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يافته های پژوهش سودمندی نظريه انتقادی برای تبیین آراء انتقادی امـام
خمیني در موضوع انتخابات و مجالس شورای ملي را تأيیـد مـيکنـد؛ بـه
دلیل اعمال نفوز مقام سـلطنت و قـوه مجريـه ،میـان جايگـاه انتخابـات و
مجالس شورای ملي در قانون اساسي با موقعیت آن در عرصه عمل سیاسي
تعارضي بنیادين شکل گرفته بود.
واژههاي کليدي
امام خمیني؛ انتخابات؛ مجلس شورای ملي؛ پهلوی؛ نظام مشروطه

 .1طرح مسئله؛ مدعا

انقالب مشروطه ايران در  14جماديالثاني  1324بهپيروزي رسيد .قانون اساسـي مشـروطه در 14
ذي قعده  1324از سوي مظفرالدين شاه توشيح شده و با امضاي وليعهـد و رئـيس الـوزراء صـورت
رسمي و قانوني به خود گرفت .قريب به تمام اصول  51گانه قانون اساسـي بـه سـازوکار انتخابـات،
تشکيل و حوزه وظايف و اختيارات مجلس شوراي ملي و سنا و رابطـه آن بـا دولـت و شـخ

شـاه

مربوط ميشد .قانون اساسي ،حق حاکميت ملي و حقوق اساسي مـردم کشـور را از مجـراي مجلـس
برآمده از انتخابات تضمين کرده و براي مقام سلطنت شأني تشريفاتي قائل شده بود .به عبارت ديگر،
قانون اساسي اصل «جمهوريت» نظام مشروطه را به رسميت شناخته بـود (قهرمـاني124 :1356 ،
  .)144با تصويب و توشيح  107اصل متمم قانون اساسي در  29شعبان  ،1325عالوه بـر ايـنکه جايگاه تعيين کننده و درجه اول مجلس شوراي ملي در تدبير امور کشور با صراحت بيشتري مورد
تأييد قرار گرفت ،طبق اصل دوم «اسالميت» نظام مشروطه هم تصريح گرديد .قانون اساسي و متمم
آن اصل تفکيک قواي سه گانه مقننه ،مجريه و قضاييه را به رسميت شناخته بـود؛ مجلـس شـوراي
ملي تنها نهاد قانونگذاري تعيين شده بود؛ قوه مجريه با رأي اعتماد نمايندگان مجلس صورت قانوني
پيدا کرده و هيئت وزيران در قبال وظايف و مسئوليتهاي قـانوني و رسـمي خـود در برابـر مجلـس
پاسخگو بودند (قهرماني.)170 - 145 :1356 ،
اما در عرصه عمل سياسي ،برخالف آنچه قانون اساسي مقرر داشـته بـود ،جايگـاه تعيـين کننـده
مجلس شوراي ملي در سازوکار نظام مشروطه ،در روندي تدريجي و مـداوم ،بـه ويـژه از سـوي قـوه
مجريه و نهايتاً مقام سلطنت ،به گونهاي غيرقـانوني و نامشـروع ،مـورد دسـتبرد قـرار گرفتـه ،تنزلـي
روزافزون پيدا کرد .به طور مشخ

از دوره پنجم بود که انتخابات مجلس شوراي ملي از سوي قـوه
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مجريه مورد تعرض قرار گرفت (بهار )27 :2 ،1363 ،و اين روند اعمال نفوذ غيرقانوني حکومـت در
انتخابات ،در تمام ادوار ششم تا سيزدهم ادامه يافت .بدين ترتيـب در دوره رضاشـاه ،بـرخالف آنچـه
قانون اساسي در موضوع جايگاه و حوزه وظايف و اختيارات مجلس مقرر داشته بـود ،نظـام مشـروطه
فرايندي وارونه را تجربه کرد؛ مقام سلطنت که جايگاهي تشريفاتي و فاقد مسئوليت داشت ،عمالً بـر
سازوکار انتخابات و تشکيل و هدايت مجلس و قوه مجريه قدرتي فائقه اعمال مـيکـرد (حکيميـون،
 .)319 - 305 :1386در دوازده ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه پهلـوي بـه رغـم پديدآمـدن
فضاي نسبتاً باز سياسي ،اعمال نفوذ غيرقانوني قوه مجريه و مقام سلطنت و ساير مراجع نفوذ در روند
انتخابات و حوزه وظايف مجلس شوراي ملـي ادامـه يافـت (آبراهاميـان .)345 - 216 :1377 ،در
طول  25ساله پاياني حيات نظام مشروطه ،اعمال نفوذ دولـت و مقـام سـلطنت در رونـد انتخابـات و
گزينش نمايندگان مجلس بار ديگر شتاب گرفت؛ به ويژه همه نمايندگان مجالس دو دهـه  1340و
 1350برگزيده دولت و حکومت بودنـد (شـاهدي 421 - 397 :1387 ،و  541 - 529و 705
  747و 960 - 923؛ شاهدي .)63 - 30 :2 ،1382 ،بدين ترتيب ،به ويژه طـي شـش دهـهپاياني حيات مشروطه ،برخالف آنچه قانون اساسي و متمم آن مقرر ميداشت ،مجلس شـوراي ملـي
تقريباً هيچگاه در رأس امور نبود و به دليل اعمالنفوذ و سلطهاي که قوه مجريه و مقام سـلطنت بـر
روند انتخابات و گزينش نمايندگان اعمال ميکردند ،مجلس شوراي ملي آشـکارا از تـأمين مهمتـرين
هدف مشروطه که همانا ضمانت و صيانت از «جمهوريت» و «اسالميت» نظام بـود ،بازمانـده و چـه
بسا خود به عاملي مؤثر در نقض حقوق اساسي ملت و تقويـت شـيوه اسـتبدادگرايانه حکومـت تغييـر
جهت داد.
انتقادات و مبارزه امام خميني ( )1368 - 1281با رژيـم پهلـوي ،کـه در نهايـت بـه پيـروزي
انقالب اسالمي در بهمن  1357راه گشود ،وجوه سياسي ،فرهنگي و اقتصادي گوناگوني پيدا کرد .از
جمله مهمترين و مؤثرترين انتقادات ايشان به رفتار سياسـي رژيـم پهلـوي ،بـه موضـوع انتخابـات و
کارنامه مجالس شوراي ملي بازميگشت .در آثار و نوشتههاي امام خميني به طور مکرر رژيم پهلـوي
به خاطر اعمال نفوذ گسترده در روند برگزاري انتخابـات و سـلطه بـر مجـالس شـوراي ملـي ،مـورد
سرزنش قرار گرفته و به تبع آن مشروعيت و مقبوليت سياسي آن به چالش کشيده شده است.
پرسش :با عنايت به اين امر ،در مقاله حاضر تالش شده است ،با آزمون «نظريه انتقادي» ماکس
هورکهايمر و تئودور آدورنو ،به اين پرسش پاسخ داده شود کـه :انتقـادات امـام خمينـي بـه موضـوع
انتخابات و جايگاه مجالس شوراي ملي در دوره پهلوي ،چه مبناي حقوقي  -قانوني داشت.
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مدعا :انتقادات امام خميني به فرايندِ سوءِ حاکم بر انتخابـات و مجـالس دوره پهلـوي مبتنـي بـر
قانون اساسي مشروطه و متمم آن بود؛ به دليل اعمال نفوذ و سلطه قوه مجريه و مقام سلطنت بر قوه
مقننه ،امام خميني ميان جايگاه حقوقي -قانوني انتخابات و مجلس شوراي ملي در قانون اساسي ،بـا
موقعيت آن در عرصه عمل سياسي تعارض و تناقضي بنيادين مشاهده ميکرد.
 .2مباني نظري؛ چارچوب مفهومي
 .1 - 2نظريه انتقادي

اگرچه ريشههاي فکري نظريه انتقادي در يونان باستان ،سنتهـاي مسـيحي ،اومانيسـم و نهايتـاً در
نگرشهاي فلسفي عصر روشنگري و قرن نوزدهم اروپا جسـتجو مـيشـود ،امـا ،اولـين بـار مـاکس
هورکهايمر1973 - 1895( 1م) مدير مؤسسه فرانکفورتِ اوليه بود که عبارت «نظريـه انتقـادي» را
در آثارش وارد کرد .هورکهايمر متأثر از آراء ماکس وبر1920 - 1864( 2م) از مارکسيسم ارتدکس
فاصله گرفته و با انتقاد از شرايط فرهنگيِ رو به افولِ حاکم بر جهان سرمايهداري ،خرد تحليـل رفتـه
در جامعه مدرن را «خرد ابـزاري» ناميـده (احمـدي )126 - 125 :1377 ،و در جسـتجوي راهـي
براي برون رفت از بيمعنايي و تسليم شدگي بشر به زندگي ماشيني ،تکنولوژي صنعت فرهنگسازي
و عقالنيت تکنيکي يا عقالنيت سلطه (آدورنو و هورکهايمر ،)211 :1384 ،ايده نظريـه انتقـادي را
مطرح کرد (شِرَت .)275 - 273 :1393 ،تحویت سياسي  -فکري اروپا در سالهاي بعد از جنـگ
جهاني اول و به ويژه سيطره فاشيسم بر زادگاهش آلمان ،بيش از پيش هورکهايمر را نسبت به تبعات
سوء غلبه «خرد ابزاري» بر جامعه مدرن انذار داد ،تا در چارچوب پروژه «نظريه انتقادي»« ،به نحـوي
انتقادي در باره چگونگي و چرايي بربريت سياسياي که در اروپا در حال شکلگيري بـود» بيانديشـد
(شِرَت .)275 :1393 ،هورکهايمر که به دنبال قدرتيابي نازيسم در آلمان به آمريکا مهـاجرت کـرده
بود ،نظريه انتقادي خود را در کتابي که با عنوان «ديالکتيک روشنگري» ،3با همکاري تئودور آدورنو

4

(1969 - 1903م) ديگر هموطن خود ،که او هم به دليلي مشابه راهي آمريکا شـده بـود ،نوشـتند،
بسط داد (شِرَت .)293 - 292 :1393 ،در اين کتاب عقل ابزاري که هدفش سلطه بر طبيعت بوده
1 . Max Horkheimer
2 . Max Weber

 .3تئودور و .آدورنو و ماکس هورکهايمر ،ديالکتيک روشنگري :قطعات فلسفي ،ترجمه مراد فرهادپور و اميد
مهرگان ،چ  ،1تهران ،گام نو1384 ،
4 . Theodor W. Adorno
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و به تبع آن «ميان سويه نابخردانه مناسبات اجتماعي و گوهر عقالني خردورز انسـاني تضـاد ايجـاد»
کرده بود ،نکوهش شده (احمدي )131 - 130 :1377 ،و تالش شده است ،به اين پرسش پاسـخ
داده شود که« :چرا جامعه غربي قرن بيستم که محصول روشنگري بود تا سطح نازيسم بـه انحطـاط
کشيده شد» (آدورنو و هورکهايمر .)20 - 18 :1384 ،جـوهره مفهـوم «نظريـه انتقـادي» ،کـه در
راستاي تبيين موضوع پژوهش حاضر ميتواند سودمند واقع شـود ،بـه نـوعي «نقـد درونـي» اهـداف
جامعه يا يک پديده ،در مواجهه با واقعيت بيروني آن است .به عبارت ديگر« :به فرايند مواجـه کـردن
يک پديده با واقعيتش که در تقابل با هدفش قرار دارد نقد دروني گفته ميشود .نقـد درونـي جـوهره
نظريه انتقادي است» (شِرَت .)280 :1393 ،بدين ترتيب ،هرگـاه بپـذيريم ،هـدف اوليـه برگـزاري
انتخابات و تشکيل مجلس شوراي ملي ،تأمين حقوق اساسي مردم ايران در چارچوب قـانون اساسـي
مشروطه بود؛ مهمترين هدف انتقادي امام خميني ،نشان دادن تفاوت و تعـارض مـاهوي آن مقصـود
اوليه با نمود واقعي جايگاه انتخابات و مجلس در عرصه عمل سياسي بود .بنابراين« :نظريـه انتقـادي
اساساً به هدف دروني مؤسسه يا نهاد و  ...عالقمند است .اين تعريفي است کـه مؤسسـه از خـود دارد
که هدفش را در بر ميگيرد .کار نظريه انتقادي کشف اين هدف و نشـان دادن تفـاوت ميـان هـدف
اوليه مؤسسه و آن چيزي است که عمالً هست .نظريه انتقادي وضعيت فعلي يک مؤسسه يـا نهـاد را
نشان ميدهد و تفاوت آن را با آنچه بر اساس هدفش بايد باشـد آشـکار مـيکنـد» (شِـرَت:1393 ،
 .)280 - 279نهايتاً اينکه« :فرايند آشکار کردن شکاف و اختالف ميان هـدف درونـي و واقعيـت
بيروني يک پديده بنيان نظريه انتقادي را تشکيل ميدهد» (شِرَت.)281 :1393 ،
 .2 - 2چارچوب مفهومي

در پژوهش حاضر مراد از دو مفهوم «مشـروطيت» و نظـام مشـروطه معـاني زيـر اسـت« .1 :نـوعي
حکومت که در آن وضع قوانين بر عهده مجلس يا مجلسين شـورا و سـنا باشـد و دولـت مجـري آن
قوانين محسوب گردد» بنابراين «مشروطيت بر مبناي مشروط بودن قدرت چـه در نظـام سـلطنتي و
چه در نظام جمهوري ،در چارچوب يک قانون اساسي مدون ،به عنوان يک قرارداد يا ميثاق اجتماعي
ميباشـد» (آقابخشـي)61 - 60 :1366 ،؛ « .2سـلطنت مشـروطه ،حکومـت سـلطنتي مشـروطه:
Constitutional monarchy؛ حکومت سلطنتي با بودن پارلمان و بر مبناي قانون اساسي .در اين
نوع حکومت اختيارات پادشاه بـرخالف سـلطنت مطلقـه ،طبـق قـانون اساسـي محـدود مـيشـود و
تصميمات از طرف نمايندگان مردم گرفته ميشود .در اين سيستم در واقع شاه سلطنت مـيکنـد امـا
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حکومت نميکند» (آقابخشي و افشـاريراد .)61 :1375 ،در تعريـف قـانون و قـانون اساسـي هـم،
معاني زير مورد نظر پژوهش حاضر ميباشد« :قانون در معني اخـ

قواعـدي اسـت کـه بـا رعايـت

تشريفات معين از طرف قوه مقننه وضع ميگردد» (« .)/http://abdilawyer.comقـانون اساسـي
عاليترين سند حقوقي يک کشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است؛ قـانون اساسـي تعريـف
کننده اصول سياسي ،ساختار ،سلسه مراتب ،جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت يک کشور و تعيين و
تضمين کننده حقوق شهروندان کشور است؛ قانون اساسي قانون تعيـين کننـده نظـام حـاکم اسـت؛
مشخ

مي کند قدرت در کجا متمرکز است؛ قـواي حاکمـه اعـم از مجريـه ،مقننـه و قضـائيه چـه

اقتدارات و مسئوليتهايي در برابر ملت دارند؛ قانون اساسي اصـول حـاکم بـر سياسـتهاي اقتصـادي،
فرهنگي و روابط خارجي کشور را تعيين ميکند» (آقابخشي و افشاري راد)76 :1375 ،
در مقاله پيشرو ،مقصود از «قانون اساسي و متمّم آن» ،اشاره به اسنادي است (قانون اساسي در
 51اصل؛ متمّم قانون اساسي در  107اصل و در مجموع  158اصل) که به دنبال پيروزي انقالب
مشروطه و در سالهاي 1325 - 1324ق تصويب و با برخـي اصـالحات در دوران پهلـوي ،مبنـاي
حقــوقي حکومــت مشــروطه در ايــران قــرار گرفــت (قهرمــاني)1356 ،؛ ضــمن ايــنکــه ،عبــارات
«مشروطيت»« ،سلطنت مشروطه»« ،نظام مشروطه» و «حکومت مشروطه» هم که با مسـامحه ،بـه
يک معنا ،اشاره دارد ،نظام سياسياي است که ،به دنبال پيروزي انقالب مشروطه ،در سال 1324ق/
1285ش ،در ايران شکل گرفت و تا سال 1357ش ،ادامه حيات يافت .همچنـين ،مـراد از قـانون،
مجموعه مصوبات مجلس شوراي ملي ايران ،در  24دوره قـانونگـذاري اسـت« .نظـام شاهنشـاهي
پهلوي» و عباراتي مانند «رژيم پهلوي»« ،حکومت پهلوي» هم ،به سلسله پهلوي اشاره دارد ،کـه در
سالهاي ( 1357 - 1304رضاشاه1320 - 1304 :؛ محمدرضاشاه )1357 - 1320 :در ايـران
حکومت ميکرد.
 .3 - 2روش ،نوع؛ هدف و اهميت؛ پيشينه و حدود تمرکز تحقيق

روش تحقيق ،بررسي تاريخي؛ نوع پژوهش ،توصيفي  -تحليلي؛ روش اسـتخراج ،گـردآوري ،طبقـه-
بندي و تنظيم منابع مورد نياز ،کتابخانهاي؛ و هدف اصـلي تحقيـق ،پاسـخ بـه پرسـش پـژوهش در
چارچوب مدعاي ارائه شده است؛ حاصل پژوهش حاضر ميتواند در تحليـل و تبيـين دقيـقتـر رونـد
تحویت سياسي و اجتماعي دوران پهلوي و ارتقاء گفتمان انقالب اسالمي مـؤثر واقـع شـود؛ در آثـار
گوناگوني که تاکنون با موضوع امام خميني چاپ و منتشر شده اسـت ،ايـن جنبـه از حيـات سياسـي
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ايشان ،به گونهاي روشمند مورد بررسي قرار نگرفته است .به ويـژه طـرح ايـن موضـوع در چـارچوب
پرسش ،مدعا و نظريه مورد آزمون ،آن را از تحقيقات پيشين متمايز ميکنـد؛ حـدود زمـاني موضـوع
پژوهش ،سالهاي دهه  1320تا دهه ( 1350تا آستانه پيروزي انقالب اسالمي) را در بـر مـيگيـرد.
نقطه کانوني مکان موضوع پژوهش ايران ،و منابع محوري پژوهش ،بيانات ،اعالميههـا و سـاير آثـار
امام خميني خواهد بود که در مقاطع مختلف و در هنگام حضورشان در ايران ،ترکيه ،عراق و فرانسـه
ايراد و تأليف کردهاند.
امام خميني ()1368 - 1281

آيت اب روح اب موسوي خميني فرزنـد سيدمصـطفي خمينـي و هـاجر خـانم احمـدي ،در اول مهـر
1281در شهر خمين متولد شد .در حدود  5ماهگي پدرش را از دست داد .تحصيالت مقدماتي ديني
و حوزوي را در خمين فراگرفت و در سال  1300براي ادامه تحصيل به حوزه علميه اراک رفت .يک
سال بعد ،به حوزه علميه قم عزيمت کرد و سالياني طویني از حضور استادان حوزه بهره گرفته و بعـد
از چند سال ،خود در سلک استادان به نام حوزه وارد شـد (رجبـي .)138 - 115 :1370 ،آيـت اب
خميني که تولد و حيات ايشان مصادف با يکي از بحرانيترين برهههاي تاريخ ايران در دوران معاصر
بود ،در کنار درس و بحث علمي و ديني ،از نزديک شاهد تحویت و حواد دوران مشروطه ،کودتاي
 1299و متعاقب آن آغاز سلطنت رضاشاه پهلوي و رخدادهاي دهه  1320و بعـد از آن بـود .همـه
اينها ،در تکوين و شکلگيري شخصيت علمي  -ديني و سياسي ايشان نقش مـؤثري ايفـا مـيکـرد
(بهشتي سرشت .)74 - 36 :1394 ،آيت اب خميني که در آستانه دهه  1320در رديف مهمترين
اساتيد حوزه علميه قم قرار داشت و شاهد دوران پرآشوب سياسي ،اجتماعي و فرهنگي متعاقب سقوط
رضاشاه و حضور ارتش متفقين در ايران بود ،در سال  1323کتاب کشـف ایسـرار را ،کـه در واقـع
پاسخي به جزوه اسرار هزارساله ،نوشته علي اکبـر حکمـي زاده بـود ،نوشـته و منتشـر کـرد .از سـال
 1324که آيت اب العظمي سيدحسين بروجردي ،مرجع بزرگ جهان تشيع ،وارد قـم شـد ،آيـت اب
خميني ارتباط بسيار نزديکي با ايشان پيدا کرد و تا پايان عمـرِ آيـت اب العظمـي بروجـردي ،در 10
فروردين سال  ،1340در عرصه هاي گونـاگون سياسـي ،اجتمـاعي و علمـي بـا ايشـان همراهـي و
همگامي نشان داد (رجبي .)191 - 185 :1370 ،آيت اب خميني که در آسـتانه دهـه  ،1340در
رديف چند نفري بود که نامشان به عنوان مراجع بعد از رحلت آيت اب بروجردي مطرح بود ،در سـال
 1341پيشگام نهضت علما و اسالمگرايان عليه اصالحات موسوم به انقالب سفيد شاه شد و ،بـرغم
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تمام فشارهايي که وجود داشت ،به مبارزه خود با حکومت ادامه داده و انتقادات شديد و بدون پروايـي
را متوجه شاه و دولت وقت کرد .در شامگاه  14خرداد  1342دستگير شد و در حاليکه ،بدنبال قيام
خونين  15خرداد ،فضاي سياسي رعب آلودي بر کشور حاکم شده بود ،چند مـاه بعـد از زنـدان آزاد و
محل زندگي او تحت نظر قرار گرفت و نهايتاً در اوايل سال  1343آزاد شد .متعاقب اعتراض شـديد
به تصويب یيحه موسوم به کاپيتویسيون در مجلس شوراي ملـي ،در  13آبـان  1343بـه کشـور
ترکيه تبعيد شد و  13مهر  1344هم به عراق تبعيد گرديد (شـاهدي.)562 - 421 :2 ،1393 ،
آيت اب خميني که عالوه بر تدريس در حوزه نجف ،تحویت سياسي و اجتماعي ايران را هـم دنبـال
کرده و با مبارزان و مخالفان ،اسالمگراي حکومت در ارتبـاط بـود ،و هـمچنـان بـهانتقـادات خـود از
حکومت ادامه مي داد ،در ماههاي پاياني سال  ،1348طي  13جلسه ،دروس مربوط به بحث ویيت
فقيه را تدريس کرد که توسط شاگردان و يارانش تدوين و تنظيم و ،بـه صـورت کتـاب ،منتشـر شـد
(گرامي207 - 204 :1381 ،؛ فردوسي پور .)145 - 138 :1387 ،طي سالهاي آتي ،فعاليـت-
هاي علمي و نيز سياسي ايشان ادامه يافت و ،اين روند ،تا اواسط دهه  1350که مقـارن بـا شـکل-
گيري فزاينده مخالفتهاي سياسي عليه رژيم پهلوي بود ،به گونهاي روزافـزون ادامـه يافـت .نقـش و
جايگاه رهبري بدون بديل ،و به تعبيري ،افسانهاي ايشان ،در روند شکلگيـري ،گسـترش و پيـروزي
انقالب اسالمي ايران ،در  22بهمن  ،1357بر کسي از آگاهـان بـه امـور پوشـيده نيسـت .بيانـات،
سخنرانيها ،اعالميهها و مصاحبههاي ايشان ،که در مجموعه «صـحيفه امـام» جمـعآوري و منتشـر
شده است ،منبع دست اولِ بسيار غني و گرانبهايي از ادبيـات سياسـي ،اجتمـاعي ،فرهنگـي و دينـي،
براي مطالعه فرايند تکوين ،شکلگيري و پيروزي انقالب اسالمي و دوران ده ساله نخست عمر نظـام
جمهوري اسالمي ايران بهشمار ميرود .امام خميني که نقش تعيين کننده و درجه اولي در رهبـري و
پيروزي انقالب و استقرار و تثبيت و تحکيم موقعيت نظام جمهوري اسالمي ايران برعهده داشتند ،در
 14خرداد  1368رحلت کردند (.)/http://www.imam-khomeini.ir
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1

امام خميني در کتاب کشف ایسرار ،که در سـال  1323تـأليف کـرده اسـت ،بارهـا از اعمـال نفـوذ
حکومت رضاشاه در روند برگزاري انتخابات و سلطه بر مجالس شوراي ملي ،که نافي حقـوق مـردم و
ناقض اصول قانون اساسي بود ،سخن به ميـان آورده و تصـريح کـرده اسـت« :وکالـت» مجلـس در
»دورههاي پهلوي 2از روي عدالت و آزادي جريان پيدا نکرده» و از آنجايي که «وکيل به حکم خـرد
بايد کارهايش موافق صالح و نفع موکل باشد وگرنه از وکالت معزولست بحکـم خيانـت و جنايـت»،
بنابراين اجراي قوانين مصوبه آن مجالس «از بزرگترين جرمها و بيدادگريها است» (خمينـي:1323 ،
 .)181ايشان نمايندگان مجالس دوره رضاشاه را «وکالي زوري» ميداند که برخالف آنچـه قـانون
اساسي مقرر ميداشت ،مردم کشور نقشي در گزينش آنها نداشتند و به تبع آن «بايد حتـي قانونهـائي
که در زمان او از مجلس گذشـته اوراقـش را سـوزاند و محـو کـرد» (خمينـي .)214 :1323 ،امـام
خميني آيت اب سيدحسن مدرس را نمونهاي شـاخ

از نماينـدگان قـانونمـدار مجلـس دانسـته و

گسترش تقلب و اعمال نفوذ حکومت و ديگر صاحبان قدرت و نفوذ در امر انتخابات را مهمترين دليل
عدول مجالس آن روزگار از وظايف قانوني ارزيابي ميکند .ايشان به ويژه اشاراتي نکـوهشآميـز هـم
به وقوع تقلب و خريد و فروش گسترده رأي در جريان انتخابات دوره چهاردهم مجلس دارد ،که اولين
آزمون برگزاري انتخابات مجلس بعد از سقوط رضاشاه محسوب مـيشـد (خمينـي- 233 :1323 ،
.)234
 .4از آغاز دهه  1340تا آستانه دهه 1350

اگرچه در تمام سالهاي دهه  1320و  1330امام خميني تحویت و رخدادهاي سياسي و اجتماعي
ايران را از نزديک دنبال ميکرد ،اما ،از کتاب کشف ایسرار که بگذريم ،منابع موجود تـا اوايـل دهـه
 1340در باره ديدگاههاي ايشان در موضوع انتخابات و مجالس آن روزگار صراحت نـدارد (بهشـتي
 .1روح اب خميني ،کشف ایسرار ،بيجا ،بينا ،بيتا334 ،ص؛ آيت اب خميني کتاب کشـفایسـرار را در سـال
 1323و در پاسخ به جزوه  36يا  38صفحهاي "اسرار هزارساله" نوشته علياکبر حکميزاده ،تأليف کرد ،کـه
در سال  1322و در ضميمه شماره دوازدهمِ دوهفتهنامه پرچم ،که تحت هدايت احمد کسروي در تهران منتشر
ميشد ،چاپ شده بود .در جزوه مذکور ،نويسنده انتقادات متعددي را متوجه مذهب تشيع کرده و به زعـم خـود،
بدآموزيهاي آن را ،عامل خرافه گرايي و موجب تخدير اخالق و رفتار فردي ،اجتماعي و سياسـي مـردم کشـور
دانسته و در همان حال ،از مخاطبانش ،به ويژه علما و روحانيون ميخواست ،هرگاه ميتوانند ،منطقي و مستدل،
به مدعيات او پاسخ بدهند.
.2مقصود از دوره پهلوي اشاره به دوره سلطنت رضاشاه است.
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سرشت .)135 - 112 :1394 ،در پاييز سال  1341ايشان ،چندين بار ،در اعتراض به یيحه اخير
دولت مبني بر تغيير برخي مواد قانوني مربوط به انتخابـات مجلـس شـوراي ملـي (در قالـب یيحـه
موسوم به انجمنهاي ايالتي و ویيتي) ،اين اقدام را مغاير با اصول قانون اساسي و متمم آن دانسـته و
با نکوهش دولت و حاکميت ،تأکيد کرد ،اين گونه «تصويبنامههاي خائنانه و غلط» قانون اساسي را
«که ضامن اساسي مليت و سلطنت است» از اعتبار ساقط خواهـد نمـود (خمينـي 80 :1 ،1385 ،و
 83 - 82و  90 - 89و  .)111 - 108ايشان در اسفند  1341هم در اعالميـهاي کـه بـهتأييـد
چند تن ديگر از روحانيون هم رسيده بود ،با استناد به قانون اساسي ،که مجلس را در رأس امور قـرار
داده بود ،اقدام دولت در تغيير قانون انتخابات مجلـس را ،تجـاوز قـوه مجريـه بـه جايگـاه مجلـس و
نقض حقوق اساسي ملت ايران ارزيابي ميکند (خميني .)148 - 145 :1 ،1385 ،امـام خمينـي در
شهريور  1343هم موضوع فعاليت احزاب حکومت ساخته و دستوري را ،ناقض اصول قانون اساسـي
دانست ،که اعتباري در جامعه ايراني نداشته و با سلطه غيرقانوني بـر رونـد انتخابـات ،نقـش نظـارتي
مجلس بر قوه مجريه را به حد هي تنزل ميدهند (خميني .)386 - 384 :1 ،1385 ،همچنانکه،
در  4آبان  1343هم ،تصويب یيحه موسوم به کاپيتویسيون را ،ناشي از سلطه غيرقانوني دولـت و
حاکميت بر روند انتخابات دانست که نمايندگاني مطيع را روانه مجلس شوراي ملـي دوره  21کـرده
بود؛ زيرا «اين مجلس ارتباطي به ملت ايران ندارد .ملت ايران به اينها رأي ندادند  ...زور سرنيزه اينها
را آورد بر اين کرسي نشاند  ...اين مجلس غيرقانوني [است] اين مجلسي اسـت کـه يـک وکـيلش از
ملت نيست» (خميني .)420 - 416 :1 ،1385 ،ايشان از جمله مهمترين دیيل سلطه قوه مجريه
و مقام سلطنت بر مجلس را عدم رعايت اصل دوم متمم قانون اساسي ميداند ،که موجب شـده بـود،
«اسالميت» نظام مشروطه مخدوش شـده و بـه تبـع آن اسـتقالل مجلـس نقـض و اعتبـار قـانوني
مصوبات آن مورد پرسش قـرار بگيـرد (خمينـي .)424 - 416 :1 ،1385 ،امـام خمينـي در 26
فروردين  ،1346در نامه سرگشادهاي خطاب به اميرعباس هويدا نخستوزير وقت ،رژيـم پهلـوي را
«حکومت وحشت و قلدري» خوانـد کـه « بـا اسـم مشـروطيت بـدترين شـکل حکومـت اسـتبداد و
خودسري» را اعمال مي کند و با نقض قانون اساسي ،مانع از برگـزاري آزادانـه انتخابـات شـده ،و بـا
«نصب اشخاص معلومالحال» به عنوان نمايندگان مجلس شوراي ملي« ،سند عقب ماندگي» کشـور
را به نمايش ميگذارد (خميني .)125 - 123 :2 ،1385 ،ايشان در  20تيـر  1349هـم تصـريح
کردند که« :وکالي مجلسين ايران چون منتخب ملت نيستند رأي آنها قانوني نيست و مخالف قانون
اساسي و خواست ملت است» (خميني.)278 :2 ،1385 ،
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 .5دهه 1350

به رغم آن که امام خميني در سالهاي پاياني دهه  1340ديگر از کارآمدي نظام مشروطه و امکـان
اصالح پذيري حکومت استبدادگراي پهلوي نوميد شده بود؛ و همچنان که کتاب ویيت فقيـه ايشـان
نشان ميدهد ،از قانون اساسي مشروطه عبور کرده و به طرح تشکيل حکومت اسـالمي مـيانديشـيد
(خميني ،بيتا :صفحات متعدد)؛ با اينحال ،به هدف تبيين بخشي از دیيل قانوني تداوم مخالفت خود
با حکومت وقت ،در تمام سالهـاي پايـاني عمـر رژيـم پهلـوي در دهـه  ،1350بـهانتقـاد از شـيوه
غيرقانوني انتخابات و تعارض بنيادين جايگاه مجلـس شـوراي ملـي در قـانون اساسـي بـا کارنامـه و
موقعيت مجالس دوره پهلوي ادامه داد .چنانکه در  21اسفند  ،1353اقدام شـاه در تأسـيس حـزب
رستاخيز و اجبار مردم کشور براي عضويت در آن را ،1نقض صريح قانون اساسي و «تجاوز به حقـوق
مردم و سلب آزاديهاي فردي و اجتمـاعي» ارزيـابي کـرد؛ و برگـزاري «انتخابـات قالبـي و تشـکيل
مجلس فرمايشي» را «محو مشروطيت» دانست .ايشان تأسيس حزب رستاخيز را ،که مقرر بود سلطه
کاملي بر انتخابات اعمال کند و کليه نمايندگان مجلس ناگزير از پيشبرد اهداف آن بودنـد« ،مقدمـه
بدبختيهاي بسياري» براي مردم ايران پيشبيني کرد (خميني .)75 - 71 :3 ،1385 ،امام خمينـي
در  2مهر  1354هم ،به انتقاد از «حزب ساختگي شاه» ،حزب رستاخيز ،کـه تأسـيس آن مغـاير بـا
اصول قانون اساسي بود ،پرداخت .در همان برهه ،اخبار و قراين زيادي وجود داشت که از اعمال نفوذ
حکومت در روند برگزاري انتخابات دوره  24مجلس شوراي ملي حکايت ميکـرد (سـفري،1377 ،
481 - 480 :3؛ علم)76 :1 ،1371 ،؛ ايشان کارگرداني حزب رستاخيز در جريان انتخابات را ،که
به رغم «ارعاب و تهديد» ،با بياعتنايي اکثريت مردم ايران مواجه شد« ،انتخابات مفتضـح» دانسـته،
فاقد مشروعيت قانوني ارزيابي کرد (خميني .)114 - 113 :3 ،1385 ،امـام خمينـي در  10آبـان
 1356با اشاره به اهداف نظام مشروطه ،که به ويژه از طريق سازوکار انتخابـات و تشـکيل مجلـس
شوراي ملي ،رابطه ميان ملت با حاکميت را مبناي حقوقي  -قانوني قابل قبولي بخشيده بود ،وضعيت
نابهنجارِ حاکم بر انتخابات و مجالس دوره پهلوي را در تعارض کامل با روح قانون اساسـي مشـروطه
ديده و تصريح نمود« :اين نهضت [مشروطه] در مقابل استبداد از نجف شروع شد به دسـت علمـا .در
ايران هم با دست علما بود  ...در صف اول علما بودند  ...خوب متمم قانون اساسـي بـا زحمـت علمـا
درست شد  ...این اين وکالي ايران قانوني نيستند ،اينها رسمي نيستند .به حسب قوانين اساسي ،اين
 .1محمدرضا پهلوي ،مجموعه تأليفات ،نطقها ،پيامها ،مصاحبهها و بيانات اعليحضـرت همـايون محمدرضاشـاه
پهلوي آريامهر شاهنشاه ايران ،ج  ،9چ  ،1تهران ،کيهان ،بيتا ،ص 7859 - 7834
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مجلس ايران این رسمي نيست  ...اصالً وکالتي در کار هست .يا نصب اسـت .قضـيه نصـب اسـت.
نخواستند ،خواستند بشود ،نشد» (خميني .)242 :3 ،1385 ،ايشان در دي  1356هـم نماينـدگان
مجلس را آلت فعل حکومت خواند که رفتار و اقدامات آنها ،برخالف آنچه قانون مقـرر داشـته اسـت،
نسبتي با خواستها و منافع مردم ايران ندارد؛ ايشان استدیل ميکند« :اگر مجلـس مـا يـک مجلـس
صالحي بود و اين ابزار دست صُلحا بود ،اين قوانين را مـيگذاشـتند بگـذرد .مصـونيت مستشـارهاي
آمريکايي که ذلت ايران و ننگ ايران است و بود ،اينها ميگذاشتند تصويب بشود .ما مجلس نـداريم.
يک عده اشخاص مأمورند .همان مأموران سازمان امنيت ،اسمش را گذاشته "مجلس" .اينها مأمورند
همهشان  ...مگر مجلس حق دارد که يک کلمه بگويد بدون اذن اين مردک( ».خمينـي:3 ،1385 ،
.)308 - 307
 .6نيمه نخست سال 1357

به رغم اين که در سال  1357انقالب مردم ايران ،تقريباً به سرعت ،وارد مرحله حساستـري شـده،
موقعيت حکومت پهلوي را بيش از پيش آسيبپذير ساخت؛ با اين حـال ،امـام خمينـي همچنـان بـه
انتقادات خود از مشروطه ستيزي و قانون گريزي رژيم پهلوي ،که سـلطه غيرقـانوني بـر انتخابـات و
مجالس شوراي ملي از مصاديق بارز آن بود ،ادامه داد .اين انتقادات ضـمن ايـن کـه ضـرورت تـداوم
انقالب مردم ايران عليه حکومت وقت را استدیلي منطقي ميبخشيد ،به شکاف و فاصـلهاي ديرپـا و
پرناشدني اشاره ميکرد که ،ميان مباني و جايگاه قانوني انتخابات و مجالس شوراي ملي ،بـا موقعيـت
آن در عرصه عمل سياسي ،شکل گرفته ،تداوم يافته بود .اين رويکرد تبييني امام خميني به وضـعيت
انتخابات و مجالس آن روزگار ،ميتواند سودمندي «نظريه انتقادي» را در چـارچوب پـژوهش حاضـر
تأييدپذير سازد ،که «فرايند آشکار کردن شکاف و اختالف ميان هدف دروني و واقعيت بيرونـي يـک
پديده بنيان» اين نظريه را شکل ميدهد (شِرَت.)281 :1393 ،
امام خميني در  4ارديبهشت  1357در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند ،شاه را متهم ميکند
که قانون اساسي را از درون تهي کرده و نمادهـا و نهادهـاي مشـروطه را ،کـه انتخابـات و مجـالس
شوراي ملي مصاديق بارز آن هستند ،به ابزاري براي تقويت روش استبدادگرايانه حکومت خود ،تنـزل
جايگاه داده است .زيرا «در اين رژيم آزاديهاي فردي پايمال و انتخابات واقعي و مطبوعـات و احـزاب
از ميان برده شدهاند .نمايندگان را شاه با نقض قانون اساسي تحميل ميکند .شـاه قـواي سـهگانـه را
غصب کرده است و يک حزب واحد ايجاد نموده است» (خميني .)368 :3 ،1385 ،ايشان در 23
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ارديبهشت  1357هم ،با نام بردن از سيدحسن مدرس به عنوان نمايندهاي در معيار قانون اساسـي،
اوضاع نابهنجار حاکم بر مجلس دوره  24را چنين تشريح کرد« :يـک وقـت مـدرس تـوي مجلـس
است ،يک وقت هم اينها که ميبينيد .يک وقت مدرس است که ميايسـتد و مقابـل همـه صـحبت
ميکند و مقابل رضاشاه ميايستد ،تا آخر نفس ايستاد؛ يک وقت هم اينها هستند که بـراي ايـن کـه
يک روز ديگري هم وکيل بشوند ،ببين چه حرفها ميزنند .همه هم خودشان ميدانند که دروغ مـي-
گويند» (خميني .)388 :3 ،1385 ،در  10خرداد  1357هم با نکوهش رژيـم پهلـوي ،تعـارض
بنيادين وضعيت انتخابات و مجلس وقت را با جايگاه اين نهاد در قانون اساسي چنـين مـورد پرسـش
قرار داد« :انتخاباتشان روي موازين قانون است .وکاليشـان شـرايط قـانوني دارد .مجلسشـان يـک
مجلس روي موازين قانون است .کدام يک از کارهاي اينها ميشود گفت که بويي از قـوانين دارد».
(خميني.)405 :3 ،1385 ،
 .7در مهاجرت پاريس (مهر  -بهمن )1357

امام خميني طي حدود  5ماهي که از نوفل لوشاتو در حومه پاريس انقـالب مـردم ايـران را رهبـري
ميکرد ،بارها از تعارض جدي و حل ناشدني مبـاني حقـوقي  -قـانوني جايگـاه انتخابـات و مجلـس
شوراي ملي با واقعيت بيروني آن در عرصه عمل سياسي سخن بـه ميـان آورد .ايشـان در  29مهـر
 ،1357با نکوهش جيمي کارتر رئيس جمهور وقت آمريکا ،که شاه را بـه خـاطر ايجـاد فضـاي بـاز
سياسي ستوده بود ،سازوکار برگزاري انتخابات و تشکيل مجالس شوراي ملي در دوره سلسله پهلـوي
را داراي تضادي بنيادين با اهداف نظام مشروطه برآورد نمود و پيشنهاد کرد« :بيايند ببينند کدام يک
از اين مجالس قالبي و نمايندگان تحميلي مجالسي که حق ملت است که سرنوشت خودشـان را بـه
وسيله اين مجالس تعيين کنند ،از زماني که اين سلسله روي کار آمده است و من از همان اول زمـان
بودم و ديدم ،تا حای که ما اينجا هستيم ،کدام روز ما يک انتخاب صحيح ،آزاد ،کـه مـردم خودشـان
بروند در صندوق رأيشان را بيندازند [داشتهايم] در کدام يک از اين دورهها اين وکـال ،وکـالي ملـت
هستند .جز اين است که با دستور است  ...از زماني که ايشان به سلطنت رسيدهاند تـا حـای مـا يـک
وکاليي داشتهايم ... .شما برويد از هر شهري از شهرهاي ايران سئوال کنيد که آقا اين کسـي کـه از
طرف شما وکيل است ،کي است اين .چه آدمي است .اکثر مـردم نمـيشناسـند اينهـا را » (خمينـي،
 .)73 - 71 :4 ،1385امام خميني با تبيين سـازوکار قـانوني  -حقـوقي نقـش و جايگـاه مجلـس
شوراي ملي در تصويب قوانين و تشکيل دولت ،از نمود بيروني و واقعي حاکميت پهلـوي کـه نـاقض
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قانون اساسي و حقوق مردم ايران بود ،چنين مشروعيتزدايي ميکند« :وکيل را مردم تعيين نکـرده-
اند ،وقتي مجلـس مـال مـردم نشـد ،وزرا غيرقـانوني هسـتند؛ وقتـي وزرا غيرقـانوني هسـتند ،تمـام
قراردادهايشان غيرقانوني است .همه قراردادهايشان برخالف قانون اساسـي ماسـت؛ بـراي ايـن کـه
قانون ما اساس حکومت را بر اين قرار داده است که مجلس تصويب کند ،مجلـس رأي بدهـد ،پـس
اساس مجلس است؛ مجلس هم به حسب قانون اساسي با ملـت اسـت؛ اگـر يـک مجلسـي را ملـت
تعيينش نکرد ،مجلس نيست ،اگر مجلس نشد ،ديگر وزيري را که آنها تعيين کنند ،نخسـتوزيـري را
که آنها تعيين کنند ،نخست وزير نيست .اگر وزرا ،وزراي قانوني نشدند ،دولت قـانوني نيسـت  ...همـه
آنها خالف قانون اساسي است براي اين که اصلش خالف قانون اسـت» (خمينـي.)80 :4 ،1382 ،
ايشان در  2آبان  1357هم بار ديگر سلطه مقام سلطنت بر قوه مقننه و مجريه را مصـداقي بـارز از
تضاد اهداف دروني نظام مشروطه با نمود نابهنجار بيروني آن در عرصه عمل سياسي ارزيـابي کـرده،
نتيجه گرفت« :شاه مجرم است برحسب قانون اساسي؛ معزول است به حسب قـانون اساسـي .نمـي-
تواند يک شاهي که برخالف مصالح ملت عمل ميکند ،برخالف آن چيزي که براي آن قانون معـين
کرده است عمل کند ،شاه باشد .اين غاصب است؛ ياغي اسـت ايـن آدم» (خمينـي- 139 :1385 ،
 .)140ايشان در  7آبان  ،1357در مشروعيتزدايي از رژيم پهلوي از اين هم فراتر رفته و با اشـاره
به کودتاي سوم اسفند  1299که عليه نظام مشروطه صورت گرفت؛ و تصويب ماده واحـده انقـراض
قاجاريه و برقراري سلطنت ايران در خاندان پهلوي در مجلـس دوره پـنجم شـوراي ملـي و مجلـس
مؤسسان اول ،که اکثر نمايندگانش با اعمال نفوذ و تقلب برگزيده شده بودند ،اساس نظام شاهنشاهي
پهلوي را غيرقانوني و در تعارض با قـانون اساسـي مشـروطه دانسـت (خمينـي- 205 :4 ،1385 ،
 .)206هنگامي که برخي محافل سياسي ميانه رو براي مهار بحران انقالبي ،پيشـنهاد دادنـد ،فـردي
فاقد پيشينه همکاري با حکومت پهلوي به مقام نخستوزيري انتخاب شود ،امام خميني ،در  12آبان
 ،1357با همين استدیل که سازوکار شکلگيري رژيم پهلوي و نهادهاي برآمده از مشروطه طي 5
  6دهه گذشته ،فرايندي غيرقانوني طي کردهاند ،هرگونه تحولي در چارچوب نظام موجود را نـاقضاصول قانون اساسي دانست .به بيان ايشان« :مثالً بروند از توي دانشگاه يک اسـتاد دانشـگاه بياورنـد
که در زمان اينها حکومت نداشته ،حای که ميخواهد وارد بشود خالف قانون اساسي است .براي ايـن
که کي واردش ميکند .کي او را نصبش ميکند به نخستوزيري .و چه مجلسي تصـويب مـيکنـد
نخست وزيري او را .کدام مجلس .مجلسِ برخالف قانون اساسي ،سلطنت برخالف قـانون اساسـي؛
پس نخستوزيري برخالف قانون اساسي است  ...ما شاه مشروطه نداريم که » (خمينـي:4 ،1385 ،
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 .)289 - 286در راستاي همين استدیل منطقي هم بود که وقتي در  16آبان  1357خبرنگـاران
اروپايي نظر ايشان را در باره وعده برگزاري انتخابات آزاد توسط دولت غالمرضا ازهاري جويـا شـدند،
پاسخ شنيدند« :وعده انتخابات آزاد امري موهوم و اصالً انتخابات چه آزاد و چه غيرآزاد قانوني نيست؛
چون نه شاه قانوني است و نه دولت شاه قانوني است» (خميني .)353 :4 ،1385 ،امام خمينـي بـا
تصريح بر اين که ،سازوکار معيوب و متناقض سياسي موجود ،آشکارا با اهداف و دسـتاوردهاي قـانون
اساسي مشروطه در تقابل قرار گرفته است ،ادعاي برگزاري انتخابات آزاد را به شرح زير فاقـد وجهـي
قانوني ارزيابي کرد« :معني انتخابات آزاد چيست .معني اين است که اعليحضرت همايوني امـر کننـد
که مردم انتخاب بکنند و اين رژيم به جاي خودش رسمي و امر انتخابات هم به دست شاه [در حالي
که] معني انتخابات آزاد بايد رژيم دموکراسي باشد،شاه سلطنت کند ،نه حکومـت» (خمينـي،1385 ،
 .)373 :4امام خميني گفته دولتهاي جعفر شريف امامي و غالمرضـا ازهـاري مبنـي بـر حمايـت از
قانون اساسي را ،با اين استدیل که خود از طريق مجلسـي زمـام امـور را در دسـت گرفتـهانـد کـه،
نمايندگانش به شيوهاي غيرقانوني و با اعمال نفوذ حکومت و مقام سلطنت گزينش شدهانـد ،مـدعايي
گزاف و در تضاد با روح قانون اساسي ارزيابي ميکند؛ و گسترش روزافزون تحرکـات انقالبـي مـردم
ايران را ،مصداق بارز مشروعيتزدايي از مجموعه حاکميت ميداند و يادآور ميشود« :براي ايـن کـه
مجلس مجلس قانوني نيست تا تصويب کند؛ سلطان سلطان قانوني نيست تا مـثالً عرضـه بـدارد بـه
مجلس ،تا نخستوزير تعيين کند ،تا امر به فتح [گشايش] مجلس بکند .اينها هي کـدام روي قواعـد
نبوده ،روي قانون نبوده؛ پس اين اتخاذ او تخت و تاج را امروز ،قرار دادن نخستوزير را امروز ،امر به
فتح مجلس و بستن مجلس ،همه اينها ،چيزهايي برخالف قانون اساسي اسـت»» (خمينـي،1385 ،
 .)68 - 60 :5ايشان در  10دي  ،1357با يادآوري موضوع سلطه حاکميت بـر مجـالس شـوراي
مليِ بيش از  5دهه گذشته ،که اعمال نفـوذ در انتخابـات ،شـيوه مـألوف آن در گـزينش نماينـدگان
دلخواه بود ،تداوم فعاليت دولت و مجلس حاکميت ساخته وقت را ،به مثابه طغيان عليه نظام مشروطه
دانسته و نمايندگان و اعضاي دولت را «ياغي» خواند ،و خطاب به نمايندگان گفت« :شـما کـه مـي-
دانيد که ملت دخالت در انتخابات ندارد چرا مجلس ميرويد ... .مجلس شـوراي ملـي معنـايش ايـن
است که ملت يک وکاليي را آزادنه تعيين کنند .ملت هي دخالتي نداشته است ،اين مجلس مجلـس
فرمايشي غيرملي است ،غيرقانوني اسـت» (خمينـي .)318 - 316 :5 ،1385 ،هنگـامي هـم کـه
شاپور بختيـار در  16دي  1357سـمت نخسـتوزيـري يافـت (دولتهـاي ايـران- 368 :1378 ،
 ،)369امام خميني ،با همين منطق ،مشروعيت دولت او را ،به شرح زير ،مردود دانست« :ايـن دولـت
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غيرقانوني است چون شاه معرفي کرده است و غيرقانوني است؛ و مجلسـين معرفـي کـردهانـد و هـر
دويشان غيرقانوني هستند .مجلس مجلسِ ملت نيست؛ مجلس مجلسِ شاه اسـت .مـا ايـن دولـت را
دولت خائن مي دانيم ،خيانت اين است که مجلس را فاسد بداند و مع ذالک از او رأي اعتمـاد بگيـرد
اين خيانت به ملت است .رأي اعتماد ايشان ميگيرد از کسي که ملت هـي اطـالع نـدارد از وکالـت
اينها» (خميني .)374 :5 ،1385 ،ايشان طي روزهاي آتي هم ،در پيامها و مصـاحبههـاي خـود بـا
رسانههاي خارجي ،بارها ،با همين منطق دولت بختيار را نامشروع و ياغي بر قانون اساسـي مشـروطه
معرفي کرده ،مردم ايران را به مقابله با آن فراخواند و «به وکالي غيرقانوني مجلسين اخطـار [داد] از
رفتن بـه مجلسـين احتـراز کننـد» (خمينـي 413 :5 ،1385 ،و  431 - 426و  457 - 455و
 .)478 - 477امام خميني در  30دي  1357هم ،که چند روزي از خـروج شـاه از ايـران سـپري
مــيشــد ،ضــمن وعــده بازگشــت بــه ايــران و تأســيس نظــام جمهــوري اســالمي« ،بــه نماينــدگان
محمدرضاپهلوي که مجلسين را اشغال کردهاند» هشدار داد «خانـه ملـت را خـالي کننـد» (خمينـي،
.)502 - 501 :5 ،1385
 .8در آستانه پيروزي؛ پايان يک دوره

امام خميني ،که در  9بهمن  1357بـار ديگـر« ،شـاه سـابق»« ،مجلسـين» شـورا و سـنا و دولـت
«بختيار» را به دليل نقض اصول قانون اساسي غيرقانوني خوانـده بـود (خمينـي)3 :6 ،1385 ،؛ در
آستانه بازگشت به ايران ،در  12بهمن  ،1357باز هـم دیيـل قـانوني فقـدان مشـروعيت سياسـي
مجموعه رژيم پهلوي را يادآور شده ،مراتب تعارض موقعيت و کارنامه مجالس و دولتهاي آن روزگـار
با روح قانون اساسي و نظام مشروطه را به شرح زير تبيين کرد« :من از شما مردم تهران سئوال مي-
کنم که آيا اين وکاليي که در مجلس هستند ،شما اطالع داشتيد که اينهـا را خودتـان تعيـين کنيـد.
مجلسي که بدون اطالع مردم است و بدون رضايت مردم است ،اين مجلس غيرقانوني است  ...و امـا
دولتي که ناشي ميشود از يک شاهي که خودش و پدرش غيرقانوني است ،وکاليي که تعيين کـرده
است غيرقانوني است ،دولتي که از همچو مجلسي و همچو سلطاني انشا بشود ،اين دولت غيرقـانوني
است  ...بنابراين ملتي که فرياد ميکند که ما اين دولتمان ،ايـن شـاهمان ،ايـن مجلسـمان بـرخالف
قوانين است» حق دارد سرنوشت سياسي خود را تعيـين نمايـد (خمينـي .)13 - 11 :6 ،1385 ،در
 16بهمن  1357هم ،امام خميني دليل تعيين مهندس مهدي بازرگان به مقام نخستوزيري موقت
انقالب را ،در چارچوب همين منطق توضيح داد« :چون ما مجلـس را غيرقـانوني مـيدانـيم و دولـت
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[بختيار] را هم غيرقانوني ميدانيم ،براي اين که خاتمه بدهيم به وضع [آشفته] کشور ،ما بـه واسـطه
اتکا به اين آراي عمومي  -که شما این ميبينيد و ديديد که تاکنون که آراي عمـومي بـا ماسـت ،از
اين جهت ما يک دولتي را معرفي ميکنيم» (خميني.)58 :6 ،1385 ،

 .9نتيجهگيري
در مقاله حاضر ،آراء انتقادي امام خميني در موضوع انتخابـات و مجـالس شـوراي ملـي دوره پهلـوي
بازخواني و به روش بررسي تـاريخي تبيـين گرديـد .هـم چنـين مراتـب سـودمندي نظريـه انتقـادي
هورکهايمر و آدورنو در راستاي تبيين موضوع پـژوهش در چـارچوب پرسـش و مـدعاي ارائـه شـده،
آزمون و مورد سنجش قرار گرفت .يافتههاي تحقيق ما را به نتايج زير رهنمون ميکند:
 . 1آراء و نگرش انتقادي امام خميني به موضوع انتخابات و مجالس شـوراي ملـي دوره پهلـوي
مبتني بر اصول قانون اساسي مشروطه و متمم آن بود.
 . 2امام خميني ميان جايگاه قانوني مجلس شوراي ملـي در قـانون اساسـي ،بـا موقعيـت آن در
عرصه عمل سياسي ،تعارض و تناقضي بنيادين و حل ناشدني مشاهده ميکرد.
 . 3امام خميني فرايند قدرتيابي و صعود رضاشاه به مقام سلطنت را به دليـل :الـف) کودتـا عليـه
نظام مشروطه ،ب) اعمال نفوذ در روند برگزاري انتخابات مجلس دوره پنجم شوراي ملي ،که به ماده
واحده انقراض قاجاريه و واگذاري حکومـت ايـران بـه رضـاخان رأي مثبـت داد ،ج) اعمـال نفـوذ در
برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان اول ،که تصـميم خـالف قاعـده مجلـس پـنجم را تأييـد کـرده،
سلطنت ايران را به خاندان پهلوي منتقل نمود؛ غيرقانوني و در تعارض با دستاوردها و اهـداف قـانون
اساسي و متمم آن ارزيابي ميکرد.
 . 4به دليل اعمال نفوذ مقام سلطنت در روند برگزاري انتخابات (که قانون اساسـي آن را مقـامي
غيرمسئول شناخته بود) ،که حاصل آن ،سلطه بر مجموعه وظايف قوه مقننه و به تبع آن ،قوه مجريـه
و قضاييه بود؛ امام خميني ،رژيم پهلوي را نـاقض حقـوق و منـافع مـردم ايـران در چـارچوب نظـام
مشروطه و قانون اساسي دانسته و بنابراين نامشروع ميخواند.
 . 5از ديدگاه امام خميني در جايگاه رهبري انقالب مردم ايران ،بخشي از مهمترين دیيلي کـه،
سقوط و از ميان برداشتن رژيم پهلوي را ضروري ميساخت ،همين سلطه غيرقانوني مقام سلطنت بر
فرايند انتخابات ،حوزه وظايف و اختيارات مجالس شوراي ملي و قوه مجريه بود.
 . 6در نهايت اين که ،رويکرد و يافتههاي پژوهش« ،نظريه انتقادي» هورکهايمر و آدورنـو را ،در
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راستاي تبيين ديدگاهها و آراء انتقادي امام خميني ،در موضوع انتخابات و مجالس شوراي ملـي دوره
پهلوي سودمند ارزيابي ميکند؛ با يادآوري اين موضوع ،که« :فرايند آشکار کردن شـکاف و اخـتالف
ميان هدف دروني و واقعيت بيروني يک پديده بنيان "نظريه انتقادي" را تشکيل مـيدهـد» (شِـرَت،
.)281 :1393
.10
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