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Abstract:
Purpose:   Investigates the reasons of differences between President Banisadr and the 
Parliament following 1979 Islamic Rrevolution with regard to the nomination of the 
Prime Minister and Cabinet Members.

Method and Research Design: Archival records and library material was consulted to 
gater data. 

Findings and Conclusion: Differences were political and ideological, as well as legal. 
The political crisis has subsided to some extent since the ouster of the President. Wid-
ening ideological and political differences between BaniSadr, the President and the, 
Rajaei, the Prime Minister led to the passage of a number of bills in the Parliament that 
curtailed the authority of the former. One such bills allowed the PM  to implement bills 
passed the parliament if the President refused to sign them and the other that allowed 
the PM to appoint caretakers for government departments. Finally, when the Parlia-
ment impeached BaniSadr and voted on his political incompetence he was sacked.
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روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از منابع کتابخانه ای و آرشیوی گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اختالف در مبانی فکری (سیاسی و عقیدتی) و حقوقی میان رئیس جمهور با 

مجلس و نخست وزیر مانع همکاری آنها  و بروز بحرانی شد که  پس از عزل رئیس جمهور تاحدودی 

کاهش یافت. گسترش اختالفات اندیشگی و سیاسی میان بنی صدر با نخست وزیر و نمایندگان مخالف 

رئیس جمهور به تصویب الیحه و طرح هایی در مجلس منجر شد که قدرت رئیس جمهور را محدود 

کرد؛ از جمله تصویب طرح هایی که اجازه می داد هرگاه رئیس جمهور مصوبات مجلس را توشیح نکند، 

نخست وزیر بتواند آن را به اجرا بگذارد و نیز بتواند برای وزارت خانه های بدون وزیر، سرپرست تعیین 

کند. سرانجام، تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر به ریاست جمهوری او پایان داد.
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مقدمه
فاصلۀ سال های 1357-1360 یکی از حساس ترین و مهم ترین برهه های انقالب محسوب 
می شود؛ چون با اشغال سفارت آمریکا و هم چنین آغاز جنگ تحمیلی، شرایط پیچیده ای 
برای سیاست داخلی و خارجی کشور به وجود آمده بود. در این سه سال، مجادالت و 
اختالفات متعددی نیز میان افراد و جریان های فکری-سیاسی کشور وجود داشت که یکی 
از مهم ترین آن ها، اختالفات اندیشه ای )سیاسی و عقیدتی( و حقوقی میان بنی صدر به عنوان 
رئیس جمهور و بخشی از مجلس اول شورا )نمایندگان حزب جمهوری اسالمی( بود. با 

شدت یافتن این اختالفات بنی صدر نتوانست دورۀ ریاست جمهوری اش را به پایان برساند.
باتوجه به مقدمات مطرح شده، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است:

علل تعامل و تقابل بنی صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر و کابینه بر سر چه 
مسائلی بوده است؟

فرضیۀ پژوهش نیز ازاین قرار است: باتوجه به اختالفات اندیشه ای )سیاسی و عقیدتی( 
و حقوقی میان رئیس جمهور با مجلس و نخست وزیر آن ها بینش و تفکر یکدیگر را قبول 
نداشتند و درنتیجه برای رسیدن به اهداف خویش به دنبال حذف یکدیگر از حاکمیت بودند.
قبل از ورود به بحث اصلی الزم است به مبانی اندیشه ای و عقیدتی بنی صدر و مخالفان 
او در مجلس -که در این مقاله با عنوان نیروهای مکتبی1 و خط امامی نامیده می شوند- 

اشاراتی کوتاه داشته باشیم.

1. مبانی اندیشه ای و عقیدتی بنی صدر و نیروهای مکتبی
سیدابوالحسن بنی صدر فرزند آیت اهلل نصراهلل بنی صدر در سال 1312 در همدان متولد شد. 
بنی صدر در دوران ملی شدن نفت به عنوان نمایندۀ دانشجویان دانشگاه تهران از مصدق 
طرفداری کرد و با جبهۀ ملی اول و دوم همکاری کرد )بنی صدر، 1380، ص25؛ جبهۀ 
ملی به روایت اسناد ساواک، 1379، صص 195-196(. وی برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ 
اقتصاد در سال 13۴2 به فرانسه رفت و با عضویت در کنفدراسیون دانشجویان خارج از 
کشور و با تأسیس انتشارات مصدق و انتشار خبرنامۀ جبهۀ ملی به فعالیت های سیاسی 
خود علیه رژیم پهلوی ادامه داد )متین، 1378، ص178؛ بنی صدر، 1380، صص ۴5-
۴7(. بنی صدر با تشکیالت دانشجویان مسلمان خارج از کشور و انجمن های اسالمی 
نیز همکاری می کرد )زیباکالم، 1395، صص 297-298(. او از نخستین کسانی بود که 
به هنگام عزیمت امام خمینی به پاریس در حلقۀ نزدیک ترین مشاوران و همراهان امام قرار 

 :)political school( سیاسی  مکتب   .1

دولت؛  دربارۀ  نظریه ای  از  است  عبارت 

یعنی نظریه ای دربارۀ منشأ جامعۀ سیاسی 

آن.  شکل  بهرتین  و  آن  هدف  )دولت(، 

قدرت  با  همواره  دولت  مفهوم  ازآنجاکه 

اگر  سیاسی  نظریه های  است،  آمیخته 

به صورت آرمان جنبش های سیاسی درآیند، 

نیز  قدرت  به  دستیابی  روش های  شامل 

می شوند و در این مرتبه، عنوان ایدئولوژی 

گروه های  و  حزب ها  که  می گیرند  به خود 

متشکل سیاسی، هواداران و اجراکنندگان آن 

)آشوری، 1391، ص303(؛ ولی در  هستند 

این پژوهش مقصود از مکتب، ایدئولوژی و 

باوری است که فردی مکتبی آن را داراست. 

مکتبی فردی است مسلامن که با پیروی از 

گفتامن اسالم فقاهتی، به قرائتی خاص و 

اجتامعِی  و  سیاسی  اسالم  از  ایدئولوژیک 

مبتنی بر فقه باور دارد. وابستگان این جریان 

از فقها به عنوان ناظران اجرای فقه در جامعه 

دفاع می کردند و خود را به والیت فقیه و 

متعهد  امام خمینی  از  بی چون وچرا  تقلید 

می دانستند.

صالح پرگاری  
فواد پورآرین  | مصطفی جوان
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گرفت و روز دوازدهم بهمن 1357 همراه با امام خمینی به ایران بازگشت )سیر مبارزاتی 
امام خمینی در آینۀ اسناد به روایت ساواک، 1386، ج6، ص596(. البته باید توجه داشت که 
در ابتدای پیروزی انقالب، بنی صدر چهره ای معروف نبود؛ ولی پس ازآنکه در دانشگاه های 
مختلف سخنرانی کرد و مقاالتی در نشریات به ویژه روزنامۀ انقالب اسالمی منتشر کرد و 

در مناظره های تلویزیونی حضور یافت، به فردی شناخته شده در جامعه تبدیل شد.
بنی صدر به عنوان فردی ملی، مسلمان و اسالم شناس، به مبانی اسالم، استقالل، آزادی، 
و رشد در جامعه معتقد بود )بنی صدر، 135۴، صص 18-19(. او دراین باره می گوید: »من 
خودم را در خط انقالب می دانم که اصول چهارگانه ای ]است[؛ یعنی آزادی، استقالل، رشد 
و اسالم ]که[ به مثابۀ بیان آزادی و ترجمۀ آن اصوْل راهنمای آن است. هیچ تقدمی برای 
اصلی بر اصل دیگر قائل نیستم و اسالم را به عنوان بیان این سه اصل و همۀ این ها را برپایۀ 
موازنۀ عدمی1 اصول راهنمای انقالب ایران می دانم« )بنی صدر، 1380، صص 1۴5-1۴۴(.

بنی صدر هدف کشورهای ابرقدرت جهان )آمریکا، انگلیس و شوروی( را در دورۀ 
رژیم پهلوی، استثمار منابع ثروت کشور به ویژه نفت، و حفظ موقعیت استراتژیکی ایران در 
منطقه عنوان می کرد )بنی صدر، 1358آ، صص 1-۴(. او نجات کشور از بحران های سیاسی 
و اقتصادی را در مبارزۀ مردم با کشورهای استعمارگر و در رأس آن ها آمریکا می دانست 

)انقالب اسالمی، 59/1/1۴، ص1(.
بنی صدر به عنوان فردی اقتصاددان مدعی نظریه پردازی برای اقتصاد اسالمی بود و با 
نگارش کتاب اقتصاد توحیدی مدعی بود که قصد دارد راه سومی را غیراز سرمایه داری و 
سوسیالیسم پیِش روی اقتصاد بگذارد. سخنرانی های بنی صدر در دانشگاه آریامهر )صنعتی 
شریف( دربارۀ اقتصاد اسالمی توجه جوانان دانشگاهی را به این موضوع جلب کرده بود.2 
بنی صدر به دولتی کردن امور خیلی عالقه داشت. او از اقتصاد بازار آزاد انتقاد و درمقابل 
از اقتصادی دولت گرا دفاع می کرد )بنی صدر، 1358ب، صص 110-111(. ازنظر بنی صدر 
»بهترین شکل روابط این است که فرد آنچه را به دست می آورد در اختیار جمع بگذارد و 
از جمع به اندازۀ نیاز خویش بستاند. درست است که ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، اما 
این کار بسیار عملی است. هر جمعی ولو چندنفری می توانند جامعۀ اسالمی و رهبری 
اسالمی را ایجاد کنند و در جمع خود حکومت اسالمی را مستقر نمایند« )بنی صدر، 1357، 

ص331(.
بنی صدر در سال 1358 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. ازجمله موضوعاتی 
که باعث افزایش آرای بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری شد، بهره برداری تبلیغاتی او 
از طرح ملی کردن بانک ها بود. او این طرح را در دورۀ عضویت در شورای انقالب مطرح 

1. نداشنت وابستگی به دیگران و اتکای به 

خود.

2. اگر فرض کنیم که لیربالیسم سه مبنا داشته 

باشد شامل حکومت قانون، حقوق انسان و 

اقتصاد آزاد، در آن صورت بنی صدر لیربال 

نبود؛ چراکه بنی صدر اقتصاد آزاد را قبول 

نداشت.

تعامل و تقابل بنی صدر با 
مجلس بر رس انتخاب ...
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کرد و باتوجه به وضعیت نامناسب بانک ها در آن دوره، از این طرح استقبال شد. با اجرای 
این طرح، تمام قروض و وام هایی که مردم از بانک ها گرفته بودند و امکان بازپرداخت آن 

را نداشتند نیز ملی شدند )معین فر، مصاحبه »دولتی شدن بانک ها«، 1392، صص ۴8-۴7(.
سیاسی،  عدالت های  استقرار  به دنبال  اینکه  بیان  و  طرح  این  بر  تکیه  با  بنی صدر 
اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست تبلیغات مؤثری در انتخابات 
ریاست جمهوری داشته باشد. عالوه براین، زمانی که او وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده 
داشت شرایط را برای اعطای وام 9 درصدی به اقشار متوسط و پایین جامعه برای خرید 
خانه فراهم کرد. اعطای این وام باعث محبوبیت دوچندان او نزد مردم شد و زمینه های 
الزم را برای احراز پست ریاست جمهوری فراهم کرد )مظفر، مصاحبه، »سرنوشت اولین 
رئیس جمهور«، 1396/۴/17(. بنی صدر به عنوان چهره ای مستقل حامیان زیادی میان جریان 
چپ، جریان ملی، و جریان مذهبی داشت. سخنان بنی صدر مبنی بر قانون اساسی، دموکراسی، 
آزادی، استقالل، مبارزه با امپریالیسم و سلطه طلبی، عدالت اجتماعی، محرومان و مستضعفان، 
و مقابله با سرمایه داری خواست اصلی جریان های سیاسی بود. جریان های مذکور با دادن 
حدود 11 میلیون رأی از 1۴ میلیون شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری به بنی صدر 
آرمان های خود را در او می دیدند1 )مظفر، 1378، صص ۴8-52؛ بنی صدر، 1380، صص 

.)1۴5-1۴۴
مهم ترین نیروهای مخالف بنی صدر، نیروهای مکتبی و خط امامی بودند. این جریان 
متشکل از افراد و گروه های اسالمی بودند که در سال های شروع نهضت امام با مبانی دینی، 
مواضع انقالبی و مبارزاتی ایشان آشنا شدند و به مبارزه با رژیم پهلوی پرداختند. پس از 
پیروزی انقالب پیروان این جریان در گروه های اسالمی به ویژه حزب جمهوری اسالمی 
تشکل یافتند و تالش کردند تا راه و اندیشۀ امام به عنوان ولی فقیه در انقالب طی شود 

)مظفری، 139۴، ص11۴(.
اعتقاد به تأسیس حکومت اسالمی در دوران غیبت، وجود والیت فقیه، پایبندی به 
مواضع امام، اجرای شعایر اسالمی در سطح جامعه، تبعیت از روحانیت مبارز و انقالبی، 
اجرای حدود و مجازات اسالمی، مخالفت با گروه های ضدانقالب در کشور، تعمیق و 
جهت گیری انقالب به سوی ستیز با سلطۀ آمریکا و اسرائیل و سایر کشورهای استعماری 
در منطقه، پایبندی به آرمان رهایی قدس، امت گرایی اسالمی دربرابر ملی گرایی مبانی 
مشترکی بود که نیروهای موسوم به خط امام را متحد می کرد )فوزی، 1387، ج1، ص382؛ 

حسینی زاده، 1389، صص 275-273(.
باید توجه داشت که در سال های ابتدایی انقالب، حزب جمهوری اسالمی به عنوان 

و  سخرنانی ها  به  بیشرت  اطالع  برای   .1

مصاحبه های بنی صدر مندرج در روزنامۀ 

اطالعات مورخ 8بهمن۵8، و سخرنانی های او 
در تاریخ های 17شهریور، 28آبان، 29بهمن، 

و 1۴اسفنـد 13۵9 منترش شـده در روزنامـۀ 

انقالب اسالمی مراجعه شود.
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شاکلۀ اصلی نیروهای مکتبی و خط امامی بیشترین چهره های روحانی و حکومتی را در 
اختیار داشت و اعضای ارشد آن بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و باهنر که 
پیش از تأسیس حزب جمهوری اسالمی و نیز بعدازآن، عضو شورای انقالب بودند، بعدها 

هرکدام در بخشی از مراکز قضایی، اجرایی، و قانون گذاری فعالیت می کردند.

2. جناح های سیاسی مجلس اول
پس از پیروزی انقالْب جریان های سیاسی )ملی، مذهبی، و چپ( در کشور فعال بودند. 
هرکدام از جریان های مذکور ازلحاظ مبانی فکری و اندیشه ای با یکدیگر متفاوت بودند؛ 

درنتیجه برداشت ها و تفسیرهای مختلفی از موضوعات داشتند.
پس از رسمیت یافتن مجلس، جناح بندی های سیاسی داخل مجلس در قالب چهار 
فراکسیون اصلی با مبانی اندیشه ای ملی، مذهبی و التقاطی شکل گرفت: 1. جناح مذهبی 
)فراکسیون ائتالف بزرگ( به رهبری حزب جمهوری اسالمی و هم فکران آن که 85 نفر از 
نمایندگان این دوره را تشکیل می داد؛ 2. نهضت آزادی )فراکسیون همنام(1  که رهبری جناح 
اقلیت را برعهده داشت با )20 نفر(؛ 3. جناح طرفدار بنی صدر )رئیس جمهور( که با عنوان 
فراکسیون دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور در مجلس حاضر بود با )33 
نفر(؛ ۴. نمایندگان مستقل )115 نفر( که همگام با جناح های داخلی مجلس یا به طور مستقل 
عمل می کردند )خواجه سروی، 1382، ص278(. سابقۀ فعالیت جریان های سیاسی و فکری 

مذکور به سال های پیش از انقالب بازمی گردد.

2. 1. نهضت آزادی ایران
نهضت آزادی ایران را مهدی بازرگان، یداهلل سحابی، سیدمحمود طالقانی و تنی چند از 
هم فکرانشان در 25اردیبهشت13۴0 به عنوان جریانی منشعب از جبهۀ ملی تأسیس کردند 
)یادنامۀ بیستمین سالگرد نهضت آزادی ایران، 1362، ص17(. مهدی بازرگان بر چهار 
عنصر مسلمانی، ایرانی بودن، اعتقاد به قانون اساسی، و مصدقی بودن به عنوان ارکان چهارگانۀ 
نهضت آزادی تأکید می کرد )بازرگان، 1375، صص 379-380(. مؤسسان نهضت آزادی 
در مرام نامۀ آن، فعالیت سیاسی برمبنای اسالم و قانون اساسی ایران و اعالمیۀ جهانی حقوق 
بشر و هم چنین رعایت قانون اساسی، دموکراسی، استقالل اقتصادی، اصالحات دولتی و 
بوروکراسی را خواستار شده اند. در حوزۀ روابط خارجی همکاری با کشورهای اسالمی 
و تالش برای دستیابی به راه حل های غیرخشونت آمیز در امور بین الملل و عدم تعهد 
در سیاست خارجی برای آن ها اهمیت داشت )برزین، 1373، ص153(. پس از پیروزی 

1. فراکسیون به گروه های هم فکری گفته 

به هدف های  دستیابی  برای  که  می شود 

معّین در داخل یک حزب یا مجمع به وجود 

نخستین  حروف  از  همنام  نام  می آیند. 

کلامِت هیئت، معرف، نامزدهای، انتخابات، 

مجلس، گرفته شده بود.
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انقالب، بازرگان بنابه پیشنهاد شورای انقالب به نخست وزیری رسید. حزب جمهوری 
اسالمی ازلحاظ مبانی اندیشه ای، فکری و اجرایی با دولت موقت اختالف نظر داشت. این 
اختالفات به تدریج خود را در قضیۀ رفراندوم نوع نظام، تدوین قانون اساسی، عملکرد 
نهادهای انقالب، تسخیر سفارت آمریکا، و استعفای بازرگان نشان داد )بازرگان، 1361، 
ص33؛ بازرگان، 1363، ص9۴(. پس از برگزاری انتخابات مجلس، بازرگان و جمعی از 
اعضاِی نهضت آزادی وارد مجلس شدند. در مجلس نیز نمایندگان نهضت آزادی با حزب 

جمهوری در مسائل متعدد به ویژه در انتخاب نخست وزیر و دولت اختالف نظر داشتند.

2. 2. حزب جمهوری اسالمی
حزب جمهوری اسالمی را پنج نفر از شاگردان امام خمینی )بهشتی، هاشمی رفسنجانی، 
خامنه ای، باهنر، و موسوی اردبیلی( در 29بهمن1357 با هدف »تداوم بخشیدن به انقالب 
مردم مسلمان ایران و تالش جهت استقرار نظام عدل اسالمی در سراسر جهان تحت رهبری 
ولی فقیه درزمینه های معنوی، فرهنگی، سیاسی و نظامی« تأسیس کردند )اسماعیلی، 1386، 
ص52(. در اساس نامۀ حزب در معرفی آن چنین آمده است: »]این[ حزب تشکیالتی است 
عقیدتی سیاسی و معتقد به والیت فقیه و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسالمی که برای 
هدایت و سازمان دهی نیروهاِی مسلماِن باایمان درجهت نیل به اهداف واالی اسالمی 
تشکیل شده است.« اهداف، خط مشی و مواضع حزب جمهوری اسالمی در اساس نامۀ 
آن مطرح شده است. افزایش آگاهی اسالمی مردم و سرعت بخشیدن به خودسازی انقالبی 
آن ها، پاک سازی کشور از آثار استبداد و استعمار، برقراری آزادی های سیاسی، تحول 
در نظام اداری و تبدیل آن به نظامی که در آن ایمان، صداقت و لیاقت معیار تصدی هر 
شغل باشد، تقویت هرچه بیشتر نهادهای انقالب اسالمی، پایان دادن به سلطۀ اقتصادی 
بیگانگان، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تحول در نظام آموزشی، ازبین بردن همۀ ریشه ها 
و نهادهای فساد و فحشا، تنظیم سیاست خارجی براساس دو اصل تبری و تولی، رعایت 
استقالل کامل کشور در تمام وجوه، توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همۀ مسلمانان 
جهان، داشتن روابط با ملل مبارز و تحت سلطه، و کمک به محرومان و مستضعفان جهان 
اصولی بودند که حزب با اعالم آن ها و برای رسیدن به اهداف خود به دنبال تحقق آن ها 
بود )کیهان، 1357/12/2، صص 1-2(. پس از پیروزی انقالب اسالمی، حزب جمهوری 

اسالمی مهم ترین مخالف دولت موقِت بازرگان، و ریاست جمهوری بنی صدر بود.
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2. 3. جناح طرفدار بنی صدر
در بحبوحۀ انتخابات اولین دورۀ مجلس، دفتری با عنوان »دفتر هماهنگی همکاری های 
مردم با رئیس جمهور« به وجود آمد. بنابه گفتۀ بنی صدر این دفاتر را مردم به صورت کاماًل 
ایجاد کرده بودند )بنی صدر، 1380، ص1۴1(؛ ولی  خودجوش در شهرها و روستاها 
مخالفان بنی صدر هدف او را از ایجاد و هدایت این دفتر کسب قدرت سیاسی مطرح 
هرندی، 1390، ص163(.  ، 136۴، ص157؛ صفار  اسفند...  )غائلۀ چهاردهم  کرده اند 
بنی صدر علت نگرانی و مخالفت جریان رقیب با دفتر مذکور را ترس از ایجاد شورش 
و به دست گرفتن قدرت توسط رئیس جمهور مطرح می کند )بنی صدر، 1380، ص1۴2(. 
بنی صدر به تشکیل حزب اعتقادی نداشت و هدف سیاستمداران را از ایجاد حزب رسیدن 
به قدرت و حفظ منافع خود می دانست. او به ایجاد سازمان ها و نهادهای خودجوش 
مردمی برای رسیدن به خواسته ها و مطالباتشان معتقد بود )بنی صدر، 1380، ص1۴1(. 
پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری خأل وجود یک سازمان منسجم 
مردمی وجود داشت. می توان سه ضرورت را برای شکل گیری دفتر مذکور برشمرد: اول 
ارتباط میان مردم با رئیس جمهور؛ دوم مطرح و اجرایی کردن نظریات رئیس جمهور در 

جامعه؛ و سوم حضور در انتخابات مجلس.
دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور، در رقابت انتخاباتی مجلس اول، فهرستی از 
کاندیداهای موردتأیید خود را منتشر کرد )انقالب اسالمی، 1358/12/22، ص1(. پس از 
اعالم نتایج آراء تعدادی از نامزدهای دفتر وارد مجلس شدند و به حمایت از برنامه های 
رئیس جمهور پرداختند. عده ای دیگر از این نمایندگان )اعظم طالقانی، محمدجواد حجتی 
کرمانی، فخرالدین حجازی، محمدعلی هادی نجف آبادی و چند نفر دیگر( به مرورزمان 
به مخالفت با بنی صدر پرداختند و درنهایت به عدم کفایت سیاسی او رأی دادند )صورت 
ص32؛   ،1360/3/30 اسالمی،  شورای  اول  مجلس  علنی  جلسۀ  مذاکرات  مشروح 

1360/3/31، صص 25 و ۴۴(.
درمجموْع جناح های فوق در قالب دو جریان عمدۀ اکثریت و اقلیت در مجلس 
به رقابت و مخالفت با برنامه های یکدیگر می پرداختند. جریان اکثریت که حول حزب 
جمهوری اسالمی و رهبران آن گرد آمده بودند، با سیاست های رئیس جمهور، و نمایندگان 
نهضت آزادی و نمایندگان هم سو با بنی صدر بر سر انتخاب نخست وزیر و کابینه مخالف 

بودند.
در ادامه اختالفات اندیشه ای و حقوقی میان بنی صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر 

و کابینه بررسی می شود.
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3. انتخاب نخست وزیر
پس از تصویب قانون اساسی، به منظور نهادسازی و اجرای قوانین، انتخابات ریاست جمهوری 
و مجلس برگزار شد. با انتخاب سیدابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری و رسمیت یافتن 
مجلس شورا، موضوع انتخاب نخست وزیر مطرح شد. برطبق اصل 12۴ قانون اساسی، 
رئیس جمهور ملزم بود تا فردی را برای نخست وزیری نامزد کند و پس از کسب رأی 
تمایل از مجلس شورا حکم نخست وزیری را برای او صادر کند )قانون اساسی جمهوری 

اسالمی... ، 1368، ص99(.

3. 1. اختالف اندیشه ای و ایدئولوژیک
یکی از مشکالتی که میان بنی صدر و مجلس بر سر انتخاب نخست وزیر به وجود آمد، 
بروز اختالفات اندیشه ای و عقیدتی بود. بنی صدر و اکثریت نمایندگان مجلس )حزب 
جمهوری اسالمی( هریک ویژگی های خاصی را برای انتخاب نخست وزیر مدنظر خویش 
قائل بودند. نمایندگان هرکدام از دو قوۀ مجریه و مقننه به دنبال انتخاب فردی هم فکر از 
یاران خویش به عنوان نخست وزیر بودند تا بتوانند پس از پیروزی بر رقیب با ایجاد دولتی 

هم سو به اهدافشان در حاکمیت برسند.
جریان خط امام و حزب جمهوری ازلحاظ اندیشه ای و ایدئولوژیکی بنی صدر را 
فردی غیرقابل اعتماد می دانست )فارسی، 1373، ص51۴(. این جریان از شکست خود 
در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بنی صدر در این انتخابات به شدت ناراحت 
بنی صدر  رفتار  باتوجه به  اسالمی  جمهوری  1373، ص525(. حزب  )فارسی،  بودند 
معتقد بود که بینش او مخالف بینش اسالم فقاهتی است. اعضاِی اصلی این حزب طی 
نامه ای به امام این نظر را اعالم کردند. در این نامه »ورود افراد تارکالصالة یا متظاهر 
به فسق در کارها، پخش موسیقی و حضور زنان بی حجاب در صداوسیما و ادارات، 
تضعیف نهادهای انقالب، ]و[ اجرای منویات آمریکا« را مهم ترین دالیل اختالفشان با 
بنی صدر مطرح کردند )هاشمی رفسنجانی، 138۴، صص 361-366(. هم چنین بنابه 
فقیه در  اختیارات والیت  افزایش  بنی صدر در تصویب و  بهشتی مخالفت های  گفتۀ 
مجلس خبرگان قانون اساسی او را در اندیشۀ جریان مذهبی، فردی مخالف و غیرپایبند 
به این اصل مطرح می کرد )مظفر، 1378، ص155(. بنی صدر در نگاه اکثر جریان مذهبی، 
با صورتی  فردی تحصیل کرده در غرب، مغرور، خودمحور، ریاست طلب، دروغ گو، 
تیغ زده، متمایل به غرب و مخالف جریان مکتبی بود )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1360/3/30، صص 13-3۴؛ 1360/3/31، صص 13-

صالح پرگاری  
فواد پورآرین  | مصطفی جوان



1۵
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

۴1؛ مظفر، 1378، صص 128-129؛ مهدوی کنی، 1387، صص 226-225(.
ویژگی ها و شاخص های نخست وزیر در دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس با بنی صدر 
و نمایندگان هم سو با او متفاوت بود. از دیدگاه اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری 
اساس  متعهدبودن،  و  بودن، مسلمان بودن  امام  پیرو خط  اسالمی(، شاخص هایی چون 
انتخاب نخست وزیر بود. آن ها به دنبال نخست وزیری با ویژگی های مکتبی و انقالبی، 
نداشتن وابستگی فکری به غرب، مقتدر و مستقل از ریاست جمهوری بودند )جمهوری 
اسالمی، 1359/5/2، ص1(. آیت اهلل بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسالمی نیز ویژگی های 
نخست وزیر موردتأیید حزب را با تأکید بر انقالبی گری و تعهد چنین بیان می کند: »آن چه 
این است که نخست وزیر و وزراء  است،  متعهدانه مطرح  به عنوان تشکیالِت  ما  برای 
باید مسلمان، متعهد، جوان، پرتحرک، انقالبی و هماهنگ باشند...« )جمهوری اسالمی، 

1359/5/9، صص 1 و 16(.
درمقابْل بنی صدر معتقد بود شخصی باید عهده دار مسئولیتی شود که علم و تجربۀ 
کافی، و مدیریت و توانایی کار در آن مسئولیت را داشته باشد و درواقع ترکیبی از تخصص 
و تعهد را باهم داشته باشد. او دراین باره می نویسد: »علم بیرون از دین نیست. ما مسلمان ها 
معتقدیم اسالم عین علم است و در اسالمِ ما شرط مسئولیت علم است؛ نمی توان بدون علم 
عهده دار مسئولیت شد... . چگونه بیاییم سرنوشت کارهای بزرگ کشور را به کسی بسپاریم 
که علم و تجربه ندارد و تنها دْل خوش بداریم که این ها مکتبی هستند. اساساً آدم مکتبی 
که علم و تجربه نداشته باشد، خود را داوطلب مقام نمی کند و اگر کرد به این دلیل است 
که چون سرمایۀ دیگری نداشته این مکتب بینوا را سرمایۀ خود قرار داده است« )بنی صدر، 

1359، ج2، صص 57-56(.
بنی صدر برای انتخاب نخست وزیر ویژگی های زیر را مدنظر داشت: »مکتبی، قاطع و 
جوان، دارای قابلیت و خوش سابقه بودن، توانایی مدیریت و ادارۀ دولت، داشتن تجربه و 
تخصص، هماهنگی با رئیس جمهور و مجلس، معتقد به قانون اساسی، مستقل بودن و عدم 
وابستگی به حزبی خاص« )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 

اسالمی، 1359/5/20، صص 20-19(.
با مطرح شدن انتخاب نخست وزیر، امام خمینی رهبر انقالب نیز در دیدار با اعضای 
شورای عالی قضایی، معیارهای انتخاب نخست وزیر و دولت را اعالم کرد و ازجمله تأکید 
کرد که نخست وزیر و کابینه باید صددرصد انقالبی، مکتبی و قاطع باشند )جمهوری 

اسالمی، 1359/۴/30، ص12(.
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۴. کاندیداهای نخست وزیری
کاندیدای اوِل بنی صدر برای نخست وزیری حجت االسالم سیداحمد خمینی فرزند رهبر 
انقالب اسالمی بود. بنی صدر طی نامه ای به امام، سیداحمد خمینی را برای نخست وزیری 
پیشنهاد کرد؛ ولی امام خمینی با این درخواست موافقت نکرد )انقالب اسالمی، 1359/5/1، 
ص1؛ صحیفۀ امام، 1378، ج13، ص56(. برطبق اصل 12۴ قانون اساسی رئیس جمهور 
موظف بود فرد مدنظر خود به عنوان نامزد نخست وزیری را به مجلس معرفی کند. به نظر 
می رسد اقدام بنی صدر در ارسال نامه به امام خمینی با هدف درمقابل عمل انجام شده 
قراردادن مجلسی بود که اکثریت آن در اختیار حزب مخالف او قرار داشت. درصورتی که 
امام خمینی با پیشنهاد بنی صدر موافقت می کرد، مجلس نیز باتوجه به والیت پذیری از امام 
چاره ای جز پذیرفتن نداشت؛ هم چنین، احترامی که نمایندگان برای امام و بیت ایشان قائل 
بودند جلوی انتقادات نمایندگاِن مجلس از دولت را می گرفت. پس از درخواست بنی صدر 
از امام در موافقت با انتخاب احمد خمینی، اکبر پرورش نایب رئیس مجلس در نطق پیش از 
دستور از بنی صدر درخواست کرد تا طبق اصل 12۴ فرد مدنظر خود برای نخست وزیری 
را به مجلس معرفی کند و مجلس را در محظوریت1 و روبه روی امام قرار ندهد )صورت 

مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/1، ص1۴(.
پس از مخالفت امام با نخست وزیری سیداحمد خمینی، حزب جمهوری اسالمی 
که دربرگیرندۀ اکثریت نمایندگان مجلس بود، طی جلسه ای در دفتر مرکزی حزب، با 
حضور نمایندگان دفاتر خود در سراسر کشور، با بحث روی کاندیداتوری فارسی، رجایی 
و میرسلیم، درنهایت جالل الدین فارسی را به عنوان گزینۀ اول برای نخست وزیری انتخاب 

کرد )جمهوری اسالمی، 1359/5/2، ص7(.
میرسلیم سرپرست  سیدمصطفی  موردتأیید حزب،  کاندیداهای  میان  در  بنی صدر 
شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور را انتخاب و به مجلس معرفی کرد )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/5، ص27(. بنی صدر 
در گفت وگویی تلویزیونی، ضمن برشمردن دالیل خود برای انتخاب میرسلیم به عنوان 
نخست وزیر، اعالم کرد که به میرسلیم حسن نظر دارد و او می تواند معرف هماهنگی 
و تفاهم بین رئیس جمهور و دولت باشد؛ درحالی که دیگران این خصوصیت را ندارند 

)انقالب اسالمی، 1359/5/5، صص 2-1(.
در  را  بنی صدر  توسط  نخست وزیری  کاندیدای  به عنوان  انتخابش  علت  میرسلیم 
قابلیت های اجرایی، دانش و تجربۀ خویش در امور مطرح می کند. او دراین باره می گوید: 
»بنی صدر نمی خواست کسی را معرفی کند که توانایی و دانش الزم را نداشته باشد و  1.  تنگنا؛ گرفتاری؛ الزام.

صالح پرگاری  
فواد پورآرین  | مصطفی جوان



17
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

اجراییات کشور را که مسئولیت نخست وزیر بود به فردی بی لیاقت بسپارد؛ چون به فکر 
شهرت خودش هم بود« )میرسلیم، مصاحبه، 97/1/12(. میرسلیم هم چنین علت معرفی اش 
بین مجلس و  تفاهم  ایجاد  با هدف  او  به  اعتماد  را  ازطرف حزب جمهوری اسالمی 

رئیس جمهور مطرح می کند )انقالب اسالمی، 1359/5/22، ص10(.
اکثریت  مواضع  متوجهِ  میرسلیم  معرفی  برای  در مجلس  بنی صدر پس از حضور 
نمایندگان مبنی بر تمایل نداشتن به میرسلیم شد؛ درنتیجه از نمایندگان مجلس درخواست 
کرد که رأی اعتماد به میرسلیم را مسکوت بگذارند )صابری فومنی، 1360، ص3۴(. به نظر 
پیشنهادشدۀ حزب جمهوری  نامزدهای  با  بنی صدر  موافقت نکردن  به دلیل  که  می رسد 
)فارسی و رجایی( اکثریت نمایندگان مجلس نیز با نپذیرفتن میرسلیم به نخست وزیری 
به دنبال شخصی بارزتر و مقتدرتر از ایشان و تحمیل یکی از کاندیدای اول و دوم خود 
بودند. بنی صدر دربارۀ انتخاب نشدن میرسلیم ازطرف نمایندگان می نویسد: »بر سر آقای 
میرسلیم توافق شده بود؛ اما چون او گفته بود رویۀ دوئیت )دوگانگی( با رئیس جمهوری 
را در پیش نمی گیرد، به او رأی ندادند« )بنی صدر، 138۴، ص۴5(. بنی صدر دربارۀ یکی از 
علت های تمایل نداشتن نمایندگان در انتخاب میرسلیم می گوید: »در مجلس گفتند که بهتر 
از او ]میرسلیم هم[ بوده، اما آن ها )فارسی و رجایی( چون نمی توانستند با من تفاهم داشته 
باشند، آقای میرسلیم را معرفی کرده ام. من می خواهم بگویم که این درست نیست... آقای 
جالل الدین فارسی را خود معرفی کنندگان گفتند توانائی نخست وزیری ندارد و آقای رجائی 
را من گفتم ایشان خشک سر هستند؛ یعنی آنچه را که صحیح می داند راجع به آن حتی 
بحث را هم جایز نمی داند و درنتیجه همکاری او با رئیس جمهور از آن هم مشکل تر است« 
)جمهوری اسالمی، 1359/5/9، صص 1 و 12(. آیت اهلل بهشتی دربارۀ علت تمایل نداشتن 
نمایندگان به میرسلیم چنین اعالم کرد: »... برادری متدین و باایمان چون میرسلیم که من 
او را ازنظر تقوا درحدی می دانم که با کمال طیِب خاطر و اطمینان با او به جماعت به نماز 
می ایستم، به دلیل اینکه در دوسه مورد فقط کمی سست آمد که مواضعی که باید موضع]اش[ 
قاطع مکتبی باشد نبود، مجلس حاضر نشد به او رأی تمایل بدهد« )سرابندی، 1386، صص 

.)233-232
میرسلیم علت انتخاب نشدن به نخست وزیری را شناخت نداشتن نمایندگان از سوابق 
و فعالیت های او، کم تجربگی برخی نمایندگان در مدیریت سیاسی کشور، و مقابلۀ سیاسی 
برخی از نمایندگان غیرحزبی با حزب جمهوری می داند )میرسلیم، مصاحبه، 1397/1/12؛ 

انقالب اسالمی، 1359/5/22، ص10(.
خود  مدنظر  کاندیدای  به دنبال  نیز  رئیس جمهور  با  مردم  هماهنگی  دفتر  اعضاِی 
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بودند. در اول مردادماه 1359 اعضاِی دفتر هماهنگی مردم با رئیس جمهور در جلسه ای با 
تبادل نظر کاندیداهای خود را برای نخست وزیری معرفی کردند. آن ها تالش های حزب 
جمهوری اسالمی را به عنوان حزبی انحصارطلب و قدرت طلب، و حمایت های امام خمینی 
از این حزب را با هدف حذف تدریجی تفکر و بینش بنی صدر »به عنوان مزاحم اصلی« از 
قدرت مطرح کردند. اعضاء در این جلسه پیشنهادها و راهکارهای مختلفی را برای انتخاب 
نخست وزیر به بنی صدر مطرح کردند: »1. آقای بنی صدر با درنظرگرفتن سلیقه و خواستۀ 
حزب، نخست وزیر را به مجلس معرفی کند؛ 2. آقای بنی صدر بدون درنظرگرفتن سلیقه و 
خواستۀ حزب، حتی واکنش رهبری، نخست وزیر الیق و مورداعتماد خویش را به مجلس 
معرفی کند؛ 3. آقای بنی صدر ازمیان اشخاص مورداعتماد خویش فردی را انتخاب و معرفی 
کند و درصورت تأیید مجلس با مهره های کاردان و مورداعتماد، او را تقویت کند؛ ۴. آقای 
بنی صدر شخصی را در خارج از محدودۀ اطرافیان مورداعتماد خویش انتخاب و معرفی کند 
که ضمن برخورداری از حمایت مجلس از موضع نسبتاً مستقل دربرابر حزب جمهوری 
اسالمی برخوردار باشد؛ 5. آقای بنی صدر درحدود صالح و امکان، ضمن درمیان گذاشتن 
حقایق با مردم دربارۀ نخست وزیر آینده و دولت از خود سلب مسئولیت کند و این کار را 

برعهدۀ مجلس قرار دهد« )غائلۀ چهاردهم اسفند... ، 136۴، صص 298-295(.
سرانجام بنی صدر به این نتیجه رسید که بدون هماهنگی با خواسته های نمایندگان 
مجلس، امکان انتخاب نخست وزیر وجود ندارد؛ بدین منظور پس از بحث فراوان میان 
بنی صدر و نمایندگان مجلس مقرر شد تا هیئتی موسوم به »هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت 
نخست وزیر و وزرا«1 برای بررسی صالحیت و مقبولیت کاندیداهای نخست وزیری مأمور 
شود )انقالب اسالمی، 1359/5/6، ص1(. بدین ترتیب بنی صدر شرایط نخست وزیر و 
اسامی 1۴ نفر از کاندیداهای منتخب خود و حزب جمهوری اسالمی را برای بررسی 
صالحیت آن ها طی نامه ای به هیئت ویژه مطرح کرد که این نامه در مجلس قرائت شد 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/20، صص 
19-20؛ مارجا، آ.ن-3ش.س-۴(. بنی صدر پس از معرفی کردن کاندیداهای نخست وزیری 
مدنظرش مدعی شد افرادی که طرح سقوط جمهوری را تهیه کرده اند، بنای کارشان بر 
ایجاد اختالف است و طرحشان هم این است که نگذارند هیچ شخصی که بتواند همکاری 
و هماهنگی به وجود آورد، نخست وزیر شود. او در ادامه متذکر شد که این مخالفان به طرق 
مختلف به افراد مدنظر او هم چون سالمتیان، نوبری، حسن حبیبی، سحابی، کالنتری و 
میرسلیم حمله می کنند و از انتخاب آن ها به نخست وزیری جلوگیری می کنند )انقالب 

اسالمی، 1359/5/19، ص6(.

1.  این هیئت وظیفه داشت با ارتباط میان 

برای  را  اشخاصی  مقننه  و  مجریه  قوۀ  دو 

نخست وزیری معرفی کند که هم موردتأیید 

رئیس جمهور باشند و هم در مجلس زمینه ای 

داشته  منایندگان  متایل  رأی  کسب  برای 

باشند. در این هیئت ازطرف بنی صدر، آقای 

عبدالحسین جاللی، منایندۀ نیشابور معرفی 

شد و ازطرف مجلس حجت االسالم سیدعلی 

باهرن،  محمدجواد  حجت االسالم  خامنه ای، 

و  کاشانی  امامی  آیت الله  پرورش،  علی اکرب 

آیت الله محمد یزدی معرفی شدند. بنی صدر 

آقایان خامنه ای  انتخاب  به  را  اعرتاض خود 

حزب  در  آن ها  عضویت  به دلیل  باهرن،  و 

جمهوری اسالمی اعالم کرد و مجلس هم با 

کراهت موافقت کرد تا دو نفر فوق را حذف 

کند و یک مناینده ازجانب امام و یک مناینده 

این هیئت حضور  ازطرف رئیس جمهور در 

یابند؛ البته امام خمینی با انتخاب مناینده ای 

ازجانب خود مخالفت کرد )جمهوری اسالمی، 

13۵9/۵/8، ص11؛ فوزی، 1387، ج1، صص 

312-313(.ش
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در واکنش به این سخنان بنی صدر، آیت اهلل بهشتی، اتهامات واردشده به حزب جمهوری 
اسالمی را مبنی بر این که تالش دارد تا نخست وزیر از این حزب انتخاب شود رد کرد. بهشتی 
اصلی ترین موضوع در انتخاب نخست وزیر را رعایت حفظ معیارها )انقالبی، مکتبی، جوان 
و قاطع بودن( می دانست و مشکل به وجودآمده را در نبود توافق بین رئیس جمهور و حزب 
در تطبیق این معیارها بر افراد بیان می کرد )جمهوری اسالمی، 1359/5/21، صص 1 و ۴(.

سرانجام هیئتْ پس از بررسی کاندیداهای مطرح شده ازطرف بنی صدر و اعضاِی حزب 
جمهوری اسالمی، اسامی نهایی را به مجلس و رئیس جمهور اعالم کرد. در بین این افراد، 
رجایی بیشتر از دیگران مدنظر هیئت بررسی قرار گرفت )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 

علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/20، صص 22-20(.
بنی صدر در 18مرداد1359 رجایی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد. البته 
متن نامۀ معرفی نخست وزیر موجب ناخرسندی جمع زیادی از نمایندگان شد )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/19، صص 23-17(. 
متن این نامه به این قرار بود: »با استناد به شور هیئت منتخب و تمایلی که ازسوی آن مجلس 
محترم اظهار شده است، آقای محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر معرفی می کنم...« 
)صابری فومنی، 1360، ص66(. در همان روز روزنامۀ انقالب اسالمی در یادداشتی رجایی 
را نخست وزیر مجلس و نه رئیس جمهور و دارای دو ضعف اصلی سخت سری و نداشتن 
اطالع از وضع کشور عنوان کرد )انقالب اسالمی، 1359/5/18، صص 1 و 2؛ 1359/5/19، 
صص 1 و 12(. سرانجام، رجایی با 153 رأی موافق، 2۴ رأی مخالف و 19 رأی ممتنِع 
نمایندگان مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی 
مجلس اول شورای اسالمی، 1359/5/20، ص16(. بعدها بنی صدر با اذعان به اشتباه خویش 
در انتخاب رجایی، انتخاب او به نخست وزیری را به دلیل وضعیت بحرانی کشور، احتمال 
حملۀ نظامی عراق به ایران، و تحمیلی ازسوی حزب جمهوری اسالمی و امام خمینی اعالم 

کرد )بنی صدر، 1361، صص 195-196؛ بنی صدر، 1380، ص110(.
پس از انتخاب رجایی به نخست وزیری آشکار بود که رئیس جمهور و نخست وزیر 
به دلیل اختالفات اندیشه ای، سیاسی و عقیدتی قادر نیستند با یکدیگر همکاری کنند. 
چگونگی حکم انتصاب رجایی به عنوان نخست وزیر ازجانب رئیس جمهور، خود موجباتی 
از سوءتفاهمات را فراهم کرد. بنی صدر در حکم خود به رجایی اعالم کرد: »... باتوجه به 
جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگاِن محترم، به ِسمِت نخست وزیری جمهوری 

اسالمی ایران منصوب می شوید...« )مارجا، آ.و.2-1(.
درواقع بنی صدر با به کاربردن لفظ مبهم »جریان گزینش شما« به نوعی مشخص کرد که 

تعامل و تقابل بنی صدر با 
مجلس بر رس انتخاب ...



20
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

رجایی، نخست وزیر مدنظر او نبوده و بر او تحمیل شده است )بنی صدر، 1361، ص15(؛ 
چنان که چهار روز پس از امضای حکم بنی صدر اعالم کرد: اگر ببیند رجایی خط او را ندارد، به 
تمام مردم خواهد گفت که این دولْت دولت او نیست )جمهوری اسالمی، 1359/6/3، ص2(. 
همین موضوع موجب مباحثی طوالنی در میان نمایندگان مجلس شد و برخی از نمایندگان 
از این رفتار رئیس جمهور انتقاد کردند. در پاسخ به سخنان بنی صدر، محمد یزدی -یکی از 
اعضای هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت نخست وزیر- طی مصاحبه ای اعالم کرد: »این که 
عده ای می گویند که در انتخاب آقای رجایی الزام و اجباری وجود داشته، این طور نیست و 
این تعبیراْت اصولی و منطقی نمی باشد.« او در ادامه افزود: »رجایی یکی از 1۴ نفری بود که 
خودِ بنی صدر به هیئت بررسی معرفی کرده بود و هیئت نیز ایشان را از سایر نفرات شایسته تر 

دانست« )کیهان، 1360/3/13، ص1(.

۵. انتخاب کابینه
پس از انتخاب رجایی به نخست وزیری، اولین چالش جدی میان بنی صدر و رجایی و 
نمایندگان هم سو با آن ها در مجلس، دربارۀ انتخاب وزرای کابینه به وجود آمد. ابهامات 
موجود در حیطۀ اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر در قانون اساسی به تفسیرهای 
متفاوتی از حوزۀ اختیارات هریک منجر شده بود؛ هم چنین اختالفات اندیشه ای میان دو 

طرف به بحران پیش آمده دامن می زد.

۵. 1. اختالف حقوقی
قانون اساسی کشور باتوجه به فضای هیجانی انقالب و هم چنین نداشتن شناخت دقیق از 
معضالت اجرایی جامعه، توسط خبرگان قانون اساسی در 2۴آبان1358 به تصویب رسید. 
یکی از اشکاالت قانون اساسی درعین تفکیک قوا، نقص در تبیین وظایف، اختیارات و 
توزیع قدرت میان رئیس جمهور و نخست وزیر بود. براین اساس دو نهاد ریاست جمهوری 
اختیارات  و  وظایف  سلسله مراتب،  صالحیت ها،  تفکیک  ازلحاظ  نخست وزیری  و 
نمی توانستند با یکدیگر هماهنگ باشند و هرکدام از دو طرف تفسیری از قانون اساسی 

داشتند که موردقبول طرف مقابل نبود و این امر باعث اختالف شده بود.
نمونۀ بارز این رویکرد قانون اساسی، انتخاب وزرا با سه تصویب )رئیس جمهور، 
نخست وزیر و مجلس( بود که با مخالفت هریک از این نهادها امکان ردشدن وزیر وجود 
داشت. طبق اصل 133 قانون اساسی )قبل از بازنگری(، صالحیت گزینش و پیشنهاددادن 
وزیران با نخست وزیر بود و در مرحلۀ بعد وزیران انتخابی می بایست به تأیید رئیس جمهور 
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می رسیدند و رئیس جمهور نیز باید این وزیران را برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان، به 
مجلس معرفی می کرد؛ ولی طبق قانوْن نخست وزیر شخصیتی مستقل معرفی شده بود که 

رئیس دولت بود و باید درمقابل اعضای دولت پاسخگوی مجلس باشد )اصل 13۴(.
به موجب اصل 113 مسئولیت های مهمی به رئیس جمهور واگذار شده بود: »پس از مقام 
رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی 
و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری 
مربوط می شود، برعهده دارد.« طبق این اصل که ابهامات بسیاری برای سایر قوا به وجود 
آورده بود، تقریباً تمام امور کشور به جز اموری که به رهبری مربوط می شد به رئیس جمهور 

ارتباط پیدا می کرد.
طبق اصل 133 نصب اعضای قوۀ مجریه منوط به موافقت رئیس جمهور بود؛ ولی 
طبق اصل 13۴ اِعمال ریاست قوۀ مجریه عماًل از او سلب شده بود و جز دربارۀ موافقت 
با عزل وزیر به پیشنهاد نخست وزیر )اصل 136( و حق نظارت قانونی بر مصوبات هیئت 
وزیران )اصل 126( قانون گذار اختیار دیگری را برای رئیس جمهور لحاظ نکرده بود. بنابه 
گفتۀ هاشمی رفسنجانی تجربۀ سال ها دیکتاتوری در ایران و ترس از وقوع مجدد تمرکز 
قدرت در یک شخص، موجب گرایش قانون گذاران به چنین شیوه ای شده بود )هاشمی 

رفسنجانی، 138۴، ص320(.
به موجب اصل 13۴، نخست وزیر ریاست هیئت وزیران را برعهده داشت و بر کار 
آنان نظارت داشت و با همکاری وزیران قوانین را اجرا می کرد و دربرابر مجلس مسئول 
اقدامات وزیران بود. قانون گذاران این ریاست را از مقام مافوق آنان، یعنی رئیس جمهور 
سلب کرده بود و اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود کاماًل مستقل از رئیس جمهور 
عمل می کردند. براساس اصل 127، رئیس جمهور فقط حق داشت در جلسۀ هیئت وزیران 
حضور داشته باشد و تنها ازطریق اصل 126 حق داشت بر مصوبات هیئت وزیران نظارت 
قانونی داشته باشد )قانون اساسی جمهوری اسالمی... ، 1368، صص 99-101(. بنی صدر 
که به درستی متوجهِ این موضوع شده بود می نویسد: »...در این قانون اساسی، رئیس جمهور 
کاره ای نیست و اختیاری نداره. قدرت را هم مثل گوشت قربانی تقسیم کرده اند و هر 
کس می تونه}می تواند{ دیگری را فلج بکند« )بنی صدر، 1380، ص102(. بنی صدر در 
مجلس خبرگان قانون اساسی هم، چنین روزی را پیش بینی کرده بود که بعداً اختالف 
میان رئیس جمهور و نخست وزیر به وجود خواهد آمد )بنی صدر، 1380، ص109(. او 
دراین باره می نویسد: »من به بهشتی گفتم: گوشت قربانی می کنید، هم تقسیم قدرت می کنید. 
این قدرش مال رئیس جمهور، این قدرش مال نخست وزیر، این قدرش مال مجلس باشد. 
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این رژیم است که شما دارید درست می کنید؟! این کار بحران درست می کند. شما یا بنا را 
بگذارید به اختیار با رئیس جمهور و مجلس و نخست وزیر را بکنید تابع رئیس جمهور؛ یا 
بنا را بگذارید به مجلس و نخست وزیر و رئیس جمهور را بکنید تشریفاتی. گفتم: آقا این که 
شما درست کرده اید اگر ناهماهنگی بین رئیس جمهور و نخست وزیر بشود، به هم می خورد« 

)مظفر، 1378، ص102(.
بنابه اصل 135 قانون اساسی نخست وزیر تا زمانی که مورداعتماد مجلس بود در 
سمت خود باقی می ماند. به عالوه چنانچه بین نخست وزیر و وزیران هماهنگی وجود 
نمی داشت، نخست وزیر قادر نبود به تنهایی وزیر را عزل کند؛ زیرا برای این عزل موافقت 
رئیس جمهور الزم بود. چنانچه وزیر با رئیس جمهور هماهنگ و با نخست وزیر ناهماهنگ 
انجام وظایف ریاسِت هیئت وزیران هماهنگی کند  بود، نخست وزیر نمی توانست در 
)هاشمی رفسنجانی، مصاحبه، »احیاء نخست وزیری«، 139۴/1/31(؛ بنابراین اصول مذکور 
باعث بروز اختالف میان دو طرف شده بود و هرکدام طبق قانون و اختیارات معین شده در 

آن خود را محق می دانستند.
رجایی براساس برداشت خود از قانون اساسی، نخست وزیر را منحصراً درمقابل مجلس 
مسئول می دانست و هیچ مسئولیتی و حتی اختیاری را درقبال تصمیمات هیئت وزیران متوجِه 
رئیس جمهوری نمی دانست )صابری فومنی، 1360، صص 216-219(. درمقابل بنی صدر، 
مسئولیت نخست وزیر درقبال مجلس را منافات با مسئولیت رئیس جمهور نمی دانست و 
بر این باور بود که رئیس جمهور به دادن تذکر به نخست وزیر و وزرا برای برحذرداشتن 
از انجام اعمال خالف قانون مکلف است )بنی صدر، 138۴، ص21۴(. رجایی به بنی صدر 
پیشنهاد می داد که جلسات دولت نزد رئیس جمهور برگزار شود، ولی رئیس جمهور در این 
جلسه صرفاً حق ریاست دارد و مسئولیتی ندارد )صابری فومنی، 1360، صص 221-220(. 
بنی صدر معتقد بود که اگر رئیس جمهور ریاست هیئت وزیران را عهده دار شود، مسئولیت 
ادارۀ هیئت وزیران از عهدۀ نخست وزیر ساقط است )بنی صدر، 138۴، ص225(. در خالل 
این کشمکش های حقوقی، دو طرف بدون عقب نشینی و آشکارا همدیگر را به بی اطالعی 
از قانون اساسی و اجرای آن متهم می کردند )صابری فومنی، 1360، صص 217 و 221؛ 
بنی صدر، 138۴، ص225(. درمجموْع این نواقص حقوقِی توزیِع قدرت در قانون اساسی 

باعث بروز اختالف میان رئیس جمهور و نخست وزیر و همکاری نکردن آن ها شد.1

۵. 2. اختالف اندیشه ای در انتخاب وزیران کابینه
دیدگاه و بینش رئیس جمهور و نخست وزیر دربارۀ انتخاب اعضاِی کابینه متفاوت بود. 

1. کاستی های قانون اساسی سال 13۵8 و 

طی  در  امور  پراکندگی  از  ناشی  اشکاالت 

یک دهه باعث شد تا در بهار سال 1368 

منایندگان مجلس شورای اسالمی طی نامه ای 

طریق  ارائۀ  درخواست  امام خمینی،  به 

را  اساسی  قانون  در  نظر  تجدید  با هدف 

مطرح کنند که امام نیز با درخواست آنان 

موافقت کرد. در قانون اساسی جدید مقام 

به  اختیاراتش  و  شد  حذف  نخست وزیر 

رئیس جمهور داده شد )مدنی، 1369، ج3، 

ص۴17(.
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بنی صدر معتقد بود شخصی باید وزیر شود که ترکیبی از تخصص و تعهد را باهم داشته باشد 
)بنی صدر، 1359، صص 56-57(. بنی صدر به دنبال آن بود تا با به کارگیری تمام جناح های 
سیاسی، کابینه ای هماهنگ و نه صرفاً از یک حزب خاص تشکیل شود. او دراین باره 
می نویسد: »دولت باید معرف همۀ جامعه باشد و نه صرفاً معرف حزب جمهوری؛ و دولت 
باید مستقل از تصمیمات حزب عمل کند« )انقالب اسالمی، 1359/5/6، ص2(. رجایی و 
اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری اسالمی( مخالف شکل گیری کابینه ای مختلط 
بودند و تشکیل کابینه ای مکتبی و یکدست از انقالبیون هم سو با دیدگاه های خویش را 
خواستار بودند )کیهان، 1359/5/16، ص3(. رئیس جمهور به خوبی متوجهِ این قضیه شده 
بود که اگر دولت صرفاً از یک جریان خاص )حزب جمهوری اسالمی( تشکیل شود، آن 
جریان سیاسی، قدرت را به صورت انحصاری در دست خواهد گرفت و امکان هماهنگی 

و همکاری با آن وجود نخواهد داشت.
با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه، امام خمینی طی سخنانی در 1359/۴/29 ضمن 
اعتراف به اشتباهات گذشته در انتخاب دولت موقت، به نقد آن دولت پرداختند. ایشان 
ضمن توصیه به نمایندگان مجلس معیارهایی چون: »تدین، صددرصد انقالبی، مکتبی و 
قاطع« را برای انتخاب اعضای کابینه واجب و الزم دانستند و در ادامه گفتند: »ما نمی توانیم 
تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان می خواهند با آن مغزهایی که در اروپا تربیت شده است 
درست بکنند. ما می خواهیم اسالم را ]پیاده[ بکنیم... این اشخاصی که انقالبی نیستند باید 
در رأس وزارت خانه ها نباشند و آقای بنی صدر باید امثال این ها را معرفی به مجلس نکند و 
اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ اعتنا نکند؛ ااّل این که وزیری باشد که کارآمد باشد؛ اسالمی 
باشد؛ مسامحه کار نباشد؛ انقالبی باشد تا یک مملکتی دستمان باشد« )صحیفۀ امام، 1378، 
ج13، صص ۴6-52(. برخی از نمایندگان از نخست وزیر می خواستند که در انتخاب وزرا 
بیشتر دقت کند و در انتخاب کابینه کوچک ترین تعللی درزمینۀ معیارهای مشخص شده 
ازجانب امام نداشته باشد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 

اسالمی، 59/6/2، ص16(.
رجایی بالفاصله پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، به دلیل اختالف فکری با بنی صدر 
بدون مشورت با ایشان و با مشورت نهادها و نیروهای هم فکر انقالبی به انتخاب اعضای 
کابینه ای یکدست با ویژگی های مکتبی، انقالبی و مقلد امام خمینی بودن پرداخت )جمهوری 
اسالمی، 1359/5/23، ص1۴(. انتخاب چنین کابینه ای یکدست به خوبی اتحاد اکثریت 

نمایندگان مجلس با نخست وزیر و بی توجهی به خواسته های بنی صدر را نشان می دهد.
رجایی پس از انتخاب کابینه، در روز اول شهریور با امام دیدار کرد و دربارۀ روند 
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انتخاب یکدست اعضاِی کابینه از نهادهای انقالبی توضیحاتی به اطالع ایشان رساند )کیهان، 
1359/6/2، ص15(. او سپس در مالقات با بنی صدر، فهرست 20 نفر از وزرایی را که 
برگزیده بود به ایشان اعالم کرد )مارجا، آ.ن-3-290ش.س-1(. باتوجه به اختالف اندیشه ای 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/6/11، ص20(، 
مشورت نکردن رجایی با بنی صدر در انتخاب اعضایِ کابینه و به ویژه انتخاب این افراد از 
نهادهای انقالبی و حزب جمهوری اسالمی )بنی صدر، 138۴، صص 26-63(، هم چنین 
ناتوانی، ناکارآمدی و رفتارِ مخرِب برخی از وزرای پیشنهادی )بنی صدر، 1359، صص 
202-203؛ انقالب اسالمی، 1359/6/27، ص1( بعضی از این وزرا موردتأیید بنی صدر 

قرار نگرفتند.
پس از این جلسه، رجایی درمقابل پرسش خبرنگاران مبنی بر زمان معرفی کابینه گفت: 
معلوم نیست و بنی صدر نیز گفت: دربارۀ تأیید یا رد فهرست کابینه، موضوع برمی گردد 
به اصل قضیه و دربارۀ اصل قضیه هم قرار است فعاًل سکوت کند تا ببیند چه می شود 
)جمهوری اسالمی، 1359/6/3، ص12(. او در ادامه افزود: »فرض این است که دولْت 
دولِت رئیس جمهور است و ]رئیس جمهور[ تمام ابزار کار را در اختیار دارد... اگر چنانچه 
دیدم این دولْت دولتی است که خط من را ندارد و ]چون[ مردم از من خواسته اند، من باید 

به مردم بگویم که این دولْت دولت من نیست« )جمهوری اسالمی، 1359/6/3، ص12(.
بنی صدر پس از مشاهدۀ فهرست پیشنهادی کابینه، دو نامۀ متفاوت در 3شهریور1359 
خطاب به رجایی نوشت )بنی صدر، 138۴، ص6۴(. در نامۀ اول با لحنی مالیم تر اعالم 
کرد که به جز وزرای دفاع و کشور، به دلیل حساسیت وضع کشور دربارۀ سایر وزرا کاری 
ندارد؛ ولی در نامۀ دوم که مفصل تر )چهار صفحه( و با لحنی تندتر بود، اعتراض خود را 
به چگونگی گزینش وزرا و بی تجربگی و ناتوانی آن ها اعالم کرد. از ادبیات موجود در نامۀ 
بنی صدر به رجایی می توان به عمق اختالف و بی اعتمادی موجود بین دو طرف پی برد. 
بنی صدر در این نامه، دائماً درصدد است تا نارضایتی خود را از نخست وزیری رجایی و 
درعین حال جریان پشت رجایی -که احتماالً حزب جمهوری اسالمی باشد- اعالم کند 

)مارجا، آ.ن.س-290.ش.س.1(.
رجایی در روز 5شهریور1359، طی نامه ای در پاسخ به بنی صدر، شدیداً به مواضع 
او درقبال فهرست پیشنهادی کابینه و مخالفت هایش با نخست وزیر واکنش نشان داد. او 
دراین باره نوشت: »نامۀ چهارصفحه ای موّرخ سوم شهریور 59]13[ جناب عالی را به دقت 
خواندم. از مقدمۀ آن چنین برمی آید که آقای رئیس جمهور در مذاکره با هیئت همکاری 
مجلس با رئیس جمهور در تعیین صالحیت رئیس دولت که درنتیجه به تعیین و معرفی 
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نخست وزیر ازطرف جناب عالی منجر شد، نوعی عقب نشینی مصلحتی کرده اند و اینک 
پشیمان شده و تصمیم به ایستادگی گرفته اند و درنتیجه تشکیل دولت و معرفی آن به مجلس 
را به تأخیر انداخته اند. تقصیر ملت منتظر چیست؟... تهمت هایی که در نامه و مذاکرات 
حضوری نسبت به وزرای انتخابی روا داشته اید، برای یک مسلمان متعهد قابل تحمل نیست 
و من شما را از اینکه این چنین برخوردهایی داشته و خود را دارای خط توحیدی می دانید، 
برحذر می دارم... جناب عالی دکترای اقتصاد را بی تجربه، و کارکشته در کار و کسب و اهل 
مطالعه و مطلع در امور اقتصادی داخل کشور را )به خاطر نداشتن مدرک( بی علم می خوانید. 
یکی را از اصحاب برادر آقای هاشمی و دیگری را دشنام گوی و... ]می خوانید[. برادرمان 
رئیس جمهور با گفتن »من سکوت می کنم« و به خصوص »با وزرای تو کار ندارم«، احساس 
می کنند شاید ازاین پس باید بقیۀ دوران ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی به کارهای 
خاصی بپردازند؛ زیرا مجلس ناظر بر اعمال وزراست و مردم ازطریق مجلس شورای 
اسالمی با وزرا ارتباط قانونی پیدا می کنند. آقای رئیس جمهوری ناگزیر باید به اصول 122 

تا 129 و آنگاه به اصل 121 توجه فرمایند...« )مارجا، آ.و.۴-1(.
با شدت گرفتن تنش میان بنی صدر و رجایی، بنی صدر طی نامه ای به امام خمینی به 
اختالفاتش با نخست وزیر دربارۀ اجرانشدن معیارهایش در انتخاب وزیران اشاره کرد و 
نوشت: »با آقای رجایی بسیار صحبت کردم و فرمایشات شما را که باید باهم تفاهم کنید و 
همه خدمتگزار اسالم باشید و تضعیف هیچ ارگانی نه رئیس جمهوری و نه مجلس به سود 
کشور نیست، ]به ایشان[ گفتم. معلوم شد اعضای هیئت وزیران ]هم[ مثل خود نخست وزیر 
الیتغیرند.« بنی صدر در خاتمۀ نامۀ خود از امام خمینی درخواست کرد تا هر تصمیمی را که 
صالح می داند اعالم کند تا او اجرا کند )بنی صدر، 138۴، ص71(. امام خمینی نیز در جواب 
بنی صدر یادآور شد: »این جانب دخالت در این امور نمی کنم. موازین همان بود که کراراً 
گفته ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقالب و مدیر و 

مدبر و فعال انتخاب کنند« )صحیفۀ امام، 1378، ج13، ص175(.
اصالح شدۀ  فهرست  بنی صدر  به  نامه ای  طی  مجدداً  8شهریور1359  در  رجایی 
جدیدی از وزرای پیشنهادی را به اطالع بنی صدر رساند. در فهرست دوم براساس آنچه که 
رئیس جمهور درخواست کرده بود، برای وزارت کشور ازبین ناطق نوری و مهدوی کنی، 
ناطق نوری حذف شده بود و برای وزارت دفاع نیز فردی معرفی نشده بود. رئیس جمهور 
باوجوداین که اعالم کرده بود فقط دربارۀ وزارت کشور و دفاع نظر دارد، ولی همچنان دربارۀ 
دیگر وزرا نیز نظر داشت؛ چنان که در ذیل نامۀ رجایی می نویسد: »قرار بود وزرای دیگر 

انتخاب کند که نکرده است« )مارجا، آ.ن-2ش.س-3(.
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باتوجه به نبود توافق میان بنی صدر و رجایی و اختالف به وجودآمده میان این دو در 
انتخاب وزرا و هم چنین دخالت نکردن امام خمینی در انتخاب کابینه، بنی صدر طی نامه ای 
در 9 شهریور به مجلس نظر خود را دربارۀ وزرای پیشنهادی رجایی و علت مخالفتش با 

برخی از وزیران اعالم کرد و تصمیم نهایی را برعهدۀ مجلس گذاشت )مارجا، آ.و.8-1(.
به همین دلیل بازهم بحث همکاری و حضور مجلس برای حل این مشکل مطرح شد. 
بدین منظور، چندین نشست بین رئیس جمهور و نخست وزیر با حضور عده ای از نمایندگان 
مجلس، اعضای جامعۀ روحانیت مبارز، سیداحمد خمینی و افراد کاندیدای وزارت، برای 
رفع سوءتفاهم ها و نزدیک کردن دیدگاه ها در انتخاب کابینه برگزار شد که نتیجۀ مهمی دربر 

نداشت )هاشمی رفسنجانی، 138۴، ص193(.
به  نامه ای  طی  شهریور   15 در  بنی صدر  فراوان  بررسی  و  بحث  پس از  سرانجام 
رئیس مجلس شورای اسالمی اسامی 1۴ نفر از فهرست 20نفرۀ پیشنهادی کابینۀ رجایی 
را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد )مارجا، آ.ن-3ش.س-۴(. بنی صدر با 
6 نفر از وزرای مدنظر رجایی که از منتقدان و مخالفان جدی اش بودند مخالفت کرد؛ 
یعنی اکبر پرورش )آموزش وپرورش(، محسن نوربخش )اقتصاد(، سیداسماعیل داوودی 
)برنامه وبودجه(، میرحسین موسوی )امور خارجه(، احمد توکلی )کار(، اصغر ابراهیمی 
)نفت( )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/6/16، 

صص 19-18(.
هاشمی رفسنجانی دو نامۀ متفاوت رئیس جمهور و نخست وزیر برای معرفی اعضاِی 
و  رئیس جمهور  میان  به وجودآمده  اختالف  باتوجه به  کرد.  قرائت  را  مجلس  به  کابینه 
نخست وزیر، نمایندگان موافق و مخالف، هریک نظرات خود را مطرح کردند. برخی از 
نمایندگان از چگونگی ارسال نامه های جداگانۀ متفاوت و نبود وحدت میان بنی صدر و 
رجایی در معرفی برخی از وزرای کابینه، هم چنین رعایت نکردن اصل 133 و 13۴ قانون 
اساسی توسط رئیس جمهور و نخست وزیر ناراحت شدند و نظرات خود را مبنی بر رعایت 
قانون اساسی و معرفی اعضاِی کابینه مطرح کردند. در خاتمۀ این جلسه رئیس مجلْس 
هاشمی رفسنجانی از نخست وزیر و رئیس جمهور درخواست کرد تا یک فهرست واحد 
را که به تأیید هر دو نفر رسیده باشد تنظیم کنند و به مجلس ارسال کنند )صورت مشروح 

مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/6/16، صص 32-18(.
در زمانی که تنش لفظی میان رئیس جمهور و نخست وزیر ادامه داشت نمایندگان 
مجلس در جلسات 18 و 19شهریور1359 بحث دربارۀ برنامۀ دولت و اعضاِی دولت 
را آغاز کردند. در جلسات مذکور نخست وزیر به دفاع از دولت خویش دربرابر اتّهامات 
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بنی صدر پرداخت و نمایندگان موافق و مخالف1 نیز دربارۀ برنامۀ پیشنهادی دولت و وزرای 
معرفی شده به تفصیل صحبت کردند. مهم ترین محورهای صحبت نمایندگان مخالف کابینه 
عبارت بود از: برنامه نداشتن نخست وزیر برای کابینه؛ ابهام دربارۀ تعداد وزرا؛ کلی بودن برنامۀ 
دولت و نداشتن نظم و انسجام عمومی در طرح آن؛ انتخاب وزیران از یک حزب خاص 
]حزب جمهوری اسالمی[ و انتخاب نکردن وزیران از سایر جناح ها و احزاب سیاسی؛ 
نامشخص بودن حدود اختیارات وزیران؛ مشکل هماهنگی ]مجلس و نخست وزیر[ و 
تفاهم با رئیس جمهور؛ نداشتن برنامه در ادغام نهادهای انقالبی و مکتبی ]ادغام کمیته ها در 
ارتش، ادغام دادگاه های انقالب در دادگستری و...[ در تحت حاکمیت دولت؛ نداشتن برنامۀ 
روشن در امور اقتصادی و قضایی و آموزش عالی. مهم ترین محورهای صحبت نمایندگان 
موافق کابینه عبارت بود از: برنامه داشتن نخست وزیر برای کابینه؛ انتخاب وزرای در خط 
امام، معتقد به والیت فقیه، دین و انقالب؛ انتخاب وزرای متخصص و متعهد؛ حمایت از 
مستضعفان؛ مبارزه با استکبار )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 
اسالمی، 1359/6/18، صص 20-29؛ 1359/6/19، صص 17-32؛ هاشمی رفسنجانی، 

138۴، صص 208-207(.
نمایندگان مجلس پس از شنیدن سخنان نمایندگان موافق و مخالف دربارۀ کاندیداهای 
پیشنهادشده، رأی خود را اعالم کردند. درنهایت دولت رجایی با 169 رأی موافق، 1۴ رأی 
مخالف و 10 رأی ممتنع رسمیت یافت )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس 

اول شورای اسالمی، 1359/6/19، ص38(.

6. موضوع تکمیل کابینه
پس از انتخاب 1۴ نفر از اعضاِی کابینه، رجایی تصویب بقیۀ اعضای کابینه را منوط به نظر 
بنی صدر اعالم کرد )کیهان، 1359/6/22، ص3(. دولت رجایی در حالی تشکیل شد که 
برخی از مهم ترین وزارت خانه ها بدون وزیر بودند. رجایی برای تکمیل بقیۀ اعضاِی کابینه، 
طی بازۀ زمانی 29شهریور1359 تا عزل بنی صدر در 30خرداد1360 افرادی را به عنوان 
وزیر به بنی صدر معرفی کرد که بنی صدر عده ای از آن ها را تأیید و عده ای دیگر را رد 
کرد. معرفی و انتخاب کم دردسر محمدجواد تندگویان برای وزارت نفت، موسی خیر 
به عنوان وزیر مشاور و سازمان برنامه و بودجه )59/7/3(، محمد میرمحمدصادقی برای 
وزارت کار، ابراهیم احدی برای وزارت دادگستری )59/8/1۴( و محمدجواد باهنر برای 
وزارت آموزش وپرورش )59/9/۴( در حالی انجام شد )مارجا، آ.ن-3-290.ش.س-1۴؛ 
مارجا، آ.ن-3.ش.س-10( که انتخاب حسین کاظم پور اردبیلی و حسین نمازی برای 

کابینه  مخالف  و  موافق  منایندگان   .1

محمدجواد  موافقان:  از  بودند  عبارت 

رشافت، علی اصغر باغانی، سیدحسن آیت، 

سیدعلی خامنه ای، و عبداملجید معادیخواه؛ 

و مخالفان: رضا رمضانی خورشیددوست، 

محمد محمدی، کاظم سامی، محمدمهدی 

جعفری، علی گل زادۀ غفوری.
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وزارت خانه های بازرگانی، و اقتصاد و دارایی )1359/12/20( و نهایتاً میرحسین موسوی 
از  بنی صدر  عزل  بعداز  و   )1360/۴/1۴( در  درنهایت  -که  امور خارجه  وزارت  برای 
و  نخست وزیر  میان  موردمناقشه  موضوعات  از  یکی  به  شد-  وزیر  ریاست جمهوری 

بنی صدر تبدیل شده بود )مارجا، آ.ن-32ش.س-13؛ مارجا، آ.ن-۴-290.ش.س-5(.
مخالفت های میان بنی صدر و رجایی بر سر تعیین وزرای باقی ماندۀ کابینه باعث شد 
تا نمایندگان مجلس باتوجه به شرایط مخاطره انگیز جنگ تحمیلی، موضوع گروگان گیری 
و وضعیت نامساعد اقتصادی و سیاسی کشور تکمیل کابینه را خواستار شوند )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/7/3، ص20(. نمایندگان 
مجلس طی نامه ای به امام که آن را اکبر پرورش نایب رئیس در مجلس قرائت کرد از 
رئیس جمهور و رئیس دولت درخواست کردند تا با حفظ وحدت و تفاهم با یکدیگر 
گفت وگو کنند و در تکمیل کابینه بکوشند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس 

اول شورای اسالمی، 1359/8/۴، ص20(.
طبیعی بود میان رئیس جمهور و اکثریت مجلس که به طور جدی با اندیشه و دیدگاه های 
افراد  نیاید. پس از معرفی  انتخاب وزرا به وجود  یکدیگر اختالف داشتند هماهنگی در 
پیشنهادی کابینه به مجلس، نمایندگان موافق و مخالف از جناح اکثریت و اقلیت نظرات خود 
را دربارۀ آن ها مطرح می کردند. نمایندگان مخالف، محمد میرمحمدصادقی )وزیر پیشنهادی 
کار(، و ابراهیم احدی )وزیر پیشنهادی دادگستری( را افرادی فاقد برنامه و شایستگی و 
سابقۀ مدیریتی در حوزۀ تخصصی مربوطه می دانستند. موافقان نیز این دو را افرادی مکتبی 
و انقالبی و کاردان می دانستند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 
اسالمی، 1359/8/1۴، صص 21-28(. هم چنین نمایندگان مخالف، محمدجواد باهنر )وزیر 
پیشنهادی آموزش وپرورش( را فردی فاقد برنامه و ازنظر قدرت اجرایی و مدیریت در حوزۀ 
این وزارت خانه ضعیف مطرح می کردند. نمایندگان موافق، باهنر را فردی متخصص و 
تحصیل کردۀ دانشگاه و حوزه و با سابقۀ اجرایی و مدیریتی در آموزش و پروش می دانستند. 
رجایی نیز در تأیید توان مدیریتی و تخصصی باهنر خود را شاگرد باهنر در دوران وزارتش 
]وزرات رجایی در آموزش وپرورش[ در آموزش وپرورش معرفی کرد. پس از ابراز نظرات 
نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادشده که ازلحاظ فکری و 
اندیشه ای با آن ها هم سو بودند با اکثریت آراء رأی اعتماد دادند )صورت مشروح مذاکرات 

جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/9/۴، صص 28-22(.
باتوجه به طوالنی شدن معرفی سه وزیر مهم دیگر، برخی از نمایندگان مجلس طی 
نطق های پیش از دستور، فقدان وزیران امور خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی را ضربه ای 
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به روابط خارجی، تجارت و اقتصاد کشور مطرح کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
آن ها  ص19(.   ،1359/11/6 ص18؛   ،1359/10/9 اسالمی،  شورای  اول  مجلس  علنی 
باتوجه به وضعیت جنگی کشور معرفی هرچه سریع تر وزیر خارجه را برای دفاع از جمهوری 
اسالمی در مجامع بین المللی و خنثی کردن تبلیغات رژیم عراق در جهان خواستار بودند 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/7/10، ص18؛ 
1359/11/18، ص19(. آن ها از رجایی و بنی صدر درخواست داشتند که »هرچه سریع تر 
بر سر انتخاب وزیر امور خارجه به توافق برسند« و سیاست خارجی کشور را در شرایط 
حساس جنگ بدون مسئول نگذارند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول 

شورای اسالمی، 1359/7/30، ص19؛ 1359/8/۴، ص18(.
تأییدنشدن چند تن از وزرای پیشنهادی توسط بنی صدر، باعث شد تا رجایی برای 
برخی از وزارت خانه ها )امور اقتصادی و دارایی، و بازرگانی( معاون وزیر و سرپرست 
تعیین کند. بنی صدر در تاریخ 25آبان1359 در نامه ای به رجایی ضمن اعتراض به این اقدام 
نخست وزیر تصریح کرد: »انتصابات هر وزارت خانه منحصراً از اختیارات قانونی وزیر مسئول 
آن است و چون شما وزیر مسئول وزارت خانه های بی وزیر نیستید، انتصابات شما مخالف 
قانون و بی اعتبار است« )مارجا، آ.ن-2ش.س-290(. هم چنین پس از انتصاب مدیرعامل 
جدید بانک ملی ایران ازسوی نخست وزیر، بنی صدر این اقدام رجایی را غیرقانونی اعالم 
کرد )مارجا، آ.ن-3ش.س-27(. رجایی در پاسخ به این نامۀ بنی صدر با تأکید بر اصل 1۴1 
قانون اساسی مبنی بر تصدی وزارت خانه های بدون وزیر توسط نخست وزیر نوشت: »اوالً، 
تعیین معاون ازطرف نخست وزیر در کدام قانون منع شده است؟ ثانیاً، طی نامه ای که شخصًا 
نوشته اید1، در وزارت خانه های بدون وزیر به نخست وزیر اجازۀ امضا داده اید؛ اگر قانونی 
است؟! که شما نوشته و ابالغ کرده اید و اگر خالف قانون است؟! به خود جناب عالی مربوط 
می شود« )مارجا، آ.ن-2ش.س-290(. الزم به ذکر است که بنی صدر با تصدی نخست وزیر 
در انتخاب معاون وزیر و سرپرست در برخی از وزارت خانه ها توافق نکرده بود. او طی 
نامه ای تنها »در حد امضای نامه و راه انداختن امور جاری و نه بیشتر، با تصدی رجایی 

موافقت کرده بود« )بنی صدر، 138۴، ص116(.
 133 اصل  و  مجلس2  داخلی  آیین نامۀ   181 مادۀ  به  استناد  با  مجلس  نمایندگان 
قانون اساسی طی نامه ای به مورخۀ 1359/8/12 از ریاست مجلس درخواست کردند تا 
نخست وزیر برای پاسخ به سؤال علل تأخیر در معرفی وزرای باقی ماندۀ کابینه، در مجلس 
حضور یابد )آشنایی با مجلس شورای اسالمی به ضمیمۀ کارنامۀ سال اول مجلس شورای 
اسالمی، 1360، ص۴7(. به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، رجایی در تاریخ 1359/10/2 

1. به نامۀ بنی صدر به رجایی در 1آبان 13۵9، 

اشاره دارد.

ظرف  در  باید  وزراء  هیئت  مادۀ 181:   .2

مدت ده روز ازطرف نخست وزیر به مجلس 

معرفی بشوند.
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با شرکت در جلسۀ علنی مجلس موضوعاتی را مطرح کرد. او با توضیح این که انتخابش 
به نخست وزیری با رضایت کامل رئیس جمهور نبوده است، به تشریح اقدامات خود برای 
انتخاب وزرای باقی مانده پرداخت. او در ادامۀ سخنانش افزود که برای سه وزارت خانۀ 
باقی مانده بیش از ده نفر را معرفی کرده است که با مخالفت رئیس جمهور روبه رو شده اند. 
رجایی هم چنین به دخالت »هیئت ویژۀ تشخیص صالحیت نخست وزیر و وزرا« برای حل 
این موضوع و درعین حال شکست در این موضوع اشاره کرد و تشکیل جلسه ای غیرعلنی 
در مجلس و حضور رئیس جمهور در این جلسه را برای بیان دالیل مخالفت خود با 
وزرای پیشنهادی خواستار شد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 

اسالمی، 1359/10/2، صص 25-2۴(.
دراین میان تأکیدات امام خمینی و هم چنین تالش برخی از نمایندگان برای ایجاد تفاهم 
میان بنی صدر و رجایی نیز مؤثر واقع نشد )صحیفۀ امام، 1378، ج1۴، صص 190-191؛ 
صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/11/5، صص 

.)18-17
درنهایت با ادامۀ بالتکلیفی چندین وزارت خانه، جمعی از نمایندگان مجلس طرح 
تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر به وسیلۀ نخست وزیر را با قید دوفوریت 
تقدیم مجلس کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 
1359/12/6، ص28(. با مطرح شدن طرح تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر، 
بنی صدر در 1359/12/7 طی نامه ای به امام خمینی و شورای نگهبان با مطرح کردن اصول 
133، 136، و 137 قانون اساسی مبنی بر تصویب وزیر توسط رئیس جمهور، این طرح 
نمایندگان مجلس را برخالف قانون اساسی و به منزلۀ حذف اختیارات رئیس جمهور و 
دارای عواقبی بس خطرناک برای کشور عنوان کرد )انقالب اسالمی، 1359/12/9، ص1؛ 
بنی صدر، 138۴، صص 153-157(. بنی صدر در این نامه تهدید کرد که اگر این طرح 
تصویب شود: »1. این جانب این دولت را یاغی تلقی خواهم کرد و با تمام قوا برضد آن 
عمل خواهم کرد. از این حرکت بوی تند وابستگی و استبداد می آید. 2. در هیچ جلسه ای 
که اعضای این دولت حاضر شوند، حاضر نمی شوم... 3. پیشنهاد می کنم، پیش از آن که کار 
از کار بگذرد و به جایی برسیم که از به میدان آمدن مردم نیز کاری ساخته نشود، کار را به 
مردم بگذاریم تا در یک نظرخواهی عمومی اظهارنظر کند... . تصویب این طرح کار را به 
جای خطرناکی می کشاند که عواقب آن را خدا می داند و بس« )بنی صدر، 138۴، ص15۴(.
نمایندگان مجلس باتوجه به تنش های به وجودآمده، از رئیس جمهور و نخست وزیر 
درخواست کردند تا ظرف مدت یک هفته سه وزیر باقی مانده را به مجلس معرفی کنند یا 
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در غیر این صورت به مجلس بیایند و دالیل خود را در جلسه ای غیرعلنی مطرح کنند تا 
نمایندگان پس از بررسی اعالم کنند که آیا رئیس جمهور بهانه گیری می کند یا این که افرادی 
که ازطرف نخست وزیر معرفی می شوند از صالحیت کافی برخوردار نیستند )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/12/10، صص 31-29(.
سرانجام گروهی از مسئوالن کشور )بنی صدر، رجایی، بهشتی، موسوی اردبیلی و 
هاشمی رفسنجانی( پس از برگزاری جلسه ای در منزل موسوی اردبیلی، دربارۀ نفرات 
پیشنهادشده برای وزارت خانه های اقتصاد و دارایی، و بازرگانی به توافقاتی رسیدند؛ ولی 
دربارۀ وزارت امور خارجه وضعیت همچنان نامشخص باقی ماند )هاشمی رفسنجانی، 
تفاهمات  و  این جلسه  اسالمی، 1359/12/13، صص 2-1(.  انقالب  138۴، ص389؛ 
حاصل شده امیدواری هایی را برای حل مشکل به وجود آورده بود؛ ولی سخنرانی روز 1۴ 

اسفند بنی صدر و اتفاقات به وجودآمدۀ پس ازآن باعث تنش مجدد میان دو طرف شد.

7. روند برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری
تهران  دانشگاه  در  دکتر مصدق  به مناسبت سال روز درگذشت  اسفند  در 1۴  بنی صدر 
سخنرانی کرد. در این سخنرانی جریان های طرفدار و مخالف رئیس جمهور با سردادن 
شعارهایی علیه یکدیگر باهم درگیر شدند که دراین میان عده ای مجروح شدند )انقالب 
 1۴ درگیری  ص1(.   ،1359/12/16 اسالمی،  جمهوری  ص1؛   ،1359/12/16 اسالمی، 
مجلس  نمایندگان  اکثریت  و  بنی صدر  میان  پس ازآن  رخدادهای  و  حوادث  و  اسفند 
)حزب جمهوری اسالمی( جدایی انداخت و عزم جریان مذهبی را برای پایان دادن به 
حضور بنی صدر در قدرت جزم کرد. پس از این سخنرانی، نمایندگان مجلس و برخی از 
شخصیت های سیاسی نظام خواستار روشن شدن ماجرا، مجازات عامالن، و حتی استیضاح 
رئیس جمهور شدند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 

1359/12/17، صص 19-23؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، 138۴، ص39۴(.

7. 1. طرح تصدی رسپرست برای وزارت خانه های بدون وزیر به وسیلۀ نخست وزیر
در 20اسفند 1359 جمعی از نمایندگان مجلس با تأکید بر اصول قانون اساسی و هم چنین 
نبود تفاهم بین رئیس جمهور و نخست وزیر در تعیین و معرفی سه وزیر باقی ماندۀ هیئت 
دولت، و تشدید مشکالت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور به علت بروز جنگ، طرح 
»تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون وزیر به وسیلۀ نخست وزیر« را با اکثریت آرا 
تصویب کردند و نخست وزیر را موظف کردند: »بنابه ضرورت های حاد موجود و شرایط 
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حساس کشور تا تعیین وزرای خارجه، بازرگانی، و اقتصاد و دارائی تصدی آن وزارت خانه ها 
را برعهده بگیرد.« نمایندگان مخالْف این طرح را مغایر با اصل 133 قانون اساسی بیان کردند 
و در زمان رأی گیری با خارج شدن از صحن علنی اعتراض خود را اعالم کردند )صورت 
مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/12/20، صص 29-27(. 
آن ها طی بیانیه ای تصویب این طرح را با هدف انحصارطلبی توسط حزبی واحد )جمهوری 
اسالمی(، استقرار دیکتاتوری، ازبین بردن اختیارات رئیس جمهور و به دست گرفتن قدرت 

توسط جناح رقیب عنوان کردند )انقالب اسالمی، 1359/12/21، ص9(.
نمایندگان موافق طرح، تفسیر قانون اساسی را برعهدۀ شورای نگهبان دانستند. شورای 
نگهبان نیز طرح را با قانون اساسی مغایر ندانست و آن را تأیید کرد )صورت مشروح 
مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/12/20، صص 29-31(. پس از 
تصویب این طرح، بنی صدر به مخالفت با آن برخاست. او تصویب این طرح توسط عده ای 
از نمایندگان وابسته به حزبی خاص )حزب جمهوری اسالمی( را با هدف انحصارطلبی 
در قدرت، سلب اختیارات خود )رئیس جمهور( و در مخالفت آشکار با قانون اساسی 
عنوان کرد )انقالب اسالمی، 1360/1/11، صص 5-6(. پس از تصویب این طرح، رجایی 
به ترتیب آقایان حسین نمازی و حسین کاظم پور اردبیلی را برای وزارت خانه های اقتصاد 
و دارائی، و بازرگانی به مجلس معرفی کرد. او این دو وزیر را افرادی متعهد، مدیر و با 
تحصیالت تخصصی مرتبط با وزارت خانه های مذکور معرفی کرد. نمایندگان موافق نیز 
وزرای پیشنهادی را افرادی متعهد، کاردان، مدیر و توانا دانستند و به تأیید آن ها پرداختند. 
نمایندگان مخالْف صرِف داشتن تنها مدرک تحصیلی را برای وزارت خانه های مذکور کافی 
نمی دانستند و داشتن سابقۀ مدیریت اجرایی و توانایی در انجام کار را مطرح می کردند. 
سرانجام مجلس به وزیران پیشنهادشده رأی اعتماد داد )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/12/20، صص 32-35(. نمایندگان مجلس پس از 
دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه، به تدریج با تصویب طرح هایی در مجلس زمینۀ برکناری 

بنی صدر از ریاست جمهوری را فراهم کردند.

7. 2. الیحۀ یک فوریتی حذف فرمان هامیونی
نمایندگان مجلس در تاریخ 1360/2/30 کلیات الیحۀ یک فوریتی حذف فرمان همایونی 
را تصویب کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 
1360/2/30، ص25(. دربارۀ این الیحه الزم به توضیح است که در زمان حکومت پهلوی، 
محمدرضاشاه عزل و نصب بسیاری از مقامات مملکتی را تحت عنوان تنفیذ احکام 
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به وسیلۀ »فرمان همایونی« با تصویب مجلس آن زمان انجام می داد. پس از پیروزی انقالب 
طبق مصوبۀ شورای انقالب تمام این اختیارات به رئیس جمهور واگذار شد )مجموعۀ 
لوایح قانونی مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران، 1359، ص329(. هنگامی که 
دولت رجایی با رئیس جمهور اختالف پیدا کرد، اکثریت نمایندگان مجلس نیز در حمایت 
از دولت الیحۀ مذکور را به تصویب رساندند. در این الیحه اختیارات فرمان همایونی از 
رئیس جمهور گرفته شد و به دولت محول شد. تصویب این الیحه مخالفت نمایندگان 
هم سو با رئیس جمهور را به همراه داشت. نمایندگان مخالْف این طرح را به منزلۀ تحدید 
و  رقیب  جناح  سیاسی  تسویه حساب  رئیس جمهور،  حذف  رئیس جمهور،  اختیارات 
مطلق العنان کردن نخست وزیر اعالم می کردند. نمایندگان موافْق این طرح را در راستای 
هماهنگی بین دولت با سازمان های دولتی )بانک مرکزی، هالل احمر، سازمان تربیت بدنی 
و...( و پاسخگوکردن آن ها به دولت و مجلس عنوان می کردند )صورت مشروح مذاکرات 
جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1360/2/2۴، ص23؛ 1360/2/30، صص 20-
25(. پس از تصویب این الیحه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور 
اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت دولت تعیین می شد؛ سرپرست هالل احمر با پیشنهاد 
وزیر بهداری و تأیید صالحیت کمیسیون بهداری مجلس تعیین می شد؛ و استانداران با 
پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت دولت تعیین می شدند )صورت مشروح مذاکرات 

جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1360/2/31، ص22(.
تاریخ  در  امام خمینی  به  نامه ای  در  طرح،  این  تصویب شدن  پس از  بنی صدر 
1360/3/6، تضعیف تدریجی خود را برنامه ای ازپیش طراحی شده برای حذف خود از مقام 
ریاست جمهوری خواند و برای آن واژۀ »کودتای خزنده« را به کار برد )بنی صدر، 1385، 

ص235(.

7. 3. طرح دوفوریتی تعیین مهلت قانونی برای اجرای اصل 123 قانون اساسی
یکی دیگر از اقدامات مجلس تصویب طرح دوفوریتی تعیین مهلت قانونی برای اجرای 
اصل 123 قانون اساسی1 بود )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای 
اسالمی، 1360/3/20، ص17(. به دلیل اختالف میان رئیس جمهور و اکثریت نمایندگان 
مجلس، بنی صدر برخی از مصوبات مجلس را امضاء نمی کرد. نمایندگان مجلس با عرضۀ 
طرحی رئیس جمهور را ملزم کردند تا مصوبات مجلس را امضا کند. طرح مذکور عبارت 
بود از: »چنانچه در اجرای اصل 123 و اصل 9۴ قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر تا 
پنج روز از تاریخ ابالْغ مصوبۀ مجلس یا نتیجۀ همه پرسی را امضاء ننموده و برای اجرا به 

1.  اصل 123: »رئیس جمهور موظف است 

مصوبات مجلس یا نتیجۀ همه پرسی را پس از 

طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضاء کند و 

برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد.«
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مسئوالن ابالغ ننماید، نخست وزیر موظف است مصوبات مجلس را جهت اجرا در اختیار 
مسئوالن بگذارد.«

نمایندگان موافْق علت مطرح کردن این طرح را مشخص نبودن مهلت امضاِی مصوبات، 
و اجرانکردن آن ها توسط رئیس جمهور اعالم کردند. نمایندگانْ قانون مصوب مجلس را 
پس از تأیید شورای نگهبان )اصل 9۴( الزم االجرا می دانستند و امضای رئیس جمهور را تنها 
به منزلۀ ابالغ و اجرای آن توسط دولت می دانستند. آن ها خواستار آن بودند که درصورت 
امضانشدن مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور، نخست وزیر این مصوبات را به دولت 
ابالغ و اجرا کند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 

1359/3/19، صص 1۴-12(.
نمایندگان مخالف طرح مذکور، اجرای آن را توسط نخست وزیر بدون امضاء و ابالغ 
رئیس جمهور، با اصل 123 مغایر می دانستند. آن ها مشخص شدن مدت زمانی بیشتر از پنج 
روز برای امضاِی مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و هم چنین واگذارنکردن این اختیار 
به نخست وزیر را خواستار بودند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول 
شورای اسالمی، 1359/3/19، ص12؛ 1360/3/20، صص ۴-6(. سرانجام پس از دو جلسه 
بحث میان نمایندگان موافق و مخالف، مجلس طرحی را با این محتوا تصویب کرد: »چنانچه 
رئیس جمهور مصوبات مجلس شورای اسالمی و یا نتیجۀ همه پرسی را پس از ابالغ به وی 
امضاء نکند، مصوبه و نتیجۀ همه پرسی پس از پنج روز از تاریخ ابالغ به رئیس جمهور 
الزم االجراء است« )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 

1360/3/20، ص15(.
پس از تصویب این طرح، بنی صدر طی پیامی به مردم در 1360/3/22 تصویب این 
طرح را به منزلۀ حذف اختیارات ریاست جمهوری، مخالف قانون اساسی و ازبین بردن 

استقالل و آزادی و جمهوری عنوان کرد )بنی صدر، 138۴، ص2۴9(.

7. ۴. طرح دوفوریتی عدم کفایت سیاسی بنی صدر برای ریاست جمهوری
با شدت یافتن درگیری ها و تهدیدات لفظی میان بنی صدر و نمایندگان مجلس، بنابه حکم 
اسداهلل الجوردی دادستان کل انقالب تهران نشریات: »انقالب اسالمی«، »جبهۀ ملی«، 
»میزان«، »آرمان ملت«، »نامۀ مردم«، و »عدالت« توقیف شدند )اطالعات، 1360/3/18، 
صص 1-2(. پس از توقیف روزنامۀ انقالب اسالمی، بنی صدر طی اطالعیه ای این حرکت 
را به معنای حذف ریاست جمهوری توسط غول استبداد و تحمیل حاکمیت انحصاری 
توسط امام، سایر ارکان نظام و حزب جمهوری اسالمی عنوان کرد )بنی صدر، 138۴، 
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صص 2۴2-2۴3(. امام خمینی در تاریخ 1360/3/20 بنی صدر را از فرماندهی کل قوا 
عزل کرد )صحیفۀ امام، 1378، ج1۴، ص۴20(. بنی صدر در واکنش به عزل خویش طی 
نامه ای به امام، ایشان را به پایبندی در اجرای قانون اساسی، احترام به آراِی مردم در انتخاب 
رئیس جمهور و خودداری از زبان تهدید توصیه کرد )بنی صدر، 138۴، صص 2۴6-2۴5(.
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی عدم 
کفایت سیاسی بنی صدر را در مجلس تصویب کردند )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ 
علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/3/26، ص20(. پس از تصویب دوفوریت طرح 
مذکور عده ای از نمایندگان مخالف و موافق طرح طی دو جلسه در مجلس سخنرانی کردند. 

نمایندگان مخالف طرح سخنان زیر را مطرح کردند:
ایجاد جو هیجان در مجلس و جامعه علیه رئیس جمهور و نبود امکان برای رئیس جمهور 
برای دفاع از خودش؛ فشار تبلیغاتی، رسانه ای و مطبوعاتی علیه رئیس جمهور و هم چنین 
دستگیری همکاران و توقیف روزنامۀ ایشان توسط مخالفان؛ تحمل نکردن رئیس جمهور 
توسط مخالفان؛ تحمیل نخست وزیری رجایی توسط مجلس بر شخص رئیس جمهور؛ 
سنگ اندازی و مخالفت جریان حاکم در قدرت با برنامه های بنی صدر به علت اختالفات 
قبضه کردن قدرت توسط یک جریان تک حزبی خاص )حزب  اندیشه ای؛  و  عقیده ای 
جمهوری اسالمی( و حذف رئیس جمهور )صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس 
اول شورای اسالمی، 1360/3/30، صص 17-30؛ 1360/3/31، صص 1۴-۴0(. درمجموع 
از سخنان مخالفان طرح چنین نتیجه گیری می شود که آن ها دلیل طرح عدم کفایت سیاسی 

بنی صدر را در اختالفات شخصی و قدرت طلبی گروه مخالف رئیس جمهور می دانستند.
نمایندگان موافِق طرح نیز مهم ترین دالیل خود را برای طرح عدم کفایت رئیس جمهور 
موارد زیر بیان کردند: مخالفت با اسالم فقاهتی به منظور نابودی والیت فقیه؛ مخالفت با امام؛ 
اهانت به شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، کابینه و شخص رئیس دولت؛ امضانکردن 
لوایح و طرح های مصوبۀ مجلس؛ مخالفت با سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و دیگر 
نهادهای قانونی و انقالبی؛ تهییج روزنامۀ انقالب اسالمی در دامن زدن به مطالب تفرقه آمیز؛ 
مطرح کردن نبود قانون در دولت و وجود شکنجه و نبود آزادی در کشور؛ به کارگیری عناصر 
بدسابقه به عنوان مشاوران نزدیک و یاران رئیس جمهور؛ افشای اسرار اقتصادی؛ ارسال نکردن 
نیرو و تجهیزات به جبهه های جنگ و همکاری نکردن با دولت در این زمینه؛ تالش برای 

رسیدن به قدرت مطلقه ازطریق مخالفت با مجلس و شورای عالی قضایی.
سرانجام پس از آن که نمایندگان نظرات خود را دربارۀ کفایت یا عدم کفایت بنی صدر 
مطرح کردند، این طرح به رأی گذاشته شد و با کسب 177 رأی موافق، 12 رأی ممتنع 
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و 1 رأی مخالف، در تاریخ 1360/3/31 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. پس از 
تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس، امام خمینی نیز در تاریخ 1360/۴/1 
بنی صدر را از ریاست جمهوری عزل کرد و دورۀ ریاست جمهوری بنی صدر به پایان رسید 
)صورت مشروح مذاکرات جلسۀ علنی مجلس اول شورای اسالمی، 1359/3/31، ص۴3؛ 

صحیفۀ امام، 1378، ج1۴، ص۴80(.

نتیجه گیری
فاصلۀ سال های 1357 تا 1360 یکی از مهم ترین برهه های انقالب اسالمی محسوب 
می شود؛ چون در این دوره تعیین نوع حکومت، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون 
اساسی و تدوین قانون اساسی به وسیلۀ آن مجلس، انتخاب اولین رییس جمهور، تشکیل 
اولین مجلس شورای اسالمی، انتخاب نخست وزیر، تشکیل اولین دولت دائمی و سایر 

رخدادهای دیگر اتفاق افتاد.
پس از تصویب قانون اساسی الزمۀ اجرای آن ایجاد نهادهای سیاسی بود؛ این کار با 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا انجام شد. در انتخابات ریاست جمهوری، 
بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور ایران برگزیده شد. پس از انتخاب رئیس جمهور، 
انتخابات مجلس شورا با رقابت جریان های سیاسی )ملی، مذهبی، و چپ( برگزار شد 
که در این رقابت حزب جمهوری اسالمی بیشتر کرسی های مجلس را به دست آورد. با 
رسمیت یافتن مجلس نوبت به انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه رسید. اولین چالش 
جدی میان بنی صدر و مجلس، در انتخاب نخست وزیر به وجود آمد. بنی صدر در انتخاب 
نخست وزیر درمقابل مجلسی قرار داشت که اکثریت آن در نوع معیارهای نخست وزیر 
با او هم فکر نبودند. علت تقابل و اختالف بنی صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر و 
اختالف بین رئیس جمهور و نخست وزیر در انتخاب هیئت وزیران به اختالفات فکری 
)سیاسی و عقیدتی( میان دو طرف و نواقص حقوقی در نحوۀ توزیع قدرت در قانون اساسی 

بازمی گشت.
بنی صدر و اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری اسالمی( بینش و تفکر سیاسی 
و عقیدتی یکدیگر را قبول نداشتند و هرکدام معیارهای خاصی را برای انتخاب نخست وزیر 
مدنظر خویش قائل بودند. اکثریت نمایندگان مجلس )نمایندگان حزب جمهوری اسالمی( 
به عنوان جناح مخالف بنی صدر، اولویت را در انتخاب نخست وزیر به تعهد می دادند و 
تخصص را در درجۀ بعدی مدنظر داشتند. بنی صدر اساساً تعهد و تخصص را جدا از 
یکدیگر نمی دانست و معتقد بود فردی باید نخست وزیر شود که ترکیبی از آن دو را باهم 
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داشته باشد. تمایل نداشتن مجلس و رئیس جمهور به کاندیداهای معرفی شدۀ یکدیگر برای 
نخست وزیری، باعث شد تا هیئتی به نمایندگی از رئیس جمهور و مجلس، اشخاصی را 
معرفی کنند که مدنظر دو طرف باشد. سرانجام پس از بحث های فراوان، بنی صدر برخالِف 

میل باطنی خود با پیشنهاد نخست وزیری محمدعلی رجایی موافقت کرد.
پس از انتخاب نخست وزیر، اختالفات اندیشه ای میان بنی صدر و رجایی و نمایندگان 
هم سو با آن ها در مجلس از یک سو و ابهامات موجود در قانون اساسی در تبیین وظایف، 
اختیارات و توزیع قدرت میان دو طرف ازسوی دیگر به چالشی جدی در انتخاب وزیران 
کابینه منجر شد. بنی صدر همانند انتخاب نخست وزیر معتقد بود فردی باید به عنوان وزیر 
انتخاب شود که ترکیبی از تخصص و تعهد را باهم داشته باشد. او به دنبال انتخاب افرادی 
مدیر، متخصص و تشکیل کابینه ای مختلط بدون وابستگی به حزبی خاص بود. نخست وزیر 
و اکثریت نمایندگان مجلس )حزب جمهوری اسالمی( خواستار تشکیل کابینه ای یکدست از 
افراد مکتبی، انقالبی و هم فکر با دیدگاه های خویش بودند. بنی صدر به علت مشورت نکردن 
نخست وزیر با او در انتخاب وزرا، انتخاب این افراد صرفاً از نهادهای انقالبی و حزب 
جمهوری و هم چنین ناتوانی و ناکارآمدی این وزرا با برخی از وزرای پیشنهادی موافقت 

نکرد.
وجود نواقص و ابهامات در قانون اساسی از دیگر موارد اختالفی میان رئیس جمهور، 
نخست وزیر و مجلس بود. برمبنای اصول قانون اساسی وظایف و اختیارات هرکدام از دو 
طرف به صورت دقیق تعریف و تبیین نشده بود و این نارسایی به بروز اختالف میان دو 
طرف در تفسیر قانون اساسی و درنتیجه تداخل در امور منجر شده بود. بنابر اصل 133 
وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به 
مجلس معرفی می شدند؛ ولی طبق اصل 13۴ نخست وزیر ریاست هیئت وزیران را برعهده 
داشت و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کرد 
و دربرابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران بود. این موضوع با اصل 113 که در آن 
به رئیس جمهور مسئولیت های مهمی واگذار شده بود مغایرت داشت. طبق این اصل که 
ابهامات بسیاری برای سایر قوا به وجود آورده بود، تقریباً تمام امور کشور به جز اموری که 

به رهبری مربوط می شد به رئیس جمهور ارتباط پیدا می کرد.
طبق اصل 136 عزل و نصب وزیر با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور 
بود؛ ولی درعمل اگر وزرا با رئیس جمهور یا نخست وزیر ناهماهنگ بودند، دو طرف 
نمی توانستند بدون توافق با یکدیگر برای عزل آن ها اقدامی انجام دهند. درمجموع این 
نواقِص حقوقِی توزیِع قدرت در قانون اساسی باعث بروز اختالف میان دو طرف شده بود 
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و هرکدام خود را طبق اختیارات معین شده در قانون محق می دانستند.
سرانجام گسترش اختالفات اندیشه ای و حقوقی میان بنی صدر با نخست وزیر و 
نمایندگان مخالف رئیس جمهور به تصویب الیحه و طرح هایی در مجلس منجر شد. تصویب 
الیحۀ حذف فرمان همایونی، و تصویب طرح هاِی تصدی سرپرستی وزارت خانه های بدون 
وزیر به وسیلۀ نخست وزیر، تعیین مهلت قانونی برای اجرای اصل 123 قانون اساسی و طرح 
عدم کفایت سیاسی بنی صدر برای ریاست جمهوری باعث پایان دورۀ ریاست جمهوری او 

شد.
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