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  حزب جمھوري اسالمي، از طلوع تا افول

  محمد علی ،بھشتی قمی

  ٣۵ هرامش ، هزوح هاگپ

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

خ معاصر ايران، و ماھیت، مواضع و عملکرد آنان، از گامھاي مھم و شناخت دقیق جريانات و احزاب سیاسي تاري

  .اساسي است که مي بايست در جھت تحلیل پديده ي انقالب اسالمي انجام پذيرد

يکي از مھمترين و اثرگذارترين اين احزاب، حزب جمھوري اسالمي است که به مدت يک دھه ي در صحنه ي سیاسي 

ت فراواني را بر ساحت انديشه، عمل سیاسي و جريان کّلي انقالب اسالمي گذارد؛ و ايران اسالمي درخشید و تأثیرا

اکنشھاي متفاوت و نامگوني را برانگیخت و تجربه ي نوين و سترگي در میان نیروھاي مسلمان باورمند به نديشه ي 

آن را در بر مي گیرد و اسالم سیاسي پديد آورد؛ تجربه اي که ھم دوران پیش از دستیابي بقه قدرت و ھم پس از 

  . ھمین مسأله بر اھمّیت بررسي آن مي افزايد

تحلیل حزب جمھوري اسالمي از آن جھت که برآيند شکل يافته ي نیروھاي مترفي و نوانديش سّنتي ايران محسوب 

و مي شود و تأثیري شگرف در فرايند حرکت نظام جمھوري اسالمي و نیروھاي مذھبي داشته است، کاري بايسته 

اساسي کمتر انجام يافته است و مادر اين مجال   شايسته ي ضروري است؛ اقدامي که تا کنون به طور ھمه جانبه و

  .کوتاه، به صورت فشرده به بررسي ابعادي از آن خواھیم پرداخت

ه پاي ب» جمھوري اسالمي«، يک ھفته پس از پیروزي انقالب اسالمي ايران، حزبي به نام١٣۵٧بھمن سال  ٢٩در 

که بال فاصله پس از شکل ) ره(صحنه ي سیاسي ايران گذارد؛ حزبي متشکل از روحاينون مورد اعتماد ا مام خمیني 

و از سوي بسیاري از ناظر ان و تحلیل گران ) ١(گیري درگیر صعب ترين و پیچیده ترين شرايط نبرد سیاسي کشور شد

اين حزب از ھمان ابتدا . بسیاري با واقعیت ھمخواني داشتعنواني که تا حدود . مطرح گشت) ره(به عنوان حزب امام 

و ھم ) ٢(با حجم گسترده ي مخالفان فکري، سیاسي و عقیدتي، ھم در میان روحانّیت و نیروھاي مذھبي و انقالبي

و ) منافقین(در میان طیف مخالفان سیاسي؛ چون نھضت آزادي و جريان بني صد ـ بخصوص گروھک مجاھدين خلق

در اين میان کساني که انسجام و حرکت آفريني نیروھاي پیشتاز مذھبي پیرو خط امام را معارض با . روبرو شدديگران ـ 

خواستھا و اھداف خود مي ديدند و با حضور حزب، آرزوھاي ديرينه ي خود را برباد رفته مي پنداشتند و ديگر نمي 

د به نظام بھره برند، بیشترين دشمنیھا و کینه توانستند از بي تشّکلي نیروھاي اصیل اسالمي درجھت تحمیل خو

روزنامه ي انقالب اسالمي که حول محور الوالحسن بني . توزيھا راعلیه حزب و شخصیتھاي شاخص آن تدارک ديدند

مرکز ثقل اين تحرکات به شمار مي رفت که بیشترين ) منافقین(صدر سامان يافته بود و سازمان مجاھدين خلق

... اتھاماتي؛ چون ديکتاتوري حزبي، حزب ارتجاعي، انحصار مطلب و قدرت طلب و) ٣.(ي ساختنداتھامات را وارد م

ما در اين نوشته در پي آنیم تا حرکت . اتھاماتي که تنھا پس از شھادت بھشتي و يارانش تا حدود بسیاري فروکش کرد

ر مترقیانه، فراگیر و غیر انحصاري آن را حزب جمھوري اسالمي را در سه حوزه ي ماھیت، مواضع و عملکرد بکاويم و سی

. پي بگیريم و میزان درستي اتھامات را بسیجیم و ديدگاه امام راجع به حزب و عوامل تعطیلي آن را بررسي نمايیم

 .بديھي است که در اين فرصت اندک پرداختن به ھمه ي زوايا، مسايل و موضوعات امکانپذير نیست

  و حزب جمھوري ) ره(امام خمیني

به شمار مي رفتند، اما با اين حال امام با ) ره(تشکیل دھندگان حزب ھمگي از پیروان، وفاداران و شاگردان نزديک امام

توجه به سابقه اي که از احزاب مختلف درذھن خود داشتند ـ و جريانات گوناگوني که عمدتًا به انحراف گرايیده بودند و 
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ي روحانیت، ھم آن زمان که سامان دھندگان حزب آقاي طاھري خرم آبادي را به نیز با اعتقاد به بسنده بودن تشّکل کّل

نجف مي فرستند و ھم در پاريس و ھم در ايران ـ تمايلي به تأيید تأسیس آن نشان نمي دھند و تنھا پس از احساس 

حزب ) ره(از منظر امام. ضرورت و اصرار بزرگان حز و اعتماد فراواني که به آنھا داشتند به تأسیس آن رضايت مي دھند

از اين رو تأثیر سازماني که بر ) ۴.(يک امر تدريجي الحصول است که در ھر زمان وضعي دارد که قابل پیش بیني نیست

دو پايه ي کار و رأي جمعي و استمرار بناگذارده شده و ھر دو مي تواند صداقت و خلوص اسالمي رابه استحاله 

  .بوده استبکشاند، براي امام کار دشواري 

عمل مي نموده است، ) ره(آقاي ھاشمي رفسنجاني که ظاھرًا در مقام سرپل ارتباطي میان بنیانگذاران حزب و امام

ھمان چند روز اول حضور امام در ايران، قبل از تأسیس حزب جمھوري اسالمي بود که ايشان « : در اين زمینه مي گويد

  ) ۵(».ن موضعشان اين جوري بود، ولي موضعشان عوض شدمن خودم صحبت مي کردم، ايشا. موافق نبودند

دولت که تشکیل شد «:آقاي ھاشمي چگونگي اقتناع امام و موافقت ايشان با تشکیل حزب را اين گونه بیان مي دارد

ن من خودم پیش امام رفتم وگفت و گوي صريحي با امام کردم و گفتم باالخره تا به حال ما مبارزه مي کرديم، اما از اي

دراولین قدم شما ديديد که يک حزب کوچک توفیق پیدا کرد دولت درست کند، اگر . به بعد مسئول اداره ي کشوريم

به عالوه مي بینید که احزاب چگونه فعال ھستند؛ بخشي از قلمرو . اينھا نبودند، شما حتمًا مشکلتان بیشتر بود

معلوم است که حزب در شرايط . رحالي که ھمه جا ھستیمما ھیچ جا نیستیم، د. جامعه را اينھا دارند پر مي کنند

به ھر حال گفتم که روحانیت االن انسجامي که شما فکر مي کنید حتي در .مسئولّیت اداره ي کشور يک ضرورت است

ايشان پذيرفتند و گفتند که حزب را . ما تشکیالت مي خواھیم. اين شرايط ندارند، ھر چه ھم پیش برويم بدتر مي شود

  ) ۶(».کیل بدھیدتش

آقاي ھاشمي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به دغدغه ھاي امام نسبت به تشکیل حزب، چگونگي پاسخ 

االن در زمان . من گفتم خیلي خوب، شما که نمي خواھید حزب را تا قیامت تأيید کنید« :خود را چنین عنوان مي نمايد

اگر فردا ببینیم، حزب يک روش . أيید مي کنید، ما ھم کارمان را مي کنیمخودتان تا وقتي که ما مصدر کارھا ھستیم ت

بنابراين معلوم است که تا حزب صالح امت صالحیت . ياشکل نادرستي به خودش مي گیرد ما ھم تأيید نخواھیم کرد

  ) ٧(».دارد شما تأيید مي کنید، اما اگر مسأله اي پیش آمد شما تأيیدتان را پس مي گیريد

من آنچه مي دانم، : مکرر فرمودند) امام خمیني ره(ايشان «: ھشتي نیز ھیمن موضوع را چنین بیان مي کنندشھید ب

اعتماد به شما پنج نفر آقايان مؤسس حزب است؛ چون شما را از ديرگاه مي شناسم و تأيیدي که از حزب مي کنم به 

  ) ٨(».اعتبار تأيید و حمايتي است که نسبت به شما آقايان دارم

بدين ترتیب امام با توجه به اعتماد به بنیانگذاران حزب، به تشکیل آن رضايت مي دھند و به حمايت از آن مي پردازند و 

در اين جھت کمکھايي را از جھت مالي نیز در راستاي تبلیغات اسالمي حزب بدان مي نمايند، و حتي نسبت به 

به عنوان محلي که خدمتگزاران ) تن ٧٢پس از شھادت (بو تجلیل امام از حز. تشکیل آن اشتیاق نشان مي دھند

  .گرد آمده بودند در ھمین راستاست« انقالب در ا

ذکر اين نکته در اينجا ضروري است که ترديد امام نسبت به تأيید حزب جمھوري اسالمي، بیانگر موضع منفي ايشان 

انیون مبارز موافقت نمودند و نیز بر استقالل نسبت به تشکیل احزاب نمي باشد، چرا که ايشان با تأسیس مجمع روح

عمل دانشجويان در ارايه ي لیست کانديداھاي نمايندگي مجلس تأکید کردند؛ اگر چه ذھنیت نه چندان خوش بینانه ي 

  .امام را نسبت به آينده ي احزاب در ايارن مي رساند
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  مواضع و عملکرد حزب

شد که به وفاق و امتزاج کامل میان ديانت، سیاست، اسالم حزب توّسط کساني پايه گذاري : ـ ماھّیت حزب١

آنھا به توانايي اسالم براي پاسخ گويي به نیازھاي زمان و اداره . سیاسي و حضور آن در عرصه ي حکومت معتقد بودند

انقالبي، در واقع بايد آنان را نماينده ي روحانّیت . ي جامعه توسط راه کارھايي؛ چون اجتھاد، باوري راسخ داشتند

بر اين اساس، . پیشبرد نوانديش، پايبند به اصول و حاکمیت اسالمي به شمار آورد و حزب را در اين راستا ارزيابي نمود

رھبران حزب که خود در کوران حوادث گذشته ي ايران حاضر و يا ناظر بودند، تأسیس حزب اسالمي را ضرورتي 

  ) ٩.(اجتماعي و تاريخي مي دانستند

از روزي که ما از اسالم آموختیم اگر بخواھیم اسالمي «: يکي از مؤسسان حزب در اين باره مي گويد» رباھن«شھید

باشیم، بايد سیاسي باشیم و در شئن اجتماعي دخالت کنیم، به اين فکر افتاديم که حزبي داشته باشیم که متکي 

که » بھشتي«شھید ) ١٠(».لکتي و حکومتي کندبه قدرت مّلت باشد تا بتواند ايجاد يک قدرت براي دخالت در امور مم

من از سالھا پیش در فکر ايجاد « : شاخص ترين چھره ي حزب در سازماندھي تشکیالتي است نیز چنین مي گويد

سخت براين معنا معتقد بودم که بايد نیروھاي ما به شکل يک تشکیالت . حزب و جمعّیت سیاسي اسالمي بودم

در بیانیه ي تأسیس حزب با اشاره به خطر از بین رفتن دستاوردھاي انقالب ) ١١(» .يندسیاسي اسالمي فّعال در بیا

توّسط ضد انقالب به جھت غفلت نیروھاي انقالبي، بر اين نکته تأکید شده است که براساس تجربه ي جنبشھاي صد 

بر اين پايه، حزب ) ١٢.(ه استساله ي ايران، ضربه ي بزرگ ھمواره از جانب فقدان يک تشکیالت نیرومند ھمه گیر بود

در اين جھت است که حزب بايد مرکزي براي احیا و حفظ . ارتباط تنگاتنگي با انقالب، آرمانھا و ارزشھاي آن مي يابد

ارزشھاي انقالب اسالمي باشد و ھدف آن پرورش يک عده از انسانھاي فداکار، مخلف، با ايمان و منسجم است که 

بدين خاطر است که به اعضاي حزب يادآوري مي شود که ھدف خود ) ١٣.(انقالب کار بکندمثل پیش مرگ و سپر بالي 

از انتصاب به اين حزب را ھدفي کامًال خدايي قرار دھند که ھیچ مقصود نفساني خودخواھانه نمي تواند رابطه ي 

خالص پايه ي کار براي درستي میان ھیچ کس، با حزب برقرار کند و به ھمین جھت بنا به توصیه ي شھید بھشتي ا

تشکیالت . زمینه بسي پرنکته و گوياست  آموزه ھاي تشکیالتي شھید بھشتي در اين) ١۴.(عضوگیري قرار مي گیرد

برھمه ي ماست که دائمًا مراقبت نمايیم تا اين تشّکل خودخواه نباشد و ھمیشه ) ١۵.(نبايد پست لو و لغو باشد

) ١۶. (حزب براي انقالب است، نه انقالب براي حزب. ھنگ عبادت داشته باشدکار در تشکیالت بايد آ. خداخواه باشد

  ) ١٧.(دفاتر حزب مراقبت کنند که آنجا معبد باشد، محل عبادت باشد و به عنوان محل عبادت باقي بماند

بار  بر اين اساس حزب در سه ُبعد پاسداري از ارزشھاي اسالمي و انقالب، سازندگي نیروھاي مؤمن و کاستن از

چنانچه . حکومت و مردم و حرکت به سمت جامعه ي توحیدي قدم برمیداشت و ھیچ گونه ماھیت انحصاري نداشت

ماھرگز نمي خواستیم اين که عده اي «:آيت اهللا خامنه اي، سّومین دبیر کل حزب اين مسأله را چنین توضیح مي دھد

به ھیچ وجه ما . اينھا تافته ي جدا بافته و ازديگران ممتازترند از مردم را در گوشه اي جمع کنیم و بگويیم اينھا مال ما و

نگاھي به اسامي اعضاي اّولین شوراي مرکزي و کساني که در جھت تأسیس حزب با آنان ) ١٨(».اين کار را نخواستیم

مشورت شده است، گوياي اين واقعیت است که مؤسسان به گردآوري ھمه ي کساني که گمان مي برده اند مي 

اين ھمان چیزي است که به عنوان . وانند در جھت اھداف اسالم و انقالب اسالمي حرکت نمايدف مي انديشیده اندت

عدم انسجام و يا تساھل و تسامح در مورد اعضا از سوي پاره اي منتقدين مطرح گشته است که البته تا حدودي نیز 

گرايانه و وحدت گرايانه ي رھبران حزب بر پايه ي  مي تواند درست باشد، اما ھمه ي اينھا در راستاي بینش حزب

  .اسالم بوده است
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موضوع ديگري که درجھت ماھیت اسالمي حزب قابل تفسیراست، نوع رابطه و نگرش حزب به مقوله ي امامت امت و 

امت دربینش حزب، تشکیالت اسالمي که مسلمانھا بدان نیاز دارند، بايد درراستاي ام. مسأله ي واليت فقیه است

حزب ما «: سخن آقاي ھاشمي رفسنجاني در اين زمینه چنین است) ١٩.(باشد، در طول امامت و بازوي امامت باشد

واليت حزب حتمًا تحت الشعاع . حزب امام است و در خدمت رھبري مي باشد و با قبول اطاعت از رھبر ي کار مي کند

  ) ٢٠(».واليت رھبري است

ضاي حزب از لحاظ نظري لزومي به گرفتن تأيید از امام نمي بینند اما خود را به عنوان با وجود آن که شھید بھشتي و اع

در دستگاه . شاگردان او ملتزم به در میان گذاشتن اين تفکر با ا مام مي دانند و در اين راستا نظر امام را جلب مي کنند

دارند، نظر امام و واليت فقیه را بر نظر خود ترجیح  تفّکر حزب، از آن رو که واليت فقیه را پذيرفته و بدان ايمان مستحکم

واجب مي داندف اما در پايان نظر » اّنصیحةألئّمة المسلمین«البته حرّيت، انتقاد، تذکر و نصیحت را براساس . مي دھند

ماھا  .حزب نبايد خودش را در عرض امامت قرار دھد«:چنانچه شھید بھشتي بدان تصريح دارد. رھبري را عمل مي کنند

بیش از آقاي بني صدر و آقاي بازرگان ھم مي گفتند، اما بعد از تذکر دلسوزانه ي متعھدانه، تذکر صريح و بي پرده اما 

ھمراه با ادب و ھمراه با اين آمادگي که ما تذکرمان را میدھیم، شما جمع بندي کنید، وقتي جمع بندي کرديد ما ھمان 

  ) ٢١(».را اجرا مي کنیم

ين انديشه، وجود حزب در نظام واليت فقیه امري زايد و غیر ضرور و ناصحیحي نیست، بلکه وجودش را اين بر پايه ي ا

چرا که با وجود حزب بھتر مي توان به اداره ي نظام و نظارت رھبري بر نظام . نظام قابل تعريف و حتي ضروري است

حزب در حقیقت عبارت است از «: تبیین مي کند شھید بھشتي رابطه ي حزب با واليت فقیه را اين گونه. کمک رساند

يک گروه سازمان يافته اي که رابطه ي تام با واليت فقیه براي برنامه ريزي و اجرا دارد و ھمان گونه که معناي واليت 

بنابراين حزب ) ٢٢(».فقیه عدم وجود دولت، يا مجلس نیست، نفي کننده ي تشکیالت سازنده و پردازنده ھم نیست

کسوت امر به معروف ونھي از منکر درجامعه و نسبت به حاکمان ظاھر مي شود و ھم در جھت ساماندھي و ھم در 

و اين مدل به ھیچ روي مدل حکومت . ھدايت توده ھا براي اداره ي درست جامعه توسط حاکم و رھبر اسالمي

مي شود واين راه را بر استمرار  استبدادي و تک حزبي نمي باشد؛ چرا که در آن احزاب ديگر ھم به رسمیت شناخته

  .تک حزبي بودن مي بندد

نامي که گروھھاي مخالف . نمود کلیت مواضع حزب را بايد درنام آن؛ يعین جمھوري اسالمي کاويد: ـ مواضع حزب٢

رھبران حزب که تمام ھويت انقالب و حزب را . انحصار خواھي متھم مي کردندبدين واسطه حزب را به سوء استفاده و 

به اسالم و تمام توانايي، قدرت، حرکت و توفندگي آن را به واسطه ي حمايت بي دريع مردمي مي دانستند در انتخاب 

اسي خود را که ھمانا را بر آننھادند و بدين سان مواضع اس» جمھوري اسالمي«نام حزب ھوشیارانه عمل نمودند و نام

شعار ديگري که نماياننده ي وجه ديگري از مواضع ناب و . تکیه و اعتماد بر مردم ووفاداري به اسالم بود بیان داشتند

است که توسط بنیانگذاران حزب مطرح شد و » نه شرقي، نه غربي، جمھوري اسالمي« مترقي حزب است شعار

قتصادي غرب زده و يا شرق زده را مردود مي شمرد و در آموزه ھاي ھرگونه وابستگي فکري، سیاسي، فرھنگیف ا

در ما از مّدتھا قبل به ايجاد جمھوري : شھید بھشتي درباره ي اين دو شعار میگويد. حزب نقشي اساسي داشت

در مطرح کردن اين شعار ھمین » استقالل، آزادي، جمھوري اسالمي«حتي اين که شعار. اسالمي مي انديشیديم

بنابراين سوء استفاده اي در کار نیست و انديشه . ن گذاران حزب بودند که ابتکار به خرج دادن و اين را مطرح کردندبنیا

اي است که ما خودمان مطرح کرديم و خودمان در مقطع معیني در شعارھاي انقالب مطرحش نموديم و شعار نه 

  ) ٢٣(».شرقي و نه غربي جمھوري اسالمي را به میان کشیديم
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را ازحسن تدبیر و ھوشیاري تبلیغاتي و » جمھوري اسالمي«شھید با ھنر نیز در تبیین اين مسأله ، نام گذاري حزب به 

اجتماعي حزب مي داند و با اشاره به اين که حزب از پديده ھاي انقالب و در بستر انقالب بود و از اين روبايستي از 

اگر ايدئولوژي و راه حزب و «: انقالب استفاده مي کرد، میگويد ملموس ترين و شايسته ترين اصطالحات و شعارھاي

مواضع حزب برخالف جمھوري اسالمي بود و بعد از اين اصطالح استفاده میکرد اين سوء استفاده بود، ولي وقتي 

  ) ٢۴(».ايدئولوژي و مواضع آن درست دربطن جمھوري اسالمي است چرا از اين اصطالح استفاده نکند

واضع حزب برمبناي جھان بیني و ايدئولوژي اسالمي و برپايه ي واليت، امامت و با قرائتي آزادي خواھانه از آن بنابراين م

ضمن آن که با برداشتھاي نادرست و بي ضابطه از اسالم مخالف بود، اما اجتھاد پوياي رشد دھنده ي پیش برنده . بود

استقالل، آزادي « بر اين پايه بايد دو شعار مترقي . داده بودو در عین حال روش مند مبتني بر اصول را معیار قرار 

را مد نظر قرار داد که ھمزمان در بردارنده ي آموزه » نھشرقي نه غربي جمھوري اسالمي «و » جمھوري اسالمي 

  . ھاي بنیادين انقالب و آرمانھاي ملت ايران در ھمه ي ابعاد سیاسي اجتماعي فرھنگي و اقتصادي بود

ین حال که بر ديدگاه ھاي اسالمي و خط امامي خودپاي مي فشرد، نسبت به گروھھاي ديگر موضعي حزب درع

يکي از مواضع حزب آنچنان که در مرام نامه آمده بود برقراري . مسالمت آمیز، و البته رقابت جويانه و منطقي داشت

آيت اهللا خامنه اي در ) ٢۵.(يھاي انساني بودآزاديھاي اساسي از قبیل آزادي بیان و قلم،آزادي اجتماعات و ديگر آزاد

ما از « : مصاحبه اي با تأکید بر آزادي بیان توأم با صداقت، حتي کمونیست ھا را ھم شامل اين آزادي دانسته و گفتند

موضع ضعیف ايدئولوژي حرف نمي زنیم که از ايدئو لوژي ديگري ھراس داشته باشیم آنھا عقايدشان را بیان مي کنند 

. اصًال انسان جز در محیط آزاد نمي تواند رشد کند. ھم در محیط آزاد و شرايط برابر عقیده ي خودمان رابیان میکنیمما 

حتي . تاريخ نشان مي دھد که درصدر اسالم داشتن تفکر غیر اسالمي و حتي ضد اسالمي به ھیچ وجه ممنوع نبود

از آنجاکه « : ھنر اين معنا را بدين گونه شرح مي دھددکتر با) ٢۶(».درخانه ي خدا از مادي گري بحث مي کردند

ايدئولوژي حزبمان از اسالم الھام میگیرد، اصل آزادي فکر و ابراز عقديه و فعالیتھاي اجتماعي را محترم مي شماريمف 

حزب با اين حال ھر حزب اسالمي در برابر ھر مکتب و . در صورتي که خیانت، تحريک و توطئه اي وجود نداشته باشد

شھید بھشتي با آن که دولت مھندس ) ٢٧(».الحادي، ياغیر اسالمي يا غیر مکتبي نمي تواند سرسازش داشته باشد

بازرگان را نه دولت انقالب و نه حتي دولت انتقال، بلکه دولت اصطرار مي داند، اما با برچسب وانگ خیانت به آنان به 

دکتر بھشتي با اشاره به موضع گیري خود در برابر . یر مي شناسدشّدت مقابله مي کند و آن را باصداقت اسالمي مغ

سخنان فردي که اسالم را غیر قابل اجرا در زمان حاضر دانسته بود و حمالتي که پس از آن علیه حزب انجام شده بود، 

فت خود با برخي به مبارزه با تفکرالتقاطي و لیبرالیستي و سازش با غرب و رابطه با امريکا پاي مي فشرد، اما مخال

ما در شوراي مرکزي حزب مکررًا گفته بوديم ک بايد کوشش کرد ھرچه زودتر « . تندروي ھا را نیز اعالم مي داشت

اگر ھم گاھي اوقات در داخل شورا مخالف بوديم مخالفت ما با تندرويھاي برخي از . پیوند ما با امريکا به صفر برسد

یانت مي زدند، برچسب خیانت مي زدند، مي گفتیم تا آنجا که ا يان آقايان را عناصر بود که روي اين چھره ھا مھر خ

ما و امام مي توانیم اينھا را کنار بگذاريم، چرا نمي ... مي شناسیم اينھا خائن نیستند، اينھا طرز تفکرشان اين است

نھاد دستگیري ھمسر او را پس از فرار و ناپديدشدن بني صدر وقتي پیش) ٢٨(».گذاريم؟ به دلیل ضرورتھاي موجود

در جھتگیريھاي اقتصادي نیز موضع گیري حزب در جھت منافع . میدھند، به شدت برافروخته مي شود و آن را رد میکند

: آقاي ھاشمي رفسنجاني در اين رابطه خطاب به اعضاي حزب چنین مي گويد. محرومین و مستضعفین بوده است 

ري اسالمي به گونه اي رفتار کند که کسان ديگري در زمینه ي شعار اين غیر قابل بخشش است که حزب جمھو«
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اين عالمت ثبت شده ي حزب جمھوري اسالمي است و درمواضع حزب و در . حمايت از محرومین از حزب جلو بیفتند

  ) ٢٩(».افکار رھبران آن بیش از ھمه وجود داشته است و حزب فرزند صديق اين جريان است

گروھاي فراواني . ب در شرايطي توّلد يافت که ھنوز يک ھفته اي از پیروزي انقالب نگذشته بودحز: ـ عملکرد حزب ٣

اوضاع عمومي کشور تثبیت نیافته بود . به وجود آمده بودند و ھريک داعیه دار انقالب و آماده ي تصاحب میراث آن بودند

نیروھاي مسلمان و فّعال پیرو خط امام و دراين شرايط به . وتوطئه ھا و مشغول سازي ھا ھر روز اوج مي گرفت

انقالبي در پراکندگي و بي شکلي به سر مي بردند ـ در حالي که در طرف مقابل تشکل ھاي قوي و منسجمي پي 

ريخته بودند ـ حزب توانست با جمع آوري اين نیروھا و سامان دھي آنھا ، درجھت دفاع از آرمانھاي انقالب و تثبیت آن 

  .موفقي داشته باشدتالش پي گیر و 

حضور رھبران و . حضور مؤثر حزب در ارکان نظام و جھان اداره ي آن ، باعث خنثي شدن بسیاري از توطئه ھا گرديد

برخیاز اعضاي حزب در شوراي انقالب، کمک به دولت موّقت، حضور در مسئولیتھاي اجرايي در زمان دولت شوراي 

اسالمیف حضور و تالش در جھت شکل گیري نھادھاي انقالبي، چون جھاد  انقالب، کمک به برگزاري رفراندوم جمھوري

سازدندگي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسي و گنجاندن اصل واليت فقیه در 

ھاي از کار... آن، حضور در انتخابات رياست جمھوري و مجلس شوراي اسالمي و تالش براي تشکیل دولت مکتبي و 

  . اساسي حزب به شمار مي رفت

آيا امام در بین امت «بیانیه ي حزب تحت عنوان . اولین حرکت حزب پس از اعالم موجوديت، راھپیمايي روز کارگر بود

و » من مصیبتھاي زيادي دارم و لیکن نمي توانم ھمه را بگويم« : پس از سخن امام که گفته بودند » خود تنھاست

دز زمینه ي قانون اساسي و تصويت آن اگر    )٣٠.(آبان، از ديگر اقدامات شفافیت آفرين حزب بود ۴دعوت راھپیمايي روز 

تالشھايشھید بھشتي و مجموعه ي حزب در مجلس خبرگان نمي بود، مسلمًا واليت فقیه و ديگر موضوعات مترّقي 

مھوري به داليلي فکر خود را به مجلس با آن که در انتخابات رياست ج) ٣١. (اسالمي و انقالبي در آن جاي نمي گرفت

حضور . را تشکیل دھد» رجايي«شورا بفرستد و علي رغم ھمه ي کارشکنیھاي بني صدر، دولت مکتبي و انقالبي 

حزب در برابر لیبرال ھا و جريان بني صدر و منافقین بود که آنھا را در دست يابي به اھداف خود ناکام ساخت، چنانچه 

اگر ما در مقابل بني صدر، دار و دسته ي لیبرالھا ،ملیگراھا و منافقھا که «: به بیان آن مي پردازد  آيت اهللا خامنه اي

  ) ٣٢(».مجموعًا يک معجون را به وجود آورده بودند حزب جمھوري اسالمي را نداشتیم شکیست مي خورديم

فشاي توطئه ھا و مقابله با جريانات تأسیس روزنامه ي جمھوري اسالمي نیز يکي از اقدامات اساسي حزب ود که در ا

  .منحرف تالش بسیاري نمود و تاحدود زيادي نز موفق بود

تشکیل حزب . بنابراين بايد گفت که حزب عملکرد موفق و پیشیرو و مترقیانه اي در کارنامه ي خود برجاي گذارده است

مخالفتھا و اتھامات مخالفان . کم نگاه داردو عملکرد آن توانست انقالب و حرکت امام را در مسیر خود پابرجا و مستح

مبني ب انحصار طلبي و قدرت طلبي حزب نیز بیشتر به خاطر درک جايگاه اثرگذار و ا نسجام بخش و وحدت آفرين و 

ناديده انگاشتن اين مطلب واضح بود که حق مشروع حزب به عنوان يک جريان سیاسي است تا با بھره گیري از 

  . بردارد  ود براي دستیابي به قدرت سیاسي بر طبق موازين معیارھاي آن جريان سیاسي گامحداکثر امکانات موج

  ) ٣٣(تعطیلي حزب جمھوري اسالمي و عوامل آن

حزب جمھوري اسالمي ـ نزديک به يک دھه ـ توانست با ھمه ي نوسانات موجود در درون خود و جامعه، به حیات 

ّدت براثر مسايل مختلفي به تعطیلي کشیده شد ک البته از ديدگاه ناظران سیاسي خود ادامه دھد، اما پس از اين م

ديدگاه . درباره ي تعطیلي حزب ظاھرًا، دو نظرگاه در درون حزب وجود داشته است. سیاسي چندان دور از انتظار نبود
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دوم اين را بي نتیجه  اول معتقد به پايین کشیدن زبانه ي فعالیتھاي حزب و محدود ساختن آن بوده است، اما ديدگاه

که در نھايت حضرت امام، نظر دوم را بر مي گزينند . دانسته و به تعطیلي کّلي فعالیتھاي حزب باور داشته است

اين که چه عواملي موجب تعطیلي حزب جمھوري گرديد و اين حزب پر ھیمنه را به . وتعطیلي آن را ترجیح مي دھند

  :ما از درچه ي نگاه خود عوامل آن را بر میشماريمخاموشي کشاند، موضوعي اساسي است که 

حزب در واقع تشکیل يافته از نیروھاي پراکنده ي اسالمي و ا نقالبي بود که قبل از  :ـ جبھه اي در قامت حزب١

انقالب فعالیتھاي سیاسي و مبارزاتي داشتند و گاه ھیچ گونه شناختي نسبت به يکديگر نداشتند، اّما به واسطه ي 

اينھا ھرکي در مسايل سیاسي، اقتصادي و فرھنگي داراي ديدگاھھاي . مؤسس، به يکديگر گره خورده بودندھیأت 

مختلفي بودند که گاه ھیچ ھمخواني با ھم نداشتند گروھھايي، چون روحانیت مبارز، جمعیت مؤتلفه، حزب ملل 

ين تشتت فکري و ناھمگوني در خاستگاھھاي ا... اسالمي، انجمنھاي اسالمي اروپا، امريکا و ايران، خانه ي کارگر و

سیاسي و اعتقادي عمًال حزب را که تعريف مشخصي در ساخت جوامع سیاسي دارد به يک جبھه ي سیاسي مبدل 

  .ساخته بود

پس از کنار گذاشته شدن طیف لیبرالھا که رويارويي با آنھا به عنوان دشمن مشترک انسجامي را در میان حزب به 

در اين مقطع که تمامي ارکان کشور . د، با شھادت شھید بھشتي، اين اختالفات سرباز نمود و اوج گرفتوجود آورده بو

در اختیار حزب جمھوري قرار گرفته بود و اعضاي آن مناصب اجرايي را به دست آورده بودند، در مواجھه با مسايل 

و خود را بروز مي داد و ھمین مسأله  اجرايیف گرايشھاي مختلف وگسلھاي درون حزبي به تدريج چھره مي نمود

آيت اهللا خامنه اي دبیر کل وقت . گفتمان حزبي را دچار از ھم گسیختگي مي کرد و به ورطه ي ناکارامدي مي کشاند

البته اختالف نظر به معناي اختالف سلیقه «: حزب، با شاره به چنین اختالفھايي و عاطفي دانستن بیشتر آنھا، میگويد

وضع . کساني که دراين مجموعه ھستند طبعًا اعضايي از کّل جامعه مي باشند. شوراي مرکزي وجود داردھا، بله در 

اما آقاي ) ٣۴(» .کنوني جامعه ي ما و انقالب ، آزادي انديشه ھاست که يک چنین اختالِف نظرھايي را يجاب مي کند

از طرفي شوراي « : شوراي مرکزي مي گويدھاشمي رفسنجاني با بیاني صريحتر و با اشاره به مشکالت موجود در 

مرکزي از يکپارچگي الزمي که بتواند فّعال باشد برخوردار نیست و لذا نمي تواند قاطعّیت الزم را در موضع گیريھاي 

براي حل يان مسأله بايد کار . داشته باشد و نتیجتًا در میان اعضاي حزب ھم يکپارچگي الزم يک حزب ديده نمي شود

ايشان در جاي ديگر بیاني دارند که نشان از گسیختگي درون حزب و ) ٣۵(».ن اشکال تا حدود زيادي وارد استاي. کنیم

مشکل ما اين است و بايد حل « . با پرسش مواجه شدن فرمول يک حزب، دو تفکر، حتي نزد بنیانگذاران حزب دارد

در آن باشند و درعین حال رفیق باشند و بدون  شود که آيا واقعًا مي شود يک حزب داشته باشیم و اين دو تفکر ھم

  ) ٣۶(».برخورد بتوانند حزب را اداره کنند

حزب جمھوري اسالمي، در شرايطي پاي به عرصه ي فعالیتھاي سیاسي گذارد که : ـ حزبي معطوف به صورت٢

واقع آنچه که به در . تنھا حرکت تشکیالتي گسترده در برابر تشکیالت نیرومند نیروھاي مخالف محسوب مي گشت

انجامید بیشتر شرايط و فضاي سیاسي آن زمان و ضرورتي بود که ) ره(تشکیل حزب و انسجام آن و تأيید حضرت امام

براي حضور آن احساس مي گشت و ھرچه حزب از فضاي ضرورت دورتر مي شد از انسجام آن نیز کاسته مي گشت و 

بیانیه ي تعطیل حزب، پس از آن که به تثبیت نھادھاي نظام و ناکام در . به فلسفه ي وجودي آن نقصان وارد مي گرديد

لذا احساس مي شود که وجود حزب ديگر آن منافع و «: ماندن توطئه ھاي استکبار جھاني اشاره گرديده، آمده است

دستگي و فوايد آغاز کار را نداشته و برعکس ممکن است تحّزب در شرايط کنوني بھانه اي براي ايجاد اختالف و دو

بر اين اساس پس از آن که شرايط ضرورت، رفع گرديد و ) ٣٧(».موجب خدشه در وحدت و انسجام مّلت گردد
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الزاماتجديدي پیش آمد، حزب آن ھم به آن شکل جبھه اي، ديگر کارآيي و فلسفه ي وجودي خود را از دست داده بود؛ 

که بتواند نقاط گسست را بپوشاند، براي جايگزيني  گفتمان آن دچار فرسودگي وکھنگي گشته بود و گفتمان نويني

البته اين بدان معنا نیست که بنیانگذاران حزب اعتقادي به تحّزب نداشتھاند و از آن تنھا به عنوان ابزاري   .وجود نداشت

ت متعددي در دست بھره برده اند؛ زيرا که شھید بھشتي اصوًال فردي تشکیالتي بوده و خود به وجود آورنده ي تشکیال

نیز آيت اهللا خامنه اي، دغدغه و نگراني خويش را از ناکامي تجربه ي تحّزب چنین . در ايران و اروپا به شمار مي رود

اگر حزب جمھوري اسالمي ناکام بشود و شکست بخورد و ناموفق بشود، تجربه ي تحّزب در « : عنوان مي کنند

  )٣٨(».یابد بگذاريمکه ن  لذاست. کشورمان تا مدتي ناکام خواھد بود

يکي از مشکالت عمده ي حزب جمھوري اسالمي، اشتغاالت اعضا و نیروھاي حزب در : ـ مشغولیتھاي اعضاء٣

در ھمان ابتداي . مسندھاي مختلف نظام بود که آنھا را زا رسیدگي درست و کامل به امورات حزب باز مي داشت

پس از . شوراي مرکزي درگیر مسايل اجرايي انقالب شدند تأسیس حزب، ھر پنج عضو مؤسس آن و بسیاري از اعضاي

بدين ترتیب حزب از درون دچار . يک دست شدن قدرت و کنار رفتن طیف لیبرالھا نیز، اين روند رشدي فزاينده پیدا کرد

نین سّومین دبیر کل حزب، اين مشکل را چ. خأل تشکیالتي و عدم تولید فکر متناسب با حزب گرديد و به ضعف گرايید

اگر برادران شوراي مرکزي مسئولیتھاي کمتري داشته باشند و حداقل يک نیم وقتي را به حزب « : بیان مي نمايد

  ) ٣٩(».اختصاص دھند ما فکر مي کنیم شوراي مرکزي و به تبع آن بخشھاي مختلف حزب، فّعال خواھد شد

لل تعطیلي حزب بدان اشاره داشت، عدم تبیین مھمترين نکته اي که شايد بتوان در ع: ـ عدم تبیین تئوريک تحّزب۴

حقیقت آن . دقیق و متناسب جايگاه حزب در نظام اسالمي و واليي است که ھنوز نیز به خوبي روشن نگشته است

در آن . است که حزب زماني جوانه زد که انقالب پیروز گشته بود و حزب بیشتر براي دوران مبارزه طراحي گرديده بود

از . صوير درستي از آينده ي انقالب در ذھنھا بود و نه نوع نظام آن ھم برپايه ي واليت فقیه مشخص بودزمان نیز نه ت

ديگر سو ھنوز انديشه ي تحّزب درمیان قاطبه ي نیروھاي مذھبي به صورت اساسي جاري نگشته بود و برخي از 

م نیز براساس شرايط موجود، موجوديت آن را شخصیتھاي انقالبي به داليل درست يا نادرستي با آن مخالف بودند و اما

  .نپذيرفت

پس از انقالب که به سرعت مي بايست موقعیت تحّزب در نظام اسالمي از لحاظ نظري تبیین گردد، نه تنھا چنین 

البته . نشد، بلکه تمامي نیروھاي حزب درگیر مسايل اجرايي و مبارزات سیاسي شدند و از اين نکته غفلت گرديد

اين که حزب در نظام واليي . رھايي درحد کلّیات انجام گرفت، اما به ھیچ روي تمام کننده و گره گشا نبوداگرچه کا

ضرورت است يا نه؟ مصلحت است يا نه؟ چه ساز و کارھايي مي تواند تحّز را درچنین نظامي تضمین نمايد؟ درحزب 

يه اي است؟ آيا واليتي برآنھا دارد يا نه ؟ اينھا اسالمي آن ھم در نظام اسالمي نوع رابطه ي حزب با اعضا برچه پا

در مقام مثال درچگونگي ) ۴٠.(نمونه ي پرسشھايي است که ھیچ کدام جواب کامل قطعي تعريف شده اي نگرفتند

واليت حزب بر اعضا دوگونه نظر وجود داشته است؛ گروھي وظیفه ي مسلماني و معیارھاي اسالمي و آزادي انساني 

آقاي ھاشمي با پذيرش نظريه ي . چیز مي داشته اند و گروه دوم به تقدم مصلحت حزبي معتقد بوده اندرا مقدم برھر

شخص بايد به خاطر رعايت . رأي دادن جزو مسايل شرعي نیست، بلکه عرفي است«. دوم، آن را چنین تبیین مي کند

بديھي است که » .اکثريت حاکم استھمانند مجلس که در آن رأي .... تابع نظرات حزب باشد) تقويت حزب(مصلحت

درجاي ديگري اقاي ھاشمي با ) ۴١. (اين استدالل براي طرف داران نظريه ي نخست به آساني قابل پذيرش نیست

« : اشاره به الزامات احزاب در نظام اسالمي، به خوبي يکي از اين تنگناھا و گلوگاه ھاي آنھا بر مي شمارد و مي گويد

ه، مرجع تقلید و رھبري به آن معنا وجود ندارد که ھر چه گفت، ھمه قبول کنند و از طرفي در انگلستان و فرانس
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در مورد احزاب اسالمي وضع بدين شکل . چارچوبي ھم به نام اسالم وجود ندارد که در محدوده ي آن حرف بزنند

اين واقعیتي است که به ) ۴٢(».منیست و آن نوع آزادي که احزاب ديگر دارند و براي خودشان مي خواھند واقعًا نداري

اما باتوجه به آن که احزاب و تحّزب در نظام اسالمي پذيرفته شده است و در قانون اساسي . درستي بیان شده است

آمده است، براي تحّقق آن نیز مي بايست روشنگريھاي تئوريک و راه کارھاي عملي مناسبي انديشیده شود که به 

  .مي نینجامد و روابط را روشن سازد و ھم نظام را با تھديد مواجه ننمايدامتناع تحّزب در نظام اسال

اگرچه اين عنوان در دل عنوان چھارم جاي مي گیرد، اما به جھت اھمیت ): ره(ـ رھبري کاريزماتیک امام خمیني۵

و رھبري فرھمند  اساسًا حضور امام خمیني به عنوان بنیانگذار انقالب. مسأله مي بايد به طور مستقل بدان پرداخت

از سوي ديگر تمامي . نظام، به گونه اي بود که ھمه ي عرصه ھا را در بر مي گرفت و ھیچ خألي باقي نمي گذاشت

و يا اعتماد به مؤسسین حزب بود که آنھا ھم بیشتر ) ره(ھیمنه و عظمت حزب و پشتیباني مردم، به خاطر تأيید امام

  .امام، وام مي گرفتند شخصیت مردمي خويش را از حمايت بي دريغ

عمًال کارکرد حزبي حزب را به تحلیل مي برد و در واقع شايد ) ره(بنابراين در چنین شرايطي، رھبري کاريزماتیک امام

  . چندان جايي براي عرض اندام حزب باقي نمي گذاشت

فین، رويکرد آن، حضرت امام در صحنه ي سیاسي گامھاي استوار برداشت و برخالف ديدگاھھاي منتقدين و مخال

اگرچه به واسطه ي پشتیباني مردم از آن توانست جايگاه ھاي قدرت را بدست آورد و . انحصار طلبانه و استبدادي نبود

  .اين امري طبیعي در مبارزات سیاسي است

به  از مجموع آنچه گفته شد بر مي آيد که حزب جمھوري اسالمي در حقیقت چکیده ي نیروھاي مبارز انقالبي معتقد

جامعیت اسالم و ھمبستگي میان دين، سیاست و ملتزم به واليت فقیه بود که با باور به تحّزب و تشکل، و اعتقاد به 

نقش بنیادين مردم در ساخت سیاسي جوامع امروزين، در چارچوب ساز و مشکالت ساختاري و تشکیالتي و نواقص 

َفاْسَتِبقُوا الخْیراِت ِاَلي اِهللا َمْرجُعُکم «نه ي مردم ديگر را درجھت تحکیم انقالبت اسالمي و حفظ حضور مومنا

  ) ۴٣.(»َجمیعا

درپايان نیز با سخني از سید شھداي انقالب اسالمي حزب جمھوري، شھید بھشتي، که به نظر مي رسد در اين 

طلباست، نه  اين حزب نه انحصار طلب است، نه قدرت«. شرايط سخني آموزنده است اين مقوله را به پايان مي بريم

ساير احزاب وگروه ھاي سیاسي اسالمي است، ما ھرگروه سیاسي اسالمي ديگر را   خدامحور و نه نفي کننده ي

که مؤمن، درست کار و صديق و به انقالب و رھبري آن وفادار باشد، برادر مي نامیم و با اين گروه ھا مسابقه مي 

  .تمسابقه بر سر تقديم مھمترين خدمت به مل. گذاريم

  : پي نوشت ھا

سّید محمد حسیني بھشتي، سید علي خامنه اي، سید عبدالکريم موسوي : ـ مؤسسین حزب عبارت بودند از١

  ).رفسنجاني(اردبیلي، محمد جواد باھنر و اکبر ھاشمي بھرماني

ز جانب ـ دراين زمینه بايد به عدم موافقت جدي شھید مطھري و ديگراني؛ چون آقاي مھدي کني با تشکیل حزب ا٢

نیز شھید مطھري، به سھل گیري تنش اعضاي . روحانیت به واسطه ي کافي دانستن تشّکل روحانیت اشاره داشت

و  ۶٢٣تشکل فراگیر، عبداهللا جاسبي، مصاحبه با حبیب اهللا عسگر اوالدي، ص: ک.ر. (حزب انتقاد داشته است

  ).ياد، مصاحبه با ھاشمي رفسنجانيو احزاب سیاسي درايران، ويژه نامه ي  ۶٣١مصطفي حائري زاده، ص

ـ نشريات گرنه ھاي سیاسي؛ چون نشريات مجاھد، انقالب اسالمي، میزان اّمت و کیھان بیشترين سھم را در اين ٣

  .مخالفتھا و ترويج اتھامات و شايعات داشتند
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ل چھاردھم، شماره ي ـ احزاب سیاسي ايران، ويژه نامه ي ياد، نشريه ي بنیاد تاريخ انقالب اسالمي ايران، سا۴

  .، مصاحبه با ھاشمي رفسنجاني۵۶ـ۵۵ـ۵۴ـ۵٣

  .ـ ھمان۵

  .ـ احزاب سیاسي ايران، ويژه نامه ي ياد، مصاحبه با ھاشمي رفسنجاني۶

  .ـ ھمان٧

   ٢١/١١/١٣۶١، پنجشنبه، ١٠٨٠ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، شماره ي ٨

  .١٢/١١/۶٢ـ شھید بھشتي، روزنامه ي جمھوري اسالمي، ٩

  .٢٨/١١/۶٢ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ١٠

و نیز بنگريد به تشّکل فراگیر، سخنراني آقاي ھاشمي در دومین کنگره ي حزب،  ١٩/١١/۶٠ـ جمھوري اسالمي، ١١

  .٣۶۵ص 

، دفتر تدوين و پژوھش تاريخ انقالب اسالمي دانشگاه آزاد، ١٣٧٩ـ عبداهللا جاسبي، تشّکل فراگیر، تھران، چاپ اول، ١٢

  .٣٨۶ص 

  .٣٠/١/۶٢ـ آيت اهللا خامنه اي، روزنامه ي جمھوري اسالمي، ١٣

  .، آيت اهللا خامنه اي۴١٠عبداهللا جاسبي، ص» تشّکل فراگیر«ـ ١۴

  .١٩/٧/١٣۶٠ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ١۵

  .٢٩/٧/١٣۶٠ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ١۶

  .٢٩/١١/١٣۶٣ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ١٧

  .٣٠/١/١٣۶٢وري اسالمي، ـ روزنامه ي جمھ١٨

  .۶٣حزب، دفتر قم، خرداد۴ـ شھید بھشتي، نشريه ي شماره ١٩

  .۶٣ـ جزوه واحد آموزش حزب، چاپ اول، آذر ٢٠

  .۴٨١، و تشکل فراگیر، ص۶٣حزب جمھوري اسالمي، دفتر قم، چاپ اول، خرداد  ۴ـ نشريه ي شماره ي ٢١

  .٢۴/١٢/١٣۶١ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ٢٢

  .١٧/١٢/١٣۶١زنامه ي جمھوري اسالمي، ـ رو٢٣

  .١١، صفحه ي ۴/١٢/١٣۵٩ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ٢۴

  .٣٨٨ـ مرام نامه ي حزب جمھوري اسالمي، عبداهللا جاسبي، تشّکل فراگیر، ص ٢۵

ا ، بديھي است که پس از توطئه و تحريک مرتبه کاري اين گروه ھ١٠۶۴۴، شماره ي ٢٠/١٢/۵٧ـ رونامه ي کیھان، ٢۶

  .ديگر جاي تسامح و تسالم با آنان باقي نمي ماند

  .٢٩/١١/١٣۶٠ـروزنامه ي جمھوري اسالمي، ٢٧

  .۴۵١،و تشّکل فراگیر، ص٢٩/١١۶٠ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ٢٨

  .٢٩/١١/١٣۶٣ـ روزنامه ي جمھوري اسالمي، ٢٩

  .٢٠۵،انتشارات ھمشھري، ص١٣٧١ـ مسعود رضوي، ھاشمي و انقالب، تھران، ٣٠

، درکتابچه ي ضرورت تشکیالت، حزب جمھوري اسالمي ١٩/١/۶٠ـ بنگريد به سخنراني شھید ھاشمي نژاد در ٣١

  .مشھد

  .۴٠٠ـ تشّکل فراگیر، ص٣٢
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١١ 
 

ـ درباره ي حزب جمھوري اسالمي بايد از واژه ي تعطیلي بھره برد و نه انحالل، چرا که پروانه ي حزب ھیچ گاه به ٣٣

  .ر حقوقي انحالل محسوب نمي شودطور رسمي ملغي نگشته و از نظ

، تھران، دفتر آموزش حزب جمھوري اسالمي، ١٣۶٣ـ سؤالھاي اعضا و جوابھاي مسئولین حزب، چاپ اول، آذر ٣۴

  .١٨ص

  .٣، ص١٣۶٣ـ سؤالھاي اعضا و جوابھاي مسئولین حزب، چاپ اول،٣۵

  .٢٢ـ ھمان، ص٣۶

  .٢٧۶،ص )ره(نظیم و نشر آثار امام خمیني، تھران،بنیاد ت١٣٧٨،چاپ اول، ٢٠ـ صحیفه ي انقالب، ج٣٧

  .٣٩ـ سؤالھاي اعضا و جوابھاي مسئولین حزب، ص٣٨

  .، گفت وگو با آيت اهللا خامنه اي٢٣ـ سؤالھاي اعضا و جوابھاي مسئولین حزب، ص٣٩

  .۶ـ سؤالھاي اعضا و پاسخ مسئولین حزب،ص۴٠

چرا که بدون شوراي . نین ناديده انگاشته شده استقوا   ـ در اين استدالل نقش شوراي نگھبان در تأيید و يا رّد۴١

در واقع عمل به قانون مصّوب مجلس، زماني . نگھبان مصّوبات مجلس ھرچند با اتفاق آراء بوده باشد ارزش قانوني ندارد

  .است که شرعیت آن به امضاي شوراي نگھبان رسیده باشد

  .۶٠ـ سؤالھاي اعضا و پاسخ مسئولین حزب، ص۴٢

  .۴٨ـ مائده ۴٣

   

  


