
 

 

 سخن سردبير

تمرين   قانون اساسی منشور اداره جامعه در چارچوب ساختاری معين و تعريف شده اسمت. مهم   

دغدغه امام خمينی، رهبر فقيد انقالب اسالمی، پس ا؛ استقرار جمهوری اسالمی، تدوين قمانون  

حركمت جامعمه بمر ممدار قمانون بمود  بمه        گيری سماختار نظمام سياسمی جديمد و      اساسی و شكل

كه ا؛ خوفِ تأخير در اين امر مه  و حياتی، ا؛ وعده تشكيل مجلمس مؤسسمان مرسموم     ای گونه

آوری  نمويس قمانون اساسمی، پمس ا؛ جممع      پرسی برای پميش  گاشتند و خواستار برگزاری همه

نويس شدند   اصالح پيشنظران و ساير اقشار مردم و  دانان، صاحب نظرات مراجع، علما، حقوق

و در نهايت شورای انقالب تصمي  بر تشكيل مجلس مؤسسان با تعمداد كمتمر)مجلس خبرگمان    

قانون اساسی( گرفت تا در كمترين ؛مان ممكن قانون اساسی تمدوين و بمه ر ی ممردم گااشمته     

 شود.

الت و تجربه ده سال اداره جامعه بمر ممدار قمانون اساسمی، مسمئوالن كشمور را بمه وجمود مشمك         

ای كه به خاطر معضالت جامعه بناچار  ای ا؛ اصول قانون اساسی رساند، به گونه ابهاماتی در پاره

شمدند. ضمرورت    های قمانونی ممی   ها خارج ا؛ چارچوب به امام مراجعه كرده و خواهان حل آن

با؛نگری در برخی ا؛ اصول قانون اساسی موجب شمد تما پمس ا؛ ده سمال آ؛ممون و تجربمه، بمه        

ح و با؛نگری قانون اساسی رو آورند. اين تغييرات با هدف حركت جامعه بر مدار قانون و اصال

پرهيز ا؛ اقدامات فراقانونی و نقض قانون اساسی بود  هدفی كه امام خمينی در پاسخ به اعتراض 

شاءاهلل تصمي  دارم  ان»نمايندگان وقت مجلس شورای اسالمی با صراحت بيان كرده، فرمودند: 

ها وضع به صورتی درآيد كه همه طبق قانون اساسی حركت كني . آنچمه در ايمن    ام ؛مينهدر تم

كمرد تما    سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسالم اقتضا می

 ( 203، ص21)صحيفه امام، ج« های كور قانونی سريعاً به نفع مردم و اسالم با؛گردد. گره

رغ  اعتقاد امام به واليت مطلقه فقيه و اختيارات گسترده حكومت اسالمی، بسميار  اين تأكيد به 

حائز اهميت بود. مع االسف پس ا؛ رحلت امام خمينی بنابر برداشت تعدادی ا؛ فقيهان، تفسيری 

چنان قانون اساسی  ا؛ اطالق واليت غلبه يافت و مبنای حركت و اداره جامعه قرار گرفت كه ه 

تموان آن را ناديمده گرفمت و در     ای كه در صورت صمالحديد ممی   دانست به گونه را ناكافی می

صورت لزوم آن را نقض كرد. انتساب اين تفسير به فقه و نظريه واليت مطلقه فقيه، ايجاب ممی  

كرد موضوع بيش ا؛ پيش مورد تأمل و بررسی قرار گيرد و صحت و سق  اين انتساب به فقه ا؛ 



 

چنمين برخمی ا؛ ايرادهما و تنگناهمای      ا؛ سوی ديگر آشكار شود. هم   يك سو، و به امام خمينی

، پس ا؛ سه دهه اداره جامعه بر اساس آن، شناسمايی  13۶۸موجود در قانون اساسی مصوّب سال 

 و در ؛مان اصالح مجدد اين قانون مورد توجه قرار گيرد.

توسمط تعمدادی ا؛   « مبانی فقهی، حقوقی قمانون اساسمی  »ها موجب شد تا موضوع  همين دغدغه

اساتيد، فضال و پژوهشگران حو؛ه و دانشگاه محور برگزاری يك دوره آمو؛شی قرار گيرد. هر 

داد، امما گمامی    چند اين دوره آمو؛شی مجموع مباحث مرتبط بما ايمن دغدغمه را پوشمش نممی     

ه كوچك در اين راستا بود. محصول بخشی ا؛ اين دوره، به عالوه مقاالتی ديگر را در دو شمار

منمدان قمرار گيمرد، و     مجله تقدي  خوانندگان و مخاطبان گرامی نمودي  تا مورد اسمتفاده عالقمه  

گامی در جهت اصالح ساختاری، قانونی و عملكمردی جمهموری اسمالمی باشمد. همر يمك ا؛       

يما ممتن   اند  نظران ارائه خود را در قالب مقاله تدوين و در اختيار مجله قرار داده اساتيد و صاحب

 كه بدين وسيله ا؛ ايشان سراسگزاري . اند  شده را تأييد كرده تدوين

 
 

 


