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 (9) کرونادوران 
 رفیعیحسین 

 (1) کرونا و قدرت در ایران 

اند کسب  در جمهوری اسالمی، قدرت دچار مشکل جدی است. در چهل سال گذشته حاکمان توانسته ●

هتای   قدرت کنند ولی نه آن را تثبیت کرده و نه خواهند توانستت آن را حظتک کننتد. قتدرت اگتر شتا رو       

 تثبیت نشود، حظک نخواهد شد.مردمی، علمی و استراتژیک شه دست نیاید و 

شان در جمهوری اسالمی، در چهل سال گذشته شتا تمهیتدات    حاکمان روحانی و متحدان غیرروحانی ●

انتد. در داختل شتا     اند و در منطقه هم قدرتمند شده افزاری در داخل قدرت را قبضه کرده افزاری و سخت نرم

و حذف دگراندیشان و منتقدان قانونی و  1377بل از تر از ق و گسترده« خشونت قانونی»فضاسازی امنیتی و 

اند. انحصتاری کتردن قتدرت در     ها قدرت را انحصاری کرده طلبان مصلح و حصر و حبس شخصیت اصالح

 ای شه آن الزم است. ایران تاریخی است، اشاره

رشتار  تاریخچه قدرت: انقالب مشروطه شرای کنترل قدرت توسط مردم شتود. قبتل از آن، قتدرت در د    ●

های روس و انگلیس شا نظتو  در درشتار پادشتاهان،     خانه شده شود. در دوران قاجاریه سظارتپادشان متمرکز 

هتا   خانته  کردند. انقالب مشروطه شا این هدف انجام شد که قدرت را از درشار و سظارت اعمال قدرت هم می

شده شود و مجلس دوم شهتر شتد  شه مجلس شورای ملی، مردم، منتقل کند. مجلس اول هم تا حدودی موفق 

ولی شعد متوقف شد. انگلیس قصد داشت شه شکل پیچیده شا نشان دادن تمایل شه مشروطه، محتوای مشروطه 

مجلس، قصد داشت حتی را ادامه دهد و روس شا شه توپ شستن  درا شه زمان قبل از آن شازگرداند و نظو  خو

تسخیر تهران، استتبداد صتریر را شکستت داد و مشتروطه را     و ظاهر مشروطه را هم منتظی کند. قیام ملیون 

ای در گتیالن،   های منطقه ها و نهضت های شعدی و هرج و مرج شازگرداند. معهذا توقف سیر مشروطه، تالطم

، 1920روسیه و توافق روس و انگلتیس در   1917خراسان، آ رشایجان و... را شه دنبال داشت، پس از انقالب 

را فراهم کرد. رضاخان، قصد داشت آتاتورک ایران شود، روحتانیون قدرتمنتد قتم و     1299شرایط کودتای 

ق و متدرس در  نجف شا جمهوریت مخالظت ولی شا پادشاهی رضتاخان موافقتت کردنتدر در حالیکته مصتد     

خواستند که قدرت در مجلس شاشتد. ایتن دو شکستت     وزیری رضاخان را می چارچوب مشروطیت نخست

ی نوسازی ایران را داشتت ولتی طترح     رضاخان/ رضاشاه شرنامهرضاشاه شد.  1304در  خوردند و رضاخان

اصلی او که طرح انگلیس و توافق ضمنی روس هم جلب شده شود، توقف و حصر انقالب مشروطیت شتود.  

 در واقع مدرنیسم استبدادی.چیزی که در دوران محمدرضاشاه هم ادامه یافت. 



2 

 دولت ـ حاکمیت»ی  دوگانه» 

ی مجریه، هدف انقالب مشروطه شود که تظکیک قوا در دستتور کتار آن شتود ولتی      معنی قوه دولت شه ●

هدف حاکمیت، تمرکز قدرت در درشار و کنترل دولت شوده است. رضاشاه اگرچه نهادهای دولتی را تشکیل 

اه رضاشت  1320کترد. در شتهریور    ی درشار، شه آن نگاه متی  داد و تقویت کرد ولی در چارچوب زیرمجموعه

کردنتد استتقالل    وزیران شه درجات مختلظی ستعی متی   جانی گرفت و نخست ی مجریه نیمه سقوط کرد، قوه

مشروطه را در دستور کتار جتدی   مختصری از درشار داشته شاشند. مصدق شود که زنده کردن اهداف انقالب 

مصتدق ملتی شتدن    ی قرار داد و دخالت درشار را دقیقاً در چارچوب مشروطه، منحصر کرد. لذا، هدف اصل

، روند کاری دکتر مصدق را متوقف کرد و درشار 1332ملی شدن  قدرت و سیاست شود. کودتای نظت نبود، 

، حاکمیتت  1352درآمتد نظتت در   و افتزای    1342قدرت حاکمیت را شه تدریج شه دست گرفت. سرکوب 

لتمردان آن زمان، خاصته  مطلق شه محمدرضاشاه داد. چهل سال پس از سقوط سلطنت و انتشار خاطرات دو

دهتد کته    های علم، خاطرات داریو  همایون، اردشیر زاهدی، عالیخانی و... شه وضوح نشان می نوشته دست

ی قدرت را قبضه کرد.  میز درشار )شاه( له شده شودند و شاه همههوزیر در زیر م چگونه قوه مجریه و نخست

 شودند شرای اجرای اوامر شاه.قوه مجریه، مجلس و در حد زیادی قوه قضا، نمایشی 

 قدرت در جمهوری اسالمی 

شه رهبری یک روحانی کاریزماتیک که مرجع تقلید هم شود و سرعت پیتروزی انقتالب    1357انقالب  ●

الته   ماه شیشتر نبود شه لحاظ سلسله مراتب مذهبی و تظسیری که از والیت فقیه و رهبری سیاسی آیتت  13که 

خمینی اصترار  اله  از پی  سیاسی ت مذهبی ت کاریزماتیک کرد. معهذا آیت   خمینی شد، تمرکز قدرت را شی 

 شر تدوین قانون اساسی و ایجاد نظم و نسق در مملکت را داشت.

د و در دولت موقت و شورای انقالب روی آن کتار شتده   نویس آن تهیه شده شو قانون اساسی که پی  ●

دمکراتیک شود، مورد تأیید آقتای خمینتی قترار     شود و شه تصریح مهندس سحاشی یک قانون اساسی سوسیال

گرفت. در این مرحله آقای خمینی اصراری شر تز والیت فقیه نداشت. نظر ایشان شه رفراندوم گذاشتن همین 

دیدند. مهندس شازرگتان و دکتتر ستحاشی اصترار شتر       قانون اساسی شود و ضرورت مجلس مؤسسان را، نمی

ی آن را آقای خمینی داده شود. در شورای انقتالب، آقتای هاشتمی     تشکیل مجلس مؤسسان داشتند که وعده

و دکتر سحاشی هشدار داد که از مجلس مؤسسان معلوم نیستت چته   رفسنجانی، شه درستی شه آقایان شازرگان 

چیزی شیرون خواهد آمد، حرف امام را گو  کنید. خالصه شورای انقالب شه توافق نرسید. در حضور امتام  

اله طالقانی مجلسی محدود و معدود را پیشنهاد کرد که سترعت عمتل داشتته     ح شد و آیتاین اختالف مطر

شاشد. مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی. در مجلس، والیت فقیه وارد قانون اساسی شد و عمدتاً کتارکرد  

 هتای تروریستتی، دخالتت مستتقیم     ی اول انقالب، جنت  و درگیتری   آن نظارت شود، معهذا شرایط ده ساله
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اله خمینی تصریح کردند که از ایتن شته شعتد طبتق      ها، پس از جن  آیت کرد. شا همة این رهبری را طلب می

 قانون عمل خواهد شد و شرایط جن ، در مواردی نقض قانون را پی  آورده است.

ای  الته خامنته   ی تظکیک دولت ت حاکمیت، در زمان امام خمینی شسته شد و حتی آیت  شه هر حال نطظه ●

اند ولی همانطور کته   ای در دوران ریاست جمهوری خود گله و شکایت داشته ر مواردی از این دوگانههم د

گیری( مجلس و دولت  گظته شد، شرایط  اتی امام )رهبری انقالب، کاریزما، مرجعیت تقلید و قدرت تصمیم

گان خواستتند استتقاللی   کرد و تضاد مشهود و مؤثری شروز نکرد و در مواردی که نماینتد  را مطیع و آرام می

ی عملی که روحانیون حاکم در ده سال اول شه دست آورده شودند گرچته   داشته شاشند، متوقف شدند. تجرشه

 شده شود. این تجرشه عبارت شود از:ها متراسب  نبود ولی در  هن آن دورنگرعلمی و کارساز و 

 جلوگیری از تشکیل احزاب سیاسی و مستقل -1

شورای عالی قضتایی   68رت سیاسی ت قضایی ت تقنینی. در همین راشطه در سال   متمرکز کردن قد -2

وزیتر   منحل و مدیریت در قوه قضائیه متمرکز شد. تعداد نمایندگان مجلس محدود و پستت نخستت  

 حذف گردید.

اصل شد. در واقع هژمون شتدن روحتانیون   « اوجب واجبات حظک نظام است»شه تصریح امام که:  -3

 ی و انسداد چرخ  قدرت. این اهداف شعداً عملیاتی شد.در قدرت سیاس

 قانون اساسی و قدرت 

هاست. ضمناً یک میثاق، یک قرارداد، شین حاکمان  قانون اساسی، در هر کشوری، شرای کنترل حکومت ●

و مردم است. از طرف دیگر، قانون اساسی حافک وحدت و انسجام مردم استت. نقتض قتانون اساستی کته      

اه، رضاشتتاه و محمدرضاشتتاه در قبتل از انقتتالب ستتاشقه داشتتت، دو نظتتر از آنهتتا را  توستط محمتتدعلی شتت 

پشتوانه گذاشت که شه راحتی متظقین او را شه  شاه و محمدرضاشاه( سرنگون کرد و رضاشاه را شی )محمدعلی

 شکنان شود. تبعید فرستادند. قانون اساسی، سند محکم قانونی شرای مبارزه شا این قانون

 1368سی قانون اسا 

دستور تجدیدنظر قانون اساسی و موارد ترییر در آن را صادر کرد ولی مدتی شعد فوت اله خمینی  آیت ●

نمود. مرد قدرتمند آن مقطع، آقای هاشمی رفسنجانی شود. شهترین فرصت شرای آقای هاشتمی فتراهم شتده    

 شندی خود را عملیاتی کند.  شود که آنچه در  هن داشت، عملی سازد. جمع

گظت و فیلم آن چند وقت پی  پخ   68ای در مجلس خبرگان رهبری در خرداد  اله خامنه آنچه آیت ●

کتارهر   ای رهبر شود و هاشمی همه شد از روی صداقت شود ولی آقای هاشمی طرح و شرنامه داشت تا: خامنه

ید، تمرکز شا همین دید آقای هاشمی؛ قانون اساسی جدید، تدوین و تصویب شد، شرط مرجعیت حذف گرد

ای تحمیتل   قدرت اجرایی، قضایی شه رهبری تظویض شد، نه رئیس جمهور. در واقع، قدرت شه آقای خامنته 
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 شد.

ای دوست دیرین شودند ولی شا هم فرق داشتند و شعد مبادله قدرت،  اگرچه آقای هاشمی و آقای خامنه ●

ختتالف دیتدگاه ایتن دو در چتارچوب     شرایط را ترییر داد، چیزی که آقای هاشمی، شه آن فکر نکرده شود. ا

 طلبید. ها، قاشل حل نبود. اشزار دیگری می رفاقت
 ادامه دارد...


