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 28/1/98مورخ            چهارمجلسه    با موضوع : تحلیل تطبیقی تاریخ ایران معاصر             سلسله نشست های بصیرت افزایی 

 استاد سخنران: حجت السالم و المسلمین دکتر نجف لک زایی

  -دین -دولت: نیروی هستندکنند چهار نیرو نقش می ران ایفایعرض کردیم که نیروهایی که در تحوالت سیاسی اجتماعی ای

 و نیروی بیگانهروشنفکری 

 .صحبت می کنیم ،ر جلسه امروز در مورد نیروی دولتدر جلسه گذشته راجع به نیروی بیگانه و به طور خاص امریکا بحث شد د

یعنی اعم از قوه مجریه و شامل همه قوا و همه   ،به معنای سامانه اداره جامعهقوه مجریه نیست بلکه دولت در این بحث به معنی 

  دهیم:دولت، به دو سوال جواب می ی شود که در اداره جامعه نقش دارند. در زمینهدستگاه هایی می

  ؟رایران چیستماهیت دولت د و سوال دوم اینست کهاست؟  دولت چه الگوهایی داشتهسوال اول اینست که در ایران تاکنون 

گیرد اما قبل از است که زیرمجموعه مردم ساالری دینی قرار میجمهوری اسالمی الگوی  ،ب اسالمی الگوی دولتبعد از انقال

 ؟!هایی به جمهوری اسالمی رسیدیمیعنی از چه مدل در اداره کشور داشتیمانقالب اسالمی چه الگو و مدلهایی 

مدل ،ی به خود متکّ یاد کنیم مدل اول سلطنتیِاداره کشور توانیم از سه مدل میدر طول تاریخ ایران اسالمی و در قبل از انقالب 

 .ستبه بیگانه امتکی  سلطنتی دیکتاتوریِ و مدل سومدوم سلطنتی مشروطه 

بردند را به ارث می پادشاهان بعدی قدرت رسیدند وبا زور به قدرت میان اول معموال پادشاهی به خود، در مدل سلطنتی متکّ

 که مجموعه قبایل بودند.صفوی ها داشتند. مانند ای قبیله حالت تقریبا هم 

اتکا به بیگانه  ،سلطنت در ایران ،از اواسط قاجاریهو به قبیله خودشان بودند لکن متکی به خود  ،استبدادیسلطنتی  پادشاهی های

 شد.شروع  ،از جنگ های ایران و روسقاجاریه و دوره از اواسط در امور ایران ،  پیدا کرد یعنی دخالت بیگانگان

عباس  ، دو معاهدهدر این  شد.منجر  ترکمنچای معاهده  و دیگریجنگ داشتند که یکی به معاهده گلستان دو ایران و روسیه 

 ،حمایت کنندوی والیتعهدی کند که روس ها تعهد بدهند از میمعاهده  یک ماده واحده ای وارد  ولیعهد ایران بود،میرزا که 

پادشاهی ایران از اواسط وابستگی . دخالت بیگانگان در امور ایران آغاز شد لذا از این برهه تاریخی به بعد،نیز پذیرفتند. روس ها 

رضا میرپنج  گردید کهقزاق ایجاد  نیرویی به کمک روس ها نام نیروی لدین شاه کهاتا دوران ناصر شد به روس ها بیشترقاجاریه 

 شد!بعدا رضا شاه پهلوی  از همین نیروهای قزاق بود و 

 .شد بیگانه دولت های مرور سلطنت استبدادی متکی به خود تبدیل  به سلطنت استبدادی متکی به پس به

 ،وبا  ،جمعیت ایران در اثر قطحی میلیون 10میلیون از  2که  شوددچار نامنی میش(  1299-1285)سال  14ایران بعد از مشروطه، 

 .از بین رفتند  ،گرسنگی و بیماری های مختلف



د ایرانی ها چیزی نداشتند خودر حالیکه میبردند گندم ایران را برای نیروهای بیگانه  .ایران در جنگ جهانی اول به اشغال در آمد

 بخورند.

 پهلوی تاسیس شد. بنابراینپس از کودتایی که توسط انگلیسی ها انجام شد رضا پهلوی به پادشاهی رسید و سلسله  1304در 

 .که تماما متکی به بیگانه استسلسله پهلوی اولین حکومت پادشاهی است که 

بزرگترین  .ش شدندانقدر کارهای مذهبی انجام داد که خیلی ها طرفدار ،سال 4 طی رضاخان  ؟رضاخان چطور به پادشاهی رسید

. پرداختو به سینه زنی می کرددر دسته عزاداری شرکت می رضاخان شخصا. ه انداخترارضاخان  را دسته عزاداری تهران 

 اینگونه برای او محبوبیت درست شد.  .امینیت را برقرار کرد سرکوب و شیخ خزعل را در خوزستان همینطور به کمک انگلیسی ها

  در ایران است.بدترین سلسله پادشاهی سلسله پهلوی از نظر وابستگی به بیگانگان  

زادی یعنی نفی استبداد استقالل  یعنی نفی اتکا به بیگانه، آ ...زادی، آدادند استقالل مردم شعار میاسالمی در انقالب 

نظام اما در  محدود دارداستبداد دخالتش در زندگی شهروندان حالت سنتی و که  .فرق استبداد و دیکتاری اینستدیکتاتوریو

به همه   که و... تلویزیون ،پلیس رادیو ،  سیستم آموزش پرورششود مثالمیامکانات دخالت در زندگی مردم زیاد  دیکتاتوری،

 .در انقالب اسالمی وارد الگوی جدیدی در اداره امور کشور شدیم.شوون مردم کاردارد 

 .شودجمهوری یعنی متکی به مردم است اسالمی است یعنی براساس اسالم اداره می

خواهیم نفت را ملی کنیم شما بگویید ما هرگاه به شما گفتند می" :فرمودند توصیه ای  )ره(امام در جریان ملی کردن نهضت نفت 

بین اسالم و غیر هروقت شما را به چیزی دعوت کردند که مشترک لذا  ".خواهیم اگر اسالم بیاید نفت هم ملی میشوداسالم را می

 .هست همه چیز ر اسالم خواهیم چون دبگویید ما اسالم را میاست  آن

 ایران  ربحث دوم:ماهیت دولت د

 شود بحث کرد.می ،دانشمندان غیراسالمیهم از منظر از منظر علمای اسالم و ماهیت دولت را هم 

به دولت نگریسته شود که ما در اینجا به بحث نظر فقها در مورد دولت فالسفه  و  متکلمین ، فقهاشود از نظر بحث اسالمی می رد

در واقع مالک فقها  . دولت عادلیعنی دولت ظالم و  کنند؛میبا تکیه بر مفهوم عدل و ظلم تقسیم دولت را  ،فقها  می پردازیم.

 .کردندمی تعیین  ،براساس عدل و ظلم نیز  رادولت کارآمدی است و همیشه عدل  و ظلم بوده 

هوری در جم.حکومتی است که برود به سمت ظلم ،حکومت ناکارآمدو دولت کارآمد حکومتی است که عدل را تحقق ببخشد 

 .اسالمی تمامی اهتمام و تالش این بود که حکومت برود به سمت تحقق عدالت و کاهش فاصله طبقاتی

مده ان به مردم نشان بدهند که اسالم آطالب جوالزم است  می فرماید: البیع جلد دوم در بحث والیت فقیه کتاب در  )ره( امام

 .د حکومت عدلاست برای ایجا



یکی از اهداف کلیدی بیانیه و دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند را دهه چهارم انقالب  )حفظه اهلل تعالی(رهبریمقام معظم 

 است. در جامعه،برای تحقق عدالت کید و ارائه راهکار أت ،گام دوم انقالب زمینه سازی

علت آیا فرمودید و سوال دیگر اینکه خدمات او هم می اشاره ای بهشد اما می : شما درباره عباس میرزا صحبت فرموید1سوال 

  نبود؟، عالقه فتحعلیشاه به عباس میرزا، لیعهدانتخاب عباس میرزا به عنوان و

یشان اته تقدیر و تشکر باشد.رحدی نیست که شایسرایران هست اما این خوشنامی دباس میرزا از شاهزادگان خوشنام دعپاسخ : 

داشت که پای واال دلیلی ن او بودطلبی نقطه ضعف این قدرت  .برادران دیگر ولیعهدی را بربایند ران این بود که نکندهمیشه نگ

 چه ربطی به بیگانگان دارد. !که شما از پادشاهی من حمایت کنید باز کند در قرارداد بیگانگان را 

عباس میرزا از فرط عالقه فتحلیشاه به وی به والیت که ر بعضی کتابها نوشته شده اما سوال دوم که مطلب صحیحی است و د

این  مقاومت کنند نتوانستند در برابر دخالت روس ها در انتخاب ولیعهدی لکن حقیقت امر اینست که وقت ؛عهدی انتخاب شد

و این مسئله در تاریخ  همکاری نداشتندوی اصال با او توجیه را مطرح کردند کما اینکه عباس میرزا رقبای زیادی داشت و برادران 

 به ولیعهدی در آمد.. ،شود نتیجه گرفت که عباس میرزا با قدرت روس هاآمده است بنابراین می

بی بر دشمنی ها و خباثت ؟آیا تاثیر مخرّرستی بوددیپلماتیک کارد انشجویان به لحاظیا اشغال النه جاسوسی توسط دآسوال دوم:

 های امریکا علیه ایران نداشت؟

یکی از این  همیشه پیروزیم.،اگر ما به این اصول پایبند باشیم که خداوند متعال یک اصولی را برای ما بیان کردند، در قرآن کریم 

و شما را از سرزمینتان بیرون  جنگندکفاری که با شما در دینتان می هستندکفار دو نوع  میفرماید  است که در سوره ممتحنهاصول 

با شما در دینتان میجنگند و ن کفاری که با آ میفرماید مالک عمل ماست. ،این مطلب .کنندرا نمی هااین کار کفاری که و می کنند

قسط و عدالت  براساس برّ و توانیدمیکنند آن کفاری که اینکار را نمیبا اما هیچ رابطه ای نباید داشته باشید و آنها دشمن شمایند. 

 .ارتباط داشته باشید

را در  کاپیتوالسیونق کودتا کرده و شاه را برگرداند.امریکا بوده که علیه مصد ،سر رژیم غاصب صهیونیستی ایستادهامریکا پشت 

 .سرزمین های اسالمی هم در دین ما جنگ دارد هم در اشغال پس امریکا  شد.تبعید  ،به خواست امریکا و امام ایران تصویب کرد 

  ند بیشتر انجام میداد ،که بعدا با قطع رابطه با ایران انجام دادندرا یی کودتاهاآن  شد نمیمطمئن باشید اگر سفارتخانه اشغال شما 

 عمل نماییم. -کنندکه به پیامبر اقتدا می است ویژگی کسانی که از -ما باید به آیه اشدا علی الکفار رحماء بینهم

توانید می، جایی که به شما ظلم شود  رمایدمیفخدای متعال از طرف دیگر  .ایستادگی و مقاومت است ،مقابله با نظام سلطهتنها راه 

 ا من ظلم ان اهلل ال یحب الجهر بالسوء من القول الّ .از چارچوب ها فراتر بگذاریدرا پا 

 خدیا چنان کن سرانجام کار  تو خشنود باشی و ما رستگار

 علیکم و الرحمه اهلل و برکاته والسالم


