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  چكيده

هاي بعد از  اين است كه حقّ حاكميت ملي نسبت به نسلحاضر سوال اساسي نوشتار 
در گزينش نظام اين حق را توانند  است و آنان چگونه ميقابل تعريف سيس چگونه أعصر ت

اصل نظام ي  بارهرفراندوم دربرگزاري  ،قوانين اساسيويژه اگر  بهياسي اعمال كنند؟ س
 ،با روش حقوقي مسألهدر بررسي اين . نپذيرفته باشندرا سياسي و يا اصول محوري آن 

عدم امكان  ي بارهدر اي هاي حقوقي تبيين، ملي ضمن پذيرش بدون استثناء اصل حاكميت
. دي نظام سياسي در جمهوري اسالمي ايران ارائه شده استبازنگري در برخي اصول كلي
و   است كه قانون اساسي، سند ادارهناشي از آن نخست  ي اين محدويت حقوقي در وهله

اصول قانون اساسي كه دسته از  آنممنوعيت بازنگري در  ؛ لذانظام سياسي است صيانت از
صيانت از حق حاكميت ملت د، عين باشتغيير ماهيت نظام سياسي  ي منزله ها به تغيير آن

يعني حق ثبات و پيشرفت  ،در تعارض با حق مهم ديگر، پذيرش اين مسأله ثانياً .است
برخاسته سياسي مانع تجويز انهدام نظام سياسي  ي عقالنيت انديشهي سوم،  و در وهله .است

آن را زير سوال  و داند خود را عقالني مينظام سياسي شود؛ فلذا همواره  مي از آن عقالنيت
 مشروعيت بر مبناي اقناع عمومي نسبت به عدمنيز كه نظام جمهوري اسالمي ايران . برد نمي
ه است، مستثني از اين سه دليل منطقي بنيان نهاده شد جايگزين نظام مشروعيت و سابق نظام

گفتمان مشروعيت در  ايبر نيآغازي ي تواند نقطه هاي اين نوشتار ميدستاورد. نيست
  .ك باشدانديشي در محافل علمي و آكادميهاي آزاد دبيات حقوقي و كرسيا

  
   :كليدي هايواژه

  .حاكميت سياسي، رفراندوم، قانون اساسي  حق تعيين سرنوشت، حق حاكميت ملي،
                                                      

  و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه) ره(امام خمينيشي ـ پژوهشي آموزسسه ؤاستاديار م ∗
 )bagherzadehfirst@yahoo.com.( 
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  مقدمه
ها از موضوعات مهمي است كه امروزه  حق حاكميت ملي با حق انتخاب نسلي  رابطه

حق حاكميت بر سرنوشت براي گاهي . شود ميمعه مطرح در جا هاي مختلفي انگيزهبا 
ها،  تر از آن پيشاند كه  ي وجود نهاده عرصه شود كه در دوراني پا به ميهايي مطرح  نسل

 نقشاست؛ در نتيجه ايشان هيچ رسميت يافته نيز نظام سياسي شكل گرفته و قانون اساسي 

هاي بعدي  كه آيا نسلپاسخ داد رسش به اين پبايد لذا . اند آن نداشتهدر تحقق  يمستقيم
كار  بهرا در انتخاب نوع نظام سياسي اين حق توانند  چگونه ميجامعه حق حاكميت دارند؟ 

راهي در نظر ، انتخاب و گزينشيچنين هاي سياسي براي  كه معموالً نظام ؛ در حاليبگيرند
 براي نمونه؛ !نند؟اد مي بازنگري برخي از اصول را غيرقابلقوانين اساسي نيز حتي و نگرفته 

هاي دوم و  مخالفان جمهوري اسالمي ايران در مقام تلقين نفي مقبوليت نظام در ميان نسل
و مدعي هستند با گذشت چند دهه از عمر نظام كشيده  را پيشرفراندوم ي  مسأله... سوم و 

برگزار شود تا پرسي ديگري  همهكه است وقت آن رسيده  ،جمهوري اسالمي ايران
. كنندخود به اين نظام و قانون اساسي اعالم  »نه«يا  »آري«راي  ين،سسؤهاي بعد از م نسل

  :شود شرح زير ارائه مي ، مطالبي بهدر تحليل و بررسي اين ادعا

  »حاكميت بر سرنوشت«استثناناپذيري اصل 
و بوده ناپذير  يك اصل همگاني و استثنا خويش ي حاكميت انسان بر سرنوشت مسأله

نسل  .خواهند رقم بزنند طور كه مي سرنوشت خود را آنتا بتوانند هاست  ي انسان همهحقّ 
راه آنان را  -  شان هاي پدران با توجه به مستندات و استدالل - نيز دوم و سوم ايران اسالمي 

عمل تر  ها جلوتر و ثابت قدم از آن ي اوقاتگاهحتي و  دانند ميرفت  راه ترقي و پيش
 ها، اعم از ي زمينه در همهسعادت هاي رفيع قلهو فتح افتخار ن مسير پركرده و در طي اي

  .شوند تر ظاهر مي مشتاق ،مادي و معنوي
دهد، اما  خوش دگرگوني اساسي قرار نمي خود را دست ،كه نظام سياسي يحال در عين

ن را شا نظام مقبولو  ؛گزينند را بر ميخود هاي سياسي همواره نظامهستند كه ها  ملتاين 
ها حاكي از اين  انقالبي  همهتاريخ . زنند نظام سياسي غيرمقبول را پس ميآورند و  مي

ها اجازه دهد كه  به آن ،نظام سياسي تامانند  شناختي است كه مردم منتظر نمي حقيقت جامعه
؛ بلكه اين مردم هستند كه خواه خود را پديد آورند دگرگونش كنند و نظام سياسي دل

باره  خودشان يكي  ، با ارادهرا ي سلطنتي نظام دوهزاروپانصد ساله راي نمونه،توانند ب مي
اين حقيقت حاكي از حتميت . دورنوجود آ را بهجاي آن يك نظام ارزشي  و بهپيچيده  درهم
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 ـبالاستثنا  ـها  ي انسان است كه همه حاكميت بر سرنوشت يخدادادحق ناپذيري  و خلل
  . از آن برخوردارند

هاي  از سنتاست كه  انسان »تكويني آزادي و اختيار«همانا  ،حاكميت ملتمبناي 
 شانسان خودتا خداوند خواسته است . رود شمار مي و مبناي مسئوليت انسان به الهي است

سرنوشت هر قوم و ملتي را بر اساس اين  متعال خداوند .سرنوشت خويش را رقم زند
ايشان گر  ي انتخاب اراده ي واسطه ها به آنوت زند و سعادت و شقا اكميت تكويني رقم ميح

هستي جهان  ي قضا و قدر الهي بر همههرچند  ،در واقع 1.)11 ي هآي، رعد(گيرد  شكل مي
انسان به حكم قضا و قدر حتمي بلكه  ؛اما قضاي الهي نافي اختيار انسان نيست ،حاكم است

از پيامدهاي رفتار خويش مندي  تا سزاوار بهره بر سرنوشت خويش حاكم است ،خداوند
اين  ،هرحال به 3.)3 ي هآي ،دهر(بگيرد عهده مسئوليت اعمال خود را بر و 2)286 ي هآي، بقره( باشد

 4؛)29 ي هآي ،كهف( انتخاب نمايد اش نوع مسيري را در زندگيهرتواند  انسان كه مي
الهي پيروي  ي هاست كه از وحي و هدايت ويژ از او خواستهپروردگار عالم كه  يحال عيندر

   6.)59 ي هآي ،نساء(كند اطاعت  شو از خداوند و رسول 5)24 ي هآي ،انفال(كرده 
   :دارد مقرر ميقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  پنجاه و ششم اصل

انسان را بر  ،مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او حاكميت«
تواند اين حق الهي  نمي كس هيچ .اجتماعي خويش حاكم ساخته است سرنوشت

يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت  كندرا از انسان سلب 
  .»كند اعمال مي ،آيد اصول بعد مي دراين حق خداداد را از طرقي كه 

تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس حق همان  »حق حاكميت ملى«مراد از 
در مسير اعمال همين حق عمومي است كه بخش  .تاو داده اس اختيار فطرى انسان به
 - شناسند  هاي دفاع از نظام اسالمي سر از پا نمي كه در عرصه - نيز  عظيمي از نسل جديد

  .حقّ حاكميت بر سرنوشت خود هستنددرحال اعمال 

                                                      
1. »هِما بِأَنْفُسرُواْ مغَيتَّى يمٍ حا بِقَورُ مغَيالَ ي إِنَّ اللّه«.  
2. »تبا اكْتَسا مهلَيعو تبا كَسا ملَه«.  
  .»يلَ إِما شَاكرًا وإِما كَفُوراإِنَّا هدينَاه السبِ« .3
  .»وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَاء فَلْيؤْمن ومن شَاء فَلْيكْفُرْ« .4
5. »يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دلرَّسلو لّهواْ لتَجِيبنُواْ اسينَ آما الَّذها أَيي«.  
  .»طيعواْ الرَّسولَ وأُولي األَمرِ منكُمأَطيعواْ اللّه وأَ«. 6
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  ها در استمرار مشروعيت نظام اسالمي نقش پذيرش نسل
توجه داشت اين بدان بايد  ،ت نظام سياسيل نسلي در مشروعيثير تبدأت مسألهچه در  آن

از نظر فلسفي و   -  هاي بعد از آن چه نسلسس و ؤچه نسل م -  هيچ نسلي است كه اساساً
برآمده از  ،مشروعيت حكومتچراكه  ؛ثير ندارندأعقلي در مشروعيت حكومت ت

گونه ذ هراتخادر واقع، . ندستهها پايبند  است كه يك ملت متدين به آن اي هاي ديني ارزش
و رمز يگانگي  رازو بينى و اعتقادات اسالمي است  ثر از جهانأسياستي در نظام اسالمي مت

جمهوري قانون اساسى بر همين اساس، . نيز در همين مسأله نهفته استديانت و سياست 
 »تشريع به او اختصاص حاكميت و«، »ايمان به خداى يكتا« :هاى نظام را پايهاسالمي ايران 

توام با ، كرامت و ارزش واالى انسانى«، »م تسليم در برابر او، وحى، عدل، امامتلزو«و 
استقالل سياسى، «، »عدلو  قسط«را  دهدف خودانسته و  »مسئوليت او در برابر خدا

اجتهاد مستمر  :ي اين امر داند؛ الزمه مي »همبستگى«و  »اجتماعى، فرهنگى و اجتماعى
 ي و فنون و تجارب پيشرفته اب و سنت، استفاده از علومالشرايط بر اساس كت فقهاى جامع

گرى و  شى، سلطهك گرى، ستم گونه ستمنفى هر همراه با ؛ها برد آن بشرى و تالش در پيش
  .)اصل دوم قانون اساسي(كرده است پذيرى اعالن  سلطه

اجراى  و هم متصدىباشد خداوند منتسب به گذارى بايد  هم قانون ،از ديدگاه اسالم
در  بايد يا آن قوانين ،كند و از طريق وحى بيان مى يعنى قانون را يا خداوند مستقيماً ؛نونقا

نيز ناپذيرند و بخشى ين قوانين هميشگى و ثابت و تغييربخشى از ا. باشندسنت بيان شده 
ها در عصر غيبت  و اختيار تعيين آنبوده هستند كه تابع شرايط زمانى و مكانى  قوانين متغير

كه هم از نظر آشنايى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم است انى داده شده كس به
خداوند  ،در بخش اجرايى .تر هستند آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزديك از نظر
ول اجراى قانون ئكه مسگيرد  ميكار توسط فردى انجام  اين ؛ بلكهاجرا نيست متصدىمتعال 
 ي در درجه و) ع(مپس امام معصوو س )ص(اول شخص پيامبر ي در درجه آن شخص. است

  .تعيين شده باشد به طور خاص يا عام معصوم سوم كسى است كه از طرف پيامبر و يا امام
هاي  ؛ بنابه آموزهواليت و رهبرى منتسب به حامالن مكتب اسالم است ،در نظام اسالمي

در . نمايد طبيعي و منطقي مي امالًكتب امري كجامعه توسط حامالن م ي ادارهاين مكتب، 
متون ديني  شناسي است كه با قدرت علمي خود اسالم را از فقيه همان اسالم ،زمان غيبت

اين بربنا. كند الت و تقوي اجراي آن را تضمين ميعد ي ملكهداشتن و با كرده استخراج 
ه چنين نقشي با بشدن  قايلندارند و مردم در مشروعيت بخشيدن به قوانين و مجريان نقشي 

ل ئمنطقي دال ي هبر جهان آفرينش نتيجزيرا حاكميت تكويني  نيست؛ اصل توحيد سازگار
به  .ستخدا از آنِتشريعي نيز واليت  ،است و در راستاي حاكميت تكويني يمتقن توحيد
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اطاعت از طاغوت و شرك است و كفر به واليت  ،اطاعت از غير خداهمين اصل، موجب 
فَمنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللّه فَقَد استَمسك «: شود شمرده ميايمان  ي الزمه ،طاغوت

  .)256 ي آيه ،بقره(» بِالْعرْوةِ الْوثْقَى الَ انفصام لَها
منافاتي با  ،معناي حقانيت است بهسياسي  ي در فلسفهكه البته اين معنا از مشروعيت 

يعني  .نداردشود،  ميشناسي مطرح  در علم جامعهكه ناختي مردم ش پذيرش مشروعيت جامعه
مردم است تا بتواند  ي همياري و همراهي قاطبه ،برپايي نظام اسالمي منوط به مشاركت

منافاتي با نقش مردم در مشروعيت فقهي حاكم اسالمي نيز ترتيب،  همين به. برجا بماند پاي
اعمال كند، اما  ميخود را از خداوند دريافت  حاكم اسالمي مشروعيت؛ زيرا اگرچه ندارد

. استمنوط به رضايت و پذيرش مردم  ،اين مشروعيت كه بايد با اذن الهي همراه باشد
  :فرمود )ع(مومنان عليبه امير )ص(پيامبر اكرم

لك والء امتى فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك ! يا بن ابى طالب«
! اى پسر ابوطالب عليك فدعهم و ما هم فيه؛بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا 
پذيراى ) و آرامش(پس اگر در سالمتى  ؛واليت بر امت من از آن توست

امور آنان را بر عهده  ي اداره ،تو رضايت دادند) حكومت(واليت تو شدند و به 
طاووس،  ابن( »آنان را به خودشان واگذار ،بگير و اگر در مورد تو اختالف كردند

  .)180جة، صالمح كشف
حقه و  اعمال اين واليتاما  ،است )ع(واليت از آنِ علىاگرچه مطابق اين حديث، 

تا مردم پذيراى  ندمورأحضرت م. مردم استتوام با رغبت منوط به پذيرش آن  ياجرا
در زمان غيبت امام . دنگرفتن قدرت و حكومت خوددارى نماي دست اند از به حكومتش نشده

. ميان مقام مشروعيت در مقام اعمال و اجرا را بايد در نظر داشت نيز تفكيك )ع(معصوم
سراسر كشور از  ي جمعه ي ائمه ي در دبيرخانه )ره(كه نمايندگان حضرت امام خمينى چنان

  :شرح زير استفتا كردند ايشان به
باسمه تعالى، حضرت آيت اهللا العظمى امام خمينى رهبر انقالب و «

پس از اهداء سالم و تحيت، در چه صورت فقيه بنيانگذار جمهورى اسالمى 
عالى در  نمايندگان حضرت(اسالمى واليت دارد؟  ي الشرايط بر جامعه جامع

خاتم يزدى، توسلى، عبايى، كشميرى، قاضى : دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور
   .»)عسكر

  :ندفرموددر جواب مرقوم  راحل امام
لكن تولى امور مسلمين و  ؛واليت در جميع صور دارد .باسمه تعالى«

تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم 
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. شده به بيعت با ولى مسلمين و در صدر اسالم تعبير مى .از آن ياد شده است
 دي 29 پاسخ استفتاء مورخ 459 ص ،20 جلد ،خميني امام صحيفه( »اهللا الموسوى الخمينى روح
  .)140 االول ديجما 28/  1366

 ،»واليت در جميع صور دارد« :اند حضرت امام در ابتداى اين پاسخ، مرقوم داشتهاگرچه 
دخالتى  گونه رأى مردم در تحقق آن هيچ وناظر به مقام ثبوت واليت است  اين امر كه

از نظر ايشان متوقف بر  ،عمال واليت استكه همان مقام ا» تولى امور مسلمين«اما  ،ندارد
تولى امور مسلمين و تشكيل « :كنند كيد ميأترو ايشان  از همين .باشد ميى مردم رأ

 .»حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين

  گيري نظام اسالمي بر اساس احترام به حاكميت مردم شكل
استفاده از يكي از  جاي به تدوين ، ي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از نظر شيوه

، راه مركب از آن دو را »راندومفر«يا و » خبرگانين قانون اساسي توسط تدو«دو راه 
را  مردمهاي مكتبي  ديدگاه ،بار با تكيه بر خبرگان كه منتخب مردم بودند و يك برگزيد

وضع و تصويب   كه، توضيح آن .بار نيز آن را به رفراندوم گذاشت و يك ؛دست آورد به
ترتيب زير  روش بهترين  ترين و متداول معمول و يستيكسان ن كشورهاقوانين اساسي در 

  :است
  اقتداري/ قانون اساسي اعطايي. 1

دار  در بعضي از كشورها مقام صالحيتكه حاكي از آن است تاريخ قوانين اساسي 
اعطايي و از روي اقتدار  ي شيوه بوده و بهسلطان و شاه  ،براي وضع و تصويب قانون اساسي

  . استرسيده  شاه به تصويب مي
  اقتداري نيمه/ اعطايي قانون اساسي نيمه. 2

، بلكه نيست و به روش اعطايي ديكته نشده از سوي شاهكامالً گاهي نيز قانون اساسي 
. ق.ه 1324الثاني  جمادي 14در  ايرانكه در كشور  چنان ؛شاه و ملت است ي محصول اراده

س ملي مركب از مجلسپس  و الدين شاه صادر شدفرمان مشروطيت از طرف مظفر
به اين نوع . تدوين قانون اساسي مبادرت ورزيد بهو يافته نمايندگان شاه و ملت تشكيل 

  .شود گفته مي اعطايي نيمه يااقتداري  نيمهقانون اساسي، 
  يا دموكراتيكساالر  قانون اساسي مردم. 3

مردم يا از طريق ست كه ها ها و انقالب ي نهضت تر موارد قوانين اساسي ثمره در بيش
  :تصويب رسيده است ي زير به ها به دو شيوه نمايندگان آن
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  واسطه  مستقيم و بي - الف
كه  نه اين ،رسد تصويب مردم مي طور مستقيم به شده به دراين شيوه قانون اساسي مدون

تصويب  بهكه آنان قانون اساسي را به نمايندگي از مردم كنند مردم نمايندگاني را انتخاب 
  .برسانند

  واسطه  غيرمستقيم و با - ب
تحت عنوان  ،ر قالب انتخاب وكالءنمايندگان خود و د ي در اين شيوه مردم به واسطه
اعضاي اين مجالس كه لذا . پردازند تصويب قانون ميبه  ها مجالس مؤسسان يا كنوانسيون
  .رسانند تصويب مي يندگي از آنان قانون اساسي را بهنمايندگان مردم هستند، به نما

  رفراندوم - مؤسسان /خبرگان: مختلط ي هشيو - ج
گرفته كار  هسومي براي تصويب قانون اساسي ب ي هشيونيز بعضي از كشورها در 

انتخابات و رفراندوم  ي هتلفيقي و مضاعف از دو نحو ي هيك شيوكه اين طريقه در . شود مي
گذاري را انتخاب  نبه دانش قانو يانو آشنا اننظر صاحباز اي  عدهدر ابتدا مردم  ،است
تا آنان قوانين مورد نياز مردم را تهيه و تنظيم كنند و سپس آن را جهت تصويب  ،كنند مي

  .)46- 45، ص 1387پناهي،  قاضي شريعت: ك.ر( گذراند ميعمومي  يبه آرا
مضاعف و تلفيقي  ي هتصويب قانون اساسي به شيو ايران، در نظام جمهوري اسالمي

شده  و بار ديگر نيز به  ر توسط خبرگان منتخب ملت تصويببا يعني يك ؛بوده است
گر نقش  مردم بيان گونه ايفاي نقش از سوي اين. تصويب مستقيم مردم رسيده است

  . سيس جمهوري اسالمي ايران استأمضاعف مردم در ت
  ها  بازنگري در قانون اساسي مجراي اعمال حاكميت نسل

انون اساسي جمهوري اسالمي ايران بازنگري در ق ،تاكنون يك بار با مشاركت مردمي
پرسى، بر اساس اصالحات  با برگزارى همه )ره(و طبق دستور حضرت امام گرفته  صورت

بر اساس بازنگري  .نيز واقع شده استايران   مورد تصويب ملت ،شوراى بازنگرى
اصل  در -  امكان بازنگري در قانون اساسينيز اكنون  ، هم1368آمده در سال  عمل به

 :محتواي اصول مربوط به ،مطابق اين اصل. بيني شده است پيش - هفتاد و هفتم صد و  يك
هاي  پايه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسالمي و ي نظام و ابتناي كليه بودن اسالمي

امر و امامت  حكومت و واليت بودن اف جمهوري اسالمي ايران و جمهوريايماني و اهد
عمومي و دين و مذهب رسمي ايران  يبه آرا امور كشور با اتكاء ي امت و نيز اداره
  .تغييرناپذير است
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تواند انتخاب  باقي است كه چگونه نسل مؤسس ميسوال جاي اين  با اين وجود، هنوز
  كند؟هاي بعد از خود را محدود  نسل

  !هاي بعد سازي انتخاب نسل حق نسل مؤسس در محدود
 و اركان ،يادشده اصول محتواي جاكه آن از طر نشان كرد،خادر پاسخ به اين سوال بايد 

  اساسي قانون گذار قانون ، دهد مي نشان را ايران اسالمي جمهوري نظام ي جوهره و ماهيت
 كهرا  اساسي قانون وكرده  قانوني را براندازي تغيير در اين اصول، تجويز بااست  نخواسته
 كند؛ تبديل اسالمي نظام ي استحاله و اندازيبر مبناي به است، سياسي نظام ثبات مبناي
 اصول محتواي با قطعاً اسالمي نظام اندازي بر يا استحاله راستاي در تالشي كه هرگونه آن چه

 و اسالمي موازين براساس مقررات و قوانين ي كليه ابتناي و نظام بودن اسالمي به مربوط
يك  اسالمي نظام حفظ زيرا دارد؛ فاتمنا ايران اسالمي جمهوري اهداف و ايماني هاي پايه

 امري چنين تجويزاساساً  و رود مي شمار به شيعه فقه ضرورتو  است شرعي ي وظيفه
 بودن كه جمهوري چنان. كند مي پارادوكس و دروني تضاد دچار را اساسي قانون ماهيت

 هانسانا حاكميت گر بيان كه عمومي آراي به اتكاي با كشور امور ي اداره نيز و حكومت
 موازات به بايد اساسي قانونو  است اسالمي و الهي اصلي است، خويش سرنوشت بر

  .باشدنيز  آن پشتيبان و مراقب اسالم، احكام و اصول ديگر حاكميت
تأسيس  »تاسالمي«و  »تجمهوري«اي نرا بر مب ينظام ، نسلي هستند كهسسؤنسل م

بر اساس اد آن اسالمي بوده است كه نيز، مر »اسالمي«هاي  اند؛ در ميان برداشت كرده
سس مقتضاي ؤاين اركان از منظر نسل م. باشدفقيه و مشاركت مردمي استوار  واليت

براين بايد محاسبات الزم براي صيانت اين نظام و اركان آن را ؛ بنامحاسبات عقالني است
 اند دي مجاز دانستهتغييرات در درون ساختار نظام را تاح ،رو از اين. نددر نظر داشته باشنيز 

كه  بيني قانوني تا زماني بديهي است اين پيش. وارد نسازدكه به اركان نظام سياسي خدشه 
، منافاتي با هاي الهي و انساني باشد ملت ايران پايبند به اين اصول عقالني و ارزش

با درك مشترك نسبت به جديد نيز هاي  بعدي نخواهد داشت و نسلي ها هاي نسل خواسته
چيزي شبيه درك مشترك اقدامات . خواهند بودسس همراه ؤبا نسل م ،هميت اين اركانا

اعتبار اين كه  و تا زماني سس بر مبناي محاسبات علمي انجام داده استؤاقتصادي كه نسل م
نيز  هاي بعد وليت آن اقدامات نيز مورد تأييد نسل، اعتبار و مقبپابرجاست محاسبات علمي

ه بگيرند كه چرا سدهايي با عمر سس خردؤتوانند بر نسل م نميجديد هاي  نسل. هست
هاي خود  سرنوشت اقتصاد جامعه را به تشخيص اند حق داده انو به خودش اند ساله ساخته صد

در واقع اين محاسبات علمي است كه مبناي اقدامات  ،زيرا در چنين صورتي !دنپيوند بزن
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اعتبار و ضرورت دفاع از . سسؤنسل مشخصي و فردي نه خواست  ،استبوده اقتصادي 
ضرورت مربوط به بقاي اعتبار محاسبات  شده نيز منوط به يي كه ساختهموجوديت سدها

نسل بعد در راستاي  ،كند نجاه سال قبل يك سدي را احداث ميوقتي نسل پ. هاست آن
مگر  ؛داند ، خود را مجاز به تخريب آن نميصيانت از حاكميت ملي و صيانت از منابع ملت

اثبات استحكام  ي نظام سياسي هم به پشتوانه. بنياني آن سد را اثبات نمايد كه بتواند سست آن
در پاسخ به اين سوال تر،  روشن بيان به. ماند نيادين خود است كه پايدار مياصول ثابت و ب

گيري كند و  هاي بعد از خود نيز تصميم براي نسلكه دارد را حق اين آيا يك نسل « :كه
ها وجود نداشته  كه امكان بازنگري در مورد آن نجانددر قانون اساسي اصول اليتغيري را بگ

نظر  از - اختيار فلسفي است  عبارتي اگر مراد، حق تكويني و به: توان گفت مي» باشد؟
شناختي است كه مردم منتظر  ها حاكي از اين حقيقت جامعه تاريخ انقالب -  تحقق خارجي

اين بلكه  ؛سازند اش ها اجازه دهد كه آن را نپذيرند و منهدم سياسي به آن نظامتا مانند  نمي
خود مختار در تعيين سرنوشت را ها  انسان ي است كه همه يخدادادحق حقيقت حاكي از 

اجازه از  اوالًن در اين سوال حقانيت فلسفي است، اگر مراد از حق داشت اما. آفريده است
اين  ثانياً. موجود نيستند يهاي بعد است كه نسل رض آنچون ف ؛هاي بعد ممكن نيست نسل

در اين نوشتار مورد اشاره قرار تر  پيشچون طبق مباحثي كه  ؛مشروعيت نيست أاجازه منش
اين از بنابر. ها نيست تابع راي هيچ يك از نسل ،حقانيت و مشروعيت فلسفي اساساً ،گرفت

 ،كه حق اي نيست جز آن ؛ چارهايتنه تابع رض ،كه مشروعيت تابع عقالنيت استجا آن
  .عقالنيت تصميمات مورد نظر باشد تابع

كه هر نسلي براي عمران اقتصادي و دراز مدت  گونه همانطور خالصه بايد بگوييم  به
تصميمات اتخاذ حق  -  دهد هاي بعد را تحت تاثير قرار مي كه سرنوشت نسل - يك كشور 

كه  را انجام دهد، طوريعقالنيت و داخل در  منطقي تواند اقدامات ميو را دارد علمي 
سيس نظام سياسي أت ترتيب، ؛ به هميندندان ها مي بعد نيز خود را ملزم به حفظ آن هاي نسل
ساز و  گونه تحول جامعهزيربناي هر ،اولي ريقط ، بلكه بهاز اين قاعده مستثني نيستنيز 
  .نوع نظام سياسي حاكم بر يك جامعه است ،ساز انسان

معناي سلب اختيار تكويني  اصول اليتغير در قانون اساسي به قرار دادنسوي ديگر، از 
. هستندهاي اصلي و مقومات نظام سياسي موجود  ي ستون كننده گونه اصول بيان اين ؛نيست
ياري نكنند و يا نيز هاي حق را  توانند حتي نظام اند كه مي ها در طول تاريخ نشان داده ملت

تن چنين لكن قرار گرف. تاريخ از اين نظاير كم ندارد آورند؛ا فراهم عوامل سقوط آن ر
هاي بعد  نسل و بههاي راهنمايي است  معناي قرار دادن چراغ اصولي در قانون اساسي به

تغيير  ،در اين راستا. چيستو مردمي خطوط قرمز يك نظام اسالمي دهد كه  ميهشدار 
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هاي اصلي نظام جمهوري اسالمي  هدام ستون، اناصول مربوط به جمهوريت و يا اسالميت
بردن در اين اصول  ي جديد بايد توجه داشته باشند كه دستها شود و نسل محسوب مي

ي  ضميمهنيز  بودن اين موارد نشاهد رك. معناي ناديده گرفتن اركان نظام اسالمي است به
 ي عنايت همه مورد قبول وو العمل است كه همان فقه و شريعت اسالمي است اين دستور

نيز راه بحث و مجادله در خط قرمز بودن اين اصول . هاي يك ملت مسلمان است لنس
خواهد شد كه معلوم  ،شودوگو  گفتتر بحث و  چه در اين امور بيش؛ و هرهمواره باز است

اي از  حلقه. اند دست به چنين گزينشي زدههاي فقهي و علمي  نسل مؤسس با پشتوانه
چون امام  س آنان شخصيتي همأدر رشناس روزگار كه  اي اسالمه مجتهدين و زبده

مي را اند و اسال ا اعمال كردهنظر ر حضور داشت، در شناسايي اسالم كمال دقت )ره(خميني
، و هم اند كه هم حامي جمهوريت و حاكميت مردم است در معرض گزينش مردم نهاده

  .داند حاكميت الهي را الزامي مي
: بايد گفت ،مشروعيت فقهي باشد ،مراد از حقانيت در اين سوالاگر با اين وجود، 

به انتفاي موضوع   چون سالبه ؛نه در شرع و نه در حقوق مفهوم ندارد ،هاي بعد اجازه از نسل
تابع نيز وانگهي مشروعيت فقهي . است و نسل بعدي وجود ندارد تا از او اجازه گرفته شود

بنابراين هر . ها نه رضايت انسان ،فاد شريعت استمطابقت اين تصميمات و اقدامات با م
از نظر  ،سمت اهداف شريعت تغيير دهد ها را به تصميمي در مورد ديگران كه سرنوشت آن

سيس نظام سياسي هم از اين قاعده نه أبديهي است كه ت. شرعي هم مجاز است و هم مطلوب
سمت  بناي هرگونه تحول به؛ چون زيراولي مطلوب است طريق ، بلكه بهتنها مستثني نيست
هاي بعدي نخواهند هدايت الهي را  كه نسل مگر آن. شود محسوب مياهداف شريعت 

  .است بپذيرند كه امر ديگري است و از بحث ما خارج
چه نسل  - متشرعين  ي باشد، همه »اسالمي«سس ؤاگر نظام مورد نظر نسل م ،براينبنا

؛ چون ها هستند وردهاي ديني و تقويت آنحفظ دستا ملزم به -  هاي بعد اول و چه نسل
كه  و تا زماني. نه تابع رضايت ،الهي است ي تشريعيه ي تابع اراده مشروعيت در اين حوزه

 ي حفظ آن بر همه باشد، حكومت ديني شرايط مشروعيت الهي خود را از دست نداده
تي بر ح مثل مسجدي كه تخريب آن شرعاًدرست  .سس واجب استؤحتي نسل م ،ها نسل

  .ي آن نيز حرام است سازنده

  شدن حاكميت سياسي با ثبات و پيشرفت اي تنافي دوره
قانون اساسي اين امر را تضمين آيد و  راي ايجاد ثبات در جامعه پديد مينظام سياسي ب

بيني رفراندوم  پيش. كند كه جامعه و كشور به آرامش و استقرار و پيشرفت دست يابد مي
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كه  - كه با روح نظام سياسي جا سيس و استقرار آن، از آنأي پس از تبراي اصل نظام سياس
رو  ؛ از ايندر حقوق اساسي كشورها متروك است و سازگار نيست -  همانا ثبات است

، اما اين تغييرات چند ممكن است تغييراتي را در خود پذيرا باشندمعموالً قوانين اساسي هر
  .سي را متغير كندهيت يك نظام سياحدي نيست كه ما هرگز به
حتي ترديد و  چرا قوانين اساسي براي خود اجل و زمان انتها و«كه  ، اينديگر عبارت به

و  »حقّ حاكميت«گردد كه ميان دو ارزش  مطلب بر ميبه اين  »كنند رفراندوم تعيين نمي
 - ند سته يمطلوب ها امر ي جوامع و ملت و براي همهكه هر د - را » حقّ ثبات و امنيت«
نبايد اين ثبات و منوط است  اش زيرا ثبات هر جامعه به ثبات نظام سياسي ؛ع كنندجم

 ،همين خاطر به. ها گردد ل نسلتبد ي بهانه به ،خوش تحوالت احساسي و آني و مقطعي دست
به اثبات عقالنيت اين اقدام و مين هدف هر نسلي در تغيير نظام سياسي را منوط أتمجراي 

كه در علوم است كه همان انقالب با تعريف خاصي  دانند لت مي، همراهي متبع آن به
نظام سياسي است بايد داراي منطقي قوي   نسلي كه به دنبال تغيير يك. داردوجود سياسي 

انجام داد، نفي و نقد  57كاري كه ملت ايران در سال . باشد كه انقالب او را حقانيت بخشد
 طلبي خواهي و دگرگون توازن ميان ثبات ق بود،نظام شاهنشاهي بود كه چون درآن نقد موف

  .ساختنفع حقّانيت انقالب متحول  ي توازن را به را برهم زد و كفه
ذاتي هر  و حقّبوده ارزش طور ذاتي با يك امر به طبيعي است اگر تغيير نظام سياسي

كه تعداد نسل جوان يك كشور به نصاب قابل  هر مدت زماني نسلي باشد، بايد پس از
در . كه نظام سياسي قبلي جاي خود را به نظام سياسي جديد بدهد يمپذيربرسد، بعتنايي ا

هاي  عي، مثل ثبات و پيشرفت فداي خواستدر اين فرض مصالح مهم اجتماكه  حالي
د و اين امر با پذيرش تزلزل و روزمرگي در اركان اساسي يك نگرد زودگذر نسلي مي

وشد خود ثبات و يك قانون جزئي نيست كه با آمد؛ چون نظام سياسي، استهمراه كشور 
  .ستمرار جامعه را دچار خلل نسازدا

  شدن حاكميت سياسي با عقالنيت نظام سياسي  اي ي دوره رابطه
 و است آن انهدام تجويز از مانع عقالني سياسي ي انديشه مبناي بر سياسي نظام استواري

 عقالني هاي پايه در تزلزل و سياسي ي يشهاند مباني در تحول ،سياسي نظام تغيير راه تنها
 عقالً ،سياسي نظام هر جايگزيني .انجامد مي انقالب به نهايت در كار ؛ ايناست سياسي نظام
 اقناع ،آن تبع به و جايگزين سياسي ي نظريه اثبات و موجود سياسي ي نظريه ابطال به منوط
 كه چنان .است كلمه واقعي نايمع به انقالب تحقق و ملت خيزش ،نتيجه در و ؛ملت عموم
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 شاهنشاهي ي ساله 2500 نظام هاي خرابه بر اساس اين بر نيز ايران اسالمي جمهوري نظام
  .شد نهاده بنيان

پيوندد كه اساس عقالني و معيارهاي عقاليي  راحتي به تحقق مي معموالً زماني انقالب به
 ي گونه كه علماي نظريه آن يگر،د عبارت ؛ بهدننظام سياسي موجود مورد ترديد قرار بگير

، عموم مردم را به نارضايتي عميق و بنيادين در كنار تئوري جايگزين ،انقالب معتقدند
جايگزيني كامل  يعني جامعه زماني به تحول و. زدن بنيادين وضع موجود متقاعد سازد برهم

هاي  ند و پايهرجان نظام سياسي موجود را زير سوال بب دهد كه از عمق نظام سياسي تن مي
هاي فكري نظام سياسي موجود در باور مردم و بطالن پايه. دنايدئولوژيك آن را مردود بدان

همين جهت  ؛ بهورزي در مورد تئوري جايگزين است بناي انديشه سنگ ،انديشمندان جامعه
ابتدا بايد اثبات كند كه  ،نسبت به اصل نظام سياسيمطلوبش هر نسلي براي تحقق تحول 

. ار نيستخورداي بنيادين قوي و قابل اعتمادي بره موجود، از استحكام فكري و انديشه امنظ
اي ندارد كه در يك ستيز فكري، انديشمندان جامعه را با خود  نسل خواهان انقالب چاره

  . خويش كرد ي كه امام خميني با جامعهبود كاري اين همان همراه سازد؛ 
ي غلط و  پذيري نظام سياسي را در اساس انديشهنا ي اصالح ريشه )ره(امام خميني

. هايي را فراهم آورد استداللهاي آن نظام،  عليه پايه ، لذاديد منحرف نظام شاهنشاهي مي
بدون اتكا به  ،به خواست نسلي خود براي تعيين سرنوشت صرفاًايشان گونه نبود كه  اين

طور مطلق  ، لذا بهنسل جديد هستيمكه چون ما يك  ندو نگفت ؛دنمنطقي استناد كن ي پشتوانه
ايشان يك انسان  .و آن را قبول نكنيم اندازيمبررا اند  ه پدران ما آوردهحق داريم نظامي ك

نظام سياسي موجود را از  ؛ بنابراينحال يك فيلسوف ند، و درعينخواه بود انقالبي و تحول
واستن و لت خويش مبني بر نخنظر عقلي باطل ساخت و سپس به حق خويش و م

خواهد سرنوشت جامعه را رقم بزند و آن را متحول  نسلي كه مي. گري اشاره كرد گزينش
توجيه عقالني و سازي  راه همراه. ا خود همراه سازدجامعه را ب ،بايد در اولين اقدام ،كند

آمده از برهان و استدالل نيست و يك نظام برموجود، سمت است كه نظام اين جامعه به 
  . باشد نمي قابل دفاع عقاليي لذا ؛خاص را ندارد ي تناسب فرهنگي الزم در جامعههاي م پايه
كه استمرار همان ملتي است كه  جهت  ، هر نسلي از آنچه بيان شد توجه به آنبا
امكان  بند به اصول و باورهايي بداند كه عقالً ، بايد خود را پاياند هاي پيشين بوده نسل

هاي مشترك ميان  كيد بر اشتراكات عقلي و گفتمانأت. داردها وجود ن ناديده گرفتن آن
ناچار  هاي يك ملت به ي نسل همه. ديگر است ها از يك كوركورانه نسلغير از تقليد  ،نسلي

بنابراين اگر  ؛يابند ، كه بر اساس آن استمرار ميبايد خود را تابع يك منطق مشترك بدانند
جاكه با  تا آن ، امااي نسل بعدي نيز محترم استبر باشد،سيس كرده أنسل قبلي نظامي را ت
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ميان  حقوق اساسي، در اين چارچوب،. ر باشدنسلي ملت سازگا منطق و مباني مشترك ميان
و اولي دومي را ممنوع كرده  ؛طلبي فرق نهاده مرج و آشوبو ها و هرج انقالب بنيادين ملت

  .نديشيده استوكارهايي او براي آن سازنگريسته احترام  ي ديده را به
بند  بايد خود را پاي ،آيند حساب مي ، استمرار ملتي بههايي كه در طول زمان ي نسل همه

تأكيد بر . ها وجود ندارد به اصول و باورهايي بدانند كه عقالً امكان ناديده گرفتن آن
. م باشدتا مذمو ،هرگز تقليد كوركورانه نيست ،االتباعاشتراكات اعتقادي عقلي و الزم

كه براساس ، ناچار بايد خود را تابع يك منطق مشترك بدانند هاي يك ملت به ي نسل مهه
 ها هاي منطقي حيات مشترك آن پايهي عقلي كه اصول ؛يابند وجود دارند و استمرار مي  آن

سل اگر نسل قبلي نظامي را تأسيس كرده است، براي ن ،با اين حساب. شود محسوب مي
بودن در اين  مصلح. ي آن است ، پشتوانهكه عقالنيت جايي آنبعدي نيز محترم است، تا 

چه مربوط به  تغيير آناگر  اما ؛ها بودن و گزينش برترين تعاليهندسه، يعني به دنبال 
گري و  كه به اصالح ، بيش از آنباشد ها گذشتگان است، بدون تأمل در حقّانيت آن

  . خواهد بودگري و افساد  انتي خي حاكميت بر سرنوشت مربوط باشد، ناشي از روحيه
تضميني براي استمرار  ،هاي عقالني بنيان نهد اي را بر پايه سس نظام سياسيؤاگر نسل م

در اين . شود الطمات زودگذر سياسي اجتماعي نمينظام سياسي ايجاد كرده است كه دچار ت
؛ شده استنهاده بنا نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران بر بنيان محكم عقالني  ،راستا
در جمهوري . پذيري دارد اثبات هاي رقيب توان مقابله داشته و كه در برابر بنيان بنياني

حاكميت  ،راهاي بعد  سي در نسلسس رمز ثبات قواعد حقوق اساؤاسالمي ايران، نسل م
قرار ) اصل دوم و چهارم قانون اساسي(حكومت قوانين شريعت اسالمي  ي الهي در سايه

م سياسي استمرار نظاو ناپذير آن امري مفروض است  ي كه عقالنيت خلل؛ اصولداده است
  .كند ي تضمين ميهاي بعد را در انديشه و قلوب نسل

  فرض حقوقي استمرار مقبوليت نظام سياسي
ر كارگيري فرض حقوقي استمرا هاي سياسي در دنيا شاهد به ي عمومي نظام رويه

. خالف آن اثبات شود ،ق وقايعي مثل انقالبكه با تحق مقبوليت نظام سياسي است تاجايي
. استمرار مقبوليت نظام سياسي است» فرض حقوقي«حقوقي ناشي از  ي شايد اين رويه

  :حقوقي دادنامه در توضيح فرض حقوقي آورده است ي دانشنامه
 كار هقانون مدنى ب 1024 ي مواد مانند ماده اى از پاره درفرض حقوقي كه 

است و اين » اصول عمليه«شايد  ل آن در فقه مامعادل كام ،رفته است
هاى حقوقى احساس شده كه بايد گاهى براى يافتن  سيستم ي همه ضرورت در
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فرض قانوني عبارت است از انگاشتن . فرض قانوني دست بزنند هب ،حل قضايا راه
منظور رعايت مصلحتى اجتماعي و حل  هب(صورت خاصى  هحادثه يا حالتى ب
قانون  157 ي ماده در(د قرعه مانن )ت و اخذ بعضى از نتايجبعضي از مشكال

يعنى كشف ( سيس قانونى استأفرض قانوني هميشه متضمن يك ت. )مدني
 )كه هميشه كاشف از واقعيتى است ،عكس اماره هب ؛كند واقعى نمي

)www.dadname.org( .  
ي و مشروع، با يا بعد از تأسيس مردمبر اين اساس هيچ نظام سياسي دموكراتيك در دن

كه بها  گذشته از آن. كند ترديد نميبيني رفراندوم مجدد، در استمرار اين مشروعيت  پيش
ناديده گرفتن  ي منزله سياسي بر مبناي آن، به سازي حاكميت اي دادن به اين ترديد و دوره
 ي همه نظام سياسي با به كه است ملت حاكميت حق از صيانت رسالت نظام سياسي در

  . اند داده يأر آن اركان
  هاي گذشته  هاي نسل ديدگاه امام خميني در مورد مشروعيت انتخاب

در سال ورود به ايران نيز استناد  )ره(گاه به سخنراني امام خميني ،در اين خصوص
  :در برابر رژيم شاهنشاهي فرمودند شود كه مي

 نيسرنوشت ملت بعد را مع نياز ا شيملت پنجاه سال پ يبه چه حق...«
داشتند ملت در  يچه حق .... دست خودش است به يسرنوشت هر ملت كند؟ يم

  .)12ص ،6 ج صحيفه امام،(» كنند؟ نيزمان مع نيما را در ا رنوشتآن زمان، س
، بايد گفت اين در خصوص بيان حضرت امام در سال ورود به ايران و در بهشت زهرا

به  ، كه از متن كامل سخنان مربوطبودن نظام شاهنشاهي است بيان در تبيين غيرعقالني
  :  قابل استنباط است و بايد متن كامل آن خوانده شوددر اين سخنراني ايشان 

از اول  يسلطنت ميبلكه اصل رژ ؛بود يامر باطل كيسلطنت از اول  نيا...«
نيا يبرا. است و خالف حقوق بشر است يخالف قانون و خالف قواعد عقل

سلطان  ينفر كيند كه ددا أيشان ر تمام يملت كيكه  ميكن يما فرض م كه
مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و  كهنياز باب ا هانيا .خوب اريبس ؛باشد
لكن  ؛ها قابل عمل است آن يها برا آن أيبه سرنوشت خودشان هستند، ر تارمخ

سلطان هم  نياعقاب ا كهنيشان به ا دادند، ولو تمام أير يملت كيچه  اگر چنان
سرنوشت ملت بعد را  نياز ا شيملت پنجاه سال پ ين باشد، به چه حقسلطا
در زمان سابق،  ما. به دست خودش است يسرنوشت هر ملت كند؟ يم نيمع

كه سلطنت  مياگر فرض كن م،ينبود هيكه زمان اول قاجار دييفرض بفرما
ملت هم ما فرض  ي كرد و همه دايتحقق پ يرفراندم كي ي واسطه به هيقاجار
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مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن  أيمثبت دادند، اما ر أيكه ر ميكن
و زمان سلطنت احمدشاه بود،  ميكه ما بود يدر زمان. نديآ يكه بعدها م ينيسالط

دادند  أيمحمدخان را ادراك نكرده، آن اجداد ما كه ر از ما، زمان آقا كي چيه
 .ما احمدشاه سلطان باشددادند كه زمان  أير يبه چه حق ه،يسلطنت قاجار يبرا

صد و  ن،ياز ا شيملت در صد سال پ. سرنوشت هر ملت دست خودش است
 يارياست و اخت  داشته يسرنوشت كيبوده،  يلتم كي ن،ياز ا شيپنجاه سال پ

ما . را بر ما مسلط كند يسلطان كيكه  ،است  ماها را نداشته ارياو اخت يول ؛داشته
 ميكن يشد، ما فرض م سيسأاول كه ت ،يسلطنت پهلو نيكه ا ميكن يفرض م
كردند و  سيسأمردم ت اريسسان را هم به اختؤمردم بود و مجلس م اريكه به اخت

باشد، فقط  حيامر باطل صح نيا كهنيكه بر فرض ا شود يم نيا باباس نيا
كه در آن زمان بودند و اما  يرضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاص

از  يليبلكه اال بعض قل شترشان،يكه االن ب يتيجمع نير امحمدرضا سلطان باشد ب
 رنوشتداشتند ملت در آن زمان، س يها ادارك آن وقت را نكردند، چه حق آن

كه چون سلطنت  سلطنت محمدرضا اوالً نيكنند؟ بنابرا نيزمان مع نيما را در ا
شده بود مجلس،  سيسأت زهيپدرش خالف قانون بود و با زور و با سرن

چه  و اگر چنان ؛است يقانونرياست، پس سلطنت محمدرضا هم غ يانونقريغ
ما  يكه برا ندها داشت آن يبوده، چه حق يكه قانون ميسلطنت رضاشاه فرض بكن

ما  يسرنوشتش با خودش است، مگر پدرها يهر كس .كنند نيسرنوشت مع
هشتاد سال  ن،ياز ا شيكه در صد سال پ يما هستند؟ مگر آن اشخاص يول
كنند،  دايرا كه بعدها وجود پ يملت كيسرنوشت  توانند يبودند، م نياز ا شيپ

 يسلطنت قانون ،كه سلطنت محمدرضا ليدل كيهم  نيبكنند؟ ا نييها تع آن
  .)12ص ،6 ج امام، صحيفه(» ...ستين

اند كه اين نسل حق دارد امر غيرمعقولي كه پدرانش  هدر واقع امام خميني استدالل كرد
سرنوشت بخواهند ثبات نام حقّ تعيين  درغير اين صورت اگر برخي به. را نخواهداند  خواسته

، زير پا ستها نسل ي ييد همهأهم بزنند و ميثاق ملّي را كه عقالنيت آن مورد تجامعه را بر
  .زنندگان نظم تلقّي خواهند شد طلب و برهم آشوببگذارند، از سوي نظام و مردم، 

همان ابتداي  يي نظام اسالمي است كه ضد انقالب، كه ازعقالنيت محتوا خاطر وجود به
 ،اند صحنه آوردن مردم عليه نظام اسالمي دريغ نكرده وزي انقالب از هيچ تالشي براي بهپير
  ي يك آلترناتيو و جايگزين ترين توفيقي در جلب اعتماد عمومي براي ارائه كم

اند كه در ضد انقالب از مردم خواستهها تلويزيون  ده. اندمنطقي براي نظام اسالمي نداشته
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رأي ندهند، در  و هاي رأي حاضر نشده ها شركت نكنند، پاي صندوق پيمايي راه
ترين توجهي  ها دعوت ديگر كه مردم كم هاي خياباني عليه نظام شركت كنند و ده شورش

  .اند ب و نظام اسالمي اثبات كردهكرده، بيش از پيش وفاداري خود را به انقالن

  گيري تيجهن
 از بعد هاي نسل به نسبت ملي حاكميت حق«در پاسخ به اين سوال كه  ،در اين نوشتار

 اعمال سياسي نظام گزينش در را آن توانند مي چگونه آنان و است چگونه سيسأت عصر
شده  سيسأت حق اين به احترام اساس بر اسالمي دست آمد كه نظام اين نتيجه به »؟كنند

 راستاي در نيز ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در بازنگري كانام بيني پيش است و
 سياسي نظام اين اصول چارچوب در را خود منويات بتوانند بعد هاي نسل تا است امر اين

 ماهيت هدم به كه مواردي شامل و نيست مطلق امكان اين ،حال عين در اما. سازند محقق
  :امر را بايد در اين جست كهت اين عل. شود نمي ،شود منجر سياسي نظام

 كارهاي راه اندراج با سرنوشت تعيين و ملي حاكميت حق شناختن رسميت به ،اوالً
  سياسي نظام ي اداره سند اساسي قانون چون ندارد؛ اي مالزمه اساسي قانون متن در براندازي

 امكان اساسي قانون از فراتر كه اساسي حقوق ي همه نه ،است آن از صيانت و
 اساسي قانون ششم و هفتاد و صد يك اصل در اگر ،رو اين از. دارد شدن شناخته رسميت به

 سياسي نظام ماهيت تغيير ي منزله به ها آن تغيير كه اساسي قانون اصول برخي در بازنگري
 جمهوري به كه است ملت حاكميت حق از صيانت راستاي در ،است شده ممنوع ،است

   .اند داده يأر آن اركان ي همه با اسالمي
 سياسي نظام اصل تغيير براي سيستمي درون كار راه دنيا در سياسي نظام هيچ در ،ثانياً
 حق با تعارض در سياسي نظام جايي هجاب كار راه بيني پيش چون ؛است نشده بيني پيش
   .است پيشرفت و يابي به ثبات ها در دست ملت ي اوليه

چيند و نظم جديدي بر اساس خواست قلبي خود بر نظم موجود را دتوان ، هر ملتي ميثالثاً
بايد بر اساس  ،نظام سياسي است ي ملت بر ادامه ي اما تا اراده ؛جاي آن استوار سازد را به

خوش امواج  كه آن را دست برسد به اينچه  برآيد، آن انهدام از عقالنيت نظام سياسي مانع
  .احساسي قرار دهد

 اثبات و موجود سياسي ي نظريه ابطال به منوط عقالً ،سيسيا نظام جايي هر هجاب ،رابعاً
ي اين مطلب  الزمه. طلبد را مي ملت عموم اقناع آن تبع به و بوده جايگزين سياسي ي نظريه
 اسالمي جمهوري نظام كه چنان ؛است كلمه واقعي معناي به انقالب تحقق و ملت خيزش نيز

  . ه استغلبه يافت هنشاهيشا ساله 2500 نظام بر اساس اين بر نيز ايران
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