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   پيام متينپيام متينپيام متين

   

 مقاله ها

 

نعنوا          نويسنده  

 محمدرضا تاجيك    ٨٣   / در ايران انقالبي   گفتمان گيري شكل:   و انقالب ، هويت غيريت
   ي محمد حاضر يعل        ١٠٧ / ي اسالم  انقالب يدئولوژي ا يندگند باليفرا
          ١٥٩   /  قم١٣٥٦  ي د١٩   بر واقعه يليتحل

   زاده حسن لياسماع  
  ي حضرت حسن١۵٩ /  ش١٣٤٣(  دوم  ونيتوالسي در آاپ ي، تامل ي اسالم  انقالب يسو  گر بهيد  يگام
  محمد باقر خرمشاد    ٢٠٩   /استي در س ييگرا تيمعنو:  راني ا ي اسالم و انقالب فوآو
   ٢٢۵ /) س( يني خم  امام دگاهي،در د راني ا ياسالم  ي جمهور ي اساس  قانون يداري پد يستگيبا

   يليخل  محسن
    ييرضا ماليعل          ٢٦٧ /  ١٣۵٧  وري شهر١٧داد يرو  يلي تحل يبررس

  يآد. ر يكين           ٢٩١ / راني ا ي انقالبها يقيب  تط العه مط 
   يشيقر نيفرد: ترجمه

 : رجمه /  منصور معدل    ٣١٩  /)ياسالم با انقالب  قيب  تط ي برا آوشش (  انقالب يها هير نظ
   ييمحمدساالرآسرا

  افسانه        /359  ياخالق  م نظ   به سمياز مدرن:  اسالم  به بازگشت
   ي آشاورز شكر عباس:  ترجمه يآباد نجم

  ميزگرد

 ٩   /ياسالم  انقالب  اهداف  در باب ير  نظ يزگرد چالشهايم

 ديدار
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  يزدي  ي حائر يدار با مهدي د/ ي وحكومت اسالم يني د ، زعامت) س( يني خم  امام  گذرا درباره يتامالت
/٣٨٣  

 ديد گاه

 ٣٨٩/  يلي اردب ي موسو ميد عبدالكريگفتگو با س /    ي اسالم  انقالب اهداف

  اطالع رساني

 چكيده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  )س(خميني   امام  در ديدگاه  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  پديداري بايستگي
 

    خليلي محسن
  
  
  
  
 

 : است ه شد  همديگر آميخته  به  اساسي  قانون  تدوين  از نحوه  دو روايت  مقاله در اين
 بر گفتار و   با تكيه آشورمان  اساسي  قانون  تدوين  رويدادهاي  از چند و چون  تاريخي ـ روايتي١

 ;)س(  خميني آردار امام
   در دستگاه  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون بروز فكر تدوين  از نحوه اي  انديشه ـ روايتي٢

 ).س( خميني  امام انديشه
   جمهوري  اساسي  قانون روند تدوين) س(  خميني  امام  چگونه  آه بايد ببينيم   پرسش با اين

 اند؟  بخشيده  و شتاب  را آغاز آرده  ايران اسالمي
   جامعه  بر آنكه افزون) س (  خميني امام:   قرار است  بدين  پرسش  اين  به  در پاسخ  مقاله فرضيه
   چهار نكته دانستند، براي  مي  اساسي را نيازمند قانون   اسالمي  انقالب  از پيروزي  پس ايران

 ; اساسي  قانون  در تدوين ـ شتاب١:  بودند  قايل  ويژه اهميت
 ;  اسالمي  جمهوري ام  نظ  جانبه  و همه ـ استقرار سريع٢
  امور جامعه  اداره  روال ـ قانونمند شدن٣
 .  مردم  و آراي  حضور عمومي  به  جانبه همه و تاآيد   سياسي  در سرنوشت  ملت  آردن  دخيل- ۴
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 ) س(ی ايران در ديدگاه امام خمينی اسالمی جمهوری قانون اساسی پديداريگبايست

 ) * (یمحسن خليل
  

  درآمد 
 

 نوين ی را به تجديد ميثاقی نياز جامعه انقالب١٣۵٧  بهمن٢٢ ايران در ی انقالب اسالمیپيروز
 ايران نام گرفت، از ی اسالمی جمهوریآه قانون اساساين پيمان تازه . آشكار ساخت

) س(ی از آن در شيوه عمل و انديشه امام خمينیا برد آه بخش عمده ی بهره میا پيشينه
 هستند آه جامعه را از یرسد انقالبها همواره مدعيان نظم نوين یبه نظر م. نهفته است

تفاوت نيست و آنچه آه ظهور سامان اما صرف ادعا بيانگر . گردانند یسامان پيشين متمايز م
. اند  نام نهادهی آه آن را قانون اساسی دارد عبارت است از متن مكتوب و مدونیتر يافته

 را به ظهور برسانند و به آن ی نظم برتریتوانند ادعا یانقالبها با تدوين يك متن مكتوب نوين م
 نظم برتر و ی شوريد و مدعیل ايران نيز بر نظم قبیانقالب اسالم.  ببخشندیوجهه اثبات

 ايران ی اسالمی جمهوری شد آه شكل ملموس و مكتوب آن در قالب قانون اساسیتر نوين
 به همديگر آميخته شده یدر اين مقاله دو روايت از نحوه تدوين قانون اساس. نمايان گشت

 : است
با تكيه بر گفتار و  آشورمان ی تدوين قانون اساسی از چند و چون رويدادهای تاريخیروايت) ١

 ; )س(یآردار امام خمين
 ايران در ی اسالمی جمهوری از نحوه بروز فكر تدوين قانون اساسیا  انديشهیروايت) ٢

 ). س(یدستگاه انديشه امام خمين
 یچگونه روند تدوين قانون اساس) س(یامام خمين: پرسش بنيادين نوشته حاضر چنين است

توان سه پرسش  یدند و شتاب بخشيدند؟ در عين حال م ايران را آغاز آری اسالمیجمهور
 :  نيز مطرح آردیفرع
 انقالب ی جامعه پس از پيروزی برایدر مورد تدوين قانون اساس) س(یانديشه امام خمين) ١

  از چه قرار بوده است؟ یاسالم
 ی در روند اداره امور آشور پس از پيروزیدر مورد جايگاه قانون اساس) س(یامام خمين) ٢

 انديشيدند؟  ی چه میانقالب اسالم
  از چه قرار بوده است؟ یدر مورد تدوين قانون اساس) س(یشيوه عمل و سيره امام خمين) ٣

 : به پرسش بنيادين مقاله بدين قرار است فرضيه يا پاسخ موقت
 را نيازمند قانون ی انقالب اسالمی افزون بر آنكه جامعه ايران پس از پيروزیامام خمين

 :  برخوردار بوده استیا دانستند، چهار نكته نزد ايشان از اهميت ويژه ی میساسا
 ; یشتاب در تدوين قانون اساس) ١
 ; ی اسالمیاستقرار سريع و همه جانبه نظام جمهور) ٢
 ; قانونمند شدن روال اداره امور جامعه) ٣
 .  مردمی و آرایحضور عموم  و تاآيد همه جانبه بهیسياس آردن ملت در سرنوشت دخيل) ۴

 : اين مقاله بر پنج گفتار به قرار زير استوار شده است
  مشروطيت ی آغازين در طرد سلطنت و قانون اساسیگامها) گفتار اول
 ; طرد سلطنت) سخن يك
 ;  مشروطيتیطرد قانون اساس) سخن دو

 ; به شرط اصالح آن  مشروطيتی به قانون اساسینيم نگاه) الف
 ;  جديدی مشروطيت و تدوين يك قانون اساسیحذف قانون اساس) ب

  جديد ی مجلس تدوين آننده قانون اساسی برایعنوان ياب) گفتار دوم
 ; مجلس مؤسسان) سخن يك
 .  ديگر بدون نام مؤسسانیمجلس) سخن دو
  جديد به عنوان مجلس تدوينگر ی قانون اساسیمجلس خبرگان بررس) گفتار سوم
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  ايران ی اسالمی جمهوریيت فقيه در قانون اساسگنجاندن اصل وال) گفتار چهارم
   و مساله متمم و اصالح آن ی تصويب قانون اساسیهمه پرس) گفتار پنجم

 
  مقدمه 

 
 . است) **( و خود يك قدرت مؤسس یبه نظم استقرار يافته قبل  است نسبتی پيمان شكنی نوعیهر انقالب

  آارل فريدريش 
 

 بود آه سلطنت نامشروط و بدون قيد را ی قانون اساسیوعثمره انقالب مشروطيت در ايران، ن
تا .  ش١٢۵٨ مشروطيت مصوب سال یقانون اساس. به سلطنت مشروط و مقيد تبديل آرد

 آشور شمرده ی و حقوقی و هنجار اساسی، متن برتر قانونیبه لحاظ حقوق.  ش١٣۵٧ سال
 دوم، از همان یبل سلطنت پهلو و بپاخاستن مردم در مقایبا آغاز روند انقالب اسالم. شد یم

 .  مشروطيتیسلطنت و قانون اساس:  دو چيز ممكن نيستیآغاز معلوم شد آه ابقا
 آه بر آشور حاآم خواهد شد مشخص بود و نه نحوه تغيير یدر آغاز انقالب، نه نوع نظام

 : بايد واقعا به دست مردم اداره شود  اين بود آه مملكتیاما نظر نهاي; یقانون اساس
 برقرار ی اسالمی و جمهوری ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموآراسیبا قيام انقالب

 مردم امور مملكت را اداره ی مرآب از منتخبين واقعی يك مجلس ملیدر اين جمهور. شود یم
 ) ١. (خواهند آرد

 سخن ی اسالمی نظام جمهوری بود آه به صراحت از حذف سلطنت و برپايیاين نخستين بار
، آيا باز هم به ی اسالمیبه جمهور اما هنوز معلوم نبود آه با تغيير حكومت. آمد یان مبه مي

 :  مشروطيت عمل خواهد شد يا خير؟یقانون اساس
 با ی آه رضا شاه و شاه فعلیهاي و حذف ماده...  است ی اسالمی جمهوریهدف ما برقرار

 ) ٢. (مشروطهاند و حذف مواد مربوط به سلطنت  سرنيزه در قانون گنجانده
 : شد ی می غير قابل برگشت مسلم تلقیبه طرز در اين دوران فقط حذف سلطنت

دانند  یاينها هم همه م...  است ی مخالف قانون اساسیسلسله پهلو اصال اساس سلطنت
، اگر او ی بر خالف قانون است، اصل مخالف قانون اساسیآه اصل اساس سلطنت پهلو

 مخالف قانون بود، سلطنت پسرش هم مخالف ینت پهلو بود، سلطیمخالف قانون اساس
اين سلسله از ... شاه نيست   استی آه خالف قانون اساسیشاه...  است یقانون اساس

 آه اينها انجام یاش هر آار  آار آمدند و دنبالهی رویسالطين به اصطالح برخالف قانون اساس
 ) ٣. ( استیبدهند خالف قانون اساس

 و طرح ی آه در روند خيزش انقالبیز به مرور و همزمان با پيشرفتهاي نيی بعدیدر گامها
در اين مقاله با . گشت ی اتخاذ می بعدی مقتضیشد، تصميمها ی سلطنت پيدا میبرانداز

 اين روند توضيح داده یگير  شكلیچگونگ) س( حضرت امامیها استفاده از بيانات و نوشته
 سلطنت، ی را فرض آنيم و نام آن را براندازیا يرهاگر دا:  چنين استی اصلیمدعا. خواهد شد

 ی نوين جمهوری مشروطيت و درانداختن طرح قانون اساسی قانون اساسیهنجارساز یب
 وجود ی آوچكتر و هم مرآزیها  بناميم، خواهيم ديد آه در درون اين دايره بزرگ دايرهیاسالم

 : ها عبارت است از  اين دايرهی اسام.اند  همپوشاننده يكديگر را دربرگرفتهیدارد آه به طرز
 ; دايره حذف و طرد سلطنت) ١
 ;  مشروطيتیدايره حذف و طرد قانون اساس) ٢
 ;  جديدیدايره طرح و تدوين قانون اساس) ٣
 ;  جديدیدايره مجلس مؤسسان به عنوان تدوينگر قانون اساس) ۴
 ;  جديدیدايره مجلس خبرگان به عنوان تدوينگر قانون اساس) ۵
 ;  جديدیدايره طرح اصل واليت فقيه به عنوان محور قانون اساس) ۶
 .  جديد و قول به رفع آن در متممیدايره اذعان به ايراد و اشكال موجود در قانون اساس) ٧

 .  گفتار خواهد بودیمقاله حاضر با توجه به موارد ياد شده شامل پنج گفتار و يك پ
  مشروطيت یلطنت و قانون اساس آغازين در طرد سیگامها) گفتار اول
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 طرد سلطنت : سخن اول
 را بر حذف آامل سلطنت از آشور ی و خيزش مردمیبنياد انقالب اسالم) س(یامام خمين

 بدون ی تمام و حتی بود آه حضرت ايشان با پافشاریترين مورد گذاشتند و شايد اين برجسته
 : دنبال آردند فشردند و تا به آخر نيز ی بر آن پاینشين يك گام عقب
باشد و ملت قاطبتا بر  بايد مطابق با آرا ملت  استی آه مستندش قانون اساسیرژيم سلطنت
 ) ۴. ( بايد از بين برودی محكوم است و به آلیبنابراين رژيم سلطنت. اند  دادهیخالف آن را

 :  بودی اسالمی نظام جمهوری برپايی برایا حذف سلطنت مقدمه) س(یدر نظر امام خمين
...  استیسلسله پهلو  سلطنتی و سرنگونی ما برچيده شدن رژيم سلطنتیهدف اسالم
 یما اين پيشنهاد را در آتيه نزديك به آرا عموم...  است ی اسالمی ايران جمهورینظام حكومت

 ) ۵. (آنيم یرسما مراجعه م
از  آه یا  و حاشيهی نه يك نظر فرعیدر مورد حذف رژيم شاهنشاه) س(نظر حضرت امام

هرگز :آردند ی و عام با آن مخالف بودند و آن را طرد می ايشان بود آه به طور آلیاهداف اصل
 ) ۶. (سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود

آردند و  ی مشروطيت نيز مستند میخود را به نص صريح قانون اساس  مخالفتیايشان حت
در عين حال ايشان سلطنت را از ) ٧. (ددانستن ی می را از ابتدا غيرقانونیسلطنت پهلو

 آردند و وظيفه مردم دانستند آه خود زمامداران خويش را یاعتبار تلق یاساس و بنيان ب
 : انتخاب آنند

 هست؟ بايد مردم ی چیرژيم سلطنت...  بوده ی از اول يك چيز غلطیاصل رژيم سلطنت
 ) ٨. ( را تعيين آنندیخودشان يك آس

; دانستند ی بنيان سلطنت را در گرو دو اصل می بسيار، ابقایوشياربا ه) س(یامام خمين
 :  آهی اينكه مردم سلطنت را بخواهند، در حالیيك

 آه به اعليحضرت آن را ی است الهیيك موهبت گويد آه سلطنت ی میهمان خود قانون اساس
 مردم بايد .خواهيم عمل بكنيم به آن یخوب حاال ما همين ماده را ما م... دهند  یمردم م

آنيم آه سلطنت ايشان را آيا  یسؤال م سلطنت را بدهند به شاه، ما از سرتاسر اين ملكت
 ) ٩. (شما داديد به ايشان؟ هيچ آس جواب آره ندارد

 در چهارچوب قانون یو همچنين در پاسخ به اين پرسش آه آيا در صدد حفظ نظام سلطنت
 : فرمايند ی هستيد، میاساس

 به آرا مردم را پيشنهاد ی متكی است و من جمهوریار حكومت اسالمملت ايران خواست
 بيش از يك ی است آه ملت ايران طی چيزی يا نظام شاهنشاهیام و سلطنت پهلو آرده

 ) ١٠. (اند  آردهیسال گذشته عموما آن را نف
 اخالف خود را داشته یبرا  و تعيين سرنوشتیگير حق تصميم ديگر اينكه اسالف يك ملت

 : ند آه ندارندباش
ساآن هستند   هستند آه بالفعل و در حال حاضر اين جمعيت در اين مملكتیيك جمعيت ملت

آيند معنا  ی آه بعدها میبه اشخاص  آه نسبتیهمان طور...  اين مملكت هستند یو از اهال
ند، آ ی را، سلطنت را اعطا میآند يك چيز یاگر گفتند ملت ايران اعطا م... ندارد اين مطلب، 
هر ملت آن وقت ملت است آه موجود . آند نيست ی آه بعدها وجود پيدا میعبارت از آن ملت

 ) ١١. (بالفعل است
 : اند  نيز فرمودهیا ، در تاآيد بر چنين عقيده)س(حضرت امام

 داده بودند به ايشان، به آن ی آه در آن وقت رای آنهايیبسيار خوب به حسب قانون اساس
 آه یبه اين آدم بودند، نسبت  آه در آن وقتیبه آن اشخاص  اما نسبتآدم، او شد سلطان،

 داده ی داده بودند، حاال ملت ايران نيستند، رایبر فرض اينكه را.  ندادندیحاالست آه را
 آارش، نه خودشان االن یبودند، خودشان پوسيدند و رايهايشان هم پوسيد تمام شد رفت پ

 ) ١٢. ( آنها دارندیهستند نه را
 و باطل یآردند آن بود آه خود سلطنت از پايه و اساس ملغ ی آه ايشان مطرح میاصل ديگر
 مشروطيت مستند آنيم باز هم بطالن آن ی اگر بخواهيم آن را به قانون اساسیاست، حت

 ) ١٣. ( استی اين آدم يك آدم ياغیبه حسب قانون اساس: معلوم است
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 :  وارد آردیاساس را به زور در قانون یتوان چيز یزيرا نم
 سلطنت ی برداشتند و جايش يك مواد ديگر گذاشتند يعنی آه از قانون اساسیاين مواد

 نبود ی سرنيزه بود، قانونیاش رو قاجاريه را گفتند نه و سلطنت اينها را گفتند آره، آن همه
 ) ١۴. (اينها

 توارث ید و آن را مبنا مردم را به زور سرنيزه به آنان تحميل آریتوان حق قانون یهمچنين نم
 : ، بنابراين) ١۵(قرارداد 

شاه نشده است تا استعفا بدهد، او بايد   ملتی اينكه به واسطه رایشاه بايد آنار برود برا
  ) ١۶. (آنار برود

 
  
  

   مشروطيت یطرد قانون اساس) سخن دو
 

 به شرط اصالح آن   مشروطيتی به قانون اساسینيم نگاه) الف
 از ابتدا با قاطعيت در مورد آن یبنيادين بود آه رهبر انقالب اسالم یسخن حذف سلطنت

در ابتدا سخن .  مشروطيت متفاوت بودیسخن گفتند، اما نحوه برخورد ايشان با قانون اساس
 استناد آرد و با حك و اصالح آن را ی از آن قانون اساسیتوان به بخشهاي یبر سر آن بود آه م

 : اجرا نمود
 ی رضاخان در آن وقت طوری مرحله پيش از آودتا- ١: و مرحله داشته است دیقانون اساس

 را بدهند از اين یاند طرح حكومت اسالم توانسته یها و مسلمين نم یبوده است آه ايران
 قاجار و پيش از قاجار بر اين شدند آه قوانين وضع شود و ی تقليل ظلم استبدادهایبرا جهت

 اين مسائل شده یبين در عين حال در قوانين پيش. رآيدبه صورت سلطنت مشروطه د سلطنت
 استناد یتوانيم به متمم قانون اساس یآنيم م ی را آه االن ما مطرح میتمام مسائل. است
 رضا شاه انجام ی آه پس از آودتایا  مرحله-٢. یاين يك مرحله است از قانون اساس. آنيم

 یا شاه آودتا آرد و به دنبال او قضايايدر آن وقت رض.  اضافه شدیگرفت و به قانون اساس
 ی قانون اساسی گرديد آه رضا شاه با قدرت سرنيزه و قلدریواقع شد و باالخره به اين منته

به هيچ وجه با او   تاسيس آرد و ملتیرا تغيير دهد و يك مجلس مؤسسان با زور و قلدر
 را ی از قانون اساسیواد در آن نداشت می آه ملت هيچ گونه دخالتیدر مجلس. موافق نبود

 یبنابراين قانون اساس.  را تصويب نمودیتغيير داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلو
تواند مستند ما  یايم م  آه ما مطرح آردهی همين مسائلیدر مرحله اول با حفظ متمم آن برا

اشته و اين  اصال قانونيت ندیدر مرحله دوم مساله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلو. باشد
 ) ١٧. ( بر اين مملكت تحميل شده استیسلسله برخالف قانون اساس

اعتبار ) س(ی آه با اسالم مغايرت داشت اصال از نظر امام خمينی از قانون اساسیبخشهاي
اپس بايد به ) ١٨. ( نداردی بدون اصالحات از نظر من اعتباری فعلیقانون اساس: نداشت
 :  را اصالح آرد آه با قوانين اسالم سازگار باشد مشروطيتی قانون اساسیا گونه

آنيم هر مقدارش موافق با قانون  ی نظر میآنيم، يعن ی را تصفيه می قبلیقانون اساس
آنيم و هر مقدارش آه مخالف با قانون اسالم است آن را حذف  یاسالم است آن را حفظ م

 ) ١٩. (خواهيم آرد
  جديد یانون اساس مشروطيت و تدوين قیحذف قانون اساس) ب

 آينده آشور ی ايشان برایاعالم آردند آه حكومت پيشنهاد) س(یپس از آنكه امام خمين
: آن را اينگونه تعريف آردند) ٢٠( گذاشته شود، ی است آه بايد به آرا عمومی اسالمیجمهور

 ) ٢١. ( به قانون اسالمی، متكی، و اسالمی به آرا عمومی متكیحكومت جمهور
:  مناسب آن دانستندی را نيز مشروط به تدوين قانون اساسیل چنين نظام نوينايشان تشكي

 ) ٢٢. (باشد ی است آه قانون اسالم می متكیا ی بر يك قانون اساسیلكن اين جمهور
 :  ديگر نيز تكرار فرمودندیو اين سخن را چند جا
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 ی قانون اساس است چونی به آرا اآثريت مردم و اسالمیبه واسطه اتكا  استی جمهور- ١
 ) ٢٣. ( اسالم استیآن عبارت از قانون اساس

 ) ٢۴. ( برقرار خواهد شدی و قوانين اسالمی به آرا عمومی متكی اسالمی جمهور- ٢
توانست پابرجا بماند و به  ی در ايران نمی ديگر رژيم سلطنتیآشكار بود آه در چنين شرايط

 از حيز ی اسالمی گذاشتن جمهوری را مشروطيت نيز با اعالم بهیدنبال آن قانون اساس
 نياز داشت آه بتواند امور ی جديد مجلسیدر نتيجه اين جمهور. شد یانتفاع ساقط م

 :  اين مجلس انتخاب نشده بودی برای حكومت آينده را مشخص آند اما هنوز نامیاساس
  و مسائلیبعد مجلس جزئيات نوع جمهور. ، مجلس تشكيل خواهد شدیدر حكومت جمهور

 ) ٢۵. (مربوط به آن را تعيين خواهد نمود
: گرفت یآرد آه از قوانين اسالم نشات م ی می طراحیبايست قوانين ی میچنين مجلس

 یبرا) س(حضرت امام) ٢۶. ( است آه قوانين اسالم استی بديهیقانون چنين جمهور
ه ميان  جديد سخن بی، به صراحت از تدوين قانون اساس١٣۵٧  ماهی د١٠نخستين بار در 

 : آوردند
 مردود یشناسد، چون از نظر ملت رژيم سلطنت ی می آه رژيم ايران را سلطنتیقانون اساس

 ) ٢٧. ( تدوين شودی جديدیاست، از اعتبار ساقط است و بايد قانون اساس
توان از  یمعتقد بودند آه م) س( را نيز بايد مد نظر داشت و آن اينكه حضرت امامیا اما نكته
 جديد استفاده آرد زيرا قانون ی مشروطيت در قانون اساسی اصول قانون اساس ازیبسيار
 به آن ی داشت آه موافق اسالم بود و در رژيم پهلوی مشروطيت اصول مغفول عنهیاساس
 : شد، اما امكان به اجرا درآمدن آنها بود یعمل نم

 آه ی قانونگويد هر ی می هم آه هستش متمم قانون اساسی فعلیدر همين قانون اساس
خواهيم درستش آنيم منتها  یما هم همين را م. برخالف قوانين شرعيه باشد قانون نيست

 ) ٢٨. (خواهيم عمل آنيم یعمل نشده، ما م
 یشود آه ايشان به طور مطلق با قانون اساس یاستفاده م) س(یاز اين سخن امام خمين

انقالب . ول اسالم مغايرت نداشتمشروطيت مخالف نبودند چون اين قانون به طور آامل با اص
 با نام اسالم به پايان یديدند انقالب یصالح نم) س(حضرت امام.  بودی اسالمیايران انقالب

 از ی مشروطيت آه برخی اصال به قانون اساسی اعالم شود ولی اسالمیبرسد، جمهور
 مشروطيت ی قانون اساسیاز طرف.  از آن بود توجه نشودی جزئیمسلمات اسالم

 نوين يك امر ی يك حكومت جديد نبود، بنابراين تدوين قانون اساسی همه نيازهایاسخگوپ
 یشد آه حقوق اساس ی بايد تدوين می جديدیقانون اساس. شد ی می و بايسته تلقیحتم
بود، از تجربه  یداد، با عصر خويش سازگار م ی بنياد آن را تشكيل می فردی و آزاديهایبشر

 مثبت قانون یها برد و نهايتا از جنبه ی سود می نويسین اساسپيشينيان در امر قانو
 : آرد ی استفاده می قبلیاساس

بايد آنار   از چيزهايش آه مخالف با اسالم استی بايد مطالعه بشود، بعضیقانون اساس
 را بايد یاصوال قانون جديد.  مناسب باشدی فعلی زندگیالبته اين بايد برا. گذاشته شود

 ) ٢٩. (باشيم ی می جديدیاآنون مشغول تهيه قانون اساس.. .تدوين آنيم 
 :  شده بودی تلقی تا اين زمان دو مورد قطعیبه طور آل

 ;  مشروطهی حذف سلطنت و قانون اساس- ١
  .  جديدی تدوين قانون اساس- ٢
 

  جديد ی مجلس تدوين آننده قانون اساسی برایعنوان ياب) گفتار دوم
  مجلس مؤسسان ) سخن يك

 
 تدوين قانون ی به نام مجلس مؤسسان برای نخستين بار از مجلسیبرا) س(یامام خمين

 :  جديد نام بردندیاساس
 آه خرابكار نباشند یآسان.  مجلس مؤسسان بدون مهلت انجام خواهد گرفتیانتخابات برا

 ) ٣٠. ( دارندیحق را
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 و تنها یان خوددار از ذآر عنوان مجلس مؤسسی بعدیها  مصاحبهیدر برخ) س(یامام خمين
 :  واژه مجلس اآتفا آردندیبه يادآور

 ی اين جمهوری آن را انجام خواهند داد و قانون اساسینمايندگان ملت در مجلس مراحل قانون
 ) ٣١. (را تدوين و تكميل خواهند آرد

 ی يعن١٣۵٧  ماهی د٢٢ در تاريخ ی انقالب اسالمی آه در مورد تشكيل شورایاما در پيام
 دادند، به صراحت از مجلس مؤسسان و وظيفه ی انقالب اسالمیيك ماه پيش از پيروزدقيقا 

 : آن نام بردند
 : دولت جديد موظف به انجام مراتب زير است

 جديد ی تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم به منظور تصويب قانون اساس- ١
 ; ی اسالمیجمهور

 ) ٣٢. ( جديدیسسان و قانون اساس انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤ- ٢
تشكيل .  آردندی بودن آن معرفی را اسالمیترين شرط تدوين اين قانون اساس یو بنياد

 :  انقالب و دولت موقت دانسته شدیمجلس مؤسسان از وظايف شورا
 ايجاد آند آه آن حكومت موقت، مجلس ی انقالب يك حكومت موقتیهدف اين است آه شورا

 ) ٣٣. ( و بعد بقيه آارهای تصويب قانون اساسیس آند برامؤسسان را تاسي
 رژيم بيش از پيش آشكار یها  از ايران خارج و متزلزل شدن پايهیپس از آنكه محمدرضا پهلو

 تهيه یبرا دولت موقت: تر گشت صريحتر و اميدواريها افزون) س( حضرت امامیشد، پيامها
 ) ٣۴. (شود ی می معرفیمقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زود

 یبه آشور و استقبال بسيار شكوهمند از ايشان، در سخنران) س(یبا ورود امام خمين
 را به عهده مجلس مؤسسان یمشهور خود در بهشت زهرا، امر تدوين قانون اساس

 بازرگان به ی مهندس مهدی آه به مناسبت معرفیسه روز بعد در سخنان) ٣۵. (گذاشتند
 : وقت ايراد آردند باز هم بر تشكيل مجلس مؤسسان تاآيد نمودند دولت میوزير سمت نخست

 تشكيل بدهد آه هم به اين آشگفتيها خاتمه یآنيم، موقتا دولت ی می را معرفیرئيس دولت
 آه مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را یبدهد و هم يك مساله مهم

 ) ٣۶. (سيس بشوددرست آند و مقدمات آن را درست آند و مجلس مؤسسان تا
 بر تشكيل مجلس مؤسسان از ی ايشان وظايف دولت را مبنیوزير در متن حكم نخست

يك هفته قبل از . گوشزد آردند) ٣٧( نظام جديد، یمنتخبين مردم جهت تصويب قانون اساس
 خارج شده ی آه افسار آليه امور از دست متوليان رژيم سلطنتی زمانی انقالب اسالمیپيروز

 جديد زمان خواهد برد، با یبا علم به اينكه تدوين قانون اساس) س(یم خمينبود، اما
اعتبار شدن آن را فقط منوط به  ی مشروطيت دادند و بی به قوت قانون اساسی رایهوشيار

 :  اعالم آردندیانتخابات عموم
ف نداده  بر خالی از موادش آه به زور در او وارد شده است تا ملت رایاين قانون غير از بسيار

 ) ٣٨. ( استیبه قوت خود باق است
حمايت آنند و   هم از مردم خواستند تا از دولت موقتی انقالب اسالمیچهار روز قبل از پيروز

توان هم در  یواژه موآلين را م) ٣٩. (مجلس موآلين ملت را هر چه زودتر سر و سامان دهند
 آه بعدها به نام ی مجلسیا مجلس مؤسسان صادق دانست و هم در مورد اعضیمورد اعضا

 مردم از دولت یبه طور مكرر خواستار حمايت جد) س(یامام خمين. خبرگان مشهور شد
 :  شدندی تدوين قانون اساسیبرا موقت
 جديد را به یتا قانون اساس...  آنيد، من پشتيبان او و شما پشتيبان او یخود پشتيبان از دولت

 ) ۴٠. ( ملت تثبيت آندیرا
 به ١٣۵٨ فروردين ١٢، ملت ايران در تاريخ ١٣۵٧  بهمن٢٢ در ی انقالب اسالمیوزپس از پير

 ١٣۵٨ فروردين ١١در اعالميه ) س(یامام خمين.  دادندی آری رای اسالمیاتفاق آرا به جمهور
 صادر آردند با نام بردن از مجلس مؤسسان خواستار برداشتن یآه به مناسبت همه پرس

 : دندش  ملتی از سوی بعدیگامها
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 خود در مجلس مؤسسان، قانون ی را برداريد و با فرستادن طبقه فاضله و امنای بعدیقدمها
 ی برای دهيد تا مجالی امت رایبه امنا...  را به تصويب رسانيده و ی اسالمی جمهوریاساس

 ) ۴١. (بدانديشان نماند
 شده بود، استقرار یاسبه تاخير افتادن تدوين قانون اس  آه تا اين زمان باعثیا تنها مساله

يافت و وقت آن بود آه حكومت و   حاآميتیپس از استقرار نظام، ساختار نوين. نظام جديد، بود
شد مگر با تدوين قانون  ی اآمل آلمه مستقر شوند و اين مقصود حاصل نمیبه معنا دولت
يق آنند آه اين در اين مرحله امام با تمام توان به ميدان آمدند تا مردم را تشو.  جديدیاساس

 آند، مهيا یريز ی جديد را پی آه قانون اساسی تشكيل مجلس مؤسسانیبار خود را برا
 : سازند

 مجلس مؤسسان ی آه در پيش داريم برایشما جوانها و شما مرد و زن ان شاءاهللا در انتخابات
يين آنيد با عشق و عالقه تع...  را آنها بايد تصويب آنند ی اسالمی جمهوریآه قانون اساس

 اينكه بروند در مجلس یاشخاص فاضل، اشخاص امين را، اشخاص متدين امين فاضل را برا
 ) ۴٢. ( را تصويب آنندی اسالمی جمهوریمؤسسان و قانون اساس

 هر ی آگاهیآردند و برا یامام با تكيه و تاآيد تشكيل اين مجلس را به طور مكرر خاطرنشان م
 از تاآيدات یبرخ. شدند یآه قرار بود انتخاب شوند متذآر م را یچه بيشتر مردم صفات افراد

 : ايشان بدين قرار است
 ;  ملت، نه چپگرا و نه راستگرایافاضل و امنا) ١
 ; ارج گذاران به اسالم ) ٢
 ; آنند ی آه مصالح اسالم و مسلمين را فروگذار نمیآشور خواهان و آسان) ٣
 ; تگرا و از خودمان باشند، متدين، نه چپ رو نه راسیصد درصد مل) ۴
 ;  ملتی و امين و فضالی اسالمیوآال) ۵
 ) ۴٣. (دانشمند و وفادار به ايران و متعهد به اسالم و دارندگان صراط مستقيم) ۶

 اين مجلس به مردم بشارت دادند آه شايد ی اعضایضمن تاآيد بر ويژگيها) س(یامام خمين
 : افراد صالح را به آنان معرف آنند

روند اشخاص امين باشند،  ی آه در مجلس مؤسسان میمجلس مؤسسان بايد اشخاص یبرا
 یاشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند گرايش نداشته باشند به چپ و راست، مل

 آه مجلس مؤسسان بنا شد به پا یوقت... باشند، مستقل باشند، فكرشان مستقل باشد 
 را ی بكنم اشخاصیآن وقت من به شما معرف آه صالح باشد بفرستيد و شايد در یشود وآيل

 ) ۴۴. (آه صالح هستند
 و گسترده خود در انتخابات یخواستند با حضور جد از ملت) س(یافزون بر اين، امام خمين

) ۴۶. ( نگذارندیو از بانوان نيز خواستند آه صحنه را خال) ۴۵(مجلس به تشكيل آن آمك آنند 
 : ام هر چه سريعتر پابرجا گردد آن است آه ساختار نظیاين همه برا

ما قانونمان باز، چيز نشده .  نداردیاالن استقرار.  مستقر بشودی اسالمیشاءاهللا جمهور ان
 ) ۴٧. (است، تصويب نشده است

 آه در سايه آن یآنند، وحدت ی آه در آشور وجود داشت اشاره میامام بويژه به وحدت
آنند آه بايد در آار تدوين قانون  ی تصريح متوان به نحو احسن نظام را تثبيت آرد و یم

خويش  الزم است ملت مبارز ايران هر چه زودتر سرنوشت آينده مملكت:  تسريع شودیاساس
 ) ۴٨. (را به دست گيرد

  ديگر بدون نام مؤسسان یمجلس) سخن دو
 در اين ی گوناگونیدر مورد تشكيل مجلس مؤسسان، نظرها) س(پس از تاآيدات حضرت امام

 انتخاب افراد واجد صالحيت، تعداد آنان، ینحوه تشكيل اين مجلس، چگونگ; مينه ابراز شدز
انجامد،  ی در آن به طول می آه تدوين قانون اساسی تشكيل مجلس، مدتیمدت مورد نياز برا

انداخت و به نظر  ی را به تعويق می بود آه تدوين قانون اساسیگير از جمله مشكالت زمان
بدين جهت .  بودی طرح اينگونه مشكالت و مناقشات مخالف با هدف اصل)س(یامام خمين

 : نخستين تشكيك را در اين مورد وارد ساختند
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بايد چراغ برداريم و ...  درست آنيم ی، مجلس مؤسسانیحاال اگر ما بخواهيم يك مجلس
 جهات  باشد،ی آه ملی آه امين باشد، يك آدمیبگرديم اين ور، آن ور ببينيم تازه يك آدم

 نداشته باشد، خدمتگزار به اسالم باشد، خدمتگزار به ی نداشته باشد، جهات غربیشرق
 ) ۴٩. (آشور باشد، اين را بايد چراغ برداريم از اين ور به آن ور بگرديم پيدا آنيم

ذهنيت ) ۵٠. ( هم در آار نباشدی امكان دارد مجلس مؤسسانیو سپس اعالم آردند آه حت
 به آار برده ی آه در فرمان به مهندس بازرگان در مورد تصويب قانون اساسیهاي ايشان در واژه
 : شد یبودند، معلوم م

 انقالب مشغول تدوين و تكميل آن هستند ی طرحهای را آه شورایاز اين رو طرح قانون اساس
 ی انقالب رسانده و هر چه زودتر در اختيار افكار عمومیبا سرعت تكميل و به تصويب شورا

نماييد  ی آه تعيين می اقشار ملت در مدت محدودیريد تا همه صاحبنظران و تمامبگذا
 ) ۵١. (پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند

امام معتقد بودند در عين سرعت و مدت زمان محدود، از تشكيل مجلس مؤسسان عريض و 
 مردم گذاشته شود یم به را مدون هی شود و در نهايت قانون اساسیطويل هم بايد خوددار

 :  دو چندان داشتی مهم بود آه از نظر امام اهميتی اين مراحل همه مشروط به شرطیول
 ی اسالمی شود آه تمام اين مراحل در اسرع وقت انجام گيرد تا ارآان حكومت جمهوریسع

 ) ۵٢. (استقرار يابد
 در مقابل نظر ايشان یهاي یجوي به اين نتيجه رسيدند آه معارضه) س( آه حضرت امامیزمان

.  مؤسسان نام بردندی نخستين بار به طور صريح از نمايندگان به جایبه وجود آمده است، برا
 :  با آن عرض و طول توطئه و خطر استیايشان معتقد بودند تشكيل مجلس مؤسسان) ۵٣(

 به بحث و  را به تعويق بيندازند يك سال، دو سالیتوطئه اين است آه تصويب قانون اساس
 ) ۵۴. ( گنديده به هم متصل بشوند و اساس اسالم را از بين ببرندیها شور قرار بدهند و ريشه

 ی تعويق تصويب قانون اساسی خود به خود به معنایزيرا تشكيل چنين مجلس مؤسسان
 : است و اين تعويق

 متصل بشوند  ما در داخل، در خارج با همیگر در مرزها شود آه اشخاص توطئه یموجب اين م
 ) ۵۵. ( و اصل اساس را پايمال آنندیو با اتصال با هم اصل قانون اساس

 با نام ديگر ی از جانب ملت، بين مجلس مؤسسان و مجلسی آه از حيث نمايندگیدر حال
 :  وجود نداردیتفاوت

 اين است آه مردم منتخبين خودشان را تعيين آنند و اين فرق ندارد یمجلس مؤسسان برا
 ) ۵۶. (باشد  ولتیآن آه طرح فعلبين 

 : شود یدرباره طرد مجلس مؤسسان چنين بيان م) س(یترين سخن امام خمين شديداللحن
لكن اگر آن مجلس مؤسسان با طول و عرض و عمق آه دو سال سه سال بايد طول بكشد تا 

ز اين قانون تصويب بشود اگر آن طرح را ما بخواهيم از اين روشنفكران غربزده آه بعض ا
خواهند رژيم سابق را  ی آه می روشنفكر هستند، از اين مزدوران با توجه، از آنهايیقشرها

 آه یشود، از آنهاي ی آه از آن طرف مرزها به آنها آمك میبرگردانند و يا شبيه آن را، از آنهاي
 آه از یهايدانند، از آن ی آه اسالم را آهنه میدهند به آارگرها آه آار نكنند، از آنهاي یمزد م

 آه آنها با شيطنت طرح آردند یترسند، اگر ما بخواهيم به تعويق بيندازيم و آن طور یاسالم م
 ) ۵٧. ( آشور خودمان فاتحه بخوانيمی اسالم فاتحه بخوانيم بايد برایاالسف بايد برا مع

ز هم  را الهام گرفته از شياطين غرب دانستند و بایو طرح مجلس مؤسسان با چنين ويژگيهاي
 ی را خطریايشان در عين حال چنين مجلس.  تاآيد آردندیبر تسريع در تصويب قانون اساس

 همچنين اذعان آردند مجلس ۵٨.دانستند) عج(و امام زمان) ص( اسالم و رسول اهللایبرا
 تشكيل شود باز نمايندگان خود ملت هستند ی تصويب قانون اساسیبرا  آه قرار استیديگر

 را نيز بر مجلس مؤسسان یامام اشكال ديگر. مجلس مؤسسان تفاوت نداردبا  و از اين جهت
ما :  نيستيمی است و ما نيازمند حقوقدان غربی غربیوارد دانستند و آن اينكه چنين مجلس

 ) ۵٩. ( بنويسيم، از غرب بيايند نظر بدهندیخواهيم قانون اسالم یم
 ی با نام ديگر تفاوتین و مجلسهر چند آه از حيث وآالت، بين نمايندگان مجلس مؤسسا

 : قائل نبودند
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 است؟ یمگر مجلس مؤسسان چ... خواهيم  ینگويند آه ما مجلس مؤسسان آوچك را نم
آنند بايد بنشينند و قانون را مالحظه  ی آه مردم آنها را انتخاب میجز اين است آه اشخاص

به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت   حتما ششصد نفر، هفتصد نفر باشند تا نوبتآنند؟ بايد
 ) ۶٠(پنجاه نفر را تعيين آنند، اينها وآيل ملت نيستند؟ 

 :  بوده استیاز اول هم قرار بر چيز ديگر) س(یواال به زعم امام خمين
 شما بشود،  هم درستیها آم بشود گفتيم يك مجلس  خاطر اينكه اين نق نقیما برا

قاعده اين ...  باشيد یخواهد غرب ی دلتان میاگر خيل. اسمش را مجلس مؤسسان بگذاريد
بعد به آنها بگوييم اين را . بود قانون را بنويسيم، منتشر آنيم، در همه بالد و همه مردم ببينند

 ) ۶١. (خواهيد يا نه؟ رفراندم آنيم یم
 آه با دو ماه یيك چيز: اره صريح آردند اشیو باز هم به تسريع در امر تدوين قانون اساس

 ) ۶٢. (شود اصالحش آرد، به دو سه سال سه چهار سال طولش بدهند یم
 مخالف یسرانجام تشكيل مجلس مؤسسان به دليل اتالف وقت و احتمال اتحاد نيروها

 آه در تغيير ی از داليلیيك.  نظام آامال مردود اعالم شدی و امكان براندازی اسالمیجمهور
 بود آه در یديدگاه حضرت امام در مورد مجلس مؤسسان تاثير داشت مخالفتها و موافقتهاي

اوال تدوين : هواداران تشكيل مجلس مؤسسان معتقد بودند آه. شد یاين خصوص اظهار م
ثانيا اگر . آيد و مستلزم تخصص و مهارت بسيار است ی برنمی از عهده هر آسیقانون اساس

 جهان نيز قرار ی را تدوين آند، مورد تاييد ساير آشورهایاسمجلس مؤسسان قانون اس
اوال تشكيل مجلس : مخالفان تشكيل مجلس مؤسسان معتقد بودند آه. خواهد گرفت

.  موجود نيستی است آه در حال حاضر و در چنين شرايطیمؤسسان نيازمند ضوابط و قوانين
 و ی، خونريزید انقالب، جنگ روانض:  استیا ثانيا آشور هم در اين زمان دچار شرايط ويژه

 سپرد آه ی را به دست رويدادهايیتوان سرنوشت تدوين قانون اساس یبنابراين نم; جدال
 هم در نظر بگيريم و تدوين قانون یثالثا در عين حال اگر مهلت.  آشفته ساز هستندیهمگ
 بنابراين در ۶٣. استیا  را منوط و محدود به زمان خاص آنيم خود شرط محدود آنندهیاساس

 : یچنين شرايط
 انقالب آه در حضور امام در قم تشكيل شد، ی دولت موقت و شورایدر جلسه مشترك اعضا

 وقت، از تشكيل مجلس مؤسسان صرف نظر ینظر اول اينكه به علت آم: دو نظر مطرح گرديد
ب موعود به نظر ديگر اينكه به ترتي.  به رفراندم گذاشته شودینويس قانون اساس گردد و پيش

باالخره با .  تشكيل گرددی و تصويب قانون اساسیملت مجلس مؤسسان به منظور بررس
 معروف ی قانون اساسیمقرر گرديد مجلس بررس) س(یتصويب اآثريت و موافقت امام خمين

، به ی بعد از بررسی قانون اساسی تشكيل گردد و طرح پيشنهادیبه خبرگان با تعداد آمتر
  ) ۶۴. ( شود گذاشتهیهمه پرس

 
  تدوينگر   جديد به عنوان مجلسی قانون اساسیمجلس خبرگان بررس) گفتار سوم

 
 ياد ی، از خبرگان اسالم١٣۵٨ خرداد ٢۵ شديداللحن یاول بار در سخنران) س(یامام خمين

 استفاده آردند یآردند و در آن ضمن مخالفت مجدد با تشكيل مجلس مؤسسان از نام ديگر
دليل آن را هم در ) ۶۵. ( متعهد بودی و علمای اسالمی، روحانیسالمآه همان خبرگان ا

 :  ديگر چنين مطرح آردندیجاي
 درست یخواهيم يك مملكت غرب یما نم. بكنيم  درستیخواهيم يك مملكت اسالم یما م

 امريكا را یبكنيم، ما قانون اساس خواهيم درست ی مسكو را آه نمیما قانون اساس... آنيم 
 ) ۶۶. ( اسالم را درست آنيمیخواهيم قانون اساس یاهيم، ما مخو یآه نم

 :  هم گذاشتندیسپس شرط محدود آننده ديگر
 از یشناس روحانيون هستند و بعض شناس بايد در اينجا دخالت داشته باشد، اسالم اسالم
 - ی آه در روحانيت داخل هستند ولو از صنف ديگر هستند لكن اطالعات اسالمیاشخاص
 ) ۶٧. (دارند یسياس
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 بر تشكيل يك ی و تاييد طرح دولت مبنی به تسريع در تدوين قانون اساسیو ضمن يادآور
 : مجلس هفتاد و پنج نفره، خواهان مغتنم شمردن فرصتها شدند

 یاش برا یباق. اين طرح را قبول آنيد و به مردم هم تزريق آنيد آه همين طرح صحيح است
 ) ۶٨. (توطئه است... خواهيم اين زود بگذرد یاينكه م

 :  اشاره آردندیو باز هم به سرعت و تعجيل در استقرار و تدوين قانون اساس
 اسالم باشد تحكيم آنيم تصويب آنيم و اين ی آه برای را آن طوریما حاال بايد قانون اساس
 ) ۶٩. (هم زود بايد تصويب شود

 ی غربيها و امريكاييها تلقو ضمن مردود شمردن مجدد مجلس مؤسسان، آن را محصول توطئه
.  آه شاه در آن جاستی است آه يا از غرب ريخته شده است و يا از آنجايیطرح: آردند

)٧٠ ( 
بار ديگر نيز اشاره آردند آه هم آارها بايد سريعتر انجام شود و هم طرح تشكيل مجلس 

 : آند ی را برآورده نمیمؤسسان فراموش شود چون اهداف انقالب اسالم
 آه دولت گفته یخواهيم، ما همين معناي یگويند نم ی آه غربيها میلس مؤسسانما مج

 ی آه يك سال، دو سال سه سال طول بكشد آه خدایگيرد نه آن یاست و زود انجام م
 ) ٧١. (نخواسته يك وقت اين تزلزل اسباب اين بشود آه به هم بخورد اينها

مطالعه آنند و نظر بدهند و اين آار را با  ینويس قانون اساس  پيشی رویبنابراين همه بايست
يك ماهه و همچنين با توجه به اينكه علما بيش از ديگران حق نظر دارند انجام  به مهلت عنايت
 ) ٧٢. ( اعالم بيشتر حق نظر داريدیهمه نظر داريم و شما علما: دهند

سالم بايد در يك  سرنوشت ایوقت: و به ملت هم توصيه آردند آه علما را انتخاب آنند زيرا
 ) ٧٣. (مجلس تعيين شود، حق علما است آه بروند

 ی و نظر دهند ولی راینويس قانون اساس از نظر ايشان همه حق داشتند در مورد پيش
 ی را آه جمهوریروش) س(ی آن بيشتر، سپس امام خمينیروحانيون در موارد اسالم

د ستودند و آن را بهترين روش  جديد در پيش گرفته بوی تصويب قانون اساسی برایاسالم
 در اختيار مردم دو دفعه ی باالتر از اين نيست آه يك مطلبیهيچ دموآراس: اعالم آردند

 ) ٧۴]. (باشد[
مؤمن به نهضت، معتقد به :  اين مجلس برشمردندی اعضای را نيز برایهمچنين صفات

ه در صراط مستقيم مند، حرآت آنند ، متدين، مطلع، متعهد و عقيدهی، ملی اسالمیجمهور
 :  آمياب هستندیبا اذعان به اينكه چنين افراد) ٧۵(انسانيت و اسالم، 

. گويد یآنيم، درست هم م یگرديم پيدا نم ی میخوب ما هر چ گفت ی بازرگان میديشب آقا
 ) ٧۶. ( پنجاه سال آوشش شد آه نگذارند آدم پيدا بشودیبرا

 با مجلس یسسان و هم موافقت ضمناين سخن هم متضمن مخالفت مضمر با مجلس مؤ
 تشكيل ی اسالمیها  از خبرهی مجلسیبنابراين به نظر ايشان بايست. خبرگان آم تعداد بود

 ) ٧٧. ( تهيه آنندیبشود خبره اسالم فردا آه بناست مجلس خبرگان درست: شود
  پذيرفتنی برایا  مقدمهی تدوين قانون اساسیبه نظر امام از دست دادن فرصتها برا

 :  بودیبعد از آسب پيروز شكست
ماند  یپس ما بين راهيم مثل يك لشگر فاتح م.  نداريم اينها را بايد درست آنيمیقانون اساس

 ) ٧٨. ( را گرفته است لكن معلوم نيست آه بتواند حفظش آندیآه زده و رفته و يك جاي
 آه نه تنها یاد، آسان بايد سرداران آارآمد را به ميدان فرستی حفظ پيروزی آه برایدر حال

دهند و تحت تاثير ديگران قرار  یخود از انحراف بدورند بلكه اعوجاجها را زود تشخيص م
 : گيرند ینم

اگر امروز چهار نفر از اين معوجها بروند در اين مجلس خبرگان ممكن است اين چهار نفر آدم 
 ) ٧٩. (تحت تاثير قرار بدهند مطلع از مسائل خارج، اين ديگران را هم بسياريشان را یتوطئه چ

بر آن قرار گرفته بود آه هر چه زودتر مجلس ) س(یبنابراين همه آوشش و تالش امام خمين
بنابراين .  تشكيل و اساس و مقدرات مملكت معلوم شودی قانون اساسیخبرگان بررس

 یا يك متن پيش نويس آار شود تا هر چه زودتر، نوع و محتوی در عين تسريع، رویبايست
 : حكومت استقرار يابد
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آيد آه  ی می زيادی طرحهای است هیبينم آه حاال آه صحبت قانون اساس یمن چون م
. آميز است و بسياريش شلوغ بر هم آردن است، مخالف ايجاد آردن است بسيارش انقالب

)٨٠ ( 
 ی است آه بايد به سرعت طی است و اين راهیبنابراين تسريع در استقرار شرط اساس

 یمان را به طرح قانون اساس ما امروز بايد تمام توجه: ها به آن معطوف گردد  و تمام توجهشود
 ) ٨١. (و انتخاب خبرگان منعطف آنيم

آردند آه در نظر  ی تاآيد می بودن قانون اساسی مجددا بر اسالمیامام هر از چند گاه
 از اول ید و اگر حرف باشی ما بايد اسالمیقانون اساس:  اجتناب ناپذير بودیايشان اصل

 ) ٨٢. ( خواهم به آن داد نه ملتی نباشد نه من رایاسالم
مندان به اسالم نيز دعوت آردند در انتخابات مجلس خبرگان به طور گسترده  و از همه عالقه

 : آردند اين بود آه ی آه در سخنان خود مطرح میشرآت آنند، اما نكته مهمتر
 بدهيد، بايد نظر بدهيد و یبايد را. يس هيچ چيز نيستنويس است، پيش نو اين قانون پيش

 ) ٨٣. (باشند... ، امين، مسلمان یمهم اين است آه خبرگان بايد خبرگان اسالم
 آه به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان دادند مجددا بر خبره بودن یدر پيام) س(حضرت امام

يشان بر روند امور انقالب همين احاطه ا.  مجلس و خصوصيات خبرگان تاآيد آردندیاعضا
 تحت ی قانون اساسی نهايی در انتخابات مجلس خبرگان و بررسیشد آه حت  باعثیاسالم

 :  ايشان قرار گيردیالشعاع دستورها
مند شده و اسالم و مصالح آشور   اعالم خود بهرهیشريف از ارشاد علما من اميدوارم آه ملت

 ) ٨۴. (فظ نمايند حی اسالم- ی را با اين عمل انسانیاسالم
 آه نشان ی را بيان آنند، مطالبی و خبرگان مطالبیو قول دادند آه راجع به قانون اساس

 قانون یداد ايشان و ياران و همفكرانشان جدا قصد دارند آه نمايندگان مجلس بررس یم
 خلل ی بودن نظام و قانون اساسی انتخاب شوند آه در اسالمیبه طرز  ملتی از سویاساس
ملت عزيز مسلمان از اسالم و آشور : بنابراين از مردم خواستند آه.  وارد نشودیا دشهو خ

 ) ٨۵. ( صندوق آرا هجوم آوريدی آنيد و به سوی پاسداریاسالم
با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان و با اطمينان از اينكه هم طرح مجلس مؤسسان ديگر 

 مقام و فقها ی از خبرگان، روحانيان عالی توجهبسيار قابل  از اعراب ندارد و هم اآثريتیمحل
 به خبرگان نمودند آه هم مسير آينده قانون ی جدیهاي توصيه) س(یهستند، امام خمين

 ی آه بخواهند از اين خط مشی آسانی بود برایآرد و هم هشدار ی را مشخص میاساس
 : عدول آنند

 از وآال يا همه وآال یع، اگر يك ما مطابق با شرع، در چهارچوب شریبايد اين قانون اساس
ايشان باز هم با تاآيد ) ٨۶. ( مایبخواهند از اين چهارچوب خارج بشود، اصال وآيل نيستند برا

 باشد و هر چه غير از آن باشد ی بايد به صورت تام و تمام اسالمیقيد آردند آه قانون اساس
 :  خروج از حدود وآالت استیبه معنا

 ی به پيشنهادهای است و اظهار نظر و رسيدگی اسالمیحدود جمهوروآالت آنان محدود به 
 ) ٨٧. ( خروج از حدود وآالت آنهاستیمخالف اسالم يا مخالف نظام جمهور

 ديگر بر آار مجلس خبرگان افزودند و تنها فقها را اليق دخالت در یدر عين حال باز هم قيد
 آه به یالبته در پيام.  شرع دانستند با احكامیيا مغايرت مواد قانون اساس تشخيص موافقت

توصيه آردند آه از دانش ساير ) س(یمناسبت افتتاح مجلس خبرگان صادر شد، امام خمين
 :  غير مربوط به شرع و فقه نيز استفاده شودیها متخصصان در زمينه

 ی و سياسی و اداری حقوقیها  هستند آه در رشتهیدر ميان نمايندگان افراد فاضل واليق
شود و در  یص دارند و صاحبنظرند آه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده متخص

 ) ٨٨. (صورت اختالف متخصصان نظر اآثريت متخصصان معتبر است
ترين اصل نوبنياد قانون  ی طرح محوری بود برایا رسد آليه اين اقدامات مقدمه یبه نظر م
 امام پيش از اين بر آن اصرار داشتند  آهیاما نكته مهم ديگر.  واليت فقيهی يعنیاساس

 مجلس هم در ميان ی مؤآد با اعضایعبارت بود از تعجيل در آار و اين توصيه را به نحو
 : گذاشتند
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 شود لكن یخواهم آه اينقدر معطل نكنند مردم را، البته بايد بررس یمن از مجلس خبرگان م
خواهيم آه زودتر اين مسائل  یاشخاص بيخود معطل نكنند مجلس را، ما م.  نشودیمعطل

 ) ٨٩. (آقايان زودتر آار خودشان را انجام بدهند... انجام بگيرد 
 ی آه مساله بسيار مهم واليت فقيه در مذاآرات مجلس خبرگان مورد بحث و بررسیدر زمان

 بر آن شدند آه اين مجلس هم از مدت زمان مقرر، هم از پيش نويس مقرر یا قرار گرفت، عده
 ی آه مقصود اصلیدر حال. ز آيين نامه مصوب عدول آرده است پس بايد منحل شودو هم ا

 ی به نام واليت فقيه در قانون اساسیا آنان اين بود آه بنا نبوده است و نيست آه مساله
 : امام صراحتا انحالل مجلس خبرگان را توطئه خواندند. گنجانده شود

يك عده مال و  اش را داده دست یقانون اساسخود را و  ملت آن است آه تعيين آرد سرنوشت
گوييد آه ما به زور بايد اين آقايان را آنار بگذاريم و  ی؟ میمجتهد در مجلس، تو چه اشكال دار
 ) ٩٠. ( آه نيستی آار، زوریيك دسته مثال دموآرات بياوريم تو

 را یساس توصيه مؤآد آردند آه موظفند قانون ای مجلس خبرگان قانون اساسیو به اعضا
 گنجاندن اصل واليت فقيه در قانون ی برایا چنين توصيه.  بنويسند و تصويب آنندیاسالم
رسد امام  ی آه به نظر مینويس قانون اساس زيرا در پيش;  شدیا  پشتوانهیاساس
 و واليت فقيه گنجانده ی بر وجود رهبری مبنیهم آن را تصويب آرده بودند، اصل) س(یخمين

 امام اين اصل در یاما سرانجام با حمايتها. ترين مقام آشور رئيس جمهور بودنشده بود و باال
  .  ايران گنجانده شدی اسالمی جمهوریقانون اساس

 
   ايران ی اسالمی جمهوریگنجاندن اصل واليت فقيه در قانون اساس) گفتار چهارم

 
 ٣وره خارج خوانده، نفر د١٢ نفر مجتهد، ۴١ نفره مجلس خبرگان ٧٢با توجه به اينكه از جمع 

 داشتند ی نفر تحصيالت حوزو۵٨ نفر آشنا به مقدمات بودند و جمعا ٢نفر آشنا به سطح و 
 عاليقدر بودند آه مرجع تقليد هم محسوب یو با توجه به اينكه رهبر انقالب نيز فقيه) ٩١(
رايط، شدند، معلوم بود آه گنجاندن اصل واليت فقيه و امامت امت توسط فقيه جامع الش یم
 یدست آم آنكه از درون مجلس آمتر مخالفت. نمود ی آم و بيش سهل و آسان میامر

 ۵٣ ماخوذه بای را۶۵ از ميان یشاهد مدعا آنكه، اصل پنجم قانون اساس. شد یمشاهده م
 ) ٩٢. ( موافق هشت مخالف و چهار ممتنع به تصويب رسيدیرا

آيد و آن اينكه دو رقم  ی توجه به دست م جالبیا از مقايسه ميان اين اعداد و ارقام نتيجه
 بر ی مبنیهاي در هر حال زمزمه.  درصد بسيار به يكديگر نزديكند۵٣٨/٨١ درصد و ٨٠/۵۵۵

) س(یشد آه باز هم امام خمين ی شنيده میبا طرح اصل واليت فقيه در قانون اساس مخالفت
 : با جديت در مقابل آن موضع گرفتند

اگر چنانچه فقيه در آار نباشد، واليت فقيه . قبول نكنند، گوش ندهيدخواهند واليت فقيه را  یم
 ) ٩٣. (واليت فقيه تبع اسالم است. واليت فقيه فاجعه نيست. در آار نباشد، طاغوت است

 :  حمايت آردندیو از اصل واليت فقيه به طور جد
 یقيه يك چيز نيست آه مجلس خبرگان ايجاد آرده باشد واليت فیقضيه واليت فقيه يك چيز

 ) ٩۴. ( درست آرده استی تبارك و تعالیاست آه خدا
توان چنين برداشت آرد آه موافقان انحالل مجلس خبرگان عمدتا به دليل  یاز بيانات امام م

. آردند ی قلمداد میطرح مساله واليت فقيه پا به ميدان گذاشتند چون واليت فقيه را ديكتاتور
. ی است نه ديكتاتوریواليت فقيه ضد ديكتاتور: ن فرمودنددر پاسخ به آنا) س(یامام خمين

)٩۵ ( 
 

 : همچنين تاآيد آردند
 چه یبرا. گويند بايد منحل بشود یاند آه م آاره دانم آه اين آقايان بايد منحل بشود چه یمن نم

 اينكه آقايان به اسالم عقيده دارند و احكام اسالم را دارند جمع یبرا... منحل بشود؟ 
 ) ٩۶(» .ندآن یم

 : و به موافقان انحالل و مخالفان اصل واليت فقيه گوشزد آردند آه
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واليت ...  بكند یخواهد ديكتاتور ی را بگيرد نه اينكه میخواهد جلو ديكتاتور یواليت فقيه م
زنند  یاين حرفها چه است آه م. تا حاال بوده) ص(زمان رسول اهللا. فقيه از روز اول تا حاال بوده

 ) ٩٧(. اينها
 : ايشان مخالفان را به جهالت در مورد اصل واليت فقيه متهم آردند

اصال از سر و ته واليت فقيه سر در .  هستی ندارند آه قضيه واليت فقيه چیاينها اصال اطالع
.  امور مردم بود ديكتاتور بودیآه ول) ع(مگر اميرالمؤمنين.  هستی چیآورند آه اصال چ ینم
)٩٨ ( 

 ) ٩٩: ( دانستندی و هديه خداوند تبارك و تعالیقيه را مترقو اصل واليت ف
آنيد  ی آه شما مالحظه می بار است آه در ساير اين موادیآنقدر به واليت فقيه اثر مترق
 یاش و مل یاش و ديانت یيك نفر آدم آه همه جهات اخالق. معلوم نيست مثل آنجا باشد

 ) ١٠٠. (آند یملت اين را تعيين مبودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت و خود 
 یدانستند بلكه مانع آن نيز تلق ی نمیواليت فقيه را نه تنها عامل ديكتاتور) س(یامام خمين

 : آردند یم
 ی بگذرد اين اسباب ديكتاتوریآنند آه اگر چنانچه واليت فقيه در قانون اساس یگمان م

اگر واليت فقيه نباشد . گيرد ی را میر آه واليت فقيه است آه جلو ديكتاتویشود، در صورت یم
 ) ١٠١. (شود ی میديكتاتور

 دولت موقت مهندس ی و با توجه به استعفا١٣۵٨ آبان ماه ١٣پس از تصرف سفارت امريكا در
 انقالب ی به شورای فرمانی آنان، طیضمن پذيرش استعفا) س(یبازرگان، امام خمين

.  بدون مجال، تعيين فرمودندی قانون اساسیپرس ، وظيفه آنان را تهيه مقدمات همهیاسالم
 آه حضرت یا  و حمايت همه جانبهی از خبرگان قانون اساسیبنابراين با تالش و آوشش برخ

 مجلس خبرگان، اصل واليت فقيه آه یاز آنان به عمل آوردند و با توجه به آثرت فقها) س(امام
 بود به يكباره در متن قانون ، غنودهی حوزوی و بحثهای آتب فقهیال پيش از آن در البه

ترين اصل  یترين و اساس ی محوری شد و به تعبيری ايران متجلی اسالمی جمهوریاساس
 به ثمر نشستن دستاورد مجلس خبرگان یحال برا.  قلمداد گشتیقانون اساس

 شگرف و یبا حميت) س(یدر اين مرحله هم امام خمين. شد یبه آرا ملت رجوع م بايست یم
 آه اغلب قريب به اتفاق ملت ايران در آن حضور یا وان وارد صحنه شدند، صحنهبا تمام ت

 .  دادی ياریداشت و امام خود را بخوب
  و مساله متمم و اصالح آن ی تصويب قانون اساسیپرس همه) گفتار پنجم

در حداقل زمان ممكن تهيه شده ) س(ی آه با اصرار امام خمينیپس از تدوين قانون اساس
 تثبيت گردد و استقرار ی به طور آلی اسالمی مانده بود تا نظام جمهوریا يك مورد باقبود تنه

) س(ی، امام خمينیدر چنين گام مهم و حساس.  بودی به قانون اساسی آریيابد و آن هم را
 نكنند و یانداز  سنگی هشدار دادند آه در آار تصويب قانون اساسیبه مخالفان قانون اساس

 : ردند آه در انتخابات شرآت آنندمردم را ترغيب آ
 اسالم ی از علمایا ، عدهی آه تصويب آردند عده آثيرینترسانند مردم را از اين قانون اساس

آنند، مختاريد  ی شما، قانون را منتشر میخوانند برا ی بدهيد، بعد میبرويد را... و دانشمندان 
تر  اگر رد آرديد باز درست. آنيد یخواهيد رد م یآنيد، م یخواهيد قبول م ی دادن میدر را

 ) ١٠٢. ( بدهيد به آنیشود و اگر قبول آرديد را ینوشته م
به سرنوشت  امام با توصيه مؤآد از مردم خواستند آه در انتخابات شرآت آنند و نسبت

 ی، ايشان انتظار داشتند برا) ١٠٣(خواهند بدهند  ی آه میتفاوت نباشند و هر راي یب مملكت
 یپرس  در همهیا  تازه تدوين شده، مردم به گونهی قانون اساسیها متر آردن پايههر چه محك

 :  با اآثريت قاطع تصويب شودیشرآت آنند تا قانون اساس
 آه رفراندم یشاءاهللا قانون تصويب بشود نه همين آه اآثريت داشته باشند اين اآثريت ان

 ) ١٠۴. (اآثر مردم مسلمند. استداشت ما آن اآثريت را طالبيم واال اآثريت آه معلوم 
بردارند و ملت را گمراه   دستیجوي از تشكيك آنندگان نيز با استدالل خواستند آه از بهانه

 ی، به مردم توصيه آردند آه به آن راینسازند و ضمن صحيح خواندن قانون اساس
 : بدهند مثبت
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را چيز آردند و من تا آن اندازه آه  ی را يك قوانينیاينها وآيل مردم بودند و وآيل مردم يك قانون
اين ...  هيچ ندارد، هيچ ابدا یاش را نگاه آرده باشم انحراف اسالم نگاه آردم بلكه شايد همه

 ) ١٠۵. ( استی صحيحی قانون اساسیقانون اساس
 ندادن به آن باعث هدر رفتن ی است آه رای اسالمی ثمره بزرگ جمهوریچون قانون اساس

 نظر ی قانون اساسیپرس و در پيامشان به ملت درباره همه) ١٠۶(شود  یخون شهدا م
 :  خود را اعالم آردندینهاي

 و یدهم و از تمام برادران و خواهران عزيز خود از هر قشر ی مثبت میاينجانب در روز اخذ آرا را
از ... بدهند   مثبتیساز را آنم آه به اين قانون سرنوشت ی هستند تقاضا میدر هر مسلك

 ) ١٠٧. ( شما را باز ندارندین تكليف شرعاي
شد،  ی، مساله روز شمرده میپرس  و شرآت در همهی دادن به قانون اساسی آه رایدر ايام
 امام یول.  ناقص است و بايد اصالح شودی اعتقاد داشتند آه قانون اساسیا عده
جانبه  مه هر چه سريعتر به طور هی اسالمیآردند نظام جمهور یآه تالش م) س(یخمين

 آامال ی نظام نوين سياسی و ساختارهایاستقرار يابد، معتقد بودند در آغاز، قانون اساس
از اين رو قول .  مجدد بپردازندی در يك بررسیاستقرار يابد و سپس به نواقص قانون اساس

 :  برطرف گرددی با تنظيم متممی قانون اساسیدادند اشكاالت احتمال
اگر . نظر نمايد  قابل رفع از اساس آن صرفیآه به واسطه يك اشكالاسالم بزرگتر از آن است 

 ) ١٠٨. (اند رفع شود  باشد ممكن است در متمم آه در نظر گرفتهیاشكال
با حضور گسترده و همه جانبه   گذاشته شد و ملتیپرس  به همهیپس از آنكه قانون اساس

 : رد آار مجلس خبرگانضمن تاييد دستاو) س(ی داد، امام خمينی آریخود به آن را
 ی بعضی آه تحت نظر علما و آار شناسان اسالم تهيه شده موجب نگرانیاين قانون اساس

 یقانون اساس...  صحيح است یقانون اساس. از اشخاص هست و من هيچ نگران نيستم
 ) ١٠٩. (آند یهمه دردها را ان شاءاهللا دوا م

 :  رفع شودی احتمالیها قول دادند نقيصه
 باشد، بعدها در مجلس شورا اين نقيصه رفع یا اريم آه اگر فرض آنيد آه يك نقيصهاميدو
 فرض آنيد در آن بشود با اينكه نشده ی يك اشتباهاتیالبته اگر چنانچه قانون اساس... بشود

 مستقر ی اسالمی، جمهوریاست لكن اگر هم باشد بعدها آه مستقر شد حكومت اسالم
 بشود، یمجلس تحقق پيدا آرد، باز ممكن است آه رسيدگشد، رئيس جمهور تعيين شد، 

 ) ١١٠. ( داشته باشد باز نمايندگان مردم اين آار را بكنندیاگر نقص
 مساعد شد آه ده سال از تدوين آن ی در قانون اساسی بازنگری برایاما زمانه هنگام

  . گذشته بود
 
  گفتار  یپ
 

وار   فهرستیعنوانها. يافت  دستی به نتايجتوان ی به آنچه تا آنون آمد می تحليلیبا نگاه
 مشروطيت، تدوين يك قانون یحذف سلطنت، اصالح قانون اساس: باشد ینتايج از اين قرار م

 جديد، مجلس خبرگان به ی جديد، مجلس مؤسسان به عنوان تدوينگر قانون اساسیاساس
 .  به شكل متممی جديد، واليت فقيه و اصالح قانون اساسیعنوان تدوينگر قانون اساس

 مردم ايران چه یخيزش انقالب  مشخص نبود آه سرنوشتیدر گام نخست هنوز به طور قطع
 آغاز مبارزات ترسيم یبنابراين با راهبرد حذف سلطنت، نقطه محور.  خواهد داشتیسرانجام

پس از ) س(ی امام خمينیتوان دريافت آه از سوي ی ديگر با اين مساله میدر برخورد. شد
 یبه طور آل  برده بودند آه نظام سلطنتی دوم پی مخالفت و مبارزه با رژيم پهلوینساليا

 وحدت آفرين یدانستند آه استراتژ ی ديگر میاز سوي. اصالح بردار نيست و بايد حذف شود
 و ضد ی ضد استبدادی در مبارزه عليه رژيم، همانا طرح شعارهای سياسی همه گروههایبرا

 ی را به طرزی نهضت انقالبیداد آه رهبر یگاه به امام اجازه م است و همين ديدیسلطنت
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توان  یايشان اعتقاد داشتند تنها با حذف سلطنت است آه م. مثمر ثمر به عهده گيرند
 .  را پياده آردی اسالمی به مقوله جمهوری چون راهيابیتر ی اساسیطرحها

نشان داده بودند، ضعف و  خود ی آه در آثار قبلیهمانطور) س(یدر گام دوم امام خمين
دانستند بلكه نتيجه عدم اجرا  ی مشروطيت نمی را نتيجه قانون اساسیمشكل رژيم سلطنت

 مشروطيت را به یدانستند آه قانون اساس ی افراد ملت میو پايمال آردن حقوق اساس
 مشروطيت، یبنابراين با حذف سلطنت، قانون اساس.  درآورده بودی نقاشیشكل يك تابلو

 آه با اسالم مغايرت داشت و از یيافت و با حذف اصول یرفته خود را باز م گاه از دستجاي
شد بقيه اصول آن را آه ممتاز و پيشرو بود، به معرض اجرا  یآرد، م یحمايت م سلطنت
 یقانون اساس: به چند دليل سودمند بود  مشروطيتیاستفاده از قانون اساس. گذاشت

 شود یشد بنابراين سزاوار بود از آن نگاهبان یرگ محسوب مبز مشروطيت دستاورد يك نهضت
نويس قانون  دانيم آه پيش ینيز م.  هوشمندانه مورد استفاده قرار گيردیا آم به گونه و دست
 یاگر شكل حكومت جمهور. بود) س(ی ايران مورد تاييد امام خمينی اسالمی جمهوریاساس

بنابراين .  داشتیبسيار شباهت  مشروطيتیسنويس خذف آنيم با قانون اسا را از اين پيش
 پذيرفته بودند، آن است آه مقومات ی نسبیهر دو آنها را به طرز) س(یدليل اينكه امام خمين

 با اسالم نداشتند اگرچه به یا  هيچ معارضهی بودند آه از نظر شرعی آنها بنيادهايیهر دو
 نوين، وجود ی طرح يك قانون اساسیهمچنين برا. اند طور آامل و دقيق با هم منطبق نبوده

 مناسب بسيار آارآمد بود زيرا طراحان مجبور نبودند همانند طرح و تدوين قانون یا پيشينه
گرچه .  آشورها را مورد استفاده قرار دهندی برخی مشروطيت، متن قوانين اساسیاساس

 به آجا ختم یاهدر اين زمان هنوز به طور قطع و يقين معلوم نبود آه سرنوشت رژيم شاهنش
 .  ديگر استیشود و اين خود اشارت یم

 صورت پذيرفت، ١٣۵٧ ی تاسوعا و عاشورای غير رسمیپرس  آه همهیدر گام سوم هنگام
فرار شاه، بازگشت .  به زدودن آثار سلطنت دادندیمردم به صورت انبوه و قريب به اتفاق، را

 نشان از آن یو دولت موقت همگ ی انقالب اسالمیبه وطن، تشكيل شورا) س(یامام خمين
بدين .  بسيار مناسب استی در هم پيچاندن طومار رژيم شاهنشاهیبرا داشتند آه وضعيت

 را بنيان گذارند آه ی نو دراندازند و حكومتی پيش آمده بود آه طرحیبسيار مبارآ ترتيب فرصت
ت رسيد بهتر بود آه  به تاييد ملی اسالمی آه نظام جمهوریهنگام. مورد تاييد ملت نيز باشد

 ی حتمیاين مرحله نشان دهنده پيروز.  آن تدوين و تصويب شودی برای جديدیقانون اساس
 ی بنيادیپذيرفت آه به طرز ی میبنابراين عقل سليم و منطق سياس.  بودیانقالب اسالم

به عنوان ظرف   مشروطيتیهم سلطنت مشروطه به عنوان مظروف و هم قانون اساس
 .  درانداخته شودیطرح نوينبرانداخته و 

 ی جديد حتمی قانون اساسی، طراح١٣۵٧  در بهمنی انقالب اسالمیدر گام چهارم با پيروز
 از مجلس ی بسياریدر سخنرانيها) س(یامام خمين. اما هنوز شيوه آن معلوم نبود. شده بود

ودند آه در  بی امام، حقوقدانانی از مشاوران سياسیدر آن دوران برخ. مؤسسان نام بردند
 جديد را صرفا در يد قدرت يك قوه ی يك قانون اساسیفرانسه تحصيل آرده بودند و بنيادافكن

اين گروه از يك سو .  ملت را بر عهده داشته باشدی تمامیدانستند آه نمايندگ یمؤسس م
 یخواهان حضور نمايندگان همه اقشار، گروهها و احزاب در مجلس مؤسسان بودند و از سو

 یفكر استقرار سريع و همه جانبه نظام جديد را در سر نداشتند بلكه آن را مفروض تلقديگر 
توان  ی از مجلس مؤسسان نداشتند و میظاهرا چنين تصور) س(یاما امام خمين. آردند یم

 آنان از نحوه تشكيل مجلس یبه تلق با قاطعيت ادعا آرد آه اگر ايشان از همان آغاز نسبت
 عريض و طويل آه ششصد يا هفتصد نفر عضو دارد و مناقشات یلسمؤسسان به عنوان مج

با تشكيل آن مخالفت  آشد، آگاه بودند از همان لحظه نخست ی دو سه سال طول میآن يك
 : بود  ايشان بسيار حائز اهميتی ديگر دو نكته برایاز سو. آردند یم
رژيم جديد، مردم و  مراحل اسقاط رژيم قديم و اثبات یخواستند در تمام یايشان م) ١

 یبنابراين تاسيس مجلس. حضور داشته باشند و نمايندگان خود را به مجلس بفرستند ملت
 .  ضرورت داشتی تصويب قانون اساسیبرا متشكل از نمايندگان ملت
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همه .  جديد به تعويق افتدی قانون اساسیامام به هيچ وجه تمايل نداشتند آه آار درانداز) ٢
 هر چه سريعتر استقرار يابد و به همين ی اسالمی اين بود آه نظام جمهورهم و غم ايشان در

مخالفت ايشان تنها به اين دليل بود آه يك . لحاظ با طرح مجلس مؤسسان مخالفت آردند
 .  آشور را شكل دهدیتوانست پيكره رژيم جديد سياس یمجلس عريض و طويل و پر تعداد نم

 یهاي اين مورد هم داليل و نكته.  نام به ميان آوردندیدر گام پنجم از مجلس خبرگان اسالم
 : چند دارد

 در ميان مردم از ی اسالمی و بنيانگذار جمهوریامام به عنوان رهبر انقالب اسالم) ١
 خود را به مردم ی فراهم شده بود تا مقاصد اسالمی عام برخوردار بود و اآنون فرصتیمقبوليت

 یرا. پذيرفتند یقه فراوان به ايشان، آنها را با ميل معرضه آنند و مردم هم به دليل عال
 .  ايشان از اين نمونه بودی پيشنهادی اسالمیآور جمهور شگفت

اند، پس ساختار   دادهی رای اسالمی ايشان آن بود آه مردم به جمهوریاستدالل اساس) ٢
 یك قانون اساس بايد محدود و مقيد به قوانين اسالم باشد و الزم نيست آه يیقانون اساس

 .  مكتوب شودیتقليد
 خود به نفع تدوين و ی روحانيان بود تا از مقبوليت و محبوبيت عمومیبهترين فرصت نيز برا) ٣

 .  بهره ببرند و در روند آن دخيل شوندیتصويب قانون اساس
بيشتر و   محدودتر با سرعتیبا تعداد توانست یدليل ديگر آن بود آه مجلس خبرگان م) ۴

خواستند با  ی بود آه می آمتر آار خود را به پايان رساند و اين به نفع روحانيانیشات لفظمناق
.  را تصويب آنندی اسالمی ملت، قانون اساسیو پشتيبان) س(یتكيه بر حمايت امام خمين

 هم استقرار را تسريع آردند و هم مقاصد امام را بهتر به منصه ظهور یبنابراين خبرگان اسالم
  .رساندند

خودشان ملت را ترغيب آردند آه به  با استفاده گسترده از محبوبيت) س(یامام خمين) ۵
 آردن ی تالش و آوشش خود را در راه اسالمی دهند آه تمامی رایاسالم شناسان و فقهاي

 بر تشكيل یامام از اين طريق توانستند قصد ديرينه خود را مبن.  مصروف آنندیقانون اساس
 . اجرا درآوردند به یحكومت اسالم

 برخاستند آه در مجلس خبرگان ضمن یبه حمايت از آسان) س(یدر گام ششم امام خمين
 ی، از طرح اصل واليت فقيه پشتيبانینويس قانون اساس مقيدنكردن خود به حدود پيش

 :  چند وجود داردیهاي در اين مورد هم نكته. آردند یم
 بود، ی، تشكيل حكومت اسالم١٣۴٢ارزه سال  مبیاز ابتدا) س(ی امام خمينیمقصود اصل) ١
 اوليه انقالب نيز چنين فرصت یسالها.  فراهم نيامده بودی تا دوران انقالب موقعيت مناسبیول

، اين ی اسالمی باال به جمهوری و رای انقالب اسالمی پيروزیول.  را فراهم نكردیمناسب
 ی جمهوریته خود را در قانون اساس را ايجاد آرد آه بتوانند عمق نظريه و خواسیفرصت طالي

 .  بگنجانندیاسالم
داد آه جبهه مبارزه از  یهنگام اصل واليت فقيه احتمال اين خطر را افزايش م یطرح ب) ٢

 و به منظور اجرا در جامعه یهمديگر شكافته و گسيخته شود چون تا آن زمان به طور جد
همين ابهام .  با آن داشته باشندیوردمطرح نشده بود و معلوم نبود افكار گوناگون چه برخ

 .  بكشاندی را از وحدت به آثرت و گسيختگیامكان داشت جو مبارزه عليه رژيم شاهنشاه
و نيز روحانيان به طور عام اين فرصت را در اختيار ) س(ی امام خمينیبسيار باال مقبوليت) ٣

 اصول اسالم در قانون ترين ی از اساسی خود را به عنوان يكیامام گذاشت آه نظريه قبل
 . بخواهند  مطرح آنند و تصويب آن را از ملتیاساس

 ی بسيار قابل توجه از فقها آه همگی مشتمل بود بر اآثريتیمجلس خبرگان قانون اساس) ۴
 ی تعبد داشتند و آن را پذيرفتنی و شرعیبه نظريه واليت فقيه حداقل از نظر فقه نسبت

 گنجاندن اصل واليت ی به بهترين وجه برایاز چنين فضايهم ) س(یامام خمين. دانستند یم
 .  استفاده آردندیفقيه در قانون اساس

 هم بدين مضمون وجود دارد آه شايد امام از ابتدا قصد به اجرا درآوردن واليت یاحتمال ديگر) ۵
 موقعيت را مناسب ديدند پس از ی نداشتند اما وقتیفقيه و گنجاندن آن را در قانون اساس
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 توسط سه نفر عضو مهم یطرح مساله واليت فقيه در درون مجلس خبرگان قانون اساس
 . هيات رئيسه به حمايت از آنان برخاستند و بر آن تاآيد آردند

 هفتگانه هم مرآز هستند و مرآز یها  را آه نبايد فراموش آرد اين است آه اين دايرهیا نكته
 و همراه با آماده یه امام آن را به صورت تدريجها نظريه واليت فقيه است آ همه اين دايره

 ی انقالب اسالمیتا پيروز) س(یبنابراين ظاهرا در نظريه امام خمين. شدن اذهان مطرح آردند
 ی زمانی تغيير نكرده بلكه شكل بروز آن به مناسبتهای، نقطه محوریو تدوين قانون اساس

  . مختلف پذيرفته استیگوناگون، رنگها
  

 . ]ا. م–هارا نيافتم ؛ باحتمال فراموش کرده اند که بيآورند » پانوشت «  ، هرچه گشتم[ 
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