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چکیده
هدف :یکی از اقدامات چالش برانگیز در اوایل سلطنت محمدرضا شاه ،برپایی مجلس مؤسسان بود که در آن،
حق انحالل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به مقام سلطنت تفویض گردید .شاه با استناد به این مصوبه ،در
اوایل سال 1340ش1961/م ،مجلس را منحل نمود و در دوره طوالنی تعطیلی مجلس ،قوانین زیادی توسط
دولت تصویب گردید که برخی از آنها مخالف شریعت اسالم بودند و منجر به شکلگیری نهضتی دینی و مردمی
گردید .هدف از این پژوهش آن است که علل مؤثر در برپائی مجلس مؤسسان و بازتاب آن در نهضت امام
خمینی(ره) مورد شناسائی و بررسی قرار گیرند.
روششناسي پژوهش :پژوهش حاضر با روش توصیفی  -تحلیلی از نوع تاریخی ،صورت گرفته است و
دادههای مربوطه از میان منابع معتبر ،شامل کتب دست اول ،اسناد آرشیوی ،روزنامههای قدیمی ،متون
سخنرانیها و خاطرات افراد مطلع گردآوری و تحلیل شده است.
یافتهها :یافتههای تحقیق حاکی از آن است که محمدرضا شاه به تشکیل حکومت فردی گرایش داشت و برای
تحقق آن ،مجلس مؤسسان برپا گردید و از سوی دیگر امام خمینی(ره) که خواهان تشکیل حکومت اسالمی
بودند ،به شیوهای منطقی و قانونی ،یکی از محورهای نهضت انقالبی را در مبارزه با آن استوار نمودند.
نتیجهگیری :برپایی مجلس مؤسسان سرآغاز از بین رفتن مشروعیت سیاسی رژیم بود که با کودتای  28مرداد
تعمیق یافت .با تصویب قوانین غیراسالمی در دوران انحالل مجلس و شکلگیری قیام  15خرداد به رهبری امام
خمینی(ره) ،مشروعیت مذهبی رژیم نیز از بین رفت و زمینههای فروپاشی آن را فراهم نمود.
کلید واژهها :رژیم پهلوی ،قانون اساسی ،امام خمینی ،نهضت انقالبی.
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مقدمه
قانون اساسی مشروطه ،حاکمیت مطلقه استبدادی پادشاه در امور قانونگذاری ،اجرایی و قضائی را به رسمیت
نمیشناخت و به طور صریح مجلس را نماینده مردم و مسئول «وضع و تهذیب قوانین» معرفی میکرد و
مقام سلطنت را مقیّد به پیروی از قانون مینمود .1به عبارتی دیگر طبق این سند میثاق ملی ،پادشاه باید
«سلطنت» میکرد نه «حکومت» و لذا هر پادشاه مشروطه که تصمیم داشت به جای سلطنت کردن ،بهطور
فردی حکومت نماید ،منقاد کردن مجلس نیاز ضروری آن محسوب میشد.
محمدرضا شاه برای نیل به این هدف ،در دهه اول سلطنت خویش درصدد تصاحب حق انحالل مجلس
برآمد .در این راستا موفق شد مجلس مؤسسان را در سال 1328ش1949/م برپا نماید .در این مجلس اصل
 48قانون اساسی تغییر داده شد و طی آن ،حق انحالل بیقید و شرط مجلسین به شاه تفویض گردید .یک
اصل الحاقی نیز به قانون اساسی اضافه شد که امکان تغییر قانون اساسی در سالهای آینده را فراهم
میکرد.
امام خمینی(ره) یکی از شخصیتهایی بودند که با برپایی مجلس مؤسسان مخالفت داشتند 12 .سال
بعد ،شاه با استناد به مصوبه مجلس مؤسسان ،اقدام به انحالل مجلسین نمود و این تعطیلی حدود دو سال
و نیم از اردیبهشت 1340ش/می 1961م تا مهرماه 1342ش/اکتبر 1963م ،به طول انجامید .در این دوره
طوالنی ،لوایح زیادی در دولت تصویب شد بدون آنکه در مجلس درباره آنها مذاکره و تصمیمگیری شود.
یکی از آن مصوبات چالشی الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی بود که برخی مفاد غیراسالمی را در بر
میگرفت و مخالفت جدی امام ،روحانیت و مردم را بر انگیخت .در پی آن ،نهضتی اسالمی و انقالبی
پایهریزی شد و رژیم مجبور گردید الیحه مذکور را لغو کند .مدتی بعد رفراندوم انقالب سفید برگزار شد و
در راستای اصل پنجم آن ،قانون اعطای حق رأی به زنان تصویب شد .اقدام مذکور منجر به تداوم مبارزه
و گسترش نهضت گردید.
این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی از نوع تاریخی ،وقایع و مفاد قوانین مصوبه را با تکیه بر منابع
دست اول و تحقیقات جدید بررسی و دو هدف را دنبال میکند .هدف اول بررسی جریان تدریجی تمایالت
شاه برای معکوس کردن سلطنت مشروطه و رسیدن به حکومت فردی است که منجر به تشکیل مجلس
مؤسسان شد و هدف دوم نیز بررسی بازتاب و نقش آن ،در مبارزات علنی و رسمی امام(ره) میباشد .در
راستای اهداف مذکور ،این پرسش مطرح میگردد که زمینههای تأسیس مجلس مؤسسان توسط محمدرضا
پهلوی چه بود و چگونه در توسعه نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقالب اسالمی ایران نقش ایفا کرد؟
نهضت انقالب اسالمی ایران ،به خواست آحاد ملت ،با رهبری امام خمینی(ره) و به دالیلی چون پایمال
شدن ارزشها و احکام اسالمی ،استبداد شاه ،فساد و وابستگی رژیم به اجانب ،نادیده گرفته شدن حقوق

 .1اصل  2از قانون اساسی و اصول  64 ،66 ،60 ،57 ،49 ،45 ،44 ،27و  67از متمم قانون اساسی.

علل تشکیل مجلس مؤسسان ....

47 ............................................................................................................ ...........................................................

اقشار مردم و حاکیمت بیعدالتی و سرکوب ،شکل گرفت و منجر به برپایی حکومت اسالمی گردید .یکی
از محورهای این نهضت را میتوان در پیامدهای تغییر قانون اساسی مد نظر قرار داد.
آثار بیشمار و ارزشمندی پیرامون ریشهها و علل انقالب اسالمی در ابعاد دینی ،سیاسی ،اجتماعی و
اقصادی منتشر گردیده است .در این میان ،علل تصمیم شاه به برپایی مجلس مؤسسان ،در آثار برخی از
پژوهشگران از جمله ندوشن و زارعی محمودآبادی ( ،)1382عظیمی ( )1372و الجوردی ( )1376مورد توجه
قرار گرفته است .در اثر اول به جنبه های حقوقی و تا حدودی سیاسی موضوع و در دو اثر بعدی سیر تاریخی
استبدادگرایی شاه و وابستگی او به غرب ،بررسی شده است .محققین دیگری از جمله روحانی ( )1386و
دوانی ( )1377نیز روند تحلیلی شکلگیری نهضت امام(ره) را مورد بررسی قرار دادهاند.
در آثار مزبور ،زمینههای تغییر قانون اساسی و بازتاب آن در نهضت امام(ره) بهصورت تخصصی و منسجم
مورد بحث قرار نگرفته است .نوآوری پژوهش حاضر در این است که ابتدا هراس شاه از مجلس و تمایالت
استبدادی او ،به عنوان عوامل اصلی تشکیل مجلس مؤسسان ،شناسایی و بررسی گردیده و سپس پیوند آن
با مبارزات امام(ره) تحلیل شده است .در این روند مشخص گردیده که توجه و تأکید امام(ره) بر عدم پایبندی
شاه به قانون اساسی و تعطیلی طوالنی مجلسین ،نقش مهمی در روند نهضت داشته است.
در پژوهش حاضر ،منظور از «حکومت فردی» که به اختصار «حکومت» نیز گفته میشود ،آن است که
پادشاه ،قوای سهگانه را در دست داشته باشد و خود را باالتر از قانون بداند و اوامر دلخواه خویش را صادر
نماید (آقابخشی و افشاریراد )425 :1383 ،و منظور از «سلطنت مشروطه» که به اختصار «سلطنت» نامیده
می شود ،نظام پادشاهی است که با بودن پارلمان و بر مبنای قانون اساسی باشد .در این نوع ساختار ،اختیارات
مقام سلطنت طبق قانون محدود میشود و تصمیمات از طرف نمایندگان مردم گرفته میشود و در واقع،
شاه «سلطنت میکند» اما «حکومت نمیکند» (آقابخشی و افشاریراد.)130 :1383 ،
شایان ذکر است مجلس مؤسسان که به معنای مجلس منتخب مردم برای تهیه یا تغییر قانون اساسی
است سه مرتبه در عصر پهلوی تشکیل شد .مجلس اول در سال 1305ش1926/م (تأسیس سلطنت پهلوی)،
مجلس دوم در سال 1328ش1949/م (موضوع پژوهش حاضر) و مجلس سوم در سال 1346ش1967/م
(تغییر اصول مربوط به انتصاب نایبالسلطنه) برپا گردیدند.
علل برگزاری مجلس مؤسسان
هراس شاه از استقالل و اقتدار مجلس

بعد از سقوط رضا شاه ،تمرکز قدرت از بین رفت و مجلس نیز از دربار استقالل یافت .مجلس سیزدهم که
دست چین شده دوره رضا شاه بود ،گرچه با شاه جدید سر ناسازگاری نگذاشت ،ولی حمالت زیادی به رضاشاه
کرد و همین امر می توانست سرآغاز نگرانی شاه از مجلس باشد .مجلس با توجه به اختیارات و اهمیتی که
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داشت قادر بود تا بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،برای شاه محدودیتهایی را ایجاد نماید .نمونههایی از آن
به شرح زیر بررسی میگردد:
الف) بخش مهمی از مشکالت و محدودیتهایی که مجلس برای شاه فراهم میکرد ،حمایت مجلس از
نخست وزیران منتقد شاه بود .احمد قوام السلطنه یکی از منتقدان سرسخت سلطنت پهلوی ،نمونه بارزی از
چنین دولتمردانی بود .قوام خواهان تحدید قدرت و نفوذ شاه و اجرای چارچوبهای نظام مشروطه بود و
نفوذ او در مجلس ،شاه و سلطنتطلبها را به شدت نگران میکرد ،به طوری که متین دفتری در مجلس
پانزدهم از بابت اتحاد میان رئیس مجلس (سردار فاخر) و قوام ابراز نگرانی و عجز نموده و حتی پیشبینی
میکرد که احتماال قوام تا دو سال آینده نیز دوام خواهد آورد و انتخابات مجلس شانزدهم را بر ضد سلطنت،
مهندسی خواهد نمود و حتی اجازه نخواهد داد سلطنتطلبها وارد مجلس شانزدهم شوند! (فرامرزی:1342 ،
 .)325گرچه پیشبینی متین دفتری ،محقق نشد ،ولی چنین اقرارهایی حکایت از عواقب وخیم و هراسناکی
داشت که یک نخستوزیر مقتدر میتوانست در اتحاد با مجلس ،برای شاه و دربار بهوجود آورد.
ب) مخالفت مجلس با نخست وزیران مدّ نظر شاه ،بحران دیگری بود که مجلس میتوانست برای شاه
ایجاد کند .مصداق بارز آن ،مخالفتهای مجلس با هژیر و برنامههایش بود .هژیر نخست وزیر منتخب شاه
و دربار بود و شاه از وکالی مجلس میخواست دولت او را تقویت کنند و لوایحی را که به مجلس تقدیم
میشود به تصویب برسانند ،اما مجلس نه تنها اهمیتی به خواست شاه نداد ،بلکه دائماً او را استیضاح میکرد
و به تعبیری تنها کار دولت هژیر ،پاسخ دادن به استیضاحها بود (بهنود .)550-553 :1387 ،با توجه به اینکه
مبارزه با هژیر و هتک او ،در واقع مبارزه و هتک دربار محسوب میشد ،لذا در محافل سیاسی ،کنارهگیری
او ،شکست فاحش شاه و برنامههایش در برابر مجلس تعبیر شد.
ج) فعالیت احزاب ضدسلطنت و فراکسیونهای آنها در مجلس و حضور رجال سیاسی صاحبنفوذ که در
فضای باز بعد از سقوط رضا شاه پا به میدان سیاست گذاشته بودند ،نگرانیهای شاه از مجلس را تشدید
میکرد .نمونه بارزی از اقدامات ضدسلطنتی در مجلس ،در آغاز مجلس چهاردهم رخ داد که مجلس به
کانون حمالت شدید علیه شاه تبدیل شد و فراکسیونهای آزادی ،میهن ،دموکرات ،مستقل و منفردین ،به
همراه نمایندگان حزب توده ،فراکسیون اتحاد ملی که هوادار سلطنت بود را در انزوا قرار دادند.
بعد از سقوط رضا شاه ،ظرفیت و توان احزاب به حدی رسیده بود که بتواند موقعیت شاه را تهدید کند و
یا الاقل در برابر زیادهخواهیهای او مانعتراشی نمایند .حزب توده مهمترین مصداق آن است که سازمان
یافتهترین و پرجمعیتترین سازمان سیاسی بود و از یک سو در پی انتقامگیری از بابت سرکوب شدن در
دوره رضا شاه بود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی به شوروی ،گرایشات جمهوریخواهانه را مدّ نظر داشت.
این حزب مدتی نیز با گروههای دست راستی به دنبال برگزاری مجلس مؤسسان برای خلع سلطنت پهلوی
بود (مهدینیا )185 :1374 ،و دفاع از آزادیهای قانونی و «مبارزه بر ضد دیکتاتوری» را اولین وظیفه خود
قرار داده بود (مردم ،ش.)2-1 :336
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شاه در کنار نگرانی از فعالیت احزاب و فراکسیونهای آنها ،از برخی رجال متنفذ پارلمانی نیز بیم داشت.
سه چهره شاخص در این خصوص ،سید ضیاء ،مصدق و آیتاهلل کاشانی بودند .آنطور که از نطقهای
پارلمانی و مقاالت منتشر شدهی سید ضیاء و طرفدارانش در روزنامههایی چون رعد ،مشخص است ،آنها
شاه را به انحاء مختلف زیر سؤال میبردند تا وجهه او را بیاعتبار نمایند .آنها بر حکومت پارلمانی و تحدید
سلطنت اصرار داشتند .شعارها و اقدامات مصدق نیز همگی در مقابله با زیادهطلبیهای دربار محسوب میشد،
چرا که در تعارض با ساختار دیکتاتوری نظامی و در مسیر حمایت از مشروطهخواهی قرار داشت .او همچنین
حامی سرسخت انتخابات آزاد و واگذاری ارتش به دولت بود و لذا در مجموع ،فینفسه یک عامل نگرانکننده
در مجلس ،برای شاه محسوب میشد.
کاشانی هم به شدت از شاه و وابستگی دربار به انگلیس انتقاد میکرد و فرامین او برای گروه تندروی
فدائیان اسالم ،التزامآور و رژیم از فعالیتهای سیاسی و مذهبی وی سخت بیمناک بود .یک نمونه بارز از
نفوذ و اقتدار او ،واقعه راهپیمایی بزرگ  27خرداد 1327ش 17/ژوئن 1948م بود که از منزل ایشان به
سمت مجلس انجام شد و از آن ،بهعنوان پیکار علیه «نظام دیکتاتوری متکی بر انگلیس» یاد میشود
(مدنی .)335 :1378 ،بنابراین شاه عمیقاً نسبت به نفوذ احزاب و تأثیرگذاری رجال مقتدر پارلمانی ،بیم داشت
و طبعاً به یافتن راهی برای افزایش قدرت خویش در برابر مجلس میاندیشید.
تمایالت استبدادی شاه

شاه در سالهای آغازین سلطنت خویش اگرچه ضعیفالنفس بود (شاهپورغالمرضا107 :1382 ،؛ فردوست،
 )119 :1386و از سوی دیگر تالش میکرد خود را بسیار پایبند و وفادار به قانون اساسی نشان بدهد (پهلوی،
 981 ،955 :1355و  ،)1054اما در عین حال ،تمایل زیادی به افزایش قدرت خویش و تشکیل حکومت
فردی داشت.
بهطور مثال او تالش میکرد از قدرت مجلس بکاهد و گاهی نیز خواهان انحالل مجلس و حتی برقراری
دیکتاتوری نظامی بود .در این خصوص بوالرد 1سفیر انگلستان در ایران مینویسد که شاه میکوشید او را
برای انحالل مجلس چهاردهم پیش از افتتاح آن ،قانع نماید (بوالرد .)350 -349 :1388 ،روگتل 2جانشین
بوالرد ،مینویسد شاه تصمیم داشت که به توصیه استالین عمل کند که در جریان کنفراس تهران (1943م)
به او گفته بود« :همانطوری که اسمت شاه است در عمل هم شاه باش» (یادداشتهای سیاسی ایران،
 .)541-542 ،1395موری 3سفیر امریکا نیز مینویسد که شاه بسیار اظهار تأسف مینمود که قدرت الزم را
ندارد تا «مجلس را منحل سازد» و همچنین سعی داشته تا او را برای حمایت از برپایی «حکومت فردی
بدون مجلس» قانع کند (اسناد وزارت خارجه امریکا.)1308 :1945 ،4
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واکنشهای احزاب سیاسی در مخالفت با زیادهطلبیهای شاه و دربار ،بخش دیگری از شواهد موجود در
تمایالت شاه به حکومت فردی هستند .دو نمونه بارز آن ،یکی تشکیل ائتالف «جبهه آزادی» در تابستان
1322ش 1943/م ،با اهدافی چون مبارزه با «هر نوع انحراف شدید از اصول قانون اساسی» و «اعاده
دیکتاتوری» میباشد (شاهدی 70 :1392 ،و 71؛ ستاره ،شماره  .)1 :1596دیگری تشکیل «جبهه ضد
دیکتاتوری» در اوایل سال 1327ش1948/م در مقابله با طرحهای دولت برای توقیف عناصر ضد دربار است
(جامی.)524-528 :1362 ،
از دیگر مصادیق بارز تمایل شاه به حکومت فردی ،دخالت آمرانه او در امور کابینهها و مجلس ،بعد از
پایان بحران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم میباشد .او برای تسلط یافتن بر مجلس ،بسیار مصمم شده
بود و به عقیده سفرای غربی ،شاه «دلمشغولیِ دائمی» و «وسواس گونه» به تغییر قانون اساسی پیدا کرده
بود (اسناد وزارت خارجه امریکا171 :1948 ،1و  )177و حتی در دوره نخست وزیری هژیر به مجلس و
سفرای غربی گفته بود که اگر اقدامی برای تغییر قانون اساسی صورت نگیرد ،از سلطنت کنارهگیری خواهد
کرد! (اسناد وزارت خارجه امریکا337 :1948 ،2؛ عظیمی.)264 :1372 ،
تالشهای شاه برای استیالی بر مجلس به نتیجه نرسید تا آنکه واقعه سوء قصد در  15بهمن 1327ش4/
فوریه  1948م اتفاق افتاد .شاه از فرصت سوء استفاده کرد و تمایالت استبدادی خویش را بهطور آشکار و
بیپروا بروز داد .از جمله آنها میتوان به برقراری حکومت نظامی ،ممنوعیت اجتماعات ،انحالل حزب توده،
تبعید آیت اهلل کاشانی ،بازداشت مخالفین دولت و دربار ،سرکوب جراید ،خروج قوام از کشور ،به جریان
انداختن استرداد امالک رضا شاه از دولت و برپایی مجلس سنا اشاره کرد که البته مهمترین آنها را میتوان
تحقق آرزوی چندین ساله مبنی به دست گرفتن شیشه عمر مجلس به حساب آورد!
او در روز  5اسفند 24/فوریه ،وکالی مجلس را فرا خواند و بر «لزوم فوری تشکیل مجلس مؤسسان و
اصالح قانون اساسی» تأکید کرد و با لحنی تند و تهدیدآمیز گفت همانطوری که قوه مقنّنه باید قوّه مجریه
را کنترل کند و حق استیضاح دولت را دارد ،به همین ترتیب ،مقام سلطنت نیز باید مجاز به انحالل مجلسی
که راه به خطا برمیدارد باشد (کیهان ،شماره 1 :1771و  .)6خفقان شدید ،چنان سکوتی را حاکم کرد که
در پی نطق شاه ،وکالی مجلس موافقت را خود با برپایی مجلس مؤسسان اعالم نمودند! (اطالعات ،شماره
1 :6872؛ اطالعات ،شماره .)1: 6873
مصوبات مجلس مؤسسان گامي در راستای حکومت فردی

مجلس مؤسسان طی  9جلسه در اردیبهشت 1328ش1949/م برگزار گردید .همه امور مربوط به این مجلس،
از جمله انتخابات ،تدوین آئیننامه داخلی و حتی انتخاب افراد برای سخنرانی ،همگی به شکل فرمایشی و
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در فضای حکومت نظامی که رزمآرا مدیریت میکرد ،انجام شد و اقدامات صورت گرفته نیز عبارت بودند
از:
تغییر اصل  48قانون اساسي

طبق اصل  ،48اگر پیرامون تصویب الیحهای ،مجلسین به توافق نمیرسیدند و اختالف نظر آنها با شرایطی
که در همین اصل مشخص شده ،باقی میماند ،در آنصورت با شرط تصویب اکثریت دو سوم اعضای سنا
و تصویب هیئت دولت« ،فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی» صادر میشد .به عبارتی دیگر
حق انحالل مجلس شورای ملی ،منوط به تصویب مجلس سنا و دولت بود و شاه صرفاً نقش تشریفاتی
داشت ،آن هم درباره انحالل مجلس شورای ملی و نه مجلس سنا.
اما طبق اصل  48جدید ،پادشاه مجاز شد «هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا
هر دو مجلس را در آنِ واحد منحل نماید» .در ادامه این اصل ،قید شد که شاه باید در فرمان خود «علت
انحالل» و «امر به تجدید انتخابات» را درج نماید و «انتخابات جدید» باید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور
فرمان ،شروع شود و «مجلس یا مجلسین جدید» نیز در ظرف «سه ماه از تاریخ مزبور» منعقد گردد .بنابراین
اصل  48جدید ،به شاه اختیار مطلق در انحالل مجلسین را میداد.
اضافه شدن اصل الحاقي به قانون اساسي و تغییر اصل  49متمم

طبق اصل الحاقی ،تشکیل مجلس مؤسسان در آینده ،با موافقت مجلسین و پادشاه ،ممکن میشد و مصوبات
آن نیز در صورت امضای شاه ،ارزش قانونی پیدا میکرد .با توجه به اینکه در اصل الحاقی ،شرط موافقت
شاه ،هم در تشکیل مجلس مؤسسان و هم در قابل اجرا بودن مصوبات آن ،قید شده بود ،لذا در مجلس
مؤسسان عمالً تغییر رژیم ،خلع و تغییر شخص پادشاه و تصویب هر قانون دیگری که برخالف میل شاه
باشد ،غیر ممکن گردید .بنابراین اصل الحاقی نیز ،از یک سو تحکیم کننده موقعیت سلطنت بود و از سوی
دیگر در راستای تقویت حکومت فردی شاه قرار داشت.
در این مجلس همچنین مقرر شد که بزودی کنگرهای جهت بازنگری در چند اصل دیگر از جمله اصل
 49متمم ،تشکیل گردد .کنگره مذکور در سال 1336ش1947/م برگزار شد و اصل  49متمم به این صورت
تغییر داده شد که شاه مجاز گردید تا در صورت تمایل ،مصوبات مالی مجلس شورای ملی را برای رسیدگی
مجدد به مجلس ارجاع دهد و در صورتیکه مجلس به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز ،نظر سابق خود
را تأیید مینمود ،شاه آن را توشیح میکرد .بنابراین اصل  49جدید ،شاه را عمالً قادر به وتوی مصوبات مالی
مجلس میکرد .به این ترتیب شاه در مجموع توانست با برگزاری مجلس مؤسسان ،ابزار مهمی برای
استیالی بر مجلس و رسیدن به حکومت فردی کسب نماید که در روند سلطنت وی طی سالهای آینده
تأثیرگذار بود.
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بازتاب و نقش مجلس مؤسسان در مبارزات و نهضت امام(ره)
مخالفت امام با برپایي مجلس مؤسسان مقدمهای برای مبارزه با رژیم

تمایل شاه برای تغییر قانون اساسی از همان ابتدای علنیشدن آن در اوایل سال 1327ش1948/م و خصوصاً
پس از صدور فرمان تشکیل مجلس مؤسسان ،بهعنوان یک اقدام دیکتاتوری و ناقض اساس مشروطیت
شناخته شد و با اعتراض روحانیون ،قضات بلندپایه ،احزاب و جوانان تحصیل کرده ،روبهرو گردید .1امام
خمینی(ره) یکی از مخالفان آن بودند .البته همانطوری که در اولین فراخوان دینی و سیاسی امام(ره) در
اردیبهشت 1323ش/می 1944م آمده ،ایشان «قیام برای خدا» را «تنها راه اصالح جهان» میدانستند و از
همان آغاز دوره پهلوی دوم که فضای باز سیاسی فراهم شده بود ،خواهان وقوع یک انقالب شبیه انقالب
اسالمی سال 1357ش1979/م بودند (رجبی .)213-212 :1378 ،همچنین از بخشهای مختلف کتاب
کشفاالسرار (تألیف سال 1323ش1944/م) نیز مشخص است که ایشان حکومت استبدادی رضا شاه که
با تغییر فرمایشی قانون اساسی در مجلس مؤسسان 1305ش1926/م رسمیت پیدا کرده بود و ساختار برجای
مانده از آن در دوره پهلوی دوم را غیر قانونی و مردود میدانستند و خواهان تشکیل حکومت اسالمی بودهاند.
با این همه ،در همین اثر مهم ،اعالم نمودند که با اساس سلطنتی که از چارچوب فقه و قانون تخلف نکند،
مخالفتی ندارند (امام خمینی ،بیتا.)233 :
به عبارتی دیگر امام(ره) در کشفاالسرار بهطور ضمنی هشدار میدهند که اگر شاه بر خالف شریعت
عمل کند و یا در مسیر برپایی حکومت فردی قرار بگیرد ،مبارزه و قیام ،یک وظیفه است .ایشان با چنین
تفکراتی ،اولین قدمها در مبارزه با فرآیند فاصله گرفتن شاه از سلطنت را در جریان برپایی مجلس مؤسسان
برداشتند .ابتدا طبق برخی از منابع ،مخالفت خود با مجلس مؤسسان را مستقیماً به منوچهر اقبال اعالم
نمودند و هشدار دادند« :اینگونه تغییر ،افتتاحیهای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعهی این کشور
خواهد شد» و به دولت این فرصت را خواهد داد که «طبق اغراض و امیال خود قانونی را ملغی و قانون
دیگری را جعل نماید» (روحانی .)102 :1359 ،همچنین با توجه به اینکه شایع شده بود آیتاهلل بروجردی
با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت کردهاند ،امام(ره) به همراه تعدادی از علمای دیگر بهطور کتبی نظر
ایشان را جویا شدند و ایشان نیز پاسخ دادند که عدم مخالفت با مجلس مؤسسان ،منوط به عدم تعرّض آن
به امور دینی است (خامهای .)742 :1372 ،همزمان با این اقدام ،تعداد دیگری از علما نیز با ارسال نامهای
به شاه ،مخالفت خود را با اصل الحاقی اعالم نمودند (اسناد انقالب اسالمی .)17 :1374 ،گرچه مخالفتها
با برپایی مجلس مؤسسان ،تأثیر بازدارنده نداشت و امام(ره) نیز در آن مقطع وارد مبارزه رسمی و علنی با
رژیم پهلوی نشدند ،اما اقدامات ایشان مقدمهای برای نهضت انقالبی در سالهای بعدی شد.
 .1به ویژه از سوی مکی و حائری زاده (طلوعی ،)731 :1387 ،آیتاهلل کاشانی (روحانیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت:1358 ،
46و ،)47قوامالسلطنه (الموتی ،)449-465 :1368 ،مصدق (باختر ،سال  ،14شماره  )4 :41و محافل خبری و سیاسی (وظیفه ،شماره
1 :281و 4؛ بقائی کرمانی.)104 :1383 ،
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شکلگیری نهضت امام خمیني(ره)

شاه در نیمه دوم دهه 1330ش1950/م تصمیم به تأسیس انجمنهای ایالتی و والیتی که در راستای اجرای
دکترین آیزنهاور بود گرفت ،ولی به دلیل مخالفتهای وسیع با آن و خصوصاً هشدارهای آیتاهلل بروجردی،
موقتاً دست نگه داشت .با روی کار آمدن کندی که دکترین او نیز در بر گیرنده اصالحات ارضی در ایران
بود و در پی آن ،با تشکیل دولت علی امینی ،تأسیس انجمنهای مذکور ،در دستور کار رژیم قرار گرفت.
همزمان انتخابات مجلس بیستم باطل اعالم شد و شاه مجلس را نیز دو ماه بعد از آغاز کار آن ،منحل کرد
(اردیبهشت 1340ش1961/م) .این تعطیلی حدود دو سال و نیم به طول انجامید .با فوت آیت اهلل بروجردی،
امینی برای جلب رضایت مراجع و علما بارها به دیدار آنها در قم رفت که البته نه تنها موفق نشد ،بلکه طبق
اظهارات دوانی ،با این هشدار جدی امام(ره) نیز مواجه گردید« :مواظب باشید! اگر ما احساس کنیم اتفاقی
میخواهد بیفتد ،ساکت نخواهیم نشست» (خاطرات  15خرداد ،1388 ،ج .)420 : 1امینی در اجرای طرحهای
خود ناکام ماند و با روی کار آمدن اسداهلل علم ،اصالح متن الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی تکمیل و در
تاریخ  14مهر 6 /اکتبر ،در هیئت دولت تصویب شد و دو روز بعد نیز منتشر گردید (کیهان ،ش .)1 : 5769
الیحه مذکور ،در مقایسه با نظامنامه اولیه آن (مصوب 1325ق1286/ش) تغییرات مختلفی داشت ،ولی
آنچه که موجب بروز مخالفتهای روحانیون گردید ،سه چیز بود .در ماده  3در شرایط انتخاب کنندگان و
انتخاب شوندگان ،خبری از محرومیت غیرمسلمانان (به جز مسیحی و زردشتی و کلیمی) و ممنوعیت نسوان
نبود و در ماده  41نیز برای سوگند خوردن ،کتب آسمانی ذکر شده بود نه قرآن .به عبارتی دیگر الیحه فاقد
سه شرط اسالمیّت ،ذکوریّت و سوگند به قرآن بود و فقدان قیود مذکور ،عمالً به معنای صدور جواز مشارکت
زنان در صحنه سیاسی از قبیل شرکت در انتخابات و عضویت در مجلسین و شهرداریها و همچنین اجازه
حضور رسمی بهائیان و رسمیت بخشیدن به کتاب آنها محسوب میشد .از سوی دیگر روزنامه دولتی کیهان
نیز خبر تصویب الیحه را با تیتر برجستهی «به زنان حق رأی داده شده است» انعکاس داد و به این ترتیب،
با توجه به فحوای الیحه و شیوه انتشار خبر آن ،جایی برای شک و تردید نسبت به اهداف پنهان رژیم باقی
نماند.
از دیدگاه روحانیون و بهویژه امام خمینی(ره) ،این الیحه با توجه به محتوا و کیفیت انتشار خبر آن ،تهاجم
به مذهب و سلب رسمیت اسالم و قرآن محسوب میشد و لذا بالفاصله نهضتی در مبارزه با آن شکل گرفت.
امام(ره) و دیگر علما بهطور جداگانه ،تلگرافهای محترمانه و خیرخواهانه به شاه ارسال نمودند و تقاضای
لغو الیحه را مطرح کردند .شاه بعد از یک هفته ،پاسخی کوتاه و بیاعتناگونه ارسال کرد که در آن ،موضوع
به دولت ارجاع داده شده بود .در پی آن ،امام و علما تلگرافی به عَلم ارسال نمودند و تلگراف امام با این
جمله شروع میشد« :در تعطیل طوالنی مجلسین ،دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف
شرع مقدس و مبانی صریح قانون اساسی است» (دوانی .)43-47 :1377 ،در تحلیل متن این تلگراف،
میتوان موارد مهم ذیل را مدّ نظر قرار داد:
الف) صراحتاً بر غیر اسالمی بودن الیحه تأکید شده بود.
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ب) اشاره به تعطیلی مجلس در صدر نامه ،مخالفت با فرمانی محسوب میشد که شاه برای انحالل
مجلسین صادر کرده بود و در نتیجه مخالفتی عالمانه با مصوبه مجلس مؤسسان بود که در آن اختیار انحالل
مجلسین به شاه تفویض شده بود.
پ) فحوای کالم آغازین امام ،شامل اعتراض به تصویب خودسرانه قوانین نیز میشد .زیرا طبق اصل
 27متمم قانون اساسی« ،وضع و تهذیب قوانین» و «شرح و تفسیر قوانین» در اختیار مجلس بود و شاه و
دولت ،مجاز نبودند که در تعطیلی مجلس ،قوانین را تغییر دهند یا قوانین جدیدی وضع کنند.
ت) در اشاره امام(ره) به «طوالنی» شدن تعطیلی مجلس ،این مطلب قابل تحلیل است که رژیم حتی
به مصوبه مجلس فرمایشی مؤسسان نیز پایبند نبود! زیرا طبق اصل  48جدید ،باید فرمان انتخابات ظرف
یک ماه و انعقاد مجلس بعدی ،ظرف سه ماه صورت میگرفت .از سوی دیگر طبق اصل  7متمم قانون
اساسی «اساس مشروطیت جزءً و کالً تعطیل بردار» نبود و اینها در حالی بود که حدود  17ماه از انحالل
و تعطیلی مجلس میگذشت!
ث) در تلگراف بر تناقض مصوبه با «مبانی صریح قانون اساسی» نیز تأکید شده بود .به تعبیری دیگر،
اگر مجلس منحل نشده بود و این الیحه در مجلس نیز تصویب میشد ،در آن صورت باز هم با مفاد قانون
اساسی تناقض داشت .زیرا اوالً مجلس مجاز به تغییر قانون اساسی نبود .ثانیاً در اصل اول متمم ،مقرر شده
بود که مذهب رسمی کشور ،تشیّع دوازده امامی است و شاه نیز باید دارا و مروّج آن باشد .ثالثاً طبق اصل 2
و  27متمم ،مقرر شده بود که قوانین نباید مخالفتی با قواعد اسالم و موازین شرعیّه داشته باشند و تشخیص
آن نیز بر طبق همان اصل  2متمم ،به الاقل  5نفر از مجتهدین تفویض گردیده بود.
به این ترتیب ،محتوای تلگراف امام(ره) به نخست وزیر ،دارای سه بُعد اسالمی ،سیاسی و حقوقی بود.
علم به ادله و درخواستهای مطرح شده از سوی امام(ره) و علما اعتنایی نکرد و لذا ابعاد نهضت گستردهتر
شد و به تدریج حضور مردم در آن پررنگتر گردید و همچنین تلگرافهای مجدد نیز به شاه و علم ارسال
شد (دوانی .)75-96 :1377 ،امام(ره) در تلگراف دوم به شاه ،بهطور ضمنی گوشزد کردند که شاه نباید از
حدود سلطنت کردن فراتر برود و در سخنرانیها تلویحاً هشدار میدادند که در صورت عدم لغو مسالمتآمیز
مصوبه ،به همراه علمای دیگر برنامه «تعطیلی عمومی» را به جریان خواهند انداخت و در تلگراف دوم به
علم نیز با ادبیاتی شدیداللحن و قهرآمیز بار دیگر بر غیر اسالمی و غیر قانونی بودن الیحه تأکید کردند.
شاه و دولت توجهی به خواسته علما و مردم نکردند و لذا مبارزه جنبه قهرآمیزی به خود گرفت و رژیم
مجبور به عقب نشینی شد .دولت در تلگرافی به مراجع قم عنوان نمود که نظر دولت درباره انتخاب کنندگان
و انتخاب شوندگان ،همان نظر علمای اعالم است و سوگند نیز با قرآن خواهد بود و تعیین تکلیف نهایی در
خصوص شرکت بانوان در انتخابات هم به تصمیم مجلسین در آتیه موکول خواهد شد (دوانی.)102 :1377 ،
این تلگراف شخصی و تعارفگونه ارزش اجرایی نداشت ،چرا که اوالً در هیئت دولت تصویب نشده بود و
ثانیاً تصمیم نهایی در جواز رأی زنان ،به مجلسین تفویض شده بود!
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با گسترش نهضت ،رژیم بار دیگر عقب نشینی کرد و به علما نوشت که مصوبه ،بدون تجدید نظر در
دولت ،قابل اجرا نخواهد بود (دوانی .)115 :1377 ،متن تلگراف نشان میدهد که علم میخواست باز هم
زمان بخرد و لذا با هشدارهای امام ،دامنه اعتراضات وسعت بیشتری پیدا کرد و در نهایت ،تعطیلی کسبه و
برگزاری تجمعات و تهدید به اعتصاب ،رژیم را هراسناک کرده و مصوبه با امضای هیئت دولت در روز 7
آذر 28 /نوامبر ،رسماً لغو گردید (روحانی.)214 :1386 ،
شاه مصمم بود خواسته خود را عملی کند و لذا چندی بعد برنامه رفراندوم انقالب سفید که ماده پنجم
آن تغییر قانون انتخابات بود را در دستور کار قرار داد .این رفراندوم علیرغم تحریم آن توسط امام(ره) به
شکلی غیر دموکراتیک در  6بهمن 26/ژانویه برگزار گردید و در پی آن شاه در روز  8اسفند 27 /فوریه،
فرمان مشارکت زنان در انتخابات را صادر کرد و بالفاصله دولت قانون آن را تصویب نمود (اطالعات ،شماره
.)1 :11036
اقدامات مذکور مورد اعتراض امام(ره) و روحانیون و مردم قرار داشت .امام(ره) دالیل غیر قانونی بودن
رفراندوم مذکور را عنوان فرمودند و در یکی از بیانیههای مشترک خود با تعدادی از علما و مراجع ،ضمن بر
شمردن برخی از ادله حقوقی و دینی در ابطال این مصوبه ،به شیوه تصویب آنکه در زمان تعطیلی مجلس
صورت گرفته بود اعتراض کردند و اعالم نمودند مصوبه دولت از «نظر شرعی» بیاعتبار و از «نظر قانون
اساسى» نیز لغو است (اسناد انقالب اسالمی.)52-56 :1369 ،
نقش مجلس مؤسسان در شکل گرفتن مبارزه علیه رژیم

یکی از موضوعاتی که در بحث تأثیر مجلس مؤسسان در مبارزه علیه رژیم ،مورد توجه قرار میگیرد ،شکست
لوایح غیر مذهبی ،در سالهای قبل از دهه 1340ش1961/م است .موضوع حق رأی زنان مصداقی از این
موارد است که قبالً بارها مطرح شده بود ،ولی با مخالفت جدی مجلس و مردم روبهرو گردیده و مسکوت
مانده بود .دو نمونه بارز آن در دوره پهلوی دوم ،در تابستان 1324ش1945/م و زمستان 1331ش1953/م
رخ داد که مبارزه دوم جنبه خونین نیز پیدا نمود (داد ،شماره 1 :2565و .)3
اینطور به نظر میرسد که اگر مصوبات غیراسالمی ،در زمانی که مجلس تعطیل نبود مطرح میشدند،
این امکان وجود داشت که مانند گذشته ،برخی از وکال به دلیل موافق نبودن با آن و برخی دیگر بنابر
مالحظاتی چون شعلهور نکردن خشم روحانیت و مردم ،به آن رأی مثبت ندهند.
شواهد موجود مؤید چنین نظری میباشد .در این خصوص میتوان به اظهارات برخی از وکالی مجلس
استناد کرد .حسین پیرنیا ،نماینده دوره نوزدهم ،در مصاحبهای فاش نمود که علت انحالل مجلس بیستم
این بود که پیشبینی می شد «اکثریت نمایندگان آن» با برنامه «اصالحات ارضی و اصالحات اجتماعی
دیگر» مخالفت خواهند کرد .عبداهلل گرجی نماینده مجلس بیستم نیز معقتد بود که «اگر مجلس بیستم
مدت بیشتری میماند شاید میتوانست جای خود را بین مردم باز کند» (مروارید .)697 :1377 ،حتی خود
امینی هم بعد از دیدارهای مکرر با علما و مراجع در قم ،به این نتیجه رسیده بود که امکان جلب رضایت
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علما در خصوص لوایحی که حاوی مفاد غیر اسالمی هستند وجود ندارد و نظر خود را صراحتاً به شاه اطالع
داده بود (بهنود.)465 :1387 ،
موضعگیری احزاب نیز چنین واقعیتی را تأیید میکند .مثالً جبهه ملی و وابستگان آن با آنکه خواهان
اصالحات مدرن بودند ،اما با دیدن میزان نفوذ روحانیت در برپایی اعتصاب و تظاهرات مردمی در نیمه دوم
سال 1341ش1962/م ،نگران شدند که اگر بخواهند از مسائلی چون حق رأی زنان حمایت کنند «بازاریان
و طبقات روحانی» از طرفداری آنها دست خواهند کشید و حتی جبهه را وادار خواهند کرد که مانند علم،
حرف های خود را پس بگیرد و شکست در برابر روحانیت را بپذیرد! لذا آنها از اعالم موافقت صریح با حق
رأی زنان پرهیز کرده و برای آنکه اعتبار و نفوذ خود در میان روشنفکران و حامیان حق رأی زنان از دست
ندهند ،به شعارهای دو پهلویی چون «اصالحات آری ،استبداد نه» بسنده نمودند (جبهه ملی به روایت اسناد
ساواک 97 :1379 ،و  .)146حزب توده و طرفداران آنها نیز علیرغم اینکه به شدت خواهان اعطای حق
رأی به زنان بودند ،ولی به طور مشابه ،از رو در رو شدن صریح با روحانیت پرهیز کرده و رویکرد دو پهلو را
اخذ نمودند ،بهطوریکه واقعه  15خرداد را تظاهرات مردم به جان آمده از دیکتاتوری شاه که «عناصر
ارتجاعیِ» مخالف اصالحات نیز در آن شرکت کرده بودند ،ارزیابی نمودند (قدسیزاد و دیگران.)56 :1389 ،
طبق شواهد فوق این طور میتوان گفت که اگر مجلس منحل نشده بود ،مخالفت جدی و شدید روحانیت
و مردم ،به احتمال زیاد مانع از آن میشد که مجلس لوایحی چون اعطای حق رأی به زنان را تصویب نماید.
اگر این فرض را در نظر بگیریم ،بحرانها و درگیریهایی که در جریان تصویب الیحه انجمنهای ایالتی و
والیتی به وجود آمدند شکل نمیگرفتند و در اینصورت روند حوادث به گونه دیگری پیش میرفت.
بنابراین انحالل و تعطیلی مجلس که شاه با استناد به مصوبه مجلس مؤسسان اقدام به آن کرده بود را
میتوان بهعنوان یکی از علل وجودی نهضت در اوایل دهه 1340ش1961/م ،قلمداد نمود و اگر مجلس
تعطیل نبود چه بسا زمانبندی نهضت و مسیر حرکت آن در آینده ،دچار تغییر و دگرگونیهای زیادی
میگردید.
ذکر این مطلب ضرورت دارد که امام(ره) خواهان حکومت اسالمی بودند و لذا ابعاد مخالفت ایشان با
رژیم در یک یا چند موضوع خاص از قبیل الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی و حق رأی زنان محدود
نمیشد و لذا اگر بحران تصویب لوایح مذکور نیز بهوجود نمیآمد ،شعلههای مبارزه با رژیم در زمانبندی
دیگری برافروخته میشد.
نقش مجلس مؤسسان در نهضت امام خمیني(ره) تا پیروزی انقالب اسالمي

با بررسی اسناد شفاهی و نوشتاری نهضت ،مشخص میشود که امام(ره) با اینکه اعتقادی به سلطنت و
قانون اساسی مشروطه نداشتند ،اما ترجیح میدادند در آغاز حرکت اسالمی و انقالبی ،به جای تأکید صرف
بر غیراسالمی بودن اقدامات رژیم ،موضوع قانونشکنیها و نقض قانون اساسی را برجسته کنند و یکی از
مهمترین مصادیق آن نیز عبارت بود از تعطیلی طوالنی رکن اصلی نظام مشروطه و بیتفاوتی شاه به آن!
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در حالیکه در اولین تلگرافها و سخنرانیهای علما ،بر جنبههای اسالمی و تا حدودی هم کلیات نقض
قانون اساسی از قبیل نادیده گرفته شدن اصل دوم ،تأکید شده بود ،امام(ره) تنها شخصیت مذهبی بودند که
انحالل مج لس را مورد تأکید خاص قرار دادند و حتی اولین جمله از اولین تلگراف خویش به علم را با
یادآوری «تعطیل طوالنی مجلسین» آغاز نمودند .بازتاب و تأثیر رویکرد امام ،به شرح زیر قابل تحلیل است:
الف) یکی از مبانی فکری و مبارزاتی امام ،پیوند دادن دیانت و سیاست بود و دور نمای آن نیز شامل
تشکیل حکومت اسالمی میشد .از سوی دیگر کالم امام(ره) مبنی بر غیر قانونی خواندن مصوبات دولت
در زمان تعطیلی مجلس ،یک موضعگیری سیاسی محسوب میشد و با توجه به غیر اسالمی بودن مصوبات
مذکور ،اقدام امام(ره) را میتوان گام هوشمندانهای در راستای تلفیق دیانت و سیاست نامید.
ایشان در ادامه نیز همین خط مشی را مدّ نظر قرار دادند .بهطور مثال خطاب به اصناف قم ،مبارزه با
الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی را «نهضت بزرگ ملی و قانونیِ» خواندند و آن را «قیام» در راه «مذهب»
و «قانون اساسی» نامیدند (امام خمینی.)110 :1385 ،
این رویکرد در نوع خود رهیافتی جدید در حوزههای علمیه که در آن زمان چندان وارد مسائل سیاسی
نمیشدند به حساب میآید .از سوی دیگر از آنجا که کودتای  28مرداد ،مشروعیت سیاسی رژیم را با بحران
مواجه کرده بود ،حاال مبارزه روحانیون این فرصت را فراهم میکرد تا مشروعیت مذهبی رژیم نیز از بین
برود.
رویکرد امام(ره) بر وسعت بخشیدن به نگرش علما و گروههای مذهبی ،تأثیرات مهمی از همان آغاز
نهضت به وجود آورد .در این خصوص میتوان به متن تلگراف آیتاهلل گلپایگانی ،تلگراف علما از شهرهای
مختلف ،سخنرانی آیتاهلل مکارم شیرازی در قم ،سخنرانیهای آقای فلسفی و اعالمیه حزب ملت اسالم،
اشاره کرد که در آنها با الگوگیری از رویکرد امام ،در کنار غیر اسالمی خواندن مصوبات مورد بحث ،بر غیر
قانونی بودن تصویب آنها در زمان تعطیلی مجلس ،تأکید شده بود (اسناد انقالب اسالمی 45 ،29 :1374 ،و
46؛ دوانی80 :1377 ،؛ قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک110 :1378 ،؛ روحانی.)190 :1386 ،
اهمیت تأثیر این رویکرد به حدی بود که حتی باعث تعجب ساواک نیز شده بود! در یکی از گزارشهای
ساواک این طور آمده است که آقای فلسفی در سخنرانی خود برای «جمع کثیری» از مردم ،درخواستی
«کامالً بیسابقه» را مبنی بر «استیضاح دولت در مورد عدم اجرای قانون اساسی و تعویق انتخابات مجلسین
و »...مطرح کرده است (قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک.)392 :1378 ،
ب) رویکرد امام(ره) در مقابله با انواع توطئههای رژیم علیه نهضت ،بسیار مؤثر واقع شد .رژیم با مرتجع
و متحجر نامیدن مخالفین خود ،قصد داشت وجهه نهضت را مخدوش نماید .رویکرد امام(ره) را میتوان
عامل مهمی در خنثی کردن توطئه مذکور و حفاظت از اعتبار و وجهه قانونی و ملی نهضت دانست .این
تدبیر از لحاظ تبلیغات بین المللی نیز تا حدی مؤثر واقع شد ،زیرا با وجود تهاجمات بسیاری که از سوی
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روزنامههای غربی به مخالفین اقدامات شاه صورت میگرفت ،اما برخی از جراید چون اسوشیتد پرس 1و ینی
استانبول ،2این موضوع را نیز مورد توجه قرار دادند که روحانیون در ایران ،رژیم را به نقض قانون اساسی
متهم کردهاند (منصوری .)259 :1377 ،این درایت امام(ره) بعدها نیز مورد توجه محققین و نظریهپردازانی
که در پی ریشهیابی انقالب اسالمی بودهاند ،قرار گرفته است .حامد الگار در این خصوص مینویسد که امام
خمینی «اساس تأکید» خود در نخستین اعالمیهها را بر «نقض و لگلدمال» شدن قانون اساسی قرار دادند
(الگار.)67 :1360 ،
نمونه دیگری از تأثیر رویکرد امام(ره) در مقابله با توطئههای رژیم ،مربوط به مذاکرات پنهانی حکومت
با احزاب و گروههای سیاسی است .انتظارات سیاسیون ملیگرا و غیر مذهبی از رژیم ،معطوف به رعایت و
اجرای درست قانون اساسی بود و تمایلی برای متحد شدن با روحانیونی که دغدغه حراست از مبانی شریعت
را داشتند از خود نشان نمیدادند .در این میان یکی از ترفندهای حکومت برای به انزوا کشاندن نهضت نیز
در همین راستا قرار داشت که شاه با برخی از احزاب و گروههای سیاسی از جمله جبهه ملی ،مذاکراتی را
ترتیب داد و قصد داشت امتیازاتی به آنها بدهد تا از اتحاد آنها با روحانیت جلوگیری کند (منصوری:1377 ،
 .)250اما رویکرد امام(ره) راه را برای سر دادن شعارهای مشترک و اتحاد با احزاب و جمعیتهای سیاسی
و خروج نهضت از انزوا هموار کرد.
در این زمینه ،نهضت آزادی با در نظر داشتن مبارزه دامنهدار روحانیون با موضوع حق رأی زنان ،در
بیانیهای اعالم نمود وقتی که رژیم مانع از بازگشایی مجلس میشود در این صورت «خیلی مضحک» است
که بخواهد به خانمها حق رأی بدهد! (دوانی .)133 :1377 ،برخی از اعضای جبهه ملی نیز که از نفوذ
روحانیت و به ویژه امام(ره) در میان مردم شگفت زده بودند ،تالش کردند تا در مذاکره با امام(ره) راههایی
برای اتحاد و اقدامات مشترک پیدا نمایند (قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک .)49 :1378 ،این جبهه
یکی از دالیل خود برای تحریم انتخابات مجلس بیست و یکم و برگزاری تظاهرات در اعتراض به گشایش
آن را «ممنوعیت مراجع تقلید در انتخابات» و اعتراض به سرکوب قیام  15خرداد عنوان نمود (جبهه ملی
به روایت اسناد ساواک165 :1379 ،؛ مروارید.)697 :1377 ،
پ) رویکرد امام(ره) مانع از سرکوب فوری نهضت نوپا محسوب میشد .امام(ره) گرچه با اساس سلطنت
شاهنشاهی و با انحرافات زیربنایی رژیم چون فقدان آزادی مطبوعات ،استقرار ارعاب و خفقان ،وضعیت بد
اقتصادی مردم ،وابستگی رژیم به غرب ،فساد دربار ،نفوذ صهیونیسم ،نابودی استقالل و امنیت مملکت و
گسترش دیکتاتوری ،مخالفت داشتند ،اما در مکاتبات و موضعگیریهای رسمیِ اولیه ،امکان مطرح کردن
مستقیم و شفاف این مسائل وجود نداشت و ممکن بود منجر به واکنش فوری رژیم در سرکوب کامل نهضت
نوپا گردد .در عوض ،برجسته کردن موارد واضح از نقض قانون اساسی چون تعطیلی مجلسین و تغییر
خودسرانه قوانین ،فرصتی برای شروع مسالمتآمیز ،منطقی و قانونی نهضت و گسترش تدریجی آن بود.
1. Press Associated
2. Yeni Istanbul
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این رهیافت در تمامی تصمیمگیریهای ایشان مشهود است .مثالً وقتی که حبیب اهلل عسکراوالدی از
امام(ره) اجازه خواست تا در تهران و شهرستانها برای شهدای فیضیه مجالس بزرگداشت برگزار شود ،ایشان
مخالفت کرده و فرمودند که ممکن است مأمورین رژیم به مراسم حمله کنند و چون هنوز مردم آمادگی
کامل ندارند ترسیده و از صحنه بیرون بروند و لذا کار تبلیغاتی را توصیه کردند (بادامچیان.)132 :1377 ،
ت) رویکرد امام(ره) در پاالیش کردن نهضت از عوامل مشکوک نیز تأثیرگذار بود چرا که برخی از افراد
برای مقاصد شخصی و محدود و در کل ،با نیاتی غیر از جنبههای دینی و مردمی که امام(ره) در نظر داشتند
به گرد ایشان جمع شدند و حضور آنها میتوانست باعث انحراف یا تخریب وجهه یا موجودیت نهضت شود.
بنابراین همانطور که سید محمد موسوی خوئینی در خاطرات خود عنوان میکند ،رویکرد امام(ره) در افشای
خالفکاریهای رژیم ،باعث شد تا «چهره اصلی این گروه» نیز فاش شود (خاطرات  15خرداد ،1388 ،ج:2
.)244
ث) رهیافت امام(ره) به تدریج مورد قبول عموم مردم قرار گرفت زیرا که تعطیلی مجلس و تصویب
قوانین ضد دینی ،نه با فرهنگ جامعه و نه با مبانی شریعت سازگاری داشت .مردم حاضر نبودند تعطیلی
اصول مشروطیت که در نهضتی خونین بهدست آمده بود و برای حفظ آن مجاهدات بسیاری صورت گرفته
بود را بپذیرند .بنابراین زمانیکه امام(ره) و دیگر روحانیون حرکت خود را آغاز نمودند ،به تدریج از آن استقبال
و حمایت کردند .ساندرا مکی 1در این خصوص معقتد است که حکومت شاه با «سنتها» و «عالئق اسالم
شیعه» همخوانی نداشت و لذا  12سال پس از آنکه مصدق سکوالرها را به مخالفت با خاندان پهلوی
فراخواند ،یک روحانی به نام آیت اهلل خمینی ،شاه را به چالش خواند و مردم به او پیوستند (مکی:1380 ،
 .)218متن سخنرانیها و پیامهای امام(ره) تا پیروزی انقالب اسالمی نشان میدهد که ایشان همواره بر
افشای نقض قانون اساسی و دیگر قوانین توسط رژیم اهتمام خاصی داشتهاند و این خطمشی به همراه
آرمانهای اسالمی ،باعث تقویت و پیشرفت نهضت بوده است.
ج) در بحث علتیابی انقالب اسالمی ،دیدگاههای مختلفی از سوی صاحبنظران و نظریهپردازان ارائه
شده و دستهبندیهای گوناگونی صورت گرفته است .طبق یکی از تقسیمبندیهای رایج میتوان گفت که
برخی چون حامد الگار ،علی دوانی و عمید زنجانی ،عقیده به عوامل «فرهنگی و دینی» داشته و خصوصاً
تفکرات و آرمانهای اسالم شیعی و رهبری امام(ره) را بهعنوان عامل پیروزی انقالب معرفی کردهاند.
عدهای چون همایون کاتوزیان و تدا اسکاچپول ،2رویکرد «اقتصادی» را مد نظر قرار دادهاند .تعدادی هم
نظیر ماروین زونیس 3و فرخ مشیری ،بر عوامل «روانشناسانه» در ابعاد فردی و جمعی تأکید کردهاند .برخی
دیگر چون آبراهامیان 4و میثاق پارسا بر عوامل سیاسی تأکید کردهاند .تعدادی از جمله خود شاه انقالب
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اسالمی را معلول توطئه خارجیها تلقی نمودهاند .برخی نیز چون مایکل فیشر ،1نیکی کدی ،2فرد
و جان فوران 4معتقد به رهیافتی چند علتی که شامل ترکیبی از عوامل مذکور است ،میباشند.
گرچه رویکردهای مذکور با یکدیگر تفاوت دارند ،ولی اینطور بهنظر میرسد که یکی از مصادیق مشترک
در همه رویکردها ،تمایالت شاه به حکومت فرا قانونی و نادیده گرفتن اختیارات قانونی مجلس میباشد که
نه با سنتهای فرهنگی مردم ،سازگاری داشت و نه با آموزهها و مبانی شریعت ،همخوانی میکرد.
بهطور مثال دوانی با آنکه معقتد است علت شکلگیری انقالب و سقوط رژیم پهلوی ،بیش از هر چیزی
جدایی آن از اسالم و دست کم گرفتن قدرت روحانیت در بسیج تودهها بوده ،اما با این وجود مینویسد که
شاه باید طبق قانون اساسی «سلطنت» میکرد نه «حکومت» (دوانی.)182 :1377 ،
از دیدگاه کاتوزیان گرچه ترکیب عامل «استبداد نفتی» و آنچه او «شبه مدرنیسم» خوانده ریشه انقالب
را تشکیل میدهد (کاتوزیان ،)382 :1372 ،اما در عین حال ،معقتد است که از سال 1342ش1963/م تا
1356ش1977/م تراکم قدرت حاکمیت (که گسترش نقض قانون اساسی در بطن آن نهفته است) شتاب
زیادی پیدا کرد و همین امر زمینهای را فراهم نمود که با فشارهای اقتصادی و ایجاد فضای باز سیاسی،
حکومت به سرعت سرنگون شود (کاتوزیان.)31-32 :1379 ،
آبراهامیان ضمن اینکه علت وقوع انقالب را در عدم توازن بین نوسازیهای اجتماعی -اقتصادی و حوزه
سیاسی میداند ،یکی از عوامل پیروزی انقالب را انقالبی شدن آن گروه از روحانیونی معرفی میکند که
خواستار سرنگونی سلطنت نبودند ،ولی بعد از آنکه از برآورده شدن انتظارات خویش از قبیل «برپایی سلطنت
مشروطه حقیقی» ناامید گشتند ،به انقالب پیوستند (آبراهامیان .)583-585 :1392 ،بنابراین آبراهامیان نیز
بر عدم پایبندی شاه به «قانون اساسی مشروطه» بهعنوان یک عامل مؤثر در اثبات اصالح ناپذیری رژیم و
شعلهور شدن انقالب اذعان دارد .کدی ،انحالل مجلس را یک اقدام دیکتاتوری و ناقض قانون اساسی
می داند و مجوز شاه به دولت برای قانونگذاری «بدون وجود مجلس و از طریق فرامین» را زمینهساز بروز
تظاهرات و اغتشاشهای سال 1340ش1961/م معرفی میکند و معتقد است که امام خمینی(ره) نیز در
ابتدا «مدافع قانون اساسی» بود (کدی 270 :1385 ،و  .)276فوران نیز انحالل مجلس را عاملی در
اعتصابها و اعتراضهای سالهای 1340ش1961/م و 1341ش1962/م میداند که یک طرف آن نیز
روحانیت به رهبری امام قرار داشت (فوران .)537-538 :1394 ،به این ترتیب در آثار مورد بحث،
استبدادگرایی شاه در خصوص نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه و حقوق مجلس ،بهعنوان یک محور در
شکلگیری نهضت انقالبی و گسترش آن مورد توجه قرار گرفته است.
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور کشف و بررسی علل تصمیم شاه به برپایی مجلس مؤسسان و تأثیر چنین اقدامی
در سقوط رژیم پهلوی صورت گرفت .ابتدا این نتیجه بهدست آمد که شاه قصد داشت در امور دولت و
مجلس ،دخالت آمرانهای فراتر از چارچوب قانون اساسی داشته باشد .بنابراین تصمیم گرفت تا قدرت و
اختیارات مجلس را بیاثر نماید و برای تحقق آن ،توانست در جوّ خفقان بعد از واقعه سوء قصد ،با برپایی
مجلس مؤسسان به هدف خود دست یابد و حق انحالل مجلسین را کسب نماید.
یکی از پیامدهای امتیاز مذکور ،انحالل مجلس بیستم بود .رژیم قصد داشت در غیاب مجلس ،لوایح
مربوط به اصالحات ارضی و اجتماعی که برگرفته از دکترین امریکاییها بود را به سرعت تصویب کند ،ولی
موفق به انجام آن نشد و تعطیلی مجلس نیز بر خالف قانون اساسی ادامه پیدا کرد .در دوره نخست وزیری
علم با تصویب لوایح مورد بحث که دارای مفاد ضد اسالمی بودند ،نهضتی اسالمی و مردمی شکل گرفت
که امام(ره) به تدریج مسئولیت محوری آن را بر عهده گرفتند .امام(ره) با آنکه قانون اساسی مشروطه را
کامل و قابل ا ّتکا نمیدانستند و مخالف سلطنت پادشاهی و خواهان برپایی نظام اسالمی بودند ،اما در مبارزه
با مصوبات غیر اسالمی رژیم ،صرف ًا بر مبانی دینی بسنده نکردند ،بلکه در رویکرد خود بر تعطیلی مجلس
که طبق مجوز مجلس مؤسسان صورت گرفته بود نیز تأکید نمودند.
تصویب قوانین بدون مجلس ،اقدامی استبدادی و بر خالف اصول مشروطیت بود و لذا مصوبات ضد
دینی رژیم ،نه تنها با مبانی شریعت در تضاد بودند ،بلکه با فرهنگ جامعه نیز تعارض داشتند .بر همین
اساس ،مردم به تدریج جذب نهضت امام(ره) که هر دو محور را در بر میگرفت شدند .رویکرد امام(ره) در
تقویت اعتبار نهضت و تداوم آن ،بسیار مؤثر بود ،زیرا وجهه قانونی نهضت را باال میبرد ،مانع از سرکوب
فوری آن میشد ،تناقضهای رژیم در ادعای پایبندی به قانون اساسی را افشا مینمود ،توطئههای رژیم
برای مرتجع نامیدن نهضت و به انزوا کشاندن آن را خنثی میکرد و نهضت را وسعت میداد .امام(ره) تا
پیروزی انقالب ،رویکرد برجسته کردن نقض قانون اساسی توسط رژیم را مد نظر داشتند و به نظر میرسد
از این رهگذر ،عالمانه می کوشیدند بحران مشروعیت سیاسی رژیم شاه را که سرآغاز آن تشکیل مجلس
مؤسسان بود و با کودتای  28مرداد تعمیق یافت را با بحران مشروعیت مذهبی که با مصوبات ضد اسالمی
آغاز شد و منجر به قیام  15خرداد گردید به یکدیگر پیوند بزنند تا مخالفان مذهبی و سیاسی را در صف
واحدی علیه رژیم شاه قرار دهند و این مهم در انقالب اسالمی ایران بهطور آشکار و گسترده ،محقق شد.
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