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The Ruling Principles of the Constitution-Making
Process with a View on the Construction of the Islamic
Republic of Iran's Constitution
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The framework and foundation of every legal state is determined by the
Constitution and Therefore, The importance of designing the requirements
and mechanisms of such law is undeniable and it clarifies the benefits of
ideal pattern of Constitution-making .
The possibility of legal system’s changing in every period, necessitates as a
central concern in constitutional law the design of Constitution-making
process desirably. Looking attentively to the effective and fundamental
characteristics of this process indicates that ensuring maximum participation
of people, the openness of responsible bodies’ proceedings and public
awareness of them, hindrance of the interested individuals and parties in
imposing the power, preventing the chaos and disorder in the country and
also, ensuring the participation of elites and experts are as the most
important elements in ideal designing of such process.
However it’s impossible to suggest one similar pattern for all countries, but
the substantial point is how countries can attain the Constitution-making
desirably in a competent process; the theme this article is to answer with a
descriptive- analytical approach.
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چارچوب و بنا اصلي هر دولت قانونمند با قانون اساسي ترسيم ميشود و از همين رو  ،پيشبيني
الزامات و سازوكارها طراحي اين قانون از اهميتي غير قابل انكار برخوردار بوده و از اين منظر نيز
ضرورت و فايده تبيين الگو مطلوب تدوين و تصويب قانون اساسي آشكار ميگردد .البته هرچند
نميتوان در اين رابطه ،الگو واحد و يكساني را برا همه كشورها پيشنهاد نمود ،اما مسئله اساسي
آن است كه كشورها چگونه ميتوانند در يك روند مطلوب و شايسته ،به تدوين و تصويب قانون
اساسي مبادرت ورزند؛ امر كه اين نوشتار با رويكرد توصيفي  -تحليلي درصدد پاسخ به آن
ميباشد و از همين رهگذر نيز ،ارزيابي فرآيند مزبور در خصوص قانون اساسي جمهور اسالمي
ايران را مطمح نظر قرار ميدهد .امعان نظر در مؤلفهها مؤثر و اساسي در اين فرآيند مبين آن است
كه تضمين مشاركت حداكثر مردم ،علني بودن اقدامات نهادها مسئول و آگاهييافتن عموم از اين
اقدامات ،جلوگير از تحميل قدرت از سو افراد و گروهها ذ نفوذ ،ممانعت از ايجاد آشوب و
بينظمي در كشور و همچنين تضمين مشاركت نخبگان و كارشناسان از جمله مهمترين مؤلفهها
فرآيند مطلوب در تدوين و تصويب قانون اساسي ميباشند.
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مقدمه
تدوين قوانين اساسي از قرن هيجدهم ميالد به عنوان ياك فعاليات متاداول رواج
يافته و در دههها اخير نيز به لحاظ كمي ،تعداد قوانين اساساي كاه باه رشاته تحريار
درآمده يا بازنويسي شده اند ،گسترش يافته است .در شرايطي مانناد انقاالب ،كودتاا ياا
تشكيل دولتي جديد كه در اثر آن نهادها پيشين و نظامات سابق واژگون شدهاند ،نيااز
به وضع قانون اساسي احساس ميشود؛ چرا كه در اين موارد نمايتاوان باه هايچ ماتن
حقوقي استناد كرد و به عالوه نهاد صالح برا تدوين و تصويب قانون اساساي جدياد
(قوه مؤسس) از پيش مقرر نشده است( .عباسي[1383 ،الف] )51 :وقاايعي كاه در ايان
دوره زماني به منظور تشكيل يك نظام حقوقي جديد صاورت مايپاذيرد ،نقاش بسايار
تعيينكننده ا در آينده سياسي اين كشورها ايفا ميكناد .مهامتارين ماوارد كاه زميناه
تحقق اين فرآيند را فراهم ميآورند ،به شرح ذيل قابل بيان ميباشند:
 سقوط نظامها ديكتاتور مانند سقوط نظامها سياسي تونس ،مصر و ليبايدر سال  2011ميالد ؛
 وقوع انقالب مانند آنچه زمينه ساز ايجاد قوانين اساسي آلمان و فرانسه در سال 1848ميالد شد؛
 فروپاشي نظامها حقوقي  -سياسي مانند فروپاشي برخاي نظاامهاا اروپااجنوبي نظير يوگوسالو در نيمه دهه  1970ميالد و برخي نظامهاا اروپاا شارقي
نظير بلغارستان در اوايل دهه  1990ميالد كه موجب تدوين قاوانين اساساي جدياد
در اين كشورها شد؛
-

ترس يك نظام از فروپاشي مانند ترس نظام فرانسه از شورش نظامي و تدوين

قانون اساسي فرانسه در سال  1958ميالد يا تدوين قانون اساساي لهساتان باه هماين
دليل در سال  1791ميالد ؛
-

جانشيني يك دولت جديد از طرياق تجزياه (مانناد دولات قزاقساتان پاس از

تجزيه اتحاد جماهير شورو ) ،وحدت (مانند دولت فدرال آلمان پس از وحدت آلماان
شرقي و آلمان غربي) ،جدايي (مانند جدايي بحرين از اياران) و ياا اساتقالل از كشاور
استعمار (مانند استقالل الجزاير از فرانسه).
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البته چالش مهم در اين فرآيند صرفاً نيل به يك روند قاانونگاذار عاالي و بارتار
نيست ،بلكه مقصود جلوگير از اِعمال قدرت يك طرفه از سو افاراد ياا گاروههاا
ذ نفوذ و يا نهاد متولي اين امر و به عالوه ايجاد محدوديت برا آنهاا مايباشاد ،باه
طور كه تشكيل يك نظام حقوقي  -سياسي با ثبات و مردمساالر را امكانپاذير ساازد.
اين مسئله به قدر قابل توجه و اساسي اسات كاه برخاي حقوقادانان ،ايان مفهاوم از
فرآيند تدوين و تصاويب قاانون اساساي را باه منزلاه ياك فرآيناد «مهاركنناده» و ناه
«تبديلكننده»  1قلمداد كردهاند و بر اين باورند كه به جا خلق ياك دولات ايادهآل و
مطلوب بايد بر آن بود تا از تحقق نتايج بدتر كاه ناشاي از زيرپاا نهاادن قواعاد ايان
فرآيند است ،جلوگير نمود)925-926: 2013Landau: ( .
بنابراين ،نياز به طراحي سازوكار دقييق برا تدوين و تصويب يك قانون اساساي
امر هميشگي است و در همين راستا ،ضرور است كه اصول و بايستهها حاكم بار
چنين مسئله ا را ترسيم نمود تا در مواقع لزوم ،به كاار گرفتاه شاوند؛ امار كاه ايان
نوشتار درصدد است با رويكرد توصيفي -تحليلي بدان بپردازد .بر همين اسااس نياز
تالش خواهيم نمود تا با مطالعاه فرآيناد تادوين و تصاويب قاانون اساساي جمهاور
اسالمي ايران تحليل نماييم كه اين فرآيند تا چه ميزاني ،الگو مطلوب در اين رابطه را
رعايت كرده است.
همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه تااكنون در ايان خصاوص ،مطالعاها صاورت
نپذيرفته و تنها در يك نوشتار ،به تبيين و توصيف شيوهها تادوين و تصاويب قاانون
اساسي ،و در معدود نوشتارهايي به تبيين مفاهيم قوه مؤسس و قوا تأسيساي پرداختاه
شده است.

2

بدين ترتيب و به منظور نيل به تبيين شايسته موضاوع ،پاس از اشااره باه مفهاوم و
مباني فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي ( ،)1تبياين بايساتههاا و محادوديتهاا
احتمالي حاكم بر اين فرايند مطمح نظر قرار خواهد گرفت 2( .و  )3در ادامه ،باه ارائاه
پيشنهاد در خصوص طراحي فرآيند مطلوب تدوين و تصويب قاانون اساساي خاواهيم
پرداخت ( )4و در پايان نيز ،به تبيين و ارزيابي فرآيند تدوين و تصويب قاانون اساساي
جمهور اسالمي ايران ميپردازيم)5( .
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 - 1مفهوم و خاستگاه فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسي
تدوين و تصويب قانون اساسي فرآيند موقت است كاه در آن گروهاي از فعااالن
سياسي در تهيه پيشنويس ،بحث و بررسي و تأييد نهايي متني مدون مشاركت دارناد و
در نظر دارد ساختار حكومت ،چگونگي اعمال قادرت و رواباط باين افاراد و مقاماات
عمومي را سازمان دهد)3: 1998Negretto, ( .
منشأ اين مفهوم به نظريهپرداز «امانوئل جوزف سييس» 3مربوط مايشاود كاه باه
عنوان شارح اصلي نظريه «قدرت (يا قوه) مؤسس نخستين»  4قلمداد ميگردد .سيياس
بر اين باور بود كه سلسله مراتب قوانين ،سلسلهمراتب واضعين آنها را نشان ميدهاد و
قانون اساسي در رأس مجموعه قوانين مي باشد چرا كه تشكيل دولت مبتني بر آن است
و نهادها حكومت صرفاً از طريق و در چارچوب چنين قانوني ميتوانند وجود داشاته
باشند و به اعمال فعاليت بپردازند و طبعاً نميتوانند قانون اساسي جديد را ايجاد و يا
آن را تغيير دهند )136: 2004Sieyès, ( 5.به ديگر سخن ،از آنجا كاه قاانون اساساي،
صالحيتها را مشخص ميكند ،لزوماً برتر از تماام مقاماات و نهادهاايي اسات كاه باه
وسيله آن ،صالحيت يافته اند و در نتيجه ،هر يك از اين نهادها قدمي عليه قانون اساسي
بردارد ،در واقع ،صالحيت خود را مخدوش ميسازد( .هاشمي)50 :1390 ،
قوا حكومت نهادهايي هستند كاه سااختار و نقششاان باه واساطه قاانون اساساي
مشخص شده اسات و در چاارچوب قاانون اساساي باه ايفاا صاالحيتهاا خاود
ميپردازند؛ حال آنكه قدرت مؤسس ،خارج و پيش از يك حكومت پديدار مايشاود و
نياز به وجود حكومت ندارد؛ چراكاه ايان قادرت اسات كاه زمااني كاه هناوز هايچ
حكومتي وجود ندارد ،حكومتي را خلق كرده و شرايط اجرا قدرت سياساي را تعياين
ميكند( .عباسي[1383 ،ب] )94 :سييس معتقد بود كه نهادهاا متشاكل از نماينادگان
يك دولت ،اقتدار خود را از «مردم» به دست مي آورند و مردم از حق تغيير نظم سياسي
دولت مزبور برخوردارند (  )136: 2004Sieyès,و بنابراين ،تادوين و تصاويب قاانون
اساسي دربردارنده حق مردمي است كه در راساتا تغييار نظام سياساي موجاود و باه
منظور بازساز آن در يك نهاد عالي شركت ميكنند.
نظريهها مردمساالرانه نيز بر مبنا ارتباط باين قادرت مؤسساان و بااالترين منباع
قدرت حكومت يعني «مردم» سامان يافته اند و بر همين اساس بسيار از حقوقدانان بار
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اين باورند كه ميزان مشاركت مردم در پيدايش يك قانون اساسي ،پايدار و دوام آن را
تعيين مينمايد )135: 2001Mukangara, ( .به عبارت ديگر ،به موازات اين بااور در
انديشه سياسي كه اقتدار حكومت وابسته به رضايت مردم است ،موضوع قدرت مؤسس
نيز پديدار شد و بنابراين ،خاستگاه اين قدرت را در فرآيند بايد جسات كاه طاي آن،
«مردم» از نيرويي منفعل به مثابه موجود جمعي سااكن و نماادين باه نيارو كانشگار
سياسي و فعال تبديل شدند( .الگلين)245-226 :1391 ،
بنابراين بنيان فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي بر اراده «ماردم» و حاق تعياين
سرنوشت ايشان استوار شده و در دههها اخير ،گرايش حكومتها برا سهيم ساختن
شهروندان در تدوين و تصويب قانون اساسي افزايش يافته است؛ چراكاه عقياده بار آن
است كه هرچه ميزان مشاركت در فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي بيشاتر باشاد،
پذيرش آن نيز بيشتر ميباشد .به عبارت ديگر ،پذيرش قانون اساساي مساتلزم حمايات
مردم است و بدون آن ،تضمين كمتر وجود دارد كه قانون اساسي يا حاكميات قاانون
پذيرفته و بومي شود و بنابراين نيل به اين امر ،مستلزم آن است تاا مشااركت ماردم در
فرآيند تهيه قانون اساسي تضمين شود)7: 2005Brooke, ( .
البته توجه به اين مسئله نيز ضرور است كه مشاركت عموم مردم در فرآيند تدوين
و تصويب قانون اساسي نيز لزوماً منجر به مقبوليت دائماي ياا گساترده قاانون اساساي
نمي شود ،چراكه ممكن اسات اصاول منادرج در قاانون اساساي باه خاوبي حقاوق و
آزاد ها شهروندان را تضمين نكرده باشد و در فارض ارائاه تضامينات مناساب نياز
كامالً ممكن است كه در عمل به خوبي محقق نشوند .عالوه بر اين ممكن اسات حتاي
يك قانون اساسي تحميلي ،با عنايت به اينكه موجب كاهش درگير هاا مايشاود و از
هرج و مرج جلوگير ميكند ،مقبوليت مردم را به دست آورد .در واقع ،برخوردار از
رضايت و مقبوليت جزء شرايطي است كه هار قاانون اساساي آرزو آن را دارد ،ولاي
مشاركت الزاماً به معنا رضايت نيست.
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 - 2اصول حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسي
در آرا صاحبنظران ،سه عامل اصلي به عنوان وجوه تشاخيص قاانون اساساي از
غير آن برشمرده شده است )1( :مبنا و فرآيند وضع آن (قوه مؤسس و منشاأ تأسايس)؛
( )2فرآيند تجديدنظر در آن؛ و ( )3جايگاه و نسبت ساير قاوانين باا آن (لازوم انطبااق
قوانين عاد با آن)( .قاضي )44 :1371 ،بنابراين ،به طور معماول ،فرآيناد و تشاريفات
ويژها طي ميشود تا قانون اساسي به منصه ظهور برسد و اين امر برخاسته از ماهيات
قانون اساسي است.
مفهوم «نفع» (فرد  ،اجتماعي يا نهاد ) همواره تأثير قابل مالحظها در فرآيندها
سياسي و از جمله تدوين و تصويب قانون اساسي دارد و به هر ميزان كه اين مفهاوم از
گستره بيشتر برخوردار باشد ،فرآيناد مزباور معقاولتار و منصافانهتار خواهاد باود.
(  )376-386: 1995Elster,به عبارت ديگار ،چاالش محاور در تادوين و تصاويب
قانون اساسي طراحي نهاد است كه مطابق با نفع شخصي خود عمل ننمايد و هماواره
مصلحت جمع را بر منفعت فرد خود مقدم بدارد .بدين ترتيب ،مهمترين بايستههاايي
كه با توجه به اقتضائات هر كشور در اين خصوص قابل بياان اسات ،باه شارح ذيال
ترسيم ميشوند:

 1- 2تدوين قانون اساسي در مجلس مؤسسان تخصصي يا ويژه

تدوين قانون اساسي در مجلسي كه از متخصصان اين حوزه تشكيل يافته و كارويژه
انحصار و اختصاصي آن تدوين قانون اساسي است ،موجب ميشود كاه باهكاارگير
مفاهيم مضيق از «منفعت» در اين فرآيند كاهش يابد و مصلحت عماوم ،بيشاتر در نظار
گرفته شود )394: 1995Elster, (.اين مجالس كمتر در معرض اخاذ تصاميماتي قارار
دارند كه با اهداف حزبي و به منظور افزايش قدرت نهاد مورد توجه قرار ميگيرناد و
اين مسئله به منزله مهمترين خصيصه حاكم بر فرآيند تدوين و تصويب قاانون اساساي
مي باشد .به عبارت ديگر ،مجالس مؤسسان برا چشمانداز كوتاهمدت تشكيل شدهاند
و بنابراين ممكن نيست درصدد افزايش قدرت نهااد خاود در قاانون اساساي نهاايي
برآيند.
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اين مسئله مورد پذيرش ديگر حقوقدانان نيز قارار گرفتاه اسات و حتاي برخاي از
ايشان ،تدوين قانون اساسي توسط مجالس عاد را مايه ضاعف قاانون اساساي عناوان
كرده اند؛ به عنوان نمونه ،يكي از حقوقدانان برزيلي در اين خصوص اظهار داشته اسات
كه قانون اساسي برزيل به طور غيرِعاد  ،طوالني و فاقد انسجام مايباشاد و اعتباار آن
نيز همانند ديگر موافقتنامهها سياسي است ،چرا كه اين قانون اساساي توساط ياك
مجلس عاد تدوين شده است)775-777: 1990Rosenn, ( .
البته در خصوص اين نظريه اتفاق نظر نيز وجود ندارد؛ چنانكاه برخاي حقوقادانان،
تدوين قانون اساسي از طريق پارلمان را طريق مناسبتر در تضمين مشروعيت قانون
اساسي قلمداد كردهاند )255-256: 2000Arato, ( .استدالل ايشان بر اين اساس است
كه چنانچه مسئله محور در فرآيند تدوين قانون اساسي ممانعت از اِعماال قادرت باه
صورت يكجانبه باشد ،اين مهم چه در يك مجلس مؤسسان خاص و چه در يك نهااد
قانونگذار عاد قابل دستيابي است و عالوه بر ايان ،مجاالس مؤسساان تخصصاي باه
سختي توسط نهادها خارجي تحت نظارت درميآيند؛ چنانكه اين باور پذيرفتاه شاده
كه اين نهاد بر نظم قانوني موجود حاكم است و بنابراين باه ساهولت از امكاان اعماال
اقتدار برخوردار ميباشد؛ حال آنكه مجالس قانونگذار عاد با عنايت به امكان نظاارت
بر آنها ،از اين جهت نهادها ايمنتر ميباشند.

 2- 2برخورداری مجلس مؤسسان قانون اساسي از اختيارات کافي

برخي بر اين باورند كه مجلس مؤسسان بايد از اقتدارات نامحدود برخوردار باشاد،
چرا كه نهادها مؤسس قانون اساسي بايد بر ديگر نهادها حكومات «حااكم» باشاند.
(  )136: 2004Sieyès,در واقع نهاد مزبور به نمايندگي از مردم تشكيل شده است كاه
در جايگاه تأسيس قدرت و تفويض آن قرار دارد و بايد ورا نهادها سياسي موجاود
باشد و اين در حالي است كه نهادها موجود ،قدرت استقراريافته پيشين را نماينادگي
ميكنند؛ بدين سان اين مهم ،امكان مشاركت مردم را فراهم آورده و اجازه مايدهاد كاه
مردم به طور مستقيم و بدون محدوديتها معمول ،اساسيتارين تصاميمات سياساي
خود را اخذ نمايند.
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در عين حال طبق نظر مخالف كه مقرون به صواب نياز باه نظار مايرساد ،در نظار
گرفتن محدوديتها بيروني بر نهاد مؤساس قاانون اساساي باه عناوان ياك دغدغاه
محور تلقي شده است ،چرا كه فرآيند ايجاد قانون اساساي ممكان اسات باه راحتاي
توسط افراد يا گروههايي كه از نفوذ بااليي برخوردارند دچار انحراف گاردد و بناابراين
ممانعت از چنين اعمال نفوذهايي مستلزم امعان نظر بر محادوديتهاايي بيروناي مانناد
نظارت دادگاهها يا مجالس قانونگذار عاد ميباشد.
البته به ايان مسائله نياز باياد توجاه داشات كاه در بسايار ماوارد ،اصال اعماال
محدوديتها بيروني با موانعي روبروست ،باهخصاوص در ماواقعي كاه اعماال ايان
محدوديتها توسط يك نهاد ناظر بيروني مدنظر قرار گرفته باشد .در واقع فرض غالب
آن است كه فرآيند تدوين و تصويب قانون اساساي باه واساطه انقاالب ،كودتاا ،خلاق
دولت جديد و نظاائر ايانهاا شاروع شاده و از هماين رو نياز نهادهاا موجاود از

مشروعيت حقاوقي – باه ايان معناا كاه در چاارچوب نظام حقاوقي موجاود باشاند-
برخوردار نيستند .به بيان ديگر ،تنها قوه مؤسس است كه با ابتنااء بار اراده ماردم دارا
مشروعيت بوده و ورا نهادها موجود ،ترتيبات فرآيند مزبور را مشخص مينمايد .از
اين منظر ،برخي حقوقدانان هرچند در نظر گرفتن محدوديتها بيروني در اين فرآيند
را امكانپذير مي دانند ،اما از آنجا كه بعيد است در عمل باه ايان محادوديتهاا توجاه
شود ،مدنظر قراردادن اين محدوديتها را پيشنهاد نماينمايناد374-: 1995Elster, ( .
)75

 3- 2لزوم مشارکت باالی مردم

مشاركت حداكثر مردم از بايستهها و دغدغهها مهم در فرآيند تدوين و تصويب
قانون اساسي است .افزايش كمّي تدوين و تصويب قوانين اساسي از اوايال دهاه 1990
ميالد همواره با اين باور همراه بوده است كاه مشااركت عماومي بارا برخاوردار
فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي از مقبوليت مردم ،امر ضرور اسات .گارايش
به اين مسئله تا حد است كه برخي حقوقادانان در حاال حاضار بار ايان باورناد كاه
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مشاركت مردم به عنوان يكي از هنجارها بينالمللي در تدوين قاانون اساساي قلماداد
ميگردد)3-19: 2010Franck and Thiruvengadam, ( .
عليرغم پذيرش گسترده مشاركت عمومي ،سازوكارهايي كه عموم در اين فرآيند به
مشاركت ميپردازند ،به طور گسترده ا متفاوت است« .روش» و «ميازان» باهكاارگير
اين مشاركت از يك سطح حداقلي مشتمل بر برگزار همهپرسي  -صرفاً در خصوص
سند نهايي -تا سطوح باالتر مانند انتخاب اعضاء مجلس مؤسسان در تغييار اسات و در
حقيقت ،هيچ اجماعي در خصوص شكل اين مشاركت وجود ندارد.
البته رويكرد مخالف نيز بر اين باور است كه مشاركت مردم در برخي ماوارد بيشاتر
به منزله يك مانع و عامل تأخير به شمار رفته است و نهتنهاا موجاب بايثبااتي فرآيناد
تأسيس قانون اساسي شده ،بلكاه خبرگاان قاانون اساساي را از توافاق بار موضاوعات
بنيادين و محور نيز باز داشته است )934: 2013Landau, ( .برخاي قاوانين اساساي
مانند قانون اساسي اياالت متحاده آمريكاا نياز قبال از جناگ جهااني دوم در جلساات
محرمانه و دور از دسترس عموم ،توسط نخبگان جامعه مادون شادهانادTushnet, ( .
 )19: 2014در واقع در اين رويكرد ،تضامين مشااركت و ماهيات دموكراتياك فرآيناد
تدوين و تصويب قانون اساسي از طريق نهادها مؤسس قانون اساساي و هماهپرساي،
موضوع و دغدغه اصلي و محاور چناين فرآيناد نباوده و مهام در ايان خصاوص،
ممانعت از تحميال ياكجانباه قادرت اسات .البتاه اشاكالي كاه در خصاوص چناين
فرآيندهايي كه به دور از دسترس عموم به تدوين قانون اساسي ميپردازند آن است كاه
در اين صورت نيز بسيار محتمل است كه بادون نظاارت عماومي ماردم اساسااً امكاان
ممانعت از تحميل چنين قدرتي وجود نداشته باشد .از همين رو  ،بهتار آن اسات كاه
قانون اساسي به طور مخفيانه تدوين نشود.

 4- 2ضرورت پايبندی به حقوق و آزادیهای بنيادين

لزوم پايبند به حقوق و آزاد ها اساساي افاراد از ديگار مساائلي اسات كاه در
تدوين قانون اساسي دارا اهميت وااليي است .در واقع هرچند ممكن است متن تهياه
شده از سو قدرت مؤسس در فرآيند دموكراتيك به عنوان قانون اساسي يك كشاور
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شناخته شود ،اما اين مسئله هيچ تضاميني را در رعايات حقاوق و آزاد هاا افاراد و
استقرار عدالت به وجود نمي آورد .بنابراين ،ضرور است كه پارها اصاول و قواعاد،
مبنا عمل قدرت مؤسس قرار گيرد و به طور پيشيني چارچوب وضع قانون اساسي را
با محدوديتهايي فراقانوني مواجه نمايد.
اما مسئله اساسي در اين رابطه آن است كه چه اصول و قواعد را ميتوان به عنوان
محدوديتها فراقانوني همه حكومت هاا شناساايي كارد در واقاع تمساك باه ياك
رويكرد حداكثر در به رسميت شناختن يكسان تمامي حقوق و آزاد هاا بارا هماه
جوامع (از قبيل آنچه در اعالميه جهاني حقوق بشر درج شده) با ماوانعي روبروسات و
از آنجا كه در ميان جوامع مختلف در خصوص تعداد و قلمرو ايان حقاوق و آزاد هاا
اختالف نظر وجود دارد ،نميتوان در اين رابطه به تجويز يك حكم كلاي پرداخات .در
عين حال به نظر ميرسد كه تمسك به يك رويكرد حداقلي كه همه جوامع بر آن توافق
داشته باشند ،امكانپذير بوده و ميتوان كشورها را ملزم به رعايت قدر مسلم اين حقوق
و آزاد ها دانست .حق بر زندگي ،حق برخاوردار از امنيات ،حاق دادخاواهي ،حاق
برابر در مقابال قاانون ،حاق برخاوردار از دادرساي منصافانه ،مناع شاكنجه ،مناع
برده بردار و موارد ديگر از اين دست در زمره مسلمات اين حقوق و آزاد ها قارار
دارند كه حكومتها بايد خود را ملزم به رعايت آنها بدانند.
بدين ترتيب تمامي جوامع و در واقع همه قوا مؤسس قانون اساسي مايتوانناد در
يك رويكرد حداقلي موارد را به عنوان حقوق و آزاد ها بنيادين و مسلم خاود باه
رسميت بشناسند و با عنايت به اين موارد باياد باه تادوين و تصاويب قاانون اساساي
مبادرت نمايند.

 - 3محدودیتهاي فرآیند تدو ین و تصویب قانون اساسي
همان گونه كه پيشتر بيان شد ،تضمين مشااركت ماردم و نياز جلاوگير از اعماال
قدرت از سو افراد و گروهها ذ نفوذ از بايستهها فرآيند تدوين و تصويب قاانون
اساسي است و اين مهم در صورتي امكان تحقق دارد كه نهادها مسئول در اين فرآيند
از آزاد مطلق برخوردار نبوده و به لحاظ شكلي و ماهو با محادوديتهاايي مواجاه
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باشند .در واقع نيل به قانون اساسي جديد – و نه اصالح آن در چارچوب قانون اساسي
موجود  -رويداد است كه جايگزين كامل نظم قاانوني موجاود مايشاود و نهادهاا
موجود نميتوانند منطقاً آن را محدود كنند و عالوه بر اين ،دستيابي به محدوديتهاايي
خارج از چارچوب قانون اساسي (مانند استمداد از حقوق بينالملل) نيز امر دشوار به
نظر ميرسد.
به هر حال ،هرچند مسئله اساسي در رابطه با اين محدوديتهاا ،معتبار سااختن ياا
اجرايي نمودن آنها مي باشد ،محدوديتها قابل اِعمال در خصاوص ايان فرآيناد باه
طور كلي در ذيل دو حوزه حقوق داخلي و حقوق بينالملل قابل بحث است:

 1- 3حقوق داخلي

قوانين اساسي اغلاب امكاان اصاالح ياا باازنگر در قاانون اساساي را پايشبيناي
مي نمايند ،اما به ندرت به امكان جايگزيني متن جديد اشاره مايكنناد

6

و ايان مسائله

خأليي را به وجود مي آورد كه حتي هنجارها بينالمللي نيز آن را پر نميكنند ،چرا كه
در اين صورت ،قوانين اساسي جديد فارغ از هرگونه محدوديت قانوني داخلي تادوين
خواهند شد و اين فرض كه حداقل چارچوبي برا تادوين و تصاويب قاانون اساساي
جديد -كه كامالً مخالف قانون اساسي سابق است -وجود داشته باشد ،از بين ميرود.
به عبارت ديگر هرچند بسيار از قوانين اساسي حق تعيين سرنوشات ماردم 7را در
قانون اساسي به رسميت مي شناسند اما عمده آنها سازوكار را در خصوص چگاونگي
اعمال اين حق پيشبيني نميكنند .بنابراين چنانچه اكثريت قريب به اتفاق ياك جامعاه،
به چارچوب كامالً متفاوتي از نظم موجود گرايش پيدا نمايناد ،هايچ راهكاار وجاود
ندارد كه بتوان از طريق سازوكارها موجود و از پيش طراحيشده به استيفا آن حاق
پرداخت .عدم پيشبيني اين سازوكار ممكن است دو نتيجه را در پي داشته باشد:
در يك فرض اغتشاش و آشوب به وجود آمده و در نهايت منجار باه ساقوط نظاام
حاكم مي شود و پس از آن نوبت به تدوين و تصويب قانون اساساي جدياد مايرساد.
سقوط نظام ديكتاتور اياران در ساال  1357ه.ش و مصار در ساال  2011مايالد در
همين چارچوب قابل تحليل ميباشد.
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فرض ديگر آنكه نهادها موجود با استناد به «حق مردم در تعيين سرنوشت خاود»،
اعمال خارج از چارچوب قانون اساسي موجود را به منظور تدوين متن جديد ،مشاروع
تلقي نمايند .تدوين قوانين اساسي جديد كشورهايي مانناد كلمبياا مصاوب ساال 1991
ميالد  ،ونزوئال مصوب سال  1999ميالد  ،اكاوادور مصاوب ساال  2008مايالد و
بوليو مصوب سال  2009ميالد توسط مجالس مؤسساني صورت پذيرفته اسات كاه
در هيچ از يك مواد قوانين اساسي ساابق ذكار نشاده بودناد و منشاأ قاانوني نداشاتند.
( )616: 2012Landau,
بااه عنااوان مثااال ،در سااال  1990مايالد دياوان عااالي كلمبي اا اعااالم داشاات كااه
رئيسجمهور ميتواند با برگزار انتخابات ،مجلس مؤسسان قاانون اساساي را تشاكيل
دهد ،الزاماً بر اين اساس كه مردم منشأ اصلي تمامي نهادها و اقتدارات حكومت هستند.
(  )616: 2012Landau,بدين ترتيب هرچند قانون اساسي كلمبياا صارفاً اصاالح ايان
قانون را از طريق تأييد اكثريت مطلق كنگره در دو جلسه مجزا امكانپذير دانسته بود،
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اما با استناد به حق عموم در اين رابطه ،مجلس مؤسساني به منظور تدوين قانون اساسي
جديد تشكيل شد .مجلس مؤسسان ونزوئال نيز در سال  1999ميالد چنين رويكارد
را اتخاذ نمود و خود را يك نهاد فراقانون اساسي اعالم داشت كه اختيار انحالل يا بااز
سازمان دهي كليه شاخهها موجود حكومت را مادام كه در حال تدوين قاانون اساساي
جديد است ،دارا ميباشد)58: 2010Brewer-Carías, ( .

 2- 3حقوق بينالملل

حقوق بين الملل به طور سنتي نسبت به اَشاكال اداره كشاورها و ناوع حكوماتهاا
رويكرد خاصي نداشته و به طور تاريخي به روابط بين دولتها و نه روابط يك كشاور
و شهروندان آن ،پرداخته است .در واقع هرچند حقاوق باينالملال نهااد توانمناد باه
منظور تضمين حقوق بشر به وجود آورده كه دولت ها را از اِعمال برخي اقدامات علياه
شهروندان خود ممنوع ميسازد ،اما قواعد اين شاخه از حقوق متعارض چگاونگي اداره
داخلي حكومت ها نشده است .به عنوان مثال ،در دعاوا ايااالت متحاده آمريكاا علياه
نيكاراگوئه ،دادگاه بين المللي دادگستر  9اعالم داشت كه ادعا آمريكا مبني بر تالش
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دولت نيكاراگوئه برا ايجاد ياك حكومات تمامياتخاواه  10ناامربوط اسات و «هار
حكومتي دارا حق بنيادين انتخاب و اجرا نظامها سياساي ،اقتصااد و اجتمااعي
خود ميباشدNicaragua v. United States of America, Judgment of ( ».
)1986June 27
البته اين مطلب نيز بدان معني نيست كه حقوق بين الملل همواره در خصاوص ايان
فرآيند بيتفاوت بوده است .پيشنويس قوانين اساسي بسيار از كشورها مانناد تيماور
شرقي ،افغانستان و كوزوو با مداخله سازمان ملل تهيه شده است ،اما اين ماداخالت در
شرايطي تحقق يافته كه حكومت داخلي نابود شاده ياا نهادهاا داخلاي و گاروههاا
اجتماعي به شدت تضعيف شدهاند.
همچنين بايد توجه داشت كه برخي از قواعاد آماره حقاوق باينالملال از الزاماات
زيست جامعه بينالمللي قلمداد شده و در هر حال ،دولتها ملزم به رعايت آنها هستند
و هرگونه عمل مغاير به آنها از نظر بينالمللي محكوم به بطالن و فاقد اثر قانوني است.
به عبارت ديگر ،اين موارد صالحيت دولتها را تخصيص و يا تحديد كردهاند و قانون
اساسي نيز كه بناسات صاالحيتهاا دولات را مقارر كناد محادود باه رعايات ايان
محدوديتها خواهد بود .به عنوان مثال ،يكي از بارزترين ايان ماوارد اصال ممنوعيات
تبعيض نژاد يا آپارتايد است و با توجه به جايگاه خطير و آمره اين مقرره در سياسات
دولتها در ارتباط با شهروندانشان است كه شورا امنيت در يكي از تصميمات خاود،
قانون اساسي جديد آفريقا جنوبي را در سال  1984ميالد باطل و بال اثر اعالم كرده
اساات), operative 1984( 554UN Security Council, Resolution ( .
).2, 1paras.
بدين سان ،هرچند ميتوان در خصوص فرآيند تدوين و تصاويب قاانون اساساي در
عرصه حقوق بين الملل به موارد تمسك كرد ،اما در عين حال قاعده و قانون محكم و
قابل اجرايي در اين حوزه وجود ندارد و عالوه بر اين حتي اگر سازمانها بينالمللاي
درصدد دخالت در اين فرآيند برآيند ،اصل دخالت و چگونگي آن كاامالً نامشاخص و
محل سؤال ميباشد )620: 2012Landau, ( .نهايات قاعادها كاه در ايان خصاوص
قابل اتكاست ،مجموعه ا از اصول در خصوص مشااركت عماومي در ايان فرآيناد و
برخي محدوديتها خاص ميباشد كاه البتاه ايان مهام نياز آنقادر مابهم اسات كاه
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نميتواند ابزار مطمئني در مقابل خطرات تحميلي باشد .بناابراين هرچناد باا توجاه باه
قواعد و قوانين حقوق داخلي و حقوق بينالملل طراحي فرآيند كه در آن قدرت افراد
يا اقليتها ذ نفوذ يا اكثريتها موقت در تحميل خواستههايشان بر قاانون اساساي
تحديد شده باشد ،امر بسيار مشكل است ،اما نيل به اين مهم كامالً ضارور باه نظار
ميرسد.

 - 4فرآیند مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسي
از جمله مهمترين مؤلفهها فرآيند مطلاوب در تادوين و تصاويب قاانون اساساي
تضمين مشاركت حداكثر مردم ،علني بودن اقدامات نهادها مسئول و آگااهي ياافتن
عموم از اين اقدامات ،جلوگير از تحميل قدرت از سو افراد و گروههاا ذ نفاوذ،
ممانعت از ايجاد آشوب و بينظمي در كشور و همچنين تضامين مشااركت نخبگاان و
كارشناسان ميباشد.
مشاركت كامل همه شهروندان در فرآيند تادوين و تصاويب قاانون اساساي امار
ايده آال و دستنيافتني در دوره معاصر تلقي ميشود ،چرا كه به لحاظ عملي غيارممكن
است كه ميليونها شهروند بتوانند به بحث ،آماده ساز و نگارش قانون اساسي بپردازند
و در عين حال ،اين تصور كه همه مردم در خصوص چناين فرآيناد از داناش كاافي
برخوردار باشند ،امر غيرواقعاي اسات .بناابراين مطلاوب آن اسات كاه فرآيناد باا
مشاركت فعاالن سياسي و اجتماعي طراحي شود كه به طور گسترده و ماؤثر باه ايفاا
نمايندگي از سو مردم بپردازد و در عين حال نيز مشاركت مستقيم عموم را به عناوان
يك كل در مقاطعي خاص – به ويژه در مرحله تصويب قانون اساساي جدياد -هماراه
داشته باشد.
به منظور تضمين مشاركت ماردم و ممانعات از اعماال نفاوذ گاروههاا مختلاف،
مطلوب آن است كه فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي در بيش از يك مقطع زماني
صورت پذيرد ،يعني قانون اساسي مرحله به مرحله نگاشته شود و عموم نيز نسابت باه
همه اين مراحل آگاهي يابند .عالوه بر اين نيز ،حضور مردم در تمام مراحل اين فرآيناد
بايد به گونه ا در نظر گرفته شود .بدينسان كه در گام مقدماتي اين فرآيناد ،چاارچوب
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كلي قانون اساسي بايد به بحث عمومي گذارده شده و انتظارات و خواستهها اساساي
مردم تعيين شوند .در گام بعد ،مذاكرات بايد در خصوص موضوعات عيني تمركز يافته
و سطح مذاكرات فرآيند مزبور از موضوعات انتزاعي و كلي مانناد شاكل حكومات باه
موارد جزئي و عيني مانند پيشنهاد اصول يا نهادها خاص انتقال مايياباد و در نتيجاه،
مردم جا خود را به نهادها مادني ،احازاب سياساي و ياا اشاخاص حقاوقي ديگار
مي دهند .مرحله بعد به مذاكرات تخصصي نهاد مؤسس قانون اساسي اختصاص دارد كه
اعضا آن نمايندگان منتخب مردم بوده و عهدهدار تدوين و تصويب پيشنويس نهاايي
قانون اساسي جديد است .در نهايت ،مجدداً نوبت به حضور گسترده مردم مايرساد و
عموم بايد به تأييد متن مزبور مبادرت نمايند.
البته ذكر اين نكته ضرور است كه هرچند به عنوان الگو نخستين ،شركت تماام
گروهها سياسي در تدوين قانون اساسي به منزله غايت اين فرآيند تلقي شده اسات و
اين امر بر مقبوليت متن نهايي ميافزايد و پذيرش آن را تسهيل مينمايد ،اما اين مسائله
احتمال بيثباتي كشور را نيز به شدت افزايش داده و ممكن است چالشها خطرنااكي
را برا كشور به وجود آورد .در واقع دولتها در راساتا تحقاق بخشايدن باه چناين
فرآيند اغلب با دو وضعيت دشوار مواجهند )1( :وضعيتي كه نهادها سياسي از باين
رفته يا بسايار ضاعيف شادهاناد؛ و ( )2وضاعيتي كاه چاالش محاور آن بازسااز و
سازماندهي مجدد اين نهادها است .چنين شرايطي نيز ممكن است يكي از نتايج ذيل را
موجب شود :نخست آنكه بازساز نهادها مزبور با شكست مواجه شاده و منجار باه
خشونت و آشوب شود و ديگر آنكه نظم سياسي جدياد باا اِعماال ياكجانباه قادرت
مواجه شده و منتج به رو كار آمدن يك نظام خودكامه كامل يا شابه خودكاماه گاردد.
بنابراين در چنين موارد مسئله اساسي اين نيست كه در تدوين قانون اساساي چگوناه
ميتوان به يك فرآيند كامالً مشورتي و همگام با اصاول نخساتين دسات يافات ،بلكاه
هدف نيل به فر آيند است كاه نتاايج وخايم ماذكور (آشاوب و خشاونت ياا اعماال
يكجانبه قدرت) را در برنداشته باشد كه گام مهم در اين راستا نياز ممانعات از اِعماال
قدرت تحميلي يا يكجانبه از سو افراد و گروههاا خااص مايباشادLandau, ( .
)926: 2013
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به هر ترتيب مطلوب آن است كه فرآيند تدوين و تصويب قانون اساساي در چهاار
مرحله صورت پذيرد كه هر كدام نيز ممكن است مستلزم روند و فعاليت نهااد خاصاي
باشد .چهار مرحله مذكور به شرح ذيل ميباشند : 11
الف -مذاكرات عمومي ابتدايي و قالببند پيشنهادها
در وهله نخست ضرور است كه انتظارات و خواستهها اساساي ماردم تعياين و
طبقه بند شوند؛ مسائلي همچون شكل حكومت (مانند رياستي ،پارلماني يا پادشااهي)،
تقسيم عمود حكومت (مانند دولت بسيط يا فدرال) ،موضوعات مربوط باه اقلياتهاا
(مانند زبانها بومي يا مشاركت اقليت در سياست گذار ) و ديگر دغدغهها عمومي
از جمله موارد هستند كه در اين راستا بايد مدنظر قرار بگيرند .اين اطالعات عالوه بر
تعيين و تحديد چارچوب كلي قانون اساسي از منظر عموم مردم ،باه منزلاه ماواد خاام
مذاكرات مراحل بعد فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي نياز باه شامار مايآيناد.
نظرسنجيها عماومي ،برگازار نشساتهاا تخصصاي و ماوارد از ايان دسات
ميتوانند گردآور چنين اطالعاتي را تسهيل نمايند .تحقق چنين نقشاي اغلاب توساط
نهادهايي نظير كميسيونها قانون اساسي امكانپذير است كه عاالوه بار ايان كاارويژه
ميتواند به جمع آور پيشنويسها پيشنهاد قانون اساسي مباادرت ورزد و پاس از
تنقيح و ساماندهي پيشنهادها ،آنها را باه نهااد متاولي تادوين قاانون اساساي (مجلاس
مؤسسان) ارائه نمايد .البته هرچند ممكن است كميسيون مزبور انتصابي باشد ،اماا مهام
آن است كه نهاد متولي تدوين قانون اساسي توسط عموم انتخاب شاوند تاا بادينساان
تضمين شود كه منتخبين ،نمايندگان مردم ميباشند.
ب -اخذ نظرات تخصصي گروهها خبره و كارشناس
در مرحله بعد و يا همگام با مرحله نخسات ،دادههاا جماعآور شاده بررساي و
پردازش مي شوند .اين مرحلاه باه منظاور اخاذ نظارات كارشناساي گاروههاايي مانناد
دانشگاهيان ،ادارات دولتي ،سازمانها مردم نهاد و احزاب سياسي و برا دساتيابي باه
تجارب و پيشنهادها ايشان ميباشد .ايان كارشناساان باه ارزياابي ماواد خاام مرحلاه
نخست پرداخته و به ارائه پيشنهاد جايگزين مبادرت مينمايند و همانگونه كه بيان شاد
مديريت اين امر ميتواند بر عهده يك كميسيون قانون اساسي باشد.
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تحقق اين مرحله ،به منزله دستيابي به فرآيند فرا سياساي در تادوين و تصاويب
قانون اساسي است .بنابراين چنانچه اين مرحله فارغ از مناسبات سياسي صورت پاذيرد
و صرفاً به بحث و بررسي علمي نظرات و پيشنهادها اختصاص يابد ،تهيه پايشنويساي
مبتني بر دانش را تسهيل ميكند.
ج  -مذاكرات نهايي و تصويب قانون اساسي پيشنهاد
اين مرحله كه با تشكيل يك مجلس مؤسسان قانون اساسي همراه است ،مهامتارين
مرحله اين فرآيند قلمداد ميشود ،چراكاه ايان نهااد پاس از بررساي و غاور كامال در
خصوص موضوعات ارجااع شاده از طرياق مشاورت عماومي باه تادوين و تصاويب
پيشنويس نهايي قانون اساسي مبادرت ميورزد.
تعداد اعضا اين مجلس متناساب باا اقتضاائات هار كشاور مشاخص مايشاود؛
مالحظاتي همچاون جمعيات كشاور ،احازاب سياساي ،گاروههاا مختلاف كشاور و
اقتضائات ديگر كه نمايندگي چنين نهاد را در رابطه با همه شهروندان تضمين كناد،
موجب تفاوت كمّي اعضا اين نهاد ميشود .از هماين رو  ،مجاالس مؤساس قاانون
اساسي و نهادها متناظر آن به طاور قابال مالحظاه ا از حياث «تعاداد» باا يكاديگر
متفاوت بودهاند.

12

صالحيت مجلس مؤسسان قانون اساسي در اين مرحله محدود به چارچوبي به نظار
ميرسد كه در رابطه با آن اتفااق نظار وجاود دارد و ياا اكثريات ماردم پايشتار آن را
پذيرفته اند .در واقع از آنجا كه مجلس مؤسسان به نماينادگي از اراده ملات باه تادوين
قانون اساسي ميپردازد ،پذيرش چارچوب و محدوديتها مدنظر مردم امار باديهي
مي باشد .به عنوان مثال ،اكثريات ماردم اياران پاس از انقاالب اساالمي باه «جمهاور
اسالمي» رأ مثبت دادند و بر اين اساس ،نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
ملزم بودند در همين چارچوب به تدوين قانون اساسي بپردازند؛ امر كه در پياام اماام
خميني (ره) به مجلس مذكور نيز كامالً مشهود است.
مسئله مهم ديگر اين است كه چنين نهاد بايد به نمايندگي (مستقيم يا غيرمستقيم)
از سو مردم به ايفا نقش بپردازد .بدين منظور ضرور است كاه ساازوكار انتخاابي
اعضا اين مجلس بهگونها طراحي شود كه تا بيشترين حد ممكان ،كليات جامعاه را
نمايندگي كرده و دورنما سياساي و اجتمااعي مقباول جامعاه را بازتااب دهاد .البتاه
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پيداست كه نمايندگي عموم و كليت جامعه به معناا عاوامزدگاي ياا عادم توجاه باه
تخصصي و كارشناسي بودن كارويژه آن نيست و در نتيجه ،در تشكيل چنين نهاد ماي
بايست ضمن توجه به پشتوانه مردمي و مقبوليت اجتمااعي از جنباه تخصصاي آن نياز
اطمينااان حاصاال كاارد چاارا كااه بناساات بني اانهااا اساس اي جامعااه باار تصااميمات
ساخته وپرداخته آن استوار گردد .بنابراين در سازوكار انتخاب اعضاء اين مجلس به ايان
مهم توجه شده و مشاركت نخبگان و كارشناسان به صورت منطقاي تاأمين و تضامين
شود .به عنوان مثاال ،بارا انتخااب شاوندگان شارايطي خااص مانناد برخاوردار از
صالحيتها تخصصي نيز در نظر گرفته شود تا بدين ساان در مجلاس مزباور امكاان
مذاكرات تخصصي دقيق فراهم آيد.
د  -تأييد و تصويب نهايي قانون اساسي جديد
در آخرين مرحله ،پيشنويس تهيه شده توسط مجلس مؤسساان قاانون اساساي باه
منظور تأييد و تصويب نهايي به همهپرسي گذاشته ميشود تاا قاانون اساساي باه مثاباه
ميثاق ملاي از پشاتوانه عماوم ماردم برخاوردار شاده و طبعا ًا مشااركت هرچاه بيشاتر
شهروندان در اين امر نشانگر ميزان مقبوليت قانون اساسي جديد خواهد بود.

 - 5تحليل فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسي در جمهوري اسالمي ایران
از نظر تاريخي تا عصر مشروطه ،حكومت ايران به صورت نظام سلطنت مطلقه اداره
مي شد و اطاعت مطلق از فرمان شاه الزامي بود .تحوالت فكر و اجتمااعي ساالهاا
منتهي به سال  1285ه.ش باعث شد تا مردم و نخبگان به فكار راهكاار بارا كنتارل
قدرت سلطنت در ايران بيفتند و اين مسائله موجاب شاد تاا بعاد از پياروز انقاالب
مشروطه ،رهبران اين انقالب درصدد برآيند تا با تدوين قانون اساساي ،قادرت شااه در
كشور را مهار نمايند .پيش از تصويب نخستين قانون اساسي ايران در سال  1285قاوا
مجريه ،مقننه و قضاييه در شخص شاه متبلور بود و با فشار و مبارزه مردم و روحانيات،
مظفرالدين شاه به طور يكجانبه با صدور فرمان مشروطه تن به محدوديت قدرت خاود
داد و اختيار قانونگذار را به مجلس شورا سپرد .بدينسان در گام نخسات كميسايوني
 300نفره تشكيل شد و نظامنامه انتخابات را تدوين كارد .در گاام بعاد پاس از توشايح

بایستههاي حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسي /..مصطفي منصوریان.

19

شاه ،انتخاباات تهاران برگازار گردياد و اولاين مجلاس قانونگاذار اياران در تااريخ
 1285/7/12افتتاح شد .اين مجلس نيز كه به منزله مجلس مؤسسان قانون اساساي باود،
متني را به عنوان قانون اساسي به تصويب رساند و باه منظاور تأيياد نهاايي بارا شااه
فرستاد و سرانجام با امضا شاه در تاريخ  ،1285/10/8قاانون اساساي مشاروطه باا 51
اصل به تصويب نهايي رسيد( .زرنگ )121 :1384 ،بنابراين قوه مؤسس نخستين قاانون
اساسي ايران و متمم آن (سالها  1286 -1285ه.ش) ،نمايندگان دوره نخست مجلس
شورا ملي و شاه بوده اند و نمايندگان اين مجلاس ،تادوين قاانون اساساي را همانناد
فرآيند قانونگذار عاد بر عهده گرفتند و تصويب نهايي آن نيز همانند روياه توشايح
قوانين ،بدون مشاركت مردم به تأييد شاه رسيد.
بايد خاطرنشان ساخت كه هرچند قانون اساساي مشاروطه ابازار بارا مقابلاه باا
ديكتااتور پهلاو قلمااداد مايشااد (خليلاي )235 :1377 ،اماا آن قااانون را باه دليال
دربرداشتن موارد مغاير اسالم و تأييد رژيام سالطنتي و نياز اِعماال نفاوذ روشانفكران
غرب زده در نگاشتن آن و الگو گرفتن چنين افراد از قوانين اساسي كشورها غرباي،
واجد ايرادات و اشكاالت اساسي و مبنايي به شمار ميرفت 13.بنابراين ،پيش از پيروز
انقالب اسالمي ،تدوين قانون اساسي جديد و تأسيس نظامي نوين ضرور قلمداد شاد
و خطوط اصلي آن «اصول مسلم اسالم» عنوان گرديد ((امام) خميناي ،1378 ،ج304 :5
و  .)436شورا انقالب اسالمي نيز بر همين اساس در تااريخ  1357/10/22باه منظاور
14
تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسي و برخي وظايف ديگر تأسيس شد.
البته در اين دوره به طور مكرر بر تسريع و تعجيل در تدوين قانون اساسي جدياد و
استقرار پايهها نظام جديد تأكيد ميشد  15و اين مسئله مبني به معنا عدول از اصاول
و چارچوب اوليه فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي نبوده است؛ چنانكاه در عمال
نيز چنين امر مشاهده نمي شود .در واقع ،توطئه ها و دسيساههاا دشامنان داخلاي و
خارجي و طارح مساائل مهماي از قبيال ضارورت جادايي ديان از سياسات ،تشاكيل
حكومت دموكراتيك خلاق مانناد آنچاه در كشاورها ماركسيساتي وجاود داشات ياا
جمهور دموكراتيك مانند آنچه در كشورها غربي وجاود داشات ،تحاريم رفرانادوم
جمهور اسالمي ،تعلق داشتن اسالم به گذشته و عدم كارايي قوانين اسالمي در جهاان
امروز ،عدم رسميت دادن به مذهب شيعه و همچنين انگيزهها خودمختار در بعضي
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از مناطق كشور موجب شد كه رهبر انقالب ،آينده كشاور را در معارض خطار ببيناد و
بيش از پيش درصدد تثبيت نظام از طريق تأسيس نهادها قانوني و برگزار انتخاباات
رياست جمهور و مجلس شورا اسالمي برآيد .امام (ره) در چنين ماوقعيتي بار ايان
نظر بودند كه برا تسريع در امور ،پيشناويس قاانون اساساي كاه توساط گروهاي از
حقوقدانان تهيه شده است ،برا اعالم نظر نزد علما قم ارسال شود و پس از تكميال
16

و رفع نواقص به آرا عمومي گذاشته شود.
در عين حال ،در جلسه مشترک اعضاء دولت موقت و شورا انقالب كه در حضور
امام در قم تشكيل شد ،در خصوص چگونگي بررسي و تصويب نهاايي قاانون اساساي
دو نظر مطرح گرديد  :نظر نخست آنكه به علت كمي وقت از تشكيل مجلس مؤسساان
صرف نظر گردد و همان پيشنويس به رفراندوم گذاشته شود و نظر دوم آنكه به ترتيب
موعود به ملت  ،17مجلس مؤسسان به منظور بررسي و تصويب قاانون اساساي تشاكيل
گردد( .هاشمي)54 :1388 ،
موافقين تشكيل مجلس مؤسسان بر اين باور بودند كاه اوالً ،تادوين قاانون اساساي
امر است كه توسط نمايندگان مردم بايد صورت پذيرد و رويه رايج دنيا نيز به هماين
ترتيب است؛ ثانياً ،با توجه به وعدههايي كه داده شده است ،مردم چه در ايران و چه در
كشورها خارجي منتظر تشكيل چنين مجلسي ميباشند؛ و ثالثاً ،عادم تشاكيل مجلاس
مؤسسان و اكتفا كردن به همهپرسي ،مخالفان را تحريك كرده و موجب تشنج در جامعه
خواهد شد .در مقابل ،مخالفين تشكيل مجلس مؤسسان بر اين باور بودناد كاه تشاكيل
مجلس مؤسسان موجب از بين رفتن مخالفتها و اعتراضات نميشود و شرايط حساس
كنوني ايجاب ميكند كه قانون اساسي هر چه زودتر تصويب شود و بر اين اساس ،رأ
مثبت مردم در يك همهپرسي را كافي تلقي ميكردند( .ورعي)39-38 :1385 ،
هرچند نظر طرفداران تشكيل مجلس مؤسسان و باه طاور خااص ،اعضاا دولات
موقت ،بر تأسيس مجلسي با شمار زيااد نماينادگان باوده اسات كاه دربردارناده هماه
گروه ها و احزاب باشد ،اما از مجموع مالحظات فوق ،راهحلي ميانه برگزيده شد و اماام
خميني (ره) با عنايت به اينكه تشكيل چنين مجلسي و نيل به يك ساند مشاترک ماورد
وفاق همگان به عنوان قانون اساسي مستلزم صرف وقت بسيار (حداقل دو يا سه ساال)
است ،برا حفظ و صيانت از دستاوردها انقالب و هدف اصلي نهضت ماردم يعناي
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اسالم ،بر تسريع در اين فرآيند را تأكيد كردند 18.مجلس خبرگان صرفاً به جهت كمّيت
اعضا با مجلس مؤسسان متفاوت بوده و به جهت ماهو و كيفي ،تفااوتي باين ايان دو
مجلس وجود نداشته است؛ چنانكه امام (ره) ،شورا انقالب ،دولت ،مراجع و بسايار
از احزاب و گروهها نيز بر اين باور بودند كه ماهيت اين دو مجلس تفاوتي باا يكاديگر
ندارد.

19

در نهايت ،با تصويب اكثريت شورا انقالب و موافقت حضرت امام (ره) مقرر شد
كه مجلس بررسي قانون اساسي موسوم به مجلس خبرگاان باا تعاداد كمتار تشاكيل
گردد و طرح پيشنهاد قانون اساساي بعاد از بررساي باه هماهپرساي گذاشاته شاود.
(هاشمي 27 :1388 ،و  )28بدين سان حضرت امام خميناي (ره) باا صادور حكماي در
تاريخ  58/3/4خطاب به نخستوزير دولت موقت اعالم كردند« :طرح قانون اساساي را
ا كه شورا عالي طرحها انقالب  20مشغول تدوين و تكميل آن هستند ا باا سارعت
تكميل و به تصويب شورا انقالب رسانده و هرچه زودتار در اختياار افكاار عماومي
بگذاريد تا همه صاحب نظران و تمامي اقشاار ملات ا در مادت محادود كاه تعياين
مي نماييد ا پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و بناابر تصاميمي كاه باا
تبادل نظر با شورا انقالب و دولت گرفته شد ،ترتيبي دهند تا ماردم هار اساتان و هار
يك از اقليتها مذهبي نمايندگان صاحبنظر خود را به تعداد كاه شاورا انقاالب
اسالمي و دولت تعيين ميكنند ،انتخاب كنند و مجلس متشكل از نماينادگان ماردم ،باا
توجه به همه پيشنهادها مفيد كه رسيده اسات ،ماواد قاانون اساساي را باه صاورت
نهايي بررسي و تنظيم نمايند ...پاس از آنكاه ايان قاانون اساساي در جماع نماينادگان
صاحبنظر مردم مورد بررسي نهايي قرار گرفت ،به رأ گذارده شود(( .»...امام)خميني،
 ،1378ج )482 :7
به هر ترتيب با تصويب اليحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهاايي قاانون اساساي
جمهور اسالمي ايران در تاريخ  1358/4/7توسط شورا انقالب مقرر شد كاه تعاداد
اعضا مجلس مزبور (با احتساب نمايندگان اقليتها مذهبي هر كادام ياك نمايناده)
 73نفر باشد و وزارت كشور نيز اين تعداد را با رعايت جمعيت و ضاوابط جغرافياايي
استان ها بر مبنا تا پانصد هزار ،يك نماينده و تا يك ميليون نفر ،دو نمايناده و از ياك
ميليون به باال تقريباً برا هر پانصد هزار نفر ،ياك نمايناده تقسايم نماياد و در هماين
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چارچوب نيز انتخابات سراسر كشور برا تعيين اعضا مزبور در تاريخ 1358/4/29
برگزار شد( .اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلاس شاورا اساالمي،1364 ،
ج)7 :1
نكته درخور توجه آنكه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در تدوين قانون اساساي
با ملزم به رعايت برخي چارچوب ها بوده و در تنظايم قاانون اساساي دارا اختياارات
بي قيد و شرط نبوده است .پيام امام خميني (ره) به مناسابت افتتااح مجلاس مزباور در
تاريخ  1358/5/28كامالً بر اين مسئله داللت مينمايد؛ امام (ره) با استناد به اينكه انگيزه
انقالب و رمز پيروز آن اسالم بوده است و رأ مثبت اكثريت  %98/2كليه كساني كاه
حق رأ داشتند به «جمهور اسالمي» در همهپرساي دهام و ياازدهم فاروردين ساال
 1358اين مدعا را كامالً تأييد ميكند  ، 21بر اين مسائله تصاريح ماينمايناد كاه قاانون
اساسي بايد صد در صد بر اساس اسالم باشد و تخلاف از چناين شارطي را تخلاف از
جمهور و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت عنوان ميدارند( .اداره كل امور فرهنگي و
روابط عمومي مجلس شورا اسالمي ،1364 ،ج  )6- 5 :1اين امر باه لحااظ اصاولي و
منطقي نيز كامالً موجه به نظر ميرسد ،چرا كه اعضا مجلس بررسي نهايي نماينادگان
مردمي بوده اند كه پيشتر نظام «جمهور اسالمي» را انتخاب كرده بودناد و در نتيجاه،
مكلف بوده اند تا همه الزامات و اقتضائات جمهور اساالمي را رعايات كارده و از آن
تخطي ننمايند؛ امر كه وجهه همت نمايندگان مجلس بررسي نهاايي نياز قارار داشاته
22
است.
بنا بر آنچه گذشت ،قانون اساسي جمهور اساالمي اياران ابتادا توساط جمعاي از
حقوقدانان به صورت يك پيشنويس و در ادامه در قالب ياك طارح اولياه در شاورا
عالي طرحها انقالب تدوين شد .اين طرح پاس از تصاويب هياأت وزياران (دولات
موقت) و تصحيح و تأييد شورا انقالب با دوازده فصل و يكصد و پنجاه و يك اصال
به مجلس منتخب مردم يعني ،مجلس بررساي نهاايي قاانون اساساي تقاديم شاد .ايان
مجلس نيز با بررسي اين طرح و پيشنهادها ديگر كه به دبيرخانه مجلس مزبور رسيده
بود و برا تهيه و تنظيم نهايي اصول قانون اساسي به كار گرفته شدند  ، 23ماتن نهاايي
قانون اساساي را در تااريخ  1358/8/24در  175اصال تصاويب نماود .ماتن مزباور در
روزها يازدهم و دوازدهم آذر ماه  1358به همهپرسي گذاشته شاد و باا رأ اكثريات
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قاطع مردم ايران (با  %99/5آراء مثبت شركت كننادگان از مجماوع آراء اخاذ شاده) باه
عنوان قانون اساسي جمهور اسالمي ايران شاناخته شاد (اداره كال اماور فرهنگاي و
روابط عمومي مجلس شورا اسالمي ،1364 ،ج  )307 :4و سپس طي تقريظي به تأييد
24
امام امت رسيد.

نتيجهگيري
تدوين و تصويب قانون اساسي ،فرآيناد موقات اسات كاه گروهاي از عالماان و
فعاالن سياسي به منظور طراحي ساختار حكومت ،چگونگي اعمال قدرت و روابط باين
افراد و مقامات عمومي در آن شركت كرده و تهيه متني مادون و دقياق را هادف خاود
قرار مي دهند .بنيان اين فرآيند بر اراده «مردم» و حق تعيين سرنوشت ايشان استوار شده
است .چه ،هرچه ميزان مشاركت مردم در فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي بيشاتر
باشد ،مقبوليت آن نيز بيشتر بوده و تضمين بيشاتر وجاود خواهاد داشات كاه قاانون
اساسي و حاكميت قانون پذيرفته و بومي شود.
در خصوص فرآيند تدوين و تصويب قانون اساسي ،هيچ قاعاده و قاانون محكام و
قابل اجرايي در حقوق داخلي و بينالملل وجود نداشته و تنها مسئله قابل اتكاا در ايان
رابطه ،مجموعه ا از اصول در مورد مشاركت عمومي در اين فرآيند ميباشاد كاه البتاه
اين مهم نيز آن قدر مبهم است كه نميتواند ابزار مطمئناي در مقابال خطارات تحميلاي
باشد .در عين حال ،در اين خصوص برخي الزامات ماهو و شكلي قابل بيان است كه
رعايت هرچه بيشتر آنها ،چنين فرآيند را با اتقان بيشتر همراه مايساازد :مشااركت
حداكثر عموم مردم ،علني بودن اقدامات نهادها مسئول و آگاهييافتن عموم از ايان
اقدامات ،جلوگير از تحميل قدرت از سو افراد و گاروههاا ذ نفاوذ ،ممانعات از
ايجاد آشوب و بينظمي در كشور و همچنين مشاركت نخبگان و كارشناساان در زماره
مهمتارين مؤلفاههاا فرآيناد مطلاوب در تادوين و تصاويب قاانون اساساي هساتند.
همچنين،در راستا تحقق اصول ماهو مذكور مطلوب آن است كاه فرآيناد تادوين و
تصويب قانون اساسي در بيش از يك مقطاع زمااني و باه صاورت مرحلاه باه مرحلاه
صورت پذيرد و در تمام مراحل اين نيز ،مشاركت مردم به طريقي تأمين شود.
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هرچه بايسته ها ماهو و شكلي يادشده بيشاتر رعايات شاود ،مطلوبيات فرآيناد
تدوين و تصويب قانون اساسي نيز افازايش ماي ياباد .ايان مسائله در خصاوص نظاام
جمهور اسالمي ايران نيز قابل تطبيق است .در اين رابطه ميتوان ادعا كارد كاه ماردم
نقش كامالً پر رنگي در اين فرآيند از ابتدا تا انتها داشتهاند؛ چه ،در ابتدا نوع حكومت به
همه پرسي گذاشته شد .امر كه شايد بتوان ادعاا كارد در هايچ نظاام حقاوقي ديگار
سابقه نداشته است .سپس ،برا انتخاب اعضا مجلس بررسي نهايي انتخاباتي برگازار
شد و نمايندگان مر دم به بحث و بررسي در رابطه با مفاد قاانون اساساي پرداختناد .در
پايان نيز مصوبات اين مجلس برا الزماالجرا شدن به رأ مردم گذاشته شد .عالوه بار
اينها ،مردم در جربان مذاكرات مجلس يادشده قرار داشتند .اين فرآيند مرحله به مرحلاه
به اجرا در آمد و نظرات كارشناسان و خبرگان را نيز باه هماراه خاود داشات .چنانكاه
پيشنويس توسط جمعي متخصص تنظيم شد و پس از چندين مرحله بحث و بررساي
به تأييد نهايي رسيد.

یادداشتها
(1) A preservative rather than transformative process

()2

نك :عباسي ،بيژن (« ،)1383شيوهها تدوين و تصويب قانون اساسي» ،نشريه

حقوق اساساي ،ساال دوم ،شاماره دوم63- 49 ،؛ هماو« ،تماايز قاوه مؤساس و قاوا
تأسيسي» ،مجله حقاوق اساساي ،شاماره  .104-91 ،3همچناين ناك :دبيرنياا ،عليرضاا
( ،)1394قدرت مؤسس :كاوشي در مباني حقوق اساسي مدرن ،تهران :مؤسسه مطالعات
و پژوهشها حقوقي شهر دانش ،چاپ اول.

Emmanuel Joseph Sieyès (3 May 1748 – 20 June 1836).
Original Constituent Power

()5

)(3
)(4

البته هرچند قانون اساسي روشي برا سازماندهي قادرت سياساي اسات اماا

اينكه قانون اساسي ،دولت را تأسيس ميكند و يا اينكه دولت ،قانون اساسي را به وجود
ميآورد ،چالشي مهم است كه نيازمند مداقه و بررسي بيشتر در مجالي ديگر ميباشد.
()6

برخي قوانين اساسي به چنين امكاني در قانون اساسي خود تصريح كردهاند .به

عنوان نمونه ،طباق مااده  138قاانون اساساي فدراسايون ساوئيس  ،صاد هازار تان از
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شهروندان سوئيس كه حق رأ دارند ميتوانند بازنگر كامل قانون اساساي را پيشانهاد
كنند و در اين صورت تصويب پيشنهاد مزبور مستلزم رأ مثبت مردم به آن است .برا
توضيحات بيشتر در اين خصوص ،نك :منصوريان ،مصاطفي (« ،)1394اصاالح قاانون
اساسي» ،گزارش پژوهشي پژوهشاكده شاورا نگهباان ،شاماره مسلسال ،13940132
صص  19-17و .43-37
()8

Self-determination Right

ماده  209قانون اساسي كلمبيا سال  1886ميالد .
International Court of Justice
Totalitarian

()11

)(7
)(9
)(10

در پيشنهاد اين مراحل از منبع ذيل نيز استفاده شده است:

Gönenç, Levent (2011), Towards a Participatory Constitution Making
Process in Turkey, Turkey: The Economic Policy Research
Foundation of Turkey, pp. 6-9.

( )12به عنوان مثال ،مجلس مؤسسان هند بيشترين تعداد را باا  389عضاو باه خاود
اختصاص داده و در مقابل ،كميته تدوين پيشنويس قانون اساساي ساوئيس كاه قاانون
اساسي سال  1848ميالد را تدوين نمود ،با  23عضو كوچكترين نهاد در ايان رابطاه
بوده است.
( )13به عنوان نمونه ،امام خميني (ره) در اين رابطه فرمودند« :وقتي ميخواستند در
اوايل مشروطه قانون اساسي را تدوين كنند ،مجموعه حقوق بلژيكايهاا را از سافارت
بلژيااك قاارض كردنااد و قااانون اساسااي را از رو آن نوشااتند و نقااايص آن را از
مجموعهها حقوقي فرانسه و انگليس به اصطالح ترميم كردند و برا گول زدن ملت،
بعضي از احكام اسالم را ضميمه كردند .اساس قاوانين را از آنهاا اقتبااس كردناد و باه
خورد ملت ما دادند .ايان ماواد قاانون اساساي و ماتمم آن كاه مرباوط باه سالطنت و
واليتعهد و امثال آن است ،كجا از اسالم است اينها ضد اسالم اسات ،نااقض طارز
حكومت و احكام اسالم است( ».امام) خميني ،روح ا ،)1385( ...واليت فقيه (حكومات
اسالمي) ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ،چاپ سيزدهم ،ص.13
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( )14امام خميني (ره) در پيام خود با استناد به حق شارعي و رأ اعتمااد اكثريات
قاطع مردم ايران كه نسبت به ايشان ابراز شده است ،در جهت تحقاق اهاداف اساالمي
ملت ،شورايي به نام «شورا انقاالب اساالمي» را باه منظاور تأسايس دولات انتقاالي،
تشكيل مجلس مؤسسان و موارد ديگر تأسيس نمودند و وظيفاه دولات موقات را در
انجام مراتب ذيل بيان داشتند -1 :تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين ماردم باه منظاور
تصويب قانون اساسي جديد جمهور اسالمي اياران؛  -2انجاام انتخاباات بار اسااس
مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسي جديد(( .امام) خميني ،1378 ،ج)426 :5
()15
()16

نك( :امام)خميني ( ،)1378ج ،4صص 424 ،423 ،282و .425
امام خميني (ره) تهيه پيشنويس اوليه قانون اساسي را به دكتار حسان حبيباي

سپردند كه و با برگزار جلسات مشتركي با چناد تان از ديگار حقوقادانان (آقاياان
محمدجعفر لنگرود  ،عبدالكريم الهيجاي ،ناصار مينااچي ،فاتح ا ..بنايصادر و ناصار
كاتوزيان) در مدت چند ماه پيشنويس قاانون اساساي را مشاتمل بار  150اصال تهياه
كردند و در  1357/12/7در اختيار امام خميني قرار دادند .برا توضيحات بيشاتر ،ناك:
كاتوزيان ،ناصر ( ،)1387گامي به سو عادالت ،تهاران :نشار ميازان ،ج ،1چااپ اول،
صص .382-380
()17

امام خميني (ره) پس از ورود باه اياران در تااريخ  1357/11/12و باه هنگاام

سخنراني در بهشت زهرا ،تشاكيل مجلاس مؤسساان را باه ماردم وعاده دادناد .ناك:
(امام)خميني ( ،)1378ج  ،5ص .8
()18

همچنين بارا توضايحات ببيشاتر ر.ک :بهشاتي ،سيدمحمدحسايني (،)1390

مباني نظر قانون اساسي :گفتارها حسينيه ارشاد و مشهد به انضمام متن كامل قاانون
اساسي مصوب سال  ،1358تهيه و تنظيم بنياد نشر آثار و انديشاههاا شاهيد آيات ا...
دكتر بهشتي ،تهران :انتشارات روزنه ،چاپ اول ،صص .33-25

()19
.39-45
( )20اين شورا با تصويب دولت موقت در تاريخ  1358/1/8تأسيس شد كه يكاي از
برا توضيحات بيشتر و مشاهده نظرات ديگر ،ر.ک به :ورعي ( ،)1385صص

وظايف آن تهيه طرح كلي نظامها سياسي ،اقتصاد  ،نظامي و فرهنگي جامعه اياران و
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طرح قانون اساسي بر مبناا ضاوابط اساالمي و رعايات اصاول آزاد باود( .مااده 2
اساسنامه شورا عالي طرحها انقالب)58/1/8 ،
()21
()22

اصل نخست قانون اساسي جمهور اسالمي ايران.
اين مسئله در جا جا مشروح مذاكرات ذيل اصول مختلف قاانون اساساي

(از جملاااه اصاااول ،171 ،168 ،151 ،110 94 ،91 ،72 ،67 ،61 ،26 ،21 ،20 ،4 ،2 ،1
 175و  177قانون اساسي) كامالً مشهود است؛ باه عناوان نموناه ناك :اداره كال اماور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورا اسالمي ( ،)1364ج  ،1صص  27- 21و -314
320؛ ج  ،3صص  1570 ،1547-1545 ،1405و .1680
()23

طبق گزارش دبيرخانه مجلس بررسي نهايي قانون اساساي ،قاانون اساساي باا

درنظرگرفتن پيشنويس قانون اساسي و  65فقره اظهارنظرها بسيار مفصل و جامع در
مورد كليه اصول 4000 ،پيشنهاد در خصوص يك يا چناد اصال و  400متار طوماار باا
قريب هشتاد هزار امضا فقط در رابطه با يك اصل و  600متر طومار با بايش از يكصاد
هزار امضا در مورد چند اصل از پيشنويس و نيز رسيدگي دقياق و ماذاكرات طاوالني
نمايندگان مردم پيرامون هر اصل به تصويب رسيده است كه به خوبي بيانگر مشااركت
مردم در تهيه قانون اساسي ميباشد .ناك :اداره كال اماور فرهنگاي و رواباط عماومي
مجلس شورا اسالمي ( ،)1364ج  ،4ص .307

( )24تقريظ حضرت امام (ره) بدينترتيب بوده است« :آنچه كه در اين جزوه اسات
«قانون اساسي جمهور اسالمي ايران» است كه وسيله نمايندگان محترم ملات اياران-
كه اكثريت آنان از علما اعالم و حجج اسالم و مطلعين بر احكام اسالم بودند -تهيه و
به تصويب اكثريت ملت معظم رسيد .و اميد اسات ان شااء اهلل تعاالي باا عمال باه آن،
آرمانها اسالمي برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقية اهلل -أرواحنا له الفاداء -بااقي و
مورد عمل باشد .والسالم علي عباد اهلل الصالحين(( ».امام) خميني ،1378 ،ج)103 :11
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روابط عمومي مجلس شورا اسالمي.
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مباني كلي نظام ،جلد  ،1چاپ نهم ،تهران ،نشر ميزان.

بایستههاي حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسي /..مصطفي منصوریان.

29

 )10ااااااااااااااااااا ( ،)1390حقوق اساسي و ساختارها سياساي ،چااپ
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