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  جنگ شوراھا

  ١٣۵٧نگاھی به تشكیل شورای انقالب و شورای سلطنت در زمستان 

  محسن ردادی  :پژوھشگر

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

................................................  

یكی از . چرخد در ھر انقالب اجتماعی ، مانند انقالب اسالمی ایران، بخش مھمی از انقالب برروی تنازع ساختارھا می

شورای انقالب اسالمی «و » شورای سلطنت« می به زورآزمایی پرداختند آخرین ساختارھایی كه در انقالب اسال

  . بود» ایران

گذراند، رژیم سلطنتی ھر روز بیش از پیش اقتدار  در زمانی كه نھضت اسالمی مردم ایران مراحل پرشور خود را می

د و سلطنت به طور كامل بو ی سیاسی به نفع انقالبیون تغییر كرده توازن قوا در عرصه. داد خود را از دست می

اوضاع شاه به قدری خراب بود كه حتی معتمدترین اشخاص نیز از شاه حمایت . مشروعیت خود را از دست داده بود

 . نكردند

   

روزھای اقامت محمدرضا پھلوی در ایران، شورای سلطنت و در آخرین  ١٣۵٧دیماه  ٢٣در تاریخ  :شورای سلطنت. ١

ی موقت كشور غیاب خود این شورا را تشكیل داده  داد كه شاه برای اداره ظاھر امر اینگونه نشان می. تشكیل شد

این شورا موظف بود تا . ای به مراتب مھمتر برعھده داشت دھند كه این شورا وظیفه اما برخی شواھد نشان می. است

شاه به عملكرد این شورا . امام خمینی تماس بگیرد و در صورت امكان با دادن امتیازاتی با ایشان به توافق برسدبا 

بسیار امیدوار بود و به ھمین دلیل رئیس شورای سلطنت را شخصی انتخاب كرد كه ھم به روحانیت نزدیك باشد و ھم 

در . بینی كرده بودند ی دیگری رانیز پیش ی شورای سلطنت وظیفهقدرتھای تأثیرگذار جھانی برا. مورد اعتماد دربار باشد

خورد، زمینه را برای انتقال آرام قدرت از نظام  صورتی كه شورا در آشتی دادن شاه و امام خمینی شكست می

بنا براین طرح، شورای سلطنت با شركت افراد روحانی و سیاسی . نمود سلطنتی به حاكمیت جدید فراھم می

سپس با استفاده از . داد تغییر می» شورای ملی«این شورا بالفاصله پس از تشكیل نام خود را به . شد تشكیل می

. نمود اختیاراتی كه به طور قانونی به صورت جانشینی شاه داراست، مجلس شورای ملی و مجلس سنا را منحل می

رد نظر امام خمینی باشد به سمت سپس شاھپور بختیار نخست وزیر منصوب شاه را عزل سازد و فردی را كه مو

به این ترتیب انتقال مسالمت آمیز قدرت در ایران . سپس این شورا خود را نیز منحل نماید. نخست وزیری انتخاب نماید

حضرت امام به ) ١. (این طرح توسط نھضت آزادی تھیه و خدمت امام خمینی به پاریس ارسال شد. آمد فراھم می

این طرح . نمودند و آنرا رد كردند و طرد كل ساختار غیر قانونی سلطنت را خواستار شدندشدت با این طرح مخالفت 

اگر امام چنین طرحی . برد شد كه ایران در اوج شور انقالبی بود و كشور در حالت اعتصاب به سر می زمانی مطرح می

ضا شاه بود و این موضوع به ھیچ پذیرفت به معنای تأیید مشروعیت رژیم پھلوی و حكومت غیر قانونی محمدر را می

افرادی كه برای شورای سلطنت انتخاب شده بودند به شرح زیر : ساختار شورای سلطنت. عنوان قابل قبول نبود

باغی، دكتر  شاھپور بختیار، دكتر محمد سجادی، دكتر جواد سعید، علیقلی اردالن، عبداهللا انتظام، ارتشبد قره: است

از میان اعضای اعالم شده ، دكتر علی آبادی از ھمان ابتدا . الدین تھرانی سته و سید جاللعلی آبادی، محمد علی وار

پس از : رئیس شورای سلطنت) ٢. (اهللا مطھری و شورای انقالب نھاده بود استعفای خود را نوشته نزد آیت

دی  ٢۶در . اگذار نمایدالدین تھرانی و ھای بسیار شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به سید جالل بررسی
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او چند بار . در جلسه شورای سلطنت كه در حضور شاه تشكیل شد تھرانی به ریاست این شورا انتخاب شد ١٣۵٧

در جریان دستگیری سید حسن مدرس  ١٣٠٧او در سال . ی خوبی داشت وزیر و سناتور شده بود و با علما رابطه

در كابینه محمد ساعد وزیر مشاور و سپس وزیر  ١٣٢٨در . وزیر مشاور شددر كابینه احمد قوام  ١٣٢۶در . ھمراه او بود

 ١٣٣٠در خرداد . در كابینه علی منصور وزیر پست و تلگراف و تلفن بود ١٣٢٩در فروردین . پست و تلگراف و تلفن شد

اتور انتصابی از سن ١٣٣٧وزیرمختار ایران در بلژیك و در مھر  ١٣٣٢در بھمن . التولیه آستان قدس رضوی شد  نایب

ای برای  ی پایان سلطنت محمدرضا پھلوی و وسیله شورای سلطنت، نقطه: ارزیابی شورای سلطنت. آذربایجان شد

ی این شورا  شمار زیادی از نیروھای سیاسی فعال، امیدوار بودند كه به وسیله. انتقال سلطنت به فرزندان شاه بود

اما . تواند اوضاع را آرام نماید كرد با استفاده از این شورا می نیز تصور میشاه . نھاد سلطنت در ایران را حفظ نمایند

گیری  با اوج :شورای انقالب اسالمی. ٢. ھا از ھم فاصله داشت كرد و آنچه اتفاق افتاد فرسنگ آنچه شاه آرزو می

) ره(، اندیشه طرح تشكلی به نام شورای انقالب در میان روحانیون معتمد حضرت امام١٣۵٧نھضت اسالمی در سال 

با موافقت معظٌم له، این شورا . پدید آمد كه در سفر شھید مطھری به پاریس، این طرح با امام در میان گذارده شد

ای، اعضای شورای انقالب اسالمی  طی اطالعیه) ره(آن امام خمینی پس از. تشكیل گردید و اعضای آن انتخاب شدند

به موجب حق «: له در بخشی از اطالعیه خویش فرمودند معظم. را تعیین و وظایف آن را برای مردم تشریح نمودند

اھداف جانب ابراز شده است، در جھت تحقق  شرعی و بر اساس رأی اعتماد اكثریت قاطع مردم ایران كه نسبت به این

اسالمی ملت، شورایی به نام شورای انقالب اسالمی، مركب از افراد با صالحیت و مسلمان و متعھد و مورد وثوق، 

بنیاد این شورا در آذر ماه سال : ساختار شورای انقالب اسالمی ایران) ٣(» .موقتًا تعیین شده و شروع به كار خواھند

به دیدار  ۵٧شھید آیت اهللا بھشتی كه در پاییز . با یاران خود ریخته شد) ره(در پاریس و با مشورت امام خمینی  ١٣۵٧

، امكان مالقات با  ۵٧در پاییز «: رفت در زمینه تصمیم امام مبنی بر تشكیل شورای انقالب می گوید) ره(امام خمینی 

از مسائلی كه ایشان با  یكی. دوستان مختلف به دیدار ایشان در پاریس می رفتند. امام در فرانسه فراھم آمده بود 

دوستان مطرح می كردند این بود كه چه كسانی ھستند كه می توانند در ساماندھی به نیروھای عظیم بسیج شده 

ی مردم ایران سھیم بوده و نقشی داشته باشند و چه كسانی ھستند كه می توانند پس از موفقیت در اداره ی 

كسانی كه بتوانند در ایران با  -١: برای ایشان دو مطلب مطرح بود بنابر این. جامعه مسئولیتی بر عھده بگیرند

كسانی كه پس از پیروزی بتوانند در  - ٢حضورشان به ھمگانی تر و گسترده تر شدن حركت اجتماعی شتاب بدھند 

حضرات آیات سید علی : اعضای شورای انقالب اسالمی عبارت بودند از. »اداره ی جامعه نقشی بر عھده بگیرند

ای، سید محمود طالقانی، سید محمد بھشتی، مرتضی مطھری، اكبر ھاشمی رفسنجانی، سید عبدالكریم  خامنه

در آستانه ... . موسی اردبیلی، محمدرضا مھدوی كنی و آقایان یداللَّه سحابی، مھدی بازرگان و عباس شیبانی و

وزیر دولت موقت پیشنھاد كردند كه حضرت امام پیروزی انقالب، اعضای این شورا، مھندس بازرگان را به عنوان نخست 

امام خمینی چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی فرمان تشكیل شورای انقالب را . با این پیشنھاد موافقت نمودند

به دلیل شرایط اختناق و سركوب در ایران ، . صادر كردند كه نامه ایشان به شھید بھشتی در ھمین رابطه است

نامه مذكور در . ورا و اعضا و جلسات آن به صورت مخفی بود ، اشارات و رموز نامه نیز حاكی از آن استتشكیل این ش

پس از اھدای سالم  ١٣٩٨الحجه  بسمه تعالی ذی: متن نامه بدین شرح است.مرقوم گشته است ١٣۵٧آبان  ١۴تاریخ 

بنا بود به مجرد . اشخاص ، مفسده پیش آیدشود و من خوف آن دارم كه با عدم معرفی  و تحیت ، وقت دارد سپری می

با اشخاص مورد نظر یكی یكی و جمعی مالقات كنید و نتیجه را فورًا به این ] شھید مطھری[» ط. م«آمدن ایشان 

من در انتظار ھستم و باید عجله . و نیز مرقومی كه معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. جانب اعالم كنید
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در ھر صورت ھمه موضوعات كه به شما و ایشان تذكر . استفسار از بعضی آنھا برای مسافرت به خارج شود ، و نیز

رئیس شورای ) ۴. (و السالم. داده شد، الزم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود

اهللا  آیت. شود ب اسالمی ایران شناخته میاهللا شھید مطھری به عنوان رئیس شورای انقال آیت: انقالب اسالمی ایران

ھا را برای ایشان زده بودند، مرجع  طبعا چون امام حرف«: نویسد  رفسنجانی در رابطه با نقش استاد مطھری چنین می

ایشان بیشتر از ما مسائل فكری برایشان ... شنیدیم بیشتر نص امام را از ایشان بایست می. برای ما ایشان بودند

خیلی مواظب بود كه خطوط . در شورای انقالب ھم این طوری بود. تا عملی و در گذشته ھم این طوری بود مطرح بود

» .اینھا در شورای انقالب راه پیدا نكنند. انحرافی فكری كه آن روز در جامعه ما وجود داشت و سر و صدا ھم زیاد داشت

. رود ی كشور به شمار می ن اقدام عملی در جھت ادارهتشكیل این شورا اولی: ارزیابی شورای انقالب اسالمی ایران

ی انتقال حكومت از  به عالوه زمینه. كه در ھمان زمان پیش از پیروزی انقالب بسیاری از مشكالت مردم را حل نمود چنان

 سه ھدف ساماندھی انقالب ، وارد آوردن آخرین ضربات به پیكر نیمه. سلطنت به جمھوری اسالمی را فراھم نمود

جان رژیم سفاك پھلوی و كمك به اداره كشور پس از پیروزی را می توان از اصلی ترین و كلی ترین اھداف تاسیس 

در حالی كه شاه آخرین تالشھا را برای استمرار رژیم سلطنت انجام می داد و قدرتھای حاكم . شورای انقالب دانست

تطبیق داشته باشد بیابند ھمه نیروھای مخالف  بر منطقه ھم كوشش داشتند راه حل مناسبی كه با منافعشان

به خصوص آمریكا مستقیما مسئولیت نگھداری . انقالب به تشكیل حكومت بختیار رضایت دادند و به توافق رسیدند

بختیار را بر عھده گرفته و تمام كوشش ھای باطن و ظاھر را به كار می گرفت تا به نحوی شعله ھای انقالب ولو به 

در این میان رھبری انقالب به موقع ضربات مھلكی را بر رژیم در حال احتضار وارد می . خاموش سازندصورت موقت 

به ھر حال شورای انقالب به عنوان اولین ) ۵. (ساخت كه تشكیل شورای انقالب یكی از ھمین تصمیمات كوبنده بود

جام دھد و حتی پس از انقالب ھم نقش مھمی ھای خود را به شكل مطلوبی ان نھاد انقالبی در ایران توانست كارویژه

توان به تصویب اساسنامه سپاه  از جمله اقدامات شورای انقالب، می. ی سیاسی كشور ایفا نماید را در عرصه

پرسی در رابطه با  ھای انقالب، برگزاری ھمه ھا، سامان بخشیدن به دادگاه پاسداران انقالب اسالمی، ملی شدن بانك

ھای مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات  نویس قانون اساسی، تصویب آیین نامه می، بررسی پیشنظام جمھوری اسال

مسؤولیت شورای انقالب تا زمان تشكیل مجلس شورای . اشاره كرد... ریاست جمھوری و مجلس شورای اسالمی و

پایان . ٣. نگھبان واگذار گردیدوظایف این شورا به مجلس و شورای  ١٣۵٩خرداد  ٧اسالمی به طول انجامید و از تاریخ 

بختیار به روابط قدیمی . الدین تھرانی رئیس شورای سلطنت، وارد پاریس شد دی سید جالل ٢٨در روز  :جنگ شوراھا

جواب امام صریح . نتیجه ماند اما تالش رئیس شورای سلونت برای مالقات با امام بی. سید جالل با روحانیت امیدوار بود

ی مالقات به تھرانی ،  شرط ایشان برای اجازه. ھای سلطنتی مالقات نخواھم كرد ھیچیك از نمایندهبا : و روشن بود

تھرانی نیز . مضافا او باید در متن استعفانامه تأكید كند كه شورا غیرقانونی است. استعفای وی از شورای سلطنت بود

ھجری شمسی مطابق با  ١٣۵٧بھمن ماه  ١یك شنبه  )۶. (ی خود را امضا كرد و به امام تقدیم نمود ناچار استعفانامه

قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح . ھجری قمری  ١٣٩٩شھر صفرالمظفر  ٢٢

مملكت و امكان تأمین آرامش اجتماعی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس كه برای نیل 

در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعًا تغییر یافت به طوری كه برای احترام به . نگردید به ھدف اصلی بود تشكیل

افكار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت اهللا العظمی خمینی دامت بركاته مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا آن را 

ح مقدسه اولیای اسالمی مسئلت دارم كه از خداوند و اجداد طاھرین و اروا. غیرقانونی دانسته كناره گیری كردیم

مملكت و دولت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجل اهللا فرجه از ھر گزندی مصون داشته و استقالل 
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سرانجام با استعفای رییس شورای سلطنت در  محمدالحسینی سید جالل تھرانی. وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند

ای، عمًال منحل  بدون ھیچ اقدامی در راستای اھداف تعیین شده پس از فعالیتی یك ھفتهاول بھمن شورای سلطنت 

سائلی كرده ده، مجید، شورای انقالب اسالمی، تھران ، مركز اسناد انقالب  -١: نوشتھا پی. شد
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