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حبتی صبودند محضرشان. آنجا روز جمعه گذشته در محضر امام بودم، پاسداران منطقه شش آمده
یشان اشان را بگویم. ای که فرمودند من یادداشت کردم که عین جملهبرایشان فرمودند. جمله

م را تجزیه و فرمودند کسی اگر بگوید اسالم منهاِی والیت فقیه، معنایش اینست که تا به حال اسال
کنید و اسم ناست. بعد فرمودند اینقدر از غرب تقلید است و معنای اسالم را نفهمیدهتحلیل نکرده

ید اینقدر بای خبرگان را هم آوردند و گفتند حتی اینها که در مجلس خبرگان هستند، آنها نکلمه
تًا تقلید از غرب و شرق بکنند. چرا اصالت خودشان را از دست بدهند؟ این مطلب را صراح
و  فرمودند و نوارش هم موجود است که کسی که مخالف والیت فقیه است، مخالف اسالم هست

 ی اسالم خارج است.به نظر من از ربقه

 ، ۱۰۸ی اصل ابداعی، بحث درباره ،قانون اساسی ام مجلس خبرگان۴۰ بریزی، جلسهموسوی ت
 ۱۱۰۱ص  ،۲ج 

 

نویس قانون کردِن صددرصد پیشخواسِت رهبر انقالب معطوف به اسالمی
بایست به د، میبودندانان آن را منعقد کردهنویسی که حقوق. پیش1اساسی بود

در مجلس  ، اعم از فقیه و غیر فقیه،اکثریِت طرفدار اسالم فقاهتی دسِت 
کردند قانون ان نمینویس گمگردید. طرفداراِن پیشوتعدیل میخبرگان جرح

ِی شورای است. آنها با تعبیهشده اند یا نوشتهاسالمی نوشتهای غیراساسی
نویس، که هیچ یک از مصوباِت پیش ۶۶طور این اصل، اصل نگهبان و همین

نویس را، به گمان بودِن پیشمیتواند مغایر با شرع انور باشد، اسالمجلس نمی
 دیدند. با این حال از دید شده میکردند یا تضمینمی خود، تضمین

آورد که  توانست همان خلئی را پیشمی هایی چنینیتی اصلگرایاِن فقاهاسالم
کردن تحت الشعاع قرار «اسالمی»در قانون اساسی مشروطه پیش آمد، یعنی 

                                                           
 ۱۳۵۸مرداد  ۲۸بنگرید به اطالعات،   1
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، گرایان فقاهتینویس، این بار از دید اسالمکردن پیشاسالمی. لزوِم 1بگیرد
کردِن اسالمیبایست ضامِن شخصی می (۱نمایانگِر دو موضوع بود: 

کردن مقررات/قوانین، تعبیر گنگی بود که ( اسالمی۲ .مقررات/قوانین باشد
 ؛دادسنگر با دیگر احزاِب مسلمان قرار میگراِی فقاهتی را همهواداراِن اسالم

بایست برمبناِی قرائت فقهی از اسالم تنظیم می« 2مقررات»که درحالی
ولی فقیه پیدا  به ناِم خاطر هم بود که نیاز به ضامنی شدند و اساسًا به همین می

بودِن تعبیِر توانستند به سبِب گنگبود. اما مسائلی هم بودند که میگشته
، «حاکمیت ملی»ائلی چون مس نویس دردسرساز باشند؛بودِن پیشاسالمی

بایست بنابر ای که هر یک میسه مسئله«. رفراندوم»و « جمهوررئیس»نقِش 
                                                           

وششم، هنگام ی سییکی از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی و شورای انقالب، در جلسه 1
در ترکیب شورا « مسلمان»دانان ی چینش اعضاِی شورای نگهبان، ضمن آنکه از نبوِد حقوقبحث درباره

ِی ند به قدر کافی آشنا با احکام اسالم نباشد، به مناقشهتوادان مسلمان هم میچرا که حقوق ،کنددفاع می
دانان نویس از دید او چنین بود که با آنکه حقوقی پیشگردد. مسئلهنویس قانون اساسی برمیمهم پیش

ی مسلمان آن را نوشته بودند، اما دیدی از احکام اسالم نداشتند. عضو شورای مرکزی حزب، مسئله
دهد و آن این است که ترین مشکالِت انقالب اسالمی نسبت میاز اصلینویس را به یکی پیش

که جلسات نگارش  ۵۷ماه سال از دی گوید. او میشناسندق اسالمی را نمیکردگاِن حقوق، حقوتحصیل
این کار را اما او  ؛در آن جلسات شرکت کند تابود دهاست، از او دعوت شهقانون اساسی آغاز شد

ی صحیحی در نگارش قانون در جریان نبوده و نویسندگان لت عدم پذیرش این بوده که رویه. عاستهنکرد
بایست بر طبق که قانون اساسِی کشور اسالمی میحالیرنوشتند، دس حقوق فرانسه مینویس را براساپیش

الم است و قانون اساسی، قانون اساسی اس»شد: و بر طبق نظر مجتهدان و علما نوشته می« احکام اسالم»
اند؟ و غیر از این است که قانون اساسی، جز غیر از این است که آنها به اظهار نظر در قانون اساسی احق

ترین دان اسالمی یعنی فقیه که مسلمًا در آن انتخابی که خواهد شد شایستهقوانین اسالمی نیست؟ ... حقوق
دانیم کیست و دان داریم که نمیه حقوقترین آنها انتخاب خواهد شد... دیگر چه نیازی بو مناسب

دهد که مشکل (. عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی ادامه می۹۴۹، ۱)ج « معلوماتش چیست؟
 در مورد قانون اساسی مشروطه نیز همان بود که فقها آن را تدوین نکردند.

ها صرفًا برای مقرراِت آتی دیدند، آنگذار نمی، اکثریت نمایندگان مجلس خودشان را در مقاِم قانونبعدتر 2
 کردند. گذاری میبر اساس قوانین اسالم ریل
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نیز متناسب با آن اصل  هالی اصقیهگاه بشدند و آناصِل والیت فقیه منتظم می
نه فقط  ،نویس شدتوان گفت آنچه موجب تغییر پیشیافتند. میتبدل می

های و اصل ۵اصل  ،ی رهبریبه مسئله های معطوفاصلافزودِن اصل و 
شده بود. ی گفتهمرتبط با سه مسئله هاِی لبلکه تغییر و حذف اص دیگر،

 هایصلی فوق در نسبت با اصل و اسئلهمتناسب با این ادعا به بررسی سه م
رهبری خواهیم پرداخت و سایر تغییرات و حذفیات در اصول دیگر را بررسی 

 نخواهیم کرد. 

بود، در قالِب اصول نویسی که دولت در اختیاِر مجلس خبرگان گذاشتهپیش
های مجلس، گروه های مختلفشده در اختیار کمیسیونبندیتقسیم
گاه در جلساِت مختلف صورِت قرار گرفت. آن ی موضوعی،گانههفت

 نایبالله منتظری و ی علنی، به ریاست آیتپیشنهادِی هر اصل در جلسه
 ،های مختلفگردید و بعد از درگرفتِن بحثالله بهشتی، طرح میآیترئیسی 

کار بررسی را آغاز  ۱۳۵۸مرداد  ۲۵. مجلس خبرگان در 1شداصل مصوب می
 آبان همان سال مدت کارش به طول انجامید.  ۲۴کرد و تا 

 

 

                                                           
راهنمای »بود، در مجلد نویسی که از سوی دولت در اختیار مجلس خبرگان قرار گرفتهی پیشنسخه  1

در  ۲۱تا  ۶( از صفحات ۱۳۶۴« )مجلس بررسی نهایی قانون اساسیاستفاده از صورت مشروح مذاکرات 
نویسی که در اختیار مجلس خبرگان قرار گرفت، ی اصول پیشاست. در این متن همهفصل منتشر شده ۱۲

 است. از این مجلد نقل شده
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یه یق قوه مجر  حق حاکمیت ملی و اعماِل آن از طر

قانون اساسی، نوع حکومت ایران جمهوری  نویِس پیش ۱مطابق با اصل 
از این قرار است  ،شودآنچه که در مجلس خبرگان به آن اضافه می. ستاسالمی

اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی ملت ایران براساِس اعتقاد دیرینه»که 
در روزهای رفراندوم به  «یروزمند خود به رهبری امام خمینیانقالب اسالمی پ

است. بهشتی درخصوص تغییر اصل اول حکومت رأی مثبت دادهاین نوع از 
گوید که علت افزودن این عبارت به این اصل برای این نویس چنین میپیش

ن اساسی برای چه طرز قانو»است که از همان آغاز مشخص شود 
برای تعیین نوِع « جمهوری اسالمی»و درواقع عبارِت  «ستحکومتی

نویس، نظام پیش ۲(. مطابق با اصل ۱۹۶: ۱حکومت آینده کافی نیست )ج 
ست توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقالبی نظامی»جمهوری اسالمی 

اسالم، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش 
سیاسی و -جویی فرهنگیدر رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطهبنیادی تقوا 

اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در 
در مجلس خبرگان قانون «. جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسالم

ها برای ترین آنمهم گردد وبندهای مختلفی افزوده می اساسی به این اصل،
( ۱ی ایمان به ست بر پایهجمهوری اسالمی نظامی»حث ما از این قرارند: ب

خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر امر او و  
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(امامت و رهبری مستمر ۵»و « بنیادی آن در بیان قوانین ( وحی الهی و نقش۲
 .(۲۵۹)همان، « و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم

کردِن نویس وجود نداشت. با بدلدر پیش، مصوب قانون اساسِی   ۵و  ۴اصل 
، دو اصل مهم به ۶به اصل نویس پیش ۳و اصل  ۳نویس به اصل پیش ۴اصل 

گشت؛  ۵ساِز اصل زمینه ۴قانون اساسی در مجلس خبرگان اضافه شد. اصل 
ی متن اولیه .ونی اهمیِت راهبرِی شرع در کلیت و جزئیت قانآغاز بحث  درباره

کلیه قوانین و »از این قرار است:  ،شودکه از سوی بهشتی قرائت می ۴اصل 
مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و 

ی اصل با این صورت اولیه«. غیره باید با رعایت کامل موازین اسالمی باشد
از  آورد.رأی نمی ست،سیدهنده چه کمشخص نیست تشخیص ستدالل کها

مطرح شده و نه اصول شورای نگهبان، بهشتی  ۵آنجایی که هنوز نه اصل 
ی ست که در اصول آیندهی مسئوالنیتشخیص این جهت بر عهده»گوید: می

موسوی تبریزی شکایتی را طرح «. این قانون برای این منظور تعیین خواهند شد
تصویب شود تا مشخص  ۴قبل از اصل باید  ۵بر اینکه اصل مبنی کند می

رسد مصلحتی که اما به نظر می .ستدهنده چه کسیگردد که تشخیص
 ۴ست؛ زیرا حتی بعد از اصل است، از قرار دیگریرئیس تدارک دیدهنایب

والیت فقیه  اصل رود و هنوز به یک مبناِی دیگر برای طرحنمی ۵سراغ اصل 
ی قانون اساسی آن گونه که شایسته، ۶صل به عنوان ا ۳دارد: چینش اصل نیاز 

که  دهد است. به همین جهت بهشتی به موسوی تبریزی پاسخ می« اسالم»
این اصل »شود که اضافه می ۴بعدتر خواهد آمد. در نهایت به اصل  ۵اصل 

بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم 
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و اصل « ی فقهای شورای نگهبان استعهدهاست و تشخیص این امر بر 
 (.۳۵۷-۳۱۳د )همان، شوتصویب می ترتیباینبه

ی نیاز به یک جلسه ۵اصل گوید که ، بهشتی می۴شدن اصل بعد از تصویب 
کند و سراغ موکول می ۱۵و  ۱۴ی اصل ی جلسهجداگانه دارد، و آن را به میانه

 ۳رود. مطابق با اصل می ،نویس استپیش ۳ِی اصل که استحاله ۶اصل 
آرا عمومی مبنای حکومت است  و بر طبق دستور »نویس قانون اساسی، پیش

ر از طریق امور کشو« االمر و امرهم شوری بینهمو شاورهم فی»قرآن که 
حدود صالحیِت آنان و به ترتیبی ناشی از آن شوراهای منتخب مردم در

، این اصل نگام قرائِت هبهشتی «. گرددشود، حل و فصل میمشخص می
شورا  ترتیباینبهکند و است را حذف می« آرا عمومی مبنای حکومت» عبارِت 

بر طبق »کاهد: فرو می« گیرندهتصمیم»مشورتی و نه « صرفاً »را به مقامی 
، امور کشور باید از «االمر و امرهم شوری بینهمو شاورهم فی»دستور قرآن که 

ر، محل، طریق شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شه
بخش، روستا و شوراهای اسالمی دیگر اداره شود. این شوراها با آرا مردم تعیین 

شوند و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون معین می
و « شورای نگهبان» اسمی از ی مهم آن است که در این بخش. نکته1«کندمی

اینکه چرا این شوراها در  دربرابر آید و استدالل بهشتینمی« شورای رهبری»
گیرنده هستند و ربطی آن است که این شوراها تصمیم اند،این اصل ذکر نشده

است. از دید  که این اصل یک اصل اجراییبه مسائل اجرایی ندارند، درحالی
ی تر آنکه این دو شورااز همه مهم ی امور مرتبط است واصل ششم به اداره ،او

                                                           
 شود. قانون اساسی می ۷این اصل در نهایت اصل  1
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که ست ای. این مسئلهگیرندًا به دست مردم شکل نمییممستقنگهبان و رهبری 
کنند، که به این امر اشاره میرود و کسانی را علنی آن طفره میبهشتی از ابراز 
الله عزت ی بحثدر ادامه گذارد.اکبر قریشی، مغفول میچون سیدعلی

کید می به این  ،«است آرا عمومی مبناِی حکومت»مله که کند این جسحابی تأ
 د تا گردقرار بر آن می گیرند.ی سخن سحابی را میبرخی ادامه .صل برگرددا

پس از تصویب  به ۶ تصویب اصلفرایند ترتیب بدین روی اصل کار شود.
شود. یده میی شانزدهم کشجلسه ی پانزدهم و، در انتهاِی جلسه۵اصل 

اصل را به این شکل صورت  ی شانزدهمشده، در جلسهمطرحبهشتی بنابر آرا 
در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکا »: گذاردبه معرض رأی می

جمهور، نمایندگان بر آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس
پرسی در مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه

(. ۴۰۸-۳۲۶)همان،« گرددعین میمواردی که در اصول دیگر این قانون م
( آرا عمومی دیگر ۱تصویب اصل بدین ترتیب از چند جهت اهمیت دارد: 

 .کندی امور میاداره  بر آن« با اتکا»ت، بلکه حکومت نیس حکومت« مبنای»
بر چرا که  مجزا هستند؛گهبان از دیگر شوراها ( شورای رهبری و شورای ن۲

 «موارد»است که در اصل آمده (۳ .شوندنمیاساس انتخابات تشکیل 
که هرگز چنین گردد، درحالیپرسی در اصول دیگر این قانون معین میهمه
 شود.نمی

قانون اساسی، که معادلی در  ۵ی پانزدهم نوبت به طرح اصل در جلسه 
چینی رسد. حال امکان تصویب فراهم است و مقدمهنویس نداشت، میپیش

مشترِک گروِه ی ، به عنوان نمایندهآیتاست. رت گرفتهالزِم قانونی صو
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در »خواند: صورِت اصل را می ی مختلِف بررِس اصول قانون اساسی،هاگروه
الله تعالی فرجه، در جمهوری اسالمی عصر عجلزمان غیبت حضرت ولی

گاه به زمان،  ایران والیت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آ
شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته 

چنین اکثریتی نداشته باشد، شورایی مرکب از  باشند، و در صورتی که یک فرد
گردند. طرز تشکیل این شورا و تعیین دار آن میفقهای واجد شرایط باال عهده

بعد از قرائِت صورت اصل، بهشتی اعالم «. کندافراد آن را قانون معین می
ها، ی مشترک گروهجلسه ۵شدن اصل کند که با توجه به آنکه برای آمادهمی

تنها یک مخالف و  است؛از قرائت در صحن علنی مجلس، تشکیل شده پیش
ای به عنوان مخالف ثبت نام توانند سخن بگویند. مقدم مراغهیک موافق می

کند تا مبانی اسالم را از اصول قانون اساسی جدا فرض است. او سعی میکرده
ی به مبانی کند و بیان دارد که با اختالط قانون اساسی و مبانی اسالم، کمک

گوید و اطمینان نویس سخن میشود. او از نبود این اصل در پیشاسالم نمی
رهبر  ایاست. مراغهر انقالب نیز رسیدهنویس به تأیید رهبدهد که پیشمی

کند. بعد نی میمعرفی کرده و نسبت به آینده ابراز نگرا« استثنا»انقالب را یک 
ی اصل جایی که او نویسندهشتی، از آننژاد خطاب به بهی، هاشماز سخنان او

 ، به عنوان نویسنده و موافق،ی اصلکند تا دربارهاز او درخواست می است،
پردازد. او نخست بر ی اصل میگاه بهشتی به توضیح دربارهآنصحبت کند. 

الم نیازی به قانون اساسی گذارد که مبانی اسای صحه میاین سخن مراغه
شود که قانون اساسِی یک انقالب اسالمی، متکی دلیل نمی اما این امرندارد؛ 

ای در که مراغهای را گاه تمامِی عوارِض احتمالیبه معارف اسالمی نباشد. آن
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هایی است، یک به یک با طرِح پرسششدن این اصل برشمردهصورِت مصوب
ش آرا خواهد بیاید نقآیا اصل پنجم می»کند: رد می ،انکاری به سیاِق استفهاِم 

ها را از بین ببرد؟ خواهد بیاید آزادیآیا اصل پنجم می عمومی را انکار کند؟
خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی آیا اصل پنجم می

خواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این قرار بدهد؟... هرگز، من می
 ۵های اصل تک واژهتوضیح تک به(. او سپس ۳۷۸، ۱)ج « دهد؟می معنی را

شعاِر استقالل، آزادی، جمهوری ی جمهوری اسالمی در دازد و کلمهپرمی
 ،شمرد. از دید ویپشتیباِن اصل پنجم برمیحال اسالمی را ُمعرف و در عین

اصل را خواسِت  شدِن و اضافه نویس استپیش« تکمیل»کار مجلس خبرگان 
جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی »افزاید: یداند و ملت مسلمان انقالبی میم

فرمایید است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... عرض کردم مطلبی که می
ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آرا عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در 
خارج قانون بوجود بیاید. این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و 

در طول انقالب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت  چون ملت ما
جمهوری اسالمی، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش 

گوییم بر طبق معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می
اسالم  ضوابط و احکام اسالم، در چهارچوب قواعد اسالم بر عهده یک رهبر

گاه و اسالم و ملت شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول یک رهبر آ
 کسانی چون دربرابرِ (. او بعد از اتمام صحبتش، ۳۸۰)همان، « ماست

زهی و حجتی کرمانی که هنوز طاهری، سبحانی، نوربخش، میرمراد
و با  دارد که کفایت مذاکرات صورت گیرد خواهند صحبت کنند، تقاضامی
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ی گذاشته شود. دیگر به رأ ،اصل در جلسات مشترک غیرعلنی حتوجه به طر
کند فرصِت تقاضا میسپس سحابی، موکدانه و با توجه به اهمیِت حیاتی اصل، 

، داده شود. حجتی اندیا مخالف دانندبیان به کسانی که این اصل را مبهم می
که در به مخالفان یا کسانی  کند کهامر حمایت می از این کرمانی مجدداً 

گوید که ی صحبت داده شود. بهشتی اما میخصوص اصل ابهام دارند، اجازه
. دهدنمی «ی صحبتاجازه» دیگر گذارد وکفایت مذاکرات را به رأی می

کند گاه بهشتی اعالم میدهند. آنرأی به کفایت مذاکرات میاکثریت حاضر 
خواند و میکه تصویب شد که دیگر کسی سخنی نگوید و او اصل متن را 

کند و رأی اصل را قرائت می سپس شود.رده میگلدان رأی سمت نمایندگان بُ 
نفر رأی ممتنع  ۴نفر رأی موافق،  ۵۳نفر حاضر در جلسه،  ۶۵. از شوداخذ می

 (. ۳۸۴شود )همان، دهند. اصِل پنجم تصویب مینفر رأی مخالف می ۸و 

حق »، تنها سخن از نویس قانون اساسی همانگونه که گفته شددر پیش
بود. مجلس خبرگان اما این حق را پاک کرد و در عوض با دو  «حاکمیت ملی

در قانون، یعنی در بند دو اصل دوم و تغییِر « حاکمیت الهی»کردِن صرحبار مُ 
 ۱۵یابِی قوانین را روشن نمود. در اصل نویس، اساس مشروعیتپیش ۱۵اصل 

« حاکمیت ملی و قوای ناشی از آنحق »نویس، یعنی فصِل فصل سوم پیش
حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار »بود: آمده

تواند این حق الهی همگانی را به خود رود و هیچ فرد و یا گروهی نمی
«. اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد

، در قانون اساسی ۱۴ویکم با عنوان اصِل یستی بیست و باین اصل در جلسه
ی گیرد. در ابتداِی طرح اصل، مسئله، مورد بررسی قرار می۵۶معادل با اصل 
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گیرد بسیار مهم بر سر درمی بحثیچنان وجود دارد. هم« ت ملیحق حاکمی»
آنکه اگر حق حاکمیت از آن خداوند است و ولی فقیه با استناد به این حق 

توان از حق ملت برای تعیین دهد، چگونه میمی تشکیل حکومت
طور مثال دیدند. بهای بیِن این دو تعارضی نمیعده فت؟اش سخن گسرنوشت

تهرانی، از استان خراسان، بیان کرد که حق حاکمیت ملی همان حق تعیین 
بایست می ۵ست و از آن جایی که ولی فقیه نیز بنابر اصل سرنوشت اجتماعی

هماهنگی کامل وجود  امر اکثریت ملت باشد، پس بین این دومورد خواست 
« کنندست که والیت فقیه را انتخاب میبر اساس حق حاکمیت ملی»دارد: 

در قانون « حق»ای چون ربانی شیرازی که با آوردن این (. عده۵۱۲)همان، 
گر شوند که به نظرشان عماًل بیانمشکل داشتند، متوسل به دیگر اصولی می

حق هستند، بدون آنکه تنافِی احتمالی به وجود آید؛ اصولی چون اصل  این
در جمهوری اسالمی »است: شده  نویس اضافههشتم قانون اساسی که به پیش

« ست همگانیایایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه
ردم (. برای این عده حضور چنین اصولی خود گواه بر مشارکت م۵۱۷)همان، 
انگیزی وجود ی امور کشور است و دیگر نیازی به چنین اصل شبههدر اداره

ندارد که محل سواستفاده گردد. کسانی چون کیاوش، از استان خوزستان، نیز 
گفتند از آنجایی دیدند و میدیگر میبا صراحت تمام این دو را متعارض یک

ل بهتر است که این اص وجود ندارد،« ترین ارتباطی با والیت فقیهکوچک»که 
ی استان عبدالرحمن حیدری، نماینده (.۵۱۸وجود نداشته باشد )همان، 

کنند که یک بار حق را به دانم چطور آقایان تفسیر مینمی»کند: ایالم، بیان می
ای دیگر به گونه صدر(. بنی۵۲۰)همان،« دهیم؟ملت و بار دیگر به فقیه می
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نویس یا همان پیش ۱۶بعدتر در مورد اصل استداللی که  .کنداستدالل می
حق حاکمیت ملی یک . از نظر او گیردمدنظر قرار می  قانون اساسی ۵۷اصل 

 و ها و ناشی از استقالل یک ملت استحق ثابت است نسبت به دیگر کشور
ای توان گفت که این حق را چگونه و از طریق چه قوهپس از احراز این حق می

 ولی فقیه را وارد کرد.  مقام توانیاعمال کنیم؟ آنجا م

م حزب های مهالدین فارسی، از ایدئولوگدر نهایت با توجه به استدالل جالل
حاکمیت ملی یک اصطالح  حق» گویدجمهوری اسالمی، که می

(، بهشتی ۵۲۳ندارد )همان، « جایی در نظام حقوقی اسالم»و « ستخارجی
حاکمیت »کند: گونه قرائت میویکم صورت قانون را اینی بیستدر جلسه

مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش 
ا در شناخت و انتخاب شرع و حاکم ساخته است. انسان این حق خداداد ر

آید ی امور کشور از راه قوایی که در اصول بعد میقانون الهی و رهبر و اداره
تواند این حق را از او بگیرد یا در خدمت منافع کند و هیچ کس نمیاعمال می

یابد ای استحاله میگونهاصل به ترتیباینبه«. فرد یا گروهی خاص قرار دهد
ای دیگر در آن وجود ندارد و حِق انسان م و حاکمیت ملیکه حاکمیِت مرد

است؛ یعنی انسان صرفًا حق شناخت  برای تعیین سرنوشت نیز حِق مشروطی
هایی که با آن را. با وجود مخالفت« مخالفت»و انتخاب شرع را دارد و نه 

چنان با این دگرگونی وجود دارد، این اصل با حذِف حاکمیت ملی و حق هم
رأی ممتنع مصوب  ۹رأی مخالف و  ۶رأی موافق،  ۵۱ت مردم با حاکمی

 (. ۵۳۶شود )همان، می
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پردازند. مطابق با اصل خداداد می« حق»آنگاه به اصل چگونگی اعمال این 
ی اند از: قوهقوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارت»نویس پیش ۱۶

از یکدیگر باشند و ارتباط قضاییه و مجریه که باید همیشه مستقل  مقننه، قوه
صورِت این اصل به عنوان «. جمهور برقرار گرددی رئیسوسیلهمیان آنها به

ی وهفتِم قانون اساسی، در جلسهاصل پانزدهم، یا همان اصل پنجاه
قوای حاکم در کشور »شود: ویکم از سوی بهشتی چنین بیان میبیست

 -۴قوه مجریه،  -۳قوه مقننه،  -۲قوه ملت، -۱اند از جمهوری اسالمی عبارت
ی اخیر برقرار ی قوهوسیلهقوه رهبری و ارتباط میان آنها به -۵قوه قضاییه، 

ی ملت و قوهبدین ترتیب مجددًا حق حاکمیت ملی حذف شده و د«. گرددمی
ی ارتباط میان قوا از تر وظیفهگانه اضافه گشته و از آن مهمو رهبری به قواِی سه

شود. با این حال از آنجایی که حق گرفته و به رهبری اعطا میجمهور رئیس
ها ارز دیگر قوهی ملت همای به نام قوهحاکمیت ملی نیامده و درعوضش قوه
ی ِی این اصل به جلسهآید. بحث دربارهطرح شده، مشکالت منطقی پدید می

ی ودوم دیگر اسمی از قوهی شصتشود. در جلسهودوم کشانده میشصت
است، با این حال ی رهبری نیز بر قواِی دیگر مسلط شدهملت وجود ندارد و قوه

قوای حاکم » است: جمهوری برگردانده شدهارتباط میان قوا مجددًا به رئیس
ی مجریه که ی مقننه، قوه قضاییه، قوهاند از قوهدر جمهوری اسالمی عبارت

اند و ارتباط دیگر مستقلگردد. این قوا از یک تحت والیت رهبری اعمال می
روشن ولی (. ۱۶۹۴، ۳ج)« گرددجمهوری برقرار میی رئیسمیان آنها بوسیله

ر برقرا ، ارتباطقواِی دیگر تحِت والیت رهبری هستند چگونه وقتی که نیست
ی وظیفه ۱۳۶۸در شورای بازنگری  ؟ستجمهوریی رئیسکردن بر عهده
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حذف مسئولیت یک قوه  با. ف شدجمهور حذبرقراری ارتباط به دست رئیس
برقرار میان قوا  ایارزیهممطلقه به والیت،  قیِد  کردِن همراه نسبت به دیگر قوا و

 گردید که در نسبت با والیت امر در یک موقعیت قرار داشتند.

جمهور و هیئت ی مجریه را از طریق رئیساعمال قوه ،نویسپیش ۱۹اصل 
نویس، ی بررسِی فصل حق حاکمیت ملی در پیشدر ادامه .وزیران دانسته بود

: قانون اساسی مصوب گردید ۶۰ییر یافت و به عنوان اصل گونه تغایناین اصل 
ی رهبری ی مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمًا به عهدهاعمال قوه»

 همان،) «جمهور و هیئت وزیران استاست، از طریق رئیسگذارده شده
گذارده  ی رهبریجز در اموری که در این قانون مستقیمًا به عهده». 1(۹۷۱۶

 به اصل اضافه شد.« استشده

                                                           
یس آمدهپیش ۸۸در اصل   1 یش دربرابر ملت مسئول است. سبود که رئینو جمهور در حدود اختیارات خو

قانون اساسِی مصوب، بررسی شد. نظر  ۱۲۲، همان اصل ۹۸این اصل در مجلس خبرگان به عنوان اصل 
جمهور فقط دربرابر ملت مسئول نیست، بلکه دربرابر رهبری نیز مسئول نمایندگان بر آن قرار گرفت که رئیس

گرفتِن دستجمهور از طرف رهبر در بهاز نظر اینکه رئیس»د کنام بیان می۴۶ یاست. کیاوش در جلسه
است، پس باید در مقابل او هم مسئول باشد یعنی بهتر است مصالح مردم و امور مملکت شرعًا اختیار گرفته

در  (. با این حال این اصل۱۲۵۱)همان، « بنویسیم: دربرابر رهبری یا شورای رهبری و ملت مسئول است
جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش رئیس»شود که بندی میگونه صورتاین ، مجلس خبرگان

اما در شورای «. کنددربرابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می
در حدود اختیارات و وظایفی رئیس جمهور »شود: بازنگری، آن مراِد اکثریِت نمایندگان بر این اصل اعمال می

که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی 
 «. مسئول است
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یاست تعدادی از واگذاری  جمهوراختیاراِت ر

نویس نبود، مطرح ، اصلی که معادلش در پیش۸۴ونهم اصل ی سیدر جلسه
ی نهایی نسخهقانون اساسی را محقق کند. این اصل در  ۵گردد تا اصل می

اش از این گردد. اصل در شکل اولیهقانون اساسی می ۱۰۷قانون، همان اصل 
بخشیدن به اصل والیت امر و امامت امت موضوع به منظور تحقق»قرار است: 

بودن نظام اجتماعی ایران و حاکمیت همین قانون که ضامن اسالمی ۵اصل 
ومت شرعی و حکومت ملت بر سرنوشت خویش است و به دوگانگی میان حک

ی امور کشور دهد، رهبر یا شورای رهبری در ادارهعرفی پایان می
، ۲)ج« گیردشود، بر عهده میهایی را که در اصول بعد تعیین میمسئولیت

مجلس، اصل والیت فقیه را رافِع  نایب رئیسبهشتی،  ،(. در ابتداِی امر۱۰۶۲
گونه که: کند، به اینفی میدوگانگی حاکمیت ملی/مردم و حاکمیت الهی معر

اگر صرف حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش باشد، معنایش این است که »
کند و این مربوط به والیت فقیه ملت هر کسی را که خواست انتخاب می

گوئیم که ملت احترام کامل به انتخاب نخواهد بود، اما تعریفی که من کردم می
اطالق، حاکمیت ملت غلط است، گذارد نه حاکمیت ملت به طور فقیه می
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کند و خبرگان کند یا ملت خبرگان را انتخاب میبلکه ملت فقیه را انتخاب می
 (.۱۰۶۶)همان،« کندهم فقیه را انتخاب می

آید که مردم چگونه رهبر را انتخاب برای برخی از نمایندگان این سوال پیش می
د؟ به علت همین کنرا چه کسی انتخاب می« شورای رهبری»کنند؟ و می

ویکم ی چهلشود. تدقیق آن به جلسهها نیاز به تدقیق اصل پیدا میپرسش
« انتخاب مردم»ی آید تا مسئلهدرمی شکلیگردد. اصل در نهایت به میموکول 

که گیری مستقیم، چنانو بدون نیاز به رأی« مرجعیت»ی با تکیه بر مسئله
هرگاه یکی از فقهاِی »موار شود: پذیرد، هجمهور صورت میی رئیسدرباره

این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به  ۵واجد شرایط مذکور در اصل 
گونه که در مورد مرجع باشد، همانمرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده

است، الله العظمی امام خمینی چنین شدهقدر تقلید و رهبر انقالب آیتعالی
های ناشی از آن را به عهده دارد. غیر ی مسئولیتاین رهبر والیت امر و همه

ی کسانی که صالحیت ی همهاین صورت خبرگان منتخب مردم درباره
کنند. هرگاه یک مرجع را دارای مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می

برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی 
ا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاِی نمایند وگرنه سه یمی

ی (. مسئله۱۰۹۸)همان، « کنندشورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می
ی اما حالِت اولیه؛ ب رهبر توسط خبرگان که روشن استشورای رهبری و انتخا

ماند: اکثریت مردم چگونه نظر خود را ابراز کنند؟ اصل همواره مبهم می
همراه شدند؟ به رهبر انقالب ها با در تظاهراتگونه که مستقیم یا آنگیری رأی

بعد از انقالب، ظهوِر  رسد هم مجلس خبرگان و هم هیئت حاکمهنظر می
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گرفتند و برای همین سخنی از میمردم را در شکِل دوم درنظر« ثریتاک»
اعطاِی گیری مستقیم، گیری مستقیم هرگز به میان نیامد. گویی در رأیرأي

ی مسئله. شدجمع نمی بود که  با حق حاکمیِت الهیبه مردم نهفته ی«حق»
شده هاِی کنترلها و انتخاباتدادِن حمایت در تظاهراتمرجعیت و نشان

جایی که امکاِن مناقشه بر سر این و از آن بود همگی دال بر هماهنگی با رهبر
توان به مقام رهبرِی ردم میم یوجود داشت که کدام مرجع را بدوِن معیاِر رأ

 انتخاِب  الله برگزید، در شورای بازنگری این قید نیز برداشته شد وبعد از آیت
.   1سره به انتخاِب غیرمستقیم از سوی مجلس خبرگان، واگذار گردیدرهبر یک

در مجلس خبرگان این اصل و  اصوِل ناظر  آنکه موضوع دیگر این است که با
 دانسته رافِع دوگانگِی حاکمیت ملی و حاکمیت الهی ی رهبری،بر مسئله

کافی نبود. از  این قبیلهایی از تصویب این اصل و اصلاما  ند؛بودشده
نویس قانون اساسی حق حاکمیت ملی از راِه جایی که از سویی در پیشآن

، تعبیر «مخروط امامت»گردید و از سوی دیگر برپایِی گانه اعمال میقواِی سه
جمهوری، مجلس ی کشور به نیروهای اجرایی چون رئیسبهشتی، برای اداره

صل والیت بایست مطابق با او شورای قضایی نیاز داشت، هر یک از قوا می

                                                           
که در تدوین قانون  ۸۶شود به نام اصل ی اصلی جدید در قانون اساسی بحث میدرباره ۴۱ِی در جلسه 1

ی قابل رسد. نکتهگردد. این اصل شرایط و صفات رهبر یا اعضاِی شورای رهبری را برمیمی ۱۰۹اصل 
پوشانی دارد و هم ۵ گوید این اصل درواقع با اصلتوجه آن است که وقتی رحمانی، از استان کردستان، می

دهد که گنجاندیم دیگر نیازی به این اصل نبود، بهشتی پاسخ میی مرجعیت را در آن اصل میاگر مسئله
ی قانون اساسی مرتبط با اصول اولیه ۵علِت این تنوع آن است که هر فصل مقتضیات خود را دارد و اصل 

بایست شود که رهبری میپاسخ بهشتی دیده میدر  ترتیباینبهاست و این اصل مرتبط با فصل رهبری. 
، ۲گرفت، چیزی چون ایمان به خدا و کرامت انسان )جو مبنایی قانون اساسی قرار می جزو اصول اولیه

۱۱۰۸ .) 
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قوا « ترکیب»، آرایش این اصلای که در نسبت با گونهیافتند؛ بهفقیه تغییر می
بودند اما هر دیگر مستقل میبایست از یکبه خود بگیرند. درواقع این قوا می

 شدند.واقع می عماِل حِق حاکمیت الهییک در ترکیبی با والیت فقیه و اِ 

عفو عمومی پس از تصویب مجلس اعالم  ۹۰نویس مطابق با اصل در پیش
در حدود  توانستمیجمهور چنین رئیسجمهور بود، همشورای ملی با رئیس

نویس پیش ۹۳قوانین مجازات محکومان را تخفیف دهد. مطابق با اصل 
جمهور بود و رئیس کل ستاد ارتش فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس

جمهور تعیین تصویب رئیس جمهوری اسالمی به پیشنهاد هیئت وزیران و
نویس اعالن جنگ و متارکه آن و پیمان در پیش ۹۵شد. مطابق با اصل می

جمهور بود مگر در مواردی صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس
گرفت.  جمهور با مشورت هیئت وزیران تصمیم میفوری و اضطراری که رئیس

ن عالی کشور و روسای شعب و دیوا حکم انتصاب رئیس ۱۴۰مطابق با اصل 
شد و سایر جمهور صادر میمستشاران و دادستان کل کشور به امضاِی رئیس

نویس پیش ۱۰۲مطابق با اصل  رسید. احکام به امضای وزیر دادگستری می
شد، جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم میهر گاه رئیس

ی کرد و اگر سه چهارم همهدگی میمجلس شورای ملی باید به اتهام او رسی
نمایندگان مجلس رأی به تعقیب او دادند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به 

گرداند. پس از اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی مجازات او را معین می
جمهور تا صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور، رئیس ،رأی مجلس به تعقیب
جمهوری انجام ت و وظایف او را شورای موقت ریاستاز مقام خود معلق اس

 دهد. می
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قانون  نویِس پیش ۱۴۰ و ۹۵، ۹۳، ۹۰جمهور در اصول اختیارات رئیس
در مجلس  ۸۷جزو اختیاراِت ولی فقیه گردید. این اصول ذیل اصل اساسی، 

در قانون  ۱۱۰ست آخر با عنوان اصِل گیرند و دخبرگان مورد بحث قرار می
تر مطابق با اصل جمهور که پیشگنجند. ضمن آنکه  برکناری رئیساساسی می

، یرهبرمقاِم دیوان عالی کشور بود، به هیئت عمومِی به دسِت  نویسپیش ۱۰۲
پس از حکم دیوان عالی کشور به علت تخلف قانونی یا رأی مجلس به عدم 

 شود. محول می کفایت سیاسی،

نیز بررسی شده و  ۱۳۶۸ه در شورای بازنگری سال ست کاصلی ۱۱۰اصل 
وظایف »بود: گونه تنظیم شده. اصل این1گردداختیاراِت دیگری به آن افزوده می

ترین نصب عالی-۲تعیین فقهای شورای نگهبان، -۱و اختیارات رهبری: 
اعالن جنگ و صلح در موارد خطر فوری و فرستادن -۳مقامات قضایی کشور، 

فرماندهی عالی کل  -۴گیری، شورای ملی برای رسیدگی و رأیآن به مجلس 
جمهور به ترتیب زیر: هرگاه رئیس ی عزل رئیساتخاذ تصمیم درباره -۵قوا، 

جمهور به خیانت و تخلف از وظایف قانونی خود متهم شود یا در مظان ضعف 
و ناتوانی در ایفای وظایف خود قرار گیرد، موضوع برای رسیدگی به مجلس 

کند و در صورتی شود. مجلس به موضوع رسیدگی میورای ملی ارجاع میش
که اکثریت رأی دادند، پرونده را برای محاکمه به شورای عالی قضایی 

فرستند. در صورِت رأی شورای عالی قضایی به ثبوت اتهام، رهبری با می
قال انت آیت«. کنددرنظرگرفتن مصالح کشور تصمیم الزم را اتخاذ و اجرا می

                                                           
قانون  ۱۱۳در اصل ، که پیش از شورای بازنگری «گانهحل اختالف و تنظیم روابط قوای سه»از جمله  1

 هور بود.جماختیارات رئیساز  ۱۳۵۸
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 کند که مصالِح این گونه توجیه می، جمهور به رهبر راکل قوا از رئیسفرماندهی 
« قابل اتکایی باشد»و « فرد مطمئن»بایست دست ی اسالمی میجامعه

ی هایش با مخالفت و همهمهکه صحبت مکارم ،( و دربرابر۱۱۱۲)همان، 
اما  ؛به والیت فقیه معتقد است گوید کهشود، میرو میان روبهنمایندگ

در این شرایط  و «ب مردم و هم مورد قبول فقیه استجمهور هم منتخرئیس»
فاتحی به عنوان  ؟رفتجمهور گبایست فرماندهی را از رئیسمی به چه علت

است، قدرت و حکومت را خدا به فقیه داده»کند که مخالف نظِر مکارم بیان می
گوییم. این خداست که این قدرت را خودمان چیزی نمینه مردم و نه ما. ما از 

گوید که اگر چنین فاتحی می پاسخ به در شیرازی مکارم«. استبه فقیه داده
جمهوری مِت رئیسی کارها دسِت ولی فقیه باشد، بهتر است ِس است که همه
متهم به » ایشان را« دشمن در داخل و خارج» ترتیباینبهو  برداشته شود

توان با ترس از اینکه (. مکارم باور دارد که نمی۱۱۱۵)همان، « کنداستبداد می
کرد،  «کارههیچ»جمهور منتخب مردم را د، رئیساوضاع از دست خارج شو

ما باید بکوشیم مردم را با خود داشته باشیم. اگر مردم با ما باشند، »چرا که 
ا شوند، فرماندهی کل قوا همیشه همه چیز با ماست و اما اگر مردم از ما جد

اش منتظری در پاسخ به مکارم از آرزوی دیرین«. کندنیز برای ما کاری نمی
را « لزوم فقاهت» ،جمهورهای رئیسخواسته در اصِل ویژگیگوید که میمی

ه این است امیدش ب گوید که. او میاستبا این حال با او مخالفت شدهبیاورد، 
و در پاسخ به کسانی که نگران تضعیف  کندیید میجمهور را فقیه تأسرئی که

گانه مملکت را م قدرت قوای سهیما بیای».. گوید: جمهورند، میرئیسجایگاِه 
به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سواستفاده کند. خری را ببریم 
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باالی بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم. آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و 
کند قدرت و زمام مملکت را به دست کسی بدهد ترسد و جرئت نمیسفید می

که با این وضع  گویدنیز می  حجتی کرمانی(. ۱۱۱۹)همان، « که فقاهت ندارد
میان نیروهای انقالب  ِف و شکا« ایمه خودمان تحریک کردهمردم را بر علی»

با تداوم چنین وضعی،  وی رسد. از دیدرز انفجار میتشدید شده و جامعه به م
و  )...( دیکتاتورِی »به دنبال مجلس گفتند این ی مخالفان مجلس که میگفته

 (. ۱۱۲۳)همان،  1شوداست، محقق می «)...( استبدادِ 

 ِی وکند که مردم هر دبیان می خالفانستان خراسان، در پاسخ به متهرانی، از ا
جمهور را انتخاب گونه که رئیسآنها همان .کنندها را انتخاب میاین مقام

از دید مردم مشکلی به وجود  ترتیباینبهکنند و کنند، رهبری را انتخاب میمی
باشد. با این حال نخواهد آمد اگر کارهای اجرایی بین این دو مقام تقسیم شده

گوید. او برای رهبری سخن نمیمقام  به  رایی نبوِد رأی مستقیمی از چتهران
آنکه خود را از درگیری با این مسئله خالص کند، آن را به صورت سوالی 

ست؟ اما والیت جمهوری انتخابی و رجوع به آرا عمومیریاست»پرسد: می
فقیه رجوع به آرا عمومی نیست؟ نسبت به خود رهبر اکثریت قریب به اتفاق 

ر را بگوییم مردم خودشان انتخاب جمهوقبولش ندارند؟... چطور فقط رئیس
)همان، « کنند؟کنند؟... رهبر یا شورای رهبری را خودشان انتخاب نمیمی

آیا والیت فقیه رجوع به آرا عمومی »(. تهرانی با شکِل استفهام انکارِی ۱۱۲۷
رهبری به انتخاب آیا  رود کهاز طرِح ایجابِی این پرسش طفره می« نیست؟
و حضور در ِی بیعت م به نشانههاِی مردشود یا راهپیماییگذاشته می مستقیم

                                                           
 ها سانسوِر نویسنده است.نقطهسه 1
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است، انتخاباتی که به دسِت شورای نگهبان و دیگر نهادها کنترل شده
طرِح پرسشی که وِن شود؟ او بدِی آراِی عمومی دانسته میپشتوانه« ترازهم»

د گذارمی را مکتوم تخالفهرگونه امکاِن  شد، درواقعانکاری نداشته باِت حال
بودِن حاکمیت ملی و حاکمیت الهی مردم، به یکیو  انگارِی رهبرو با یگانه

)همان(. « همین والیت فقیه حاکمیت ملت است، مگر فرق دارد؟»رسد: می
بندِی دیگری از این اتحاد، از سوی برخی از نمایندگان چون فاتحی، در صورت

است که در چه نسبتی  ی این مسئلهدرباره« بحث»نیاز از یه بیاساسًا ولی فق
ی ولی فقیه با استبداد در تضاد است و کلمه»که چرا ؟گیردا مردم قرار میب

هاست... فقیه مانند پیامبر به عنوان رحمت و ترین توهیناستبداد فقیه بزرگ
عاطفه مردم عطوفت و مهربانی برای مردم آمده و در حقیقت این وابسته به 

گذرند و هر چه دارند است، مردم در راه رهبر و امامت امت از جان و دل می
 (. ۱۱۴۸)همان،« دهندبه او می

جمهوری و ریاستیک از کسانی که به منشأ مردمی رهبری تهرانی و نه هیچ نه
« اقبال»و « آوریروی»ی رأی مستقیم سخنی نگفتند و تنها درباره پرداختند، از

نمایانگِر جایگاِه مرجع  بیشتر آوری و اقبالم بحث به میان آمد. قیِد رویمرد
عدم اقباِل در کنار این امر، . گر انجاِم یک فرایند سیاسینه نشانو  بودتقلید 

نویس که امکان برگزاری رفراندوم حذف اصولی از پیشو « رفراندوم»سیستم به 
بود.  ناپذیربینیر شرایط پیشمردم د ، گواِه دیگری بر پرهیز از رجوع بهدادمی

تابع کنترلی باشد که شورای نگهبان بر  ستتواننمیسادگی این شرایط به
جمهوری، انتخابات انتخاب یک شخص یا اشخاص در انتخاباِت ریاست

شورای نگهبان چگونه  د.رکشورا و خبرگان رهبری اعمال می مجلس
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جایگاِه کلِی رهبری در سیستم  توانست در انتخاب مستقیم، با توجه بهمی
قانونی، مداخله کند؟ و یا زمانی که در یک رفراندوم پاِی یک موضوع مطرح 

 شود صالحیِت شرعِی موضوع را کنترل کرد.  سخت می باشد،

بر سر  مهم است، خود مناقشهجمهور کارکرد رئیسآنچه که در مذاکره بر سِر 
جمهور هستند، کردِن اختیارات رئیسجایگاه مردم است. کسانی که در پِی کم

و  گیرداقتداِر خود را از مردم می جمهور( رئیس۱دو مشکل عمده دارند:  
شود گونه می(هنوز مشخص نیست چ۲بنابراین اقتدارش الهی نیست، و 

جمهوری تأیید برای ریاست بمطلوشخص نا که را گرفت امر جلوِی این
. با وجود این دو مشکل، بهتر است اطمینانی از این کسب 1صالحیت بشود

اش به تمامی مشروعیِت خود را از خداوند ی اسالمی که قوانینکرد که جامعه
                                                           

 است. که هنگاِم تصویب این اصل، هنوز اصول مرتبط با شورای نگهبان مصوب نشدهچرا  1
ه بجمهوری، مجلس قانونی تصویب کرد که کسی که التزام عملی و نظری برای انتخابات سوم ریاست 

 داشت. نهوری نامزد شود، امری که پیش از آن وجود جمتواند برای ریاستوالیت فقیه نداشته باشد نمی
ت شورای تنها هنوز چیزی چون نظاری این اصل است، نهجدای از این موضوع زمانی که بحث اولیه درباره

ست. او است. منتظری بسیار نگران این قضیه ای تنفیذ نیز بیان نشدهنگهبان مطرح نیست، بلکه مسئله
بایست از طرف می حتماً  «تأیید کاندیداها»کند ام بیان می۴۲ی اصل در جلسهی همین هنگام بحث درباره

ت قطعا باید کنم این عباربنابراین من پیشنهاد می»برای آنکه حکومت، حکومِت اسالمی باشد:  ؛رهبر باشد
ی جرایبودِن حکومت و ضمانت اجمهوری به منظور اسالمیاضافه بشود که تأیید کاندیداها برای ریاست

 جمهور از طرف رهبر تأیید نگردد، احکامش برای ملتاز وظایف رهبر است چرا که اگر رئیس« آن
کند که کاندیداهای ام تأکید می۴۳ی او بار دیگر در جلسه .(۱۱۴۳)همان، « االجرا نیستالزم

بایست رهبری مشخص کند تا جمهوری، اسالمی بشود و در تصویب این امر جمهوری را میریاست
ید و حاکمیت ملی چه اروپا می»، زیرا آن چیزی که «نباید وحشت داشته باشد»مجلس خبرگان  گو

(. در ۱۱۸۳)همان،« لت ایران نیستندها جزو مگویند مهم نیست. اینگوید و دو تا بچه نفهم چه میمی
شود: فتهاگر گ گوید کهکند و میصدر مخالفت خود را با این تأیید اعالم میمنتظری، بنی بحِث  پاسخ به

ست و نه اکنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی شما آزادید ای مردم آن کسی را که من معرفی می»
 (.۱۱۵۲)همان،« جمهوری
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که از حیث مشروعیِت خداوندی باالترین  رهبرمردم گرفته، به دسِت « الاقب»و 
ز مردِم پرهیز امرتبه را دارد، هدایت شود و انحصاِر تصمیم از آن او باشد. 

چگونگی  گرایانه و روشنی ازوز تصور هم، که هن فقاهتیبا اسالِم  سوناهم
انتخاب  از کسی که مستقیماً  کرد که قدرتوجود نداشت، ایجاب می تحقق آن

شود و در عوض بر  سلبالمقدور شود و قیِد فقاهت را به دنبال ندارد، حتیمی
ها شود بر حمایت و پشتیبانِی آنمیو  دگردنکنترل میگردد که آن مردمی تکیه 

 از دولت اسالمی حساب باز کرد.

جدای از تدقیِق بندهای مرتبط با اختیارات ولی فقیه، خصوصًا بند مرتبط با 
فرماندهی کل قوا و تشریح آن به این معنا که ولی فقیه به عنوان فرمانده چه 

ندگان به اصل اضافه نمای ، بند دیگری نیز بنابر اصرارِ 1تواند انجام دهدمی
امضا  «جمهوری پس از انتخاب مردمستحکم ریا» بایست؛ هم میشودمی

یا شورای نگهبان مشخص کند  االحیِت پیش از انتخاب مردم رص  شود و هم
رهبری. از آنجایی که شورای نگهبان در اولین انتخابات  مقاِم  یا

ی است، تأیید صالحیت در اولین دورهجمهوری هنوز تشکیل نشدهریاست
ترتیب هم پیش از اینه(. ب۱۱۸۷شود )همان، ذار میانتخابات به رهبری واگ

انتخابات جلوِی ورود کسی که شرایط الزم را ندارد و واجد صالحیت نیست، 
جمهور، شود و هم پس از انتخاِب رئیسِی شورای نگهبان گرفته میاز سو

                                                           
( نصب و عزل رئیس کل ستاد ۱است فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر است: در بند سوم آمده  1

(تشکیل شورای عالی دفاع ملی، ۳پاسداران انقالب اسالمی،  ( نصب و عزل فرمانده کل سپاه۲مشترک، 
وزیر، وزیر دفاع، رئیس کل ستاد مشترک، فرمانده کل جمهور، نخستمرکب از هفت نفر اعضای زیر: رئیس

( تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به ۴سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دو مشاور به تعیین رهبر، 
 ( اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع۵عالی دفاع، پیشنهاد شورای 
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ی قابل توجه در دهد. نکتهرهبری اقتدار خود را بر انتخاِب او با تنفیذ نشان می
ی مردم به چشم نشدهاز رأی کنترل پرهیز شدن این بند آن است که مجدداً اضافه

کند برای آنکه قانون می خورد. محمود روحانی، از استان خراسان، پیشنهادمی
اساسی متهم به انحصار نشود و احزاب نگویند که شورای نگهبان داوطلبان 

کند، اجازه داده شود که احزاب کاندیداهاِی خود را معرفی کنند ایشان را رد می
و ولی فقیه نیز کاندید یا کاندیداهای مطلوب خود را به جامعه معرفی کند تا 

(. با این حال ۱۱۹۳مل مردم نیز حفظ شود )همان،ع در این شرایط آزادِی 
أی بایست رجوع به رچراکه نمی ؛گیردروحانی مورد اقبال قرار نمیپیشنهاد 

، در قانون مصوب گردد. مجلس خبرگان از کنترلمردم، منهاِی 
توان پرهیزد. بنابراین نمیمیجمهور و رئیس مردم« ناپذیرِی بینیپیش»

را در مصاف با کاندیداهای دیگر گذاشت؛  مقام رهبری مورد تأییِد  کاندیدای
این  ، آنگاهیافتنده ظفر ناشددر یک انتخابات کنترل های دیگر ااگر کاندید

؟ گیردقرار می اول قانون ردم به شخِص آوری مروی در چه نسبتی با مسئله
چهارم را رئیس مجلس در نهایت بند یب ماند. ناخنان روحانی مغفول میس

جمهوری پس از انتخاب امضای حکم ریاست»کند: بندی میگونه جمعاین
بودن شرایطی که در جمهوری از جهت دارامردم، صالحیت داوطلبان ریاست

ی اول آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دورهاین قانون می
ی این حثه درباره(. در آخرین دقایق مبا۱۱۹۵)همان، « به تأیید رهبر برسد

اِن در دست« تمرکز قدرت»همه این مانی که مکارم شکوه می کند که بااصل، ز
این »دهد: شد، محمد یزدی پاسخ می ندخواه وی« اتهام»ولی فقیه، موجب 

 (. ۱۲۰۱)همان،« بار سنگین را خدا به دوش فقیه گذاشته است
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تمامًا  اصل حین مباحثاتشود. آنچه به بند به بند برای این اصل رأی گیری می
ی بندها تنها تکمیل جمهور است و بقیهاضافه شده، بررسی صالحیت رئیس

 مقاِم رهبری هم واجد بعضی از ترتیباینبهاند. شده و وضوح پیدا کرده
ی اول مستقیمًا در دوره گردد و هم نویس میجمهور در پیشاختیارات رئیس

جمهور رئیس جمهورِی ها ریاستو در تمام دوره کندصالحیت او را بررسی می
  .نمایداالجرا میرا تنفیذ و دستورش را الزم

 

 جمهور تحدید اختیاراِت رئیس

ی مجریه، مطابق نویس قانون اساسی، مختص توضیِح قوهدر فصل هفتم پیش
جمهوری باالترین مقام رسمی کشور در امور رئیس»نویس پیش ۷۵با اصل 

گانه و الملی و اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهوابط بینو ر داخلی
گونه تغییر در مجلس خبرگان اصل این «.ی مجریه را به عهده داردریاست قوه

ترین مقام رسمی کشور است. عالی« پس از رهبری»جمهور پیدا کرد که رئیس
در اموری که  ی مجریه را جزریاست قوه»اصل نیز افزوده شد که  در نهایِت 

 ۸۸صل این اصل به عنوان ا«. داردشود، برعهدهمستقیمًا به رهبری مربوط می
 قانون اساسی ۱۱۳انگیز صل مناقشه، امصوبی تصویب شد و در نسخه

جمهور گذاشته ر اختیار رئیسگشت. اصلی که به ظاهر اختیارات زیادی د
جز اصوِل مرتبط با  های دیگریاین اصل در اصلمستتر اما اختیاراِت ؛ است

 ؟است. اما چگونهاصول رهبری  سلب شده
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تواند از قبول مصوبات مجلس سرباز زند و جمهور مینویس رئیسدر پیش
نویس، رئیس جمهور حق پیش ۸۴شورای نگهبان را فعال کند. مطابق با اصل 

مصوبات مجلس شورای ملی را که برخالف قانون »دارد در مهلت توشیح، 
بیند، با ذکر دالیل خود برای اصالح اصول مسلم و احکام شرعی می اساسی یا

بعد از این بازگشت به مجلس، اگر «. و بررسی مجدد به مجلس بازگرداند
مراتب به را به »مجددًا تعارضی با قانون اساسی و یا احکام شرع رخ داد، 

 لس خبرگان حذفتمامی در مجاین اصل به«. کندشورای نگهبان اعالم می
تطبیق  تشخیِص  جهِت جمهور صالحیتی برای رئیس ترتیباینبهو شود می

با قانون اساسی و احکام شرع وجود ندارد، در عین آنکه موظف  مجلس قوانین
 ۸۳ست. زمانی که در بررسی اصل به اجرای صحیح قانون اساسی

رئیس مجلس  نایبقانون اساسی، نوربخش خطاب به  ۱۲۳نویس، اصل پیش
اند که جمهور گرفتهاین امکان را از رئیس ۸۴گوید که آنها با حذف اصل می

اند که ای را امضا نکند، و  در عوض،  در بررسی این اصل گنجاندهمصوبه
جمهور موظف است مصوبات مجلس را حداکثر ضمن ده روز امضا رئیس

جمهور موافق اگر رئیس ی مجریه بگذارد، حالکند و برای اجرا در اختیار قوه
رئیس مجلس، بهشتی، به نایبتواند بکند؟ ی مجلس نباشد، چه میبا مصوبه

 ترتیباینبه(. ۴-۱۲۴۳)همان، « استعفا بدهد برود»دهد: سادگی پاسخ می
جمهور جز اطاعت از مجلس در تصویب قانون وجود امکانی برای رئیس

کند امضا و ابالغ قوانین و ه میجمهور تنها کاری کندارد. در این اصل رئیس
جمهور موظف است مصوبات مجلس یا رئیس»ست: پرسینتایج همه

پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند و در اختیار همه
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 جمهور دربرابرِ رئیس نقِش  (. اما کاهِش ۱۲۴۷)همان،« مسئوالن بگذارد
نویس پیش ۸۷ق با اصل شود. مطابرهه متوقف نمیمجلس به این بُ 

الزام نویس هیچ د. درواقع در پیشکنوزیر را انتخاب میجمهور نخسترئیس
وزیر رأی اعتماد بدهد بایست به نخستمبنی بر اینکه مجلس می ایقانونی

وزیر دربرابر مجلس بیان شده که نخست ۱۰۴وجود ندارد. تنها در اصل 
وزیر تا زمانی نیز آمده که نخست ۱۰۵مسئول اقدامات وزیران است و در اصل 

ماند. بنابراین مجلس نه که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می
 ۱۱۲او نقش دارد و مطابق با اصل « استیضاح»وزیر که در نخست« تعیین»در 

وزیر و وزیران متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند، اگر نخست
اتهام آنها در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت 

ورت عالی کشور صمجلس رأی داد، تعقیب متهم در هیئت عمومی دیوان
 گیرد. می

دسِت بررسی شده و  ۹۷ی چهل و ششم تحت عنواِن اصل در جلسه ۸۷اصل 
 صرِف خواسِت ردد. از همان آغاز مذاکرات، گمی قانون اساسی ۱۲۴آخر اصل 

. از همین روی رحمانی فی استوزیر ناکاجمهور برای انتخاب نخسترئیس
بایست که جز رأی می، «از ابتکارات عمل غافل نباشیم»گوید برای آنکه می

مجلس نیز وجود داشته باشد. حسن آیت « رأی اعتماد»جمهور، تمایل رئیس
اسالمی مبتنی  کند که از آنجایی که قانون اساسِی نیز بعد از رحمانی بیان می

بایست بر جمهور می، رئیس«تفکیک مطلق»قواست و نه « تفکیک نسبی»بر 
(. مکارم ۱۲۴۹کند )همان،  وزیر را انتخاباساس خواسِت مجلس نخست

جمهوری تالشش بر آن است تا اقتدار های رئیسشیرازی که در تمام اصل
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گوید باید برای تمایل والیت فقیه حفظ کند، می در کنارِ را  جمهوررئیس
اما اهرم  ؛ه نسبت رأی اعتماد مجلس پیدا کردجمهور سهم بیشتری برئیس

(. در نهایت ۱۲۵۰-۱۲۴۹ ای برای امکان آن در نظر ندارد )همان،قانونی
جمهور مقامی میان شود که رئیسموافقت با رأی اعتماد مجلس موجب آن می

دگرگون ترتیب اینبهوزیر مورِد اعتماد مجلس گردد. اصل رهبر و نخست
کند و پس از میوزیری نامزد جمهور فردی را برای نخسترئیس»: شودمی

وزیری برای او صادر کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی، حکم نخست
طور جدی با این اصل مخالفت کرده و آن را چیزی تنها کسی که به«. نمایدمی

ی مجریه آن تضعیف قوه ی مجریه و از پِس جمهور در قوهجز تضعیف رئیس
ست. از دیِد او، اینکه ای اداند، مقدم مراغهی مقننه نمیدربرابر قوه

وزیر نیاز به رأی اعتماد مجلس داشته باشد، جمهور در انتخاب نخسترئیس
 (. ۱۲۹۸خواهد شد )همان،  های بسیار در آیندهموجِب گرفتاری

جمهوری تقویت در کنار مجلس، شورای نگهبان نیز در نسبت با ریاست
نگهبان قانون نویس که مرتبط با شورای در فصل دهم پیشگردد. می

غایب است و کار شورای نگهبان « انتخابات»ی نظارت بر ست، مسئلهاساسی
یک کار همیشگی نیست و به دستور  قوانین با شرع برای نظارت بر انطباق

درواقع تشخیص آنکه اصلی مطابق  .پردازدجمهور به بررسی اصلی میرئیس
آید. شورای نگهبان برمی جمهور مسلمانبا اسالم است یا خیر از فرمان رئیس

جمهور و رفراندوم نظارت نویس، بر انتخاب رئیسپیش ۱۴۷مطابق با اصل 
االصل، مسلمان و تابع ایران باشد. در جمهور ایرانیدارد از این حیث که رئیس

آمده است که درخواست مراجعه به آرا عمومی باید از طرف  ۱۴۷ی اصل ادامه
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نمایندگان مجلس شورای ملی مطرح گردد و برای دو سوم از « یا»جمهور رئیس
، «یا»به شورای نگهبان فرستاده شود. در مجلس خبرگان به جاِی « اجرا»

تواند جمهور نمیحتمیِت تصویب از سوی نمایندگان مصوب شد. یعنی رئیس
منهاِی تصویب نمایندگان مجلس طرحی را به رفراندوم بگذارد. در عین حال 

بایست مجددا برای تصویب به وی دو سوم نمایندگان میبعد از تصویب از س
رفت و درواقع شورای نگهبان دیگر نه صرفًا ناظر بر اجراِی شورای نگهبان می

امکاِن طرِح  ترتیباینبهِی وقوع یا عدم وقوع آن بود. کنندهرفراندوم، بلکه تعیین
اصل  ی اوِل هنیمخورد. بست میجمهور به بنمستقِل رفراندوم از سوی رئیس

گردد و در بررسی می ۸۲ام مجلس خبرگان تحت عنوان اصل ۳۶در جلسه 
طور که در ابتداِی جلسه اصل همان شود. درقانون اساسی می ۹۹نهایت اصل 

ست که به گردد. ربانی املشی از جمله کسانیاست قرائت مینویس بودهپیش
ی رفراندوم فقط و مسئلهدهد. از دیِد ااین اصل اصاًل روی خوش نشان نمی

تواند این نیست که به قانون اساسی مرتبط باشد یا نباشد، بلکه رفراندوم نمی
قبل از اینکه بررسی شود با شرع مخالفتی دارد و یا ندارد، انجام شود. سبحانی 

توان گفت شورای نگهبان صرفًا بر اجرای رفراندوم دهد که نمینیز ادامه می
رفراندوم »بایست شورای نگهبان نظر بدهد که بلکه مینظارت داشته باشد، 
رفراندوم باید صراحتًا ذکر شود که  گوید مواردِ آیت می«. جایز است یا نیست

کند که رفراندوم را باید بشارت تصریح می. خارج از آن رفراندوم ممکن نباشد
است و نقشی ندارد.  کنندهجمهور گرفت، او صرفًا هماهنگاز دسِت رئیس

طور نوشته شود درخواست خوبست این»کند: ربانی املشی مجددًا اضافه می
مراجعه به آرا عمومی باید برای احراز عدم مخالفت رفراندوم با موازین اسالم 
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(. ۹۶۰)همان،« ه شورای نگهبان فرستاده شوداو قانون اساسی قبال ب
یرند، گاین اصل در مجلس تصمیم می یکسانی که دربارهاکثریِت  ترتیباینبه

( ۲ی هر موضوعی رفراندوم صورت داد و دربارهتوان نمی( ۱ اند کهالقولمتفق
بایست تأیید کند. با جمهور که شورای نگهبان میموضوع رفراندوم را نه رئیس

شود تا در آنجا مورد این حال اصل به گروه مشترک بررسی اصول برگردانده می
وچهارم ی شصتی این اصل به جلسهی بحث دربارهیرد. ادامهبحث قرار گ

شود. به نظارت قرائت می ۱۴۷افتد. در این جلسه، تنها خِط اول اصل می
جمهوری و مراجعه به آرا عمومی و شورای نگهبان بر انتخاب ریاست

است و اضافه شده« انتخابات مجلس شورای ملی»پرسی، نظارت بر همه
ی (. نکته۱۷۶۲، ۳شود )جقانون اساسی مصوب می ۹۹صل ا ترتیباینبه

قانون اساسی کاماًل حذف  ۱۴۷دوم اصل ی نیمه بسیار مهم آن است که 
که در  ۱۷/۱دستوردهنده  در اصلی به ناِم اصل « بدوِن »شود و  رفراندوِم می

 یابد.شود، نمود میقانون اساسی می ۵۹نهایت اصل 

ی مقننه از طریق مجلس شورای اعمال قوه»نویس، پیش ۱۷مطابق با اصل 
ی قضاییه و جمهور برای اجرا به قوهست و مصوبات پس از توشیح رئیسملی
شوند و در امور مهم که به سرنوشِت کشور و مسائل ی مجریه ابالغ میقوه

بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد، ممکن است اعمال 
ی نیمه«. گیردعه مستقیم به آرا مردم صورت پرسی و مراجهی مقننه از راِه همقوه

جمهور در نسبت با قوانین مرتبط است در اول این اصل که به جایگاه رئیس
شود که درنهایت به ویکِم خبرگان قانون اساسی بررسی میی بیستجلسه

گونه رئیس مجلس، بهشتی، این نایبآید. این نیمه را در می ۵۸شکل اصل 
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دار تشخیص نیازها و تصویب و ی مقننه که عهدهاعمال قوه»دهد: تغییر می
ی مقننه کند که قوهای مخالفت میمقدم مراغه«. تنظیم مقررات است

کند و این چه نسبتی با تشخیص نیازها و تنظیم مقررات دارد؟ گذاری میقانون
موش کرده که در ای فرانویس باید به این صورت درآید؟ مراغهو چرا اصل پیش

است که همان مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل دوم تصویب شده
، پس نمایندگان به او متذکر «حاکمیت و تشریع اختصاص به خدا دارد»

شوند که قانون از آن خداوند است و کار مجلس تنها تنظیم مقررات در می
شکل نهایی (. در ۵۴۵، ۱گذاری )جنسبت با قانون خداوند است و نه قانون

در این اصل  اما ؛دارنددیگر اصول برمیپوشانی با این جمله را به علت هم
 ۸۴جمهور است. بعد از حذف اصل جایگاه رئیس ،آنچه برای ما مهم است

ی قانون، آن هم پس از تصویب جمهور در مقاِم امضاکنندهنویس، رئیسپیش
جمهور گر امضاِی رئیسا»شود: کند. آیت یادآور میشورای نگهبان، عمل می

شدن ندارد نوشته شود پس از تصویب برای امکان اجراست و تأثیری در قانونی
با این حال صورِت اصل به شکلی «. جمهورشورای نگهبان و امضای رئیس

به اصول  کهگردد چرااز آن حذف می جمهورشود که امضاِی رئیسنوشته می
مرتبط است. « اجرا»نین بلکه صرفًا به امضاِی او نه به تق ؛دیگری متعلق است

گردد: قانون اساسی می ۵۸در نهایت اصل  ۱۷ِی اول اصل ی تغییریافتهنیمه
ست که از نمایندگان منتخب ی مقننه از طریق مجلس شورای ملیاعمال قوه»

گردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد مردم تشکیل می
 (. ۵۵۱)همان، « شودوه مجریه و قضاییه ابالغ میآید برای اجرا به قمی
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وپنجم ی شصتدر جلسه ۱۷/۱ اصل نویس با عنواِن پیش ۱۷ی دوِم اصل نیمه  
در امور »گردد: می مصوب قانون اساسی ۵۹شود و اصل مجلس بررسی می

مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
پرسی و مراجعه ی مقننه ممکن است از راه همهال قوهمربوط است، اعم

گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به مستقیم به آرا مردم صورت می
 بدین(. ۱۷۹۰، ۳)ج « تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی برسد

مهم است  کند؟را چه کسی طرح می« درخواست»مشخص نیست که  صورت
رفراندوم درنظر گرفت، نه  یمسئله برگان برای تصویِب اصلی که مجلس خ که

، کننده چه کسی استکرد درخواستنویس که مشخص میپیش ۱۴۷اصل 
قانون  ۵۹و  ۵۸ به دو اصل ۱۷نویس بود. تقسیِم اصل پیش ۱۷بلکه اصِل 

کردن تا با تکیه بر کاِر تقنینِی مجلس، از بنِد مشخص شودی موجب میاساس
ی رفراندوم کنندهاینکه چه کسی رفراندوم را درخواست کند، برهند. درخواست

 ۱۳۶۸ شود و در شورای بازنگرِی می« گم» ۱۳۵۸در قانون اساسی مصوب 
اصِل  گردد.  درمی ۱۱۰از جمله اختیارات رهبری در اصل  «پرسیفرمان همه»

قانون اساسی  ۹۴اما از آنجایی که طبق اصل  ؛نام شورای نگهبان نیامد ۵۹
 هابرخی ُبرههنگهبان نیز برسد،  ی مصوبات مجلس باید به تأیید شورایهمه

این ای نگهبان آن بود که شور صحبِت محل مناقشه شد، که انجاِم رفراندوم 
 ۹۴باشد، مطابق با اصل بایست رفراندومی را که مجلس مصوب کردهمی شورا

 رفراندوم یمسئلهبه  در چند اصلنویس اسی، تأیید کند. پیشقانون اس
ی این اصول حذف شد و تنها اصلی که از بود. در مجلس خبرگان همهپرداخته
قانون اساسی، با حذِف عاملیت  ۵۹باقی ماند، یعنی اصل  رفراندوم
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ی رفراندوم همراه گردید. سه باری که کنندهکردِن درخواستجمهور و گمئیسر
 . 1بودبا فرمان مستقیم رهبر  دوم در جمهوری اسالمی برگزار شد،رفران

آن دیگر در چه  ۱۴۷نویِس قانون اساسی و پیش ۱۷اما رفراندوم جز در اصل 
و  ین قوه مجریهنویس هرگاه بپیش ۸۹مطابق با اصل  بود؟اصولی مطرح شده

آید و توافق ممکن نگردد،  وجود مجلس شورای ملی اختالف نظر به
انحالل مجلس شورا را به تصویب ملت « پرسی از راه همه»جمهور رئیس

رساند و در صورت انحالل باید بالفاصله انتخابات جدید مجلس اعالم و می
ترتیبی داده شود که مجلِس جدید حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحالل کار 

جمهوری فقط یک بار ی ریاستدورهجمهور در هر خود را آغاز کند. رئیس
تواند از این حق استفاده کند. این اصل به تمامی در مجلس خبرگان قانون می

چگونگی تغییر  ،چنینهم، نویس قانون اساسیشود. در پیشمیاساسی حذف 
هرگاه اکثریت  ۱۴۸بود: مطابق با اصل اصلی در قانون اساسی مشخص شده

شدند تا ور به پیشنهاد هیئت وزیران بر آن میجمهنمایندگان مجلس یا رئیس
در یک یا چند اصل قانون اساسی تجدید نظری صورت دهند، طرح یا الیحه 

گیرد و پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مورد بررسی مجلس شورا قرار می
امری که در مجلس خبرگان  ی رفراندوم ملت تأیید شود.واسطهبایست بمی

ورای بازنگری به مقام رهبری، در عوض اکثریت نمایندگان مغفول ماند و در ش

                                                           
طرحی  ،پرسیکردن همهبه منظور انجام رفراندوم بازنگری قانون اساسی، در راستاِی اجرایی ۱۳۶۸در تیر  1

 جمهور یا یکصد تن ازپرسی به پیشنهاد رئیسآن، همه ۳۶ی مطابق با مادهدر مجلس قانونی شد که 
ز بایست از سوِی دو سوم اگرفت اما پیش از تأیید شورای نگهبان، مینمایندگان مجلس صورت می

 د. گردینمایندگان مجلس نیز تصویب می
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. از دیگر اصول مرتبط به امکان رفراندوم 1جمهور، واگذار شدمجلس یا رئیس
نویس پیش ۸۶نویس بود. مطابق با اصل پیش ۸۶که حذف گردید، اصل 

« پرسیهمه»ای را به توانست تصویب عهدنامه یا الیحهجمهور میرئیس
شد. ی شورای نگهبان اعالم میپرسی به وسیلهی همه«نتیجه»ها بگذارد و تن

 این اصل نیز در مجلس خبرگان حذف گردید.

رفراندوم را پیش  ِی موضوع مسئلهنویس در چند پیش ،که بررسی شدچنان
ز جمهور یا تصویب دو سوم ای مقننه به دستور رئیس(اعمال قوه۱بود: کشیده

(انحالل مجلس شورا به دستور ۲(، ۱۴۷و  ۱۷نمایندگان مجلس )در اصول 
(تجدید نظر در قانون اساسی با پیشنهاد ۳(، ۸۹جمهور )در اصل رئیس
(تصویب ۴(، ۱۴۸جمهور یا اکثریت نمایندگان مجلس )در اصل رئیس

ت (. از این موضوعا۸۶جمهور )در اصل ای به دستوِر رئیسعهدنامه یا الیحه
 گنگ و نامعلوم در قانون اساسِی مصوب تنها موضوع اول آن هم به صورِت 

 باقی ماند. 

جمهور بازگردیم. مطابق به اصول مرتبط با شورای نگهبان و کاهش نقش رئیس
پنج نفر ایشان  .نفر است ۱۷شورای نگهبان مرکب از   ،نویسپیش ۱۴۲با اصل 

نفر از قضات  ۳نفر از اساتید دانشکده حقوق و  ۳از میان مجتهدان هستند، 
شان بر حقوقی که انتخاب همهنظر در مسائل نفر صاحب ۶وان عالی و دی

ی شورای نگهبان دوره ۱۴۳ست. مطابق با اصل ی مجلس شورای ملیعهده
کار شورای نگهبان زمانی  ۱۴۴تر از آن اینکه مطابق با اصل است و مهم ده ساله

                                                           
به مقام رهبری، پس از مشورت با مجمع  ۱۷۷در شورای بازنگری، تغییر قانون اساسی در اصل ابداعی   1

 مشخص و معین شد. تشخیص مصلحت نظام، واگذار گردید و ترکیب شورای بازنگری نیز کامالً 
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رئیس دیوان عالی جمهور یا یکی از مراجع تقلید یا رئیس»فعال خواهد شد که 
تشخیص بدهند که قانون مصوب در مجلس نیاز « کشور یا دادستان کل کشور

صالحیت رسیدگی به »شورا  ترتیباینبهبه بررسی در شورای نگهبان دارد و 
بایست همواره که میکار نیست  ی درشورای در نتیجه .کندا میرا پید« قوانین

داده  ا قانون اساسی مورد بررسی قرارقانونی را از جهت تطابق با شرع ی« هر»
نویس اگر قانون پیش ۱۴۵مطابق با اصل د. و نظارِت همیشگی داشته باش

تشخیص داده « متعارض با قانون اساسی»یا « اصول مسلم شرعی»مخالف با 
وششم ی سیگردد تا تجدید نظر به عمل آید. در جلسهشد، به مجلس برمی

قانون اساسی، به  ۹۱، معادل با اصل نویسپیش ۱۴۲مجلس خبرگان اصل 
نفره خواهد بود؛ ۱۲یابد که مطابق با آن شورای نگهبان جمعی نحوی تغییر می

شوند  و شش شش نفر از فقهای عادل توسط رهبر و شورای رهبری  انتخاب می
شوند و با رأی ی شورای عالی قضایی به مجلس معرفی میدان به وسیلهحقوق

شود. اصل رنگ میردند. نقش شورای ملی بسیار کمگمجلس انتخاب می
ی شورا یک ساله۱۰ی قانون اساسی مبدل و دوره ۹۲نویس به اصل پیش ۱۴۳
جمهور یا مرجع نویس، مقام رئیسپیش ۱۴۴گردد. از اصِل ساله می ۶ی دوره

تقلید و رئیس دیوان عالی کشور که به درخواست ایشان شورای نگهبان بر سر 
شود، حذف شده و شورای نگهبان بدل به یک ع قانونی تشکیل میهر موضو

رسد. مطابق با اصل گردد که تمامِی مصوبات مجلس را برمینهاد دائمی می
ی مصوبات مجلس شورای ملی باید به خواهد بود، کلیه ۹۴اصل  ، که۷۸

شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 
وز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد ده ر
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بیند برای تجدید نظر به مجلس بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر می
برگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست و مطابق با اصلی جدید، 

ایرت گردد، تشخیص عدم مغقانون می ۹۶که بعدتر اصل  ۸۰با نام اصل 
مصوبات شورای ملی با احکام اسالم با اکثریت مجتهدین شورای نگهبان و 

ی اکثریت همه اعضاِی عهده تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر
 شورای نگهبان است. 

، وزرا به پیشنهاد ۱۳۳نویس، در قانون اساسی اصل پیش ۱۰۳مطابق با اصل 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس جمهور معین و وزیر و تصویب رئیسنخست

ی هیئت وزیران است. بحثی عهدهی کشور برشوند و مسئولیت ادارهمعرفی می
جمهور وزیر از سوِی رئیسگیرد که چه نیازی هست که وزراِی نخستمیدر

سر « جمهوراوارئیس»ای فریاِد مصوب شوند. کسانی چون آیت از اینکه عده
بایست بدون تصویب ید این اصل میگودهند، نگران است و میمی

یند، بهشتی وزیر خود بتواند رأسا وزرایش را برگزجمهور باشد و نخسترئیس
وزیر از دو طریق از جانب مردم اینکه نخست»کند: میاستدالل  ،دربرابر آیت

باشد، یک بار از طریق مجلس و دیگر بار از طریق منتخب شده
آورند بلکه انسجام سیستم اداره کشور ید نمیتنها مشکلی پدجمهور... نهرئیس

ی اصل امامت که در این سیستم هست، یک سیستم را که با توجه به مسئله
ی اینها واقعًا بتواند این کند و امیدواریم همهجدید خواهد بود، بیشتر می

(. این اصل تقریبًا دستی ۱۲۷۸، ۲)ج« مخروط امامت را تکمیل بکند
گردد؛ با این حال از آنجایی که نه که هست مصوب میگوخورد و هماننمی
است، عماًل وزیر بسته شدهجمهور در انتخاب نخستتر دسِت رئیسپیش
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جمهور جمهور چندان محلی از اعراب ندارد. رئیساهمیِت تصویب رئیس
وزیری را انتخاب کند که مجلس به آن رأی اعتماد بدهد. اساسًا باید نخست

بسِت قانونی وزیر را تصویب نکند، تنها یک بنوزراِی نخست آنگاه اگر خودش
، اصلی که در ۱۰۳در کناِر اصل  .1که ایجاد گردیدایجاد خواهد شد؛ چنان

شود، نخورده مصوب میدردسر و دستنویس بیی پیشي مجریهبخِش قوه
جمهور رئیس»ست: قانون اساسی ۱۲۸نویس، همان اصل پیش ۱۰۰اصل 

کند و استوارنامه استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای دیگر را امضا می
و بدون  وکاستکمهمین که این اصل بی«. پذیردسفیران کشورهای دیگر را می

شود، به قدر کافی گویاِی ذهنیت غالبین بر تصویب می ایترین مناقشهکم
 ست. جمهور بیشتر مقامی تشریفاتیمجلس خبرگان است؛ رئیس

قانون اساسی مبنی  ۱۳۱ی اصل وهفتم و هنگام بحث دربارهی چهلدر جلسه
ل، برکناری، فوت یا بیماری بیش از ی کشور در صورِت عزبر چگونگی اداره

 رئیسنایبکند که ی مهمی مطرح میجمهور، رشیدیان نکتهدو ماه رئیس
 ی ازاختیارات گذارد. پس از آنکه سکوت میمجلس، بهشتی، آن را م

ما سیستم حکومتی »گوید: است، رشیدیان میسلب شدهجمهور رئیس
ما به »گوید: پرد و میی کالمش میبهشتی میانه«. ایمنویس را بر هم زدهپیش
اجازه بدهید عرض »دهد: رشیدیان ادامه می«. نویس کاری نداریمپیش

طوری ایم، بهنویس را به هم زدهکنم. ما سیستم به اصطالح حکومتی پیشمی
شد و حال آنکه با توجه به جمهور رکن اساسی مملکت محسوب میکه رئیس

همان شورای رهبری، رهبری، شورای  های قبلی رکن اساسی مملکتبحث
                                                           

 بسِت قانونی از این مجال بیرون است. شدن این ُبنی ایجادبحث تاریخی درباره 1
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دانند طوری که آقایان مینگهبان و مجلس شورای ملی خواهد بود. و همان
تواند رکن است که او دیگر نمیجمهور به قدری محدود شدهاختیارات رئیس

 ۱۱۳رشیدیان به اصل مصوِب «. اساسی دربرابر شورای رهبری یا رهبر باشد
ترین مقام کشور بعد جمهور را به عنوان عالیئیسچنان رکند که هماشاره می

« حتی»اش را برای حفظ ی امکاناتاز رهبری حفظ کرده، در شرایطی که همه
متشکر، آقای عضدی »دهد: است. بهشتی پاسخ میاین دومین مقام نیز گرفته

 (. ۱۲۶۹، ۲دهد )ج و پاسخی نمی« سوالی دارید بفرمایید

ی استعفاِی دولت به درباره کهقانون اساسی  ۱۳۵ی اصل هنگاِم بحث درباره
کنند که جمهور است، زمانی که نمایندگان از این صحبت میرئیس

جمهور تقدیم کند اش را به مجلس و نه رئیسبایست استعفایوزیر مینخست
جمهور در صورِت استعفاِی وزیر از سوِی رئیسو حق عزل نخست

به « تصویب قانون اساسی»گوید ر میصدوزیر زیر سوال است، بنینخست
رو خواهند شد؛ از آورد که مداومًا با آن روبهاین صورت، تناقضاتی را پدید می

وزیر را تصویب بایست وزراِی نخستجمهور میشود رئیسسمتی گفته می
اگر »اما  .است« دادن و قرارداد امضا کردنکارش نشان»کند، از سوِی دیگر 

جمهور در عزِل هیئت دولت هیچ ممکن است که رئیس چگونه ،«مسئول است
گوید که من با این دولت موافق نیستم آنها هم این آقا می»نقشی نداشته باشد: 

ست که ما پیدا خود موافق نیستی، این چه نوع حکومتیگویند که بیمی
چون شود در همخواهیم کرد؟ به نظر شما با وضیعتی که کشور ما دارد می

جمهور کشور را اداره کرد؟ این تناقض را باید حل بکنیم. یا رئیساوضاعی 
ست که در آن صورت احتیاج به انتخاب ملت کارش همان امور تشریفاتی
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ست که ملت تعیین جمهور واقعًا یک مقام مسئولیندارد.... اگر نه رئیس
شود که به یک آدمی که منتخب دوم مردم است، یعنی کند، چطور میمی

کند و مجلس رأی جمهور پیشنهاد میغیرمستقیم است، رئیس منتخب
شود اختیار داد و به کسی که منتخب مستقیِم خود مردم دهد، به او میمی

شود اختیار داد؟ به کسی که قوت انتخابش از مجلس بیشتر است است، نمی
جمهور دهند اما رئیسبه دلیل اینکه مردم هر ناحیه به یک وکیل رأی می

جمهور دهد اگر نصب وزرا با رئیساو ادامه می«. ی تمامی ملت استدهنماین
او باید بتواند همکار خود  ، چراکهجمهور باشداست، عزل آنها نیز باید با رئیس

ست... و بهتر است در یک مقاِم تشریفاتی»را عوض کند، در غیر این صورت 
این امر که منتخب مردم باشد، تجدید نظر کنیم و بگذاریم پاِی مجلس و بقیه 

بودن این مقام تعیین  اصول را هم مثل رفراندوم و غیره را با توجه به تشریفاتی
این است که او مسئول است پس اصول باید متناسب با  بکنیم و اگر بنا بر

 (.  ۸۶-۱۲۸۵، ۲)ج « 1مسئولیت باشد

 

                                                           
ام ۴۸ی گردد تا در جلسهشود، موجب میصدر که با مخالفت اندکی در مجلس مواجه مییبحث بن  1

وزیر نویس است که مطابق با آن عزل وزرا از سوی نخستپیش ۱۰۸ی اصل زمانی که بحث درباره
 باره صحبتی پیشین بسیار در اینکه در جلسهکند جمهور باشد، بهشتی تأکید بایست با تصویب رئیسمی

شود با نویس، مصوب میپیش ۱۰۸قانون، اصل  ۱۳۶گیرد؛ بدین ترتیب اصل شده و رأی گیری صورت می
یس اعمال قوهپیش ۱۹مطابق با اصل  (.۱۲۹۷، ۲وزیر )ج جمهور در عزِل اعطاِی حق تصویب به رئیس ی نو

ثل معاوِن اول وزیر جایگاهی منویس نخستجمهور و هیئت وزیران است. در پیشمجریه از طریق رئیس
جمهور دارد. آنچه که بعدتر و  پس از بازنگری مجددًا بدل به همان شد. درواقع معاون اول جاِی رئیس

 وزیری را گرفت.  سمت نخست
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 پایان

اهِش اختیارات در مجلس خبرگان قانون اساسی اتفاق افتاد، کآنچه 
رهبر انقالب خود  ،ی نخستبود. در دهه یقانون یک سیستِم جمهور در رئیس

رفت، و اختالفات میان از پرداختن به جزئیات اجرایِی دولت فاصله گ
درون  تنشآمدِن موجب بوجود دهه وزیری در اولینجمهوری و نخستریاست

ی مجریه هایی که درون این ُبعِد قوهشد. برای بحران ی مجریهُبعِد دولتِی قوه
گرفت. این هاِی موقتی شکل میحلالله، راهی حکم آیتآمد، بواسطهپدید می

ی مجریه داشت. ی میان رهبر با دو قطب قوهها ربط وثیقی به رابطهحلراه
برای ایجاد تمرکز  ۱۳۶۸، در اردیبهشت شورای بازنگری با فرمان رهبر انقالب

ی گرایی در قوهتمرکزی مجریه، تشکیل گردید. ماحصل جمله قوهدر قوا، من
اما  ،جمهوری حذف شدیری به نفِع ریاستوزمت نخستبود که ِس  مجریه آن

ی از ی مجریه؛ تنشی برآمده از یک قوهباقی ماند« ی مجریهقوه»دروِن  تنش
 اساس دوگانه. 

 

 منابع:

راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون -
(، تهران: چاپخانه مجلس شورای ۱۳۶۸اساسی جمهوری اسالمی ایران )

 اسالمی با همکاری سازمان انتشارات انقالب اسالمی
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صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری -
ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی تهران: اداره(، ۱۳۶۴اسالمی ایران )

ویکممجلس شورای اسالمی، جلد اول: جلسه اول تا سی  

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری -
(، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی ۱۳۶۴اسالمی ایران )

نجاهمودوم تا پمجلس شورای اسالمی، جلد دوم: جلسه سی  

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری -
(، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، جلد ۱۳۶۴اسالمی ایران )
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