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 یدهكچ
بيني تشريفات پيچيده، دشوار و طوالني در فرايند بازنگري در قانون اساسي امري پيش

هاي سياسي اي در تمامي نظامضروري براي پاسداشت اين قانون از تغييرات مكرر و س يقه
، در 111بيني چنين سازوکاري در اصل شبر پيرود. قانون اساسي ايران نيز افزونمي شماربه

قرار داده  مدنظرهايي را براي بازنگري در قانون اساسي محدوديت 132همين اصل و اصل 
هاي احتمالي آينده است که تبيين و تح يل جوانب مخت ف اين موارد امري مه  در بازنگري

به بررسي مباني، ماهيت و  رسند. اين نوشتار در پي آن است که با رويكردي تح ي ينظر ميبه
ي حقوق اساسي ايران بپردازد. در اين زمينه، اصل ها در منظومهکيفيت تضمين اين محدوديت

بيني کرده، و اصل فقدان احتمالي ثبات نظام سياسي پيش ليدلبههايي زماني را محدوديت 132
دهند، ران را تشكيل مينيز موضوماتي را که پايه و بنيان نظام سياسي جمهوري اسالمي اي 111

ها در صالحيت مصون از تغيير منوان کرده است که تضمين رمايت اين شرايط و محدوديت
 مقام رهبري قرار دارد.
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 مقدمه
ترين سند حقوقي ـ سياسي است که معمول قانون اساسي در کشورهاي مخت ف مالي طوربه

مستقي  با استحكام نظام سياسي رابطه دارد و بر همين اساس، صيانت و پاسداري از  طوربهثبات آن 
 ي اجراي قوانين ام  از قانون اساسي و قوانيني قانونگذاري مادي، چه در مرح هدر مرح ه چه آن

ي تالش براي تغيير قانون اساسي در چارچوب نظ  سياسي و مادي ديگر و چه در مرح ه
رفته است.  شماربههاي سياسي نظام ساختارهاي موجود امري حياتي و بنيادين براي تمامي

سو، و توجه به لزوم تطبيق با اقتضائات زماني و رفع ضرورت صيانت از اين ميثاق م ي از يك 
ح ي بينابين و شود که راهان بخشيدن به قانون اساسي از سوي ديگر، موجب ميمشكالت و سام

پذير هاي سياسي امكاني نظامدر ممدهکه تغيير قانون اساسي  بيترتنيبدقرار گيرد.  مدنظرمنعطف 
 اي شده است.ق مداد شده، البته اممال آن مشروط به طي تشريفات خاص و پيچيده

و طوالني  از موارد مشتمل بر سازوکارهاي بسيار سختگيرانهاين تشريفات در بسياري 
هايي خاص و محدود، بررسي است. انحصار ابتكار بازنگري در قانون اساسي به مقام يا مقام

تخصصي موضومات پيشنهادي براي اصالح توسط يك گروه يا کميسيون خاص يا تصويب 
اال و همچنين لزوم تأييد مردم در يك هاي رأي بپيشنهادها پس از شورهاي متعدد و با نصاب

بر اين موارد قوانين روند. افزونمي کاربهپرسي، از جم ه مواردي هستند که در اين زمينه همه
اساسي در برخي مواقع و شرايط، شروع فرايند بازنگري در قانون اساسي يا اتمام آن را اساساً 

ي موضومات بنيادين و محور نظام سياسي نيز از اند. امالم تغييرناپذيري برخپذير ندانستهامكان
از  ساننيبدبيني، و هايي است که ممكن است در يك قانون اساسي پيشمحدوديت جم ه

 اساس و کيان آن نظام صيانت شود.
 هاييمحدوديت 111و  132قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بر همين مبنا در دو اصل 

، بازنگري در قانون 132اصل است.  ين سند بنيادين ايجاد کردهرا در مسير بازنگري در ا
تي که ددر م موجب اين اصل، . بهاساسي را در شرايطي خاص ممنوع امالم کرده است

معاون اول يا فرد ديگري است که به  يجمهور بر مهدههاي رئيساختيارات و مسئوليت
يا  براي تجديدنظر در قانون اساسيتوان د، نميشومي اساسي منصوبقانون  131موجب اصل 

، استعفا، ، مزلفوت در صورتقانون اساسي نيز  131اصل به موجب  د.کراقدام  پرسيامر همه
 پايان جمهوري رياست مدت که جمهور يا در مورديرئيس از دو ماه بيش يا بيماري غيبت
 ، معاونقبيلاز اين  يا امور ديگري نشده بهنوز انتخا جمهور جديد بر اثر موانعيو رئيس يافته
گيرد ... و نيز مي را بر مهده وي هايو مسئوليت اختيارات رهبري جمهور با موافقترئيس اول
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او  يجابهرا  فرد ديگري رهبري مقام ،باشد نداشته اول جمهور معاونرئيس کهيدرصورت
اي را براي بازنگري نظر از آنكه فرايند طوالني و پيچيدهصرفنيز  111اصل «. کندمي منصوب

ک ي مصون از بازنگري دانسته است. بر  طوربهبيني کرده، موضوماتي را در قانون اساسي پيش
قوانين و  يمحتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و ابتناي ک يه»اين اساس، اين اصل 

، «هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايرانايهپ»، «مقررات براساس موازين اسالمي
 يامور کشور با اتكا به آرا ياداره»، «اليت امر و امامت امتو»، «جمهوري بودن حكومت»

 .منوان کرده استتغييرناپذير را « ايران ميدين و مذهب رس»و  «ممومي
هاي بازنگري مشخص به بررسي و تح يل ابعاد و زواياي محدوديت طوربهدر آثار موجود 

در قانون اساسي ايران پرداخته نشده است. در اين خصوص در برخي موارد تنها به بيان ک ياتي از 
، تبيين فرايند بازنگري در قانون اساسي مشروطه و (1331تيال، مفهوم بازنگري در قانون اساسي )

گري در قانون تبيين تاريخچه و بررسي مراحل بازن (،1311خ ي ي، جمهوري اسالمي ايران )
-131: 1312ي، باريجو ييفدا وزاده يتق؛ 311-313: 1311اساسي ايران )م كوتيان و باباپور، 

( و 228-133: 1381هاشمي، ) 83(، تغييرات و تتميات بازنگري قانون اساسي ايران در سال 212
ه ايران ه  اي موارد نيز به تح يل برخي موضومات موردي در اين فرايند که اختصاصي بدر پاره

تأثير  (،231-233: 1331 ،بروکهندارد، مانند ک ياتي در خصوص اصول تغييرناپذير قانون اساسي )
، تغيير غيررسمي (22-3: 1318 کاوياني و حسيني،) ها در لزوم تغيير قانون اساسيتغيير نسل

اپذير و سازوکار صيانت از موضومات تغييرن (1313زاده، منصوريان و حبيبقانون اساسي )
اکتفا شده است. اين در حالي است که اين مقاله اوالً به  (123-111: 1311منصوريان و غمامي، )

مشخص يك از موضومات مه  آن يعني  صورتبهجمهوري اسالمي ايران اختصاص دارد و 
هاي اجرايي را با رويكردي تح ي ي هاي بازنگري را از حيث مبنا، ماهيت و ضمانتمحدوديت
تواند در تبيين جوانب مخت ف کند؛ امري که تاکنون صورت نگرفته و ميارزيابي ميبررسي و 

 هاي احتمالي قانون اساسي راهگشا باشد.ها در بازنگرياين محدوديت
يي که در قانون اساسي ايران هاانواع محدوديتمبناي پس از اشاره به  زمينه،در اين 

تح يل و در نهايت نيز هاي محدوديتاين  ماهيت و مفهوم هر يك از بيني شده است،پيش
 شود.ها بررسي ميي تضمين اين محدوديتشيوه

 هاي بازنگري در قانون اساسيبیني محدوديتمبناي پیش. 1
هايي را براي طورکه اشاره شد، دو اصل از قانون اساسي جمهوري اسالمي محدوديتهمان

قانون اساسي و  111هاي اصل ه محدوديتيك اصل ب اند:بازنگري در اين قانون مشخص کرده
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 شود:اختصاص دارد که در زير  هر يك بررسي مي 132هاي اصل اصل ديگر به محدوديت

 قانون اساسي 131هاي اصل محدوديت .1ـ1
جمهور چندان مشخص نيست. يك ي ممنوميت بازنگري در شرايط فقدان رئيسف سفه

مقام رهبري براي پيشنهاد موارد اصالح يا تتمي   حك  احتمال آن است که در چنين شرايطي،
توان نسبت به بازنگري در جمهور جديد نمي، تا انتخاب رئيسرونيازابدون مخاطب است و 

اوالً مخاطب فرمان  چراکهرسد، نظر نميصحيح بهقانون اساسي اقدام کرد. اما اين منطق 
ت که فرض مذکور در قانون مشخص شد و اين در حالي اس 83رهبري در بازنگري سال 

جمهور در فرايند بازنگري در قانون نيز وجود داشته است؛ ثانياً، نقش رئيس 33اساسي سال 
رسد. بنابراين، انجام اين وظيفه نظر نميجمهور بهاساسي فرمي است و قائ  به شخص رئيس

رو نيست. روبه يا از طريقي ديگر با محظوري جدي -مثالً معاون وي –از جانب مقامي ديگر 
شرايطي  ليدلبهاحتمال مناسب ديگري که در اين زمينه قابل بيان است، مدم امكان بازنگري 

شود؛ چه، ثبات نظام حقوقي در چنين جمهور حاصل مياست که در فرض فقدان رئيس
، بهتر است اممال فرايند مهمي مانند رونيازادوراني ممكن است در معرض خطر قرار گيرد و 

توان به نگري در قانون اساسي به زمان ديگري موکول شود. در تأييد اين احتمال ميباز
نيز استناد جست که وضعيت کشور را غيرمادي منوان  83مذاکرات شوراي بازنگري سال 

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون کنند )سخنان آقاي ميرحسين موسوي در: صورت مي
(. البته قانون 1112: 1331ويك (، ونه  تا چهلي بيستج سهاساسي جمهوري اسالمي ايران )

گيرد، چنين ي ساير شرايطي که ثبات کشور در معرض تهديد قرار مياساسي در زمينه
، شايسته آن بود که قانونگذار اساسي در مواردي رونيازابيني نكرده است. محدوديتي را پيش

يز بازنگري در قانون اساسي را ممنوع امالم مانند حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن ن
جا که ممنوميت بازنگري در قانون اساسي در شرايط اضطراري کرد. بايد توجه داشت ازآنمي

توان در غير از فرض فقدان و بحراني به تصريح قانونگذار اساسي در نيامده است، نمي
برخي قوانين اساسي کشورهاي جمهور، اين مسئ ه را در مورد شرايط ديگر پذيرفت. در رئيس
قانون اساسي  31ي راي مثال، مطابق با مادهبک ي به اين مسئ ه تصريح شده است.  طوربهديگر 

به توان مادام که تماميت ارضي کشور در معرض خطر است، نميجمهوري پنج  فرانسه، 
 داد. ادامهآن را يا  در قانون اساسي اقدام کردبازنگري 
تنها به مدم امكان اقدام براي  132اين خصوص آن است که اصل ي ديگر در نكته

تجديدنظر در قانون اساسي اشاره کرده و به فرضي که فرايند بازنگري در قانون اساسي شروع 
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، غيبت يا بيماري بيش استعفامانند مزل،  132شده است و در اين حالت، يكي از موارد اصل 
پرداخته است. در چنين فرضي، رمايت منطق اصل شود، نجمهور مارض مياز دو ماه رئيس

که پيشتر اشاره شد، مست زم آن است که اتمام فرايند بازنگري در قانون اساسي منوط به  132
توان با اين ادما که بازنگري در قانون اساسي شروع ، نميرونيازاآمده باشد. رفع وضعيت پيش

 آن پرداخت. کردن  پرسي و نهاييشده است، به برگزاري همه
قانون اساسي، به توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي  83شايان ذکر است که اصل 
به آراي  پرسي نيز هر دو از جم ه موارد مراجعهانتخابات و همه 1کشور تصريح کرده است.

 مالك گرفته شود که در زمان جنگ و اشغال 83حال چنانچه از اصل  2روند.مي شماربهممومي 
توان نتيجه گرفت که در چنين شرايطي، نظامي امكان مراجعه به آراي ممومي وجود ندارد، مي

پرسي از جم ه م زومات پرسي نيز وجود ندارد. بنابراين، با توجه به اينكه همهامكان برگزاري همه
توان گفت که در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور فرايند بازنگري در قانون اساسي است، مي

امكان صدور دستور بازنگري در قانون اساسي، تشكيل شوراي بازنگري و تأييد مصوبات شوراي 
ي نهايي فرايند بازنگري در اين مدت امكان وقوع مزبور از جانب رهبر وجود دارد. اما مرح ه

جمهور که اقدام به تجديدنظر )= بازنگري( در مبارت ديگر، برخالف فرض فقدان رئيسندارد. به
قانون اساسي يعني حالت  83ون اساسي ممنوع امالم شده است، در خصوص موضوع اصل قان

پذير است، اما اتمام اين فرايند و جنگ و اشغال نظامي، اقدام به بازنگري در قانون اساسي امكان
 هاي يادشده است.ي نهايي آن منوط به پايان يافتن وضعيتاجراي مرح ه

 قانون اساسي 111هاي ذيل اصل محدوديت .1ـ1
و  سياسي جمهوري اسالمي صيانت از کيان نظاممبناي تغييرناپذيري موارد ذيل اصل، 

ند اهاي اساسي حكمرانيي اصول بنيادين حكومت و ارزشتماميت آن است. موارد مزبور در زمره
 چنين م ت که تغييرپذيريپذير نيست؛ بدينها حتي از طريق بازنگري نيز امكانکه تغيير آن

دهد و از آن طريق احساس وفاداري به نظام سياسي و اجتمامي را کاهش مي هاييبنيان
بيان  به (.13: 1311خ ي ي، مخدوش خواهد شد )نيز مدي و پايايي نظام حاک  اقدرتمندي، کار

 هاي حاک  بر جامعه، وحدت وشكل حكومت، ارزش مانندچنانچه در ارکان نظام ديگر، 
در معرض سياسي  يا تغييراتي پديد آيد، اصل نظام زلي ايجاد شودتماميت ارضي کشور تزل

 تصريح شده است. هاآنو از همين روي به تغييرناپذيري  گيردفروپاشي قرار مي
ي امضاي شوراي بازنگري در خصوص اظهارنظرهاتوان به در تأييد اين برداشت مي

ه در متن مصوب کميسيون نيز استناد جست. چنانك 111هاي ذيل اصل بيني محدوديتپيش
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پيشنهاد شده بود که محتواي اسالمي بودن و حاکميت  83چهارم شوراي بازنگري سال 
، ماهيت قانون اساسي دچار تغيير و بيترتنيبدمقررات اسالمي تغييرناپذير معرفي شوند تا 

ن مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانو کاشاني در: صورتسخنان آقاي امامي تحول نشود )
؛ يعني در (333: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستاساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه

مستقي  با اسالميت آن مالزمه  طوربهبرداشت شوراي بازنگري، ماهيت نظام سياسي ايران 
داشته است. البته در شوراي بازنگري در اين خصوص تنها يك نظر در مخالفت با اصل اين 

دست آورده و فع ي مشروميت خود را از رهبر به د؛ اينكه شوراي بازنگريشومسئ ه اظهار مي
، مجاز نيست برخي اصول را رونيازاتنها موظف به بازنگري در هشت محور است و 

تغييرناپذير منوان کند؛ چه، ممكن است رهبر بعدي دستور بازنگري را در اين اصول 
براي شوراي بازنگري فع ي نسبت به آيندگان قابل  صادر کند. به بيان ديگر، امتيازيتغييرناپذير 

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي سخنان آقاي جنتي در: صورت تصور نيست؟ )
در رد اين  (.313-312: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستجمهوري اسالمي ايران )ج سه

ن است رهبر بعدي، اسالمي بودن شود که اساساً غيرممك، تنها پاسخي نقضي بيان مياظهارنظر
مشروح  سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در: صورتبه آراي مردم( را از بين ببرد ) اتكانظام )و 

ي پانزده  تا مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
شوند و اين . بر همين اساس، ديگران نيز متعرض اين سؤال نمي(313: 1331وهشت (، بيست

رسد، پاسخ ح ّي اين سؤال آن نظر ميشود. به هر ترتيب بهموضوع بيش از اين بررسي نمي
« راه بازنگري به قانون اساسي»محور ک ي است که تعيين اصول و مفاد تغييرناپذير نيز جزئي از 

ه نيز در ، اين مسئ رونيازارود. نمي شماربهي ابالغي به ايشان بوده است و خارج از حيطه
، پس از بيترتنيبد رو نبوده است.هاي شوراي بازنگري قرار داشته و با مانعي روبهصالحيت

طرح برخي پيشنهادهاي اصالحي در خصوص اصول و مفاد تغييرناپذير، پيشنهاد جامعي 
محتواي اصول مربوط به »رسد: شود و در نهايت نيز به تصويب ميذيل ارائه مي بيترتبه

هاي ايماني و موازين اسالمي و پايه براساسقوانين و مقررات  يابتناي ک يه، دن نظاماسالمي بو
اليت امر و امامت امت و نيز اهداف جمهوري اسالمي ايران و جمهوري بودن حكومت و و

« ممومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير استبه آراء  اتكاامور کشور با  ياداره
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي  ي حبيبي در: صورت پيشنهاد آقاي نجفق)

ممكن البته  (.311و  312: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستجمهوري اسالمي ايران )ج سه
برخي مفاد و موضومات با تضمين تمام و کمال حق تعيين  بودنتغييرناپذير  کهادما شود است 

م زم خواهند بود که برخي  بعديهاي ، نسلن صورتسرنوشت مردم مغاير است؛ زيرا در اي
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به رسميت  وفادار باشند.گذشتگان را بپذيرند و نسبت به آن  مدنظراصول اساسي و محوري 
 هايتوان در برخي فرمايشک  تأکيد بر اهميت چنين حقي را مييا دست حق اينشناختن 

يز يافت که حتي الزام شرمي و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني )ره( ن
من »اند که: اند. ايشان در يكي از فرمايشات خود چنين بيان داشتهمق ي را از آن استنباط کرده

دان ، که در يكوقتى که مردم ايران دان ، مق ى مىدان ، يعنى م زم شرمى مىخودم را م زم مى
شوي  براى خواهي ، همه مسئول مىنمى گويند ما شاه راو همه با يك صدا مى ... اندقيام کرده

حق دارد خودش تعيين کند سرنوشت خودش را. اين از  -تىهر م ّ -تاين م ت. و اين م ّ
حقوق بشر است که در امالميه حقوق بشر ه  هست. هر کسى، هر م تى خودش بايد تعيين 

: 1؛ ج3-3 :3؛ ج313: 3ج، 7911 ،)خميني« ودش را بكند، ديگران نبايد بكنندسرنوشت خ
در خصوص  33سال  بررسي مشروح مذاکرات مج س بررسي نهايي قانون اساسي (.313-318

ن آن است که برخي نمايندگان با استناد به يمبنيز اصل مربوط به سازوکار اصالح قانون اساسي 
مردم  ياند و ارادهاين حق، بر مدم لزوم اختصاص سازوکار اصالح قانون اساسي نظر داشته

راي نمونه شهيد بهشتي )ره( در اين ب اند.به مقصود ت قي کرده وافياممال چنين امري را  براي
مخالف  ]اصل مربوط به بازنگري[ من خودم با بودنش ... اصوالً»کنند که خصوص تصريح مي

 کهيوقت.. دانند.را خود م ت مي دنظريتجدکن  هيچ لزومي ندارد و راه من فكر مي ... هست 
بنابراين راه هميشه باز است و احتياج به اصل  نيت قانون اساسي با رفراندوم است،واالن قان

تواني  براي مگر ما مي... خودش راه تجديدنظر را پيدا کند يراحتبهتواند در آينده ندارد و مي
صورت مشروح مذاکرات مج س )«  ... داندهر مك في خودش مي ؟آيندگان تك يف معين کني 

 .(1133: 3ج ، 1381 ،جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي بررسي نهايي
که ارکان  داشت که تغيير اصول اساسي و بنيادين يك نظام حقوقيتوجه بايد اين زمينه در 

 و بازنگري در آن، نه به معناي اصالح روند،مي شماربهي نظام سياسي دهندهاساسي تشكيل
يك معناست که اين امر بدينو نيل به  بوده 3«يدتدوين يك قانون اساسي جد» يمنزلهبهب كه 

جداي از  -. اين مسئ ه هاي جديدي شكل بگيردها و بنيانبر مبناي ارزش نظام سياسي جديد
هاي معناست که اصول و ارزش، بدين-آنكه به لحاظ مق ي و منطقي درست يا نادرست باشد

و موجب شده است ايشان درصدد  قانون اساسي سابق به هر دلي ي در نظر مردم رنگ باخته
هاي نويني برآيند. حال چنانچه امكان اصالح و تغيير اصول و حاک  ساختن اصول و ارزش

آميز نظام شده باشد، تغيير مسالمتني در نظر گرفته  هاي بنيادين در همان ميثاق مارزش
نافرماني و  اين امر گريزي نخواهد داشت جز امتراض وپذير نخواهد بود و امكانسياسي 

اي قانون تنها ساختار پايهنه 111بر اين اساس، موارد مورد صيانت در ذيل اصل  توسل به زور.
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شوند که تغيير ي نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران ق مداد ميدهندهاساسي، ب كه ارکان تشكيل
قوانين و مقررات به  آمده است. براي مثال، چنانچه ابتناي شماربهايجاد يك نظ  جديد  هاآندر 

موازين شرمي و اسالمي جاي خود را در قانون اساسي از دست دهد و هيچ الزامي در اين 
خصوص وجود نداشته باشد، طبعاً جمهوري اسالمي به نظام جمهوري )فاقد وصف اسالمي( 

 منوانبهتبديل شده و اين مسئ ه موجب تغيير اصول متعددي از قانون اساسي خواهد شد. 
ي کشور به مردم نفي شود، نظام جمهوري به نظامي اي ديگر، چنانچه اتكاي ادارهنهنمو

 غيرجمهوري تبديل خواهد شد و در نتيجه، اصول متعددي دستخوش تغيير خواهند شد.
هاي حقوقي در اين خصوص نيز آن است که هرچند ترين رويكرد نظامرايجبه هر ترتيب، 

ي سازوکاري رسمي براي ا معموالً از ارائهمگيرند، امي براي مردم قدرتي نامحدود در نظر
هيچ نظام حقوقي در واقع، (Colon-Rios, 2010 , Vol 48: 233)  کننداممال اين قدرت پرهيز مي

همين رو نيز، اين امر نوماً به  از وي براندازي خود نيست قانونمند ساختن ابزار و شيوه پي در
توان بر اين نظر بود که اقتضاي کامل حق ديگر، هرچند مي مبارتبه شود.سكوت برگزار مي

شود، اما ها را نيز شامل ميگيري در خصوص نوع حكومت و ارزشتعيين سرنوشت، تصمي 
ي سازوکاري براي تغيير کامل خود اساساً پرهيز از ارائه منظوربههاي حقوقي ي نظامممده

تدوين و تصويب قانون  وجه داشت کههمچنين بايد تشوند. متعرض چنين موضومي نمي
استثنايي و معموالً در  طوربهاساسي جديد، امري غيرمادي و خارج از روال طبيعي است که 

بازنگري در گيرد. اين در حالي است که پاسخ به شرايط سياسي غيرمادي مطمح نظر قرار مي
امر  چراکه ،جديد نيستهمچون تدوين قانون اساسي  فردمنحصربهقانون اساسي، امري کامالً 

همانند ديگر قواي تأسيسي حكومت، ريشه در متن قانون اساسي  قانون اساسي بازنگري در
 يمبارت ديگر، يكي از مندرجات قانون اساسي که توسط قوهو خارج از آن نيست. به رددا

 وجود آمده، تعيين سازوکار اصالح قانون اساسي در کنار تأسيس ديگر قوا ومؤسِّس به
سياسي  ـ ترين ميثاق حقوقيقانون اساسي، اصالح مالي بازنگري در نهادهاست؛ يعني هرچند

اممال آن در همان چارچوب  فرايندمراتب قوانين است، کشور در رأس هرم مربوط به س س ه
 بازنگري در فرايندمتمايز ساختن  منظوربهتعيين شده است. از همين روي نيز، قوانين اساسي 

به راهكارهايي ويژه متوسل  ن ماديانيوگذاري و اصالح ققانونسي نسبت به قانون اسا
کنند که خارج از قواي تأسيسي موجود و منظور تأسيس ميمثال نهادي را بدين رايبشوند؛ مي

ترتيبي نيز امكان مشارکت اکثريت مردم را در آن برخوردار از هويتي متمايز و جديد است و به
يافته به اصالح قانون اساسي داراي هويتي دوگانه نهاد اختصاص، رونيازاآورند. پديد مي

مموم را نمايندگي  ِيمؤسِّس وابسته است که اراده يسو به قوه است، يعني نهاد مزبور از يك
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اي مانند يافتهمرض ديگر قواي مؤسَّس )قواي تأسيساين نهاد ه  از سوي ديگر،کند و مي
است شده از آن که ناشي از قانون اساسي و برگرفته بودهوزيران( ت أمج س قانونگذاري و هي

(Pozas-Loyo, 2011, vol. 89: 1807-1833, 1812).  بر اين باورند که در  حقوقدانان برخيالبته
راستاي احترام به حق تعيين سرنوشت مردم و نيز رمايت چارچوب حاک  بر قانون اساسي 

دم بايد بتوانند در ساخت سياسي کشور خود سهي  باشند و موجود، يعني با منايت به اينكه مر
شده در بينيتوان مطابق با سازوکار رسمي پيشاحترام به نظ  حقوقي موجود، مي منظوربهنيز 

ها پرداخته است، مبادرت قانون اساسي به اصالح اصول و موادي که به تبيين اين محدوديت
ها اشاره شده و سي نيز تنها به وجود برخي محدوديتد. چنانكه در بسياري از قوانين اساورزي
ن.ك: ) غيرقابل تجديدنظر بودن خود اين اصول و مواد تصريحي وجود ندارد خصوصدر 

 111قانون اساسي فرانسه و اصل  31 يماده ،مثال براي. (212-281: 1332فاورو و ودل، 
 ورا در اين خصوص بيان هايي موضومي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران که محدوديت

به توان مي ،بنابراين اند.منوان نشده، تغييرناپذير ، خوداندمنوان کرده تغييرناپذيرموضوماتي را 
ها را تغيير داد. هاي مندرج در آنمحدوديتو مفاد آن بازنگري در خود اين اصول پرداخت و 
 ي اصالح قانون اساسيهايتبايد توجه داشت که محدوددر مين حال، در پاسخ به اين مسئ ه 

پيچيده ساختن تغيير قانون اساسي  منظوربههاي بازنگري تنها اند: گاهي محدوديتبر دو قس 
اند که در اين صورت، اصالح و در راستاي حفظ نظ  و استحكام نظام سياسي طراحي شده

 هاآن موردر گفته درو نيست و فرض پيشهاصول ناظر بر اصالح قانون اساسي با مانعي روب
نظام سياسي کشور بر  يقانون اساسي، ابتنا بازنگري درهاي صادق است. اما گاهي محدوديت

کنند و را مشخص مينظام سياسي چارچوب که  دهدها و اصولي بنيادين را نشان ميارزش
از همين روي، پذيرش تغيير در اين . شونداصول فرا قانون اساسي شناخته مي منوانبه

پذيرش تغيير در اصل آن نظام سياسي و ساخت يك  يمنزلهبهها به داللت التزامي تمحدودي
پذيرش . بنابراين، استقانون اساسي موجود  اصالح بخشي ازو نه قانون اساسي جديد 
؛ چه اينكه، تغيير چنين ها مخدوش استمحدوديتنوع اين  خصوصاستدالل مذکور در 

زند و در فرايندي حقوقي، نظام فع ي را بر ه  ميهايي حاکميت قانون اساسي محدوديت
ِي حقوقي قوانين ارتباطي با نوع مواجهه کند. اين مسئ ه الزاماًسياسي جديدي را تأسيس مي

هاي ندارد. به بيان ديگر، اين امكان وجود دارد که يك قانون اساسي به اساسي با چنين ارزش
سعي در حفظ آن کند يا اساساً چنين تصريحي خود تصريح کرده باشد و  مدنظرارزش اساسي 

ماهيت بنيادين آن براي نظام سياسي، صيانت از آن  ليدلبهوجود نداشته باشد، ولي همچنان 
 . (122-118: 1311 منصوريان و غمامي،ن.ك: ضروري انگاشته شود )
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 هاي بازنگري در قانون اساسيماهیت محدوديت. 2
بيني در قانون اساسي پيش دنظريتجدرا براي « زماني محدوديتي»قانون اساسي،  132اصل 

ها نيز از جم ه مواردي هستند که برخي قوانين اساسي بدان اين دسته از محدوديتکرده است. 
و خاص ممنوع  ي موقتقانون اساسي را براي يك دوره بازنگري درکنند و تصريح مي

باشند، قانونگذار اساسي در برخي  نظرمدنظر از آنكه چه اصالحاتي در واقع، صرف .سازندمي
شرايط که مبناي آن پيشتر ذکر شد، شروع فرايند بازنگري يا اتمام آن را ممنوع دانسته است. 

 را مطرح کرده است. « هايي موضوميمحدوديت»، 111اين در حالي است که ذيل اصل 
ر مقام بيان به قانونگذار د چراکه، تمثي ي نبوده و حصري هستند، 111موارد ذيل اصل 

قانون  111احصاي موارد تغييرناپذير، پرداخته است. بايد توجه داشت که اساساً اينكه اصل 
اساسي به تصريح درآمده، در راستاي ممكن ساختن تغيير قانون اساسي بوده است، البته در 

ظاهر بر اين، از اند. افزونذيل همين اصل، برخي مفاد و مضامين تغييرناپذير منوان شده
شود؛ چه اينكه در اين اصل از مباراتي نيز انحصار برداشت مي 111پردازي ذيل اصل مبارت
استفاده نشده است. مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون ....« از قبيل، مانند و »مانند 

اساسي نيز مؤيد اين برداشت است. چه، در مذاکرات امضاي شوراي بازنگري در خصوص 
شود و در نهايت، با تصريح به اينكه اصول تمثي ي بودن موارد مذکور بحث ميحصري بودن يا 

شود و همين معني نيز به تصويب اکثريت گيري ميتغييرناپذير منحصر در همين مواردند، رأي
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي صورت ) رسدامضاي شوراي بازنگري مي

ممكن البته . (311-312: 1331وهشت (، انزده  تا بيستي پجمهوري اسالمي ايران )ج سه
هاي سياسي که در فصل سوم است ادما شود که موارد ديگري نيز مانند برخي حقوق و آزادي

شدند؛ اند، بايد تغييرناپذير منوان ميبه تصريح درآمده« حقوق م ت»قانون اساسي تحت منوان 
بر اين باور بودند و چنين پيشنهادي  83سال  چه اينكه، برخي از امضاي شوراي بازنگري در

رسد که هرچند تصريح به چنين مواردي با اشكال مواجه نظر ميدر اين زمينه به 1اند.نيز داده
ها تأکيد بيشتري کرد، اما ضرورتي بر اين مسئ ه احساس بر آن بيترتنيبدتوان نيست و مي

اي و نيادين هر نظام حقوقي و ساختار پايههاي بشود. در واقع، معمول آن است که ارزشنمي
رود تا در خصوص هر امر مه  ديگري نيز چنين ذاتي آن تغييرناپذير منوان شوند و انتظار نمي

بر مدم ضرورت اين تصريح، بايد توجه داشت که بسياري از حقوق و تصريحي شود. افزون
اند و پذيرش عتبر شناخته شدههاي سياسي مندرج در قانون اساسي مشروط به ضوابطي مآزادي

راي نمونه، آزادي مطبومات و نشريات مشروط به مدم اخالل به بمط ق نيست.  طوربهها آن
قانون اساسي(؛ آزادي احزاب مقيد  21شده است )اصل مباني اسالم يا حقوق ممومي پذيرفته
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ي اسالمي به رمايت اصول استقالل، آزادي، وحدت م ي، موازين اسالمي و اساس جمهور
ها بدون حمل سالح و مدم پيماييقانون اساسي(؛ تشكيل اجتمامات و راه 28است )اصل 

قانون اساسي(؛ يا آزادي شغل مشروط  21اخالل به مباني اسالم آزاد شناخته شده است )اصل 
قانون اساسي(. بر  23به مدم مخالفت با اسالم، مصالح ممومي و حقوق ديگران است )اصل 

ِي قوانين و مقررات توان گفت که محتواي اسالمي بودن نظام و ابتناي ک يهمياين اساس 
هاست و تصريح به تغييرناپذيري اين موازين اسالمي حاک  بر اين حقوق و آزادي براساس

حقوق مست زم آن است که به چنين قيود و ضوابطي نيز اشاره شود که امري تكراري و زائد 
 رسد.نظر ميبه

را مامدانه و با ...« محتواي اصول مربوط به »که قانونگذار اساسي، مبارت گفتني است 
و شكل نگارش  الفاظ و ظاهر اصولترتيب، نشان دهد که برده است تا بدين کاربهقصد خاص 

مشروح مذاکرات شوراي  در: صورتسخنان آقاي هاشمي رفسنجاني ) موضوميت ندارند هاآن
: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سهب

قانون اساسي  111مربوط به موارد مذکور در ذيل اصل  اصول نيمضام، مفاد و مه  و (311
 کاربهرا نيز « مربوط»، قيد «محتوا»بر قيد افزون 111. البته بايد توجه داشت که ذيل اصل است

بر اين اساس، در بررسي تغييرپذيري يا تغييرناپذيري اصول قانون اساسي به دو برده است و 
 نكته بايد توجه کرد: 

، شكل و طريق اممال اصول مربوط به موارد ذيل اصل موضوميت ندارد و نخست آنكه
محتواي تأمين  منظوربهراي مثال، يكي از طرقي که بها منايت داشت. بايد به محتوا و مفاد آن

 موازين اسالمي براساسقوانين و مقررات  يابتناي ک يهو  مربوط به اسالمي بودن نظام اصول
بيني شده، سازوکار نظارت شرمي فقهاي شوراي نگهبان است که در در قانون اساسي پيش

اي اند. در اين خصوص، ممكن است چنين شيوهقانون اساسي اشاره شده 18و  1اصول 
ي بهتري تأمين کند، گونه، روش ديگري که اين هدف را بهرونيازامط وب ق مداد نشود و 

را مدنظر داشته، « اصول مربوط»، با توجه به اينكه اين بند، محتواي دوم آنكهبيني شود. پيش
بنابراين، ضروري است تمامي اصول مرتبط با موارد ذيل اصل، بررسي شوند و به مفاد ک ي 

ي شكل اصول نيز تا حدي قابل پذيرش است که مجمومه، تغيير بيترتنيبدها توجه شود. آن
توان شكل اصول را تغيير داد و حتي آن اصول از محتوا خالي نشوند. به بيان ديگر، هرچند مي

اي باشد که گونهپذير دانست، اين مسئ ه نبايد بهها را نيز امكاندر محتواي آن دخل و تصرف
دارد بيان مي 111راي مثال، ذيل اصل بش شود. روح ک ي حاک  بر اين مجمومه اصول مخدو

، 111، 31، 3تغييرناپذير است. اصول « واليت امر و امامت امت»که محتواي اصول مربوط به 
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ي اين اصول بيانگر آن است که ند. امعان نظر به مجمومهابا اين مسئ ه مرتبط 113و  111
يف و اختيارات اجرايي است و ه  از در نظام جمهوري اسالمي ايران ه  داراي وظا هيفقيول

توان شكل اين اممال واليت را هاي نظارتي برخوردار است. بنابراين، هرچند ميصالحيت
را ک  و زياد کرد، اما اين اصول را  هيفقيولتغيير داد يا حتي برخي وظايف و اختيارات 

راي نمونه، بت از بين بروند. ي اجرا يا نظاراي تغيير داد که يكي از دو حيطهگونهتوان بهنمي
ي وضعيت کنوني امري مطابق قانون اساسي ق مداد جابهجايگزيني احتمالي شوراي رهبري 

ي نظارت مغاير قانون اساسي ت قي به حوزه هيفقيولشود و در مين حال، انحصار نقش مي
 شود.مي

 شود: تبيين و تح يلهر يك از موارد مزبور در ادامه 

 هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايرانپايهنظام، اسالميت  .1ـ1
 است، الهيي اراده مظهر نيز قانون و دارد بنيادين نقش دين که ايران اسالمي جمهوري در
 اتخاذ شرع از را خود مشروميت اساسي قانون واقع، در و دارد وااليي اهميت شارعي اراده
بر همين اساس نيز  پرداخته است. اساسي انونق وضع به اياراده چنين با قانونگذار و کرده
موازين  براساسي قوانين و مقررات ... بايد ک يه»کند که قانون اساسي تصريح مي 1اصل 

ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر اسالمي باشد. اين اصل بر اطالق يا مموم همه
 «.حاک  است ... 

قوانين و  يابتناي ک يهو  ط به اسالمي بودن نظاممحتواي اصول مربو»بنابراين، مبارتِ 
مشخص بيانگر ماهيت نظام حقوقي ايران است که  طوربه« موازين اسالمي براساسمقررات 

به  111با چنين تأکيداتي در ذيل اصل  رونيازاشود و پايه و اساس آن شناخته مي منوانبه
 1با توجه به تصريح اصل د گفت که ها تصريح شده است. در اهميت اين مسئ ه حتي بايآن

 111هاي ذيل اصل چنانچه اثبات شود که اطالق يا مموم هر يك از محدوديتقانون اساسي، 
 با مانعي مواجه نخواهد بود. هاآنبا موازين شرمي مغايرت دارند، بازنگري در 

مفاد مشخص  طوربهنيز « هاي ايماني و اهداف جمهوري اسالمي ايرانپايه»مقصود از 
محتواي اسالمي بودن »قانون اساسي است. البته هرچند منوان ک ي  3و  2مندرج در اصول 

تأکيد » منظوربه 83گيرد، امضاي شوراي بازنگري سال ، اين موارد را نيز در برمي«حكومت
و به اين دليل که قانونگذار اساسي نخستين )مج س بررسي نهايي « تذکر مجدد»و « بيشتر

به هاي بسياري کشيده، ها و زحمت( براي تنظي  اين اصول تالش33سال  قانون اساسي
سخنان آقايان حبيبي و امامي کاشاني کرده است )مستقل تصريح  طوربهتغييرناپذيري اين موارد 
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ي مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه: صورت در
 ..(311و  318: 1331وهشت (، پانزده  تا بيست

 ي امور كشور به اتكاي آراي عموميجمهوري بودن حكومت و اداره .1ـ1
، «مردمي بودن نظام»شود که مضمون به اين نكته تصريح مي 83در شوراي بازنگري سال 

و اينكه مردم در سرنوشت خود دخالت دارند، بايد « حاکميت م ت»، «اتكا به آراي ممومي»
مشروح صورت سخنان آقايان هاشمي رفسنجاني و حبيبي در: ود )تغييرناپذير منوان ش

ي پانزده  تا مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
شود که شكل نظام الزاماً بايد در همين زمينه نيز تأکيد مي. .(311و  313: 1331وهشت (، بيست

شكل  رونيازاقرار دارد و « س طنتي»، نظام «هوريجم»جمهوري باشد. در واقع، در مقابل نظام 
تنها با اسالم سازگارتر است، ب كه اساساً غير از شكل جمهوري نيز در نظام جمهوري نه
مشروح مذاکرات شوراي : صورت سخنان آقاي مميد زنجاني درپذير نيست )اسالمي امكان

: 1331وهشت (، ه  تا بيستي پانزدبازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
البته ممكن است ابهام پيش آيد که قوام جمهوريت نظام در چه چيزي است و چه  ..(313

آيا »راي مثال ممكن است ترديد شود که بي تحقق اتكا به آراي ممومي است. مناصري الزمه
ي امور رهآيا ادا»يا اينكه « جمهور منتخب مردم از مناصر جمهوريت نظام است؟داشتن رئيس

ابتنا »ها توسط شوراهاي مح ي منتخب مردم مغاير با ي آني ادارهجابهمتمرکز  صورتبهمح ي 
در تح يل اين مسئ ه توجه به دو نكته ضروري است: نخست آنكه، «. است؟« بر آراي ممومي

شود و مشخص نظام س طنتي و ديكتاتوري، جمهوري نيست و غيرمشروع شناخته مي طوربه
ي دوم آنكه، قطع ممنوع است. نكته طوربه، تغيير ساختار نظام فع ي به چنين نظامي رونيازا
ک ي و در مجموع،  طوربهرسد مراد از جمهوري در نظام حقوقي ايران آن است که نظر ميبه

نظام به آراي ممومي متكي باشد و مردم در اين زمينه نقشي اساسي ايفا کنند. بر اين اساس، 
پذير است، اين موارد نبايد در ال برخي تغييرات در شكل و ساختار نظام امكانهرچند امم

برايند ک ي مردمي بودن نظام را از بين ببرند. البته بديهي است که اين مالك، ک ي و کمي مبه  
 ي مقام ناظر يعني مقام رهبري قرار دارد.است و تشخيص آن بر مهده

مثال به موجب  رايبورهاي ديگر نيز وجود دارد. شايان ذکر است که چنين ابهامي در کش
از  3.فرانسه، جمهوريت حكومت قابل بازنگري نيستجمهوري پنج  قانون اساسي  31 يماده
و در است هاي استبدادي از ديرباز در فرانسه وجود داشته انديشهجا که سو، ازآنيك 
مجدداً ور، نظام استبدادي ي پس از تحقق مم ي شكل جمهوري در اين کشتهايي نيز حدوره
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، چنين تضميني احياي س طنتج وگيري از  منظوربهشده، يك برداشت آن است که تنها  احيا
در مين حال، برداشت ديگر آن است که  در قانون اساسي اين کشور در نظر گرفته شده است.

س ، حاکميت بنابراين، اصول ديگري همچون سكوالري ،موسع تفسير شود طوربهاين ماده بايد 
 قانون اساسي فرانسه هستند 31ي قانون و موارد ديگري از اين دست نيز مشمول مفاد ماده

(Colon-Rios, 2010:. 224) 

 واليت امر و امامت امت .3ـ1
ذکر شده  ناپذيريكي از اصول تغيير منوانبهدر اين بند نيز « واليت امر و امامت امت»

که تنظي  اصل پيشنهادي را بر مهده  83زنگري سال مخبر کميسيون چهارم شوراي بااست. 
را پيشنهاد داده بود، در خصوص « محتواي اسالمي بودن اصول»داشت و در ابتدا تنها مبارت 

کند که ممكن اضافه شدن اصل امامت و واليت به موارد تغييرناپذير قانون اساسي بيان مي
محدود شود و حكومت نيز جزء امور  است اصل واليت فقيه در آينده به امور حسبيه تفسير

حسبيه ق مداد نشود؛ در مين حال، براي آنكه محتواي اسالمي اصول تغيير نكند، وجود يك 
، ايشان بر اين نظر بودند که محتواي اسالمي رونيازابيني شود. مجتهد مادل در رأس نظام پيش

سخنان آقاي ود ندارد )بودن، منواني جامع است و ضرورتي براي تصريح به اين موضوع وج
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي در: صورت امامي کاشاني 
 ..(311: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستايران )ج سه
اهميتي که در اين خصوص  ليدلبه اشتند کهامتقاد دنيز امضاي شوراي بازنگري از  برخي

ز مفاد غيرقابل تغيير تصريح شود. يعني يكي ا منوانبهقيه واليت في وجود دارد،به مسئ ه
ي واليت جداي از مسئ ه ،که محتواي اسالمي بودن نظامايشان آن بود فرض هرچند که پيش

، اما در رأس آن نباشد هيفقيولتوان نظامي را تصور کرد که اسالمي باشد و نمي و فقيه نيست
 صورتدر:  آباديخرمو خنان آقايان طاهري مميد زنجاني سنبايد به اين منوان مام اکتفا شود )

ي پانزده  تا مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
ند که محتواي اسالمي بود برخي بر اين باورالبته  .(313و  138، 313: 1331وهشت (، بيست

 ، واليت فقيه بايد به تصريح درآيدرونيازارد و اي با واليت فقيه ندابودن نظام ظاهراً مالزمه
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري صورت سخنان آقاي اميني در: )

طورکه از به هر ترتيب، همان .(311: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستاسالمي ايران )ج سه
ردازي، صيانت از اصل واليت فقيه پآيد که مقصود از اين مبارتدست ميمشروح مذاکرات به

اصول قانون اساسي نيز مؤيد اين معناست که واليت امر و  بوده است، منايت به مجمومه
واليت امر و امامت امت را با  8،قانون اساسي 3امامت امت همان واليت فقيه است؛ چه، اصل 
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رهبر منتخب »نيز قانون اساسي  111ي فقيه دانسته است. به تصريح اصل شرايطي بر مهده
بنابراين، با «. ه خواهد داشتدهاي ناشي از آن را بر مهي مسئوليتخبرگان، واليت امر و همه

توان گفت که مقصود منايت به مشروح مذاکرات قانون اساسي و اصول قانون اساسي مي
فقيه  شوراي بازنگري از تغييرناپذيري واليت امر و امامت امت، تغييرناپذير بودن اصل واليت

با توضيحاتي  –بوده است. به بيان ديگر، در چارچوب قانون اساسي موجود، اصل واليت فقيه 
االبد تغييرناپذير است. به بيان ديگر، قرائتي که از واليت الي -ي نخستين اشاره شدکه در نكته

ه، و البته در مج س بررسي نهايي قانون اساسي وجود داشت 83فقيه در شوراي بازنگري سال 
ي فقيه است که حضرت امام خميني )ره( بر آن قائل بودند. واليت مط قه يهمان نظريه

که اين اصل را تنظي  کرد و چه، بر مبناي ذيل  83بنابراين، چه از نظر شوراي بازنگري سال 
را تغييرناپذير منوان کرده  «محتواي اصول مربوط به واليت امر و امامت امت»که  111اصل 

پذير است امكان حديبر اين نظر بود که تغيير اصول مربوط به اين موضوع تنها به است، بايد
 که مبناي اطالق در واليت فقيه مخدوش نشود.

 کشورمذهب رسمي  .4ـ1
قانون اساسي  12مشري( اگرچه به تصريح اصل مذهب رسمي ايران )جعفري اثني

د بيشتر و از بين بردن هر گونه ترديد و تأکي منظوربهق مداد شده، « االبد غيرقابل تغييرالي»
نيز بر اين مط ب تأکيد شده است. برخي امضاي  111شائبه در اين خصوص در ذيل اصل 

بر اين باور بودند که چنانچه چنين تصريحي نشود، ممكن است ادما  83شوراي بازنگري سال 
مي نيز منافاتي با حاک  است و تغيير مذهب رس 12شود که اصل مربوط به بازنگري بر اصل 

توان مذهب جعفري ، ميرونيازاندارد و « محتواي اسالمي بودن حكومت»منوان ک ي 
سخنان آقاي خزم ي در: تغيير داد )مشري را به يكي از مذاهب اسالمي ديگر اثني

ي مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سهصورت
رفع هر گونه شبهه و  منظوربهبر همين اساس،   .(311-313: 1331شت (، وهپانزده  تا بيست

 قانون اساسي آورده شده است. 111ايراد چنين مبارتي ذيل اصل 

 هاي بازنگري در قانون اساسي کیفیت تضمین محدوديت .3
قانون اساسي، مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد در  111به تصريح ذيل اصل 

شوند. مشروح پرسي گذاشته تأييد و امضاي مقام رهبري برسند و پس از آن، به همه ابتدا به
در اين خصوص بيانگر آن است که امضا بر اين باور  83مذاکرات شوراي بازنگري سال 
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اند که اين تأييد و امضا، تشريفاتي و صوري نبوده و مصوبات شورا الزاماً از سوي مقام بوده
مخبر کميسيون چهارم(،  منوانبهند )سخنان آقاي آقايان امامي کاشاني )رهبري بايد تأييد شو

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي در: صورت ميرحسين موسوي و آذري قمي 
به  1(.312و  111، 331: 1331ي پانزده  تا بيست و هشت (، جمهوري اسالمي ايران )ج سه

هاي يرت مصوبات شوراي بازنگري با محدوديتموجب اين تصريح، در نظارت بر مدم مغا
قانون اساسي، غير از مقام رهبري، نهادهاي ديگر همچون شوراي نگهبان  111مندرج در اصل 

واجد صالحيت نيستند؛ چه اينكه در قانون اساسي، چنين صالحيتي براي شوراي نگهبان 
نظارت بر اين مصوبات در بر اين، اساساً به تصريح قانون اساسي، بيني نشده و مالوهپيش

 صالحيت مقام رهبري فرض شده است. 
برده شده و به حيثيت آن  کاربهطور مط ق  111در اصل « تأييد و امضاء مقام رهبري»
تواند ه  از حيث مدم مغايرت با موازين و احكام اي نشده است. بر اين اساس، رهبر مياشاره

تغييرناپذير منوان  111مواردي که در ذيل اصل اسالمي، ه  از حيث مدم مغايرت مصوبات با 
به بررسي مصوبات شوراي بازنگري  اند و ه  از جهت صالحديد و صوابديد شخصيشده

بر اين مسئ ه دارد، در  وضوحبهها را تأييد يا رد کند. جداي از منطوق اصل که بپردازد و آن
نيز استناد جست.  83ري سال توان به مشروح مذاکرات شوراي بازنگتأييد اين مسئ ه مي

ي تأکيدات امضاي شوراي بازنگري در خصوص اين بند بر اين اساس بوده است که اين ممده
ترتيب، از مانع از تصويب موارد مغاير اسالم و شرع خواهد بود و بدين« نظارت مالي»

، صيانت مسائ ي که در نظر امضاي شوراي بازنگري بايد تغييرناپذير ق مداد شود نيترمه 
مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون  : صورتشود )سخنان آقاي ميرحسين موسوي درمي

چه، با اين  (.113: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستاساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
استدالل که مصوبات شورا بايد به تأييد رهبر برسند و ايشان بر مصوبات شورا نظارت دارند، 

کارشناس اسالمي باشند تا محتواي اسالمي  نهاد که امضاي شوراي بازنگري الزاماًاين پيش
آورد )سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص پيشنهاد اصول محفوظ بماند نيز رأي نمي

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي صورت آقاي مؤمن در: 
رسد که نظر ميبر اين اساس، به (.323-323: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستايران )ج سه

نومي »اي در خصوص مصوبات شوراي بازنگري، تمهيد بيني چنين مقررهمقصود از پيش
از جانب رهبري بوده است که در صورت مدم تأييد و امضاي ايشان، مصوبات « نظارت مط ق

صورت تأييد و امضاي مقام رهبري، پرسي نخواهند بود و در اين شورا قابل مرضه براي همه
 شود.مشروميت مصوبات شوراي بازنگري تأمين مي
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در کنار يكديگر نيز تفاوت حقوقي خاصي « امضاء»و « تأييد»ي واژه نسبت دودر خصوص 
ق مداد کرد. « تأييد»را ناظر بر تشريفات شك ي « امضاء»توان رسد. در مين حال مينظر نميبه

بيانگر آن باشد که در ابتدا به لحاظ دروني، مقام رهبري متمايل به پذيرش  توانداين مسئ ه مي
آيد و سپس، صورت خارجي آن مينيت سازي در خصوص مصوبات ارجامي برمييا تصمي 

ناظر بر حالت دروني پذيرش مصوبات است و « تأييد»شود. بر اين اساس، يابد و محقق ميمي
حالت دروني )تأييد( است. در تأييد اين برداشت ، صورت خارجي آن «امضاء»مقصود از 

نيز استناد جست. يكي  83توان به مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال مي
تأييد به معناي »پردازي و تأکيد بر آنكه از امضاي اين شورا با تصريح به نامفهومي اين مبارت

که تنها فرض قابل تصور در اين خصوص  دارد، بيان مي«همان امضا، اقرار و تثبيت است
رفته باشد و به  کاربهي تشريفاتي مسئ ه است؛ اينكه امضا به مفهوم لغوي آن مربوط به جنبه

: صورت ي اداري موضوع اشاره شده باشد )سخنان آقاي مباسع ي مميدزنجاني درجنبه
ي پانزده  تا )ج سهمشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

توان پردازي نيست و ميبه هر ترتيب، لزومي به اين نوع مبارت(. 313: 1331وهشت (، بيست
 کاربست تنها يكي از دو واژگان مذکور در خصوص نظارت مقام رهبري بسنده کرد. به

 گیرينتیجه
ي هايي را براقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محدوديت 111و  132دو اصل 

نيز  111محدوديتي شك ي و زماني، و اصل  132اند. اصل بيني کردهبازنگري در اين قانون پيش
هاي اين مقاله که از تح يل اند. اه  يافتههايي موضومي را در اين زمينه مطرح کردهمحدوديت

 ذيل است: به شرحشود، ها برداشت مياين دست محدوديت
جمهور که به در قانون اساسي در فرض فقدان رئيس ي ممنوميت بازنگريبر مبناي ف سفه .1

نظر وضعيت غيرمادي کشور است، شايسته بود قانونگذار اساسي در مواردي مانند حالت 
 کرد.جنگ و شرايط اضطراري نظير آن نيز بازنگري در قانون اساسي را ممنوع امالم مي

اثناي آن، يكي از فروض چنانچه فرايند بازنگري در قانون اساسي شروع شده باشد و در  .2
پرسي منوط محقق شود، اتمام فرايند بازنگري در قانون اساسي و برگزاري همه 132اصل 

 آمده است.به رفع وضعيت پيش
قانون اساسي که در زمان جنگ و اشغال نظامي امكان مراجعه به آراي  83بر مبناي اصل  .3

ي با منايت به مالك اصل مزبور توان ادما کرد که در چنين شرايطممومي وجود ندارد، مي
 پرسي نيز وجود ندارد.امكان برگزاري همه
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آن است که موارد يادشده همگي  111دليل تغييرناپذيري دائمي موضومات ذيل اصل  .1
روند و تغيير در مي شماربهاي نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران ها و ساختار پايهبنيان

اهداف و غايات نظام سياسي است. به بيان ديگر، تغيير به معناي مدول از  هاآنهر يك از 
ي دگرگوني در ماهيت جمهوري اسالمي و البته ايجاد قانون اساسي منزلهبهدر اين موارد 

جديد است. از همين روي، قانونگذار اساسي با م   به اين مسئ ه سعي در حفظ و 
 حراست از کيان نظام داشته است. 

برده  کاربهرا مامدانه و با قصد خاص ...« اصول مربوط به محتواي »مبارت  111اصل  .3
ها موضوميت ندارند و مه ، است تا نشان دهد که الفاظ و ظاهر اصول و شكل نگارش آن
 قانون اساسي است. 111مفاد و مضامين اصول مربوط به موارد مذکور در ذيل اصل 

شود و ع شناخته ميشك جمهوري نيست و غيرمشرونظام س طنتي و ديكتاتوري، بي .8
قطع  طوربه، تغيير ساختار نظام فع ي به چنين نظامي 111بر مبناي ذيل اصل  رونيازا

ک ي و در  طوربهممنوع است. مراد از جمهوري در نظام حقوقي ايران آن است که 
مجموع، نظام به آراي ممومي متكي باشد و مردم در اين زمينه نقشي اساسي را ايفا کنند. 

پذير است، اين اساس، هرچند اممال برخي تغييرات در شكل و ساختار نظام امكان بر اين
 موارد نبايد در برايند ک ي مردمي بودن نظام را از بين ببرند.

 111که اين اصل را تنظي  کرد و چه، بر مبناي ذيل اصل  83از نظر شوراي بازنگري سال  .1
را تغييرناپذير منوان کرده است، « تمحتواي اصول مربوط به واليت امر و امامت ام»که 

پذير است بايد بر اين نظر بود که تغيير اصول مربوط به اين موضوع تنها به ميزاني امكان
 که مبناي اطالق در واليت فقيه مخدوش نشود.

تأييد و امضاي مصوبات شوراي بازنگري توسط رهبري تشريفاتي و صوري نيست و  .3
ام رهبري بايد تأييد شوند. به بيان ديگر، در نظارت بر مدم مصوبات شورا الزاماً از سوي مق

قانون اساسي،  111هاي مندرج در اصل مغايرت مصوبات شوراي بازنگري با محدوديت
 غير از مقام رهبري، نهادهاي ديگر همچون شوراي نگهبان واجد صالحيت نيستند.

مي، ه  از حيث مدم تواند ه  از حيث مدم مغايرت با موازين و احكام اسالرهبر مي .1
اند و ه  از تغييرناپذير منوان شده 111مغايرت مصوبات با مواردي که در ذيل اصل 

ها به بررسي مصوبات شوراي بازنگري بپردازد و آن جهت صالحديد و صوابديد شخصي
 را تأييد يا رد کند.

توانند بر يدر پايان بايد توجه داشت که در اين زمينه ممكن است ادما شود که مردم م
هاي نظام سياسي ـ مندرج در تغيير بنيان درصدد« به هر دلي ي»مبناي حق تعيين سرنوشت خود 
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ـ و ايجاد يك قانون اساسي جديد برآيند. اين در حالي است که امالم  111ذيل اصل 
 ي اقدامات غيرحقوقي و توسل به زورتواند زمينهها ميتغييرناپذيري دائمي اين اصول و ارزش

 پي درمعموالً حقوقي  هاينظامتوان گفت که ک ي مي طوربهرا موجب شود. در اين زمينه 
بررسي و پاسخ ، ولي در مين حال، نديآيبرنمي براندازي خود قانونمند ساختن ابزار و شيوه

 به اين ادما مست زم پژوهش مستقل ديگري است.
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 هايادداشت
و تصويب  جمهورسيشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئدر زمان جنگ و ا»قانون اساسي:  83اصل  .1

شده يا تمامي مم كت چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغالسه
شود و در صورت مدم تشكيل مج س جديد، مج س سابق همچنان براي مدت معيني متوقف مي

 «کار خود ادامه خواهد داد.به

در جمهوري اسالمي ايران امور کشور بايد به اتكاي آراء ممومي اداره : »قانون اساسي 8اصل  .2
 .«پرسي ... شود؛ از راه انتخابات .... يا از راه همه

3. Re-Constitution. 

در مورد مط ب آخر که راجع به چه چيزهايي تغيير پيدا نكند ضمن تأييد همين » ... راي نمونه: ب .1
مقررات اسالم در جامعه به امتقاد من چيزهاي ديگري ه   محتواي اسالمي بودن نظام و حاکميت

تواند موض هاي مردم نميکند. آزاديروشن بايد بيان بشود که تغييري نمي طوربههست که 
تواند محدوديت پيدا بكند، کسي بيايد براي اين حد بشود. آزادي سياسي در اين کشور نمي

سخنان آقاي ميرحسين موسوي « )قرار بگيرد. ...تواند مورد خدشه بگذارد و آزادي احزاب نمي
ي مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سهدر: صورت

 .811: ص 1331وهشت (، پانزده  تا بيست

 يدر قانون اساس يبازنگر شنهاديپ تيپنج  فرانسه، صالح يجمهور يقانون اساس 31 يطبق ماده .3
پارلمان )چه مج س  ندگانينما -2و  ريوزنخست شنهاديبا پ جمهورسيرئ -1ه صورت مشترك ببه
به دو صورت ذيل تصويب  يو چه مج س سنا( امطا شده است. طرح يا پيشنهاد بازنگر يم ّ
و سپس به  رسديهر دو مج س م بيدر ابتدا به تصو يبازنگر شنهاديپ ايطرح  -فشود: المي
 ديو صالحد  يدر صورت تصم يبازنگر شنهاديپ ايطرح  -.بشوديگذاشته م يمموم يپرسهمه
 يمموم يپرسبه همه نيپنج  مج سسه تياکثر بيمشروط به تصو زيو ن يجمهور استير

در خصوص اساس حكومت  يبازنگر زين 31 يماده ريخ. مطابق با قسمت اشوديگذاشته نم
کشور در معرض خطر  يارض تيام. همچنين، مادام که تمستين ريپذامكان يطور ک به يجمهور
 ي آن کرد. ن.ك:ادامه ايو  ياقدام به بازنگر توانياست، نم

Article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 Modifié par LOI constitutionnelle 
n°2008-724 du 23 juillet... – art. 45; Available at: www.yon.ir/l55L (Last Retrieved: 19 

Jun 2016). 
)مجل اهلل تعالي فرجه(، در جمهوري  مصريدر زمان غيبت حضرت ول»قانون اساسي:  3اصل  .8

اسالمي ايران واليت امر و امامت امت بر مهده فقيه مادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و 
 «گردد.دار آن ميو هفت  مهده كصديمدبر است که طبق اصل 

در شوراي بازنگري در خصوص اينكه شورا موظف به  111ظي  اصل مسئول تن ونيسيکمالبته  .1
تأمين نظر رهبري باشد يا اينكه اين شورا مستقل فرض شود، در ابتدا دچار ابهام و ترديد بود: 

جا اين جا، ولي اميدمان اين بود که اينکميسيون، ما يك چيزي تصويب کردي  و فرستادي  اين»
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شود؟ چون اگر مي تيمشورنهايتاً به هر حال اين شورا، شوراي  جدي بحث شود که طوربهمسئ ه 
را دارد، به هر حال، ولو بعد از پنج باز رفت و برگشت آخر بايد  هانياگفتي  رهبر حق نقض 

رهبر تصمي  را در مفاد را بگيرد، اين معنايش اين است که شورا مشورتي است، اگر گفتي  نه 
شود و شكل اش قابل اجرا ميشود، مصوبهتر ميآن شورا جدي باالخره يك جايي اين را ببندي 

روي اين خصوص ه  به ما  انيآقامحتوايي است. اگر  نظراختالفکند. اين يك ديگري پيدا مي
پيشنهادي بدهند و در کميسيون ه  بيايند بحث کنند ممكن است آن شكل نهايي را ما بتواني  

مشروح مذاکرات شوراي بازنگري صورت سنجاني در: )سخنان آقاي هاشمي رف« تأمين بكني .
 (.811: 1331وهشت (، ي پانزده  تا بيستقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ج سه
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