گذاشتن پيش نويس قانون  اساسی شد، پشيمان بوده اند. 
هدف او از طرح شيطنت آميز اين موضوع، اتاف وقت مجلس بود و يكی از داليل عدم 
اتمام تدوين قانون  اساسی در موعد معين شده گرديد و مستمسك تاش برای انحال 

اين مجلس توسط همين شخص و همفكرانش شد.

انتخابات طبقاتی و صنفی در مشروطه و محروميت توده های مردم از شرکت در 
انتخابات 

پس از پيروزی مشروطه و بازگشت روحانيون تدوين آيين نامه انتخابات در دستور كار 
قرار رفت. مشروطه طلبان هيئتی آش��نا به قوانين اروپايی و مسلط به زبان های فرنگی 
را واداشتند تا با ترجمه منابع اروپايی به تنظيم پيش نويس آيين نامه و قانون  انتخابات 

بپردازند.1 
اين افراد از درباريان و دولتمردان اطراف مظفرالدين شاه و اشراف و تحصيل كردگان 
اروپا و نيز تعدادی از اعضای انجمن های مخفی2 مرتبط با سفارت انگليس بودند كه نقش 
و دخالت چنداني در نهضت و در مبارزات ملت نداش��تند. بر اساس اين آيين نامه شهر 
تهران با ده درصد جمعيت، 30 درصد نمايندگان را داشت و حد نصاب تشكيل مجلس 
نيز تعداد نمايندگان تهران بود. از 60 نفر نماينده تهران تنها 4 تن از علما و طاب انتخاب 
می شدند و بقيه از شاهزادگان و كشاورزان و اصناف بودند.كارگران، شاگردان، كاسبان 
جزء، نيروهای نظامی و نيز انتظامی و كارمندان دولتی و ساير قشرها كه طبقات پايين 
جامعه را تشكيل می دادند و نيز زنان، از انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم بوده اند. 

اين نحو انتخابات تنها در مجلس اول بود و بعد ملغی شد و هدف از اين كار جلوگيری 
از تسلط علما بر اين مجلس كه وظيفه مهم نوشتن قانون  اساسی را بر عهده داشت، بود. 

1. حسين آباديان، بحران مشروطيت در ايران، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ج2، 1385، 
ص36. 

2. ن.پ مامونتف، حكومت تزار و محمدعلي ش��اه؛ خاطرات بمباران مجلس شوراي ملي در سال 1326 هجري 
قمري، ترجمه شرف الدين قهرماني، به اهتمام همايون شهيدي، تهران، اشكان، 1376، ص339 به نقل از مهدي 

انصاری، شيخ فضل اهلل نوري و مشروطيت، تهران، اميركبير، 1376، ص139. 
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مشروطه و آیين نامه انتخابات 
ديپلمات های سفارت انگليس1 توسط عوامل خود و با شايعاتی كه از طريق آنان پخش 
نموده بودند و با  ايجاد مقدمات و تأمين امكانات بست نشينی، تعدادی از مردم را به آنجا 
كش��انده و با اس��تفاده از غيبت علمای تهران و رهبران نهضت عدالتخانه كه معترضانه 
تهران را ترك كرده بودند، در آنجا به  تبليغ اف��كار و پياده نمودن اهداف خود پرداخته 

بودند.2 
شيخ ابراهيم زنجانی3 در اين رابطه نكته جالبی را اعتراف نموده است: 

اول عنوان عدالتخانه در زبان ه��ا دوران داش��ت... و باالخره به القای 
انگليسيان و پاره ای مردمان آزادی و وطن خواه، مشروطيت دولت و قانون 

و مجلس شورای ملی و انتخابات و قانون اساسی به ميان آمد.

تدوین قانون  اساسی مشروطه و تدوین کنندگان آن 
»كتابچه قانون  اساسی« توسط صدر اعظم به مجلس ارسال شد چون مواد آن به دليل 
تأييد استبداد و نبود حقوق ملت در آن مورد قبول واقع نگرديد كنار گذاشته شد؛ وكا 

خود به تدوين قانون  اساسی پرداختند. 
هيئتی شامل چند تن از نمايندگان از جمله حسن تقی زاده با استفاده از قانون  اساسی 
بلژيك و تهيه چند جلد كتاب قانون از پارلمان انگليس4 و تا حدی قانون  اساسی فرانسه 
و توجه به قوانين كشورهای بالكان به خصوص بلغارستان با شتاب زدگي به تدوين قانون 

1. غامحسين ميرزا صالح، خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني؛ سرگذشت زندگاني من، تهران، كوير، 1388، ص92. 
2. ناظم االسام كرمانی به اين نمونه مطالب در موارد متعددی اقرار نموده است كه نشانگر فعاليت و اهداف اينها 
می باشد: اهل طهران در اين  ايام تحصن در سفارتخانه، به حدی بيدار شده و به دايره تمدن و حقوق پا گذارده اند 
كه در مدت ده سال ممكن نبود. اشخاصی كه در خارجه تربيت شده اند... شب و روز در كار بيداری مردم می باشند. 
محمد ناظم االسام كرمانی، تاريخ بيداري ايرانيان، به كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، رسا، 1357، 

ص478. 
3. شيخ رضا زنجانی در مجلس دوره اول مشروطه )1324( از زنجان و در دوره دوم از تبريز و در دوره سوم و چهارم 
از زنجان به نمايندگي مجلس ش��وراي ملي انتخاب ش��د. او از افراد به اصطاح آزاديخواه بود و در لژ فراماسونری 
آدميت عضو بود و محاكمه ش��يخ فضل اهلل نوري مجتهد معروف در س��ال 1328 قمري در دادگاهي انجام ش��د 
كه تحت نظر كودتاگران مرتبط با س��فارت انگليس يعنی اس��عدخان بختياری و محمدولی خان تنكابنی و يفرم 
خان ارمنی رئيس شهربانی مجاهدين! تشكيل شده بود و ش��يخ ابراهيم زنجاني، قاضي آن دادگاه بود. او به قبول 

اولتيماتوم روسيه ضد ايران رأي داد. 
4. هاشم محيط مافی، مقدمات مشروطيت، به كوشش مجيد تفرشي و ديگران، تهران، فردوسي، 1363، ج1، 

ص194 به نقل از مهدي انصاری، همان، ص157. 
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 اساسی1 و رفع نقايص س��ابق آن كه مورد اعتراض قرار گرفته بود، پرداختند.2 اين افراد 
كامًا تحت تأثير اوضاع سياسي و گرايش هاي غرب گرايانه زمان خود بودند. 

در اين قانون به سبك قانون  اساس��ی فرانس��ه اصل بر جدايی دين از سياست و عدم 
حاكميت روحانيت در امور كشور بود.

البته نظارت رهبران روحانی مش��روطه بر قانون  اساسی از آغاز تشكيل مجلس وجود 
داشت اما  اين امر به صورت رس��می و اصلی ثابت نبود و اصوالً در قانون مشروطيت جز 
نمايندگان كه به س��بك فوق تعيين ش��دند، هيچ فردی، حتی رهبران نهضت، امتياز 

خاصی نداشتند؛ رسماً تنها دو عالم انتخاب شده حق رأی داشتند. 

تصویب قانون  اساسی مشروطه 
به دليل آنكه در اين قانون از رابطه اختي��ارات حكومت و حقوق و آزادی های فردی و 
اجتماعی ملت  ايران ذكری به ميان نيامده بود و از جهت انطباق آن با شرع نيز ابهامات 
فراوانی در آن وجود داشت با مخالفت عده ای از نمايندگان و نيز مرحوم شيخ فضل اهلل 
نوری روبه رو شد و به همين دليل تهيه متمم و قبول نظارت چند تن از مجتهدين در آن 

براي انطباق قوانين مجلس با شرع اسام و اصاحات ديگر پذيرفته شد. 

شروع اختافات در مجلس اول بر سر متمم قانون  اساسی 
نوش��تن اين متمم به دليل ضعف ها و كمبودها و ابهامات قانون  اساسی و حوادثی كه 
در چند ماهه پس از پيروزي به وقوع پيوست و سوء استفاده ای كه از فضای به هم ريخته 
اجتماعی و سياسی می ش��د و بی بندوباری قلم و بيان و تش��كيك در مقدسات دينی و 
اهانت و تهمت و هتك حرمت افراد و شخصيت ها در زير پوشش آزادی و مساوات و بعضي 
رفتارهای ناشايس��ت اخاقی مش��روطه طلبان صورت می گرفت، به سرعت و سهولت 
نوشتن قانون  اساسی انجام نمی گرفت و تعيين موارد و مصداق هاي دقيق تر و صريح تر 

قانون  اساسی امری بود كه موجب اختاف و بروز افكار و عقايد گوناگون می شد. 

1. سيد حسن تقی زاده، مقاالت تقي زاده، زير نظر ايرج افشار، تهران، شركت سهامي افست، ج5، ص91 به نقل 
از مهدي انصاری، همان. 

2. مصطفي رحيمی، قانون اساسي و اصول دموكراسي، تهران، اميركبير، 1357، ص31 به نقل از مهدي انصاری، 
همان. 
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جناح روشنفكر مجذوب غرب1 در پي آن بودند تا مواضع و افكار خود را در پوشش توافق 
دين با آن افكار2 در مواد متمم صورت قانوني ببخشند و مشروطه را كه تا پايان مرحله اول 
آن، همه هدف ها، انگيزه ها و شعارهايش، حول محور »عدالت خانه« و »اجرای احكام و 
قوانين  اسامی« دور می زد و از مفهوم عدالت خواهی اسامی3 مايه می گرفت را به يك 
مشروطه غربی حول محور آزادی طلبی با تفسير اومانيستی و در حقيقت ضد حاكميت 
قوانين دين تبديل نمايند و  اين موضوع موجب رويارويي های ش��ديد ميان  اين جناح و 

مرحوم شهيد شيخ فضل اهلل نوری گرديد. 

تدوین متمم قانون  اساسی 
تدوين متمم قانون  اساسی در چنين فضايي انجام می گرفت و آشكار شدن ماهيت و 
مبنای غربی تفكر مشروطه خواهی و حمايت بيگانگان از  آن، در جهت گيري علماي ديني 

و گروه هاي سياسي درباره مواد متمم نقش بسزايي داشت. 
ش��يخ فضل اهلل نوری، سكوالريس��م و غرب گرايي و نيز الابالی گری حاكم بر انديشه و 
رفتار برخي از جريان ها و انجمن ها را كه در چند ماه پ��س از پيروزي به تدريح خود را 
آشكار ساخته بود، براي فرهنگ و اعتقادات ملت مسلمان  ايران و اهداف اوليه نهضت كه 
گسترش عدالت و رواج و حاكميت قوانين ش��ريعت بود، ويرانگر مي دانست4 و دريافته 
بود كه آنان می خواهند اهداف خ��ود را در مواد متمم بگنجانند و نهضت را از مس��ير و 
اهداف اوليه اش منحرف سازند، لذا در پي آن بود تا براي جلوگيري از چنين تهديدهايي، 

محكم كاري هاي الزم را در متمم قانون  اساسی به عمل آورد. 
آن مرحوم تاش كرد كه با حضور در مجلس و كميسيون های آن، مشروطه را مقيد به 

1. حسن تقی زاده اگر چه مدتی ملبس به لباس روحانيت بود اما در نوجوانی تربيت شده يكی از مدارس امريكايی 
در تبريز بود. او س��فارت انگليس را »قطعه ای از خاك آزاد« می دانس��ت كه »س��نگ بنای حريت ايران« در آنجا 
گذاشته شده است. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مش��روطيت و نقش  تقي زاده، جاويدان، 1359، ص103 به نقل از 

رسول جعفريان، مقاالت تاريخي، دليل، 1379، ج6، ص96. 
2. نامه سراس��پرينگ رايس به س��ر ادوارگری از س��فارت انگليس در تهران به وزارت خارجه در لندن روشنگر 
استراتژی اين گروه می باشد: »توجه به سماجتی كه كارگردانان جمعيت اصاح طلب برای نشان دادن اينكه هدف 
اسام همان هدف آزادی است، شخص را به اعجاب وامی دارد. اكنون »راه خدا« يعنی سبيل اهلل همان »راه آزادی« 
است. اين همان راهی است كه گروه های التقاطی قبل و بعد از انقاب به پيروی از اساف خود برای نفوذ در جامعه 

دينی ايران آن را پيمودند.« 
3. پس از پيروزی نهضت مشروطيت، بر سر در ورودی محوطه مجلس شورای ملی به عنوان چكيده همه عقايد 

و انگيزه ها و اهداف نهضت مشروطيت نوشته شد: »عدل مظفر«.
4. » اينان سخن از قانون، و از برابری و از همدستی و مانند  اينها راندندی و نويدها به مردم درباره  آينده دادندی و 
بيشتر برای گفته های خود گواه از قرآن و حديث آوردندی و معنی مشروطه و نتيجه های آن را بدانسان كه اروپاييان 

می شناختند كمتر می دانستند.« احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج1، ص234.
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شرع و نظارت »هيئت طراز اول« نمايد و بر همين اساس با همكاری برخی از عالمان و 
مراجع طرفدار مشروطه نجف، اصل دوم متمم قانون  اساسی كه به »اصل ابديه« معروف 

شد را تهيه كرد: 
در هر عصری از اعصار هيئتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و 
فقهاي متدين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند در مجلس حضور 
داشته باش��ند تا موادی كه در مجلس عنوان می شود را بررسی كرده تا 

قانونی مخالف شرع اسام به تصويب نرسد. 
اين علما حق داش��تند قوانين مصوب مجلس را در صورتی كه خاف اسام تشخيص 

دهند، وتو كنند. 
چگونگی تعيين اين علما كه در نهايت به نمايندگان مجلس س��پرده شده بود، مورد 
اعتراض شيخ فضل اهلل واقع شد. ايشان تعيين علما را كاری تخصصی و در شأن مراجع 
و حوزه ها می دانست و  اين ش��يوه را كه با بازی دادن نمايندگان موجود در مجلس كه 
بس��ياری از آنان س��واد الزم و اطاع كافی از مسائل نداش��تند به تصويب رسيده بود و 

همينان نيز مسئول تعيين مجتهدين و فقها می شدند را نفی نمود.
ايش��ان با همراهي تعدادی از يارانش سه ماه در ش��اه عبدالعظيم متحصن شدند و با 
سخنرانی برای مردم و نامه نگاری به علمای سراس��ر كشور و مراجع نجف از توطئه ها و 

هدف های پنهان  غرب گرايان مجذوب و وابسته، آنان را آگاه نمودند. 
متأسفانه فريادهای ش��يخ فضل اهلل در فضای مسموم و غوغاس��االر آن روز و در ميان 
فريادها و شعارهای منافقانه »آزادی و مساوات« خواهی محو شد1 و در بين توده مرعوب، 
پذيرش نيافت و بدين گونه، انقاب كه از داشتن رهبري واحد و نيرومند، كه بتواند آن را 
از گرداب بحران ها برهاند و تحركات سياسي نابهنجار را مهار كند، محروم بود، با اختاف 
ميان علما در تشنج و تش��تت و بحران فرو رفت و در نهايت مجلس به توپ بسته شد و 

دوران استبداد صغير آغاز شد. 
با آمادگی مراجع نجف برای بسيج مردم و حركت به سوی تهران برای نجات مشروطه، 
كودتای انگليسی فتح تهران توسط عوامل وابس��ته به  اين دولت استعماری اتفاق افتاد 
و شيخ فضل اهلل نوری به عنوان مخالف آزادی و مشروطيت و حامی استبداد و به تعبير 

1. جماتی از ش��يخ در زير چوبه  دار: خدايا خود ش��اهد باش در اين دم آخر باز هم به اي��ن مردم می گويم كه 
مؤسسين اين اساس المذهبين هستند كه مردم را فريب داده اند. اين اساس مخالف اسام است. سيد جال الدين 

مدنی، تاريخ تحوالت سياسي و روابط خارجي ايران، دفتر انتشارات اسامي، بی تا، ج2، ص204. 
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جال  آل احمد در حقيقت به عنوان »مدافع كليت تش��يع اس��امی«1 باالی دار رفت2 
و اصل دوم متمم نيز برای هميش��ه مس��كوت ماند و »حريت و مساوات مشئوم« جای 
»عدالت خواهی« را گرفت و اس��تبداد رضاخاني را كه حريت ملت  اي��ران را به باد داد و 

مساوات آحاد ملت با يكديگر را قربانی نمود در كشور ما پياده شد.

ماجرای تشكيل جلسه هيئت دولت  موقت برای انحال مجلس  خبرگان 
از 72 نفر نماينده انتخاب شده در مجلس  خبرگان، 42 نفر مجتهد، 12 نفر درس خارج  
خوانده و جمعاً 58 نفر دروس ح��وزوي  خوانده بودند و بر خاف دوران مش��روطه كه 
نمايندگان اكثراً افرادی بی سواد و بی اطاع از قانون گذاری و اوضاع و افكار روزگار بودند، 

چنين افرادی به تدوين قانون  اساسی پرداختند.
يكی از بزرگ ترين خدمات آيت اهلل بهشتی اداره مجلس  خبرگان با قدرت مديريت خود 
و تدوين قانون  اساسی بود. ايشان توانس��ت  از ميان عقايد و جريان های فكری گوناگون 
در مجلس و از ميان اختافات فقهی موجود در ميان علمای بزرگ و خبره ای كه در آن 

مجلس بودند، متن قانون  اساسی را به تصويب آنان برساند. 
اصل واليت فقيه، پر س��ر و صداترين و اختاف برانگيزترين اصل قانون  اساسی بود و 
عوامل ليبرال و عوامل مرتبط با النه  جاسوسی بيشترين تاش را نمودند تا  اين اصل به 
تصويب نرسد. اما قدرت مديريت آيت اهلل بهشتی و حمايت مراجع از اين اصل توانست  
آن را در مجلس به تصويب برساند و توطئه آنان را ناكام بگذارد. از آن پس  اين گروه ها به 
دنبال توطئه انحال مجلس  خبرگان برآمدند و سفير  ايران در كشورهای اسكانديناوی 
يعنی عباس اميرانتظام از جانب جاسوسان امريكايی مأموريت يافت با كمك ليبرال ها و 

در رأس آنان رئيس و اعضای دولت  موقت به  اين امر مبادرت نمايد. 
در 28 مه��ر 58 در حالی كه مجلس  خبرگان در حال بررس��ی اصول قانون  اساس��ی 
است و بيش از دو، سوم اصول را به تصويب رس��انده بود، اميرانتظام سفير دولت  موقت 
در كشورهای اسكانديناوی پس از تهيه متن اليحه انحال اين مجلس توسط ابوالفتح 

1. جال آل احمد، غربزدگي، تهران، فردوس، 1380، ص67. 
2.  ايها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شورای ملی نيس��تم... صريحاً می گويم كه من آن مجلس شورای 
ملی را می خواهم كه اساسش بر اساميت باش��د و بر خاف قرآن و بر خاف شريعت محمدی و بر خاف مذهب 
مقدس جعفری، قانونی نگذارد.« محمد تركمان، رسائل، اعاميه ها، مكتوبات شيخ شهيد فضل اهلل نوري،تهران، 
رسا، 1362، ج1، ص285 به نقل از مهدي انصاری، همان، ص197. تمام كلمات راجع است به چند نفر المذهب 
بی دين آزادی طلب كه احكام شريعت قيدی است برای آنها و می خواهند نگذارند اين مجلس مقيد بشود به احكام 

اسام و اجرای آن. محمد تركمان، همان، ص285 به نقل از مهدي انصاری، همان، ص341. 
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بنی صدر دادستان كل كشور و احمد صدر حاج  سيدجوادی وزير دادگستری و شورايی 
مركب از چند تن از وزرای كابينه دولت  موقت، آن را به امضای 14 تن از وزرا رسانده و 
سپس در اختيار مهندس بازرگان كه او نيز به علت هم فكری با آنان با طرح موافقت كرده 
بود، می گذارد ت��ا در هيئت دولت با اطمينان مورد تأييد قرار گيرد و س��ه تن از اعضای 
شورای انقاب كه در هيئت دولت شركت می نمودند يعنی آقايان سيد علی خامنه ای، 
 هاش��می و مهدوی كنی نتوانند جلوي تصويب آن را بگيرند و س��پس سريعاً در اختيار 
خبرگزاری ها و مطبوعات و رادي��و- تلويزيون های داخلی و خارج��ی كه تا ديروقت بر 
اساس توطئه طراحی شده آماده بودند، گذاشته شود و با پخش آن در سراسر جهان، امام 
را در برابر عمل انجام شده قرار داده و مجبور به پذيرش انحال مجلس  خبرگان بنمايند. 
اما موضوع با مخالفت  آقايان مواجه می گردد و آنان می خواهند كه موضوع ابتدا با امام 
در ميان گذاشته ش��ود و لذا رئيس دولت موقت مجبور می شود كه قبل از اعام انحال 
مجلس، نظر امام را در  اين رابطه جويا شود. توطئه گران كه تاش های خود را بر باد رفته 
می يابند، در ميان خودش��ان قرار می گذارند امام را تهديد نماين��د كه در صورت عدم 
موافقت با انحال مجلس  خبرگان اعضای هيئت دولت دسته جمعی استعفا خواهند داد. 

گزارش جاسوسان امريكايی1 از جلسه انحال جالب توجه است: 
در يك اجاس كابينه به تاريخ 28 يا 29 مهر، هفده نفر از بيست و دو 
نفر عضو دولت  موقت  ايران درخواس��تنامه ای را كه نخست وزير مهدی 
بازرگان ارايه كرده بود امضا نمودن��د كه در آن انحال مجلس  خبرگان 
كه مشغول تصحيح پيش نويس قانون  اساسی می باشد، تقاضا شده بود. 
در 29 مهر مهدی بازرگان و پنج تن ديگر از وزرای كابينه به قم رفتند تا 

تأييد آيت اهلل روح اهلل خمينی را جلب كنند.
بازرگان عنوان نمود ك��ه مجلس با دوباره نويس��ی كامل پيش نويس 
قانون  اساسی از حدود اختيارات خود تجاوز كرده و از مدت قانونی خود 
فراتر رفته است. خمينی قاطعانه پيش��نهاد را رد كرد و بازرگان را برای 
ارايه آن شديداً توبيخ نمود. او بازرگان و ساير وزرا را متهم به هم دستی 
با انتقادكنندگان از مجلس خصوصاً رحمت اهلل مقدم مراغه ای و كسان 

ديگری كه با حزب جمهوری اسامی خلق  مسلمان بودند، نمود. 
اين اطاعات را اس.دی. پروب/1 )مقدم مراغه ای( از حاج سيدجوادی 

1. كودتاي نوژه، همان، ص314. 
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وزير دادگستری كه بازرگان را در س��فر قم همراهی می نموده است به 
دس��ت آورده اس��ت. او خود در اخذ تصميم يادش��ده )انحال مجلس  

خبرگان( شركت داشته است. 
ما بسيار احس��اس خوش��وقتی می كنيم كه اس.دی.پروب/1 در يك 
موقعيت منحصر به فرد اس��ت كه گزارش هايی از مجلس  خبرگان كه 

بسيار مورد عاقه تحليل گران ]جاسوسان امريكايی[ است می دهد. 

دیكتاتوری نعلين به جای دیكتاتوری پوتين! 
امام در فردای جلسه هيئت دولت و قبل از ماقات بازرگان و چند تن از وزرا با  ايشان 

نيز به سختی به مقدم مراغه ای و همفكران او حمله می نمايند: 
بنابر اين اس��ت كه نگذارند اين نهضت به ثمر برسد و برنامه هايي كه 
در اسام هست پياده بش��ود، به گوش ها مي خوانند كه اينها هم همان 
مسائل اس��ت! فقط اسم اس��امی رويش گذاش��ته اند! اينها از ديگران 
ديكتاتورتر هس��تند! ديكتاتوري عمامه بدت��ر از ديكتاتوري كذا]تاج[. 
كدام ديكتاتوري!؟ خوب من يك عمامه اي هستم، كدام از ما ديكتاتوری 

كرده اند؟ چه ديكتاتوري!؟1 
حجم گسترده تهاجم به اصل واليت  فقيه و ديكتاتوري خواندن آن و طرح اتهام رفتن 
»ديكتاتوري پوتين« و آمدن »ديكتاتوري نعلين« پس از تصويب اين اصل و همزمان با 

توطئه انحال جالب توجه است. 
انحال مجلس  خبرگان، طرحي بود كه تمامي گروه هاي ض��د انقاب برای مقابله با 
اسامی  شدن واقعی نظام جمهوری اسامی در حول آن به وحدت رسيده بودند و توسط 
افرادي چون اميرانتظام و مقدم مراغه ای و با حمايت گس��ترده جاسوس��ان امريكايي و 

وابستگان داخلی آنها به اجرا درآمده بود. 

همه پرسی قانون  اساسی 
با توجه به تسخير النه  جاسوسی توسط دانشجويان پيرو خط امام و به وجود آمدن جو 
انقابی و وحدت اعجاب انگيز مردم كشور و از هم پاشيدن تشكيات جاسوسی امريكا 
و رسوا و فلج شدن نيروهای مرتبط با آنان و نبود تبليغات منفی در آستانه همه پرسی، 

1. صحيفه امام، ج10، ص294. 
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مردم كشور با رأی باال به قانون  اساسی آن را تأييد نمودند. 

مجلس شورای  اسامی آخرین سنگری که ضد انقاب به فتح آن دل بسته بود! 
با شكست عوامل ضد انقاب و ضد اسام و طرفداران مكاتب التقاطی در جلوگيری از 
همه پرسی جمهوری اسامی و تش��كيل مجلس  خبرگان و تصويب اصل واليت فقيه و 
عدم توان آنها برای جلوگيری از همه پرس��ی قانون  اساسی، آنان توانستند در انتخابات 
رياست جمهوری يكی از عناصر جبهه  ملی را كه منافقانه دم از اسام و طرفداری از امام 

و انقاب اسامی می زد به رياست جمهوری برسانند و به مرور بر گرد او تجمع نمايند. 
بنی صدر و همه طيف های غرب گرا و شرق گرای تجمع نموده در اطراف او، به تهاجمی 

همه جانبه برای تسخير كرسی های مجلس شورای  اسامی روی آوردند. 
در روز جمعه 24 اسفند 58 جمعيتی بالغ بر ده ميليون و پانصد هزار نفر در فضايی توأم 

با آرامش و امنيت، آرای خود را به صندوق ها ريختند. 
اين انتخابات آزادترين انتخابات در مقايسه با انتخابات گذشته بود و تمامی گروه ها و 
احزاب با تفكرات مذهبی و چپ و راست و ليبرال، در آن شركت كرده و با وسايل گوناگون 
مواضع و ديدگاه های خود را مطرح نمودند و تمام گروه ها از شانس برابری برای راه يابی 
به مجلس برخوردار بودند. حساس��يت زمان، اختاف عقيده عمي��ق، وجود گروه هاي 
متنوع با تفكرات بسيار متضاد باعث گرديد كه رقابت بسيار جدي  وجود داشته باشد. در 
حقيقت نتيجه اين انتخابات می توانس��ت نفوذ هر يك از اين جريان ها را در كشور و در 

ميان مردم نشان بدهد. 

روز تعيين سرنوشت کشور به پا خيزید و به صندوق ها هجوم آورید 
امام طي پيام مهمي در روز 21 اسفند 58 با اظهار نگراني از تحركات دشمنان اسام، 
از مردم به خصوص جوانان خواستند تا به داوطلبان متعهد به قوانين اسام رأي دهند.1 
نتيجه انتخابات با پي��روزی ائتاف بزرگ كه در رأس آن حزب جمهوری اس��امی و 
روحانيت مبارز تهران، كه پس از روشن شدن ماهيت بنی صدر و احساس خطر از جانب 
او برای انقاب از حمايت او خودداری كرده و در مقابل او صف بسته اند و ساير گروه ها و 
احزاب طرفدار امام و انقاب و منفردهای نزديك به آنها با 200 نماينده، نهضت  آزادی 
با حدود 20 نماينده، دفت��ر همكاری های مردم با رئيس جمه��ور 33 نماينده به پايان 

1. همان، ج12، ص178. 
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رس��يد و كامًا مش��خص بود كه رئيس جمهور كه با فريب افكار عمومی توانسته بود به 
رياست جمهوری برسد، در تس��لط بر مجلس و همسو كردن آن با خود شكست خورده 
است و  نيروهای ماركسيست و منافقين به رغم سر و صدای فراوان نتوانسته بودند حتی 
يك نماينده به مجلس بفرستند و مجدداً اكثر كرسی های آن در اختيار ياران انقاب و 

امام قرار گرفته بود. 

اگر ما رأی نياورده ایم، پس تقلب شده است 
نحوه برگزاري انتخاب��ات، مورد اعتراض نيروه��اي ليبرال و التقاط��ي و منافقين كه 
بی پايگی خود در ميان مردم را دريافته بودن��د، قرار گرفت و با بی صداقتی كامل وزارت 

كشور را متهم به تقلب در انتخابات نمودند. 
امام خميني در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس فرمودند:1 

شما دوس��تان محترم، نماينده ملتي هس��تيد كه جز به اسام بزرگ 
و عدالت الهي اسامي فكر نمي كند و انتخاب ش��ما براي پياده نمودن 

عدالت اسامي است.
افتتاح مجلس در روز 13 رجب )هفتم خرداد( كه سالگرد شهادت مرحوم شهيد شيخ 
فضل اهلل نوری نيز بود، بسيار پرمعنا بود و برای دش��منان انقاب پيام های زيادی در بر 

داشت! 

طرح الیحه  قصاص و مخالفت ضد انقاب وابسته به بيگانگان با آن
با نزديك شدن تاريخ افتتاح مجلس شورای  اسامی، شورای عالی قضايی با تعيين پنج 
فقيه آيات عظام آقايان بهشتی، جوادی  آملی، قدوسی، موسوی  اردبيلی و ربانی املشی، 
آنان را موظف نمود كه »اليحه  قصاص« كه برآمده از قرآن و شريعت باشد را تهيه و پس 

از تصويب دولت، در قالب يك اليحه به مجلس شورای  اسامی تقديم نمايند. 
كليه گروه ها و جناح های ضد انقاب پس از نااميدی در كس��ب كرس��ی های مجلس 
شورای  اسامی كه آخرين اميد آنها بود به بهانه ارايه اليحه  قصاص به مجلس زير سايه 
حمايت رئيس جمهور بنی صدر به مخالفت  صريح و مستقيم با آن و در حقيقت با اسامی 

شدن قوانين كه اتمام راه مرحوم شهيد شيخ فضل اهلل نوری بود، می پردازند. 
از جمله مجدداً يكصد نفر از حقوق دانان و قضات دادگستری كه در تابستان سال قبل، 

1. همان، ص361. 
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كنگره وكای دادگستری را تش��كيل داده بودند در بيانيه ای كه در تاريخ 30 فروردين 
1360 در روزنامه انقاب اسامی منتشر شد، به مخالفت با اين اليحه برخاسته و خواهان 

تجديدنظر كلی در آن می شوند. 
اينان همان عناصری بودند كه به رهبری حس��ن نزيه و رحم��ت اهلل مقدم مراغه ای و 
هدايت اهلل متين دفتری، در خرداد 58 با تشكيل مجلس  خبرگان به مخالفت برخاسته 
بودند و قوانين  اسامی را قابل پياده ش��دن و اجرا نمی دانستند. اما  اينك در خرداد 59 
به دليل يافت شدن اسناد ارتباط و جاسوس��ی اين افراد برای امريكا و افشای آن توسط 
دانش��جويان پيرو خط امام از صحنه سياس��ت حذف و عناصر جديد و هم فكر ديگری، 

سردمدار  اين جريان شده بودند. 
اين افراد مدعی شده اند كه نظام كيفری اسام با ش��رايط جامعه تناسب ندارد و الزم 
اس��ت در آن اجتهاد نو صورت پذيرد و اليحه  قصاص دارای اش��كاالت جدی حقوقی، 
اخاقی و نقايص فقهی می باش��د و بدون توجه به نظريات حقوقدانان و دس��تاوردهای 

علمی جرم شناسی و جامعه شناسی تنظيم شده است.
و در ادامه جبهه  ملی كه يكی از عناصرش��ان با فريبكاری به رياست جمهوری رسيده 
است، همگام با تمام عناصر ضد انقاب و منافقين كه در زير پوشش او متشكل شده اند، 
به مخالفت با اليحه  قصاص برخاسته و در مقابل حضرت امام و انقاب و مردم مسلمان 

و خواسته های آنان  صف بندی می كنند. 

تشكيات نوین قضایی بر اساس تعاليم مقدس اسام 
امام در حكم انتصاب آيت اهلل بهشتی به رياس��ت ديوان عالی كشور در 4 اسفند 58 بر 
»ضرورت  ايجاد تشكيات نوين قضايی بر اساس تعاليم مقدس اسام« تأكيد ورزيدند 
و آيت اهلل بهشتي هم با علم به مشكات و مخالفت هاي فراوان پيش رو، قاطعانه در اين 

راه قدم برداشتند.

ارایه الیحه  قصاص و تيرهای مسموم تهمت و افترا 
شايد به جرئت بتوان ادعا كرد طی دوران چندساله مظلوميت و ترور شخصيتی شهيد 
بهشتی توسط دش��منان، كمتر زماني مانند بهار س��ال 1360 يعنی زمان ارايه اليحه 
 قصاص اسامی، ايشان در معرض هجوم تيرهای مسموم تهمت و افترای  اين بی اعتقادان 
به اسام و مجذوبان مكاتب ش��رقی و غربی و اصحاب مكر و شيطنت قرار گرفتند. لكن 
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تهاجم تبليغاتی فلج كننده آنان و حاميان بين المللی آنان كمترين تأثيری در اراده بلند 
آن عالم متخلق به اخاق الهی نداشت. دانش گسترده آن فقيه دانشمند و زمان شناس و 
متفكر مردمی و عاشق معنويت اسامی و انقابی صادق و مطلع از مبانی روشن عدالت 
اسامی، موجب شده بود كه ايش��ان با قاطعيت و متانت و اخاق و شجاعتی بی نظير و 
بدون هيچ گونه ترديد به دفاع مس��تدل و منطقی از احكام قضايی اسام و طي مراحل 
قانوني اجرايي شدن آن بپردازند و بی پروا بر اجرای دقيق احكام اسام پافشاری نمايند 
و بر مدار رضايت عامه مردم مس��لمان و فداكار كه خواهان پياده شدن احكام اسامی و 

عدالت علوی در كشور بودند، حركت نمايند و به جوسازی ها بی اعتنا باشند. 
ايشان در مصاحبه ای مطبوعاتی در 7 اسفند 59 به شبهه افكنی ها عليه اليحه  قصاص 

چنين پاسخ دادند: 
صريحاً می گوييم نظام حقوق مدنی و جزايی جمهوری  اسامی ما بر 
پايه تعاليم اس��ام خواهد بود. به اجتهاد زنده و پويا در زمينه قوانين و 
مقررات سخت معتقديم اما آن اجتهاد زنده و پويايی كه با شناخت فقه 
اسامی انجام پذيرد، نه آنچه ديگران با معلومات سطحی از فقه اسامی 

درباره جهان بينی و معارف اسام بسازند و بپردازند. 

دعوت به راهپيمایی عليه اسامی  شدن قوانين و الیحه  قصاص 
جبهه  ملی پر س��ر و صدا و كم جمعيت كه در مراحل گوناگ��ون انقاب اعضای آن در 
مقابل انقاب و امام و ملت ايران و به نفع بيگانگان وارد عمل شده بودند، با رئيس جمهور 
ش��دن بنی صدر پيرامون او تجمع نمودند تا برای رسيدن به اهداف خود از هم جبهه ای 

خود استفاده نمايند. 
آنان مصمم بودند كه از اسامی  شدن قوانين و برپايی نظامی اسامی كه به دليل داشتن 
پشتوانه مردمی استقال واقعی را دنبال كند و دست بيگانگان و بيگانه انديشان را كوتاه 
كند، جلوگيری نماين��د و افكار و عقايد خود را كه افكاری مبتنی بر مبانی اومانيس��تی 
عرفی گرايانه و مخالف با حاكميت قوانين  اسامی بود و خواهان همزيستي مسالمت آميز 

با ابرقدرت ها و كسب رضايت آنان بود را بر اكثريت ملت  ايران تحميل نمايند.
آنان خود را عقای قوم و آگاه به تمام مسائل عصر و مصالح ملت  ايران تصور می كردند 
و مردم  ايران و رهب��ران مردمی آنان را شايس��ته آزاد بودن و شايس��ته انتخاب كردن 
نمی دانستند و خود را قيم آنان می پنداشتند و لذا به خود حق می دادند در برابر خواست 
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آنان كه اسامی  شدن نظام و پياده شدن قوانين  اسامی و تشكيل يك نظام نه شرقی و 
نه غربی بود، بايستند و در  اين راه از پشتيبانی ابرقدرت ها به خصوص امريكا نيز برخوردار 

بودند. 
همزمان با عزل بنی ص��در از فرماندهی كل قوا، قرار بود در جلس��ه روز 26 خرداد دو 

فوريت طرح بررسي كفايت سياسي رئيس جمهور به بحث و رأي گيري گذارده شود. 
جبهه  ملی طي اعاميه اي كه بهانه آن نفي و حمله شديد به اليحه قصاص كه چند ماه 
قبل تقديم مجلس شده بود، مردم را به بهانه مخالفت با اليحه  قصاص به يك راهپيمايي 

در عصر روز 25 خرداد 1360 فراخواند. 
اين راهپيمايی در حقيقت قيام و شورش، در برابر تصميمات رهبران انقاب به خاطر 
حذف بنی صدر و ضد انقاب مرتبط با بيگانه از صحنه سياس��ی كش��ور و جلوگيری از 

سوء استفاده منافقانه آنان از قدرت برای سرنگونی نظام جمهوری  اسامی بود. 
تمامی گروهك های ضد انقاب از جمله گروهك منافقين نيز با جبهه  ملی هماهنگ 
ش��ده بودند. راهپيمايی، به زعم آنان می توانس��ت جرقه ای برای سلس��له شورش های 
خشن و برپايی جنگ مسلحانه فلج كننده عليه نظام باشد. توهم وحدت همه گروهك ها 
و همه احزاب در پشت سر بنی صدر و توهم داشتن حمايت مردمی و نيز تصور حمايت 
ابرقدرت ها از آنها، رسيدن به آمال و آرزوهای ديرينه و كسب قدرت را برای آنان ظاهراً 
در دسترس قرار داده بود و همين باعث شد كه احتياط و حزم را نيز از دست بدهند و به 

قوانين  اسامی نيز علناً بتازند. 
آنان در اعاميه ديگری، از  اين اليحه با عنوان »اليحه غير انسانی قصاص« نام برده و 
آن را ناسازگار با آزادی و كرامت انسانی دانسته و مردم را عليه سياست های نظام دعوت 

به شورش نموده بودند.
قانون قصاص، از  آيات صريح قرآن برگرفته شده بود و مخالفت با آن، مخالفتی علنی با 
قرآن بود. آنان با اهانت به احكام  اسامی و قرآن كريم می خواستند كه با تحريك امام و 
مردم مسلمان و برانگيختن واكنش شديد آنان، موجبات خشونت گسترده ای را فراهم 
آورند و به درگيری های گس��ترده خيابانی دامن بزنند و جنگ مس��لحانه طراحی شده 
جبهه متحد ضد انقاب و حاميان س��لطه طلب جهانی آنان را توجيه و آغاز نمايند. اما 
نفی و اهانت به يك امر ضروری دين برای پنهان داشتن هدف اصلی، بزرگ ترين اشتباه 

آنان بود. 
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صدور حكم ارتداد جبهه  ملی در صورت اصرار و پافشاري بر نفي حكم ضروري 
قصاص 

اين بار نيز هوشياری و قاطعيت امام و آشكار نمودن چهره ضد قرآن و ضد اسام جبهه 
 ملی موجب حذف هميشگی اين جريان از صحنه سياسی كشور شد.

امام خمينی، صبح آن روز در سخنرانی پر شور و مفصل و رسواكننده خود نقاب از چهره  
اين توطئه گران فريب كار برداشته و به رسوايی  آنان پرداختند و در ميان اعجاب طراحان 
توطئه، پاس��خی قاطع و كوبنده و برخاسته از فرهنگ اس��امی به  آنان دادند. پاسخی 
كه آنان اصًا به مخيله ش��ان خطور نمی كرد؛ يعنی صدور حكم »ارتداد« جبهه ملی در 
صورت اصرار و پافشاري بر نفي حكم ضروري قصاص! امام چهره مصدق را كه در زرورقی 
از مبارزه ضد استعماری و تقدس»رهبر ضد اس��تعماری« بودن و طرفداری دروغين از 
دموكراسی، پوشيده شده بود و كسی جرئت نداشت به شخصيت حقيقی او نزديك شود 
و نقاب از چهره او و خطاهای وحشتناك و مواضع ضد اسامی و روحيه انحصارگرايانه و 
ديكتاتورمآبانه او بردارد، روشن كرده و خطر او و افكار ضد اسامی و ضد روحانيت او و 

پيروان و شاگردان مكتب او را آشكار می سازند:1 
در  اين راهپيمايی مسلمانان را دعوت كرده اند كه در مقابل قرآن و در 
مقابل احكام ضروريه اس��ام قيام كنند! من از آن ريشه هايش می دانم، 
يك گروهی كه از اولش باطل و با اس��ام و روحانيت اس��ام سرسخت 
مخالف بودند. اولش هم وقتی كه مرحوم  آيت اهلل كاشانی ديد كه  اينها 
دارند خاف می كنند و صحبت كرد،  اينها به يك سگی نزديك مجلس 

عينك زدند و اسمش را »آيت اهلل« گذاشتند! 
اين در زمان آن بود كه  اينها فخر می كنند به وجود او. او هم ُمسلم نبود. 
من در آن روز در منزل يكی از علمای ته��ران بودم. من به آن آقا عرض 
كردم كه  اين ديگر مخالفت با شخص نيست،  اين سيلی خواهد خورد و 

طولی نكشيد كه سيلی را خورد و اگر مانده بود، سيلی بر اسام می زد.
 اينها تفاله های آن جمعيت هستند كه حاال قصاص را، حكم ضروری 

اسام را، »غير انسانی« می خوانند. 
و در نهايت امام خمينی)ره( با شجاعت بی نظير، حكم خدا در مورد آنان را بيان نمودند 
و جبهه  ملی را »مرتد« اعام كردند و چهره واقعی آنان را برای مردم روشن كردند و  اين 

1. همان، ج14، ص449. 
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گروه بی اصالت كه بسان گذشتگان خود نه به اسام معتقد بودند و نه به مليت متعهد، از 
امام به عنوان مرجعی كه حكم اسام را اعام می دارد، سيلی خوردند.

دغدغه اصلی امام، خطی خطرناک تر از ارتداد! 
امام عتاب خود به جبهه  ملی را در چند جمله خاصه می نمايند و بيشتر به خطر مهمتر 
از ارتداد و كسانی كه در لباس مذهب به انديش��ه های ناب اسامی می تاختند و زمينه 
مغش��وش ش��دن افكار جوانان انقابی و زمينه جذب آنان به مكاتب انحرافی را فراهم 

می آوردند و ضررشان از »مرتدين« و از »محاربين« بيشتر بود، پرداختند:1 
من به آنهايی كه با جبهه  ملی و با منافقين و منحرفين پيوند كرده اند، 
كار دارم. شمايی كه متدين هستيد و مدعی تدين، چه توجيهی از  اين 
معنا داريد؟  آيا تكليف شرعی فقط  اين است كه مردم را دعوت كنيد به 

شورش در مقابل دولت اسامی و مجلس شورای اسامی؟! 
آيا نهضت  آزادی هم قبول دارد آن حرفی را كه جبهه  ملی می گويد؟

به دنبال س��خنان امام و صدور حكم ارتداد جبهه  ملی و اعام مخالفت آنان با قرآن و 
احكام آن و اعام  اينكه در تمام طول سلطنت  خاندان پهلوی چنين جسارتي به اسام 
و قرآن نشده است،  آيات عظام گلپايگانی و مرعشی نيز در حمايت از امام بيان داشتند:2

اگر مسلمانی حكم قصاص را كه صريح قرآن و ضروری دين است منكر 
شود، مرتد می شود.

از سوی ديگر نهضت  آزادی كه با انتخاب رهبر خود به رياست دولت موقت در اطاعيه 
خود چنين گفته بود:

و از آنجا كه به فرمان آيه ش��ريفه »اطيعوا اهلل و اطيعو الرسول و اولی 
االمر منكم« اطاعت از اين اوامر را وظيفه شرعی و عقيدتی خود به شمار 
می آوريم و از آنجا كه بر طبق اصول واالی اس��ام و به خصوص مذهب 
ش��يعه كه مرجعيت عالی آن به عنوان نيابت از ام��ام، حق عزل و نصب 

دارد... 
در بعدازظهر 25 خرداد اطاعيه ای صادر و صرفاً آنچه شايعه دعوت نهضت  آزادی به 
راهپيمايی می ناميد را تكذيب كرد اما از موضع گيری صريح برای محكوم كردن جبهه  

1. همان. 
2. كيهان، 1360/3/26. 
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ملی و غير انسانی ناميدن اليحه  قصاص، خودداری نمود. تداوم مخالفت نهضت  آزادی و 
رهبران آن و هم جبهه شدن آنان با ضد انقاب و حاميان جهانی آنان به خصوص در دوران 

جنگ تحميلی نيز نهايت به »طرد« آنان توسط امام راحل منجر گرديد: 
نهضت به اصطاح آزادی صاحيت برای هي��چ امری از امور دولتی يا 
قانون گذاری ي��ا قضايی را ندارند و ضرر آنها، به اعتب��ار آنكه متظاهر به 
اسام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز 
با دخالت بي  مورد در تفس��ير قرآن كريم و احاديث شريفه و تأويل های 
جاهانه موجب فساد عظيم ممكن است بش��وند، از ضرر گروهك های 
ديگر حتی منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و باالتر 

است.1 
منافقين نيز كه نوك پيكان تهاجم جبهه متحد ضد انق��اب بوده و با عزل بنی صدر، 
اعام جنگ مس��لحانه با نظام اس��امی نموده بودند با حكم »محارب بودن« دستگاه 
قضايی روبه رو گرديدند و با قيام سيل بنيان كن مردم و برای هميشه از صحنه سياست 

نظام جمهوری اسامی حذف گرديدند. 

1. صحيفه امام، ج 20، ص481. 


