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چکيده
امام خمیني در آستانه پیروزی انقالب ،به فکر راهاندازی شورايي ائتالفي از
نیروهای مبارز برآمد که با سرعت عمل و تدبیر انقالبـي ،اوضـاع را کنتـرل
نمايد .تشکیل شورای انقالب ،صورت عملي اين فکر بود .اين شورا در حوزه
تقنیني ،اجرايي و قضايي فعالیتهای مختلفي داشـت بـه گونـهای کـه در
مقاطعي بحراني ،مهمترين رکـن اجرايـي کشـور در کنـار ديگـر وظـايفش
شناخته ميشد .لذا اين پرسش اصلي وجـود دارد کـه :شـورای انقـالب در
دوره انتقال قدرت در فرايند نظامسازی جمهوری اسالمي ،چـه کـار ويـژه-
هايي را عهدهدار بوده؟ شورا ،برای عقیم گذاردن بينظمـي و هـرج و مـرج
طلبي در دوره انتقال قدرت ،قانونگذاری ،باگزينه پیشنهادی نخست وزيری
دولت موقت و تحوالت بعدی ،بسترشکلگیـری قـوه مجريـه و بـا تاسـیس
دادگاه-های انقالب و ديوان عالي قضايي ،سیستم قضايي انقالبي را ساختار
بخشید.
بنا بر اهمیت موضوع ،اين پژوهش ،کوششـي اسـت در جهـت بازشـناخت
فلسفه شکلگیری ،تاريخچه ،کارويژه وکارکردهای شورای انقالب.اين شورا،
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در عمر هفده ماهه خود ،هم چـون اتـاق فکـر انقالبیـون مـذهبي ،کـانون
تصمیمسازی و مرجع تصمیمگیری اساسي در مهار بحرانها بود و اقدامات
سرنوشتسازی در راستای نظامسازی انجام داد .دادههای پژوهش بـا روش
کتابخانه ای و به شیوه توصیفي – تحلیلي و با رعايت سیر تـاريخي وقـايع،
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کليدي
شورای انقالب ،نظامسازی ،انتقال قدرت ،جمهوری اسالمي.

مقدمه

دور دوم نهضت اسالمي مردم ايران ،به رهبـري امـام از سـال  1356آغـاز و در بهمـن ،1357
مبارزات با پيروزي انقالب اسالمي به ثمر نشست .مهمترين و اصليتـرين ره آورد اقـدامات انقالبـي
رهبر و مردم ،تغيير ساختار و نظام سياسي کشور از مشروطه سلطنتي به جمهوري اسالمي بود.
شدت يافتن اعتصابات و اعتراضات مردمي بعد از  19دي ماه  ،1356قرائن و شواهدي بود که،
به وضوح از درهم گسيختگي و انفعال ارکان نظام شاهنشاهي حکايت و سقوط نظام حاکم بر ايران را
دور از انتظار نميداشت .اوج اين مسئله بعد از راهپيمايي تاريخي عاشـوراي سـال  1357بـود .ايـن
شرايط ،امام خميني و نخبگان جريان اسالمگرا را براي انديشيدن به تشکيالت و ساز و کـاري سـوق
داد که با تاسيس ،در دوره انتقال قدرت تا شکلگيري ارکان حکومت و ساختار نظـام جديـد ،حرکـت
انقالبي مردم را از ناامني ،هرج و مرجهاي احتمالي و بيساماني بورکراتيک ،مصون بدارد .عـالوه بـر
اين ،درخواست همگاني ملت جهت تغيير نظام سياسي از طريق راه پيمايي هاي گسترده و اعتصـابات
همگاني ،نياز به تشکيل نهادي به منظور سازماندهي و هدايت نيروهاي انقالب را آشکارسـاخت تـا از
اين طريق ،انتقال قدرت ،تحت مديريتي واحد صورت گيرد.
سيستم حکومتي قبلي بر اساس اراده فردي پادشاه ،استبدادي ،آمرانه و غيردمکراتيک بود .امـام

در اولين تصميم سياسي نظامساز با تکيه بر خـرد جمعـي ،در اقـدامي اميـدبخش و بـر طبـق قواعـد
دمکراسي و رويههاي مردم سایري ،شوراي نوظهوري را نويدداد .بنابراين ،ايشـان بـه عنـوان رهبـر
سياسي و مذهبي نهضت ،با تأسّي از ن ّ صريح کالم خدا در آيـه «و ااا نجشا بجبیانهنج» ،بـه
منظور پرهيز از استبداد فردي و گروهي و بهرهمندي از عقالنيت جمعي ،بـا ترکيـب همـه سـاليق و
گرايشهاي دروني جريانهاي اسالمگرا و ملي ،به غير از جريانهاي التقاطي و چش مارکسيستي ،در
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22ديماه  1357و چهار روز قبل از خروج شاه از کشور ،تشکيل شوراي انقالب را اعـالم کـرد .ايـن
پژوهش ،تحویت تاريخي اين شورا را از نقطه آغازين تا پايان فعاليت آن ،مورد واکاوي قرار ميگيرد:
روند شکلگيري شوراي انقالب

پس از مالقات آيت اب مطهري در آبان  1357با امام در پاريس ،زمينه تشکيل شـوراي انقـالب
فراهم شد .امام ،پنج نفر از روحانيون از جمله آقايان بهشـتي ،موسـوي اردبيلـي ،بـاهنر و هاشـمي
رفسنجاني را با سرپرستي آيت اب مطهري به عنوان هسته اوليه شـوراي انقـالب و بـراي شناسـايي
افراد یزم ،به منظور اداره آينده کشور مشخ

نمود( .هاشـمي رفسـنجاني )361 :1 ،1376 ،نامـه

 14آبان امام به دکتر بهشتي که در آن تاکيد شده بود «وقت دارد سپري ميشود و من خـوف آن
دارم که با عدم معرفي اشخاص ،مفسده پيش آيد» (شعاع حسيني )214 :3 ،1392 ،نشـان دهنـده
دغدغه ايشان براي تشکيل و تکميل اعضا شورا بود.
لذا عالوه براين افراد ،آقاي مهدوي کني و بعداً آقايان طالقاني و خامنهاي هم به آن پيوستند .اين
اعضا بنا به سفارش امام به شناسايي افراد و مطالعه روي آنها پرداخته و به تدريج مهندس بازرگان،
يداب سحابي و عدهاي ديگر از شخصيتها را که امام شناخت قبلـي از آنـان داشـت ،در پـاريس بـه
ايشان معرفي و امام نيز آنان را تاييد کرد( .اطالعات )1359/4/31 ،امام پيوسته بر تکميل اعضـاي
شورا تاکيد مينمودند (يزدي )24 :1377 ،از آن روکه ترکيب شورا به طور مرتـب عـوض مـيشـد،
اشخاص مختلفي در مقاطع خاص به شورا وارد يا از آن خارج شدند .از جمله آنها مهنـدس موسـوي،
بني صدر ،قطب زاده ،يزدي و پيمان بودند( .رضوي)142 :1376 ،
اگر چه کادر شورا تکميل نشده بود اما سرانجام امام طي نامهاي در  22دي  ،1357تشـکيل
شوراي انقالب را اعالم نمود« :به موجب حق شرعي و براساس راي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران
که نسبت به اينجانب ابراز شده است ،در جهت تحقق اهداف اسالمي ملت ،شورايي به نـام «شـوراي
انقالب اسالمي» مرکب از افراد با صالحيت و مسلمان و متعهد و مـورد وثـوق موقتـا تعيـين شـده و
شروع به کار خواهند کرد  ...اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است؛ از آن جملـه
ماموريت دارد تا شرايط تاسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را
فراهم سازد( .صحيفه امام )426 :1378 ،5 ،اين در حالي بود که هنوز شـاه از کشـور نرفتـه بـود و
وقوع حواد مختلف و اخبار گوناگون ،موجب نگرانيهايي شده بود .مردم نيز در 29دي مـاه 1357
در راه پيمايي عظيم اربعين حسيني ،حمايت و پشـتيباني خـود را از شـوراي انقـالب ،اعـالم کـرده و
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تشکيل آن را تاييد نمودند( .کيهان)1357/10/30 ،
تشکيل شوراي انقالب به عنوان ،اولين اقدام عملي در راستاي عبور از نظام شاهنشاهي و بيـانگر
عزم و اراده قوي امام و انقالبيون براي تشکيل نظام جـايگزين ،رژيـم پهلـوي و دولـت بختيـار را در
موضع انفعالي و سرگرداني قرار داد .بختيار در واکنش به اعالميه امام درباره تشکيل شـوراي انقـالب
تاکيد نمود« ،دولت را شوراي انقالب اسالمي جارو نخواهد کرد  ...من خيلـي سـنگينتـر از آنـم کـه
بتوانند مرا جارو کنند( ».اطالعات)1357/10/24 ،
در مورد اعضاي شوراي انقالب ،ليستهاي مختلفـي وجـود دارد .يکـي از دیيـل آن ،مـيتوانـد
مخفي بودن نام اعضاي آن قبل و بعد از انقالب تا زمان رحلت آيت اب طالقاني باشد .حساسيت کـار
و وظايف شوراي انقالب و احتمال شناسايي و دستگيري آنها ،قبل از انقالب از يـک سـو و مسـوليت
اداره کشور ،طرح و برنامه ريزي و مالقات و شناسايي افراد از ديگر سو ،همچنين بـر اسـاس ديـدگاه
دکتر بهشتي ،با توجه به اين که تعدادي از اعضاي آن ،نه به دليل هم فکر بودن با هسته اوليه ،بلکـه
به اعتبار تکنوکرات درستکار بودن ،دعوت به کار شده بودند؛ بنابراين اعالم نام آنها ،دادن يک بهـاي
اجتماعي غير واقعي به ايشان بود( .شعاع حسيني )89 :2 ،1392 ،جدول شماره يک تمامي اعضاي
شورا را با در نظر گرفتن مجموع اقوال و ليستهاي موجود نشان ميدهد:
جدول شماره  :1اعضاي شوراي انقالب در دوران فعاليت شورا
رديف

نام و نام خانوادگي

جريانوتشکل سياسي

1

حسن ابراهيم حبيبي

اسالمگرا

2

مهدي بازرگان

مليگرا  -نهضت آزادي

3

محمد جواد باهنر

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

4

ابوالحسن بني صدر

مليگرا  -جبهه ملي

5

حبيب اب پيمان

جنبش مسلمانان مبارز

6

احمد جاللي

اسالمگرا

7

سيد محمد حسيني بهشتي

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

8

سيد علي خامنهاي

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

9

يداب سحابي

مليگرا  -نهضت آزادي

10

عزت اب سحابي

مليگرا  -نهضت آزادي
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11

عباس شيباني

مليگرا  -نهضت آزادي

12

احمد صدر حاج سيد جوادي

مليگرا  -نهضت آزادي

13

رضا صدر

مليگرا  -نهضت آزادي

14

سيد محمود طالقاني

اسالمگرا  -نهضت آزادي

15

ولي اب قرني

اسالمگرا

16

صادق قطب زاده

مليگرا  -نهضت آزادي

17

مصطفي کتيرايي

مليگرا  -نهضت آزادي

18

مرتضي مطهري

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

19

علي اصغر مسعودي

اسالمگرا

20

علي اکبر معين فر

مليگرا  -نهضت آزادي

21

سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

22

مير حسين موسوي

اسالمگرا  -حزب جمهوري اسالمي

23

محمد رضا مهدوي کني

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

24

اکبر هاشمي رفسنجاني

اسالمگرا  -جامعه روحانيت مبارز

25

ابراهيم يزدي

مليگرا  -نهضت آزادي
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تاريخچه و تحوالت شوراي انقالب
الف) قبل از انقالب

تحقق اهداف انقالبيون و ايجاد حکومت اسالمي در ايران ،از اهداف اوليـه تشـکيل شـوراي انقـالب،
بود .عالوه براين ،مديريت ،هدايت و رهبري نهضت در صورت دسترسي نداشتن به امام ،بـا همـان
اختيارات ايشان و شناسايي افراد شايسته براي پستهاي دولت احتمالي ،از ديگرکارويژههاي شـوراي
انقالب بهشمار ميرفت( .کيهان )1357/11/30 ،در همين راسـتا ،امـام ،در  18دي  1357بـه
جيمي کارتر رئيس جمهور وقت امريکا تاکيد کرد اگر بخواهيد آرامش در ايران حاصل شود ،راهي جز
اين نيست که نظام شاهنشاهي کنار برود و ملت را به حال خود باقي بگذارنـد تـا مـن يـک شـوراي
انقالب تاسيس کنم از اشخاص پاک دامن براي انتقال قدرت ،تـا امکانـات مناسـب جهـت حکومـت
مبعو ملت انجام گيرد( .يزدي)94 :1368 ،
در اين مقطع ،شوراي انقالب به عنوان رکن مديريت انقالب مطرح و پذيرفته شد ،لذا تصـميمات
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اساسي را اتخاذ نموده و بر امور و کميتههاي مختلـف فعـال ،همچـون کميتـه سـوخت و اعتصـابات
نظارت و در تشکيل و راه اندازي کميته استقبال از امام ،نقش اساسي ايفا نمـود( .رضـوي:1376 ،
 )142کار اصلي کميته اعتصابات ،تعيين نوع اعتصابهاي موثر و کم ضـرر بـراي مـردم و کشـور و
پيشگيري از اعتصاباتي بود که به مردم آسيب رسـانده و بـراي انقـالب ،زيـان بخـش باشـد ،بـود.
(هاشمي رفسنجاني )324 - 325 :1 ،1376 ،در اين کميته ،پنج نفـر حضـور داشـتند .کـه يـداب
سحابي رياست کميته و محمدجواد باهنر معاون ايشان را داشتند( .موحد)247 :1363 ،
از اقدامات مهم شورا در اين دوره ،مذاکره با بختيـار و ترتيـب مسـافرت وي بـه پـاريس جهـت
مالقات با امام بود ،اگر چه به دليل شرط امام مبني بر استعفاي بختيار قبل از مالقـات ،ايـن سـفر
صورت نگرفت( ،ر ک ،فردوست )620 :1 ،1371 ،به گفته بازرگـان ،بختيـار پيشـنهاداتي از قبيـل
تأخير دوماهه در بازگشت امام به ايران ،دادن اداره چند وزارتخانه به شوراي انقالب و پذيرش نظارت
اين شورا بر دولت را ،به شوراي انقالب داد که پس از در ميان گذاشتن با امام ،هر سه پيشـنهاد رد
شد( .ايران فردا )23 :1378 ،هم چنين ،مذاکره با مقامات نظامي و نيروهـاي مسـلح (ارتشـبد قـره
باغي رئيس ستاد ارتش وقت و سپهبد ناصر مقدم) و ديدارهاي ديپلماتيک از جملـه ديـدار بـا برخـي
مقامات امريکـايي (ر ک .يـزدي )197 :1368 ،در مـورد ورود امـام بـه کشـور ،از جانـب جنـاح
غيرروحاني و اعضاي نهضت آزادي و يا به صورت غير مستقيم و از طريق واسطههايي که با شـوراي
انقالب همکاري داشتند ،انجام شـد( .ر ک .هاشـمي رفسـنجاني333 - 326 :1 ،1376 ،؛ سـائلي
کرده ده )160 :1384 ،برخي روحانيون شواري انقالب از جمله دکتر بهشتي نيز ،ايـن مـذاکرات را
قبول داشته و آن را جهت بسترسازي و اداره کشور و انقالب یزم ميدانست( .شعاع حسيني،1392 ،

 )93 :2وجود شرايط مبهم پس از ورود امام به کشور و امکان دخالت نظاميان در صورت پافشاري
امام بر مواضع خود ،باعث ادامه اين مذاکرات با مهرههاي کليدي رژيم ،براي دفع وقت ،ايجـاد زمـان
مناسب براي انتقال حکومت و جلوگيري از کشيده شدن کار به خشونت گرديـد( .فردوسـت،1371 ،
 )624 :1اين ديدارها و مذاکرات با جلب نظر امام ،و با توافق ايشـان ،انجـام مـيشـد( .هاشـمي
رفسنجاني)329 :1 ،1376 ،
در واقع ،شوراي انقالب در شرايطي مسئوليتهاي مهمي را عهدهدار شد کـه هـي ارگـان قابـل
اعتمادي وجود نداشت .وجود مشکالتي هم چون برخورد نيروهاي پليسي و ارتش با مردم ،انتظـارات
مردم از حکومت انقالبي ،صفبنديهاي بعضي گروهها در مقابل انقالب ،سالحهـاي غـارت شـده و
عدم نظارت پليس ،تهديد امنيت ،شکلگيري کميتهها به صورت خودجـوش و بـدون نظـم ،تعطيلـي
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کارخانهها و فرار صاحبان آن ،خالي بودن انبار کایها ،تعطيلي پایيشگاههاي نفت و بـر هـم خـوردن
روابط خارجي ،اوضاع آشفته و پيچيده اي را به وجود آورده بود .اين در حالي بـود کـه اعضـاي شـورا،
سابقه پست رسمي کشوري و لشکري نداشته و بيشتر آنهـا از افـرادي بودنـد کـه در امـور اجتمـاعي
فعاليت داشتند( .سروش)1359/12/2 ،
از اقدامات و وظايف مهم شوراي انقالب ،مديريت دقيق و برنامهريزي موثر در موضوع بازگشـت
امام ،استقبال از ايشان ،اسکان و ديدارهاي ايشان و مشورت به امام در موضوعات مهم از جملـه
رايزني درمورد تشکيل دولت موقت بود .با تاکيد فراوان امام به اعضاي شوراي انقالب جهت پايـه-
ريزي نهادهاي رسمي ،بحث هايي مانند تشکيل دولت و مجلس ،ايجـاد مجلـس موسسـان و تـدوين
قانون اساسي مطرح شد .به دنبال همين مذاکرات ،در مساله تشکيل دولت ،اعضـاي شـوراي انقـالب
با تعيين و معرفي مهدي بازرگان به امام ،زمينه شکلگيري دولت موقت را فراهم نمودنـد .امـام

نيز در 15بهمن  1357در مدرسه علوي ،حکم انتصـاب مهـدي بازرگـان را تعيـين نمـوده و بـدين
ترتيب ،دولت موقت تشکيل و آغاز بـه کـار نمـود( .بـرزين )267 :1374 ،بنـابراين در يـک حالـت
فرضي ،اگر شوراي انقالب تشکيل نميشد ،اساساً بسـتر و زمينـه پيـروزي انقـالب و انتقـال قـدرت،
صورت نميگرفت.
شورا بعد از انقالب

با بررسي فراز و فرود و فعاليتهاي شوراي انقالب بعد از  22بهمن  1357و بر اساس نقاط عطـف
رخدادها و وقايع ،کارويژههاي اين شورا را در اين دوره در دو مقطع مستقل ميتوان بررسـي نمـود؛ از
پيروزي انقالب اسالمي تا زمان استعفاي نخست وزير دولت موقت و از اين واقعه تا پايان کار شوراي
انقالب.
الف) شوراي انقالب از پيروزي انقالب تا استعفاي بازرگان

مهم ترين رکن سياستگذاري و تصميمگيري بعد از پيروزي انقالب ،شوراي انقالب بود که همراه بـا
دولت موقت انجام وظيفه مينمود .در واقع نقش قوه مقننه برعهده شـوراي انقـالب بـود؛ هرچنـد در
برخي امور اجرايي نيز ورود ميکرد که با مخالفت دولت موقت هم مواجه بود.
نمودار شماره يک ،ساختار سياسي کشور و سلسه مراتب قدرت و تصميمگيري در دوران فعاليـت
شورا را نشان ميدهد .در اين فرآيند سه گانه ،شوراي انقالب و دولت موقـت زيرنظـر رهبـرانقالب و
طبق خط و مشي ايشان ،در کنار مجموعهاي از نهادهاي انقالبي تحت نظارت شوراي انقالب ،ارکان
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حکومت را تشکيل مي دادند .در کنار اين عوامل ،حمايـت تـودههـاي مردمـي از امـام و نهادهـاي
انقالبي وجود داشت .اين مدل سلسله مراتبي ،به عنوان الگوي نـوين و منحصـر بـه فـردي از نظـام
سياسي در ميان نظامهاي سياسي موجود جهان ،در هنگام تدوين قانون اساسي نيز طبق اصل  57به
صورت قانونمند درآمد .طبق اين اصل ،ضمن تفکيک قواي سه گانه کشور ،آنها تحت امر ولـي فقيـه
قرار گرفتند .در مجموع در اين شرايط ،شوراي انقالب تحت نظر رهبر انقالب در حوزههـاي مختلـف
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي تصميمات یزم را اتخاذ مينمود( .رضوي)221 :1376 ،

امام خميني (ره)
مردم

نهادهاي انقالبي

شوراي انقالب
دولت موقت

نمودار ساختار سياسي و سلسله مراتب قدرت و تصميمگيري در دوره فعاليت شوراي انقالب

تشکيل کميته موقت انقالب اسالمي با هدف ايجاد نظم و امنيت ،دفاع از انقالب ،مقابله بـا ضـد
انقالب و دستگيري عوامل وابسته به رژيم پهلوي از اقدامات اوليه شورا بود .هـم چنـين تعيـين نـوع
نظام سياسي از طريق برگزاري همه پرسي و برنامهريزي و تصويب قوانين مربوط به اين رفرانـدوم از
وظايف ديگر ايشان بهشمار ميآمد( .سائلي کرده ده )172 :1384 ،اما مهمتـرين کـارويژه شـوراي
انقالب ،قانون گذاري بود ،زيرا ايجاد تحول و تغيير بنيادين و انقالبي در جامعه ،بـدون وضـع قـانون
عملي نميشد .تصويب قوانين یزم و ضروري براي پيشبرد و اداره کشور برعهده ايـن شـورا بـود .در
واقع طبق اساسنامه شوراي انقالب ،وظايف و اختيـارات شـورا ،همـان وظـايف و اختيـارات مجـالس
پيشين شواري ملي و سنا بود .لذا به منظور بررسـي قـوانين و کـار کارشناسـي ،در شـوراي انقـالب،
کميسيونهايي تخصصي بر حسب مورد تشکيل گرديد (سائلي کرده ده )96 :1384 ،که در جـدول
شماره  ،2اطالعات اين کميسيونها آورده شده است.

جدول شماره  :2کميسيونهاي تخصصي شوراي انقالب
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کميسيون

رئيس

1

امنيتي ،نظامي و اطالعاتي

سيدعلي خامنهاي

2

مالي و اقتصادي

عزت اب سحابي

3

فني و اجرايي

مهدي بازرگان

4

قضايي

عبدالکريم موسوي اردبيلي
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قوانين ،بعد از بررسي توسط کميسيونها ،به تصويب اعضاي شوراي انقـالب مـيرسـيد .قـوانين
مصوب ،در جهت تعديل ثروت ،مصادره امـوال غـارتگران بيـت المـال و بـهطـور کلـي ،در تضـعيف
مستکبرين و تقويت مستضعفين و کارهاي عمراني بود .ايجاد نهادهاي انقالبي هم چون کميتههـاي
انقالب ،جهاد سازندگي ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،به همراه قوانيني در جهت کوتاه کردن دست
عناصر رژيم سابق از بيمهها ،بانکها ،کارخانهها ،زمين ،زمين شهري ،زمين کشـاورزي و  ...از ديگـر
فعاليتها و مصوبات ،شوراي انقالب بود( .اطالعات)1359/4/31 ،
شوراي انقالب که نقش ويژهاي در معرفي مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير دولـت موقـت
به امام را داشت ،در تشکيل کابينه اين دولت و تعيين اعضاي کابينه نيز ايفاي نقش نمود .شـورا در
جايگاه مجلس عمل ميکرد و تمام وزرا با راي اعتمـاد شـورا ،رسـميت پيـدا مـينمودنـد( .بازرگـان،
 )35 :1361اعضاي روحاني شوراي انقالب و معدودي از غيرروحانيهـا ،مـالک اصـلي صـالحيت
وزراء را همسويي آنها با خط و مشي امام ميدانستند و اگر کسي مخالف ايـن رويـه بـود ،قاطعانـه
ايستادگي ميکردند( .بازرگان )35 :1361 ،در مورد برخي از گزينههاي پيشنهادي از جملـه عبـاس
امير انتظام (معاون نخست وزير) ،کريم سنجابي (وزير امور خارجه) و يداب سـحابي (معـاون نخسـت
وزير در طرحهاي انقالبي) اعضاي شوراي انقالب نظر مسـاعدي نداشـتند و آنهـا را مطلـوب نمـي-
دانستند لذا با آنها مخالفت نموده ،که اين امر باعث ايجاد تعارض بين نخست وزير و شوراي انقـالب،
گرديد( .نقش روشنفکران در تاريخ معاصر ايران)196 :1390 ،
افزايش دامنه اختالفات بين شوراي انقالب و دولت موقت ،باعث برگزاري جلسـهاي نـزد امـام

براي داوري بين آنها ،گرديد .در تيرماه  ،1358اعضاي دولـت موقـت و بازرگـان تاکيـد بـر دخالـت
شوراي انقالب در امور اجرايي دولت و تداخل وظايف دو نهاد داشـتند .آقايـان هاشـمي رفسـنجاني و
خامنهاي در اين جلسه از عملکرد شورا دفاع کردند .از نظر ايشان ،دولت از ابتداي شروع کـار ضـعيف
بود( .رضوي )225 :1376 ،مجموع اين جلسات و گفتگوها ،تا حدودي باعث برطرف شدن تـنش و
نزديک شدن اين دو نهاد گرديد .به دنبال آن ،مهنـدس بازرگـان طـرح همگـوني و تلفيـق ايـن دو
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مجموعه را در پايان همين ماه براي حفظ وحدت مطرح نمـود( .کيهـان )1358/4/30 ،ايـن طـرح
اگرچه صورت اجرايي قطعي پيدا نکرد اما تعدادي از اعضاي شوراي انقالب از جمله آقايـان هاشـمي
رفسنجاني به عنوان معاون وزيرکشور ،سيدعلي خامنهاي به عنوان معاون وزير دفاع ،محمدجواد باهنر
به عنوان معاون وزير آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوي کني با حفظ مسئوليت قبلـي (سرپرسـت
کميتههاي انقالب) ،به عنوان معاون وزيرکشور وارد کابينه و آقايان فروهـر و کتيرايـي ،نيـز از سـوي
دولت به شوراي انقالب راه يافتند( .سائلي کرده ده117 :1384 ،؛ فوزي )161 :1 ،1387 ،عالوه
بر اين ،آقايان خامنهاي و هاشمي رفسنجاني در کميسيون وزاري امنيتي ،که سرپرسـتي و مسـئوليت
کليه امور انتظامي ،نظامي و امنيتي و مقابله با گروههاي ضدانقالب را عهدهدار بود ،عضويت و نظارت
کامل داشتند .هم چنين ،امور پاکسازي وزارت خانهها ،طبق یيحه قـانوني مصـوب شـوراي انقـالب،
زيرنظر نظارت عالي کميسيون نخست وزيري انجام ميگرفت و آقايان موسوي اردبيلـي ،خامنـهاي و
چمران عضو آن بودند( .بازرگان)37 :1360 ،
با انجام اين تحویت ،تمرکز بيشتري در قدرت به وجود آمـد و در آبـان مـاه  ،1358مسـئوین
نظام جهت حل معضالت و مشکالت اقتصادي ،اجتماعي و آموزشي تالش منسجمتري آغاز نمودند.
با وجود اين ،وحدت نهايي حاصل نگرديد .بازرگان به منظور رفع موانع و ايجاد شرايط مساعد جهـت
متمرکز نمودن کارها و امکان بيشتر حل و فصل مسائل مملکتي ،خواهان حضـور امـام در تهـران
شد( .کيهان)1358/6/15 ،
اختالفات بين دولت موقت و شوراي انقالب ،عـالوه بـر مسـئله تعيـين وزرا و معاونـان نخسـت
وزيري ،به خصوص در موضوع رابطه با ايایت متحده امريکا ،آشکار شد .ديدار بازرگان و دکتر يزدي
با برژينسکي (مشاور امنيت ملي امريکا) در الجزاير ،باعث تزلزل موقعيت دولت موقـت گرديـد .دکتـر
يزدي مدعي بود که شوراي انقالب و رهبر به ما نگفته بودند بايد با امريکا قطـع رابطـه کنـيم ،بلکـه
نظر بر رفتار کجدار و مريز با آنها بود .در مقابل آقاي خامنهاي ،ضمن مخالفت با اظهـارات وي تاکيـد
نمودند شواري انقالب از قرار مالقات ،مطلقاً خبر نداشته است( .نگرش به اولين دوره مجلس شـوراي
اسالمي)125 :1364 ،
اعتراض نيروهاي انقالبي و دانشجويان پيرو خطامام پس از اين مالقات ،در نهايت سبب شـد تـا
سفارت امريکا در تهران به دست دانشجويان خط امام تسخير گردد .بازرگـان يـک روز پـس از ايـن
رخداد ،استعفا نموده و امام نيز استعفايش را پذيرفت( .کيهان )1358/8/15 ،پـس از ايـن واقعـه،
شوراي انقالب مرحله جديدي را در فرايند نظام سازي طي نمود که در قسـمت بعـد بـه آن پرداختـه
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خواهد شد .اما با وجود کوتاهي عمر فعاليتهاي شورا در مرحله اول ،کارهاي اساسي و مهمي صورت
گرفت .اين شورا در زمينههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و سياسي و قضـايي ،عملکـرد شاخصـي از
خود بجاي گذاشت .هم چنين در کنار تالش مسئولين براي افزايش قدرت دولت در اقتصاد ،در جهت
کاهش نابرابري هاي اقتصادي و تعديل ثروت در جامعه نيز اقداماتي صورت گرفـت .ايـن فعاليـتهـا
پس از اين دوره نيز ادامه يافت لذا صورت کلي اين فعاليتها در جدول شماره  4آمـده اسـت( .رفيـع
پور)176 :1376 ،
در حوزه سياسي  -اجتماعي نيز شورا ،زمينه را براي استقرار نهادهـاي قـانوني بـا کمـک دولـت
موقت فراهم آورد .ضابطهمند نمودن نهادهاي انقالبي ،همچون دادگاههاي انقالب و کميتهها ،توقـف
فعاليت دادگاه ها و دادسراهاي انقالب در جهت انجام اصالحات و ايجـاد بسـتر قـانوني جهـت ادامـه
فعاليت و صدور یيحه عفو عمومي در تيرماه  ،1358حل بحران گروهکهاي قومي ضـد انقـالب و
تجزيه طلب در کردستان و بحرانهاي مشـابه در سـاير نقـاط کشـور ،از جملـه آنهـا بـود( .کيهـان،
 )1358/2/26به عالوه ،تالش براي تهيه قانون اساسي جديد از فعاليتهاي مهم شـوراي انقـالب
در اين مرحله بود .اين مهم ،در چند مرحلـه انجـام گرفـت .ابتـدا مجلـس موسسـان قـانون اساسـي
(خبرگان قانون اساسي) با برگزاري انتخابات در  12مرداد  1358و با انتخاب  73نماينده ،تشکيل و
به بررسي نهايي پيشنويس قـانون اساسـي پرداخـت .سـپس قـانون اساسـي در 12آذر  ،1358بـه
رفراندم گذاشته شد و با اکثريت آراء به تاييد مردم رسيده و مقدمه تشکيل قوه مقننه فراهم گشت .در
انجام مراحل مذکور و به خصوص برگزاري رفراندم ،کـه پـس از اسـتعفاي بازرگـان صـورت گرفـت
شوراي انقالب ،نقش بارزي ايفا نمود( .سائلي کرده ده)176 - 188 :1384 ،
ب) از استعفاي دولت موقت تا پايان کار شوراي انقالب

پس از استعفاي دولت موقت ،امام شوراي انقالب را مأمور اداره کشور و رسـيدگي بـه امـور نمـود.
ايشان ماموريت اجراي اموري ،که هر کدام در حکم کارويژه مهم به حساب ميآمد؛ مخصوصـاً تهيـه
مقدمات برگزاري همهپرسي قانون اساسي ،تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي ،تهيه مقدمات
تعيين رئيس جمهور و هم چنين ،وظيفه پاکسازي دستگاههاي دولتي و اداري و رفاه حـال طبقـات
مستضعف را به شورا سپرد( .کيهان )1358/8/15 ،بدين ترتيب ،عالوه بر قوه مقننه ،قوه مجريه نيز
در اختيار شوراي انقالب قرار گرفت.
در اين راستا ،شوراي انقالب ضـمن برخـورد فعـال بـا وضـعيت پـيش آمـده و در پـيش گـرفتن
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استراتژي حرکت به سمت جلو ،با صدور بيانيه مهمي ،اهمّ وظايف و امور محوله به شـورا را بـه ايـن
صورت ،تشريح کرد .1 :برگزاري همهپرسي درباره قانون اساسي و انجـام انتخابـات مجلـس شـوراي
ملي و رياست جمهوري  .2استفاده هرچه بيشتر از عناصر مـومن بـه انقـالب و مخصوصـا نيروهـاي
عظيم نسل جوان در اجراي اداره امور کشور و به کار انداختن چردهاي مملکـت و ايجـاد دگرگـوني-
هاي بنيادي اقتصادي و اجتماعي  .3پاکسازي موسسات و وزارت خانهها از عناصر فاسد و وابسـته،
براي ايجاد نظام اداري متناسب با انقالب  .4تهيه و اجراي طرحهاي مناسب ضربتي بـراي بهسـازي
زندگي محرومان با خودياري مردم  .5برداشتن گامهاي موثر در سامان بخشيدن به مسئله کشاورزي
و حل مشکل زمين براي روستائيان و مبارزه با فئوداليسم  .6هم بستگي بيشتر با کشورهاي اسـالمي
و انقالبي و پيوند با ملل مستضعف جهـان و نفـي هرگونـه سـلطه و اعمـال زور در روابـط خـارجي.
(کيهان)1358/8/16 ،
شوراي انقالب هم چنين مـردم را دعـوت بـه همکـاري و هشـياري و مقابلـه بـا دسيسـههـاي
ضدانقالب ،و ايجاد انضباط و امنيت کامل ،و همکاري با مسئوین کميته ها ،سپاه پاسداران و دادگاه-
هاي انقالب نمود( .کيهان )1358/8/16 ،ارائه چنين درخواستي به وضوح ،بيـانگر تحقـق کـارويژه
امنيتي شورا و توجه به استفاده از مردم در جهت تحقق امنيت ،به منظور کنترل اوضاع و مهار تنشها
و ناآراميهاي شرايط انقالبي ،در کشور بود.
بر اين اساس ،در هر وزارتخانه ،نمايندهاي از سوي شوراي انقالب در نقش ناظر ،اداره امور کشور
را برعهده گرفت .تشکيل کابينه موقت شوراي انقـالب و انتخـاب وزراي جديـد ،کـه بيشـتر آنهـا از
اعضاي شوراي انقالب بودند ،تقسيم کار جديدي را براي اداره امور کشور ايجاد کـرد .ايـن کابينـه در
جدول شماره  3نشان داده شده است( .دولتهاي ايران)456 - 459 :1379 ،

جدول شماره  :3فهرست اسامي کابينه موقت شوراي انقالب
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وزير

رديف وزارت خانه

رديف وزارت خانه
1

نخست وزير

صادق طباطبايي (سرپرست)

10

2

کشور

اکبر هاشمي رفسنجاني (سرپرست)

11

3

امور خارجه

ابوالحســـن بنـــي صـــدر در 12 1358/8/18

4

اقتصاد و دارايي
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وزير

کشاورزي و عمران روستايي عباس شيباني (سرپرست)
بهداري و بهزيستي

موسي زرگر

نفت

علي اکبر معين فر

سرپرســت و در  1358/9/8قطــب زاده بــه
وزارت رسيد
ابوالحسن بني صدر به عنوان سرپرسـت و در 13

نيرو

حسن عباسپور

1358/11/21رضا سليمي سرپرست شد
5

دادگستري

محمد حسيني بهشتي (سرپرست)

14

کار و امور اجتماعي

محمدرضا نعمت زاده

6

پست و تلگراف

محمود قندي

15

صنايع و معادن

محمود احمدزاده هروي

7

دفاع ملي

مصطفي چمران

16

مسکن وشهرسازي

محســــــن يحيــــــوي

8

آمــــــــوزش و محمدعلي رجايي

17

ارشاد ملي

(سرپرست)
ناصر ميناچي

پرورش
9

راه و ترابري

18

موسي کالنتري

آموزش عالي

حسن حبيبي

شوراي انقالب با اين کابينه ،همـه پرسـي قـانون اساسـي را در آذر  ، 1358انتخابـات رياسـت
جمهوري را در بهمن ماه  ،1358انتخابات مجلس شوراي اسالمي را در اسفند 1358برگـزار کـرد.
هم چنين با اعالم انقالب فرهنگي در ارديبهشت  1359و با رايزني مستمر و حمايتهاي پي درپـي
براي انتخاب رجايي و شکلگيري دولت او در شهريور  ،1359بر خالء سياسي حاکم بر کشور ،فائق
آمد.
بعد ازانتخابات رياست جمهوري ،و انتخاب ابوالحسن بني صدر به عنـوان رئـيس جمهـور ،او بـه
رياست شوراي انقالب نيز رسيد .اين امر تا حدودي به کاهش اختالف بين او و شوراي انقالب کـه از
جنس همان مخالفتهاي دولت موقت بود ،انجاميد .دکتر بهشتي در اين باره اشاره ميکند« :ما همـه
بهتر ديديم که در اين مدت موقت ،مسئوليتها در ايشان متمرکز شود .اين بود کـه در جلسـه شـورا،
پيشنهاد شد ايشان را به عنوان مسئول شورا انتخـاب کنـيم( ».اطالعـات )1359/4/31 ،از مسـائل
مهم بعد از انتخاب بني صدر به رياست جمهوري ،وضعيت دولت جديد تـا تشـکيل مجلـس شـوراي
اسالمي بود .هاشمي رفسنجاني ،سرپرست وقت وزارت کشور اعالم نمود:
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«يکي از پیشنهادهای شورای انقالب اين است کـه آقـای بنـي صـدر ،دولتـي را
معرفي کند و شورای انقالب به جای مجلس ،دولت ايشان را تايید کنـد و شـورا
به جای پارلمان کار کند  ...پیشنهاد ديگر ،ادامه وضع فعلي است؛ يعني شـورای
انقالب و دولت فعلي کماکان تا تشکیل مجلس شورای ملي به کـار خـود ادامـه
دهد( ».کیهان)1358/11/16 ،

بر اساس مذاکرات و جلسات متعدد ،شوراي انقالب تا تشکيل مجلس به کـار خـويش ادامـه داد.
هم چنين شورا به منظور داير کردن امور اداري رئيس جمهـور ،یيحـه قـانون تاسـيس دفتـر رئـيس
جمهوري اسالمي ايران را در سيزدهم بهمن  1358از تصويب گذارند .طبق اين قـانون ،ايـن دفتـر
تحت نظر رئيس جمهور فعاليت داشت .تاسيس دفتر رئيس جمهـور ،نخسـتين گـام در مسـير شـکل
گيري ساختار بورکراتيک نهادهاي وابسته به رياست جمهوري بود( .قانون اساسي جمهوري اسـالمي
ايران و مجموعه لوايح قانوني مصوب شوراي انقالب اسالمي ايـران )424 :1359 ،بـا وجـود ايـن،
اختالف بين رئيس جمهور و شوراي انقالب در اسفند مـاه 1359شـدت بيشـتري گرفـت و تشـکيل
کميسيون سه نفره با حضور آيت اب مهـدوي کنـي از اعضـاي شـوراي انقـالب ،آيـت اب اشـراقي،
نماينده امام و آيت اب محمديزدي نماينده مجلس شوراي اسـالمي ،نيـز تـاثير چنـداني در بهبـود
اوضاع نداشت.
مقدمات برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي از جملـه تعيـين شـرايط انتخـاب کننـدگان و
انتخاب شوندگان ،کيفيت برگزاري انتخابات و طول مدت دوره نمايندگي مجلس ،بر اساس اصل 62
قانون اساسي ،هم چنين انجام اصالحات در بعضي از مواد و لـوايح قـانون اساسـي قبـل از برگـزاري
انتخابات مجلس ،درباره نحوه انتخابات و اداره دوره اول مجلس شـوراي اسـالمي ،از اقـدامات ديگـر
شوراي انقالب در اين مرحله بهشمار ميآيد( .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مجموعه لـوايح
قانوني مصوب شوراي انقالب اسالمي ايران)428 - 430 :1359 ،
شوراي انقالب در اين مسئوليت خود ،راي ،نظر و خواست امام را که خواسـت همگـاني مـردم
بود ،در تدوين قانون انتخابات لحاظ کرد .بدين گونه امام نظارتي دقيـق بـر عملکـرد و تصـميمات
شورا داشت و چهرههاي برجسته جريان اسالمگرا در شورا نيز در تمـاس مسـتقيم بـا امـام بـوده و
بدون تاييد و تصديق ايشان ،کاري انجام نميدادند.
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شوراي انقالب و بن بست گروگانها

يکي از وقايع مهم سال 1358هـ.ش ،تسخير سفارت امريکا توسط دانشجويان پيرو خـط امـام بـود.
پس از اين واقعه ،شوراي انقالب ،موضوع را در دستور جلسه خود قـرار داد .دکتـر بهشـتي بالفاصـله
پس از تسخير سفارت ،در گفتگوي تلفني با مسئول وزارت خارجه امريکا تاکيد نمود ،ما جلوتر به شما
اخطار کرديم که توجه کنيد اين جا انقالب شده ،زبان آن صريح است ،بـه زبـان ديپلماسـي صـحبت
نميکنيم( .کيهان)1358/8/14 ،
شوراي امنيت به درخواست امريکا ،درصدد برآمد جلسه فوق العـادهاي در مـورد گروگـانگيـري،
تشکيل دهد .از ايران نيز درخواست شد تا وزير خارجه يا نمايندهاي بـه ايـن جلسـه اعـزام نمايـد .بـا
وجودآن که شوراي انقالب ،معتقد به فرستادن نماينده بود ،اما امام با رد استدیلهاي طرف مقابل،
با آن مخالفت کرد .مذاکرات متعدد در مورد اين موضوع در شوراي انقالب ،نتيجهاي در پـي نداشـت.
سرانجام باز شدن گره کار به امام سپرده شد .امام نيز آزادي گروگانها را مشروط به اخراج شـاه
از امريکا اعالم نمود .در اين شرايط ،شوراي امنيت ،ايران را محکوم نمـود( .کيهـان)1358/9/12 ،
هم چنين در نبردي اقتصادي عليه تهران ،واشنگتن و متحدانش ،همراه با ژاپن ،واردات نفت خـود را
از ايران کاهش دادند( .کيهان )1358/9/14 ،هاشمي رفسنجاني در عکس العملـي تـدافعي ،اعـالم
داشت« ،ما ملت مظلومي هستيم که در برابر يک کشور ظالم قرار گرفتـهايـم .مـا اموالمـان را مـي-
خواهيم .ما خواستار بازگرداندن شاه مخلوع به ايران هستيم .امريکا لجاجت ميکند و هر راي ديگري
داده شود ،افکار عمومي و ملت ايران نخواهند پذيرفت( ».کيهان )1358/9/15 ،مسـئله بـه ديـوان
بين المللي یهه نيز کشيده و در 24آذر  ،1358راي نهايي براي محکوميت ايران و آزادي گروگان-
ها صادر گرديد( .کيهان )1358/9/25 ،متعاقب آن و با رفتن شاه به پاناما ،شوراي انقالب با صـدور
بيانيهاي ،حضور شـاه در پانامـا و راي ديـوان یهـه را محکـوم و آن را عجوینـه و سـطحي خوانـد.
(کيهان)1358/9/26 ،
پس از گذشت چند ماه از گروگانگيري ،سازمان ملل درخواست مالقات نمايندگان اين سازمان با
نام «کميسيون تحقيق جنايات شاه» که براي پايان دادن به بن بست گروگانگيري ،قصد مالقات بـا
گروگانها را داشتند ،نمود.؛ اما دانشجويان مخالفت ورزيده و منتظر دستور امام شـدند .در پـي آن،
دو نفر از دانشجويان با آقايان موسوي اردبيلي ،مهندس سحابي ،قطب زاده و هاشـمي رفسـنجاني از
اعضاي شوراي انقالب مالقات و گفتگو کردند .دانشجويان مسئوليت نگهداري گروگانها را از سـوي
خود خاتمه يافته دانسته و اعالم نمودند آنان را به شوراي انقالب تحويل ميدهند( .سـائلي کـرده ده،
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 )214 - 213 :1384سرانجام امام در اطالعيه اي ضمن حمايـت از شـواري انقـالب و رئـيس
جمهور وقت ،درباره کميسيون تحقيق گفت؛ «اگر نظر خود را درباره جنايات شـاه مخلـوع و دخالـت-
هاي امريکاي متجاوز ابراز داشتند ،مالقات با تمامي گروگانها بالمانع اسـت( ».صـحيفه امـام،12 ،
)175 - 176 :1378
بدين ترتيب کميسيون تحقيق بدون انجام هي نوع مالقاتي ،ايران را ترک نمود .پس از آن ،بـار
ديگر بحث سپردن گروگان ها به شوراي انقالب مطرح ،اما شورا آن را نپذيرفت .هاشـمي رفسـنجاني
معتقد بود که به منظور حفظ حقانيت سياسي نظام جمهوري اسالمي در سطح جهان ،مصلحت نيست
گروگانها در دست شوراي انقالب يا ساير ارگانهاي دولتي باشند و شوراي انقالب بدون نظـر امـام
درباره گروگانها تصميمي نميگيرد .درنهايت با شروع به کار مجلس شوراي اسالمي ،امام تکليـف
گروگانها را در  11شهريور  ،1359به مجلس واگذار نمود( .فوزي)589 :1 ،1387 ،
شوراي انقالب و انقالب فرهنگي

فعاليت گروههاي مختلف سياسي در سطح دانشگاه و نشريات مختلف آنان ،حتي سالحهـايي کـه در
ستادهاي دانشگاهي گرد آورده بودند؛ منشأ مشکالتي شد و دانشگاه ،محل فعاليـت سـتادي تشـکل-
هاي سياسي گرديد .تحت اين شرايط ،دانشگاه تهران ،به ستاد مرکزي تغذيه فکري و تبليغاتي گروه-
هاي ضد انقالب تبديل شد .در شوراي انقالب در اين رابطه بحثهاي زيـادي مطـرح گرديـد .دکتـر
بهشتي معتقد بود« :گروههاي مخالف مسير انقالب ،ممکن است از تجمع در دانشـگاههـا و مـدارس،
براي منظورهاي خود بهرهبرداري کنند .طبعا بايد پيشبيني یزم را در اين امر داشت ».با وجود ايـن،
از ميان اعضاي شوراي انقالب تعدادي موافق تعطيلي دانشگاهها ،برخي نيز مخالف بودنـد( .رضـوي،
)343 :1376
درگيري هاي شکل گرفته در دانشگاه ،سرانجام باعث شد شوراي انقالب با تاييد امام ،تعطيلـي
دانشگاهها را از  15خرداد  1359اعالم نمايد تا بتوانند به وضع نظام دانشگاهها رسيدگي کنند .شورا
طي بيانيهاي به گروههاي فعال در دانشگاهها ،براي برچيدن تشکيالت ،خود سه روز مهلـت داد .ايـن
بيانيه ،تعيين تکليف نهايي دانشگاهها بود .در پي دستورات اکيد امام به شـوراي انقـالب ،آيـت اب
مهدوي کني (سرپرست کميتههاي انقالب) اعالم کرد« :پاسداران و ماموران شهرباني ،مامور کنتـرل
دانشگاهها شدند( ».کيهان )1359/1/30 ،در پي اين حرکـتهـا ،جنـبش انقـالب فرهنگـي شـکل
گرفت و باعث تعطيلي دانشگاهها شد.
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سايرکارکرد هاي شوراي انقالب

شوراي انقالب ،اقدامات برجسته ديگري نيز در راستاي بسترسازي براي نظـامسـازي در دوره انتقـال
قدرت انجام داد .برخي از مهمترين کارويژهها و عملکردهاي شوراي انقالب ،در جدول شماره  4آمده
است( .سائلي کرده ده)249 - 239 :1384 ،
جدول شماره  :4مهمترين کارويژههاي اقتصادي ،سياسي – قضايي ،فرهنگي – اجتماعي ونظامي
شوراي انقالب
رديف

اقتصادي

رديف

سياسي -قضائي ،فرهنگي -اجتماعي ،نظامي-دفاعي

1

ملي کردن بانکها

1

پاکسازي وزارت خانه ها و ادارات و تصفيه آنها از ضدانقالب و تشکيل

2

انتقال حق انتخاب هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن 2

گروهي به منظور اخراج خالفکاران از وزارت خانههـا و ادارات ،ازوزيـر
تا غير آن
اعالم غيرقانوني بودن حزب دمکرات کردستان

و اتاق اصناف به دولت
3

انتقال مالکيت صنايع

3

صدور دستور بازنشستگي امراي ارتش در سيام بهمن 1357هـ.ش

4

انتقال مالکيت  23شرکت خصوصي به بانک کشاورزي

4

تصويب یيحه قانوني رفع آثار محکوميـتهـاي سياسـي در فـروردين

5

تصويب یيحه قانون ملي شدن موسسـات بيمـه و موسسـات 5

تشکيل اداره امر به معروف و نهي از منکر در فـروردين 1358هــ.ش

اعتباري در آبان ماه 1358هـ.ش.

به دستور امام.

1358هـ.ش

6

مليکردن اراضي

6

7

یيحه لغو مالکيت اراضي موات شهري

7

8

نحوه واگذاري و احياي اراضي براي کشاورزي

8

9

ايجاد هيئتهاي پنج نفره براي رسيدگي بـه دعـاوي امـالک 9

تهيه آئيننامه اجرايي شوراهاي شهر و روستا و ابالغ آن براي اجـرا بـه

مزروعي باغات و جنگل-ها

فرمان امام

مشورت با رئيس ستاد مشترک ارتش ،به منظور واگذاري پرسنل ارتش
براي تقويت قواي انتظامي در کردستان در فروردين 1358هــ.ش بـه
فرمان امام

نظارت بر سپاه پاسداران انقالب اسالمي بر اساس بيانيه سپاه پاسداران
انقالب اسالمي در بيسـت و هشـتم فـروردين 1358هــ.ش و قـرار
گرفتن سپاه پاسداران زيرنظر اين شورا

10

10

تفکيک اراضي شهري

11

اعطاي تسهيالت براي خريد زمين از طريق تعاونيها به اقشار 11
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روي اوراق اداري

کم درآمد
12

12

کوپني کردن ارزاق عمومي و اعطاي سوبسيد

13

یيحه چگونگي مصادره اموال و زمـينهـاي سـرمايهداران و 13

تاييد مصوبه دولت در مورد بسته شدن کليه مرزهاي خرمشهر (زميني و

زمين داران بزرگ

دريايي) و کنترل مرزها به وسيله عشاير نـوار مـرزي در هشـتم اسـفند

تصويب یيحه قانون مطبوعات دربيست و پنجم مرداد 1358هـ.ش

 1357هـ.ش.
14

14

ملي کردن کارخانهها و تاسيسات صنعتي سرمايهداران بزرگ

15

مصادره اموال سلسله پهلوي و وابستگان آن به نفع مستمندان 15

برپايي بزرگداشت فراررسيدن قرن پـانزدهم هجـري قمـري و اجـراي

و مستضعفان جهت تاسـيس بنيـاد مستضـعفان در چهـاردهم

برنامههاي انقالبي در پنجم آبان ماه 1358هـ.ش بـر اسـاس فرمـان

اسفند  1357هـ.ش بر اساس فرمان امام

امام

اعالم ملي شدن اموال سرمايهداران بزرگ در چهاردهم تيرماه 16

زير نظر قرار گرفتن دادگاههاي انقالب بـه فرمـان امـام در بيسـت و

1358هـ.ش

پنجم اسفند 1357هـ.ش

تصويب یيحه قانوني راجع به تشکيل شوراي مرکزي اوقـاف 17

تصويب یيحه قانوني رفع آثار محکوميـتهـاي سياسـي در فـروردين

در يازدهم اسفند 1358هـ.ش

1358هـ.ش

انجام تمهيدات و تالش در راستاي تفاهم براي حل مشکالت کشور به
دنبال درخواست امام

16
17

18

18

ايجاد بنياد مستضعفان

19

انتقال مالکيت شرکتهاي پيمانکاري و مهندسـي مشـاور بـه 19

تصويب و ابـالغ ويژگـي هـاي پـرچم جمهـوري اسـالمي در  15تيـر
1359هـ.ش
_________________________

دولت

اختالفات دروني شوراي انقالب

با وجود اتحاد و يکپارچگي بين اعضاي شوراي انقالب در جهت رسيدن به اهداف و انجام مسئوليت-
هاي محوله از سوي امام ،در برخي موارد اختالف نظرهايي نيز بين اعضا وجود داشت .براي نمونـه
اختالف نظر بين آقايان يزدي ،قطب زاده و بني صدر که قبل از انقالب در خارج از کشور بوده و بعـد
به شوراي انقالب کشيده شد( .مظفر )238 - 239 :1378 ،برخي از اختالفها نيز به اختالف بين
آيت اب طالقاني با ديگر روحانيون شوراي انقالب در مورد سازمان مجاهدين خلق مربوط ميشـد( .ر
ک .روزي طلب )725 - 702 :1393 ،آقاي خامنهاي نيز درباره وجود دو جريان فکري متمـايز در
شوراي انقالب چنين ميگويد:
«دو جريان در خود شورای انقالب وجود داشت  ...يک جريان ،معتقد بود اسالم
بايد با تمام ابعادش با همه احکام و مقـرراتش ،در جامعـه انقالبـي امـروز ايـران
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پیاده شود ...؛ جريان ديگر معتقد بود که اسـالم بـا ايـن ابعـادی کـه در اختیـار
ماست ،قابل پیاده شدن نیست( ».خامنهای)74 :1360 ،

عالوه براين ،ميان روحانيون شوراي انقالب در مورد مسائل اقتصادي اختالف نظر وجود داشـت.
ديدگاه آقايان مطهري ،مهدوي کني وهاشمي با آقايان بهشتي ،موسوي اردبيلـي ،بـاهنر و خامنـهاي
متفاوت بود .براي نمونه در یيحه دولت موقت درباره وضعيت تملک زمـينهـاي شـهري کـه بـراي
بررسي و تصويب به شوراي انقالب آمده بود ،گروه اول مخالف مالکيت دولتي اراضي موات شهري و
گروه دوم به همراه سحابي ،بني صدر و قطب زاده موافق مالکيت اين زمينها از سوي دولـت بودنـد.
(سحابي )15 :1377 ،در موضوع قانون ملي شدن بانکها و حفاظـت صـنايع نيـز ،گـاهي اخـتالف
ديدگاه ها منجر به مشاجرات طویني ميشد( .سحابي )15 :1377 ،از طرف ديگر ،اختالف اعضـاي
نهضت آزادي عضو شورا با روحانيون شورا بود .براي نمونه در موضوع رابطه با امريکـا ،درحـالي کـه
آنها براي ايجاد چنين رابطهاي تالش ميکردند ،روحانيون عضو شورا هرگونـه رابطـه يـا مـذاکره بـا
آمريکا را خيانت به اسالم و انقالب ميدانستند.
انتقاد برخي گروههاي سياسي چش و معارض با جريان اسالمي حاکم نيز ،در نحوه تصميمگيـري
در شوراي انقالب تاثير ميگذاشت .اين گروهها شامل سازمان مجاهدين خلـق ،گـروه فرقـان ،حـزب
توده و جبهه دمکراتيک ملي که داراي گرايشات مارکسيستي بودند ،ميشد .آنهـا خـود را در انقـالب
سهيم و با راه انداختن تظاهرات و راهپيمايي ،تحريم انتخابات و رفراندومها و ترور شخصيتهاي بـارز
انقالب ،در کار شوراي انقالب کارشکني مي کردند .براي نمونه مخالفـت ايـن گـروههـا بـا طـرح دو
مرحله اي بودن انتخابات که مورد تصويب شواري انقالب قرار گرفته بود ،باعـث طـرح مجـدد در آن
شورا و تصويب نهايي گرديد و آنها را ناکام نمود( .سائلي کرده ده)328 - 292 :1378 ،
فرجام شورا

شوراي انقالب ،نهادي موقت و در پاسخ به نياز سياسي و انقالبي ايران آن روز پـا بـه عرصـه وجـود
گذاشت .بنابراين ،با شکلگيري نهادهاي مختلف سياسي و رسمي مطـابق قـانون اساسـي جمهـوري
اسالمي ايران ،کارکردها و وظايف مربوط به شوراي انقالب از بين ميرفت( .کيهان)1359/4/12 ،
با تاسيس مجلس شوراي اسالمي در خرداد ماه  1359و انتخاب حقوق دانان شوراي نگهبان در
تير ماه،تمام اعضاي شوراي نگهبان ،در  29تير در مجلس حضور يافتند و رئيس سني مجلس ،اعتبار
و رسميت قانون گذاري مجلس را اعالم نمود .بدين ترتيب ،کارکرد تقنيني شورا حذف و بـا رسـميت
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يافتن دولت رجايي در شهريور  ،1359کارويژه اجرايي شوراي انقـالب نيـز پايـان يافـت .آيـت اب
بهشتي ،عضو شوراي انقالب و رئيس وقت ديوان عالي کشور اعالم کرد« :با تعيين دولت ،ديگر همه
نهادها تکميل شده و زمينه مسئوليت شوراي انقالب به پايان رسيده و کارش تمام ميشود( ».کيهان،
)1359/3/12
هم چنين آيت اب مهدوي کني عضو شوراي انقالب ،پيرامون تحقـق کـارويژه قضـايي شـوراي
انقالب اعالم نمودند« ،با برگزاري انتخابات شوراي عالي قضايي و معرفي حقوق دانان بـه مجلـس و
راي مثبت به آنان و تکميل اعضاي اين شورا ،کار شوراي انقالب به اتمام ميرسد( ».کيهان4 /18 ،
)1359/
با اين وصف ،تاريخ تشکيل آخرين جلسه عمومي شوراي انقالب و تصويب آخرين یيحه قـانوني
راجع به تعيين حکم براي حل و فصل اختالفات سازمان انرژي اتمي ايران و شرکت آلماني «کارفـت
ورک يونيون» در 29تيرماه  ،1359را ميتوان پايان کـار عملـي شـوراي انقـالب بـه حسـاب آورد.
هرچند بخش اجرايي شوراي انقالب ،به دليل اينکه انتخاب نخست وزير همراه با فراز و نشيبهـايي
به خصوص اختالف اعتقادي و سياسي بين بني صدر و حزب جمهوري اسالمي و اکثريت نماينـدگان
مجلس بود ،تا شهريور فعاليت داشـت( .سـائلي کـرده ده )73 - 72 :1384،سـرانجام در نـوزدهم
شهريور  ،1359کابينه رجايي با راي نمايندگان مجلس تاييد و دولت ،اولين جلسه رسـميخـود را در
بيستم شهريور  1359تشکيل داد( .اطالعات )1359/6/20 ،لذا  19شـهريور  ،1359پايـان کـار
شوراي انقالب به طور کامل و رسمي مي باشد .يک روز پـس از آن نيـز دکتـر بـاهنر ،در کنفرانسـي
خبري و راديو و تلويزيوني ،گزارش کاملي از عملکرد و فعاليـت شـوراي انقـالب ارائـه نمـود کـه در
مطبوعات آن دوره به کارنامه شوراي انقالب معروف گرديد.
رياست شوراي انقالب ،از تشکيل اين نهاد تا شهادت آيت اب مطهري در يازدهم ارديبهشت ماه
 1388برعهده ايشان ،سپس آيت اب طالقاني به رياسـت تعيـين و پـس از رحلـت وي ،در نـوزدهم
شهريور ماه  1358آيت اب بهشتي دبيري شورا را برعهده گرفـت .پـس از انتخـاب بنـي صـدر بـه
رياست جمهوري نيز رياست شـورا توسـط اعضـاي شـوراي انقـالب ،بـه وي سـپرده شـد( .کيهـان،
)1359/4/28
بدين ترتيب ،شوراي انقالب در بسترسازي و انجام مقدمات بـراي نظـام سـازي در دوره گـذار از
نظام پادشاهي به نظام جمهوري اسالمي ايران ،نقش تعيين کنندهاي را در پرونده سياسي خـود ثبـت
نمود .در واقع ،اگر تشکيالت شوراي انقالب به خصوص کار ويژهها و عملکردهاي جريان اسـالمگـرا
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در آن وجود نميداشت ،به طور قطع فرايند ساختارسازي و شـکلگيـري نظـام جمهـوري اسـالمي و
تاسيس نهادهاي قانوني و انقالبي با بحران اساسي مواجه ميگشت.
نتيجه:

يکي از مهمترين و اساسيترين اهداف تشکيل شوراي انقالب ،اعتقاد راسخ و ايمـان قلبـي و عملـي
امام به قانونگرايي در تعيين حدود روابط مردم با حاکميت ،حاکميت با مردم و مردم با مردم بود .دور
انديشي و شاهکار سياسي امام در تاسيس اين نهاد مشورتي ،تصور پيشاپيش ايشان از فرداي پـس از
پيروزي تا شکلگيري ارکان قانوني نظام جايگزين بود .بنابراين ،شوراي انقالب با کارويژههـاي سـه
گانه تقنيني ،اجرايي و قضايي به عنوان اتاق فکر نظام سياسي در شـرف تاسـيس ،در جايگـاه بـازوي
مشورتي رهبري به ايفاي نقش اساسي پرداخت ،به گونهاي که اکنون پس از گذشت حدود چهار دهه
از زمان تشکيل آن شورا ،برخي مصوبات آن در حکم قانون قابليت اجرا دارد.
در حالي که هي يک از سران انقالب سابقه تصدي حتي کمترين سطحي از وزرات و وکالـت را
پيش از انقالب نداشتند ،اما تجربه نشان داد که ،اگر مصوبات و تصميمات اين شـورا نبـود ،بـه طـور
قطع فرايند نظام سازي جمهوري اسالمي که با رفراندوم ها و تشکيل مجـالس و تـدوين و تصـويب
قوانين محقق شد ،با چالش جدّي مواجه ميشد و عمالً شکل نميگرفت .بنابراين نظامسازي سياسي
انقالب ،با شکل و ساختار جمهوري و ماهيت و محتواي اسـالمي ،کـه از افکـار وانديشـههـاي بلنـد
امام سرچشمه گرفته است ،از نتايج و بروندادهاي اجرايي کارويژههاي شـورايي بـود کـه در عمـر
کوتاه خود ،اثرات ديرپايي بر جاي گذاشت.
منابع و ماخذ:
 .87بازرگان ،مهدی ( .)1361شیرای انقالب و دولت میقت ،تهرطن ،نهضت آزطدی طیرطن.
 .88بازرگان ،ابدطلعل ( .)1360مسائل و مشکال اولین سال انقالب ،تهرطن ،نهضت آزطدی طیرطن.
 .89برزین ،اعید ( .)1374زندیینامه سیاسی مهندس بازریان ،تهرطن ،نشر مرکز.
 .90خامن طی ،اید ال ( .)1360یفتاری درباره حکیمت علیی ،تهرطن ،حزب جمهوری طاعم .
 .91دولتهای ایران از میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله توا میرحسوین میسویی ( .)1379وزطرس
فرهنگ و طرشاد طاعم  ،چاپ دوم.
 .92رضوی ،مسعود ( .)1376هاشمی و انقالب ،تهرطن ،همشهری ،چاپ دوم.
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 .93رفیع پور ،فرطمرز ( .)1376تیسعه و تضاد ،تهرطن ،طنتشارطس دطنشگاه شهید بهشت .
 .94اائل کرده ده ،مجید ( .)1378سیر تحیل قیانین انتخاباتی مجلس در ایوران ،تههرطن ،مرکهز
طاناد طنقعب طاعم .
 .)1384( _________________ .95شویرای انقووالب اسوالمی ایووران ،تههرطن :مرکهز طاههناد
طنقعب طاعم .
 .96احاب  ،ازس طهلل ( .)1377یفتگی بوا مهنودس عوز

اهلل سوحابی ،در شویرای انقوالب چوه

یذشت؟ ،طیرطن فردط ،اال هفتم ،شماره  ،51بهمن و طافند .1377
 .97امیع  ،طحمد ( .)1371طلیع و غروب دولت میقت ،تهرطن ،شباویز.
 .98شعاع حسین  ،فرطمرز ( .)1392بهشتی از زبان بهشتی (خاطرا

شهید آیوت اهلل سوید محمود

حسینی بهشتی  ،جلد دوم ،تهرطن ،شرکت تعاون کارآفرینان فرهنگ و هنر.
 .99صحیفه امام ( .)1378مجموا آثار طمام خمین (بیانهاس ،پیهانهها ،مصهاحب هها ،طحکهام ،طجهازطس
شرا و نام ها) ،جلد های مختلف ،تهرطن ،مواس تنظیم و نشر آثار طمام خمین .
 .100فردوات ،حسین ( ،)1371ظهیر و سقیط سل:نت پهلیی ،خهاالرطس طرتشهبد اهاب حسهین
فردوات ،ج  ،1تهرطن ،مواس طالعااس ،چاپ پنجم.
 .101فوزی ،یحی ( .)1378تحیال سیاسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ایران ،جلد ،1
تهرطن ،اروج ،چاپ دوم.
 .102قانین اساسی جمهیری اسالمی ایران و مجمیعه لیایح قانینی مصیب شیرای انقوالب

جمهیری اسالمی ایران ( .)1359تهرطن ،طدطره کل تنقی و تدوین قوطنین و مقررطس.
 .103مظفر ،محمد جوطد ( .)1378اولین رئیس جمهیر (پنج یفتگوی دربواره اولوین انتخابوا

ریاست جمهیری ایران ،دیماه  ،)1358تهرطن ،کویر ،چاپ اوم.
 .104موحد ،ط.ه ( .)1363دو سال آخر رفرم تا  ...انقالب به ضمیمه انقالب و امریکا ،تهرطن ،طمیر
کبیر.

 .105نقش روشنفکران در تاریخ معاصر ایوران ،مهنودس مهودی بازریوان ( ،)1390ج ،3
تهرطن ،مواس فرهنگ هنری قدر والیت ،چاپ دوم.
 .106نگرش به اولین دوره مجلس شیرای اسالمی ( .)1364تهرطن ،روطبط اموم مجلس.
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 .107هاشم رفسنجان  ،طکبر ( .)1376دوران مبارزه هاشمی رفسنجانی ،زیر نظر مهندس محسن
هاشم  ،ج  ،1تهرطن ،دفتر نشر معارف طاعم .
 .108یزدی ،طبرطهیم ( .)1368آخرین تالشها در آخرین روزها ،تهرطن ،قلم ،چاپ ششم.
 .109یزدی ،طبرطهیم ( .)1377یفتگی با دکتر ابراهیم یزدی ،پشت صوحنه انقوالب در پواریس،
طیرطن فردط ،اال هفتم ،شماره  ،51بهمن و طافند 1377؛ شماره  ،52فروردین .1378
 .110نشریاس:
 .111اطالعا .1358/12/8 ،1359/4/31 ،1357/10/24 ،
 .112سروش.1359/12/2 ،
 .113کیهووووووان،1358/8/7 ،1358/6/15 ،1358/4/30 ،1357/11/30 ،1357/10/30 ،
،1358/8/14 ،1358/11/16 ،1358/11/13 ،1358/8/16 ،1358/8/15 ،1358/2/26
،1358/9/25 ،1358/9/26 ،1359/1/30 ،1358/12/14 ،1358/12/19 ،1358/9/12
1358/9/14ف ،1359/5/2 ،1359/4/18 ،1359/3/12 ،1359/4/12 ،1358/9/15
.1359/4/28
 .114جمهیری اسالمی.1359/10/17 ،
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