
  
ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقالب   بی ثبات وۀمقایس

   فرانسه و انقالب اسالمی ایران
  جعفر ساسان / علی شیرخانی

)١٢٠-٩٣(  
  

  چکیده
ِ ثبات سیاسـی ایـران پـس از انقـالب انجـام ۀگرچه تاکنون مطالعات موردی دربار

 ثبـات و ۀتر انقالب اسالمی، به مقایـس منظور شناساندن عمیق  این مقاله به،شده
 .پــردازد ثبـاتی سیاسـی در چهـار دهـه پـس از انقـالب در فرانـسه و ایـران مـی بـی

 از پـس فرانـسه در سیاسـی ثبـات وضـعیت کـه این اسـت تحقیق الؤبنابراین، س
در  )ش١٣٥٧( انقـالب از پـس ایـران با مقایسه در )ش١١٦٧/ م ١٧٨٩( انقالب

 کـه است  گمان نویسندگان این.است بوده مدت چهار دهه پس از انقالب چگونه
ِهای ثبات سیاسی در دو کـشور، ایـران پـس از انقـالب،  به مقایسه شاخص باتوجه

ثبـات بـرای ا .نسبت به فرانـسه، از ثبـات سیاسـی بیـشتری برخـوردار بـوده اسـت
 ازجملــه تغییــر و ،ِفرضــیه، تحــوالت سیاســی در فرانــسه و ایــران پــس از انقــالب

ــالش ــی و چ ــام سیاس ــداوم نظ ــی، ت ــاختار سیاس ــونی س ــا روش  دگرگ ــای آن، ب ه
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ای مورد واکاوی قرار گرفته و مقاله به این نتیجه ختم شده است که ایـران  مقایسه
ر مـداوم مـردم، در چهـار به دلیل وجود رهبری واحد، ایدئولوژی اسالمی و حـضو

  . متناظر بوده استۀتر از فرانسه در دور دهه پس از انقالب، باثبات

  واژگان کلیدي
  سیاسی سیاسی، ساختار انقالب، انقالب فرانسه، انقالب اسالمی ایران، ثبات

  مقدمه
  هـا  هـا، مقایـسه ایـن پدیـده هـای سیاسـی ازجملـه انقـالب های شناخت پدیده یکی از راه

  هــای بزرگــی  انقــالب اســالمی نیــز در مقایــسه بــا انقــالب. هــای مختلــف اســت از جنبــه

هـا،  یکی از موضوعات قابل مقایسه در انقالب .شود مانند انقالب فرانسه بیشتر شناخته می

  . شـود مـیشـمرده ثباتی سیاسـی اسـت کـه جـزء پیامـدهای سیاسـی انقـالب  ثبات یا بی

  ر آن، نظـام سیاسـی بـا چـالش یـا بحـران شـود کـه د ثبات سیاسی به وضعیتی اطالق مـی

د و دچـار تغییـر و دگرگـونی اشـد یا در صورت مواجهه، از استحکام برخوردار بومواجه نش

  هـایی ماننـد تـداوم حکومـت، نبـود خـشونت،  ثبـات سیاسـی بـا شـاخصبنابراین  .نشود

   شـود تعریـف مـی  نبـود دگرگـونی سـاختاری وبر قـانون اساسـی وجود رژیم مشروع مبتنی

تری برخوردار باشـند، آن نظـام  ها در نظام سیاسی از وضعیت مناسب و هرچه این شاخص

   . داردثبات بیشتری

هـا،  به وقوع جنـگ ثباتی سیاسی از موضوعاتی است که در قرن بیستم باتوجه ثبات و بی

 ، مورد توجه اندیشمندان قـرار گرفتـهگوناگونها در کشورهای  ها، کودتاها و انقالب شورش

ثباتی  در ایران نیز موضوع ثبات و بی. اند پردازی پرداخته  آن به مطالعه و نظریهۀ و دربارستا

 اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است که از آثار منتشرشده در این ۀسیاسی در دو ده

 یاســالم یجمهــور در یاســیس ثبــات و یاســیس رقابــتهــای  تــوان بــه کتــاب حــوزه مــی

  و مقـاالت)١٣٩٣محمـدی لـرد، ( رانیـا در یاسـیس ثبـات یپژوهـنـدهیآ، )١٣٨٢سـروی،  خواجه(

 یدرآمـد« و )١٣٩٤ ،یهاشـمیبنـ( »رانیـا یاسـالم یجمهور در یاسیس ثبات و انتخابات«
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 یبـرا روزآمـد و جـامع یمـدل یسـو به :یاسیس یثباتیب یهاشاخص و مفهوم بر یانتقاد

ای بـه  گونه اگرچه هریک از این آثار، به .اشاره کرد )١٣٩٤، دالوری( »یاسیس یثبات یب سنجش

 ثبـات سیاسـی در ۀیک به مقایس اند، هیچ  ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی پرداختهۀمقول

 ثبـات ۀای بـه مطالعـ اند و این مقاله از منظر مقایـسه ِفرانسه و ایران پس از انقالب نپرداخته

  .  پردازد سیاسی می

  چهارچوب نظري
 ١ در ایـن مقالـه، دیـدگاه سـاندرز،های مختلفی ارائه شده اسی دیدگاه ثبات سیۀرباگرچه در

)ش١٣٢٨/ م ١٩٥٠(
 ثبات سیاسی که به دیدگاه عملیاتی مشهور شده، مورد استفاده قـرار بارهدر 

ِاساس این دیدگاه، وضعیت ثبات سیاسی را در فرانسه و ایران پس از انقالب   و بر استگرفته
 ارائـه ثبـاتی سیاسـی الگوهای بیاتی توسط ساندرز، در کتاب دیدگاه عملی. یمکن بررسی می

 سیاسـی حـوادث انـواع برخـی نـسبی فقـدان بـر است ناظر ثبات«ازنظر وی،  .شده است

 خـواه و حکومـت در تغییـر قـدرت، سـاختار در تغییـر صـورت بـه خواه کننده، که ثبات بی

 یـا موجـود یاسـیس قـدرت بـا چـالش بـه آمیـز، خـشونت حتـی یا آمیز مسالمت صورت به

 تعریـف گونـه این را ثباتی وی بی. )١١: ١٣٨٠ ساندرز،(» نجامد ا می سیاسی اقتدار خودساختار

 خوانـد، ثبـات زمان بی از مقطع هر در را سیاسی نظام آن وسیله به بتوان که معیاری :کند می

 ای جامعه یا رژیم حکومت، هر در ها چالش و تغییرها وقوع عدم یا وقوع با که است معیاری

 یـک معمـولی الگـوی هـا، چـالش و تغییرهـا ایـن حد چه تا آنکه یعنی ؛دارد مستقیم نسبت

 ایجـاد باعـث میـزان چـه تـا و انـد داده تغییـر را ای جامعه یا رژیم حکومتی، خاص سیستم

مسل. اند شده آنها در چالش
ّ

 تغییـر دسـتخوش زمـان گذشـت بـا خـود الگو این که است م

  .)١٣٤ :همان( شود می

                                                       
1. Sanders. 
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  :توان به شکل زیر نمایش داد الگوی نظری ساندرز را می
	 	

  
  )١٢١ :همان(

 تواننـد مـی سیاسـی ۀجامع و حکومت در رژیم، تغییر چالش یا بنابراین ازنظر ساندرز،

 ثبـات ۀبه دیدگاه ساندرز دربار باتوجه .باشند سیاسی ثباتی بی یا ثبات نمایانگر نسبی طور به

  :شود های زیر سنجیده می سیاسی با شاخصسیاسی، در این تحقیق، ثبات 

منظور از نظام سیاسی یـا حکومـت، : تداوم حکومت یا نظام سیاسی و عدم تغییر آن. ١

ساختار سیاسی حاکم بر کشور است که شامل نوع نظام سیاسـی، نهادهـای سیاسـی نظیـر 
ِ

 .اسـت. .. گانه، رژیم سیاسی یا قانون اساسی کـشور، مقامـات سیاسـی و رهبری، قوای سه

 تداوم داشته باشد و دچار تغییر و دگرگونی یکه نظام سیاسی یا حکومت در کشور درصورتی

  . توان آن نظام را ازلحاظ سیاسی، باثبات تلقی کرد اساسی نشود، می

  سـیس أی تـداوم آثـار و پیامـدهای انقـالب، نظیـر تامعن  انقالب، بهۀربادیدگاه تداوم در

  هـای جدیـد  سیس نهادهای سیاسی و قانون اساسی، حاکمیت افـراد و گـروهأنظام جدید، ت

  کـه نظـام برآمـده از انقـالب،  درصـورتی .و تداوم ساختار ایجادشده پس از انقـالب اسـت

  هــای بیرونــی و درونــی دچــار  مقابــل چــالش از تــداوم و اســتحکام برخــوردار باشــد و در

  بــه تعبیــر رهبــر  . باثبــات ارزیــابی کــردتــوان آن را تغییــر یــا دگرگــونی اساســی نــشود، مــی

  :معظم انقالب

 واقـع الگـو و بگـذارد ریتـأث گـرانید عمـل و ذهـن روی بـر بخواهد اگر انقالب کی
 و ثبـات نیهمـ ات،یخـصوص نیا نیترمهم. باشد داشته اتییخصوص دیبا بشود،
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 خواهـد واقـع الگو گرانید برای انقالب شد، نیا اگر. است ستادگییا و استقامت
  .) بهمن١٥: ١٣٨٩ای، خامنه( شد

هـا و حـوادث  که چـالش درصورتی: کننده ثبات ها و حوادث بی  نبود یا کاهش چالش.٢

 ترور در کشوری کمتر رخ دهد و ایـن حـوادث،  وکننده نظیر جنگ، شورش، کودتا ثبات بی

نظام سیاسی را بـا تغییـر اساسـی یـا دگرگـونی مواجـه نـسازد، آن کـشور از ثبـات سیاسـی 

  . ثبات تلقی خواهد شد صورت، بی این رخوردار است و در غیرب

ِ ثبـات سیاسـی در فرانـسه و ایـران پـس از ۀشده، بـه مقایـس های ارائه به شاخص باتوجه
  .شود انقالب پرداخته می

  فرانسه و ایران انقالب و ثبات سیاسی در
اساس  شده بر ارائههای  ِبرای بررسی ثبات سیاسی در فرانسه و ایران پس از انقالب، شاخص

چهارچوب نظری، نظیر تغییر در حکومت یا نظام سیاسی شـامل تغییـر مقامـات سیاسـی، 

کننده را در دو کـشور  ثبات ها و حوادث بی گانه و میزان چالش تغییر قانون اساسی و قوای سه

  .    ثباتی هریک از کشورها مشخص شود تا وضعیت ثبات یا بیکنیم  میمقایسه 

  نظام سیاسی در فرانسه و ایرانِ پس از انقالببرضد الش تغییر یا چ
 ،تنها در فرانسه ، سرآغاز تحوالتی شگرف نه)ش١١٦٧ (١٧٨٩وقوع انقالب فرانسه در سال 

، جهـان را بـه آتـش کـشید )ش١٢٨٤ /م ١٩٠٦( ١بلکه در جهان شد و به تعبیر هانـا آرنـت

   ٢گانـه یـا مجمـع ملـی ت سـهاین انقالب که با تشکیل مجلس طبقـا). ٧٧ :١٣٨١ آرنت،(

   بـه پیـروزی رسـید، در ادامـه )١١٦٧ خـرداد ٢٥( ١٧٨٩ ژوئیه ١٤ در ٣و فتح زندان باستیل

                                                       
1. Hannah Arendt. 
2. national assemble. 
3. Bastille. 
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  محقـق برابری، و آن یعنی آزادی، برادریۀگان  زیادی مواجه شد و شعارهای سه مشکالتبا 

ومی هـا و تغییـرات مـدا مبنای چهارچوب نظری، حکومت و رژیم فرانسه با چالش بر .شدن

پس از انقالب مواجه شد که این تغییرات را هم در قانون اساسی و هم در نظـام جمهـوری، 

، ١٧٨٩هـای پـس از انقـالب  انقـالب .توان مـشاهده کـرد های متعدد می از طریق انقالب

) ش١٣٠٧ /م ١٩٢٩( ١چـارلز تیلـی .باعث شد این انقالب به انقالب کبیـر معـروف شـود

 چهـار انقـالب تقریبـا١٧٩٩  و١٧٨٩هـای  المعتقد اسـت  در فرانـسه در سـ
ً

   متمـایز رخ 

ــت ــی، ( داده اس ــور). ٢٩٢ :١٣٩٢تیل ــه ) ش١٢٥٢ /م ١٨٧٤( ٢ژرژ لوف ــت س ــد اس   معتق

 ٣و ازنظـر سـوبول) ٩ :٢ ، ج١٣٥٨مـانفرد، (انقالب اشرافی، بورژوایی و دهقـانی رخ داده 

  مـی تقـسیم شـد کـه ، انقالب فرانسه بـه دو انقـالب بـورژوایی و مرد)ش١٢٩٢ /م ١٩١٤(

   جویانــه و ضدســلطنت بــوده اســت خواهانــه و ضداشــرافیت و دومــی عــدالت اولــی آزادی

  .)١١٠: ١٣٥٧سوبول، (

شده پس از  سیسأهای متعدد پس از انقالب کبیر باعث شد نظام سیاسی ت وقوع انقالب

 انقـالب، که در چهار دهه پس از طوری انقالب فرانسه، با تغییرات گوناگونی مواجه شود؛ به

 ٤نظام سلطنتی مطلقه به نظام سلطنتی مشروطه تبدیل شد و اختیارات لـوئی شـانزدهم ابتدا

 حدود سه سال بعد، نظام سلطنتی .براساس قانون اساسی محدود شد) ش١١٣٢ /م ١٧٥٤(

نظـام  )ش١١٤٧ /م ١٧٦٩( ٥با کودتـای نـاپلئون .مشروطه به نظام جمهوری تغییر پیدا کرد

گذشـت، تغییـر یافـت و نظـامی دیکتـاتوری  پنج سـال از عمـر آن مـیجمهوری که حدود 

 کشورهای اروپایی، بـه سـلطنت دوبـاره ۀدیکتاتوری ناپلئون نیز با مداخل .جایگزین آن شد

                                                       
1. Charles Tilly. 
2. Georges Lefebvre. 
3. Albert Soboul. 
4. Louis XVI. 
5. Napelon. 
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تغییر پیدا کرد و درواقع در چهار دهه پس از ) ش١١٧٠-٩٦٧/ م ١٥٨٩-١٧٩٢ (١ها بوربون

  .   وجود آمدانقالب، چهار نوع ساختار سیاسی در فرانسه به

ِتغییر نظام سیاسی، مقامات سیاسی نیز براثر اعدام، کودتا یـا برکنـاری، مکـرر  عالوه بر
بنابراین از حیث تداوم نظـام سیاسـی و  .ثباتی سیاسی در فرانسه تشدید شد  و بیندیر یافتیتغ

فـراوان وخیز  شود که نظام برآمده از انقالب فرانسه با افت تغییر مقامات سیاسی مشاهده می

هـای متعـدد و تـشکیل نظـام جمهـوری،  رو بـوده و وقـوع انقـالب هو تغییرات مکـرر روبـ

ثباتی سیاسی در فرانسه پـس از  ها، حکایت از بی دیکتاتوری ناپلئون و نظام سلطنتی بوربون

  .انقالب دارد

  )ش١٢٠٩ (١٨٣٠تا ) ش١١٦٧ (١٧٨٩های حاکم بر فرانسه از سال  نظام
  

  ویژگی  نوع نظام سیاسی  سال
  محدودیت قدرت پادشاه توسط مجمع ملی  پادشاهی مشروطه  )ش1171-1168 (1792- 1789

  جمهوري اول  )ش1182-1171 (1804-1792

تا ) ش1172 (1793قدرت سیاسی از 
 امنیت ۀدر اختیار کمیت) ش1174 (1795

 1799تا ) ش1174 (1795عمومی، از 
 1799 و از 2در اختیار دایرکتور) ش1178(
در اختیار ) ش1182 (1804 تا )ش1178(

  کنسوال

  حاکمیت ناپلئون اول  امپراتوري اول  )ش1193-1182 (1814-1804

ها توسط لوئی هجدهم و  پادشاهی بوربون  بازگشت پادشاهی  )ش1209-1193 (1830-1814
  شارل دهم

(Knapp and Wright, 2006: 3)   منبع 

                                                       
1. Bourbons. 

  .بوده است)  ش١١٧٨( م١٧٩٩تا )  ش١١٧٤( م١٧٩٥رژیم حاکم بر بر فرانسه از سال ) Directoire(دایرکتور. ٢
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رات چندانی مواجـه نـشده و از ثبـات و ِاما نظام سیاسی در ایران پس از انقالب، با تغیی

 و شـد نـابود اساس از سلطنتی نظامبا پیروزی انقالب اسالمی،  .تداوم برخوردار بوده است

 در اگـر«، امام خمینی تعبیر به. بود سابقه بی ایران تاریخ در که گرفت شکل جدیدی نظام

» بـود کـافی را ملـتخبیثـه،  ۀسلـسل ایـن انقـراض جز نبود ثمره هیچ اسالمی انقالب این

   .)١٨٦ :٦، ج ١٣٧٨خمینی،  موسوی(

 مـردم شـعارهای و امام متعدد بیانات در که ،»اسالمی جمهوری «عنوان با جدید نظام 

 تـشریح در انقـالب پیروزی از قبل خمینی امام .سیس شدأبود، ت شده تکرار بارها انقالبی

 اسـالمی جمهـوری مـا، کومـتح شـکل اما «:فرمایند می ایران آینده حکومت های ویژگی

 بـه متکی اینکه برای اسالمی و است اکثریت آرای بر متکی اینکه معنای به جمهوری. است

 ٢٢سـرنگونی رژیـم پهلـوی در کمتر از دو ماه بعد از . )١٨٥ :٥همان، ج (» است اسالم قانون

 برگـزار ١٣٥٨فروردین ده و یازده ، رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی در روزهای ١٣٥٧بهمن 

در طـول  .مردم به جمهوری اسالمی، نظام سیاسی ایـران تعیـین شـددرصد  ٢/٩٨ی أو با ر

هـای   گذشته نیز نظام سیاسی ایران، جمهوری اسالمی بـوده و بـا وجـود چـالشۀچهار ده

، یرهبـر معظم مقام گفته  به.گونه تغییری در آن به وجود نیامده است درونی و بیرونی، هیچ

 اساسـی قـانون برطبـق جمهـور رئـیس کـه بـود نگذشته انقالب پیروزی از سال یک هنوز«

 در امروز، تا تاریخ آن از. شد انتخاب اسالمی شورای مجلس ماه، چند از بعد. شد انتخاب

مرتبا سال، ٣٢ این طول
ً

 اسالمی، شورای مجلس نمایندگان جمهور، رئیس رهبری، خبرگان 

      .) مهر٢٠: ١٣٩٠ای،  خامنه(» شدند خابانت مردم  ۀوسیل به شوراها، نمایندگان

هایی علیه نظـام   اگرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز مانند انقالب فرانسه، چالش

ها با هوشیاری و درایـت رهبـر انقـالب و حـضور مـردم در  جدید به وجود آمد، این چالش

ِترین آنها نظام سیاسی که مهم حمایت از انقالب و دستاوردهای آن سـاالری  بـر مـردم  مبتنیِ

  .دینی است، خنثی شد و تغییری در روند حرکت انقالب به وجود نیامد
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  تغییر قانون اساسی
جامانـده  یکی از پیامدهای سیاسی انقالب، تدوین قانون اساسی جدید یا تغییر در قانون بـه

 ۀع ارادفرانسه قبـل از انقـالب، از قـانون اساسـی برخـوردار نبـود و درواقـ .از گذشته است

 و )ش١١٦٧ (١٧٨٩بـا پیـروزی انقـالب در سـال  .شـد پادشاه، در حکم قانون تلقـی مـی

ترین اقدامات آنها تدوین قانون اساسی بود و اولـین   یکی از مهم١،تشکیل مجلس مؤسسان

 امـا ایـن قـانون، چنـدان سـنخیتی بـا ؛ تدوین شد)ش١١٧٠ (١٧٩١قانون اساسی در سال 

اساس این قانون، افرادی حق شـرکت   زیرا بر؛های مردم نداشت شعارهای انقالب و خواسته

 میمـستق اتیـمال یمعمـول کـارگر مزد روز سه معادل یمبلغ ساالنهدر انتخابات داشتند که 

ی أمیلیون جمعیـت فرانـسه حـق ر٢٦میلیون نفر از چهاربا این شرط، حدود  .پرداختند یم

 که ایراد اصلی آن رسـمیت دادن بـه نـابرابری این قانون. )٦١٠-٦٠٩: ١، ج ١٣٨١پـالمر، ( داشتند

 چندان دوام نیاورد و دو سال بعد قـانون ،حقوق ملت و بیانگر نوعی نظام طبقاتی جدید بود

، تنهـا یـک سـال پـس از )ش١١٧٠ (١٧٩١درواقـع قـانون اساسـی  .جدیدی تصویب شد

تر بـود  یک که بسیار دمکرات)ش١١٧٢ (١٧٩٣ ٢د و قانون اساسی ژاکوبنیشپذیرش متروک 

ا متـروک مانـد و هرگـز اجـرا ه  اما این قانون نیز زیر فشار جنگ و انقالب؛جایگزین آن شد

ــشد ــانفرد،؛ ١٤٨: ١٣٨٠روده، ( ن ــی  .)٨٠ :٢ ج ،١٣٦٦ م ــانون اساس ــا ق ــه ب ــانون ک ــن ق  ١٧٩١ای

و در بـود ) ش١٠٩٠ /م ١٧١٢( ٣هـای روسـو  اندیـشهۀپای  آشکارا فرق داشت بر)ش١١٧٠(

این قانون نیز با برپایی حکومت وحشت و درگیری فرانـسه  .جمهوری را بنا نهادفرانسه نظام 

 تصویب ١٧٩٥در جنگ با کشورهای اروپایی، به محاق رفت و قانون اساسی سوم در سال 

اساس این قانون، حق انتخاب، محدود به افراد ذکوری شد که یـک سـال اقامـت در  بر .شد

                                                       
1. Major Assembly. 
2. Jacobins. 
3. Rousseau. 
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 ,Anderson( دایرکتوری متشکل از پنج عـضو واگـذار شـدمحل داشته باشند و قوه اجرائیه به 

 گـام بزرگـی بـه عقـب بـود و از ،)ش١١٧٢ (١٧٩٣این قانون در مقایسه با قانون  .)21 :2007

این قـانون، دسـتاورد اساسـی انقـالب،  .اصول مشهور اعالمیه حقوق بشر اثری در آن نبود

 را شرط شرکت در انتخابات قلمداد یعنی انتخابات عمومی را الغا و دوباره پرداخت مالیات

 ولی این قانون نیز چندان دوام نیاورد و با عـضویت نـاپلئون ؛)٨١-٨٠: ٢، ج ١٣٦٦مانفرد، ( کرد

 قــانون )ش١١٧٨ (١٧٩٩در ســال  . منــسوخ شــد)ش١١٧٨ (١٧٩٩در دایرکتــور در ســال 

ال ایـن قـانون نیـز، در سـ .اساسی سال هشتم جمهوری تحت نظارت ناپلئون تـدوین شـد

فرانسه بـود و  اساسی قانون  مورد بازنگری قرار گرفت که درواقع، پنجمین)ش١١٨١ (١٨٠٢

 ١٨٠٤ایـن قـانون نیـز، در سـال  .عنوان کنـسول دائـم انتخـاب شـد براساس آن، ناپلئون به

پـس از سـقوط  .وری رسـیدتـ بازنگری شد و بر اساس آن ناپلئون بـه مقـام امپرا)ش١١٨٣(

 /م ١٧٥٥( ١ قانون اساسی جدید زیر نظر لوئی هجـدهم،)ش١١٩٣ (١٨١٤ناپلئون در سال 

تغییـر و نـسخ قـانون اساسـی همچنـان در  .و به تصویب وی رسـیدشد تدوین ) ش١١٣٣

در شـصت «) ش١١٨٣ /م ١٨٠٥( ٢گانه ادامه یافت و به نوشـته توکویـل های پنج جمهوری

 :١٣٨٨ توکویـل،(» انـد سال پس از انقالب، نه یا ده قانون اساسی در فرانـسه تنظـیم شـده

پیش از آنکه در قرن بیـستم بـاران قـانون اساسـی بـر فرانـسه ببـارد، «به نوشته آرنت ). ١١٥

 در آن کـشور بـه ١٨٧٥ و ١٧٨٩هـای  چهارده قانون که یکی پس از دیگری در فاصله سـال

  .)٢٠٧: ١٣٨١آرنت، (» سبب شد که لفظ قانون اساسی به مسخره مبدل گردد وجود آمد،

شـود، یکـی از  دگاه ساندرز، تغییـر رژیـم سیاسـی کـه شـامل قـانون اساسـی مـیاز دی

 مکـرر قـانون اساسـی نیـز یکـی از یتغییـر و الغـا. ثبـاتی سیاسـی اسـت های بی هشاخص

 فرانـسه را .ثباتی سیاسی و تزلزل در نظام سیاسی فرانسه پس از انقالب بود های بی شاخص

                                                       
1. louis xviii. 
2. Tocqueville. 
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توان آزمایشگاه قـانون اساسـی قلمـداد  دید میازلحاظ نسخ قانون اساسی و تدوین قانون ج

شـده  جدای از روند تدوین قانون اساسی و تغییرات مکرر آن، ماهیت قوانین تـصویب .کرد

بـر آزادی و برابـری تناسـبی  تنها با شعارهای انقالب مبنی ، نه)ش١١٧٢ (١٧٩٣جز قانون  به

نداشت، بلکه عمال
ً

د و جمهوریت تا حدود یک دیکتاتوری بوپایداری جهت   برضد آن و در

   .در فرانسه تحقق نیافت قرن پس از انقالب،

ایران از : اسالمی، فرایندی متفاوت با انقالب فرانسه داشت انقالب اما قانون اساسی در

، دارای قانون اساسی بـود ١٢٨٥حدود یک قرن پیش و با پیروزی نهضت مشروطه در سال 

انون عمالآمدن رژیم پهلوی، این ق که با روی کار
ً

 به فراموشی سپرده شد و نقش چندانی در 

هـای سـاختاری و مبنـایی بـود،  این قـانون کـه دارای ضـعف .حیات سیاسی ایران نداشت

س آنهـا امـام أ انقالبیون و در ر،اساس همین کرد و بر نیازهای انقالب اسالمی را برآورده نمی

اندیشه تدوین قانون اساسـی قبـل  «. تدوین قانون اساسی جدید افتادندۀ در اندیشخمینی

نـویس آن  در زمان اقامت امام در پاریس به وجود آمد و پـیش از پیروزی انقالب اسالمی و

  . )٢٧: ١، ج ١٣٧١هاشمی، (» در همان زمان تهیه گردید

 دولـت موقـت و وسـیلۀ بـهنویس قبلی قانون اساسـی  پیش  با پیروزی انقالب اسالمی،

  نهایی پس از تصویب شورای انقالب، به امام خمینیۀو نسخشورای انقالب بازبینی شد 

های آنهـا، بـرای تـصویب نهـایی بـه مجلـس  بندی نظریه و مراجع تقلید ارائه شد و با جمع

 شـورای مـصوب ۀنام آیین و انتخابات اساس بر عضو، ٧٣ بررسی نهایی قانون اساسی که با

 بـه و تـصویب تـدوین، را اساسی قانون تا شد، ارائه شد افتتاح ١٣٥٨مرداد  ٢٨ در انقالب

 قانون ماه سه طی انقالب، رهبر پیام دریافت با افتتاح، هنگام مجلس این .عرضه کنند ملت

شهید بهشتی که عمال .کرد تنظیم را اساسی
ً

 مجلس خبرگان قـانون اساسـی را برعهـده ۀ ادار

انون از چنـان ایـن قـ .داشت، نقش مهمی در تهیه و تصویب اولـین قـانون اساسـی داشـت

 قـانون بـه مثبـت یرأ یبـرا مـردم از دعـوت در ،اهمیتی برخوردار بود که حـضرت امـام

 دانـستند یاسـالم یجمهـور ۀثمـرین تـربزرگ بلکه م،یعظ یاه هثمر از یکآن را ی ،یاساس
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 با حضور حدود ١٣٥٨ آذر ١٢ پرسی همه در قانون اساسی .)١٣٧: ١١، ج ١٣٧٨موسوی خمینـی، (

ترتیـب نظـام  ایـن  درصدی آنها به تصویب ملت نیز رسید و به٥/٩٩ی أم و ر درصد مرد٧٩

   .اسالمی در همـان سـال اول انقـالب، چهـارچوب و سـاختار حقـوقی خـود را پیـدا کـرد

و اصول مبنایی آن شده  بازنگری ١٣٦٨ گذشته، تنها یک بار در سال ۀاین قانون در چهار ده

اگرچه نقدهایی بـر برخـی  .ییر باقی مانده استنظیر اسالمیت و جمهوریت نظام، بدون تغ

به مشخص شدن وضعیت بازنگری قانون اساسـی   باتوجه،شود اصول قانون اساسی وارد می

  حیــث  بــست قــانونی ازایــن در خــود آن، امکــان اصــالح قــانون اساســی وجــود دارد و بــن

  . وجود ندارد

چنـد نکتـه قابـل  ب اسالمی، قانون اساسی در انقالب فرانسه و انقالۀطور کلی دربار به

  :ذکر است

اوال
ً

 از حیث زمانی، تهیه و تصویب اولین قانون اساسـی فرانـسه حـدود دو سـال طـول 

کشید و کمتر از دو سال هم دوام داشت، ولی قانون اساسی جمهوری اسـالمی در کمتـر از 

ی در  که بیانگر اهمیـت قـانون اساسـ،یک سال تهیه و تصویب شد و چهار دهه دوام داشته

 وسـیلۀ بـه الغا و مکرر تغییرات دلیل به فرانسه اساسی درواقع، قانون .انقالب اسالمی است

عمال و نکرد پیدا شدن اجرایی و عملیاتی فرصت مختلف، های گروه
ً

ولـی ماند،  کاغذ روی 

 نظـام مبنـای وشـد  بـازنگری بـار یک تنها انقالب از پس دهه چهار در ایران اساسی قانون

  : امام خمینیۀگفت  به.شود میشمرده  نایرا سیاسی

 سـال سـال، پنجـاه سال، چهل سی از بعد دیگر های مملکت در که کارهایی همه
 .کننـد درست نتوانستند اساسی قانون ؛کنند درست نتوانستند کردند انقالب که

 بـه یأر هـم کـرد، تعیـین اساسـی قـانون هم کرد، تعیین جمهور رئیس هم ،ایران
 همه و نوشت قانون هم و کرد درست خبرگان مجلس هم ،داد اسالمی جمهوریت

  ؛)٢٧٢ :١٢همان، ج ( کرد را کارها
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ثانیا
ً

 نمایندگان منتخب ملت تهیه و تصویب شدوسیلۀ  به قانون اساسی انقالب اسالمی 

 درصـدی مـردم بـه تـصویب ٥/٩٩ی أنهایت نیز به رفراندوم عمومی گذاشته شـد و بـا رو 

وسـیلۀ  فقط بـهبرای تصویب قانون اساسی رفراندوم برگزار نشد و قانون  اما در فرانسه ،رسید

  ؛مجلس مؤسسان تصویب شد

ثالثا
ً

که  درحالی: محتوای قانون اساسی در دو انقالب، از تفاوت ماهوی برخوردار است 

  وهای عصر روشنگری نظیـر سکوالریـسم، لیبرالیـسم مبنای اندیشه قانون اساسی فرانسه بر

 ،شـود مـیشـمرده صـلی آن اهـای  تهیه شده و ضدیت با دین یکی از شاخصه ناسیونالیسم

های دینـی کـه ملهـم از اسـالم  مبنای اندیشه قانون اساسی جمهوری اسالمی صددرصد بر

جهت این دو قانون کامال  و ازاین؛ بود، تهیه شدناب محمدی
ً

  .اند  باهم متفاوت بوده

  گانه تغییر قواي سه
: گانه در نظام سیاسی است ثباتی سیاسی، وضعیت قوای سه یا بیهای ثبات  یکی از شاخص

د و طبـق قـانون تغییـر پیـدا کنـد، وسیس شـأگانه در فرایندی قانونی ت که قوای سه درصورتی

  وهـای غیرقـانونی نظیـر کودتـا که تغییر آنها با روش بیانگر ثبات سیاسی است و درصورتی

گانـه پـس از   وضعیت قـوای سـهۀمقایس .ی استثباتی سیاس انجام گیرد، بیانگر بی انحالل

انقالب فرانسه و انقالب اسالمی، وضعیت ثبـات سیاسـی را پـس از دو انقـالب مـشخص 

  . خواهد کرد

شکل گرفت و درواقـع صـدای فرانسه  انقالب ۀین نهادی که در بحبوحنخست : مقننه ةقو

 اما ،نه در فرانسه داشت دیریای انقالب از آن بلند شد، مجلس عمومی طبقات بود که سابقه

دگان این مجلـس ناکثر نمای . تعطیل شده بود)ش١١٦٨ (١٧٨٩ تا )ش٩٩٣ (١٦١٤از سال 

 ١٧ خود را بر مجلس مبعوثـان تحمیـل کردنـد و در روز ۀ سوم بودند، ارادۀکه متعلق به طبق

ین نخـست ،این مجلس.  انجمن خود را مجمع ملی نام نهادند)١١٦٨ دی ٢٨ (١٧٨٩ ژوئن
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 ۀگفـت و بـه اراد شد و به نام آنها سخن می ی بود که از طرف مردم فرانسه تشکیل میمجلس

  .)٤٩: ١٣٦٣روالن، ( زد ملت تکیه می

در  .های بعدی انقالب فراهم ساخت  بنیادهای ایدئولوژیکی را برای دولت،مجمع ملی

 آمد و مشروعیت حکومـت این دوره تغییر اساسی در نگرش به حکومت و مشروعیت پیش

  هـایی بـود کـه در   لغـو مالیـات،ین اقـدام مجمـع ملـی نخست.نددانست را برآمده از مردم می

  پــس از مجمــع ملــی، . )Hofschröer, 2006: 505(  حکومــت ســلطنتی وضــع شــده بــودۀدور

   مجمـع )١١٦٩ خـرداد ٢٨ (١٧٩٠ ژوئیـه ٩نماینـدگان در  .سیس شـدأمجلس مؤسسان ت

. )١٣٠١: ١٠، ج ١٣٦٥؛ دورانــت، ٣٧٤-٣٧٠: ١٣٦٣ه، مالــ( ملــی را مجلــس مؤســسان لقــب دادنــد

مجلس مؤسسان، مجلسی مستقل از تشکیالت دولـت بـود کـه مـستقیما
ً

ت ئ از ملـت نـش

   خواسـت از نـو طـرح تـشکیالتی بـرای حکومـت بریـزد گرفت و به نمایندگی از آنهـا مـی

  . )٥٧٣: ١، ج ١٣٨١پالمر، (

سیس سلطنت أت م سلطنت مطلقه و اقدامات بزرگی ازجمله انهداأمجلس مؤسسان منش

مشروطه، تحدید قدرت شاه، الغای امتیازات طبقـات بـاال، تـدوین منـشور حقـوق بـشر و 

 وسیلۀ بهیید اولین قانون اساسی فرانسه أبا ت .شهروند و تدوین اولین قانون اساسی فرانسه شد

 انحـالل خـود ، دو هفته بعد مجلس مؤسسان)١١٧٠ شهریور ٢٣( ١٧٩١  سپتامبر١٤پادشاه در 

با انحالل مجلس مؤسسان، مجلس مقـنن در اول اکتبـر  .)(Anderson, 2007: 13 را اعالم کرد

، رسما)١١٧٠ مهر ٩( ١٧٩١
ً

: ٢، ج ١٣٦٦مـانفرد، (گذاری، شروع به کار کرد  عنوان قوه قانون  به

ع  جـایگزین آن شـد کـه درواقـ١این مجلس نیز چندان دوام نیاورد و کنوانـسیون ملـی.  )٣١

 )١١٧١ شهریور ٣٠( ١٧٩٢ سپتامبر ٢٠کنوانسیون ملی که در  .بود انقالب یمل مجلس نیسوم

مجلـسی بـود کـه   ادامه یافـت، پارلمـان تـک)١١٧٤ آبـان ٤( ١٧٩٥ اکتبر ٢٦تشکیل شد و تا 

                                                       
1. national convention. 
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طـی بحـران   در١هـا و کمـون ی عمومی مردان و در پاسخ به تقاضای ژاکوبنأاساس حق ر بر

از اقدامات مهم کنوانـسیون، ). ٢٨ :١ ج ،١٣٩٣ تامسن،( نتخاب شد ا)١١٧١ (١٧٩٢پاییز 

 موسـوم بـه قـانون )ش١١٧٢( ١٧٩٣الغای پادشاهی، اعدام پادشاه، تصویب قانون اساسی 

 ,Anderson( سیس اولین جمهوری فرانسه بودأ و ت)ش١١٧٤ (١٧٩٥سال اول و قانون اساسی 

2007: 16، Hofschröer, 2006: 508 ،  ،٤٢٧: ١٣٦٣ماله(.  

مدیره آغاز شد که   دایرکتور یا هیئتۀ دور٣، وحشتۀ و پایان دور٢با کودتای نهم ترمیدور

در عنوان اعضای دایرکتـور، حکومـت را دسـت گرفتنـد و کنوانـسیون  آن پنج نفر به اساس بر

  .ساز انقالب منحل شد  یکی از مجالس سرنوشتجایگاه

 مقننه نیز تغییر یافت و ۀدیره، ساختار قوم با انحالل کنوانسیون و تشکیل حکومت هیئت

 یقانون حیلوا شنهادیپ حق کهبود  یپانصدنفر یشورا اولمجلس : از دو مجلس تشکیل شد

 بـود کـه طبـق وخیشـ ای قدما یشورا دوممجلس ؛ نداشت را آنها بیتصو حق یول ،داشت

ایــن مجلــس حــق  . عــضو داشــت٢٥٠ تــشکیل شــد و )ش١١٧٤ (١٧٩٥قــانون اساســی 

 را یپانـصدنفر یشـورا یشنهادیـپ حیلـوا رد ایـ بیتـصو حـق گذاری نداشت و فقط نقانو

  .)٥٧: ١٣٦٦استاندال، ( داد یم لیتشک را مقننه ۀقو مجلس دو نیا یاعضا سوم کی .داشت

 حکومت ۀبه فعالیت خود ادامه داد و در دور) ش١١٧٨ (١٧٩٩ مقننه تا ۀاین ساختار قو

 مقننه در دست کنـسول ۀ قو،در این دوره . مقننه ایجاد شدۀ تغییراتی در ساختار قو٤،کنسولی

ت ئـعـضو بـود و هیصـد  که مرکب از ٥شورای دولتی، تریبونا :اول و شامل سه مجلس بود

شـدند و  ی مـستقیم انتخـاب مـیأاین مجالس بـدون ر.  وکیل بود سیصدمقننه که مرکب از

                                                       
1. Commune ( شود به حکومت پاریس در طول انقالب فرانسه کمون اطالق می ). 
2. Thermidor .)فرانسه یانقالب میتقو یها ماه از ازدهمی ماه(  

3. reign of terror. 
4. Consulate government ) ١٨٠٤ تا ١٧٩٩ از فرانسه بر حاکم نظام(.  

5. Tribuna. 
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بـا سـقوط . نهاد و تصویب کنـدها را پیش توانست قانون  ناپلئون بودند و وی میۀتحت سلط

 مقننه شامل دو مجلس اعیـان و مجلـس نماینـدگان ۀها، قو ناپلئون و روی کار آمدن بوربون

این دو مجلس تحت قـدرت سـلطنت بودنـد و از  .شدند ی محدود انتخاب میأشد که با ر

  .خود استقاللی نداشتند

 ارکان نظام سیاسی، اگرچـه بـا ترین عنوان نماد انقالب و یکی از مهم  مقننه بهۀدرواقع قو

انقالب شکل گرفت و نقش مهمی در فرایند پیروزی انقالب برعهـده داشـت، در ادامـه بـا 

 به حاشیه رانده شـد و تنهـا ١،دخالت حکام مستبد نظیر ناپلئون، لوئی هجدهم و شارل دهم

  .جای ماند نامی از آن بر

 بـا پیـروزی :تفـاوت بـوده اسـت مقننه پس از انقالب اسالمی، با فرانسه مۀوضعیت قو

یکی از ارکـان مهـم   به، مقننه که شامل مجلس و شورای نگهبان استۀانقالب اسالمی، قو

» س امور استأمجلس در ر«: ند فرمودکه حضرت امام جایی  تا؛سیاسی کشور تبدیل شد

ودوم تـا  در قانون اساسی نیز فـصل شـشم، اصـول شـصت .)١١٢: ١٧، ج ١٣٧٨موسوی خمینی، (

شود، اختصاص   مقننه که شامل مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان میۀنودونهم به قو

 در این اصول، ساختار، وظایف و اختیارات .)٥٩-٤٦: ١٣٦٨وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ( یافت

  .مجلس بیان شده است

 شـورای وسـیلۀ بـه ١٧/١١/١٣٥٨با تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی در 

 انتخابـات آن در ۀالب، مقدمات تشکیل مجلس شورای اسالمی فـراهم و نخـستین دورانق

و مجلس رسـماشد  برگزار ١٣٥٨ اسفند ٢٤
ً

سـپس .  تـشکیل شـد١٣٥٩ در هفـتم خـرداد 

  . مقننه جایگاه قانونی پیدا کردۀ تشکیل شد و قو١٣٥٩ تیرماه ٢٦شورای نگهبان در 

طریق تهیه  ساالری دینی است، از ز مردممجلس شورای اسالمی که یکی از نمادهای بار

 مجریه، حاکمیت مردمی را در مبانی شرع مقـدس اسـالم ۀو تصویب قوانین و نظارت بر قو

                                                       
1. Charles x ) ها بوربون خاندان پادشاه نیآخر(.  
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هـای  هـا و برنامـه ها و مطالبـات مـردم را بـه سیاسـت د و از این طریق خواستهنک میاعمال 

ت کـه انتخابـات  مجلس شورای اسالمی این اسـۀ جالب دربارۀنکت .سازد اجرایی مبدل می

  جنـگ تحمیلـی، بـدون وقفـه برگـزار شـده و اکنـونۀمجلس پس از انقالب، حتی در دور

  .حال فعالیت است  مجلس شورای اسالمی درۀدهمین دور) ١٣٩٧(

ای مـستقل کـه  عنوان قـوه  مجریه بهۀ پس از انقالب فرانسه، قوۀ بیشتر دوردر : مجریه ةقو

داشته باشد، از وضعیت مشخصی برخـوردار نبـود و اداره امور اجرایی مملکت را در دست 

، )ش١١٦٨ (١٧٨٩با پیروزی انقالب فرانسه در سـال  .دچار تغییرات مکرر و گوناگونی شد

 امور کشور را در دست داشت و در این دوره که ۀعنوان پادشاه همچنان هم لوئی شانزدهم به

با اعدام لوئی  .اه قرار داشت مجریه پادشۀس قوأ ادامه داشت، در ر)ش١١٧١ (١٧٩٢تا سال 

 مجریه را در اختیـار گرفـت ۀ قوا ازجمله قوۀ کنوانسیون هم،)ش١١٧١ (١٧٩٢شانزدهم در 

 امنیت ملی انتخابات را لغو کرد ۀکمیت «.کرد عمال قدرت میِ امنیت ملی اۀطریق کمیت که از

خـود را تـا هـا، قـدرت سیاسـی   نماینـدگان ژاکـوبندیگـرهای خود و  طریق نمایندگی و از

 حکومت مرکزی چنان قدرت یافت که فرانسه تا آن تاریخ ؛دورترین نقاط کشور گسترش داد

    . )٢١٧: ١٣٧٦اسکاچپول، (» چنین حکومتی را تجربه نکرده بود

 ١٧٩٥ اکتبر ٢٧ از که مدیره حاکم شد  با انحالل کنوانسیون، حکومت دایرکتور یا هیئت

در این دوره، دولت جدید  .داشت دوام )١١٧٨ آبان ٢٨( ١٧٩٩ نوامبر ١٩ تا )١١٧٤ آبان ٥(

مدیره بود که از پـنج عـضو تـشکیل   مجریه نیز در دست هیئتۀقو. مرکب از پنج هیئت بود

مـدیره  هیئـت «.شـدند شد که برای پنج سال از طرف مجلس پانـصدنفری برگزیـده مـی می

قریبـاصورت حکومت دیکتـاتوری درآمـد کـه ت  مهم حکومت بود و بهۀشاخ
ً

 ۀ ماننـد کمیتـ

  .)١١٣: ١١، ج ١٣٧٠دورانت، (» کرد استقالل عمل می نجات ملی به

، )ش١١٧٨ (١٧٩٩ برومـر ١٨ نوامبر یـا طبـق تقـویم انقالبـی، ٩با کودتای ناپلئون در 

س حاکمیت قـرار گرفتنـد و سـپس أمدیره پایان یافت و ابتدا سه کنسول در ر حکومت هیئت
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ور، تـعنـوان امپرا گذاری ناپلئون به  انتخاب شد و درنهایت با تاجعنوان کنسول اول ناپلئون به

  .   مجریه، زیر نظر وی قرار گرفتندۀ قوا ازجمله قوۀسیس شد و همأدیکتاتوری نظامی ت

، در )١١٩٢اسـفند ( ١٨١٤، در مـارس ش سلطنت پایداریناپلئون با همه اقدامات در راه

 و سلطنت فرانسه به برادر لوئی شانزدهم، شد دهفرستا ِالب رهیجز به جنگ با اروپا مغلوب و

عنـوان پادشـاه   قـوا در اختیـار وی بـهۀ رسید و هم بود که نام لوئی هجدهم١کنت دو فرانس

 سـال در وی فـوت بـا سال طول کشید و ده حکومت لوئی هجدهم ۀدور. جدید قرار گرفت

  . نشست تخت بر او یجا به دهم شارل برادرش ،)ش١٢٠٢ (١٨٢٤

که بیان  ، چنان)ش١١٦٧ (١٧٨٩ مجریه، چهار دهه پس از انقالب ۀاین وضعیت قوبنابر

شد، وضعیت بغرنجی بود و بیشتر دراختیار دیکتاتورها و خاندان سلطنتی بـود تـا دراختیـار 

ثباتی آن کامال  و بی،نمایندگان مردم
ً

  . نمایان بود

 مجریـه، از ۀجملـه قـوگانـه از سیس قوای سـهأدر انقالب اسالمی، دگرگونی و درواقع ت

حـضرت امـام قبـل از پیـروزی  .گذار انقالب بود عنوان بنیان اولین اقدامات حضرت امام به

ایـشان . ندایجاد کرد» شورای انقالب«انقالب، از پاریس، نخستین نهاد انقالبی را با عنوان 

 تأسـیس شرایط بررسی منظور را به »اسالمی انقالب شورای «با پیامی ۱۳۵۷ ماه دی ۲۲ در

: ٥، ج ١٣٧٨موسـوی خمینـی، ( دکردنـ سـیسأت آن اولیـه سازی مقـدمات فراهم و انتقالی دولت

عنوان دولت موقت با حکم حضرت امـام و  با پیروزی انقالب، دومین نهاد انقالب به. )٤٢٦

  .گانه فراهم شد گیری قوای سه مهندس بازرگان شکل گرفت و مقدمات شکلوسیلۀ  به

 مجریـه در ایـن قـانون ۀموریت قوأ، جایگاه و م١٣٥٨سی در سال با تصویب قانون اسا

 مجریـه بـه دلیـل ۀ قـو: مجریه آمده اسـتۀ قوۀ قانون اساسی دربارۀدر مقدم . شدمشخص

منظور رسیدن به روابط و مناسبات  ای که در اجرای احکام و مقررات اسالمی به اهمیت ویژه

سـازی  له حیـاتی در زمینـهئایـن مـس کـهعادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی 

                                                       
1. Kent de France. 
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  اسـالمی باشـدۀایجـاد جامعـ گـشای  راهدبای، وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت

  .)٢٢-٢١: ١٣٦٨وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، (

 ۀودوم، به قـو صدوچهل صدوسیزدهم تا اصل یک در فصل نهم قانون اساسی، اصول یک

ــه اختــصاص یافــت ــر .مجری دوســیزدهم، پــس از مقــام رهبــری، ص اســاس اصــل یــک ب

ولیت اجرای قانون اساسی و ریاست ئترین مقام رسمی کشور است و مس جمهور عالی رئیس

جمهور و شرایط انتخـاب وی،  های رئیس در اصول دیگر، ویژگی . مجریه را برعهده داردۀقو

  .)٧٦-٦٦: همان( بیان شده است...  جمهور و هیئت وزیران و های رئیس موریتأوظایف و م

 مجریه رسماۀ، قو١٣٥٨جمهوری در بهمن  با برگزاری انتخابات ریاست
ً

 تشکیل شـد و 

 بـا انتخـاب ،جمهـوری  ریاسـتۀاولـین دور . امور اجرایی کـشور را در دسـت گرفـتۀادار

نظـام جمهـوری مـشکالت  یکـی از . مجریـه همـراه بـودۀس قـوأصدر در ر ابوالحسن بنی

  قوا بود که درنهایت بـا گذشـت حـدوددیگرجمهور با  ساسالمی در این دوره، اختالف رئی

ی عـدم کفایـت أجمهور ایران با ر جمهوری، اولین رئیس  ماه پس از انتخابات ریاستهفده

 مهـم ۀنکتـ . خود را تمام کنـدۀ چهارسالۀسیاسی ازطرف مجلس مواجه شد و نتوانست دور

های قـانون اساسـی  ده از ظرفیتاساس روندی دمکراتیک و با استفا این بود که این ماجرا بر

 نمایندگان آنهـا بـا وسیلۀ بهی مردم انتخاب شده بود، أجمهوری که با ر فیصله یافت و رئیس

  . رهبر عزل شدوسیلۀ بهعدم کفایت سیاسی مواجه و 

 و ١٣٦٠ خـرداد ٣١جمهـور در  پس از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی اولین رئـیس

، طبـق قـانون اساسـی، شـورای موقـت ١٣٦٠ تیـر ١ در  حـضرت امـاموسیلۀ بهعزل وی 

عالی کشور تـشکیل  وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان جمهوری متشکل از نخست ریاست

 مـرداد ٢جمهـوری را فـراهم سـاخت کـه در   انتخابات ریاستۀشد و مقدمات دومین دور

  .شدمنجر  به انتخاب محمدعلی رجایی ١٣٦٠

 باعـث شـد دومـین ،صدر آغاز شده بود ا عزل بنیهایی که ب اما تداوم ترورها و خشونت

 شـهریور ٨وزیـری در  چندان دوام نیاورد و با انفجار دفتر نخست جمهوری نیز  ریاستۀدور
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ــیس١٣٦٠ ــست ، رئ ــور و نخ ــومین دور جمه ــیدند و س ــهادت رس ــه ش ــر ب ــات ۀوزی  انتخاب

ای  الله خامنه آیت قبل برگزار شد و ۀی بیشتر از دو دورأمیلیون ردوجمهوری با حدود  ریاست

جمهوری در سال   ریاستۀاین مقطع با انتخابات چهارمین دور .ندجمهور شد سومین رئیس

 وسـیلۀ به فقیه ّعنوان ولی ای به الله خامنه  تداوم یافت و با انتخاب آیت١٣٦٨، تا سال ١٣٦٤

 جدیـدی در حیـات سیاسـی جمهـوری ۀ، مرحلـ١٣٦٨مجلس خبرگان رهبری در خـرداد 

س نظام سیاسی، پس از پیروزی انقالب اسالمی ایجاد أ و اولین تغییر در ر شدغازاسالمی آ

 های مختلف تشکیل شده و اکنـون  مجریه با انتخابات فراگیر در دورهۀپس از آن نیز قو .شد

رهبـر معظـم . جمهـوری، پـس از پیـروزی انقـالب اسـت  دوازدهم ریاسـتۀدور) ١٣٩٧(

  :اند های ثبات سیاسی کشور برشمرده اخصها را یکی از ش انقالب تداوم دولت

 از اسـت عبـارت اول  ۀدرجـ در هـستیم، ممتاز و برجسته آنها در ما که ییزیربناها
 و نظرها اختالف وجود با .آمدند کار سر گوناگونی های دولت. کشور سیاسی ثبات
 و اسـت داشـته اسـتمرار امروز تا انقالب اول از کشور ثبات لیکن سیاسی، قیسال

 و خطـی هـای درگیـری و منازعـات. اسـت کـرده حرکـت هـا هدف سمت به رکشو
 ایــن .ببــرد بــین از را کــشور سیاســی ثبــات اســت نتوانــسته سیاســی و جنــاحی

  .) مهر١٩: ١٣٩١ای،  خامنه( زیربناست ترین مهم
ای مستقل در کنار قوای مقننـه و مجریـه، نـه قبـل از  عنوان قوه  قضائیه بهۀقو : قضائیه ةقو

 ۀقبل از انقالب که شاه هم .ر فرانسه وجود داشت و نه بعد از انقالب به وجود آمدانقالب د

شـد کـه بـه   مـی شمرده دربارۀی زیرمجموعی امور قضا. قدرت خود داشتۀامور را در قبض

 . منحل شـدند)ش١١٦٨ (١٧٩٠ها در  ای واگذار شده بود و این پارلمان های منطقه پارلمان

 با کلمـاتی ماننـد غیرمنـصفانه، ١ آرتور یانگوسیلۀ به انقالب تشکیالت دادگستری قبل از«

 .)Anderson, 2007: 225(» خوار و بدنام توصیف شده است رشوه

                                                       
1. ArthUr Young. 
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 اما عمال،ی تحول یافتیبعد از انقالب تشکیالت قضا
ً

 در ایـن دوره، امـور قـضایی بـه 

شـد و  مـیرده شـم مجریه ۀوزارت دادگستری واگذار شده بود که این وزارت نیز جزئی از قو

 اول پس از انقالب تداوم داشت تـا اینکـه حکومـت ۀاین وضعیت در ده . مستقلی نبودۀقو

 ملـت وسیلۀ بهجز قضات صلح،   کنسولی انتخاب قضات بهۀدر دور. کنسولی روی کار آمد

کردند و ترتیب محاکم چنین   قضات محاکم را یا کنسول اول یا سنا تعیین میۀ شد و بقیاملغ

 بدایت و در هر ایالـت یـک ۀهر بلوک یک محکمه صلح، در هر والیت یک محکمدر  :بود

  .)٥٣٨: ١٣٦٣ماله، (  محاکم دیوان تمیز بوددیگرکه باالتر از شد  استیناف برقرار ۀمحکم

 ۀشـد و قـو شمرده می دولت ۀ زیرمجموع، قضائیه با عنوان وزارت دادگستریۀبنابراین قو

  . دیکتاتورها بر آن حاکم بودۀم، اراد مردۀجای اراد مستقلی نبود و به

 ٥ی نیز پـس از انقـالب بـا حکـم حـضرت امـام در یدر انقالب اسالمی، ساختار قضا

موسـوی ( زنـدانیان و متهمـین محاکمـۀ برای االسالم صادق خلخالی حجت  به١٣٥٧اسفند 

 آن، ١٥٨ و ١٥٧، که اصـول ١٣٥٨ و تصویب قانون اساسی در سال )  ٢١٥ :٦، ج ١٣٧٨خمینی، 

 قـضائیه و تعیـین رئـیس و ۀ، تـشکیل قـو١١٠ قضائیه را تعیین کرد و طبق اصـل ۀساختار قو

حـضرت امـام نیـز در  . رهبر نهـاد، رسـمیت یافـتۀی را برعهدیاعضای شورای عالی قضا

الله دکتر بهشتی را به ریاسـت دیـوان عـالی کـشور و   طی حکمی آیت١٣٥٨چهارم اسفند 

عنـوان دادسـتان کـل کـشور  اللـه موسـوی اردبیلـی را بـه یتی و آیرئیس شورای عالی قضا

  .)١٦٤-١٦٣: ١٢ج  ،١٣٧٨ ،ینیخم یموسو( منصوب کردند تا تشکیالت قضایی را ایجاد کنند

 قـانون اساسـی ۀ این امر مهم در مقدمـ بر قضا باعث شد کهۀلئ قضائیه و مسۀاهمیت قو

 منظور اسالمی، به حرکت خط رد مردم حقوق از پاسداری در قضا ۀلئمس :شودکید أچنین ت

 ایجـاد رو ازایـن .حیـاتی است امری اسالمی امت درون در موضعی انحرافات پیشگیری از

دینـی  دقیـق ضـوابط به آشنا و عادل قضات از متشکل و اسالمی عدل ۀپای بر سیستم قضایی

زم ال ،آن بـودن مکتبـی در دقـت و بنیادی حساسیت دلیل به نظام این .است شده بینی پیش

   . باشد ناسالم مناسبات و رابطه نوع هر از دور به است
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  و  مستقل  است  ای قوه ، قضائیه  ۀقو وششم قانون اساسی آمده که صدوپنجاه یک   در اصل

 ١٥٨ و ١٥٧ اصـول  و عـدالت  به  بخشیدن  تحقق  مسئول و  اجتماعی و  فردی حقوق  پشتیبان

 اصـل طبق و )٧٩-٨٠: ١٣٦٨وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ( کرده ینیتع را قضائیه ۀقو آن، ساختار

نهاده  رهبر ۀبرعهد را ییقضا عالی شورای اعضای و رئیس تعیین و قضائیه ۀقو ، تشکیل١١٠

    .است

ی حذف شـد و بـه جـای ی، شورای عالی قضا١٣٦٨ در بازنگری قانون اساسی در سال 

 گذشته، این قوه از تداوم و ۀطول سه ده قضائیه یک مجتهد قرار گرفت و در ۀس قوأ در ر،آن

   .ثبات برخوردار بوده است

گانه در انقالب فرانسه و انقـالب اسـالمی چنـد نکتـه   تشکیل و تفکیک قوای سهۀباردر

  :استگفتنی 

اوال
ً

طور کامل، پس از انقالب محقق نشد و تقریبا در فرانسه تفکیک قوا به 
ً

 قـوا در ۀ همـ

، امـا در ایـران بـا تـصویب قـانون ... ور وتان پادشاه، چه امپراعنو دست یک نفر بود، چه به

گانه تفکیک و مستقل از یکدیگر تشکیل شدند و این قوا زیر نظر  اساسی، بالفاصله قوای سه

  ؛ و این روند تاکنون نیز ادامه داشته استاند  فقیه فعالیت کردهّولی

ثانیا
ً

سسان یا مجلـس مقـنن کـه ؤلس مجز موارد اندکی نظیر انتخابات مج  در فرانسه به

گانه عموما شد، قوای سه ی محدود مردم برگزار میأهم با ر آن
ً

 انتصابی بودند و مـردم نقـشی 

 امـور ازجملـه تـشکیل ۀبنای هم در تشکیل آنها نداشتند، اما در ایران پس از انقالب، سنگ

 وسیلۀ به قضائیه نیز که ۀ مردم بود و مردم در تعیین رئیس قوۀگانه با انتخابات گسترد قوای سه

بنـابراین قـوای  .طور غیرمستقیم و طبق قانون اساسی نقش دارنـد شود، به رهبر منصوب می

 و ، هـم از اسـتقالل برخوردارنـد و هـم از پـشتوانه مردمـی،گانه در ایران پس از انقالب سه

  ؛توان آنها را قوای مردمی نامید می
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ثالثا
ً

   و ثبـات برخـوردار نبـوده و مکـرر دچـار تغییـر گانـه در فرانـسه از تـداوم  قوای سه

اند، اما در ایران، طبق قانون و صرفا شده یا انحالل می
ً

  انـد   بـا انتخابـات، قـوا شـکل گرفتـه

ساله هم باعث وقفـه در تـشکیل آنهـا نـشده اسـت و از ثبـات و تـداوم  و حتی جنگ هشت

  .اند برخوردار بوده

  قالب فرانسه و انقالب اسالمیگانه در ان جدول مقایسه وضعیت قوای سه
  

   قضائیهةقو   مجریهةقو   مقننهةقو  

انقالب 
  فرانسه

  گانه مجلس طبقات سه. 1  
  مجمع ملی. 2  
  مجلس مقنن. 3  
  کنوانسیون. 4  
 مجلس شوراي . 5  

  پانصدنفري و شوراي قدما
 دولتی،  شوراي مجلس. 6  

  مقننه هیئت و تریبونا
 مجلس و اعیان مجلس. 7  

  ندگاننمای

  پادشاه. 1  
کنوانسیون به رهبري . 2  

  روبسپیر
  نفره مدیره پنج هیئت. 3  
  نفره کنسوالي سه. 4  
  ناپلئون. 5  
  لوئی هجدهم. 6  
  شارل دهم. 7  

عنوان وزارت دادگستري  به  
زیرمجموعه دولت شمرده 

شده و از استقالل  می
  .برخوردار نبوده است

انقالب 
  اسالمی

می و مجلس شوراي اسال 
شوراي نگهبان؛ که تاکنون 

ده دوره مجلس تشکیل 
  .شده است

جمهور و هیئت  رئیس  
دولت؛ که تاکنون 

دوازده بار انتخاب شده 
  .است

   مستقل زیر نظر رهبرةقو  

  کننده ثبات حوادث بی
کننـده نظیـر  ثبات ثباتی سیاسی نیز وقوع یا عدم وقوع حوادث بی های ثبات یا بی یکی از شاخص

، جنگ، انقالب، کودتا و خشونت سیاسی است که در انقالب فرانـسه، کمیـت بـاالیی شورش
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 ١یکـی برضـد روبـسپیر: در چهار دهه پس از انقالب، فرانسه شاهد دو کودتای موفق بـود. دارد

  در این کشور اتفاق افتاد حدود چهل جنگ. ناپلئونوسیلۀ بهو دیگری ) ش١١٣٦ /م ١٧٥٨(

 آمارهـای مورخـان در .ناپذیری بر فرانسه وارد شد ات انسانی جبرانها تلف راثر این جنگبکه 

قشون فرانسه از  ،١٨٠٠ تا سال ١٧٩٢سال  ازنظر آلبر ماله، از .انگیز است این زمینه شگفت

دورانـت تلفـات ارتـش . )٥٢٨: ١٣٦٣مالـه، (نفر را از دسـت داد صدهزار  هفت دومیلیون نفر،

 و )٣١٦: ١١، ج ١٣٧٠دورانـت، ( کند میلیون برآورد می دود یکفرانسه را فقط در زمان ناپلئون، ح

ــنج ــان پ ــت ج ــه قیم ــگ ب ــل، جن ــام دوی ــر ویلی ــه  ازنظ ــد ک ــام ش ــایی تم ــون اروپ میلی

 جنـگ جهـانی اول ۀکشتاری که به انداز؛ وچهارصدهزار نفر آنها فرانسوی بودند میلیون یک

  . )١٤٢: ١٣٩٠دویل، (تلفات داشت 

 اسـت معتقـد زیـن دنزیگ بود که هنقالب فرانسه چنان گستردترور و خشونت نیز پس از ا

 رفت کار به فرانسه ١٧٨٩ انقالب امدیپ فیتوص یبرا ربا نینخست یانقالب وحشت اصطالح

تلفـات هـزار  دویـستهای گسترده نظیر شورش وانده که حدود  شورش .)٦٧٤ :١٣٨١ دنز،یـگ(

تلفـات انـسانی نیـز از هـزار  جـاهپنهای گـسترده بـا حـدود  جای گذاشت و اعدام انسانی بر

  .ثباتی سیاسی در فرانسه بوده است حوادثی است که بیانگر بی

 .)٨٥: ١٣٩٤شـیرودی،( کننده وجود داشـت ثبات در انقالب اسالمی نیز اگرچه حوادث بی

اوال
ً

 ثانیا؛ این حوادث ازلحاظ کمیت نسبت به انقالب فرانسه بسیار کمتر بود
ً

 نظام سیاسـی 

اساسـی نیـز مواجـه نکـرد و نظـام مـشکل  بلکـه بـا ،تنها تغییر نـداد نقالب را نهبرآمده از ا

  . استحکام و تداوم خود را حفظ کرده است

های ثبات سیاسی در انقالب فرانسه و انقالب اسالمی در جدول زیـر  وضعیت شاخص

  :شود نمایش داده می

                                                       
1. Robespierre. 
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  مقایسه ثبات سیاسی در انقالب فرانسه و انقالب اسالمی
ــر    ــام تغییـ نظـ

  سیاسی
تغییـــر در رأس 

  نظام
ــانون   ــر قـ تغییـ

  اساسی
  ترور و اعدام  کودتا  جنگ

سه
فران

ب 
قال

ان
  

  چهار  مرتبه 
ــلطنتی . 1 ســـــ

  مشروطه
  جمهوري   . 2
ــاتوري . 3  دیکتــ

  ناپلئون 
بازگشت دوباره  . 4

  نظام سلطنتی  

  هفت مرتبه شامل
  لوئی شانزدهم. 1
  روبسپیر. 2
  مدیره هیئت. 3
  کنسوال. 4
  ونناپلئ. 5
  لوئی هجدهم. 6
  شارل دهم. 7

ــه   ــشت  مرتبـ هـ
ــانون  ــر قــ تغییــ
ــدوین  اساســی و ت

  قانون جدید

دو   بیش از چهل جنگ  
کودتاي 

  موفق 
   

هـزار    حدود دویـست  
  نفر
  

می
سال

ب ا
قال

ان
  

ــار از  یـــــک بـــ
ــه  ــلطنتی بــ ســ

  جمهوري اسالمی

  یک بار 
ــت  ــاب آی اهللا  انتخ

اي بــــه  خامنــــه
جانـــشینی امـــام 

  خمینی

یک بار بازنگري در    
ــ انون اساســی در ق

  1368سال 

ــی  ــگ تحمیلــ جنــ
ســوي  ســاله از هــشت

ــدود   ــا حـ ــراق بـ عـ
هزار شهید که     دویست

ــد آن حفــــظ  پیامــ
تمامیت ارضی کـشور    

  .و تثبیت انقالب بود

  هزار شهید ترور   هفده  

  گیري نتیجه
 ثبات سیاسی پس از پیروزی ایـن ۀبررسی فرایند تحوالت انقالبی در فرانسه و ایران و مقایس

الب، بیانگر این است که بر اساس تعریف ثبات سیاسی به معنای تـداوم حکومـت و دو انق

کننـده ماننـد کودتـا،  ثبات  سیاسی و نبود حوادث بیۀعدم تغییر در حکومت، رژیم و جامع

ثباتی را  این بی .ثباتی سیاسی برخوردار بوده است  جنگ، فرانسه پس از انقالب از بی وترور

 انقـالب، تـصویب و لغـو مکـرر قـوانین ۀکننـد های رهبری رر گروهتوان در تغییرات مک می

اساسی، تغییرات مکرر رهبران انقالب، تغییر مکـرر نـوع نظـام سیاسـی،
ِ

کودتـا، شـورش،  

اما در انقالب اسالمی ایران، فرایند تشکیل  .مشاهده کرد...  های داخلی و خارجی و جنگ

تـوان در برگـزاری  ه کـه ایـن ثبـات را مـینظام سیاسی جدید از ثبات بیشتری برخوردار بود

 کوتـاهی پـس ۀرفراندوم جمهوری اسالمی، تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت به فاصل

کننـده نظیـر  ثبـات ِاز پیروزی انقالب، عدم تغییر رهبری انقالب و میزان کمتر حـوادث بـی
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د چهار دهه پـس از کودتا، جنگ و ترور مشاهده کرد که این فرایند با فرازوفرودهایی تا حدو

بنـابراین یکـی از  .انقالب تداوم داشته و انقالب را از مسیر اصلی خـود بـاز نداشـته اسـت

توان در ثبات سیاسی ایران پس از پیروزی انقـالب  های مهم دو انقالب مذکور را می تفاوت

 . دانست١٧٨٩ثباتی سیاسی فرانسه پس از انقالب  اسالمی و بی

تـوان در رهبـری  ثباتی سیاسـی را مـی الب از حیث ثبات و بیعوامل مهم تفاوت دو انق

انقالب، وحدت مردم و اطاعت آنها از رهبر و ایستادگی مردم در حمایت از انقالب دانست 

 ضـعف جـدی ، بـا اگر وجـود داشـتیا یا وجود نداشت ،که در انقالب فرانسه این عوامل

 و ه و استحکام بـاالیی برخـوردار بـود اما در انقالب اسالمی، این عوامل از قوت.بودهمراه 

  :انقالب معظم رهبر ریتعب به .ثبات سیاسی نظام را تضمین کرده است

 را تـأثیر بیشترین که ... اسالمی، انقالب استثنایی خصوصیات از خصوصیت  دو
 اینکـه از بـود داشـت، عبـارت اسـالمی کـشور در انقـالب مانـدگاری و پیروزی در

 دیگـر خـصوصیت و بـود معنـوی و اخالقی و دینی های ارزش انقالب، این مبنای
 بـاقی حکومـت ۀادار و تـشکیل در مردم خواست و اراده ۀپای بر انقالب که بود این

 و نــشد ســلب آنهــا از مــردم نقــش اهمیــت انقــالب، پیــروزی از پــس یعنــی ؛مانــد
 مـا انقـالب در خـصوصیت، دو ایـن. مانـد بـاقی انقـالب برای عنصر یک عنوان به

 مـردم بـه نـسبت اغلـب خـود، پیـروزی از پـس دیگـر هـای انقالب..  ..دارد وجود
   ). بهمن٢٠: ١٣٦٨خامنه ای، ( شدند اعتنا بی

 کتابنامه 
 .الله فوالدوند، تهران، خوارزمی ، ترجمه عزتانقالب). ١٣٨١(آرنت، هانا 
  .زاده، تهران، تیراژه اصغر خبره ، ترجمه علیناپلئون). ١٣٦٦(استاندال 
  .تن، تهران، سروش ، ترجمه مجید روئینهای اجتماعی ها و انقالب دولت). ١٣٧٦(ل، تدا اسکاچپو

، فـصلنامه »انتخابات و ثبات سیاسـی در جمهـوری اسـالمی ایـران«). ١٣٩٤پاییز(هاشمی، میرقاسم بنی
  .١٣٩-١٧٠، ص ٣، سال هجدهم، ش مطالعات راهبردی
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  .١، ترجمه حسین فرهودی، تهران، امیرکبیر، ج عصر انقالب دمکراتیک). ١٣٨١(پالمر، رابرت روزول 
  .، ترجمه بهاءالدین بازرگانی گیالنی، تهران، کویرهای اروپایی انقالب). ١٣٩٢(تیلی، چالرز 

  . Khamenei.ir: بهمن، دسترسی در٢٠سخنرانی ). ١٣٦٨(ای، سیدعلی  خامنه
   Khamenei.ir: بهمن، دسترسی در١٥سخنرانی ). ١٣٨٩( ـــــــــــــــــــ
  Khamenei.ir: مهر، دسترسی در٢٠سخنرانی ). ١٣٩٠( ـــــــــــــــــــ
   Khamenei.ir: مهر، دسترسی در١٩سخنرانی ). ١٣٩١( ـــــــــــــــــــ

، تهـران، مرکـز رقابـت سیاسـی و ثبـات سیاسـی در جمهـوری اسـالمی). ١٣٨٢(سروی، غالمرضا  خواجه
  .اسناد انقالب اسالمی

بـه : ثبـاتی سیاسـیهـای بـیدرآمدی انتقادی بر مفهوم و شـاخص«). ١٣٩٤تابستان(الفضل دالوری، ابو
، ٢، سال اول، ش پژوهیدولت، فصلنامه »ثباتی سیاسیسوی مدلی جامع و روزآمد برای سنجش بی

  . ٩٣-٥٩ص 
  .، ترجمه محسن ثالثی، تهران، نقرهانقالب فرانسه و رژیم پیش از آن). ١٣٨٨(دوتوکویل، آلکسی 

الـدین عالئـی طباطبـایی، تهـران،  ، ترجمـه ضـیاء)روسـو و انقـالب(تـاریخ تمـدن ). ١٣٦٥(دورانت، ویل 
  .١٠انتشارات آموزش انقالب اسالمی، ج 

بیگـی،  اصـغر بهـرام ، ترجمـه اسـماعیل دولتـشاهی و علـی)عصر ناپلئون(تاریخ تمدن ). ١٣٧٠(ــــــــــــ 
  .١١ تهران، انتشارات آموزش انقالب اسالمی، ج

  .پور، تهران، افق ، ترجمه ثمین نبیانقالب کبیر فرانسه). ١٣٩٠(دویل، ویلیام 
، ترجمـه مجیـد امـین مویـد، تهـران، انقالب کبیر فرانـسه و پیامـدهای جهـانی آن). ١٣٨٠(روده، جورج 

  .اشاره
 .، ترجمه محمد خدری، تهران، نگارستانقهرمان انقالب فرانسه: روبسپیر). ١٣٦٣(روالن، رومن 

، ترجمـه پژوهـشکده مطالعـات راهبـردی، تهـران، ثبـاتی سیاسـی الگوهـای بـی). ١٣٨٠(ساندرز، دیوید 
 . مطالعات راهبردیۀانتشارات پژوهشکد

  .، ترجمه نصرالله کسرائیان، تهران، شباهنگتاریخ انقالب فرانسه). ١٣٥٧(سوبول، آلبر 
در تحلیل بحران رفتار سیاسی داعـش، ) swot( مدل راهبردی)." ١٣٩٤پاییز و زمستان(شیرودی،مرتضی

سیاسـت هـای  پژوهـشی پـژوهش-دوفـصلنامه علمـی، "برون رفـتهای  جمهوری اسالمی ایران و راه
  .١٠٦-٨١، ص٨،ش اسالمی

  .، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، نیشناسی جامعه). ١٣٨١(گیدنز، آنتونی 
  .، ترجمه رشید یاسمی، تهران، دنیای کتابتاریخ قرن هجدهم و انقالب فرانسه). ١٣٦٣(ماله، آلبر 

  .٢، ترجمه فریدون شایان، تهران، نگاه، ج ها فرانسه در عصر انقالب). ١٣٥٨. (مانفرد، آ
، تهــران، پژوهــشکده مطالعــات پژوهــی ثبــات سیاســی در ایــران آینــده). ١٣٩٣(محمــدی لــرد، محمــود 

  .راهبردی
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، ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام خمینـیصحیفه امام). ١٣٧٨(الله   موسوی خمینی، سیدروح
  .١٧ و ١٢، ١١، ٦، ٥ج 
، تهـران، دانـشکده حقـوق دانـشگاه رانیـ ای اسـالمی جمهـوریحقوق اساسـ). ١٣٧١(، محمد یهاشم

  .١ج  ،ید بهشتیشه
، تهـران، اداره کـل تبلیغـات و قانون اساسی جمهوری اسـالمی). ١٣٦٨( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
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