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مواضع و عملکرد دولت موقت در قبال تدوین
 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

حامد حبیبی
محمدکمیل مقدمی

چکيده
نقش دولت موقت به عنوان مجری پيگيری ايجاد قانون اساسی در كنار ساير وظايفی كه 
بر آنان محول شده بود، از پرچالش ترين موضوعات دوراِن وظايف مسئوليت نُه ماهه آنان 
می باشد. از يك سو ادعاهای بی دليل و مدرك و متناقض ســران دولت موقت در تدوين 
پيش نويس قانون اساسی و از طرفی ديگر تغييرات متناسب با منافع غير ملی و در چهارچوبی 
غير از خواست عمومی مردم در شورای طرح های انقالب زير نظر دولت موقت، سير تدوين 
پيش نويس قانون اساسی را ليبرال و مسير تدوين آن را با كندی مواجه می نمود؛ از اين رو، 
امام خمينی با مطالبه گری در جهت اظهارنظر نمودن عموم صاحبنظران پيرامون پيش نويس 
منتشرشده و در كنار آن با مخالفت در ايجاد مجلس مؤسسان، دسيسه كنار گذاردن اسالم و 
روحانيت را خنثی نمودند. اما چهره واقعی سران دولت موقت با كارشكنی در تشكيل مجلس 
خبرگان و بعدها توطئه انحالل و مخالفت با اصل واليت فقيه، بر همگان روشــن گرديد و 
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ايستادگی امام خمينی در مقابل زياده خواهی آنان تمام نقشه های آنان را بر هم ريخت كه 
بزرگ ترين قاضی آن وقايع اسناد و مدارك به جا مانده ای است كه می تواند نقش مهمی در 

قضاوت از كارنامه و عملكرد مسئوالن دولت موقت در آن برهه تاريخ ايجاد نمايد. 
کلیدواژه ها: امام خمينی، پيش نويس قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسالمی، دولت 

موقت، مهدی بازرگان، نهضت آزادی 

مقدمه
انقالب اسالمی و در پی آن شكل گيری جمهوری اسالمی يكی از بزرگ ترين رويدادهای 
تاريخ معاصر به حســاب می آيد. با آغاز انقالب آنچه بيش از همه در اولويت قرار گرفت 
تدوين قوانينی بود كه در گام اول مطابقت با اهداف نظام جمهوری اسالمی داشته باشد. از 
اين رو، گروه ها و جريانات مختلفی دست به كار شدند و با رويكردهای متعددی به گردآوری 
و اظهارنظر و نقد و بررســی حول آن پرداختند. در اين بين بررسی عملكرد نهضت آزادی 
كه اكثريت اعضای آن در جايگاه دولت موقت و مجريان اداره امور كشــور در دوره انتقال 
محسوب می شدند، بسيار قابل توجه است. ما سعی نموديم با اسناد و داليل تاريخی و واكاوی 
وقايع بهمن 57 تا آذر 58 بيش از پيش با عملكرد دولت موقت در مواجهه با اولين ميدان 

آزمون پس از پيروزی انقالب اسالمی مردم ايران آشنا شويم. 
در جريان تدوين قانون اساسی رئوس اجرايی كشور كسانی بودند با تفكراتی ناشی از نگاه 
عمدتًا ملی، مذهبی و ليبرالی همراه با رويكرد تعامل با غرب و روح تفكر اصالح گام به گام، 
كه مدعی برقراری قانون اساسی هم بودند. البته در اين بين عده ای هم معتقد به برقراری هر 
چه سريع تر قوانين اسالمی بودند، ولی به بيان كلی بايد خواست عموم جريان ها را رسيدن به 

يك قانون اساسی ساختارمند دانست.1
مسئله اين پژوهش تاريخی- تحليلی می باشد لذا ما در اين نوشتار سعی در نقل مستقيم 
خاطرات و قضاوت ديدگاه های مختلف داريــم. عملكرد دولت موقت در قبال پيش نويس 
قانون اساسی تا زمان تشــكيل مجلس خبرگان به عنوان نهادی كه مستقيماً مورد فرمان و 

خطاب حضرت امام قرار گرفته است مورد توجه است.

1. اين تحليل پيشينی اســت؛ بعدها عده ای در تحليل های پســينی بيان كردند كه در ابتدای انقالب دو طيف 
شاگردان امام )مكتبی ها( و افراد ليبرال مسلك دو نگاه متفاوت نسبت به مقوله تدوين قانون اساسی داشتند. دسته 
اول )مكتبی ها( قائل به اين بودند كه ايران در خدمت اسالم باشد و دســته دوم )ليبرال ها( قائل به اين بودند كه 

اسالم در خدمت ايران باشد. 
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خصوصاً بعد از تصميم نهايی مبنی بر كنار گذاشتن مجلس مؤسسان1 و جايگزينی مجلس 
خبرگان و حضور 69 درصدی طيف روحانيت در مجلس خبرگان، اعضای دولت موقت با استناد 
به غير قانونی بودن اين مجلس ســعی در انحالل آن داشتند و اساس رويكردشان به تعطيلی 
كشاندن اين مجلس و كنار نهادن روحانيت بود كه با الطاف الهی و درايت امام به بهترين وجه 
مديريت شد. بعدها امام خمينی از اين رويداد به عنوان توطئه انحالل مجلس خبرگان نام می برند: 
... طرح آن كه مجلس خبرگان منحل بشود، كه در زمان دولت موقت 
اين طرح مطرح شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از امير انتظام بود و آن 
مســائل، آن وقت آمدند پيش ما، همين آقای بازرگان و رفقايش و گفتند 
ما خيال داريم كه اين مجلس را منحل كنيم، من گفتم شما چه كاره هستيد 
اصلش كه می خواهيد اين كار را بكنيد؟ شما چه سمتی داريد كه بخواهيد 
مجلس خبرگان را منحل كنيد؟ پاشــيد برويد سراغ كارتان. وقتی ديدند 

قضيه محكم است، كنار رفتند.2
اما در پس اين كارشــكنی ها مجلس خبرگان موفق به تصويب پيش نويسی می شود كه 
در مجلس معتمدين مردم مورد بررســی قرار می گيرد،3 كه با رأی قاطعانه ملت ايران در 

12آذر58 فصل جديدی در تاريخ انقالب شكوهمندانه ملت ايران بوجود می آورد.
مسئله اين پژوهش توجه به عمـلكرد دولت موقت در يكی از كليدی ترين مقاطع تاريخی 
انقالب است زمانی كه كه گروه هـای مختلف هنوز پرده از صورت ندريده انــد و ماهيت خود 
را برای همگان آشكار ننموده اند؛ عالوه بر آن، ادعاهای فراوانی كه بعدها از زبان سردمداران 
مجری تدوين قانون اساسی )سران دولت موقت( منتشر می شود، همگی حكايت از آن دارد 
كه بعضی از آنان با غرض مشخص خود را سوار بر قطار انقالب كرده تا بتوانند با سهم خواهی 

و فشار به هدف خود كه آن هم اسالمی منهای روحانيت باشد، برسند. 

تاریخچه مسئله
به صورت كلی سوابق پژوهشی در خصوص موضوع »قانون اساسی« و »بررسی پيش نويس 
قانون اساسی« نسبتاً گســترده و قابل توجه است. در كنار اين اثر می توان به برخی كتاب ها 

1. شرح ماوقع در صفحات پيش روی مقاله بيان شده است. 
2. صحيفه امام، ج14، ص265. 

3. تمام تالش نهضت آزادی و جبهه ملی اين بود كه پيش نويس منظور نظر خود را بدون لحاظ مجلس خبرگان 
به تصويب برسانند. از اين رو، با دسيسه های مختلف سعی در بر هم زدن اصل مجلس خبرگان داشتند. )در اين باره 
رك: سهراب مقدمی شهيدانی و محمدجواد فرج نژاد، »قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران؛ پيشينه و سير تدوين«، 

پانزده خرداد، دوره سوم، س14، ش52، تابستان 1396(
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و مقاالت ذيل مراجعه نمود. 
مراجعه به آثار پژوهشــی حول موضوع 
»قانون اساسی« و »بررسی پيش نويس قانون 
اساســی« ابعاد گوناگونی از زوايای مباحث 
مربوط به آن را بيان می كند كه در نوع خود 
گســترده و قابل توجه اســت منابعی همچون كتاب »نهضت امام خمينی)ره( )سيد حميد 
روحانی( دفتر چهارم صفحات 127 تا 129« كه پيشينه مباحث مربوط به اولين پيش نويس 
قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 1354 در آن بيان شده است و همچنين طرح عنوان 

اينكه امام)ره( از طرح جمهوری اسالمی و قانون اساسی سال 1354 آگاهی داشته است. 
»پيش نويس قانون اساسی ج.ا.ايران و منازعات گفتمان های فقهی- سياسی )محمدمهدی 
باباپور(، 1388« كه وی در نوشتارش ضمن تبيين مراحل مختلف پيش نويس قانون اساسی 

به نزاع های درون گفتمانی می پردازد و آن را تحليل و بررسی می نمايد. 
»قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران؛ پيشينه و سير تدوين )سهراب مقدمی شهيدانی- 
محمدجواد فرج نژاد ابرقويی(، 1396«كه اين نوشتار ضمن بازخوانی سير تاريخی »تدوين 
قانون اساسی جمهوری اســالمی«، عملكرد ها و مواضع جريان ها و شخصيت های سياسی- 

مذهبی مختلف را در قبال اين ماجرا روشن می سازد. 

پيش نویس قانون اساسی چگونه نوشته شد؟
با پيروزی انقالب اسالمی چهارچوب نظام نوينی در دستور كار سران نظام قرار گرفت؛ از 
اين رو، امام در حكم مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت بر »تشكيل مجلس مؤسسان 

و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسی جديد1تأكيد می ورزند. 
پيش از اين نيز امام خمينــی بارها از لزوم تغيير و تدوين قانون اساســی كه مطابق 
با شرع و احكام اسالمی باشــد ســخن به ميان آوردند؛ ابتدا در عراق در 57/2/16 
در مصاحبه بــا خبرنگار روزنامه فرانســوی لومونــد از لزوم اصالح قوانين ســخن 
گفتند: »قوانين اساســی و متمم آن )1324( 1906 به شــرط آن كــه مورد اصالح 
قرار گيرد، می تواند بنای دولت و حكومتی باشــد كه ما توصيه می كنيم.«2 ســپس در 
 57/10/18 در فرانسه در مصاحبه با خبرنگار انگليسی روزنامه فايننشال تايم از لزوم

1. صحيفه امام، ج6، ص55. 
2. همان، ج2، ص43. 

نهضت آزادی در اواخر حکومت 
پهلوی با تمام توان درصدد بود از 
سقوط پهلوی جلوگیری کند؛ چنانچه 
بازرگان روی کار آمدن شریف امامی 

را یک مائده الهی برشمرد
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 تدوين قانون اساسی سخن می گويند: 
قانون اساسی بايد مطالعه بشود، بعضی از چيزهايش كه مخالف اسالم 
است بايد كنار گذاشته شود... اصوالً قانون جديدی بايد تدوين كنيم... اكنون 

مشغول تهيه قانون اساسی جديدی می باشيم. 
در همان روز ايشان در مصاحبه با خبرنگار مجله اكونوميست می گويند:

... پس از سقوط شــاه، نمايندگان ملت در مجلس، مراحل قانونی آن را 
انجام خواهند داد و قانون اساسی اين جمهوری )اسالمی( را تدوين و تكميل 

خواهند كرد. 
و نمونه های فراوان ديگر كه امام تصريح به كنار گذاشتن قانون اساسی سلطنتی دارند و بر 

لزوم تدوين قانونی اسالمی تأكيد می نمايند.
... قانون اساسی كه رژيم ايران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت 
رژيم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و بايد قانون اساسی جديدی 

تدوين شود.1
در اين ميان، عده ای بر اين بودند تا با حفظ همان قانون اساســی بر اصول كلی آن تأكيد 
ورزند؛ از جمله2 نهضت آزادی تا روزهای پيروزی انقالب، از قانون اساسی و سلطنت حمايت 

می كرد. بازرگان در 57/3/9 در ديدار با مأمور سفارت امريكا چنين می گويد:
نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است. اگر شاه حاضر باشد كه تمام 

مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد، ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.3
سياست گام به گام بازرگان نيز در همين راســتا بود؛ نهضت آزادی در اواخر حكومت 
پهلوی با تمام توان درصدد بود از ســقوط پهلوی جلوگيری كند؛ چنانچه بازرگان روی كار 
آمدن شريف امامی را يك مائده الهی برشمرد و رهسپار پاريس شد و با امام ديدار كرد و از 

او خواست از اين موقعيت استفاده كند.4

1. همان، ج4، ص113. 
2. يكی از كسانی اظهاراتش كاماًل مخالف جريان عمومی نيروهای انقالبی بود آيت اهلل شريعتمداری بود. وی با 
تبيين چهارچوب های اصلی تدوين قانون اساسی در اين باره می گويد: »پس از پيروزی انقالب و موقعی كه بحث قانون 
اساسی جديد... مطرح بود و در همان ايام ما اين نظر را داديم كه بهتر است قانون اساسی قبلی )قانون اساسی مشروطيت( 
محفوظ بماند و فقط مواد مربوط به رژيم سلطنتی از آن حذف شــود و به جای آن مواد مربوط به جمهوری اسالمی 
جايگزين گردد... در اين صورت قهراً هم زحمت كمتر می شود... موجب گاليه و رنجيدگی و احياناً بهانه جويی و تشنج 

نمی شود.« )روزنامه جمهوری اسالمی، 1358/4/2، ص3(
3. اسناد النه جاسوسی، تهران، صابرين، 1366، ج23، ص18. 

4. حضرت امام ماجرا را اين گونه نقل می كند: »پيش تر كه در پاريس بودم، بعضی آمدند پيشنهاد كردند به اين 
كه خوب است قدم به قدم جلو برويم و حاال شاه را نگهش داريم و سلطنت بكند و حكومت نكند و بعدش ما مجلس 

درست كنيم و بعدش چه كنيم.« صحيفه امام، ج10، ص241. 
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به هر ترتيب آنچه مســلم است، امام 
خمينی به دنبال قانون اساســی متناسب 
با جمهوری اسالمی بودند و اشتباهی كه 
بعضی از تاريخ نويسان متأخر در آثارشان 
مرتكب شده اند مبنی بر اينكه »بررسی 
سخنان امام خمينی در اين دوران نشان 
می دهد كه ايشان به طور مطلق با قانون 
اساسی مشروطيت مخالف نبودند؛ چون 
اين قانون به طور كامل با اصول اســالم 
مغايرت نداشت. به نظر ايشان )امام( »قانون اساسی مشروطه اصول مغفول عنهی داشت 
كه موافق اســالم بود و در رژيم پهلوی به آن عمل نمی شــد اما امكان اجرای آن بود«، اما 
به نظر می رسيد امام صالح نمی ديدند كه انقالب با نام اســالم به پايان برسد و جمهوری 
اسالمی اعالم شود ولی هنوز به قانون اساسی مشروطيت اكتفا گردد. از طرفی قانون اساسی 
مشروطيت پاسخگوی همه نيازهای يك حكومت جديد نبود، بنابراين تدوين قانون اساسی 
نوين امری ضروری تلقی می شــد«،1 با تأمالتی جدی رو به رو است. اوالً؛ اساساً امام خمينی 
بارها در غالب ادبيات حقوقی، ناكارآمدی قانون اساسی موجود را تصريح كرده بود.2 همچنين 
ايشان در تمسك به قانون اساســی رويه جدلی داشت؛ كما اينكه ايشان خودشان هم اشاره 
داشتند )مالنا و القانون(3 و تأكيد بر اسالمی بودن قوانين داشتند. از طرفی كالم ايشان ناظر به 
ظلم طاغوت در اجرا نكردن قوانين اسالم بود، نه اينكه نظام آتی برنامه اش متناسب با قانون 
مشروطه باشد. ايشان تقريبًا از آذرماه 1357 وارد مرحله ای جديد شد و در اوايل دی ماه 
1357 نظر ايشان به صورت نفی كامل قانون اساسی مشروطيت نمودار شد و در مورد تدوين 
قانون اساسی جديد بر مبنای قوانين اسالم فرمودند: »اين جمهوری بر يك قانون اساسی ای 

1. يحيی فوزی، تحوالت سياسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ايران، تهران، عروج، 1392، ج1، ص246. 
2. بحث جلسه اول درس حكومت اسالمی امام در بهمن 1348 در نجف اشرف، به بيان فرق حكومت اسالمی 
با ســاير حكومت ها اختصاص يافته و در آن بحث به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسالمی نوع خاصی از 
حكومت مشروطه است؛ يعنی مشروط به قوانين اسالم؛ بدين جهت از نظر امام خمينی وظيفه قوه مقننه و مجالس 
قانون گذاری، در واقع برنامه ريزی برای وزارتخانه های مختلف و تشكيل حكومت در محدوده احكام اسالمی است، 
نه قانون گذاری مصطلح در ساير حكومت ها. )رك: ســيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خمينی، 1394، ص2-7( 
3. ســيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشــنامه انقالب اسالمی، چاپ 

نوزدهم، ج1، ص187؛ سخنرانی تاريخی امام خمينی در تاريخ 4 رجب 1382مطابق 11 آذر 1342. 

اشخاص عمدتًا منتسب به نهضت آزادی 
که اصل تنظیم پیش نویس را بی هیچ دلیلی 
به نفع خود مصادره می نمایند، این گونه 
می پندارند که اولین چهارچوب قانون 
اساسی از سوی آنان ارایه گردیده و بعدها 
توسط روحانیت مصادره شده است. 
غافل از آن که نخستین پیش نویس قانون 
اساسی جمهوری اسالمی در سال 1354 
توسط عده ای از فضالی حوزه علمیه قم 

مکتوب شده است
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متكی است كه قانون اسالم است.«1 ايشان در انتهای آذرماه فرمودند: »چون از نظر ملت 
رژيم سلطنتی مردود است و از اعتبار ساقط است، بايد قانون اساسی جديدی تدوين شود.«2 
ثانياً؛ خود امام در روز اعطای حكم مهندس بازرگان به نخست وزيری در پاسخ به خبرنگاران، 
اجرای قانون اساسی مشروطه را تا زمان تصويب و تدوين قانون اساسی منقضی می دانند.3 
در حالی كه می توانستند به شورايــی دستور دهند تا اصالحاتی درباره قانون مشروطه انجام 
دهند و آن را اسالمی كنند كه اين كار متناسب تر با شرايط زمانی محدود آن دوره می بود. 
ثـالثًا؛ انتظار می رود كسانی كه موافقت امام بر حفــــظ قانون مشروطه را مدعی هستند 

مستمسكی بر ادعای خود بياورند. 
اين نوشتار بر آن است كه به چگونگی تدوين پيش نويس قانون اساسی و ادعاهای مختلف 
نقل شده آن بپردازد؛ از اين رو ادعاهای افراد مختلف بدون هيچ گونه دخل و تصرفی بيان 

می گردد. 
دکتر حبیبی

از اولين كسانی كه نام او را در زمره تهيه كنندگان پيش نويس قانون اساسی می برند دكتر 
حسن حبيبی است. او در اين باره می گويد: 

... با توجه به كوشــش هايی كه در مورد تطبيق امامت با حقوق اساسی 
جديد كرده بودم، اقدام به تهيه يادداشــت هايی كردم كه در آن زمان ما 
می گفتيم يادداشت و حال می گويند پيش نويس و البته فرصت بزرگی كه 
پيش آمده بود، امكان دسترسی به امام و كسب فتاوای حقوقی ايشان بود. به 
اين ترتيب مسائلی كه برای من مبهم بود و يا الزم بود كه از امام اخذ شود از 
ايشان سؤال می كردم... باألخره اين يادداشت ها در آخر بهمن )اشتباه لفظی 
بوده، منظور آخر دی است( آماده شد. بعد از اينكه يادداشت ها حاضر شد، 
با يكی از آقايان اهل علم كه در آنجا بودند دو شب نشستيم و اين قانون را از 
نظر شرعی و فقهی مورد بررسی قرار داديم... به هر صورت در روز دوشنبه 
دوم بهمن ماه اين پيش نويس را تقديم امام كردم و اين بدين علت بود كه 
در روز پنجشنبه همان هفته قرار بود به ايران بياييم و قرار بود هيئتی روز 
سه شنبه به ايران بيايند. نظر امام اين بود كه متن پيش نويس را اين گروه با 

1. صحيفه امام، ج4، ص479. 
2. همان، ج5، ص346. 

3. همان، ص27. 
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خود به تهران ببرد تا در آنجا مورد بررسی عده ای از فقها قرار بگيرد.1 
به روايت حبيبی به علت بســته بودن فرودگاه ها، امام پيش نويس را به وی پس دادند و 
گفتند شايد در نزد من گم شــود2... از اين رو، به ناچار پيش نويس به خبرنگارانی داده شد 
كه قرار بود با هواپيمايی ديگر به تهران بيايند. حبيبی هم شرط حيات را شرط پس گرفتن 
می كنند و اگر هر رخدادی ديگر صورت گرفت شرط می شود كه دوستان حبيبی پيش نويس 

را از خبرنگاران خواهند گرفت... و به اين طريق پيش نويس به تهران رسيد! 
ايشان می گويند: 

در تهران متوجه شديم كه دو گروه ديگر نيز اقدام به تهيه پيش نويس 
كرده اند... بعد با همكاری دوستان مجدداً به بررسی پيش نويس پرداختم. 
اصالحات مهمی به كمك آنها در متن پيش نويس داده شــد. از جمله اين 
دوستان آقای صدر حاج سيد جوادی، دكتر كاتوزيان، دكتر جعفر لنگرودی 
استادان دانشكده حقوق و دكتر الهيجی و آقای ميناچی هم شركت داشتند. 
اولين جلسه مشترك در 19 بهمن تشكيل شد... جلسات مستمر ما از 23 
بهمن شروع شد و پيش نويس در هفتم اسفند به خدمت امام تقديم شد و 
در دهم اسفند متن را به قم خدمت علما فرستاديم و نظريات آنها را با متن 

تلفيق كرديم و در 24 اسفند متن نهايی تقديم امام شد...3
فاطمه طباطبايی عروس امام خمينی در خاطرات خود نقــل می كند كه امام خمينی در 
نوفل لوشاتو تقريبًا محرمانه از پدر وی ســيد محمدباقر سلطانی طباطبايی خواسته بود كه 
به حبيبی در تدوين پيش نويس قانون اساسی در حوزه هايی كه مربوط به مسائل فقهی بود 
كمك كند. حبيبی نيز هر بخشــی را كه تنظيم می نمود در اختيار امام خمينی قرار می داد و 
امام خمينی نيز نظريات اصالحی خود را در گوشه آن می نوشت. وی اضافه نموده است كه 
دست نوشته های امام خمينی نزد حبيبی محفوظ است.4 نقل قول صادق طباطبايی سخنگوی 
دولت موقت از ماجرای تدوين پيش نويس، متناقض با نقل حبيبی و خواهرش می باشد. او 

1. كيهان، 1358/6/11، ش10797. 
2. اينجا جای بسی تأمل دارد كه چگونه می شود كه اين پيش نويس همان پيش نويس نهايی قانون اساسی باشد 
و امام)ره( نسبت به آن اين گونه برخورد می نمايند كه ممكن است نزدشــان گم شود!!! در ضمن مرحوم حبيبی 
هيچ گاه ادعا نكرد نماينده امام در تدوين پيش نويس قانون اساسی بوده است، بلكه همگان به نقش وی در تدوين 

پيش نويس قانون اساسی اذعان دارند و بس. 
3. كيهان، همان. 

4. فاطمه طباطبايی، اقليم خاطرات، تهران، پژوهشكده امام خمينی و انقالب اسالمی، 1390، ص513. عجيب 
اينجاست كه مرحوم حبيبی يا خانواده شان تاكنون چنين يادداشت هايی را نه ادعا و نه منتشر نموده اند. 
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در كتاب خاطرات خــود مطالبی در باب نقش خود 
در تدوين پيش نويس بيان می كند. از جمله اين كه 
به همراه دكتر حبيبی در تدوين قانون اساسی نقش 
داشته و او توسط يك خبرنگار آلمانی متن پيش نويس 
را به ايران آورده است كه شواهدی برای اثبات آن 

وجود ندارد.1 
دکتر ناصر کاتوزيان

دكتر كاتوزيان از حقوق دانانی كه از او به عنوان يكی از تدوين كنندگان پيش نويس قانون 
اساسی ياد می كنند، معتقد است كه اساسًا امام طبق قول و قرارهايی در پاريس مسئوليت 
تدوين را بر عهده اعضای نهضت آزادی قرار دادند. او ماجرا را به گونه ای ديگر نقل می كند: 
از عده ای حدود 50-40 نفر دعوت كردند كه در منزل آقای »صدر حاج 
سيد جوادی« كه بعدها وزير دادگستری دولت موقت شد، گرد هم درآيند. 
صدر حاج سيد جوادی در آن جلسه گفت: به هر حال روزی امام خواهد آمد 
و ما بايد آمادگی داشته باشيم. دست روی دست گذاشتن درست نيست، 

بايد قانون داشته باشيم.
آن گردهمايی تا چند جلسه ديگر هم ادامه يافت، ولی اختالف نظرها در 
آن گروه بسيار زياد بود... به همين جهت آقای حبيبی به عنوان نماينده امام 
از اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته اند يك عده  محدودی كه مسلمان و 
هم آگاه به مسائل روز و انقالبی باشند، انتخاب كنيد و از آنان برای نوشتن 

پيش نويس قانون اساسی استفاده شود. 
خود دكتر حبيبی نيز ترجمه ای از قانون اساسی فرانسه را تهيه كرده بود. 
بنابراين اولين پيش نويس قانون اساسی در هيئتی تصويب شد كه اعضای 
آن عبارت بودند از: دكتر حبيبی، دكتر جعفری لنگرودی، مرحوم فضل اهلل 
بنی صدر، آقای الهيجی، آقای ميناچی و خود من... از آن جمع چهار نفری، 

1. صادق طباطبايی، خاطرات سياسی- اجتماعی دكتر صادق طباطبايی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينی، 1387، ج3، ص131. بعدها طباطبايی در مستندی پيرامون زندگی خود مدعی می شود كه پاكت حاوی 
پيش نويس را به شوالتر داده و از آن هم فيلمبرداری شده. از قضا در مصاحبه با شوالتر او هم ادعای طباطبايی را 
می پذيرد ولی آنچه مورد سؤال است محتويات درون پاكت است كه هيچ كجا معلوم نشد آيا واقعًا درون آن متن 
پيش نويس بوده يا خير؟ از طرفی حبيبی می گويد پيش نويس نزد وی بوده، چگونه اين پيش نويس در دست صادق 
طباطبايی سر بيرون می آورد. )آنقدر نقل طباطبايی با اشكاالتی مواجه است كه بررسی نقل مخدوش وی در اين 

مجال نمی گنجد(. 

پیرامون  کلی  تحلیل  یک  در 
نخستین پیش نویس، باید آن را 
تلفیقی از قانون اساسی مشروطه 
ایران و اندیشه جمهوری خواهی 
از  آمیزه هایی  و  غرب گرایانه 

اندیشه نوگرایانه اسالمی دانست
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بنده مسئول نوشتن اصول پيش نويس شدم... در طول دو يا سه ماه توانستيم 
كار را تمام كنيم... باألخره 150 اصل نوشتيم.

در آن زمان امام به تهران آمده بود و دكتر حبيبی از امام وقت گرفتند. 
روزی بود كه نيروی هوايی نيز به ديدار امام آمــده بودند...1 امام در آن 

جلسه گفتند طرح شما مدتی پيش من بماند تا مطالعه كنم...2 
به هر حال كاتوزيان می گويد حتی امام نسبت به طرح ما نظر مثبت داشت و فقط تأكيد 

داشتند نظر علمای قم را هم جويا شويم.3
ابراهیم يزدی

از ديگر افرادی كه مدعی است نقشی در تدوين پيش نويس داشته، وزير خارجه دولت 
موقت يعنی ابراهيم يزدی است. او می گويد: 

... در هيچ انقالبی سابقه ندارد كه قبل از پيروزی انقالب به فكر تهيه و 
تنظيم قانون اساسی جديد باشــند... برای حل اين مشكل... تدوين قانون 
اساســی جديدی را كه بتواند پايه و اساس مديريت سياسی مملكت باشد 

پی گيری می كرديم. 
برای اين كار، بعد از مذاكرات مقدماتی با آقای دكتر حبيبی، پيشنهادی به 
آقای خمينی داده شد... دكتر حبيبی... هر قسمت هم كه آماده می شد آن را 
برای مرور و اظهار نظر تقديم آقای خمينی می كرد و آقای خمينی نظراتشان 
را به او می گفتند. به عبارت ديگر كار تهيه پيش نويس از جمله اموری بود 

كه شخصاً زير نظر آقای خمينی انجام می گرفت.4و5

1. پر واضح است كه اينجا نقل كاتوزيان در ذكر تاريخ با اشكاالتی مواجه است. به اين دليل كه ادعای فعاليت 
چندهفته ای بر روی پيش نويسی كه حبيبی با خود به تهران آورده و تاريخ 19 بهمن كه همافران نيروی هوايی به 

ديدار امام آمدند با هم تناسب ندارد. 
2. ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين اولين پيش نويس قانون اساســی«، حقوق اساســی، س1، ش1، 1382، 

ص125-126. 
3. اوالً كاتوزيان هيچ گاه به تاريخی كه از طرف حاج سيد جوادی فرا خوانده می شود اشاره نمی كند؛ ثانياً بر فرض 
فراخوانده شدن و تدوين باورنكردنی پيش نويس )بنابراين ادعا كه متن دكتر حبيبی كنار گذارده شد( در آن مدت 

كوتاه چندروزه، ايشان نظر مثبت امام را از كجا استنباط نموده اند؟ آيا برای اين ادعا مدركی وجود دارد؟
4. ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و شكوری؛ خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، نسخه اينترنتی، ج3، ص204-

 .203
5. آيا ابراهيم يزدی برای اين ادعای خود كه وی اولين فردی بوده كه پيشنهاد تدوين قانون اساسی را داده است 
مدركی دارد؟آيا مدركی بر ادعای مذاكره با دكتر حبيبی درباره تدوين پيش نويس وجود دارد؟ اگر كار تدوين در 
فرانسه زير نظر امام انجام می گرفت پس چرا طبق نظر سايرين متن اولين بار به امام در ايران نشان داده شده بود؟ 
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هاشم صباغیان
بعضی از چهره های ديگر نهضت آزادی نظير صباغيان وزير كشــور دولت موقت نيز از 

مدعيان داشتن نقش در تدوين پيش نويس قانون اساسی هستند. او می گويد: 
قبل از آن كه اساسًا بحث تدوين قانون اساسی تازه باشد، من از جمعی 
از حقوق دانان دعوت كردم و از ميان افرادی كه شركت كردند... تعدادی 
انتخاب و مشغول به كار شدند؛ چرا كه ضرورت آن را تشخيص داده بوديم. 
در آن وقت، هنوز دستوری از امام نرسيده بود. پس از مدتی كار )سه يا چهار 
جلسه( اطالع يافتيم كه متنی هم در پاريس تهيه شده است. با شركت يكی 
از تدوين كنندگان آن، جلسات مشتركی ترتيب داديم و در همين وقت، از 
امام دستور رسيد و گروهی مأموريت مشخصی در اين زمينه يافتند. در اين 
گروه هفت نفر شركت داشتند. پس از تشكيل انقالب، گروه به كار خود ادامه 

داد و متن قانون تهيه شده هم اكنون در اختيار امام است.1و2
صدر حاج سیدجوادی

سيدجوادی كه خود وزير كشور و دادگستری دولت موقت بوده است، در مصاحبه خود 
اين گونه نقل می كند: 

در اوايل تابســتان 1357به اين نتيجه رسيديم... بهتر است برای اينكه 
غافلگير نشويم و تكليف حكومت از ابتدا روشن باشد از حاال در فكر تهيه 
يك طرح قانون اساسی باشيم كه با جلب نظر متخصصان امر منقح و منظم 

و آماده برای ارايه به مردم گردد. 
جلسه اول برای طرح و تهيه قانون، تركيبی از آقای دكتر الهيجی و دكتر 
ناصر ميناچی و فتح اهلل بنی صدر و اينجانب در منزل من تشكيل و شروع به 
بحث و تبادل نظر كرديم و به طرز تهيه پيش نويس و مبنا قرار دادن قانون 

اساسی مشروطه با توجه به قوانين اساسی بعضی از دول خارج پرداختيم. 
... اين طرح به دستور حضرت امام خمينی به آقای دكتر حبيبی تحويل 
شــد زيرا فرمودند كه در هنگام اقامت در پاريس از آقای حبيبی خواسته 
بودند كه پيش نويس يك قانون اساسی برای دولت جمهوری تهيه كنند و 
ايشان هم تهيه كرده بود. بعد حضرت امام از ما پرسيدند كه شنيده اند ما 

1. كيهان، ش10652، 1357/12/13، ص3. 
2. از صباغيان در هيچ نقلی غير از ادعايی كه خودش نموده است، نامی برده نشده است. حال او چگونه و كجا و 

چه كسانی را در تهيه پيش نويس فرا خوانده است مشخص نمی باشد. 
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هم يك طرحی در اين مورد تهيه كرده ايم. فرمودند شما آن طرح خود را به 
آقای دكتر حسن حبيبی بدهيد و آقای حبيبی هم گويا تلفيقی به عمل آورده 
و پيش نويس را به مرحوم آقای سحابی كه وزير مشاور در طرح ها و مسائل 

انقالب بودند دادند.1و2 

بررسی ادعاها
آن چه در پس پرده اين رويداد تاريخی نهفته است، ذكر يك ادعای بی سندی است كه هر 

كسی خود را قهرمان اين ميدان دانسته و به ذكر چند مؤيد بسنده نموده است.3 
از اين رو ما در قضاوت اين ادعاها می گوييم: اوالً؛ اختالف اقوال و تشتت آراء خود می تواند 
اصل ادعا را زير سؤال ببرد و در بيان يك ادعا طبعاً بايد داليل متقن و يقينی موجود باشد كه 

اينجا موجود نمی باشد. 
ثانيًا؛ تحريف سخنان و تبيين غلط مواضع امام اتفاقی است كه بارها حتی در زمان حيات 

ايشان رخ می داده است، از اين رو ايشان در وصيت نامه سياسی، الهی خود فرمودند:
اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعيت به من داده می شود 
و ممكن است كه پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می كنم 
آنچه به من نسبت داده شد يا می شود مورد تصديق نيست مگر آنكه صدای 
من يا خط و امضای من باشد، با تصديق كارشناسان؛ يا در سيمای جمهوری 

اسالمی چيزی گفته باشم.4 
از طرفی هيچ گونه مالكی بر برتری شخص يا جريانی به صورت دائم نسبت به امام وجود 

ندارد؛ كما اينكه خودشان می فرمايند:

1. نامه، 1382، ش23، ص22.  
2. گفتار حاج سيد جوادی دقيقاً نقطه مقابل كاتوزيان است؛ پس يا وی دروغ می گويد يا كاتوزيان. از سوی ديگر 
اگر حضرات به متنی دســت يافته اند چرا هيچ متنی وجود ندارد كه گواهی در تاريخ باشد؟ آيا می توان به صرف 

ادعای هر كس در تدوين پيش نويس اعتنا نمود؟
3. سيد حميد روحانی كه خود از شاگردان و تاريخ نگاران نهضت امام خمينی)ره( است، در ذيل بررسی اين بخش 
از مقاله می گويد: »اصوالً دنياطلبان و از خدا بی خبــران همواره تالش دارند در هر موردی و در هر جريانی خود را 
قهرمان، مبتكر و كارگردان ماجرا بنمايانند. از آغاز نهضت امام می بينيم مدعيانی خود را متولی امور نهضت امام 
می دانند. مهدی عراقی پيرامون اعالميه »شاه دوستی يعنی غارتگری« می گويد: من به امام گفتم االن وقت آن است 
كه شخص شاه را مورد حمله قرار دهيد. نيز او و آقای هاشمی رفسنجانی هر كدام مدعی اند كه من صورت جلسه 
مجلس شورای ملی پيرامون كاپيتوالسيون را به امام رساندم. آقای بنی صدر و جالل الدين فارسی هر يك مدعی اند 
كه من امام را به درس حكومت اسالمی واداشتم. ابراهيم يزدی هم می گويد من به امام سفر به پاريس را پيشنهاد 

دادم. من عنوان جمهوری اسالمی را به زبان امام گذاشتم. »و هلّم جراً««
4. صحيفه امام، ج21، ص206. 
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من در طول مدت نهضت و انقالب به واســطه سالوسی و اسالم نمايی 
بعضی افراد، ذكری از آنــان كرده و تمجيد نموده ام كــه بعد فهميدم از 
دغل بازی آنان اغفال شــده ام. آن تمجيدها در حالی بــود كه خود را به 
جمهوری اســالمی متعهد و وفــادار می نماياندند و نبايد از آن مســائل 

سوءاستفاده شود و ميزان در هر كس حال فعلی اوست.1
ثالثاً؛ آنچه نقص بزرگ در نقل اين روايات اســت جای خالی خود دكتر حبيبی است كه 
ظاهراً هيچ گاه جزئيات اين موضوع از سوی ايشان بيان نشده است.2 با اين حال نقش غير 

قابل انكار دكتر حبيبی در تهيه پيش نويس به عنوان يك فرآيند علمی مورد توجه است. 
رابعاً؛ همانطور كه جناب دكتر حبيبی اذعان دارد هيچ گاه به طور رسمی يا به دستور مستقيم 
امام اين وظيفه بر عهده ايشان نبوده است بلكه صرفاً كوشش كارشناسانه در راستای خدمت 
به انقالب محسوب می شده و از اين رو بوده كه امام اين كار را مورد تشويق خود قرار داده اند 
و جلسات تهران نيز طبق نقل صريح وی هيچ گاه با حكم و دستور و هماهنگی حضرت امام 
نبوده است. او همچنين در گفت وگويی در 29 دی ماه 58 به رغم استعفانامه از نهضت آزادی 

می گويد: »من هيچ گاه عضو نهضت آزادی نبودم.«3
خامساً؛ آنچه امام در مصاحبه 18 دی 57 به خبرنگار فايننشال تايم 4 می گويند: »ما اكنون 
مشغول تهيه قانون اســـاسی هستيم«،5 نمی رســاند كه به شخص يا گروه خاصی مأموريت 
به خصوصی را سپرده باشند؛ چه بسا ايشــان از گروه ها و اشخاص متعددی از باب مشاوره 
چنين چيزی را مطالبه كرده باشند. از سوی ديگر ايشان بر اين مبنا بودند كه اصل كار تدوين 
را بايد يك مجلسی از سوی مردم با حضور اشخاص فاضل، امين و متدين بر عهده بگيرند.6 

جمع بندی 
بی شــك امام به عنوان رهبر نهضت اين حق را برای خود قائل اســت كه از نظريات و 
مشورت های ديگر جريان های متعدد برخوردار باشــد.7 از طرفی جريان نهضت از ابتدا 

1. همان. 
2. محمدرضا اديب، روزنامه ايران، 1396/12/12، ش6422، ص18. 

3. محمدجواد مظفر، اوليــن رئيس جمهور، تهران، كوير، 1378، ص194؛ »حبيبی بــا اين ادعا زمينه هر گونه 
سوءاستفاده سياسی و مصادره پيش نويس قانون اساسی توسط نهضت آزادی را از بين می برد.« 

4. Financial times

5. صحيفه امام، ج4، ص160. 
6. همان، ج5، ص243. 

7. عليرضا بهشتی از قول پدرش شهيد بهشتی نقل می كند: »گروه های مختلف و اشخاص گوناگون در خارج و 
داخل كشور به تهيه پيش نويس اهتمام ورزيدند. بنابر اين صحيح تر است از پيش نويس های قانون اساسی سخن 
گفته شود و نه يك پيش نويس. البته بعداً نسبت به جمع بندی اين ديدگاه های مختلف اقدام گرديد...« )»پرسش و 

پاسخ با آقايان منتظری، سحابی، صدر حاج سيدجوادی، بهشتی«، نامه، مهر 1382، ش26، ص22( 
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منســجم و ســازمان يافته نبود و خود امام هم با گروه های متعدد در تماس بودند؛ تدوين 
پيش نويس هم مستثنی از اين قضيه نبود، بلكه باالتر از حق، سيره سياسی امام هم اين گونه 
بود. لذا دكتر حبيبی به عنوان پيشتاز حركت تدوين از پيش نويس به يادداشت های علمی 
خود تعبير می كند؛ پر واضح است يك جريان عظيمی به نام انقالب اسالمی به رهبری امام 

خمينی بايد از بخش نظری و تئوری قوی برخوردار باشد تا دچار بحران نشود. 
از ســويی در اين بين بعضی اشخاص عمدتاً منتســب به نهضت آزادی كه اصل تنظيم 
پيش نويس را بی هيچ دليلی به نفع خود مصادره می نماينــد، اين گونه می پندارند كه اولين 
چهارچوب قانون اساسی از سوی آنان ارايه گرديده و بعدها توسط روحانيت مصادره شده 
است. غافل از آن كه نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 1354 

توسط عده ای از فضالی حوزه علميه قم مكتوب شده است.1

سرنوشت پيش نویس قانون اساسی از تنظيم آن تا آغاز مجلس خبرگان
پس از مراجعت امام به ايران فكر تدوين پيش نويس جدی تر دنبال شد. كاتوزيان می گويد: 
طرح قانون اساســی با توصيه های امام ظرف يك ماه تهيه شده و در قم 
تقديم امام خمينی شــد. )البته ظاهراً در اعالم تاريخ اشتباه می كند. چون 

حبيبی ديدار با امام را 9 اسفند ذكر می كند.(2 
به هر ترتيب متن پيش نويس در تاريخ 10 اســفندماه به توصيــه امام برای علما در قم 
فرستاده شــد3 و در 24 اســفند متن نهايی حاصل از تلفيق نظرات علما توسط همان جمع 
به امام داده شد. البته به گفته كاتوزيان به بهانه قابليت اجرا نداشتن، بسياری از آن اظهار 
نظرها اعمال نشد. از سوی ديگر حبيبی می گويد: »روز 27 اســفند يك نسخه از اين متن 
)جمع بندی شده( را به آقای صدر دادم و ايشــان به هيئت دولت داد و در شورای مربوطه 

1. برای مطالعه بيشتر رك: سهراب مقدمی شهيدانی، نخســتين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1396. 

2. ناصر كاتوزيان، همان، ص123-125. 
3. كاتوزيان از آن ديدار روايتی دارد كه هيچ كس غير وی آن را نقل نكرده و با هيچ كدام از مبانی امام هم سازگار 
نيست. برای روشن شدن ابعاد تاريخی آن را نقل می كنيم: اين قانون را خدمت امام كه برديم، ايشان در حق ما دعا 
كردند و گفتند همين را به رفراندوم بگذاريد. من از ايشان تقاضا كردم كه اجازه بدهيد كه نظر مردم را هم بخواهيم؛ 
شايد پيشنهادهايی وجود داشته باشد. ايشان فرمودند كه ابتدا به قم بفرستيد اگر ايراد و اشكالی نبود، همين را به 
رفراندوم بگذاريد و اضافه كردند من ديگر خسته شده ام، می خواهم بروم قم سر تحصيالت و درس خودم و كشور 
بايد قانون اساسی داشته باشد. آقای حبيبی هم اين كار را كردند و پيش نويس را به قم فرستادند. ناصر كاتوزيان، 

گامی به سوی عدالت، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ج1، ص213. 
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زير نظر آقای سحابی مورد بررسی مجدد قرار 
گرفت.«1 شورای طرح های انقالب كه زير نظر 
دكتر يداهلل ســحابی اداره می شــد در جلسات 
خود با حضور دكتر سامی، دكتر صحت )نماينده 
فروهر(، دكتر سنجابی و چند كارشناس حقوقی 

ديگر، طرح نهايی آقای حبيبی را اصوالً پذيرفتند و در آن تغييراتی ايجاد نمودند. از جمله 
اختيارات رئيس جمهور را پايين آوردند و اختيارات نخست وزير را باال بردند. اين پيش نويس 
به عنوان اليحه دولت رسمًا به شورای انقالب ارايه گرديد.2 شورای انقالب به جهت لحاظ 
نظرات عموم با ســرعت پيش نويس را تصويب نمود.3 البته گفته می شود كه مجدداً اين 
متن به امام و مراجع قم نشان داده شــده كه در نقل های ديگران نيامده و بعيد است امام و 
مراجع بعد از اعمال نشدن نظرات خود دوباره راضی به انتشار متن اوليه شده باشند. چنانچه 
كاتوزيان هم روايت می كند نخستين پيش نويس ناگهان با تغيير و تحريف 120 اصل مهم 
)8 و9 ارديبهشت( در روزنامه كيهان منتشر شــد4 و پاره ای از نظرات امام در آن اعمال 
شده بود.5 دكتر سحابی مشاور نخست وزير در طرح های انقالب طی مصاحبه ای آن را متن 
مقدماتی قانون اساسی خواند6 و پيش نويس نهايی روز پنجشنبه 24 خرداد 58 در روزنامه 
كيهان منتشر شد. بعد از انتشار، سحابی در 26 خرداد در پاسخ به خبرنگار روزنامه كيهان 
كه پرسيد: »آيا متن قانون اساسی جديد به تازگی تهيه شده است يا اينكه در گذشته متنی 

وجود داشته است و شما از آن اقتباس نموده ايد؟« پاسخ می دهد:
مقدمه قانون اساسی وقتی كه امام در فرانسه بودند در آن موقع تهيه شده 
بود. با آمدن امام به تهران اين متن هم به تهران رسيد و مورد بررسی بيشتر 
و احيانًا تطبيق با موارد شبيه قرار گرفت و روی اين متن بود كه طی دو ماه 
و نيم مطالعه و سپس بررسی شورای انقالب هم انجام شد و به اين صورتی 

1. كيهان، 1358/6/11. 
2. عزت اهلل سحابی، ناگفته های انقالب و مباحث بنيادين ملی، تهران، گام نو، 1388، ص11. 

3. مصاحبه دكتر باهنر با روزنامه جمهوری اسالمی به تاريخ 1358/5/13. 
4. ناصر كاتوزيان، گامی به سوی عدالت، همان، ص214. 

روزنامه كيهان، 8 و 1358/2/9، ش10696 و 10695؛ پيش نويس را در 160 اصل منتشر كرد كه از آن به 
عنوان پيش نويس مقدماتی نام می برند. )كيهان، 1358/2/9، ش10696( 

5. سيد محمدجواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسالمی به روايت قانونگذار، قم، دبيرخانه 
مجلس خبرگان رهبری، 1385، ص61. 
6. كيهان، 1358/2/22، ش10704. 

امام در مسیر انقالب همواره با 
سالوس ها و ریاکارانی مواجه بودند 
که دم از اسالم می زدند ولی در 
بزنگاه های سرنوشت ساز از اساس 

مخالف اسالمی شدن نظام بودند
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درآمد كه امروز آماده توزيع و انتشار است.1
ادعاهايی كه بعدها از سوی اعضای دولت موقت مطرح می شود كه امام و مراجع و اعضای 
شــورای انقالب موافق پيش نويس بودند تناقضاتی دارد؛ اوالً؛ اگر متن هيچ عيب و نقصی 
نداشت چرا مستقيمًا به رفراندوم گذاشته نشــد؟ ثانيًا؛ اشكاالت و خلل های متعدد متن با 
موازين اسالمی آنچنان بود كه خود منتشــركنندگان متن اذعان به غير اسالمی بودن آن 
دارند. سنجابی می گويد: »پيش نويس منتشرشده كاماًل دموكراتيك بود.«2 عزت اهلل سحابی 
نيز روح حاكم بر آن را »ليبرال دموكراسی« می شمارد.3 ثالثًا؛ اگر بنا بود بررسی در شورای 
انقالب و هيئت دولت صورت گيرد پس چرا امام اين همه تأكيد بر تشكيل مجلس خبرگان 

داشتند يا چرا حضرات اين همه اصرار بر مجلس مؤسسان داشتند.4
در يك تحليل كلی پيرامون نخســتين پيش نويس، بايد آن را تلفيقی از قانون اساســی 
مشروطه ايران و انديشــه جمهوری خواهی غرب گرايانه و آميزه هايی از انديشه نوگرايانه 
اسالمی دانست.5 اما پس از انتشار پيش نويس، موج اعتراضات و انتقادها از پيش نويس در 

فضای كشور آغاز شد. 

پرده برداری از یک مطالبه
در آستانه انتشار پيش نويس سوم )منتشرشده در 24 خرداد( امام در يك مطالبه تاريخی، 

خواستار انتشار پيش نويس برای اظهار نظر عموم شدند.6
ايشان همچنين در همان روز )1358/3/3( با لحنی تند و تيز در سخنرانی عمومی خود 

نسبت به وقوع يك توطئه هشدار می دهند: 
بيدار باشيد... امروز وقت اين است كه ما اسالم را تقويت كنيم... تز اسالم 

1. كيهان، 1358/3/26، ش10734. 
2. كريم سنجابی، خاطرات سياسی دكتر كريم سنجابی، تهران، صدای معاصر، 1381، ص367. 

3. چشم انداز ايران، تير و مرداد 1383، ش26، ص70. 
4. نايب رئيس مجلس خبرگان در پاسخ يكی از اعضای مجلس خبرگان كه می گفت: »... قانون بر اساس رأی 
رهبر انقالب و شورای انقالب و مراجع تقليد رسيده است و تغيير يك اصل و جايگزين كردن آن در شأن اين مجلس 
نيست«، اظهار داشت: »... به شــما بگويم- بيش از هر كس من در جريان آن هستم- هيچ گاه در چنين مجمعی و 
با يك چنين فرصتی و دقتی مورد بررسی نهايی قرار نگرفته است... اگر چه كاری كه تاكنون انجام شده و در خور 
تقدير است بدان معنا باشد كه كار تمام است، آيا اين تشريفات برای چه بود؟ تشكيل اين مجلس برای چه بود؟« 
مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، تهران، اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای 

اسالمی، 1364، ج1، ص377. 
5. محمدمهدی باباپور، پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و منازعات گفتمان های فقهی- سياسی، 

نسخه اينترنتی WWW.FEIRAHI.IR، 1388، ص3. 
6. صحيفه امام، ج6، ص268. 
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منهای روحانيت يعنی ال اسالم... من توجه شــما را به اين خطر، اين خطر 
عظيم عطف می كنم، قشرهای مختلفی كه به اسالم پشت كرده اند و از اول 
توجه نداشتند، دارند با هم جمع می شوند... ما نمی توانيم تحمل كنيم اين 

توطئه را...1

تغيير مواضع امام خمينی)ره(
حضرت امام همواره در ســخنان و بيانات خود به دنبال تبيين نظام جمهوری اسالمی و 
مرزبندی آن با نظام های حكومتی غربی بودند و انتظاری كه از پيش نويس قانون اساســی 

داشتند توجه به اهداف تحقق اسالم واقعی در نظام جمهوری اسالمی بود. 
همان طور كه اشاره شد امام در مسير انقالب همواره با سالوس ها و رياكارانی مواجه بودند 
كه دم از اسالم می زدند ولی در بزنگاه های سرنوشت ساز از اساس مخالف اسالمی شدن نظام 
بودند. بازرگان حتی انقالب اسالمی مردم ايران را ارمغان غرب می دانست: »ايران تجربه 
انقالب را نداشت و اصاًل انقالب يك ارمغان غرب و يك فرهنگ يا سنت بيگانه برای ايران 

و مسلمانان است...«2 
امام پس از اينكه هشدارها و اخطارها را در مجريان تدوين قانون اساسی مؤثر نمی بينند، 
ابتدا در نامه ای خطاب به رئيس دولت موقت، عموم اشخاص و تشكل ها را در جريان سير 
تدوين دخيل می كنند؛ سپس در بيانات خود خطر اسالم منهای روحانيت و تفكر ليبرالی غرب 
را گوشزد می نمايند. اين نوع عملكرد امام در مسير انقالب بارها نسبت به افراد و جريان ها و 
حتی نزديكان وی مشاهده شده است. باور اينكه او هر كجا مسير را منحرف ببيند فوراً خطر 

را گوشزد می كند در سراسر حيات وی مشهود است. 
ايشان پس از انتشار پيش نويس قانون اساسی فرمودند: »مسير ما اسالم است، ما اسالم 
می خواهيم... آزادی و استقالل بی اسالم به چه دردمان می خورد؟«3 ايشان همچنين خواستار 
تحقق محتوای اسالمی در جمهوری اســالمی و پرهيز از الگوهای غربی برای آن شدند و 
فرمودند: »ما می خواهيم يك مملكت اسالمی درست كنيم، ما نمی خواهيم يك مملكت غربی 
درست كنيم.«4 ايشان در رويكردی ترقی خواهانه از اسالم و نظام حكومتی آن می گويند: »اگر 

1. همان، ص270. 
2. مهدی بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، تهران، نهضت آزادی، 1363، ص84. 

3. صحيفه امام، ج7، ص459. 
4. همان، ج8، ص191. 
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اسالم در ايران پياده شود الگوی دموكراسی واقعی و آزادی واقعی تجسم خواهد يافت.«1 در 
كنار مواضع قاطع امام در روز 30 خرداد 58 پس از ديدار امام خمينی و آيت اهلل گلپايگانی 
بيانيه بسيار مهمی صادر شد كه نقش بسيار مهمی در دستور كار مجلس خبرگان ايفا نمود. 

در بخش هايی از اين بيانيه آمده است: 
... فلسفه تدوين قانون اساسی در كشور ما كه اكثريت آن معتقد و متدين 
به احكام اسالم و مذهب تشيع هستند اين است كه بر اساس ضوابط اسالمی 
و بينش تشيع در تمام امور خط و مشی ثابت مملكت اعالم گردد... در واقع 
قانون اساسی صورت تفصيلی رأی ملت مسلمان به نظام اسالم به عنوان 
جمهوری اسالمی است. بديهی است شرح و تفصيل چيزی غير از اصل و 
متن آن نبايد باشد... اينجانب از االن ابالغ می كنم، اگر قانون اساسی به طور 
كامل طبق قوانين شرع مقدس نشود و مسئله اتكای حكومت به نظام امامت 
و واليت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه 

خواهد بود...2

از نيت مجلس مؤسسان تا تشکيل مجلس خبرگان
از ابتدای سير تدوين و آنچه طبق سخنان امام خمينی مرتكز در اذهان شده بود، اين بود كه 

برای تعيين و تصويب نهايی قانون اساسی بايد مجلس مؤسسان تشكيل گردد.
پس از تأكيدات حضرت امام در مورد تشــكيل اين مجلس، عواملی همچون: چگونگی 
انتخاب افراد واجد صالحيت، تعداد آنان و مدت مورد نياز برای تشكيل مجلس و مدتی كه 
تدوين قانون اساسی در آن مجلس به طول می انجاميد، از جمله مشكالت زمين گيری بود 
كه تدوين قانون اساسی را به تعويق می انداخت.3 در آستانه انتشار پيش نويس نهايی بايد 
تكليف مجلس آينده هم مشخص می شد؛ از اين رو، در جلسات شورای انقالب و از آن جمله 
در جلسه ای كه اين شورا در تاريخ اول خرداد 1358 در حضور امام تشكيل داد، اين بحث 
به طور جدی مطرح شد كه آيا پيش نويس پس از تكميل به آرای عمومی گذاشته شود يا 
مجلس مؤسسان تشكيل شده و نمايندگان مردم به تدوين قانون اساسی بپردازند. امام در 
اين جلسه از اينكه در خصوص تهيه پيش نويس و برگزاری انتخابات مسامحه می شود، گله 

1. همان، ص415. 
2. جمهوری اسالمی،1358/3/30. 
3. يحيی فوزی، همان، ج1، ص247. 
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نموده و اظهار داشتند: »طرح اول را بدهند، من خودم 
رفراندوم می كنم.«1

در آن هنــگام دو جريان فكری وجود داشــت؛ 
جريان اول با اين استدالل كه تشــكيل مجلس مؤسسان زمان زيادی می برد و در صورت 
نبودن قانون اساســی و وجود هرج و مرج خطرات تهديدكننده ای برای انقالب به وجود 
خواهد آمد، معتقد بودند نيازی به تشكيل مجلس مؤسســان نيست و پيش نويس قانون 
اساسی قابليت به همه پرسی گذاری را دارد. اين انديشــه حاميانی چون بهشتی، آيت اهلل 
خامنه ای، هاشمی رفســنجانی، قطب زاده، باهنر، كتيرايی، عزت اهلل سحابی و مهدوی كنی 
داشت كه با تأكيد بر مشكالت كشور در دوره انتقال و شمار زياد اعضای مجلس مؤسسان و 
تنوع و تعارض احتمالی ميان آنان كه طوالنی شدن فرآيند تصويب قانون اساسی را به دنبال 
خواهد داشت، بر عدم ضرورت مجلس مؤسسان اصرار داشتند و معتقد بودند برگزاری 
سريع رفراندوم و تصويب سريع تر ثبات كشور را به همراه خواهد داشت. در طرف مقابل 
اين جريان، جريانی بود كه با اتكاء به شأنيت حقوقی و بين المللی مجلس مؤسسان، بر يكی 
بودن قول و فعل امام خمينی تأكيد داشــت و معتقد بودند كه بــا توجه به وعده های امام 
خمينی، خلف وعده پسنديده نيست. اين انديشــه را افرادی ملی گرا چون بازرگان، يداهلل 
سحابی، يزدی، صدر حاج سيدجوادی، صباغيان، حبيب اهلل پيمان و بنی صدر دنبال می كردند 

و بر آن پای می فشردند.2 
به اين دليل بسياری از اعضای شورای انقالب با توجه به ضرورت تسريع تدوين قانون 
اساسی و تثبيت نظام سياســی و همچنين با توجه به وجود توطئه ها و بحران های مختلف 
موجود در كشور و احتمال تشديد آنها كه می توانست ثبات انقالب را به خطر اندازد پيشنهاد 
برگزاری مجلس محدودتری از نمايندگان مردم را به جای مجلس مؤسسان برای بررسی 
پيش نويس قانون اساسی به نام مجلس خبرگان )كه مجلس محدودتری را شامل می شد( 

ارايه كردند.3

1. سيد محمدجواد ورعی، همان، ص37. )صورت مذاكرات شورای انقالب، جلسه 1358/3/1( 
2. داود علی بابايی، بيست و پنج سال در ايران چه گذشــت؟ )از بازرگان تا خاتمی(، تهران، اميد فردا، 1384، 
ج1، ص229-228؛ علی اكبر هاشمی رفسنجانی، انقالب و پيروزی )كارنامه و خاطرات سال های 1357 و 1358(، 

تهران، دفتر نشر معارف انقالب، 1383، ص294. 
3. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، تهران، دانشــگاه شهيد بهشتی، 1374، ج1، ص28. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به اين موضوع اشاره كرده است كه مطرح كردن نام مجلس »خبرگان« گويا از 

سوی خود طالقانی بوده است و مخالفتی هم با آن نشد. )علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص295( 

امام از اینکه در خصوص تهیه 
پیش نویس و برگزاری انتخابات 
مسامحه می شود، گله می نمایند
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امام چگونه به نظر مجلس خبرگان رسيد؟
بر اساس قرائن و شواهد موجود، از 22 بهمن 57 روند تشكيل مجلس مؤسسان به عنوان 
يك محور اساسی در بيانات امام ديده می شد. اما از 19 فروردين به بعد به تدريج بر اساس 
پاره ای از مالحظات سياســی و اجتماعی ايران، لحن سخنان امام خمينی در مورد چگونگی 
برپايی مجلس مؤسسان و نمايندگان آن دچار تحول شد؛ از اين رو، امام در وهله اول بيش 
از همه به سر و سامان گرفتن كشور و نظام اهتمام داشتند.1 به عنوان نمونه ايشان فرمودند:

حاال اگر ما بخواهيم يك مجلسی، مجلس مؤسسانی درست كنيم... بايد 
چراغ برداريم و بگرديم اين طرف و آن طرف ببينيم كه تازه يك آدمی كه 
امين باشد، يك آدمی كه ملی باشد، جهــــات شرقی نداشته باشد، جهات 

غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسالم باشد... پيدا بكنيم.2
اما در پس حوادث اولين بهار انقالب اسالمی، امام به اين نتيجه می رسند كه به رغم مستقر 
شدن نظام جمهوری اسالمی، در امر به تصويب رساندن قانون اساسی سهل انگاری صورت 
می گيرد. از اين رو، پس از نهايی شدن تصميم تشكيل مجلسی كوچكتر با عنوان خبرگان كه 

باز هم عده ای مخالف آن هستند، لحن خود را شديدتر می كنند: 
اگر آن مجلس مؤسســان با طول و عرض و عمق، كه دو سال، سه سال، 
بايد طول بكشد تا قانون تصويب بشود... اگر ما بخواهيم تعويق بياندازيم و 
آن طوری كه آنها با شيطنــت طرح كردنــد و مع األسف... بايد برای اسالم 

فاتحه بخوانيم؛ بايد برای كشور خودمان فاتحه بخوانيم.3

مجلس خبرگان اسالم شناس
امام برای رسيدن كشور به فرمول جمهوری اسالمی پس از قطع اميد از سران دولت موقت 
و احزاب ليبرال راهكار را در ورود روحانيون و اسالم شناسان ديدند. اينكه اساس تفكر امام 
از ابتدای نهضت درباره حضور روحانيون بر مســند امورات كشور تا چه مقدار بوده است 
بررسی آن مجالی ديگر می طلبد؛ امام بعد از مواجهه با پيش نويسی كه گويا متناسب با ممالك 
شرق و غرب نوشته شده است راه حل پيشبرد اهداف انقالب اسالمی را متناسب با حضور 

اسالم شناسان می بيند و می فرمايد: 

1. تاريخ انقالب؛ قانون اساسی از پيش نويس تا بازنگری، مؤسسه قدر واليت، 1392، ج2، ص32. 
2. صحيفه امام، ج6، ص516. 

3. همان، ج8، ص160. 
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اسالم شناس بايد در اينجا دخالت داشته باشد، اسالم شناس روحانيون 
هستند و بعضی از اشخاص كه در روحانيت داخل هستند ولو از صنف ديگر 

هستند لكن اطالعات اسالمی-سياسی دارند.1 
امام همچنين از علما به صورت خاص می خواهند كه بار اين مســئوليت را در اين برهه 

خطير بپذيرند:
... وقتی سرنوشت اسالم در يك مجلسی بايد تعيين بشود، حق علما است 

كه بروند اين سرنوشت را به دست مبارك خويش تعيين كنند.2
همين امر موجب شد قدرت های استعمارگر كه اسالم را مهم ترين سد راه خود می ديدند، 
آن هم با عواملی چون روحانيت كه همواره مدافع دين و گســترش دهنده مبانی اســالم و 
بزرگترين مانع نفوذ استعمارگران بوده و هستند، از تدوين قانون مبتنی بر اسالم جلوگيری 
كنند و با عوامل داخلی خود به اقدام برای توطئه ها و دسيسه های گوناگون به منظور مقابله با 

جمهوری اسالمی برخاستند.3 

واکنش امام خمينی نسبت به توطئه حذف مجلس خبرگان
امام با ذكاوت و صراحت، زير بار جوسازی ها و فرافكنی ها نمی رود و ضمن دعوت همه 
قشــرها و احزاب به آرامش و دوری از تفرقه، همه را به قرار گرفتن در زير بيرق اسالم و 
ايستادگی در برابر توطئه های دشمن دعوت می كند.4 ايشان از روحانيون می خواهند كه در 
آستانه ماه مبارك رمضان به مهم ترين مسئله روز كه تصويب قانون اساسی است و دشمنان 

اسالم و كشور به دنبال تعويق آن هستند، بپردازند. 
... همه االن همتشان را صرف اين بكنند كه اين قانون اساسی به تصويب 
برسد... زيادند اشخاصی كه مخالفت می خواهند بكنند و عمـده مخالفت شان 

هم همين است كه نمی خواهند اسالم تحقق پيدا بكند.5
در نهايت اين توطئه خنثی گرديد و باألخــره نمايندگان مجلس خبرگان كه در انتخاب 
عمومی برگزيده شدند كار خود را برای بررسی نهايی قانون اساسی در تاريخ 27 مرداد 1358 

1. همان، ج4، ص424. 
2. همان، ج8، ص220. 

3. تاريخ انقالب؛ قانون اساسی از پيش نويس تا بازنگری، همان، ج2، ص36.
4. در اين باره می توان به بيانات امام در صحيفه امام، ج8، صفحات 160، 171-172، 191-192، 220، 238، 

385 و 534 و ج9 صفحات 66 و 113 مراجعه شود. 
5. صحيفه امام، ج8، ص199. 
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شــروع كردند.1 اين انتخابات، هــم مرزبندی های 
سياسی را روشن كرد و هم وزن گفتمان های مختلف 
را نشان داد.2 برنده نســبی انتخابات هم هواخواهان 
گفتـمان اسالم فقاهتی بودند؛ آنچنان كه 69 درصد 
از نمايندگان از روحانـــــيون و فقهايی بودند كه از 
سوی ائتالف حزب جمهوری اسالمی كانديدا شده 
بودند.3 اين پيروزی مسير جديدی را در سير تدوين 
قانون اساسی ايجاد نمود. مسيری كه بعدها سنجابی 
كه نخستين وزير امور خارجه انقالب اسالمی و كابينه دولت موقت بود، در خاطرات خود 
از بازرگان نقل قول كرد كه بزرگترين اشــتباهش در دوران نخســت وزيری اين بود كه 
پيش نويس نخست را به رأی عمومی نگذاشت و پافشاری كرد كه مجلس مؤسسان تشكيل 
شود؛ مسئله ای كه به زعم وی موقعيت روحانيون را در ساختار قانون اساسی تحكيم كرد.4و5

از توطئه تعویق تا انحالل
بعد از شكل گيری مجلس خبرگان و ناكامی تشكيل مجلس مؤسسان بعضی به دنبال القای 
اين انديشــه بودند كه بايد در فرصتی ديگر تدوين قانون اساسی را انجام داد و بهتر است 
تشكيل مجلس خبرگان به تأخير بيافتد تا اوضاع مساعد شود. از جمله كسانی كه همگام با 
دشمنان خارجی اين تفكر را دنبال می كردند، اعضای نهضت آزادی و دولت موقت بودند. 

عزت اهلل سحابی در اين باره می گويد:
شرايط فعلی كشور بسيار حســاس و خطير است و چون ممكن است از 
خارج هم توطئه هايی عليه انقالب صورت بگيرد، نبايد به روال عادی عمل 
كرد، بلكه همچون الجزاير و يا پاكستان كه پس از استقالل به شكل انقالبی 
كشور را اداره كردند و پانزده سال پس از پيروزی، قانون اساسی خود را تهيه 

1. يحيی فوزی، همان، ج1، ص254. 
2. سيد محمدعلی حسينی زاده، اسالم سياسی در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1389، ص292. 

3. خيراهلل اسماعيلی، دولت موقت، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1384، ص119. 
4. سعيد برزين، زندگی نامه سياســی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مركز اســناد انقالب اسالمی، 1374، 

ص295. 
5. بنی صدر نيز سال ها بعد در پاريس گفت: كاش آن را قبول كرده بوديم. در سياست طمع زيادی نبايد كرد. اگر 
همين رفراندوم را قبول كرده بوديم شايد وضع بهتر می شد. ابوالحسن بنی صدر، درس تجربه )خاطرات ابوالحسن 

بنی صدر(، برلين، انقالب اسالمی، 1380، ص197-199. 

مجلس  شکل گیری  از  بعد 
خبرگان بعضی به دنبال القای 
این اندیشه بودند که باید در 
قانون  تدوین  دیگر  فرصتی 
اساسی را انجام داد. از جمله 
کسانی که همگام با دشمنان 
دنبال  را  تفکر  این  خارجی 
نهضت  اعضای  می کردند، 

آزادی و دولت موقت بودند
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و تدوين نموده اند، )لذا وجهی ندارد( ما نيز عجله كنيم.1 
پيمان هم با استناد به انقالب كوبا و الجزاير، و الگو قرار دادن آنها و بيان اينكه اين دو كشور 

پس از انقالب به تدوين قانون اساسی دست نزده اند، استدالل می كند و می گويد: 
ما در ايران كه انقالب با ســرعت بی ســابقه به پيروزی رسيده است و 
آگاهی و شعور و وجدان انقالبی در همه اقشار توسعه كامل نيافته و نيروهای 
ارتجاعی و وابسته به استعمار ريشه و نفوذ گسترده دارند... چگونه بايد به 
خود اجازه دهيم كه سرنوشت قانون اساسی و مكتب و انقالب را به مجلسی 
بسپاريم كه در همان شرايط استعمار و ارتجاعی زندگی اجتماعی انتخاب و 

تكميل می شوند...2
با همه القائات و كارشكنی ها مجلس خبرگان كار رسمی خود را آغاز نمود و امام با كـمال 
درايت در پيام خود به مناســبت تشــكيل مجلس خبرگان با مخاطب قرار دادن علما از 
آنان می خواهد در مجلس اگر ماده ای از پيش نويس قانون اساسی و پيشنهادهای وارده را 
برخالف اسالم ديدند، الزم است با صراحت اعالم دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان 

غـرب زده نهراسند كه مرعوب هستند.3
اما پس از طرح اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان به عنوان اصل پنجم، اوج مخالفت ها 
با قانون اساسی و مجلس خبرگان آغاز شد. بازرگان در روز بعد در مراسم ارتحال آيت اهلل 
طالقانی، عملكرد مجلس خبرگان در راه تهيه و تصويب قانون اساسی نهايی نظام را زير سؤال 

برد و قانون اساسی در دست بررسی را منحرف خواند. وی گفت: 
... )آنچه( او را در اواخر به داليلی نگــران كرده بود )مرحوم طالقانی( و 
نظر اولی و اصلی و وعده های مكرر مرجع عاليقــدر انقالب ما بوده، از آن 
راه منحرف بشود و توی خط هايی بيفتد كه ذكر شد )قشری بودن، صنفی، 

طبقاتی بودن، سنت گرايی، مخالفت با هر پديده نو(...4 
شهيد بهشتی روز بعد در مجلس بررسی قانون اساسی متواضعانه پاسخ مهندس بازرگان 

را می دهند: 
برای من و دوستانمان خيلی بيشتر اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان 
نخست وزير مورد عالقه مان در سخنرانی ديروزشان مورد توجه بود، زيرا 
از سخنان ايشان نگرانی از كار مجلس خبرگان استشمام می شد... ايشان از 

1. عزت اهلل سحابی، نيم قرن خاطره و تجربه مهندس عزت اهلل سحابی، همان، ص246. 
2. امت، 1358/3/30، ش30. 

3. برای مشاهده متن كامل پيام رك: صحيفه امام، ج9، ص308. 
4. كيهان، 1358/6/21. 
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چه چيزی نگران اند؟...1
مهندس بازرگان بعدها در كتاب انقالب ايران در دو حركت، عملكرد مجلس خبرگان را 

يكی از معضالت جامعه قلمداد می كند و در نقد اصل واليت فقيه نوشت: 
... پس از تصويب قانون اساســی در رأی گيــری عمومی مورخه 11 و 
12 آذر 1358 دامنه حاكميت واليت فقيــه از حدود وظايف و اختيارات 
مشخص شده در اصل 110 نيز تجاوز كرد و با تفسير و تعميم ها و استدالل 
و انطباق های فقهی كه در تبليغات انحصاری و در منابر و محافل از طرف 
متوليان انقالب و مقامات مذهبی رسمی داده می شود، واليت فقيه در سراسر 

شئون دولی و ملی گری حق تصرف يافت...2 
عزت اهلل سحابی هم می گويد: »وارد كردن اصل واليت فقيه در قانون اساسی، از انحرافات 
پس از انقالب بود.«3 بازرگان در جايگاه نخست وزير دولت موقت در مصاحبه با روزنامه 

كيهان در پاسخ به سؤالی درباره اصولی كه تاكنون تصويب شده می گويد:
واهلل وقت خواندنش را نداشتيم، چون فايده ای هم نداشت، حاال بخوانيم 
آدم حرفش به جايی نمی رسد. آن آقايان حتی اين قدر اعتنا و لطف به دولت 
نداشتند كه يك روز صدا كنند و بگويند اين چيه نوشتی... خودشان را خبره 
می دانستند و صاحب اطالع و صاحب صالحيت، خوب ما كار خودمان را 

كرديم و آنها كار خودشان را.4
ســرانجام آخرين حربه برای متوقف كردن مجلس خبرگان به وقوع پيوست و آن هم 
طرحی بود كه بعدها امام آن را توطئه ناميدند؛ طرح انحالل مجلس خبرگان به علت تجاوز 
زمان فعاليت آن از سی روز، كه به جهت از پيش تعيين شدن زمان آن از سوی خود مجلس 
خبرگان و طوالنی شدن زمان بررسی آن مطرح گرديد.5و6 اين طرح كه صورت بندی شده در 

1. مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، همان، ص371. 
2. مهدی بازرگان، همان، ص183. 

3. ايران فردا، 1371، ش51. 
4. كيهان، 1358/7/15. 

5. متن مصوبه مسئله انحالل مجلس خبرگان بسيار معقول و طبيعی جلوه داده شده بود. با اين استدالل كه در اليحه 
قانونی اداره امور مجلس و نظامنامه داخلی مجلس، مدت بررسی و تنظيم قانون اساسی به پايان رسيده است و با توجه 
به اينكه طبق اصول و موازين شرعی و حقوقی، اگر وكالت محدود به زمان معين باشد، پس از انقضای آن وكالت زائل 
می گردد، بنابراين با انقضای مدت و روال وكالت، ادامه كار و فعاليت »مجلس بررسی نهايی قانون اساسی« مخالف 
قانون و مصوبات آن فاقد اعتبار است؛ بدين ترتيب انحالل مجلس بررسی نهايی قانون اساسی اعالم می گردد. صورت 
ظاهری اين مصوبه چنان قانونی و شرعی جلوه داده شده بود كه حتی برخی از وزرايی كه از دايره همفكران بازرگان هم 
دور بودند نيز فريب خوردند و پای مصوبه را امضا كردند؛ اما پاسخ امام با عمق درايت بود؛ فقط يك جمله آن بس كه 

خود شما چه سمتی داريد كه بتوانيد مجلس را منحل كنيد؟ 
6. سيد محمدعلی حسينی زاده، همان، ص304. 
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جلســه ای به تاريخ 18 مهر 1358 و با حضور انوری، 
مرادنيا، رضی، مقدم مراغه ای، سميعی،  پوالدی، ابوالفتح 
بنی صدر، اميرانتظام و صدر حاج سيد جوادی بود، تهيه 
و توســط اميرانتظام به بازرگان تحويل شد و اكثريت 
وزرا هم با آن موافقت نمودند1و2 اما تصميم بر آن شد 
كه تا امام خمينی اجازه ندهد، موضوع انتشــار نيابد و 
از اين رو فردای آن روز، بازرگان و عده ای از اعضای 
هيئت دولت به ديدن امام خمينی رفتند و طرح خود 
را مطرح كردند.3 اما امام خمينی، نه تنها آن را تأييد 

نكرد، بلكه با آن مخالفت نيز نمود. وی طی ديداری كه با نمايندگان قشرهای مختلف مردم 
و عشاير داشت، طی سخنانی اظهار نمود: 

در مجلس خبرگان به مجرد اينكه صحبت واليت فقيه شــد، شــروع 
كردند به مخالفت... اينها از مجلس خبرگان می ترسند؛ برای اينكه مجلس 
خبرگان می خواهند واليت فقيه را اثبات كنند... مگر شــما می توانيد كه 
مجلس خبرگانی كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده با يك 

كلمه ای... بگوييد...كه منحل باشد.4
بعدها اميرانتظام از بازرگان به خاطر شجاعت نداشتن در اعالم انحالل گاليه می كند.5

وقوع نقشه انحالل، ماهيت اعضای دولت موقت و رويكرد آنان نسبت به قانون اساسی 
و جمهوری اســالمی را روشــن نمود. رويكردی كه در 13 آبان 1358 منجر به استعفای 
دســته جمعی آنان گرديد. پس از آن در چهارچوب اعضای نهضت آزادی بيانيه ای صادر 

1. اطالعات، 1359/4/9، ص1. 
2. گفتنی است به گفته اميرانتظام، چهار نفر از وزرا از امضای آن خودداری كردند كه عبارت بودند از معين فر، 
چمران، ابراهيم يزدی و ميناچی )خيراهلل اسماعيلی، همان، ص133( نام خود بازرگان نه در موافقين ديده می شود 

و نه در مخالفين. 
3. اطالعات، همان. 

4. صحيفه امام، ج10، ص307-311. 
5. »متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالی و قدرت فوق العاده در قبول شرايط سنگين فاقد جسارت 
كافی است. فردا بازرگان و عده ای از افراد هيئت دولت به ديدار امام رفتند و طرح را مطرح كردند. پرواضح بود 
كه امام آن را رد خواهد كرد. در حالی كه اگر قباًل اعالم شده بود شانس رد كردن آن ده درصد بود...«؛ اميرعباس 

انتظام، آن سوی اتهام؛ محاكمات و دفاعيات اميرانتظام، تهران، نی، 1381، ج2، ص16. 
در اسناد النه جاسوسی چند بار از اميرانتظام به عنوان رابط اصلی نهضت آزادی با امريكايی ها آمده است. او خود 
نيز اذعان داشته است كه نقشه انحالل با همكاری سران نهضت آزادی بوده است. جمهوری اسالمی، 1359/4/9. 

امام به مناسبت تشکیل مجلس 
خبرگان با مخاطب قرار دادن 
علما از آنان می خواهد در مجلس 
اگر ماده ای از پیش نویس قانون 
وارده  پیشنهادهای  و  اساسی 
را برخالف اسالم دیدند، الزم 
است با صراحت اعالم دارند و از 
جنجال روزنامه ها و نویسندگان 

غـرب زده نهراسند
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كردند كه فقط التزام به قانون اساسی مهم است نه اعتقاد به آن.1
به هر ترتيب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در 12 آذرماه 1358 با تصويب نهايی 
ملت ايران در انتخابات سراسری تصويب شــد و برگ زرينی در تاريخ جمهوری اسالمی 

ايران به وقوع پيوست. 

نتيجه گيری
آنچه ملت ايران بعد از رفراندوم 12 فرورديـن 58 به دنبال آن می بود، نظامــی بود كه 
پايه های آن را اسالم بدون هيچ و قيد شرط تشكيل دهد؛ نظامی كه بدون تمسك به الگوهای 
غرب و شرق به دنبال احيای عدالت و ظلم ستيزی باشد. اما پس از انقالب با سپردن قدرت 
به دولـت موقت، تفكر غرب زده و مرعوبانه و البته ُكند، سبب شد بـارها امام در بيانات خود 
صريحاً به دور شدن از مسير انقالب اسالمی و البته نظام جمهوری اســـالمی كه نقش آن 
احيای اسالم راستين می باشد هشدار دهند. اما در اين ميان افرادی از اعضای دولت موقت 
كه بعدها مدعی نقش پررنگ خود در تدوين پيش نويس قانون اساسی بودند به رغم سردادن 
شـــــعارهای دموكراتيك هيچ گاه به صدای مردم در رفراندوم 12 فروردين و انتخـاب 
اكثريت اسالم شــناس مجلس خبرگان گوش ندادند و به دنبال ايجاد مدل غربی از قانون 
اساسی شدند. از اين رو، درصدد به تعويق انداختن و بعدها توطــئه انحالل مجلس خبرگان 
بودند؛ در اين بين ايستادگی امام خمينی و زير بار نرفتن وی نسبت به اين فرافكنی ها مسير 
جديدی در تاريخ انقالب اسالمی ايجاد نمود كه نتيجه آن تصويب قانون اساسی جمهوری 

اسالمی، خصوصاً اصل پنجم آن يعنی واليت فقيه شد. 

1. بيانيه در روزنامه جمهوری اسالمی مورخه 1358/9/10 ص1 و 2 به چاپ رسيد. 


