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 دهيچک
 ،گاهي سخن از مشروعیت یك نهاد به معنای قانوني بودن آن نهاد و ساختارهای آن است

ها باشد. معنا که آن نهاد و ساختارهایش با رعایت قواعد حقوقي ایجاد شده و منطبق با آنبدین
معناست که بدینقاني بودن یك نهاد و ساختار بوده و در مقابل گاهي مقصود از مشروعیت، ح

آن نهاد و تشكیالت براساس نظریه قدرتي که میان اکثریت شهروندان معتبر بوده و بدان ایمان 
مورد  دو حوزه و اعتقاد دارند، ایجاد شده است. بنابراین مشروعیت شورای انقالب اسالمي در

معنا نوني بودن شورای انقالب اسالمي است؛ بدینگستره اول، بحث از قا ؛گیردبحث قرار مي
است؟ محمل دیگر،  هکه شورای انقالب اسالمي براساس کدام سازوکارهای حقوقي ایجاد شد

معنا که آیا شورای انقالب اسالمي بدین ؛بحث از حقانیت نهاد شورای انقالب اسالمي است
و  استان کشور ایران معتبر براساس نظریه قدرتي بنا شده است که میان اکثریت شهروند

به این نتیجه در ادامه با رویكرد توصیفي تحلیلي  اکثریت مردم ایران بدان ایمان و اعتقاد دارند؟
  .یابیم که شورای انقالب اسالمي مصون از خدشه قانوني و حقاني استدست مي
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 مقدمه
است  ناپذیرامری اجتناب ،از وقوع انقالب پسمتشنج شدن فضای سیاسي و اجتماعي جوامع 

و در  دهدميکه براساس آن، حكومت حاکم توان تحمیل اراده خود بر جامعه را از دست 
کوشند تا (. در این فضا، انقالبیون مي1 ،1332)بشیریه،  شودنتیجه حاکمیت آن متزلزل مي

برافراشتن  زمینهد. در همین کننجان حكومت وارد ضربات آخر خویش را بر پیكر نیمه
حاکمیتي نو در مقابل قدرت سیاسي حاکم اقدامي است که در ایجاد تشكیك نسبت به 

ها نقالب. این حاکمیت ثانویه در غالب اداردمشروعیت حاکمیت موجود نقش بسیار مهمي 
بر هدف سیس عالوهأتاین نهاد تازه1شود.ل ميیذیل نهادی تحت عنوان شورای انقالب تشك

ضربه زدن به حاکمیت موجود و ناامید کردن آن از تغییر شرایط، اهداف دیگری از جمله 
هماهنگي اقدامات انقالبیون و امیدوار کردن مردم به ادامه مسیر و رتق و فتق امور انقالب را 

مردم مسلمان ایران به  1333(. انقالب اسالمي سال 113 ،1331)یزدی،  ز بر عهده داردنی
به همین منظور با صالحدید  یست،ن ارهبری حضرت امام خمیني )ره( نیز از این اصل مستثن

برای تحقق اهداف  2«شورای انقالب اسالمي»سردمداران انقالب اسالمي، شورایي با عنوان 
گیرد. های مردم و مطالبات انقالبیون با حكم حضرت امام شكل ميتهو تأمین خواس مذکور

و آیا شورای  هاینكه شورای انقالب اسالمي براساس کدام سازوکارهای حقوقي ایجاد شد
انقالب اسالمي براساس نظریه قدرتي بنا شده است که میان اکثریت شهروندان کشور ایران 

از موضوعات مهمي است که با  ،اندیمان و اعتقاد داشتهمعتبر بوده و اکثریت مردم ایران بدان ا
گذر چهل سال از پیروزی انقالب اسالمي الزم است به آن پرداخته شود و زوایای آن از حیث 

رو در چهار بخش به تفكیك مقاله پیشزمینه . در همین شودقانوني و حقاني بودن سنجش 
ب اسالمي، حقاني بودن انقالب اسالمي و در پیشینه شورای انقالب اسالمي، قانوني بودن انقال

شایان ذکر است پردازد. نهایت نتایج تحقیق با روشي توصیفي و تحلیلي به ارزیابي موضوع مي
در خصوص مشروعیت شورای انقالب اسالمي تاکنون پژوهشي صورت نگرفته، به همین 

دایش این نهاد انقالبي در ادامه تاریخچه سیر پیرو از این نظر بدیع است. سبب پژوهش پیش
 شود تا از آن پس بتوان در خصوص مشروعیت آن به بحث و بررسي پرداخت.بررسي مي

 پيشينه شوراي انقالب اسالمي .1
و کشتار جمع کثیری از آحاد مردم به دست رژیم پهلوی  1333شهریورماه  13پس از فاجعه 

شتابي مضاعف  ،انجامداهي ميسیر تحوالتي که در نهایت به سقوط و اضمحالل رژیم شاهنش



 
 
 

 سنجش مشروعیت شورای انقالب اسالمی
 

 

07 

گیرد. در همین حال سفر حضرت امام به پاریس پس از یك ماه از این فاجعه برخالف مي
زمینه مساعدتری را برای برقراری ارتباط میان امام و انقالبیون و امكان بیشتری را  ،هابینيپیش

لت فرانسه نیز که در ابتدا د. دوسازهدایت انقالب اسالمي فراهم مي منظوربهبرای حضرت امام 
با تغییر سیاستي که براساس  ،دکنهایي را برای فعالیت سیاسي امام تعیین ميممنوعیت

د. در کنها اقدام ميبه کاهش محدودیت ،ها از روند پیروزی انقالب اسالمي بودانداز آنچشم
هدف تبادل نظر با ها و گسترش رفت و آمد انقالبیون به فرانسه با پي تقلیل این محدودیت

حضرت امام و کسب نظر ایشان در خصوص نحوه پیشبرد اهداف انقالب اسالمي، ایده 
ند که ایده شورای ابرخي برآن .شودتأسیس نهادی به نام شورای انقالب اسالمي مطرح مي

 توسط ابراهیم یزدی ،که حضرت امام در فرانسه حضور داشتندانقالب اسالمي در زماني
( به ایشان پیشنهاد شد تا هم تدبیری برای اداره انقالب 23/1/1313د، روزنامه شرق: )بختیارنژا

)بازرگان،  اسالمي در ایران باشد و هم زمینه انتقال قدرت را پس از انقالب اسالمي مهیا سازد
در گو ودانند که بحث و گفتبرخي نیز تأسیس این نهاد را ابتكار حضرت امام مي .(33 ،1331

در پي مالقات سید محمدحسین بهشتي و مرتضي مطهری با امام خمیني در  آنخصوص 
نحو که مرتضي مطهری در مالقات خویش با بدین ؛شودتری دنبال ميطور جدیهپاریس ب

به فاصله چند روز پس از نامه حضرت امام خطاب به  1333ماه حضرت امام در فرانسه در آبان
ضمن تشریح سیر تكاملي حرکت مردم ایران،  1333ماه آبان 11سید محمدحسین بهشتي مورخ 

گذارد و بُعد مسافت ضرورت مدیریت و رهبری درست انقالب را با حضرت امام در میان مي
و در نتیجه پس  داندميامام با ایران را برای هدایت انقالب موجد بروز خأل در اداره بهتر امور 

شود شورای انقالب اسالمي تصمیم گرفته مي از ارائه مشورت به حضرت امام با حكم ایشان
(. برخي نیز سفر مرتضي 11 ،1333)سحابي،  به سرپرستي مرتضي مطهری تشكیل شود

مطهری به فرانسه و مالقات ایشان با حضرت امام در خصوص این موضوع را متعلق به زماني 
د که با هدف دارنبعد از نامه حضرت امام به سید محمدحسین بهشتي دانسته و بیان مي

شده، حضرت امام در تاریخ ارائه هایسازماندهي امور انقالب اسالمي بنا به پیشنهاد
ضمن ابراز نگراني از امكان  3ای خطاب به سید محمدحسین بهشتيبا نگارش نامه 11/1/1333

بروز مفسده در روند پیشبرد امور انقالب اسالمي در صورت تعلل در انجام سریع کارها، از 
تر افراد موردنظر خود را پس از مشورت با مرتضي مطهری برای خواهند هرچه سریعن ميایشا

و پس از آن مرتضي مطهری نیز  کنندعضویت در شورای انقالب اسالمي به ایشان پیشنهاد 
هایشان با حضرت امام و در مورد آن افراد و سوابق و توانمندی بروندهرچه زودتر به پاریس 

مالقات با حضرت  برای 1333مطهری نیز در اواخر آبان و اوایل آذرماه  صحبت کنند. مرتضي
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شده برای عضویت در د و با حضرت امام در خصوص اسامي آمادهنروامام به پاریس مي
( و در 123: 1، ج 1333)هاشمي رفسنجاني،  دنپردازشورای انقالب اسالمي به تبادل نظر مي
یید آقایان مرتضي مطهری، سید محمدحسین أمي با تنتیجه هسته مرکزی شورای انقالب اسال

بهشتي، محمدجواد باهنر، سید عبدالكریم موسوی اردبیلي و اکبر هاشمي رفسنجاني از سوی 
  1.گیردحضرت امام شكل مي

ها را به حضرت امام در ادامه مسئولیت تشكیل شورا، انتخاب اعضای جدید و مصاحبه با آن
دهنده شورای انقالب اسالمي و عنوان تشكیلد و ایشان را بهنکنمرتضي مطهری واگذار مي

هاشمي رفسنجاني معتقد است تشكیل شورای انقالب اسالمي  3گزینند.کننده اعضا برميانتخاب
بلكه الزامات جامعه انقالبي و رتق و فتق امور انقالب  ،به ابتكار و تدبیر فرد خاصي نبوده است

دست گیرد و این امِر هو زمام امور را ب ودتشكیل ش مستلزم آن بوده است که شورایي
ناپذیر تنها با فرمان امام رسمیت یافته است و در نتیجه هیچ گروه یا فرد دیگری را اجتناب

 ،1333رضوی،  ؛123-122 ،1313)هاشمي رفسنجاني،  توان مبدع شورای انقالب دانستنمي
111).  

سازی برای تشكیل شورای انقالب زمینه رمنظوبهحضرت امام در اقدامات بعدی خویش 
صورت تلویحي و غیررسمي به تشكیل این ای با تلویزیون فرانسه بهطي مصاحبه اسالمي ابتدائا  

بعد از آن نیز در پیامي جداگانه اعالم رسمي  .(313: 3 ج ،1331 )خمیني، ندکنشورا اشاره مي
و در آن  3رسانندبه اطالع عموم مردم مي 1333ماه دی 22در  تشكیل شورای انقالب اسالمي را

وسیله فعالیت شورای انقالب ند. بدینکنپیام، وظایف و اهداف تشكیل این شورا را تبیین مي
 شود.آغاز مي1333ماه دی 22صورت رسمي از هاسالمي ب

شده مقرر ارائه هایدر خصوص تنظیم ساختار شورای انقالب اسالمي، براساس پیشنهاد
لكن با توجه به عدم  ،رای انقالب اسالمي دارای دو بخش خارجي و داخلي باشدشود شومي

نیاز شورای انقالب اسالمي به بخش خارجي این پیشنهاد با مخالفت حضرت امام مواجه 
بر این د. عالوهشوهای داخلي و خارجي منتفي ميبندی شورا به بخشدر نتیجه تقسیم ،شودمي

ای نیز در قم داشته باشد تا تعدادی بر تهران شعبهب اسالمي عالوهشود شورای انقالپیشنهاد مي
این پیشنهاد نیز مورد تأیید حضرت امام قرار . از آقایانِ حاضر در قم به عضویتِ آن درآیند

  .(3 ،3/1/1333)موسوی اردبیلي، روزنامه جمهوری اسالمي، مورخ  گیردنمي
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 قانوني بودن شوراي انقالب اسالمي .2
ها آنچه در مراحل نخستین، انقالبیون با آن ریان تحوالت بنیادیني چون پیروزی انقالبدر ج

شوند، چگونگي انتقال قدرت است. در این خصوص ماهیت مردمي یا غیرمردمي مواجه مي
چراکه هر تحول بنیادیني برای استمرار خود نیازمند قانونمند شدن و  ،کندها تفاوتي نميانقالب

انون واقع شدن است تا در لوای یك سری ساختارهای حقوقي قدرت خود را مورد حمایت ق
مراجعه به سابقه تاریخي نیز نشان  .(13 ،1313)قاضي،  و به خود مشروعیت دهد کنداعمال 

شود تا در انتقال قدرتي که از حكومت قاجار به رژیم پهلوی دهد همین الزامات موجب ميمي
حامیان  زمینهرسد. در همین بر قانوني انتقال قدرت به انجام د، تالش شود، مسیگیرانجام مي

قانوني و  صورت ظاهرا رژیم شاهنشاهي جدید با درک این ضرورت کوشیدند انتقال قدرت به
بر پایه همین نظر در بحبوحه انقالب اسالمي و با قوت گرفتن احتمال  3رسمي انجام پذیرد.

نخستین طرح پیشنهادی میان برخي انقالبیون و  عنوانله بهئسقوط رژیم شاهنشاهي این مس
شود که شكل و نحوه انتقال ند، مطرح مياشتبرخي از آناني که مطالعات دانشگاهي د مخصوصا 

قدرت از نظام شاهنشاهي به جمهوری اسالمي برای تظاهر به رعایت قواعد حقوقي حاکم 
آنان با ضروری دانستن قانوني چگونه باید صورت پذیرد. این دسته از انقالبیون و حامیان 

واسطه قوانین رژیم سابق را بودن انتقال قدرت در چارچوب قوانین موجود، انتقال قدرت به
دارای وجاهت حقوقي دانسته و اقدام در این چارچوب را عاملي برای جلوگیری از 

سوی دیگر  دانستند و ازهای مخالف انقالب اسالمي ميهای برخي معاندان و گروهجویيبهانه
معتقد بودند با این کار شبهه و اشكالي جهت شناسایي رژیم جدید ایران اسالمي در سطح 

هایي نیز در مورد شكل این انتقال بیان و زنيگمانه زمینهدر همین  1آید.وجود نميهالمللي ببین
 3دست آید.هشود راهكارهای حقوقي مناسبي در این مورد بتالش مي

های مختلف سیاسي اید بتوان آن را مورد قبول جمع بیشتری از جریاندومین طرحي که ش
های سیاسي و مذهبي تشكیل شود دانست، آن بود که شورای سلطنت با حضور برخي از چهره

از تشكیل شورا با تصمیم اعضا نام آن به شورای ملي تغییر یابد. سپس با توجه به اینكه  پسو 
ختیارات وی را بر عهده دارد، این شورا با استفاده از و ا استشورای سلطنت جانشین شاه 

وزیرِ و با عزل نخست کنداختیارات خود نسبت به انحالل مجلس شورای ملي و سنا اقدام 
منصوب شاه شخص موردنظر حضرت امام را بر این منصب بگمارد و خود نیز در نهایت 

رت از رژیم سلطنتي به رژیم شورای سلطنت را منحل کند. بر این اساس در این فرایند قد
 .(123ـ123 ،1331)یزدی،  یابدجدید و شخص موردنظر امام خمیني انتقال مي
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هایي که به برقراری نوعي ارتباط میان نظام اسالمي و در این میان حضرت امام با کلیه طرح
ا در تنها این ارتباط و امتداد قدرت رند و نهکنشود، مخالفت ميرژیم شاهنشاهي منجر مي

بلكه آن را عین غیرقانوني شدن حكومت جدید  ،انگارندراستای قانوني بودن نظام اسالمي نمي
قانوني نداشته  گونه وجههدارند: رژیم طاغوت نظامي غاصبانه است که هیچو بیان مي دانندمي

از سوی  هاعدم رد این پیشنهاد13شوند.لذا طرد کامل آن و ساختارهایش را خواستار مي
د که رژیم شاهنشاهي و کنگونه برداشتي را به اذهان متبادر توانست اینرت امام ميحض

اقدامات نظام جدیدِ برآمده از انقالب اسالمي در صورتي  رواست، ازاینهای آن قانوني ساختار
قانوني خواهد بود که با رعایت ضوابط قانوني رژیم سابق انجام گیرند. این در حالي است که 

و هم مردم از ابتدای حرکت نهضت اسالمي تا به ثمر رسیدن آن نظام پهلوی را نظامي هم امام 
 ه دلیلدانستند و یكي از علل مبارزات مردم به رهبری امام بغیرقانوني، غاصب و نامشروع مي

 داشت.همین عوامل و ظلمي بود که این ساختار در حق مردم روا مي
د که با توجه به انقالبي که از جانب آحاد مردم از طرفي حضرت امام بر این عقیده بودن
سیاسي  -سیاسي گذشته ساقط شده و نظام حقوقي -صورت پذیرفته و در پي آن نظام حقوقي 

جدید و نویني برپا شده است که این نظام مبتني و براساس نهضت اسالمي مردم شكل گرفته 
تواند یدی است که قوام آن نميسیاسي جد -بنابراین انقالب اسالمي موجد نظام حقوقي ،است

چراکه انتقال قدرتي که در نتیجه انقالب عظیم  ،سیاسي گذشته باشد -مبتني بر نظام حقوقي
وسیله انقالبي که بلكه این انتقال قدرت به یست،انتقال قدرت معمولي ن، گیردمردم صورت مي

های حقوقي و زشصورت گرفته است که نافي تمامي ار ،خود منبعث از مكتبي الهي است
های ظالمانه و نادرست سیاسي گذشته بوده و در اصل در راستای براندازی و نفي ساختار

 توان آن را صرفا و نمي رداین دیدگاه به حضرت امام اختصاص ندا 11.گذشته ایجاد شده است
اند. دهکرنظری فقهي دانست؛ چه آنكه برخي حقوقدانان نیز در آثار حقوقي خویش بدان تأکید 

باره  نظر خود را در این ،کریم سنجابي که دارای تحصیالت دانشگاهي در حوزه حقوق است
خود را در پیچ و خم قانون، در »دارد: گونه بیان مياین ،دهدای که انجام ميطي مصاحبه

شرایطي که مملكت ما در حال انقالب و غیرعادی است، نیندازیم. به هر حال در موقع خود 
بازرگان نیز  .(2و1 ،23/13/1333)سنجابي، روزنامه اطالعات،  «ن کار پیدا خواهد شدفرمول ای

در پاسخ به این پرسش که شورای انقالب اسالمي از چه قدرت قانوني برخوردار است،  بیان 
ال در خود آن مستتر است. چون قدرت این شورای انقالبي در انقالب ؤجواب این س»کند: مي

اند. بنابراین اگر این انقالب را رسمي بشناسیم، شورای که مردم کرده است؛ یعني انقالبي
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منتشره  3/11/33)کنفرانس مطبوعاتي مهندس بازرگان در مورخ  «یابدانقالبي نیز رسمیت مي
به موجب این دیدگاه و براساس دیدگاهي که  .(3 ،1/11/33در روزنامه کیهان مورخ 

توان اراده مستقیم مردم پندارد، ميیا غیرمستقیم مردم مي قانونگذاری را بر مدار اراده مستقیم
 های سیاسي از طریق انقالب اسالمي را موجب قانونیت این نهاد دانست.در تغییر ساختار

 حقاني بودن شوراي انقالب اسالمي .3
به این  ،د، گاهي مقصود از مشروعیت قدرت سیاسي، حقاني بودن آن استشکه بیان گونههمان
درستي آن ایمان دارند. ای است که اکثریت شهروندان بهکه ساختار قدرت برآمده از نظریه معنا

طور کلي سه این بحث در مورد منشأ مشروعیت شورای انقالب اسالمي نیز مطرح است. به
طرح دانست؛ قابل توان برای حقاني بودن قدرت سیاسي در میان مردم ایران مالک را مي

دوم آنكه قدرت  ؛های آن باشدسي منطبق بر اسالم و در راستای آموزهنخست آنكه قدرت سیا
عنوان بنیانگذار نهضت اسالمي ایران باشد و سوم آنكه قدرت سیاسي مورد تأیید امام خمیني به

ها را در راستای سیاسي برآمده از خواست مردم یا حداقل مورد تأیید آنان باشد. این مالک
که به  12الی شعارهای مردم و متن قانون اساسيهتوان از البحقاني بودن نهاد سیاسي مي

 تصویب مردم رسیده است، استخراج کرد. 

 انطباق شوراي انقالب اسالمي با موازین اسالمي .3-1
 داد:توان مورد مداقه قرار ذیل چند بحث مي را هماهنگي با اسالم و موازین آن

های آن. تشكیل شورای سالم و آموزهنخست، تشكیل شورای انقالب اسالمي براساس ا 
های اسالمي بوده و هم ماهیت شكلي و ساختاری در راستای آموزه نظرانقالب اسالمي هم از 

و قوام تأسیس آن براساس حكم الزامي اسالمي بنیان نهاده شده است. با این توضیح که شكل 
علت رواج این ساختار ها بهو ساختار این تأسیس بر مبنای شورا نهاده شده است و این امر تن

معنا اند. بدینبلكه طراحان آن با توجه و التفات قبلي، این تأسیس را بر این مبنا بنا نهاده ،نبوده
که این ساختار، به شكل شورایي بنا شده است تا از سویي راه را بر استبداد رأی ببندد و از 

دلیل اینكه اسالم به .(31 ،1311ده ده، )سائلي کر سوی دیگر ساختار مورد نظر اسالم پیاده شود
لذا چنین ساختاری برای آن در نظر  ،13توصیه کرده است که امور، مبتني بر شورا انجام پذیرد

قوام و مبنای این تأسیس یك حكم الزامي شرعي تحت عنوان  ،گرفته شده است. از سوی دیگر
آن مبتني بر حكم حكومتي به بیان دیگر، موجد این شورا و حجیت  11حكم حكومتي است.
شود. بنابراین بنیان تشكیل آن نیز مبنایي اسالمي و تكیه بر فقیه صادر مياست که توسط ولي

 های اسالم دارد. دستور و آموزه
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دوم، اعتقاد اعضا به اسالم و غلبه این اندیشه است که نهادهای حكومت باید براساس اسالم  
کردن اسالم و سطح دخالت آن میان اعضا اختالفاتي متشكل شود. هرچند در چگونگي حاکم 

ولي در تحقق اهدافي چون اسالمي شدن جامعه و یكسویي اقدامات  ،13وجود داشت
 .(221 ،1311)سائلي کرده ده،  با اسالم، اتفاق نظر وجود داشت گرفتهانجام

م در آن کند. در این موارد اگر اسالسوم، تصمیمات و قوانیني است که شورا تصویب مي
که ها خواهد بود و درصورتيمقوالت دارای نظر باشد، تصمیمات و قوانین شورا مطابق با آن

مغایر با عمومات و نباید ، تصمیمات متخذه نداشته باشدای در اسالم آن موضوعات سابقه
 ها صادر شود. این امر ازشده در اسالم باشد و الزم است با مالحظه و رعایت آنکلیات مطرح

)رضوی،  شدطریق نظارت عام امام بر تصمیمات کلي و مهم شورای انقالب اسالمي محقق مي
ي که ئ( و در امور و تصمیمات جز3 ،31/1/33فر، روزنامه اطالعات مورخ ؛ معین312 ،1333

دادند. بنابراین ها اطالع نداشتند، فقهای عضو در شورا این مهم را مطمح نظر قرار ميامام از آن
های آن در تمامي فروضي که دخالت اسالم و شود، اسالم و آموزهکه مالحظه ميگونههمان

های آن قابل تصور است، در تأسیس شورای انقالب اسالمي و اداره آن لزوم هماهنگي با آموزه
های لفه از شاخصؤتوان واجد این مشورای انقالب اسالمي را مي رواست، ازاین جریان داشته
 قدرت سیاسي دانست.حقاني بودن 

 سس شوراي انقالب اسالمي ؤامام خميني، م .3-2
قدرت ِمورد اعتقاد مردم مسلمان ایران، انتخاب  های نظریهشده از شاخصپذیرفته لفهؤدومین م

. این امر هم در ابتدای تأسیس و رسمیت بخشیدن به استحضرت امام  توسطیا تأیید امور 
یید تصمیمات أتاز طریق گیرد و هم در ادامه حظه قرار ميشورای انقالب اسالمي مورد مال

با این توضیح که این شورا  13.شودمهم و کالن شورای انقالب اسالمي بدان اهتمام ورزیده مي
شود، رسمیت خود را های حضرت امام تشكیل ميبر آنكه به دستور مستقیم و پیگیریعالوه

. از استالم رسمي تشكیل شورای انقالب اسالمي نیز مرهون پیام حضرت امام در راستای اع
ایشان در امور مختلف خود  هایارتباط مداوم شورا با حضرت امام و کسب نظر ،سوی دیگر

مؤیدی دیگر در مشروعیت یافتن پیوسته و غیرمنقطع شورای انقالب اسالمي از جانب 
 . استحضرت امام 

 یيد شوراي انقالب اسالمي توسط مردمأت .3-3
پس از اعالم رسمي تشكیل شورای انقالب اسالمي توسط امام خمیني، مردم در  چندی

ای که در گونهبه ،ندکنخود، حمایت کامل خود را از این شورا اعالم مي تجمعات و تظاهرات
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شود، یكي از برگزار مي1333ماه دی 23هایي که به مناسبت اربعین حسیني در راهپیمایي
در مورد اعضا  13است.دمي، پشتیباني از تشكیل شورای انقالب اسالمي محورهای شعارهای مر

با مردم حضرت امام را قاطبه ای که گونهبه ،ای را مطرح کرددرجهتوان انتخابي سهنیز مي
و ایشان نیز هسته مرکزی را معرفي کرده و شناسایي دیگر  11برگزیدندپذیرش رهبری ایشان 

توان از سویي اصل تشكیل شورای انقالب اسالمي ند. بنابراین ميدکرها واگذار اعضا را به آن
 یید مردم دانست و از سوی دیگر آنان را در انتخاب اعضای آن نیز دخیل دانست.أرا مورد ت

سیس آن براساس نظریه أکه شورای انقالب اسالمي و ت یابیمدرمياز مجموع آنچه بیان شد،  
بنابراین مشروعیت  است،از حقانیت کامل برخوردار قدرت مورد پذیرش مردم شكل گرفته و 

 شود.معنا متعین ميآن بدین
 گيري نتيجه

ناشي از عزل دولت و سقوط نظام حاکم در برهه  مین خألأشورای انقالب اسالمي با هدف ت
تاریخي پیروزی انقالب اسالمي به فرمان حضرت امام و متشكل از جمعي از انقالبیون 

های شود. این شورا در طي دوران فعالیت خود نقشان تشكیل ميمنصوب از جانب ایش
های از جمله نقش کرده است؛فردی را بر عهده داشته و تصمیمات مهمي را اتخاذ منحصربه

د. شودار ميای نیز نقش قوه مجریه را عهدهسس و مقننه در برههؤبر نقش قوه ممهم آن عالوه
ده شورای انقالب اسالمي در استقرار نظام اسالمي و سطح کننبا توجه به نقش تعیین روازاین

 ،ترین موضوعات مورد توجه در خصوص شورای انقالب اسالميعالیه تصمیمات آن از مهم
شناسان و الهیون هریك دانان و جامعهق. مشروعیت در نظریه حقواستمشروعیت این نهاد 

ها را از هم متمایز حدودی آن امنوط به وجود شرایط و برخورداری از عواملي است که ت
ترتیب تواند به مفهوم قانونیت باشد. بدینساخته است. در منظر حقوقدانان مشروعیت مي

از مشروعیت نیز برخوردار خواهد شد. در مقابل  ،نظریه قدرتي که بر مبنای قانون استوار است
مبنای وجود مشروعیت و  ردشناسان سیاسي اقبال به سمت اراده مردم داهای جامعهدیدگاه

 أدنبال منششمرد. دیدگاه الهیون نیز بهسیسي را در گرو خواست اکثریت مردم برميأبرای هر ت
توجه به اهمیت توان بيطبیعت است. به هر حال هیچ نگرشي را نمي یمشروعیت در ماورا

سه  کشف منشأ و مبنای مشروعیت در امور دانست. در خصوص شورای انقالب اسالمي از هر
و مبنای مشروعیت شورای انقالب اسالمي دست یافت.  أشود تا به فهم منشدیدگاه استفاده مي

توان شورای نمي ،داردبخشي عنوان ميدر دیدگاه نخست که قانونیت را محمل مشروعیت
دارای  ،آنكه برآمده از انقالب تام با مختصات مفهومي آن است سببانقالب اسالمي را به

یابي نهادهای برآمده البته برای مشروعیت ،ظام سیاسي و حقوقي نظام سابق دانستارتباط با ن
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از انقالب ضرورتي به حفظ این ارتباط نیز وجود ندارد. در دو دیدگاه الهي بودن و مردمي 
ای برای کشف مشروعیت شورای انقالب البته محمل گسترده ،بودن یا به تعبیری حقاني بودن

و حمایت پسیني مردم از آن شورا در  )ره( ن نهاد با حكم امام خمینيوضع آ سبباسالمي به
توان مشاهده کرد. روشن است که منشأ ها ميو راهپیمایي جریان اعالم مواضع در تظاهرات
نهاد و تصمیمات و عملكرد  جایگاه آن ،تر باشدتر و مردميمشروعیت هر نهادی هرچه الهي

 تر خواهد ساخت.تر و البته پایدارآن را موجه
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 یادداشت ها
که متشكل از شش نفر  1332. برای مثال پس از بازداشت لوئي شانزدهم انقالبیون شورای انقالب را در آگوست 1

را به ریاست گارد ملي فرانسه برگزید. ر.ک: « آنتوان سانتر»بود، ایجاد کردند. این شورا در نخستین اقدام خود 
 .yon.ir/8AiMGو ر.ک: آدرس اینترنتي  1332اوت  11شمار تاریخ میالدی مورخ گاه

ها در بیانات و و همچنین بعد 1333ماه دی 22. حضرت امام در حكم تشكیل شورای انقالب اسالمي مورخ 2
اگرچه بسیاری از افراد بدون ذکر  کنند.یاد مي« اسالمي»های خویش از عنوان شورای انقالب با پسوند سخنراني

اند. چنانكه بازرگان در پیام خداحافظي خویش از ر مواردی با پسوند جمهوریت از آن یاد کردهاین پسوند یا د
کند )علي بابائي، یاد مي« شورای انقالب جمهوریت»از این شورا با عنوان  1331ماه آبان 13دولت در تاریخ 

 (.232: 1، ج 1311
 تعالي بسمه. »3

 مفسده اشخاص، معرفى عدم با که دارم آن خوف من و شودمى سپرى دارد وقت تحیت، و سالم اهداى از پس
 را نتیجه و کنید مالقات جمعى و یكى یكى موردنظر اشخاص با( ط. م) ایشان آمدن مجرد به بود بنا. آید پیش
 انتظار در من. بفرستید معلوم عدد امضاى و خط با باشد معرف که مرقومى نیز و. کنید اعالم جانباین به فورا 
 که موضوعات همه صورت هر در. خارج به مسافرت براى آنها بعضى از استفسار نیز و شود، عجله باید و مهست

 و. شود ملحق شد پیدا نیز دیگرى اشخاص اگر و گیرد انجام عجله با است الزم شد، داده تذکر ایشان و شما به
 (.333: 1، ج 1331)خمیني، « السالم

پیش از صدور حكم امام »دارد: ت خویش در مصاحبه با کیهان بیان مي. هاشمي رفسنجاني در بیان خاطرا4
های انقالب که دچار تفرق شده دهي شرایط نیروهای مؤثر و مبارز انقالبي با هدف ساماننفره از نیرو 1-3جمعي 

ي فعالیت صورت غیررسمگذارند این شورا که بهدهند و نام آن را شورای انقالب ميبودند شورایي را تشكیل مي
گیرد. در این شورا افرادی از نهضت آزادی و برخي نمود تا حدودی مورد قبول دیگر انقالبیون قرار ميمي
اهلل مطهری به پاریس، حضرت امام حكم ها با سفر آیتگراها در کنار تعدادی از روحانیون حضور داشتند. بعدملي

 (.23-13، 1312)رحماني، « نمایندته مرکزی را صادر ميعنوان هستشكیل شورا و انتخاب پنج نفر از افراد به
اهلل نوری همداني نگاشتند. در آن نامه از ایشان خواسته شده به آیت 1333ای در آذرماه . البته حضرت امام نامه5

از الذکر شود، معرفي کنند. نامه فوقبود تا افرادی را برای عضویت در شورایي که پس از سقوط رژیم تشكیل مي
 قرار زیر است: 

 .تعالى بسمه»
 .33 الحرام محرّم
 از پس -شورایى عضویت در که داریم اعتماد قابل و متدین رجالى به احتیاج ما تحیت، و سالم اهداى از پس

 .:اسالم به عالقه و تدین برعالوه باشند شرایطى داراى و کنند شرکت -رژیم سقوط
 .باشند داشته اسالمى افكار فقط مكاتب؛ آن به تمایل دمع بلكه انحرافى مكاتب افكار نداشتن .1
 .باشند مدیر و مطلع یعنى باشند؛ داشته وزارتخانه یك اداره لیاقت .2
 .باشند خوشنام و ملیت به معروف .3
 .باشند نداشته عضویت فساد، به معروف مجلسیْن و فاسد هاىدولت در .1
 .نباشند دارى سرمایه به معروف و دارانسرمایه . از3
 .نباشند روحانیون طبقه . از3
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 کردن پیدا در کنید کوشش درنگبى و طرح را مطلب قم در روشن، اطالعِ با رفقاى از مجمعى در اوقات اسرع با
 با نمایید؛ معرفى اینجانب به و -دیگر بالد مطلعین از کمك به ولو -تعیین را نفر ده حداقل اشخاصى؛ چنین

)خمیني، « علیكم والسالم. است شده داده تذکر هم تهران به مطلب این. آن امضاى و شرایط واجدیت تصدیقِ
 (.131: 3، ج 1331

 است، شده ابراز جانباین به نسبت که ایران مردم قاطع اکثریت اعتماد رأى براساس و شرعى حق موجب به. »... 6
 مسلمان و صالحیت با افراد از مرکب «اسالمى انقالب شوراى» نام به شورایى ملت، اسالمى اهداف تحقق جهت در
 مناسب فرصت اولین در شورا این اعضاى. کرد خواهند کار به شروع و شده تعیین موقتا  وثوق مورد و متعهد و

 (.123: 3، ج 1331)خمیني، ...« است  شده مشخصى و معین امور انجام به موظف شورا این. شد خواهند معرفى
صورت خواهش، ضاخان با متعاقد کردن نمایندگان مجلس شورای ملي ـ چه به. در همین زمینه طرفداران ر7

انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم ای واحدهطي ماده 1331ماه آبان 3تطمیع یا حتي تهدید ـ توانستند در تاریخ 
وی نموده و حكومت موقتي را در حدود قانون اساسي و قوانین موضوعه مملكتي به شخص آقای رضاخان پهل

( و بر این مسئله اشاره شد که این امر تا تعیین تكلیف مجلس 113، 1331زاده صفوى، حیمکنند )ر واگذار
آقای رضا »، سلطنت ایران به 1331 ماهآذر 21 تاریخ سسان درؤبا تشكیل مجلس ممؤسسان برقرار باشد. در ادامه 

و با ادای  هحاضر شد مجلس مؤسسان در خورشیدی، رضاخان پهلوی 1331 ماهآذر 21در  و واگذار شد« پهلوی
 1331بار در سال عهده گرفت و برای اولینعنوان سردودمان پهلوی وظایف پادشاهي را بهرسما  به قرآن سوگند به

 (.33، 1333)مكي،  انجام شد درتاالر سالم 1333 ماهاردیبهشت 1در  شگذاریتاج مراسم و نشست تخت مرمر بر
آمریكا اعالم کرده بود زماني تغییرات در نظام ایران را خواهد پذیرفت که این تغییرات  . در این زمینه دولت8

 (. 1333 ماهبهمن 21براساس قانون اساسي صورت پذیرد )روزنامه اطالعات 
 نهایي هدف»: گویدمي ایشان کند،مي بیان را مراحلي قدرت قانوني انتقال برای بازرگان مهدی زمینه همین . در9

 در او جانشینان محدودیت و نظارت دوم مرحله در شاه، رفتن اول مرحله در اما. است رژیم سرنگوني هالبت
 باالخره و تجهیزات و تربیت و تشكل و افراد و افكار روی کارکردن سوم ها،آزادی و موجود قوانین چهارچوب

 تشكیل از قبل که دیداری در وی همچنین. (33، 1331)بازرگان،  «اسالمي جمهوری به تبدیل چهارم مرحله در
 مجلس در موجود هایظرفیت از استفاده پیشنهاد داشتند، امام حضرت با موضوع آن راستای در و انقالب شورای

 موفقیت و نفوذ برای خوبي فرصت اند،داده را آن آزادی وعدۀ که مجلس انتخابات: »گویدمي و کرده بیان را ملي

 «داد نظام تغییر مؤسسان، مجلس و قانوني هایراه از انداخته، بیرون تدریجبه شودمي را شاه و بود، خواهد
 .بودند قدرت تدریجي انتقال به قائل ایشان شود،مي مشاهده طورکههمان. (33، 1331)بازرگان، 

دارد  غاصبانه مسندی را گرفته است و یك سلطنت غاصبانه این است، برای اینكه حكومت اآلن وضع این. »11
است ـ بلكه تذکر دادم مكرر که  غاصبانه کرد، این هم سلطنتِ مي غاصبانه که معاویه سلطنتطوریکند ـ همانيم

روی این فرض هم سلطنت ایشان برخالف قانون اساسي است؛ برای  ما اگر ملتزم به قانون اساسي هم باشیم،
دهند به موهبت الهي است که مردم مياینكه قانون اساسي آن چیزی را که گفته است این است که سلطنت یك 

دانیم که این مردم اصال  یك همچو سلطنتي را نه به ایشان دادند و نه به پدر ایشان دادند؛ شخص سلطان؛ و ما مي
سلطنتي نبوده است که مردم داده باشند به ایشان. بنابراین روی فرض قانون اساسي هم این مقام را غصب کرده 

حَسَب قانون اساسي این آدم یك آدم یاغي است که مثل سایر است به حَسَب قانون. به است؛ یعني اآلن یاغي
حكومتي را غصب کنند، این هم همان است. بر حسب حكم  دزدها، که یكوقت بیایند یك جایي را بگیرند و یك

بر مسلمین باشد، شرعي. آنكه الیق است برای اینكه حاکم  حكومت ها ندارند برایشرع هم که اصال  لیاقتْ این
ها اصال  آن شرایط موجود نیست. بنابراین، هم به حَسَب قانون اساسي این سلسله آن شرایطي دارد که در این
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ها الیق اش ـ و هم به حََسب حكم شرعي اینغاصب این مقام هستند ـ پدرش و خودش و بعد از آن هم اگر بچه
خواهد خواهد زیارت برود! و هر چه هم ميد. حاال هرچه هم مياز برای این مقام نیستند و غاصب این مقام هستن

خواهد بكند لكن اصلِ مقام ها ميبازیخواهد قرآن طبع بكند! و هرچه از این حقهعذر بخواهد و هر چه هم مي
 غصب است. یك آدم غاصب هرچه هم عذر بخواهد، این مقام را تا دست از آن برندارد غاصب است.

ها طور بودند ـ مثل معاویه و امثال اینطوری که ائمۀ جور اینغاصب یك مقامي شد و همان که یك شخصيوقتي
را دست آن کسي که باید و  حكومت ـ و تكلیف مسلمین بود بر اینكه این را از آن مقامي که دارد کنار بزنند و

؛ الزم است. ما هم یكي از شرع مقدس تعیین کرده است تسلیم بكنند، اآلن هم بر مسلمین این مطلب واجب است
افراد مسلمین هستیم که بر ما هم واجب است که جدیت کنیم و این را از این مقام پایین بیاوریم. احتمالش را هم 

دهیم. بلكه بیشتر از احتمال اآلن دهیم که موفق بشویم؛ الزم نیست یقین بكنیم. ما احتمال این معني را ميمي
خواهیم این را، این زنند که ما نمياند و همه با هم فریاد ميکه مسلمین کرده هست در کار که با این نهضتي

 (.23-13: 3، ج 1331)خمیني،  بكند مطلب درست بشود و سقوط پیدا
! خورد؟مي هم به مملكت گذاریم،مي جایش را امیني یك داریمبرمي را دزدی یك»: کنندمي بیان باره این در ایشان .11
 با رژیمي یك مسئله نه است انقالب مسئله مسئله، که کندنمي ادراک قدراین این،! «باشد قانوني انتقالْ ئلهمس باید خیر،»

 کرده، بپا را انقالب که کسي آن یا انقالب شورای! نیست هاحرف این انقالبي مسئله در. است انقالب مسئلۀ! دیگر رژیم
 روز چند که افغانستان رژیم همان و عراق رژیم همین. افتاده اتفاق مكرر نظیرش دنیا در و. بكند را کار این تواندمي این

 «چیز هیچ نه و بود عمومي آرای نه پذیرفت؛ هم دنیا و بود انقالب که بود همین شد، واقع افغانستان [در] این از پیش
 (.33: 3، ج1331)خمیني، 

 توانمي است، گرفته قرار ایران کشور وندانشهر پذیرش مورد که قدرتي نظریه بازشناسي و کشف راستای . در12
 سیاسي مبارزات جریان در خود اعتقاد براساس مردم که شعارهایي نخست. داد قرار خود تمسك مورد را دلیل دو

 و شده ایجاد مردم خواست براساس که اساسي قانون به مراجعه دیگری و داشتند اعتقاد بدان و دادند سر خود
 به که کندمي ایجاد را امكان این اساسي قانون اصول بررسي که ایگونهبه است، آنان هایآرمان و نظرها بیانگر
 هایخواسته از است انعكاسي نیز اساسي قانون دیگر، سوی از. برد پي است، مردم اعتقاد مورد که قدرتي نظریه
 از ایعمده از سوی دیگر بخش .اندکرده مبارزه هاآن تحصیل برای و داشته وجود مبارزات جریان در که مردم
 و قدرت تقسیم چگونگي و کارگزاران با شانسیاسي روابط در مردم اعتقادات دهندهانعكاس نیز اساسي قانون
 مردم اعتقاد مورد قدرت نظریه کشف راستای در ظرفیت این از توانمي نتیجه در. است حكومت در آن منشأ

 شورای تشكیل میان زماني فاصله زیرا بود؛ خواهد تراسالمي دقیق قالبان شورای مورد در امر این و کرد استفاده
 قانون اصول بررسي پرتو در توانمي روازاین بوده است، اندک بسیار اساسي قانون تصویب و انقالب اسالمي

 اسالمي سنجید. انقالب شورای مبنای با را آن و کرد بازشناسي را شدهپذیرفته قدرت نظریه اساسي
 (.31)شوری: « بَیْنَُهمْ شُوَرى أَْمرُهُمْ وَ»(؛ 133عمران: )آل« اْلأَمْرِ فِي شَاوِرْهُمْ وَ. »13
 است، شده ابراز جانباین به نسبت که ایران مردم قاطع اکثریت اعتماد رأى براساس و شرعى حق موجب به. »14
« صالحیت با افراد از مرکب «اسالمى انقالب شوراى» نام به شورایى ملت، اسالمى اهداف تحقق جهت در

 (.123: 3، ج 1331)خمیني، 
ای عضو هسته اصلي شورای انقالب اسالمي در تحلیل خود، ریشه این اختالفات را . سید علي خامنه15

اند کنند. ایشان بر این عقیدههای مختلف از اسالم و گستره دخالت آن در امور داشتند، بیان ميتقریرهایي که گروه
ف عمده میان شورای انقالب ـ که غلبه در آن با فقها و مذهبیون بود ـ با دولت موقت ـ که غلبه در آن با که اختال

ها از اسالم داشت و جبهه ملي و نهضت آزادی بود ـ در دو چیز بود که یكي ریشه در نظریات و تقریر آن گروه
قائل به دخالت حداکثری دین در امور بوده و  دیگری بیشتر در حوزه اجرا بود. در مورد حوزه اختالفي اول شورا
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های ای اسالمي و هماهنگ با آموزهشود، باید جنبهبر این عقیده بود که مصوبات و قوانیني که از شورا صادر مي
آن داشته باشد. ولي دیگران قائل به حكومت اسالم نبودند و بر این عقیده بودند که همین که تصمیمات مخالف 

نباشد، کافي است و اصوال قائل به دخالت دین در حكمراني نبوده و آن را واگذارشده به خود ضروریات دین 
 (.31، 1333ای، دانستند )خامنهمردم مي

عنوان نهاد مقنن در انقالب اسالمي در غیاب مجلس شورای اسالمي، با حكم . شورای انقالب اسالمي به16
شود )روزنامه کیهان، مورخ پرسي تعیین نوع نظام ميهحضرت امام متصدی تصویب قوانین مربوط به هم

(. یكي دیگر از وظایف خطیر شورای انقالب اسالمي به موجب فرمان حضرت امام تهیه قانون اساسي 3/1/1331
دهد که با وزیر دولت موقت را به حضرت امام پیشنهاد ميبر آن شورای انقالب اسالمي نخستبود. عالوه

(. در خصوص تأیید شورای انقالب حتي بعد از انتخاب 31 :3، ج 1331)خمیني، شود ه ميموافقت ایشان همرا
 .13/11/1331روزنامه اطالعات، مورخ جمهور ر.ک: نخستین رئیس

 .133، 1331، مختاری. 17
 که است امر این بر ناظر شود،مي بیان خمیني امام شخصیت مورد در که انقالبي شعارهای فراواني . بررسي18

؛ پناهي، 33، 1313است )پناهي،  نداشته را ایشان با رقابت توان کسي که اندبوده بالمنازعي رهبری دارای ایشان
 (.https://rasekhoon.net ،21/13/33، رهبری امام خمیني )ره( در شعارهای انقالب اسالمي ایرانمحمدحسین، 
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