
 

 
 87تا  99صفحات ، 39شماره ، 3159 پاييزپنجم، / سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

55 

؛ بازنگری غیررسمی 44اصل  یکل هاییاستس
 44قانون اساسی یا استفاده از ظرفیت اصل 

 
 **2، مصطفی منصوریان*1هادی طحان نظیف

 

 ی معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایراناستادیار دانشکده. 1

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران. 2
 

 62/3/3135: رشيپذ  31/5/3135: افتيدر

 یدهكچ
قانون،  متن بدون تغییر و محتوا، در آن مفهومتغییر غیررسمی قانون اساسی فرایندی است که 

ی رفتارهای مقامات . این فرایند که ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و در نتیجهشودمی تغییر دستخوش
دهد و شدن فرایند رسمی بازنگری تغییر می اسی را بدون طیو نهادهای حکومتی واقع شود، قانون اس

 شود.در واقع، به نقض آن منجر می
پدید آورده،  111ی تغییر قانون اساسی را خارج از فرایند مقرر در اصل یکی از مواردی که شائبه

ها تغییرات ی ابالغ این سیاستاینکه در نتیجه ابالغی مقام رهبری است؛ چه 44های کلی اصل سیاست
 پدید آمده است. 44گذاری، مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل ی سرمایهمهمی در نحوه

را با مفاد اصل  44های کلی اصل میان سیاست نسبتاین نوشتار درصدد است با رویکردی تحلیلی 
غییر و ها دچار تبررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست 44

 بازنگری شده است یا خیر.
 44پذیری اصل های کلی، تحول، توجه به محتوای سیاست44 اصل ذیل و مفاد صدر به توجه توأم

بودن واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی حتی پیش از  پذیراز منظر قانونگذار اساسی، امکان
های مزبور مطابق با قانون که سیاستکنند می دیگر شواهد و قراین، همگی اثباتها و ابالغ سیاست

 اند.بوده 44اساسی و در راستای ذیل اصل 

، سازیخصوصی، اقتصاد دولتی، بازنگری غیررسمی قانون اساسی، 44اصل  :هادواژهیلک
 مالکیت عمومی.
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 مقدمه
اهمیتی دلیل حقوقی و واالترین میثاق ملی جامعه است که به -ترین سند سیاسیقانون اساسی مهم

آسانی از سوی زمامداران که دارد، باید از کلیت، عمومیت و استحکام کافی برخوردار باشد تا به
 یاالجرا برای کلیهترین سند الزمترین منبع حقوق اساسی و شاخصتغییرپذیر نباشد. این قانون، مهم

ین کشور برتری دارد و در تمامی قوان کنشگران اجتماعی )اعم از دولتی و غیردولتی( است که نسبت به
 مراتب قواعد مندرج در نظام حقوقی داخلی یك کشور است. رأس سلسله

دلیل ارتباط این قانون با بودن آن در میان سایر قوانین به ی قانون اساسی و برجستهاهمیت ویژه
تضمین  سیاسی هر کشور است؛ از همین روی، احترام به قانون اساسی به معنای -ساختار کلی حقوقی

کشور و نظام سیاسی مستقر در هر جامعه است  -های دولتثبات و تداوم و استحکام چارچوب
راحتی تغییر (. از جمله ملزومات برتری قانون اساسی نیز آن است که نتوان آن را به44: 1834)قاضی، 

ظهور تزلزل در جا که موجب بروز و داد؛ چه اینکه سهولت در بازنگری و تغییر قانون اساسی، از آن
کننده است و قانونی را که شود، نگرانمی بسا حقوق اساسی شهروندانچهنهادهای سیاسی کشور و 

توان قانون اساسی و بنیادی دانست. بر همین اساس نیز همواره مستعد تغییر و بازنگری باشد، نمی
راهم کرده و از سوی دیگر، سو با توجه به واقعیات بیرونی مجال بازنگری را فقوانین اساسی از یك

 کنند.فرایند بازنگری را بااحتیاط و دوراندیشی دشوار می
یکی از موضوعات مهم در این زمینه آن است که قوانین اساسی و از جمله قانون اساسی ایران 

ها تصریح شده است، دچار تغییر شده و در نتیجه نقض ای غیر از آنچه در آنممکن است به شیوه
قانون اساسی ایران به ترسیم فرایند تغییر قانون اساسی و ضوابط حاکم  111نی هرچند اصل شوند؛ یع

، کامالً محتمل است که این قانون، در عمل، به طریق دیگری غیر از سازوکار مندرج در (1)بر آن پرداخته
فتارها و اعمال ی رطور آگاهانه یا ناآگاهانه و درنتیجهاین اصل تغییر کند. این مسئله ممکن است به

ها و مقامات و نهادهای حکومتی اعم از قانونگذار عادی، مفسر رسمی قانون اساسی، قضات دادگاه
شود و برتری و مجریان قانون صورت پذیرد که در نتیجه، به نسخ عملی قانون اساسی منجر می

  (2)کند.حاکمیت آن را مخدوش می
ی تغییر قانون اساسی را خارج از چارچوب ه شائبهبرانگیز در این خصوص کاز جمله مسائل چالش

 111ابالغی مقام رهبری است؛ یعنی هرچند اصل  44های کلی اصل وجود آورده، سیاستبه 111اصل 
خارج از  44های کلی اصل ترتیب و شرایط بازنگری در اصول قانون اساسی را بیان کرده، سیاست

و تغییرات  تصویب و ابالغ شده 111اصل  1ق با بند و در عوض، مطاب 111ترتیبات مذکور در اصل 
تمامی صنایع بزرگ و مادر  44است. توضیح آنکه، صدر اصل  پدید آورده 44مهمی را در اجرای اصل 

مانند »طور مطلق در انحصار دولت دانسته و حتی با آوردن قید های اقتصادی را بهترین فعالیتو مهم
بر این، بخش ها را نیز داخل در این بخش دانسته است. افزونفعالیت، نظایر این صنایع و «هااین
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های اقتصادی دولتی و ی مکمل فعالیتمنزلههای دولتی و تعاونی و بهی بخشخصوصی در حاشیه
، اجرای تدریجی مراحل 44های کلی اصل تعاونی قلمداد شده است. این در حالی است که در سیاست

و انتقال مالکیت عمومی به خصوصی در دستور کار نظام حقوقی قرار سازی آزادسازی و خصوصی
ها و تغییر وظایف حاکمیتی، نقش جدید گرفته و دولت موظف شده است با توجه به ابالغ این سیاست

 خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا کند. 
به ناسازگاری آشکار این  44بر ظاهر صدر اصل  برخی حقوقدانان با تکیه بر همین اساس نیز

های یادشده بدون آنکه فرایند مندرج و بر این باورند که سیاست اندها با قانون اساسی نظر دادهسیاست
را تغییر داده و در نتیجه قانون اساسی نقض شده است  44قانون اساسی را طی کند، اصل  111در اصل 

چه اینکه پذیرش تعارض  (8)(.131: 1833؛ اسماعیلی و غمامی، 83-83: 1832 )قاسمی و ذکریایی،
 اعتباریبیبه معنای نسخ عملی قانون اساسی، و مستلزم عدم مشروعیت و  44های کلی با اصل سیاست

حال برخی نیز چنین اند. در عین ها به تصویب رسیدهقوانین و مقرراتی است که بر مبنای این سیاست
: 1831اند )مهرپور، ها را موافق قانون اساسی قلمداد کردهو تصویب و ابالغ سیاستای نداشته عقیده

های طور کلی در خصوص نسبت میان سیاست(. البته باید خاطرنشان کرد که به252: 1831؛ کنعانی، 33
پژوهش مستقل و مفصلی انجام نگرفته  -چه مغایرت و چه عدم مغایرت – 44کلی ابالغی و اصل 

طور های اقتصادی بهیا صرفاً ضمن تبیین انواع بخش -که اشاره شدگونههمان –قوقدانان است و ح
  (4)اند.اند یا اساساً در آثار خود متعرض چنین بحثی نشدهاجمالی به این مسئله اشاره کرده

ی ی اساسطور تفصیلی و مستدل ارزیابی نشده است، مسئلهتاکنون این موضوع به با توجه به اینکه
بپردازد و در  44ها و اصل این سیاست سنجیاین نوشتار آن است که با رویکردی تحلیلی به نسبت

ها دچار تغییر و بازنگری شده نهایت، به این پرسش پاسخ دهد که آیا قانون اساسی از طریق این سیاست
به تبیین مفهوم اجمال منظور در راستای پاسخ به این پرسش، در گام نخست به است یا خیر. بدین

ها و مؤیدات رویکردی را (. سپس، استدالل1) (5)پردازیمبازنگری غیررسمی و چگونگی تحقق آن می
ها تغییر یافته و در نتیجه نقض شده است، بررسی کرده و با که قائل است قانون اساسی توسط سیاست

های ییر نشده و ابالغ سیاستاین نوشتار آن است که قانون اساسی دستخوش تغ یتوجه به آنکه فرضیه
(. در گام بعد نیز این 2کلی مغایر قانون اساسی نبوده است، به پاسخ و رد این دالیل خواهیم پرداخت )

با قانون اساسی همسویی داشته و آن را تغییر  44های کلی اصل مدعا را اثبات خواهیم کرد که سیاست
 (.8نداده است )
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 سی بازنگری غیررسمی قانون اسا .1
الت گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، روابط و موضوعات وپیشرفت زمان و تح

که مستلزم اصالح، نسخ و تغییر قوانین سابق است و عدم امکان  کندمیجدیدی را مطرح 
نیز  ی شرایطها به پذیرش آن در همهنسل تمامیاصالح و تغییر قانون اساسی و الزام 

ی گذشته در اجرای واقع تجربه شود. درر حکومت را موجب میمدی و اختالل در امواناکار
تا از طریق بازنگری  کندمیی سیاسی را متقاعد قانون اساسی و اشکاالت ناشی از آن، جامعه

بینی امکان عمل آورد و از همین روی، پیشمعقوالنه و منطقی، اصالحات الزم را در قوانین به
ه و مبتنی بر توجه به واقعیات است و اساساً تصور یك اصالح قانون اساسی امری خردمندان

ناپذیر زمان به تحوالتِ اجتناب یتوجهبیبینی سیاسی و قانون اساسی ابدی و جاودانه، از کوته
 .(142-141: 1843)هاشمی، شود ناشی می

شود که معنا و مفهوم قانون اساسی ترتیب محقق می بازنگری غیررسمی قانون اساسی بدین
. بسیاری از (Albert, 2014 [a]: 642)ییر یابد، بدون آنکه متن قانون اساسی دستخوش تغییر شود تغ

و نه  -های سیاسی تغییرات قانون اساسی نیز از طرق غیررسمی مانند تفسیر قانون اساسی یا عرف
طور بهطرق رسمی بازنگری قانون اساسی در واقع،  اند.پدید آمده -اصالح رسمی متن قانون اساسی

آنکه طرق غیررسمی چنین نیستند و مشخص و صریح در متن قانون اساسی ریشه دارند، حال 
های ی مجریه و عرفمواردی مانند تفسیر قانون اساسی، تفسیر قضایی، قانونگذاری، اعمال قوه

 .(Albert, 2014 [b]: 1062)شوند سیاسی را شامل می
یند خاص و مشخصی با قصد ااستفاده از فر بندی،معیار و شاخص اصلی در این تقسیم

عام یا  صورتبهچنین قصدی  ،رسمی بازنگریدر  است. تغییر قانون اساسیمبنی بر  شدهاعالم
 پرسی،همه مانند قانون اساسی برای تغییرسازوکار خاصی  ترتیب شود و بدیناعالم می علنی

 هااینبازنگری یا ترکیبی از  یویژهنهاد یا  مقننه یمانند قوه نهادی خاصاصالح از طریق 
بینی یند خاصی در این خصوص پیشاقانون اساسی نیز فر 111؛ چنانکه در اصل رودمیکار به

یند رسمی و آشکار مربوط به بازنگری طی ابدون آنکه فربازنگری غیررسمی در شده است. اما 
قانون اساسی یند رسمی، تغییر ادیگر در فر بیانبه  .شودواقع می ، تغییر قانون اساسیشود

 هایسازوکارو  شودمی مطرح برای بازنگری از طریق نهادهای صالح حکومتی طور مشخصبه
حال  عین در .آینددرمیبه فعلیت  در آنموجود  تغییر وضعیت منظوربه ر در قانون اساسیرمق

ر در رو سازوکارهای مق توسل به نهادهاتغییر قانون اساسی، اعالم رسمی  ،یند غیررسمیادر فر
 پرسیهمهبه مشارکت طلبیدن مردم برای حضور در  برای بازنگری و احتماالً قانون اساسی
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وضعیت  ،اجتماعی -عملکرد نهادهای سیاسی ینتیجه در بلکه ،وجود ندارد تغییر قانون اساسی
به هر  .(53: 1834، )تیال یابدتغییر می بوده، هست یا قبالً آنچهمفاد قانون اساسی با گذر از 

یند رسمی مندرج در متن اتنها طریق مشروع و موجه در تغییر قانون اساسی، فر هرچند ترتیب،
یند، غیرمشروع و غیرقانونی اگونه تغییر قانون اساسی خارج از این فر قانون اساسی است و هر

که قانون اساسی خارج  این امکان وجود دارد یك واقعیت بیرونی، یمنزلهاما به ،شودقلمداد می
ها و واقع، ضرورت دریند رسمی مصرح در آن دستخوش تغییر و تحول شود. ااز فر

یند رسمی ااز طریق فر هاآنوفصل های عینی موجود در نظام حقوقی و عدم امکان حلبستبن
شود که مقامات حکومتی )اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی( به تغییر قانون اساسی موجب می

عنوان یك ضرورت عملی ناپذیر و بهاجتناب طوررسمی اهتمام نداشته و بهیند ااعمال این فر
ترتیب، قانون  یند و بدینآدرصدد توسل به اعمال طرق غیررسمی تغییر قانون اساسی بر

ی ازحد آن و لزوم مواجههیند رسمی، پیچیدگی بیشافر بودن طوالنیکنند. اساسی را اصالح 
. البته در بسیاری از موارد اندی این دالیلاز جمله ،وجودآمدهبست بهضل و بنسریع با مع

واقع، بسیار محتمل  مقامات حکومتی عامدانه و آگاهانه درصدد تغییر قانون اساسی نیستند. در
ی قانونی مقامات مزبور صورت ناخودآگاه و متعاقب اعمال وظیفهاست قانون اساسی به

یعنی مثالً نهاد مفسر قانون اساسی درصدد اعمال  ؛تخوش تغییر شودی نادرست دسگونهبه
به هر دلیلی مانند عدم التزام به  –آید، اما در عمل ی خود در تفسیر قانون اساسی برمیوظیفه
 کند.و آن را نقض می دهدمیقانون اساسی را تغییر  -های تفسیریبایسته

پدید آورده،  111سی را خارج از اصل ی تغییر قانون اسایکی از مواردی که شائبه
اند. این تصویب و ابالغ شده 111اصل  1است که بر مبنای بند  44های کلی اصل سیاست
آن « ج»و بند  1/8/1834در تاریخ « ه»و « د»، «ب»، «الف»)بندهای  بند پنجقالب ها در سیاست

د و تغییرات شابالغ ص مشخ ق اهدافیقتوسط مقام رهبری و برای تح (11/4/1835در تاریخ 
های اقتصادی کشور و بخش 44اصل  یزمینهدر  -که در ادامه اشاره خواهد شد –مهمی را 

های مزبور، قانون اساسی را خارج از پدید آورده است. بنابراین، چنانچه قائل شویم سیاست
ا تنهو نه شودمیقطع قانون اساسی نقض  طوراست، به کرده اصالح 111چارچوب اصل 

به تصویب  هاآنها، بلکه مشروعیت قوانین و مقرراتی که بر مبنای مشروعیت ابالغ این سیاست
دچار خدشه  -قانون اساسی 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست مانند –اند نیزرسیده

 پردازیممی ،است 44های کلی با اصل ای که قائل به تعارض سیاستادلهبه شود. در ادامه، می
 ؛آییمبرمی هاآنقام پاسخگویی به و در م
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های ی با ابالغ سیاستاساس قانونو نقض  رییتغ دیدگاه نخست: .2
 44کلی اصل 

های ی رویکردی که قائل است قانون اساسی از طریق سیاستدر این قسمت به تبیین ادله
اور که به ب جاآن پردازیم. البته ازمی است، دچار تغییر و بازنگری شده 44کلی اصل 

نبوده و واجد اشکال هستند، پس از طرح هر یك از این  کاملنگارندگان، این دالیل و مؤیدات 
 پردازیم.می هاآنی پاسخ و رد به ارائهها استدالل

 44 اصل منطوق به تمسک .2-1
هاست، توجه به ظاهر ترین استداللی که مؤید تغییر قانون اساسی از طریق سیاستمهم

صنایع  یقانون اساسی کلیه 44های ابالغی مربوط به آن است. صدر اصل و سیاست 44اصل 
بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و 

رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، های بزرگ آبشبکه
عنوان بخش دولتی قلمداد کرده است؛ این را در اختیار دولت و به اهاینآهن و مانند راه و راه

بخش  شدن بزرگهای غیردولتی و جلوگیری از بخش یتوسعهمنظور در حالی است که به
ها حق فعالیت اقتصادی جدیدی خارج از موارد صدر سیاست« الف»بند  براساس، دولت دولتی
 ی چهارم توسعه نیز دولت موظف است ساالنهسالهجی پنرا ندارد و از ابتدای برنامه 44اصل 

گذاری و مالکیت سرمایهد. همچنین در این بند، ترتیب کنها را واگذار از این فعالیت درصد 21
های ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشتوسط بنگاه 44صدر اصل موارد در  و مدیریت

 یتوسعه کلیهای سیاستنیز  هاسیاست« ج»بیان شده است. بند تعاونی و خصوصی 
را بیان داشته و ترتیب  های دولتیها و بنگاههای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتبخش

های خصوصی، به بخش 44های دولتی مشمول صدر اصل از سهام بنگاه درصد 31واگذاری
چنین در را ذکر کرده است. هم های عمومی غیردولتیهای تعاونی سهامی عام و بنگاهشرکت

مصارف ی و نحوه الزامات واگذاریتأکید شده و  واگذاری کلیهای سیاستبر « د»بند 
 بیان شده است. هاآندرآمدهای حاصل از 

تعیین ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه »مقرر داشته که  44در این دیدگاه هرچند ذیل اصل 
تواند تعیین کند که موارد قانون می معنا نیست که ، این گزاره بدین«کندبخش را قانون معین می

بیان  ها باشند. بهصدر اصل تا چه حد در اختیار بخش دولتی و تا چه حد در اختیار سایر بخش
های دولتی، تعاونی و خصوصی را صرفاً دیگر، قانونگذار اساسی تعیین ضوابط و شرایط بخش

؛ یعنی تعیین اینکه مثالً صنایع ها به قانون عادی واگذار کرده استی همان بخشدر محدوده
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شوند و مانند ند، سد چیست، معادن بزرگ چه معادنی را شامل میابزرگ و مادر چه صنایعی
تواند منظور و ها به قانونگذار عادی سپرده شده است. بر این اساس، قانونگذار عادی تنها میاین

ها را تغییر دهد؛ یت عمومی در آنمراد از موارد صدر اصل را مشخص کند، نه اینکه میزان مالک
بر این اند. افزونشمار رفتهجزء بخش دولتی به 44چراکه این موارد براساس تصریح صدر اصل 

تنها به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تصریح شده است، به  44مسئله، هرچند در اصل 
گری نیز با عنوان ها، بخش دیو قانون اجرای این سیاست 44های کلی اصل موجب سیاست

ی مزبور قرار گرفته است. برای مثال در جزء گانههای سهقسیم بخش« بخش عمومی غیردولتی»
هایی را که مشمول عناوین ها تصریح شده است که دولت باید فعالیتسیاست« الف»نخست بند 

 8ی دههای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. در ماصدر اصل نباشد، به بخش
 نیز به همین ترتیب تصریح شده است. 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست

عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز مؤید این نظرهای شورای نگهبان به برخی اظهار
در خصوص رادیو  11/1/1813نمونه، شورای نگهبان در نظر تفسیری مورخ  رایمسئله است. ب

 ایران اسالمی جمهوری در نظام 44 اصل نصّ صریح طابقم»و تلویزیون مقرر داشته است: 
 و تلویزیونی رادیوئی خصوصی هایشبکه اندازیو راه و تأسیس است دولتی رادیو و تلویزیون

از  و تصویری صوتی هایبرنامه انتشار و پخش ،جهتبدین. است اصل مغایر این هر نحو به
 ( برایو غیره نوری فیبر، ، فرستندهفراگیر )همانند ماهواره انتشار قابل نیف هایسیستم طریق
مذکور  اصل خالف ایران صداوسیمای غیر از سازمان و کابلی رادیوئی امواج در قالب مردم
نظر مشورتی شورا مورخ ی دیگر، نمونه .(215: 1833)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، « است

آن،  براساساست که  مؤسسات اعتباری غیربانکیبر  44در خصوص شمول اصل  21/1/1812
در انحصار بخش  ،فعالیت خود را به عملیات بانکی توسعه ندهندمزبور چنانچه مؤسسات 

توجه به چنین  .(234-238: 1833شوند )مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دولتی قلمداد نمی
های بخش دولتی را ای نگهبان نیز اموال و فعالیتدهد که شورنظرهایی نشان می اظهار

ای غیر از تعیین حدود دخالت ، مسئلهاز عبارت ذیل اصلمنحصراً در اختیار دولت دانسته و 
 را برداشت کرده است.  -یعنی صرفاً تعریف و تبیین این موارد–گانه های سهدولت در بخش

سئله دارد که صِرف تعریف موارد صدر ظهور در این م ،رسد که تصریح ذیل اصلنظر میبه
اصل به قانونگذار عادی واگذار نشده، بلکه قانونگذار اساسی درصدد بوده تا انواع فعالیت 

ی اقتصادی کشور منجر نشود. در واقع، شده در اصل به زیان جامعه و عدم رشد و توسعهاشاره
و احوال و تجربیات  ن اوضاعذیل اصل آن است که قانونگذار با در نظر گرفت عبارت مقتضای

نظران و کارشناسان با وضع قانون، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و آمده و جلبِ نظر صاحبعملبه
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محدوده را مشخص سازد و در صورت لزوم نیز تغییرات الزم را با معیارهای ذکرشده در ذیل 
ی مورد مغایر نبودن مصوبهاصل بدهد و طبعاً شورای نگهبان نیز با توجه به همین مالحظات در 

با درایت  44دیگر، اصل  بیان به (.33: 1831مجلس با قانون اساسی اظهار نظر کند )مهرپور، 
های ترتیبی منعطف تنظیم شده است که مجال تغییر مالکیت در حوزهقانونگذار اساسی به

 وجود داشته باشد.گوناگون اقتصادی را با تشخیص قانونگذار عادی بر مبنای شرایط ذیل اصل 
نیز باید توجه است ها تأکید شده که در سیاست« بخش عمومی غیردولتی»در خصوص 

بنابراین، بخش اقتصادی  است،به معنای اعم یعنی حکومت  44داشت که دولت در اصل 
اسفاد و حکومت مشتمل بر بخش دولتی به معنای اخص و بخش عمومی است )نجفی

ها نیز چنین بخشی البته ذیل بخش ن دیگر، پیش از ابالغ سیاستبه بیا .(421: 1833محسنی، 
بخش جدیدی را پدید نیاورده  44های کلی اصل در نتیجه، سیاست ،دولتی وجود داشته است

 های مربوط به این بخش احکامی را مقرر کرده است.و صرفاً در خصوص واگذاری
صدر مصوبات ناظر بر موارد  نظرهای شورای نگهبان در خصوص از تحلیل مجموعه اظهار

قانون اساسی  44که این شورا در موارد متعدد بر تفسیر منطقی اصل  گفتتوان می ،(4)44اصل 
قرار داده  مدنظرمنسجم  کلعنوان یك نظر داشته و صدر و ذیل اصل را در کنار یکدیگر و به

که موجب است نسته احترام و حمایت دا ی موردداست. از همین رو نیز تصدی دولتی را تا ح
 ی زیان جامعه نباشد.و مایه باشدرشد و شکوفایی اقتصاد کشور 

اول تا چهارم توسعه و نیز دیگر قوانین  یسالههای پنجپیرو همین رویکرد قانونگذار در برنامه
تدریج چنین امکانی را فراهم آورده و در همین به -ها اشاره شدکه به برخی از آن –و مقررات 

ی فعالیت بخش خصوصی شده و شورای عرصه 44های صدر اصل برخی از فعالیت زمینه
نگهبان نیز مغایرتی را اعالم نکرده است. البته شورای نگهبان در این خصوص رویکردی 

گیرانه داشته و پذیرش این مهم را صرفاً با تصریح بر مالکیت دولت و به استناد ذیل اصل سخت
 شورای نمونه، برایقلمرو و شرایط مربوط به آن تأیید کرده است. و همچنین تعیین ضوابط،  44

 مصوب توسعه دوم یسالهپنج یبرنامه یالیحهبرخی مفاد  خصوص در اظهار نظر در نگهبان
 تعاونی و خصوصی هایبخش به یدولت های بخشبرخی فعالیت واگذاری به که 24/3/1818

 رعایت با»کردن قید  اد کرده بود که این ایراد با اضافهاستن 44داشت، به مغایرت با اصل می اشاره
ی شورای نگهبان: با تأیید شورای نگهبان مواجه شد )پژوهشکدهاز سوی مجلس، « 44 اصل

ی سوم توسعه ی برنامهی دیگر، اظهار نظر شورا در خصوص الیحه(. نمونه411-413: 1834
کرده و تغییر مالکیت و مدیریت هر یك  وضوح به این مهم اشارهاست که به 1/3/1813مصوب 

ی اقتصادی مجاز دانسته گانه را مشروط به رشد و توسعههای سهها در بخشاز اموال و فعالیت



 
 
 

 44ل ؛ بازنگری غيررسمی قانون اساسی يا استفاده از ظرفيت اص44اصل  یکل هایياستس
 

 

21 

بردارى و نظایر گذارى یا بهره، سرمایه44موادى از این قانون که با توجه به ذیل اصل »است: 
و یا تعاونى مجاز دانسته است، مطلق  (اعم از حقیقى و حقوقى)را براى بخش خصوصى  هااین

 ذیل اینکه به توجه باشود. خارجى نیز مى (حقیقى و حقوقى)است و شامل بخش خصوصى 
مجلس باید در هر  است، کرده شرایط و قلمرو ضوابط، تعیین به مقید را اصل از خروج 44 اصل

ن موارد را به شخص حقیقى یك از موارد مذکور در مواد برنامه صریحاً معین کند که واگذارى ای
(. البته 534]ب[: 1835)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، « داندو حقوقى خارجى مفید یا مضر مى

مندرج در شمول بخش  -در تحلیل عملکرد شورای نگهبان در خصوص موارد صدر اصل 
به بخش  ترتیب که امکان واگذاری برخی از موارد صدرتفصیل شد؛ بدین باید قائل به  -دولتی

گاه پذیرفته نشده ها در اقتصاد کشور اساساً هیچاهمیت و نقش محوری آن سببغیردولتی به
ای تلقی شده است که با ذیل اصل تطبیق نداشته و گونهاست؛ یعنی واگذاری این موارد همواره به

اند. چنانکه شمار رفتهی اقتصادی کشور بهی زیان جامعه یا مانع رشد و توسعهمثال، مایهبرای 
گذاری، مالکیت و مدیریت سرمایهنیز چنین بوده و  44های کلی اصل حتی پس از ابالغ سیاست

 یبیمه بانك مرکزی، معادن نفت و گاز،، های مادر مخابراتیشبکه مانند هاییبنگاهها و در فعالیت
سدها و  تیرانی،سازمان بنادر و کش، سازمان هواپیمایی های اصلی انتقال برق،مرکزی، شبکه

قلمداد شده است )مواد منحصراً در اختیار دولت  رادیو و تلویزیونو  رسانیآبهای بزرگ شبکه
دیگر، شورای نگهبان در خصوص عبارت (. به44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 8و  2

شخیص تحقق مفاد ذیل اصل در برخی موارد همچون رادیو و تلویزیون به ارزیابی پرداخته و ت
خود را معتبر دانسته است. در واقع، شورای نگهبان ارزیابی تشخیص مجلس را از نظر رعایت 

ی تغییر حوزه داند؛ یعنی ممکن استی ذیل اصل در صالحیت خود میقیود چهارگانه
ی گانه به تشخیص شورا موجب زیان جامعه شود یا موجب توسعههای سههای بخشفعالیت

. البته این در حالی اعالم کند 44ی مجلس را مغایر ذیل اصل سبب، مصوبه کشور نشود و به این
است که شورای نگهبان در بسیاری موارد دیگر همچون بانکداری و بیمه، صرف عنایت مجلس 

کند، کافی به ی مدنظر شرایط ذیل اصل را محقق میبه ذیل اصل و تصریح به اینکه مصوبه
شود یا خیر، خیص اینکه آیا در عمل شرایط ذیل اصل محقق میمقصود دانسته و به ارزیابی تش

چه در خصوص مصوباتی که  –نپرداخته است. به هر ترتیب، تحلیل عملکرد شورای نگهبان 
تشخیص خود را معتبر دانسته و چه در مواردی که صرف توجه به شرایط ذیل اصل را کافی 

یل اصل را در کنار یکدیگر لحاظ کرده و مؤید آن است که این شورا نیز صدر و ذ -تلقی کرده
اند، با عنایت به شرایط ذیل اصل غیرمغایر منجر بوده 44مصوباتی را که به تغییر مفاد صدر اصل 

 با قانون اساسی قلمداد کرده است.
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 اقتصاد و تغییر یافتن آن بودن یدولت .2-2
صورت ده و مهم اقتصادی بههای عمترتیبی که بسیاری از اموال و فعالیتبه 44تنظیم اصل 

های اقتصادی و بخش خصوصی نیز مکمل فعالیت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفته
آن است که نظام اقتصادی کشور دولتی و مشابه  یانگرنماآمده،  حساببهدولتی و تعاونی 

این باورند که ای از حقوقدانان بر . بر همین اساس، پارههای اقتصادی سوسیالیستی استنظام
بر ای گسترش و توسعه دهد که عالوهگونههای خود را بهبخش خصوصی باید فعالیت

های اقتصادی دولتی و تعاونی عنوان مکمل فعالیت، صرفاً به44های مذکور در اصل محدودیت
 های دولتی به هر میزان که مایل باشد بهطور مستقل و در عرض فعالیتباشد، نه آنکه خود به

ی مالکیت مثابه(. همچنین، برخی این مسئله را به284: 1834فعالیت بپردازد )شعبانی، 
تا حد شود اند که در این کشورها سعی میکردهخصوصی در کشورهای سوسیالیستی عنوان 

: 1، ج1833عمل آید )هاشمی، از گسترش مالکیت خصوصی حداکثر جلوگیری به ممکن
های اقتصادی داخل ی فعالیتترتیبی که عمدهبه 44سازی اصل یدیگر، اساس عبارتبه .(814

که قانونگذار اساسی درصدد  استدر مالکیت عمومی و بخش دولتی دانسته شده، بیانگر آن 
ابالغی، برخالف  کلیهای ایجاد اقتصاد دولتی بوده است. این در حالی است که مطابق سیاست

گذاری، سرمایهشمار رفته است؛ چراکه ، بخش دولتی مکمل بخش خصوصی به44اصل 
های صدر اصل صرفاً در انحصار دولت قرار ها و بنگاهمعدودی از فعالیت مالکیت و مدیریت

های از ارزش مجموع سهام بنگاه درصد 31ف است لدولت مکموارد مزبور،  یبقیهگرفته و در 
 ای خصوصی، تعاونی و عمومیهرا به بخش (آهنراه و راه یاستثنا)بهدولتی در هر فعالیت 

شمار . تغییر اقتصاد دولتی نیز هرچند در حال حاضر امری مطلوب بهدکنغیردولتی واگذار 
در  .است 111یند مربوط به بازنگری در اصل اکارگیری فررود، به هر ترتیب نیازمند بهمی

اد اقتصاد دولتی باید توجه داشت که قانونگذار اساسی اساساً درصدد ایجبه این ادعا  پاسخ
 تنظیم کرده است: شکل بدینرا  44ر دالیل و محظورات ذیل، اصل بنبوده و بنا

با امپریالیسم و  یتضدقانون اساسی در فضای حمایت از محرومان و مستضعفان و  اوالً
اندوزی و دنیاپرستی به تصویب ل و ثروتمی مظاهر تجداری و همهمبارزه با حاکمیت سرمایه

طرد نظام  منظوربهسو  مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز از یك یرسید. اعضا
موضع گرفته و از  صراحتبهسوسیالیستی و کاپیتالیستی رایج در اوایل انقالب اسالمی ایران 

و با چنین رویکردی به  ی چارچوب نظام اقتصاد اسالمی برآمدهسوی دیگر، درصدد ارائه
 44ی تنظیم اصل نمونه در مجلس بررسی نهایی، فلسفه رایباند. پرداخته نظرتبادلبحث و 

داری غربی است و نه سوسیالیسم د که اقتصاد اسالمی، نه سرمایهشوصورت طرح می بدین
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ن نشود، یکه اگر زیربنای اقتصاد اسالمی در این اصل معیطوربهشرقی و نه تلفیقی از آن دو، 
و روابط ی کل امور فرهنگی ادارهمنحرف شود ) ممکن است اقتصاد کشور از مسیر اسالمی آن

برخی نمایندگان نیز بر این  .(1541و  1545: 8 ، ج1844، عمومی مجلس شورای اسالمی
ورزیدند که نظام اقتصادی جدیدی باید در این اصل بنیان نهاده شود تا مسئله تأکید می

داری گذشته و بنای یهابطال نظام سرما یبه معنامشخص شود که اقتصاد جمهوری اسالمی 
های نظام اقتصادی جدید با نظام رو معتقد بودند تفاوت همین نظام جدیدی است و از

و روابط ی کل امور فرهنگی ادارهاقتصادی زمان طاغوت باید در این اصل گنجانده شود )
پیشنهادهایی که در  جمله ازهمچنین  .(1545: 8 ، ج1844 ،عمومی مجلس شورای اسالمی

ترتیب  ا بود؛ بدینزبه دو اصل مج 44مطرح شد، تبدیل اصل  44ی تدوین اصل نحوه ینهزمی
ی پذیرش عدالت اجتماعی و که در یك اصل، ابتنای نظام اقتصادی جمهوری اسالمی بر پایه

داری و فئودالی محکوم و مردود های فردی اعالم شود و در اصل دیگر نظام سرمایهآزادی
: 8 ، ج1844 ،ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیادارهد )شواعالم 
نمایندگان که برای تصویب اصول قانون  دوسومالبته این پیشنهاد با موافقت اکثریت  .(1545

 و رد شد. مواجه نشدیاز بود، ن مورداساسی 
ختیارات گرفتن قلمرو ا در نظر موسعشرایط نخستین پس از پیروزی انقالب نیز در  ثانياً

سو واگذاری واحدهای مهم اقتصادی به بخش دولت کامالً مؤثر بوده است؛ چه اینکه از یك
نظام اقتصادی در آزادسازی  ه نبودندلیل شرایط ملتهب ناشی از انقالب و آمادغیردولتی به

از سوی دیگر، در زمان  .(283: 1832پذیر نبود )کنعانی، واحدهای اقتصادی اساساً امکان
بدبینی و وحشت بسیاری از تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد و حرکت به  44ین اصل تدو

رو قانونگذار اساسی  همین (. از35: 1831سمت انحصار و احتکار وجود داشت )مهرپور، 
 د.کنممانعت  هاآنصیانت کرده و از نابودی  44تا از واحدهای صدر اصل  تالش کرد

 بهتنها اقتصاد دولتی توان دریافت که نهقانون اساسی می با نگاهی ساختاری و منطقی به ثالثاً
بر اینکه دولت نباید به کارفرمای مطلق تبدیل  48عنوان مطلوب فرض نشده، بلکه در اصل یچ ه

صراحت اصل نیز به 41و  44شود نیز تصریح شده است. این امر در حالی است که در اصول 
ی مالکیت در نیز محدوده 44بر اینکه ذیل اصل ونمالکیت شخصی محترم شمرده شده است. افز

هر سه بخش نظام اقتصادی را مقید و محدود به تطابق با دیگر اصول فصل چهارم قانون اساسی، 
اقتصادی کشور و عدم  یی قوانین اسالم، عدم جلوگیری از رشد و توسعهعدم خروج از دایره

دهد اقتصاد دولتی مقصود ارد که نشان میاز این مو یورود زیان به کشور دانسته است. جدا
قانونگذار اساسی نبوده، در خصوص اینکه بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی عنوان 
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بخش خصوصی به معنای  مکمل بودن ،واقع درتوان برداشت دیگری ارائه داد. شده است نیز می
مقصود از قیدِ  نیست، بلکهی دوم بودن بخش خصوصی یا در درجه بودن یهحاشو در  بودن یلیطف
های خود تا جایی آزاد است که بخش مفهوم آن است، یعنی بخش خصوصی در فعالیت« مکمل»

ی تکمیلی با دولتی یا تعاونی را مختل نکند و بنابراین اگر یك صنعت، دامداری یا خدمت رابطه
توان از آن آزاد است و نمیشك ی تخریبی نداشته باشد، بیرابطهنیز های دولتی و تعاونی و فعالیت

جلوگیری کرد. این مسئله با کلیات اسالم مخالفتی نداشته و قانونگذار اساسی نیز صرفاً چنین 
  (.818و  811: 1815)یزدی، تر تلقی کرده است ترتیبی را سالم

 44های کلی اصل نفس تصویب و ابالغ سیاست .2-3
نیز مؤید آن است که قانون  44کلی اصل های نظر به لزوم تدوین و ابالغ سیاستامعان

، 44های کلی اصل سیاستواقع، چنانچه بدون ابالغ  ترتیب تغییر یافته است. در اساسی بدین
از منظر حقوق اساسی جمهوری اسالمی این امکان وجود داشت که موارد صدر اصل به بخش 

 ها بوده است؟ غیردولتی واگذار شود، چه نیازی به تدوین و ابالغ این سیاست
نیز اشاره داشت که  44های کلی اصل توان به قانون اجرای سیاستدر تأیید این مسئله می

ها به تصویب قانونگذار عادی رسیده است. این از ابالغ سیاست پسو  3/11/1834ریخ تا در
های دولتی، تعاونی و خصوصی و ضوابط هر یك از بخش ی فعالیتتفصیل محدودهقانون به

ها اساساً واگذاری بخش دولتی را بیان داشته است. این در حالی است که پیش از ابالغ سیاست
طور ها یا مشارکت بخش غیردولتی بهنهایت برخی واگذاری در نداشت و چنین امکانی وجود

گذاران بخش خصوصی در واقع، ناتوانی سرمایه دری و موردی مجاز قلمداد شده بود. ئجز
شدن دولت، کاهش  ، فربه44دلیل استیالی دولت بر موارد صدر اصل دولتی به رقابت با بخش

های مصوب مجلس شورای اسالمی توسط شورای طرحبسیاری از لوایح و  دوری، ربهره
توسط  44، تداعی و استنباط اقتصاد دولتی از متن اصل 44نگهبان به استناد مغایرت با اصل 

آباد و اقتصادی )نظری علی یگذاران داخلی و خارجی و البته دیگر موانع رشد و توسعهسرمایه
منظور شتاب بخشیدن به رشد به 44ل های کلی اص( موجب شد تا سیاست85 :1834عطایی، 
بار هش های اقتصادی و کای، گسترش مالکیت در سطح عموم، ارتقای کارایی بنگاهلاقتصاد م

. بنابراین، نفس ابالغ چنین دشوهای اقتصادی ابالغ مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت
پذیر نبوده و این امکانچنین برداشت و تفسیری  44هایی بیانگر آن است که از اصل سیاست
 ها به تغییر اصل منجر شده است.سیاست

، واگذاری موارد صدر اصل به 44های کلی اصل یش از ابالغ سیاستاما این مسئله که پ
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واقع،  های غیردولتی ممکن نبوده است، ادعایی بیش نبوده و مطابق با واقع نیست. دربخش
 یدن زمینهکرتسهیل یا فراهم و نیز  یلمبخش خصوصی در اقتصاد  ترفعالحضور ضرورت 

پس از موجب شد تا  دولت یازهدسازی انهای دولتی کوچك و متناسبواگذاری سهام بنگاه
مثال در رای ب به تصویب برسند. زمینهتحمیلی قوانین و مقرراتی در همین  جنگ یخاتمه

های سازی شرکتصوصیخ یبرنامه (،1838-1813)سوم توسعه  یسالهپنج یقانون برنامه
در قانون  (1)مدنظر قرار گرفت. «دولتی هایشرکتواگذاری سهام و مدیریت »عنوان  بادولتی 
ی عالوهسازی )بهمرتبط با خصوصی یماده 18( نیز با 1833-1834) چهارم توسعه یبرنامه

نی شد. بیپیش هدفمندهای واگذاریی سوم توسعه(، انجام تنفیذ فصل سوم قانون برنامه
ی قانون واحده، ماده21/1/1813مصوب  های غیردولتیتأسیس بانك یقانون اجازههمچنین، 

 در گذاریسرمایه تشویقو قانون  4/4/1831در تاریخ  غیردولتی یتأسیس مؤسسات بیمه
ها به ند که پیش از ابالغ سیاستاجمله قوانینی نیز از 5/8/1831در تاریخ  کشور های آبطرح

 بیان به اند.قانون اساسی نیز تشخیص داده نشده 44حال، مغایر اصل  عین و در رسیده تصویب
های مزبور د که امکان واگذاریکندیگر، عنایت به قوانین مختلف این ادعا را کامالً تأیید می

ها و صرف ابالغ سیاستاست نیز وجود داشته  44های کلی اصل پیش از ابالغ سیاست
موجب ابالغ این  تغییر قانون اساسی باشد. نهایت آن است که بگوییم به معنای بهتواند نمی

 گیری کمتری مواجه شده است.ها این روند تسهیل شده و با سختسیاست

یند رسمی اعدم امکان تغییر صریح نص قانون اساسی خارج از فر .2-4
 بازنگری

آن  ،44های کلی اصل سیاست یکی از دیگر مؤیدات دال بر تغییر قانون اساسی از طریق
های دولتی، تعاونی و خصوصی و طور مشخص به بخشاست که نص قانون اساسی به

بنابراین هر گونه تغییری در این نص مستلزم  است،های داخل در هر یك تصریح کرده فعالیت
متن واقع، معقول و منطقی نیست که  کار گرفته شود. دریند رسمی بازنگری بهاآن است که فر

 گیری کرده باشد و درطور مشخص و صریح موضعرسمی قانون اساسی در یك موضوع به
گیری و صراحت که در نص قانون اساسی مشخص است، نظر از آن موضعحال، قطع عین

دیگر، چنانچه مقصود آن باشد که یکی از  بیان ترتیبات دیگری مجری و معتبر قلمداد شوند. به
ت صدر اصل از اختیار دولت خارج شود و داخل در بخش دولتی نباشد، موارد مذکور در عبار

قانون اساسی در مقام بیان  44پردازی تغییر کند. اصل ضروری است که این متن و این عبارت
بنابراین  .گانه را مشخص کرده استهای سهی فعالیت هر یك از بخشبوده و محدوده
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هر  ی فعالیتاز این مسئله دست کشید و محدودهتوان بدون بازنگری در قانون اساسی نمی
پذیری نص ظرفیت تحولدر رد این ادعا باید به  های مزبور را متحول ساخت.یك از بخش

یند ابر مواردی که از طریق فرافزون یعنی ،توجه داشت 111قانون اساسی خارج از اصل 
در قانون  هاآنشند که تغییر ند، مواردی نیز ممکن است وجود داشته باکنبازنگری تغییر می

اینکه نص قانون اساسی در خصوص یك  باترتیب،  اساسی مجاز دانسته شده است. بدین
موجب همان  بینی کرده، این مسئله کامالً محتمل است که بهموضوع ترتیب خاصی را پیش

 ردار گردد.مقرره، ترتیب دیگری مقرر شود و برخالف متن قانون اساسی از اعتبار قانونی برخو
قانون اساسی است. این اصل، تعداد  44تواند این مسئله را اثبات کند، اصل یك نمونه که می

مشروط به تحقق  -سال نیز  11نفر عنوان کرده و پس از هر  211نمایندگان مجلس را 
نفر را به این تعداد مجاز دانسته است. در حال حاضر  21حداکثر  شدن اضافهامکان  -عواملی

مجلس شورای  یهای انتخابیهقانون اصالح جدول حوزهموجب  این اصل و به براساس نیز
نفر  231، تعداد نمایندگان مجلس به 12/3/1813مصوب  هاآناسالمی و تعداد نمایندگان 

نفر در قانون اساسی قید شده، در متنی دیگر و  211یعنی هرچند تعداد  افزایش یافته است.
اساس نیز پذیرفتنی است  این براصل تعداد دیگری دارای اعتبار است. همین  موجب بهالبته 

طور مشروع و قانونی به 44و بر مبنای ذیل اصل  111که نص قانون اساسی خارج از اصل 
موجب همین  به 44دیگر، اینکه تغییر مفاد صدر اصل  عبارتدچار تغییر و اصالح شود. به

جواز تغییر مالکیت در  44واقع، ذیل اصل  در یست،مغایر با قانون اساسی ن ،اصل بوده
 گانه را تحت شرایطی صادر کرده است. های سهبخش

 با قانون اساسی 44های کلی اصل همخوانی سیاست .3
را موجب بازنگری  44های کلی اصل ها و مؤیداتی که سیاستدر قسمت پیشین استدالل

ش شد تا به هر یك از ادعاهای مزبور پاسخ داده البته تال ،دانست، بیان شددر قانون اساسی می
صورت تا به د )پاسخ نقضی(. در این قسمت مقصود آن استشواثبات  هاآنو بطالن  دهش

شود )پاسخ حلی(. توجه به  ها با قانون اساسی اثباتایجابی همسویی و عدم مغایرت سیاست
های کلی نظام و ه مفهوم سیاست، توجه ببودن دولتمفهوم فقهی مالکیت عمومی و در اختیار 

هایی هستند که در ادامه اشاره خواهند از جمله استدالل ،44اصل  بودن سیالپذیری و تحول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شد:                                                                                                                          

  از منظر قانونگذار اساسی 44پذیری اصل انعطاف .3-1

قانون اساسی  44توجه به دیدگاه قانونگذار اساسی برای کشف مراد ایشان از اصل 
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دهد نشان می 44راهگشاست. بررسی مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نهایی مربوط به اصل 
های که از امکان تغییر حدود و قلمرو مالکیت بخشاست  شدهکه این اصل به شکلی تصویب 

 گانه برخوردار باشد.سه
منظور صیانت از مصالح نظام و های نمایندگان مجلس بررسی نهایی بهعنایت به دغدغه

کن ریشه حفظ اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی مانند تأمین استقالل اقتصادی جامعه،
؛ چنانکه ستمؤید این ادعا ها،این ماننددولت و  شدن مطلقکردن فقر، جلوگیری از کارفرمای 

د که چون در کنه پیشنهاد میزمیندر این  44گان مجلس بررسی نهایی اصل یکی از نمایند
کند که مقام رهبری در حدود والیت فقیه و برحسب مصالح بعضی موارد ضرورت اقتضا می

مقام »در هر یك از این سه بخش بنماید، در انتهای اصل اضافه شود:  تصرفاتیمسلمین 
ت و مصالح مسلمین در هر یك از سه بخش رهبری، در حدود والیت فقیه برحسب ضرور

کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای  ی)اداره« نظر و تصرّف دارد حق اظهار
شود که حال در جواب به این پیشنهاد، پاسخ داده می عین در ،(1541: 8 ، ج1844، اسالمی

ایط هر سه بخش ذیل اصل قیودی آمده است که مطابق با آن تفصیل ضوابط و قلمرو و شر
د و تصویب قانون نیز از طریق مجلس و با نظارت شورای نگهبان شون مییتوسط قانون مع

 ، ج1844، کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی ی)اداره استپذیر امکان
اصل یعنی از نظر ایشان، ذیل  ؛دشواز همین رو پیشنهاد مزبور با استقبال مواجه نمی ،(1544: 8

های مختلف متناسب با تواند در دورهاز سازوکاری منعطف برخوردار بوده است که می
 اقتضائات و شرایط اقتصادی متفاوت و در راستای مصالح و منافع مردم اصل را تغییر دهد.

 یستی نمایندگان مجلس بررسی نهایی ناین بیانات قابل استناد به همهکه گفته شود  شایدالبته 
چنین برداشتی تنها به تعداد محدودی از ایشان قابل استناد باشد. در پاسخ به  اینکهیت نهادر و 

با پذیرش  ،این شبهه باید توجه داشت که پیشنهاد مزبور با ابتنا بر استداللی که طرح شد
ی مذکور راهکاری ی استدالل نیز بر آن بود که ذیل اصل برای دغدغهدیگران مواجه نشد. پایه

، تصویب چنین پیشنهادی نظر این بینی کرده و ازتوجه به مصلحت کشور پیش یینهزمرا در 
که این مسئله تنها محدود به نظر یك  گفتتوان نظر نرسیده است. بنابراین، میضروری به

توان از دیگر پیشنهادهای اصالحی مربوط به این نماینده نبوده است. برای تقویت این نظر می
بخش  موردصرفاً در  44جست: در متن پیشنهادی اولیه، قیود ذیل اصل اصل نیز استمداد 

خصوصی طرح شده بودند که برخی نمایندگان نیز تحدید بخش خصوصی با قیود مزبور را 
عنوان مدافعان وجود قیود و شروط ذیل دند و حتی بهکردانسته و از آن دفاع می« جان مطلب»

یت بخش خصوصی، خواستار افزودن قید چهارمی بر ها به فعالو لزوم محدودیت آن 44اصل 
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ی اداره« )به نظام عدل اسالمی زیان وارد نیاورد»فعالیت بخش خصوصی به این شرح شدند که 
( یا 1553و  1582: 8 ، ج1844، کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

ی و روابط عمومی مجلس شورای ی کل امور فرهنگاداره« )استقالل کشور را به خطر نیندازد»
حال برخی دیگر از نمایندگان، قیود و شروط ذیل اصل  عین (. در1583: 8 ، ج1844 ،اسالمی

تنها بر بخش خصوصی بلکه به هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی وارد دانستند؛ را نه
فی ال ضرر و ال ضرار »بخش خصوصی را اصلِ  محدودیتایشان در این راستا مبنای 

باشد، « اضرار جامعه»تواند موجب عنوان کرده و با توجه به اینکه دولت نیز می (3)«االسالم
فعالیت آن را نیز مشروط به این قیود اعالم کردند و از همین روی، حمایت قانون از فعالیت 

ی کل ادارهگانه بیان داشتند )فقط بخش خصوصی، را مقید به شروط سههر سه بخش، و نه
 .(1584: 8 ، ج1844، فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیامور 

های ذیل اصل به هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی که بر بنابراین، تعمیم محدودیت
مه یا اکثریت حاضر در مجلس دهد که هصورت پذیرفت، نشان می« الضرر»ی مبنای قاعده

اند که به ورود ضرر گانه مهر تأیید زدهای سههبه میزانی بر فعالیت بخش 44بررسی نهایی اصل 
دیگر، قانونگذار اساسی سیال بودن این اصل را مدنظر داشته و با  بیانبه  به جامعه منجر نشود.

 ها ضرورت پیدا کند، به تصویب رسیده است. علم به اینکه ممکن است تغییر این بخش

 عنایت به مفهوم مالکیت عمومی .3-2
« صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولتبه»ای از اقتصاد کشور عمده بخش 44در اصل 

های ی اموال و فعالیتی مستقیم دولت در همهعبارت مستلزم مداخلهاین  قرار گرفته است.
و دولت  یستمعناست که اموال مزبور، ملك دولت ن مندرج در صدر اصل نیست، بلکه بدین

زیرا ، (843: 1815)یزدی، کار گیرد صالح عمومی بهرا صرفاً در جهت م هاآنموظف است 
ی اموال عمومی قرار دارند و این اموال، متعلَّق حق عموم مردم موارد صدر اصل در زمره

منظور حفظ نظم و عدالت و جلوگیری از هرج ی مردم و بهعنوان نمایندهند. دولت نیز بههست
)منتظری ن اموال را بر عهده دارد ی ایو مرج و تضییع حقوق مردم، مدیریت و اداره

باشرت مستقیم لزومی به مبنابراین، در بسیاری موارد  .(821-824: 1 ، جق1413آبادی، نجف
و عدم تصدی آن است که  نظارت دولتصِرف در برخی موارد، حتی دولت وجود ندارد و 

ادی شود. به ی نظام اقتصتواند موجب تحقق شرایط ذیل اصل و از جمله، رشد و توسعهمی
تضییع مصالح و منافع عمومی موجب اثبات شود که دخالت مستقیم دولت  دیگر، چنانچه بیان
نباید به ، عمومی را تأمین کندتواند مصالح میتری ی مطلوبگونهبه و نظارتشود می



 
 
 

 44ل ؛ بازنگری غيررسمی قانون اساسی يا استفاده از ظرفيت اص44اصل  یکل هایياستس
 

 

53 

تواند بدون مباشرت ی مستقیم دولت نظر داشت. این در حالی است که دولت میمداخله
ی مطلوب این اموال را گذاری، مدیریت و ادارهو با سیاستگذاری، قانونگذاری و مقررهمستقیم 

 -مثالً –در اختیار داشته باشد. بر این اساس، اینکه  نیزبخش خصوصی به  درصورت واگذاری
طور ی بانکداری بهای با آن ندارد که حوزهمالزمه ،بانکداری یکی از موارد صدر اصل است

های خصوصی امکان فعالیت نداشته باشند یا امکان دولت باشد یا بانك مطلق در تصدی
رو برخی  اینهای دولتی به بخش غیردولتی وجود نداشته باشد. از واگذاری برخی بانك

موجب قانون  حقوقدانان بر این باورند که اصوالً انتقال مالکیت عمومی به خصوصی به
ی مربوط همچنان باقی وهر مالکیت دولت در حوزهآنکه ج رپذیر است، البته مشروط بامکان

ی ای نباشد که موجب استحالهگونهها به بخش خصوصی بهبماند و واگذاری اموال و فعالیت
 به مالکیت خصوصی شود. به 44های صدر اصل ی حوزهمالکیت عمومی و تبدیل کامل همه

ی در جزئیات و دیگر، مالکیت خصوصی دولت و مالکیت خصوصی بخش خصوص بیان
ناپذیر است، اما مالکیت دولت های صدر اصل امری بدیهی و اجتنابهای فرعی عرصهبخش

های اقتصادی و عمومی همچنان باید صیانت شود تأسیسات زیربنایی عرصه خصوصدر 
ها نظر به واگذاری بانك -مثالً –توان یعنی بر این اساس، هرچند می ؛(241: 1832)کنعانی، 
ها و حتی بانك مرکزی به بخش ی بانكین مسئله به معنای جواز واگذاری همهداشت، ا

 غیردولتی نیست. 
 کهدرصورتیهای صدر اصل در انحصار مطلق دولت قرار ندارد و بنابراین، اموال و فعالیت

ی نظام اقتصادی و جلوگیری از ورود زیان در عدم تصدی دولت باشد، دولت رشد و توسعه
نیز  44های کلی اصل کند. سیاست را واگذار هاآنمنظور حفظ مصالح عمومی موظف است به

ها کاشف از آن است که حکومت یعنی ابالغ این سیاست ؛چنین منطقی را رعایت کرده است
به این تشخیص رسید که مصلحت نظام اقتصادی اقتضای دیگری دارد و این مسئله با مفهوم 

ها نباید حال چنانچه بر این عقیده باشیم که واگذاری ینع مالکیت عمومی تعارضی ندارد. در
های بخش دولتی به خصوصی باشد، باید و مثالً تبدیل کامل حوزه 44ی اصل موجب استحاله

های بنیادین اموال و و همچنان پایه است های کلی رعایت شدهکه این منطق در سیاست گفت
های مزبور اینکه، مطابق سیاستار دارد. چه های اقتصادی در اختیار بخش دولتی قرفعالیت

بانك ، های استخراج و تولید نفت خام و گازشرکت ملی نفت ایران و شرکت مانندمواردی 
های شبکه، کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی هواپیماییسازمان ، مرکزی ییمه، بمرکزی

 ار بخش دولتی قرار دارند.همچنان در اختی های مادر مخابراتیشبکهو  اصلی انتقال برق



 

 
 39/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

56 

 نظام یکلهای توجه به مفاد سیاست .3-3
متضمن چارچوب وضع  44های کلی اصل جمله سیاست های کلی نظام و ازسیاست
 و مالك و معیاری مهم در تعیین اولویت استمشی مربوط به آن و خط مقرراتقوانین و 

جدا از این موضوع که  –های کلی نظام تسیاسواقع  روند. درشمار میوضع الزامات قانونی به
ها مشیها و خطای از اهداف، آرمانمشتمل بر مجموعه (3)-آور تلقی شوند یا ارشادیالزام

 بینو نیز از  هاآنها و ایجاد شفافیت در منظور تسریع در پیشبرد اهداف و آرمانهستند که به
ب برای رفتارهای بعدی نهادهای شوند و بستری مناسهای موجود تنظیم میابهام بردن

 هامشیو خط هااین اهداف، آرمان شوند.جمله نهادهای قانونگذار قلمداد می حکومتی از
 ممکن است جزء مواردی باشند که:

راد قانونگذار اساسی بوده، اما در اصول مختلفی تبلور مطور مشخص مدنظر و به -
 اند؛یافته

روح و  بر، اما منطبق ی تحریر در نیامدهی به رشتهطور صریح در متن قانون اساسبه -
 ند؛اغایت قانون اساسی

 ند.ااز تحلیل و ارزیابی مفاد اصول مختلف قانون اساسی قابل استنباط -

های مزبور که مشیهای کلی از استنباط و استخراج اهداف و خطترتیب، سیاست بدین
توانند و ها نمیاید توجه داشت که این سیاستالبته ب ،شونداند، حاصل میمنقح و مدون شده

های سیاست»تصریح مقام رهبری نیز  نباید برخالف قانون اساسی صادر شوند؛ چه اینکه به
 کلیهای ابالغی در چارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطّی از این قانون در اجرای سیاست

عات امنیت اقتصادی، انرژی، جمهوری اسالمی در موضو کلیهای )سیاست« پذیرفته نیست
 .(8/11/1813، ونقلحملمنابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش 

های مزبور با توجه اند؛ یعنی سیاستنیز بر همین مبنا تنظیم شده 44های کلی اصل سیاست
جای مختلف آن از جمله، مقدمه و فصل اقتصاد و به اهداف اقتصادی قانون اساسی که در جای

وتحلیل منطقی و ها تصریح شده و البته براساس تجزیهقانون اساسی( بر آن 4الی )فصل امور م
 ، جلوگیری از کارفرمای مطلقمین عدالت اجتماعیأتاند. در واقع ابالغ شده 44صحیح اصل 

ی اقتصادی کشور و عدم ورود (، تحقق رشد و توسعه48اصل  2شدن دولت )مندرج در بند 
دادن وسایل کار در اختیار کسانی  (، دستیابی به اشتغال کامل و قرار44اصل  زیان به جامعه )ذیل

دست، از  ( و مواردی از این48اصل  2که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند )مندرج در بند 
 اند. را شکل داده 44های کلی اصل اند که چارچوب سیاستهایی بودهجمله اهداف و آرمان

های آن بوده است که مبتنی بر اهداف و آرمان 44های کلی اصل سیاستی اصلی کارویژه
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هایی را مشخص کرده تا مشیخط 44برداشت درست و منطقی از اصل  براساسگفته و پیش
گذاری، مالکیت و مدیریت هر گونه ابهام و اجمالی در این خصوص برداشته شود و سرمایه

های که سیاست گفترو نباشد. بنابراین باید هروب بخش غیردولتی در موارد صدر اصل با مانعی
به اهداف و  در مقام بازنگری در قانون اساسی نبوده و بلکه با توجه 44کلی اصل 

مشی ، خط44ذیل اصل  براساسویژه های حاکم بر اقتصاد کشور در قانون اساسی بهچارچوب
این مسئله به بعد از ابالغ  و بستر مطلوب قانونگذاری را در این حوزه ابالغ کرده است.

پذیر بوده امکان -هاییگیریالبته با سخت –این نیز  از و پیش شتهندا اختصاصها سیاست
ها با استناد به ذیل اصل به است؛ چنانکه اشاره شد، برخی قوانین نیز پیش از ابالغ سیاست

گذاری این ا سرمایهی واگذاری موارد صدر اصل به بخش غیردولتی یتصویب رسیدند و زمینه
 بخش در این حوزه را تمهید کردند.
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 گیرینتیجه
های اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را ترسیم قانون اساسی در مقام بیان بخش 44اصل 

تنظیم اصل  بینی کرده است.های دولتی، خصوصی و تعاونی را پیشو اقسام مالکیت در بخش
صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت اقتصادی به هایترتیب که بسیاری از فعالیتبدین 

های اقتصادی دولتی و تعاونی ی مکمل فعالیتمنزلهو بخش خصوصی نیز به قرار گرفته
کند که نظام اقتصادی حساب آمده است، در نگاه نخست این شائبه را به ذهن متبادر میبه

ست و امکان واگذاری موارد صدر های اقتصادی سوسیالیستی اکشور، دولتی و مشابه با نظام
 های غیردولتی وجود ندارد. اصل به بخش

تحدید مالکیت در سه بخش مزبور با توجه به رشد و توجه به مفاد ذیلِ اصل مبنی بر 
ی اسالم و نیز عدم نشدن از محدوده رساندن به جامعه، خارجی اقتصادی کشور، زیان توسعه

مبین آن است که چنین برداشتی روا نباشد و  انون اساسیمغایرت با دیگر اصول فصل چهارم ق
دلیل برخی مالحظات و محظورات پس از پیروزی انقالب ترتیب، بهسازی اصل بدین اساسی

نشدن  کارفرمای بزرگِ مطلق»بر  48نظر به تأکیدِ اصل امعاناینکه اسالمی بوده است؛ چه 
عنوان ضوابط به« ی عمومی اقتصاد کشورریزهای حاکم بر برنامهرعایت ضرورت»و « دولت

 کند. نیز پذیرش این امر را تقویت می اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
مغایر و ناقض قانون اساسی نیست و  44های کلی اصل اساس، ابالغ سیاستبر همین 

نظر به مراد شود. امعانارزیابی می 44بلکه، در راستا و همسو با منطوق و مفهوم اصل 
صیانت از مصالح نظام و حفظ اهداف اقتصادی مندرج در قانون  یکه دغدغه اساسی ونگذارقان

ای با انحصار اموال و است، توجه به مفهوم مالکیت عمومی که مالزمه اساسی را داشته
های کلی اصل های صدر اصل در بخش دولتی ندارد، همچنین عنایت به مفاد سیاستفعالیت

کنند و اند، این مدعا را اثبات میف و چارچوب قانون اساسی ابالغ شدهکه مبتنی بر اهدا 44
اصلی منعطف است که  44دهند؛ یعنی اصل پذیری این اصل را طبق ضوابطی نشان میتحول

بر این موارد، بررسی قابلیت تطبیق با شرایط متحول اجتماعی بر اثر گذشت زمان را دارد. افزون
دهد که همواره تفسیر اظهار نظرهای شورای نگهبان نیز نشان میقوانین و مقررات و همچنین 

عنوان یك کل منسجم مدنظر بوده است. منطقی مبنی بر توجه توأمان به صدر و ذیل اصل به
معنای منع ورود سایر  برای بخش دولتی نه به 44بنابراین، ذکر مصادیق متعدد در اصل 

ها؛ بلکه حضور همیشگی بخش دولتی در این حوزهمعنای ها در این حوزه بوده و نه به بخش
معنای آن بوده است که اولویت تصرف در این اموال و خدمات با دولت است، مشروط بر به 
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ای که در این خصوص نیازمند . البته مسئلهذیل اصل رعایت شده باشد یاینکه قیود چهارگانه
ترتیب سازی اصل بدین ه آیا اساسیباشد، آن است کمداقه بیشتر و پژوهش مستقل دیگری می

مطلوب است یا خیر؛ اینکه بتوان بدون نیاز به طی تشریفات رسمی بازنگری به استخراج یك 
حکم کلی انتزاعی دست یافت و در نتیجه، وضعیت حقوقی تمامی مصادیق خارجی مندرج در 

 یك اصل را تغییر داد.
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 هایادداشت
نون اساسی صرفاً در موارد ضروری و با دستور مقام رهبری پس از ، بازنگری در قا111براساس اصل  .3

پذیرد. رهبر موارد اصالح و تتمیم را به شورای مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می
دهد. مصوبات شورای مذکور نیز پس از تأیید و امضای رهبری باید بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می

 پرسی برسد.کنندگان در همهتبه تصویب اکثریت مطلق شرک

فرض این نوشتار آن است که اصل این مدعا نیازمند اثبات است که مجال این پژوهش نیست. پیش .2
پذیر است. برای توضیحات بیشتر قانون اساسی امکان 111تغییر قانون اساسی از طریقی غیر از اصل 

شورای  یارش پژوهشی پژوهشکده، گز«اصالح قانون اساسی»(، 1834ن.ك: منصوریان، مصطفی )
 .14-5، صص 18341182مسلسل  ینگهبان، شماره

: 1، ج 1833ای از حقوقدانان نیز بدون آنکه در آثار خود به این موضوع پرداخته باشند )هاشمی، پاره .1
با قانون  44های کلی اصل کامالً اجمالی به مغایرت سیاست طوربهها (، در برخی مصاحبه852-813

، کد «ایسنا»(، مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران 1832اند. ن.ك: هاشمی، محمد )اسی نظر دادهاس
 ی در:دسترسقابل، 92091006671خبر 

http://isna.ir/fa/news/92091006671/  :(15/1/1835)آخرین بازیابی  

 

به این های اقتصادی و انواع مالکیت پرداخته ولی اساساً برخی آثار که به تبیین بخشی برای مشاهده .4
 .428-418: 1833؛ محسنی و نجفی، 242-281: 1832اند، ن.ك: شعبانی، ای نکردهموضوع اشاره

البته باید توجه داشت که مقصود از طرح بحث این موضوع، اثبات آن نبوده و مراد آن است که صرفاً  .9
پذیری این مسئله طرح شود؛ چه اینکه بررسی تفصیلی و اثبات این موضوع نیازمند پژوهش مکانا

 مستقل دیگری است.
ی تفصیلی تحلیل نظرهای شورای نگهبان در خصوص این دسته از مصوبات، ن.ك: برای مشاهده .6

ورای نگهبان ی کامل اظهار نظرهای شی مجموعه؛ همچنین برای مشاهده54-82: 1834منصوریان، 
ی شورای نگهبان، استناد شده است، ن.ك: پژوهشکده 44ها به اصل در خصوص مصوباتی که در آن

1834 :833-443. 
تنظیم »و « های دولتیواگذاری سهام و مدیریت شرکت»خاص،  طوربهفصول سوم و چهارم این قانون  .8

 بیان کرده است. 85-3را  در مواد « های اقتصادیانحصارات و رقابتی کردن فعالیت
عموم در فقه اسالمی، حکم ضرری وضع نشده و  طوربهمزبور آن است که در حقوق و  یمعنای قاعده .7

هر حکم که اصلِ وجود یا توسعه و استمرار آن مستلزم ضرر و ضرار بوده باشد، در اسالم منتفی 
برای توضیحات بیشتر ن.ك:  است. همچنین، اینکه ضرری جبران نشود، در اسالم تجویز نشده است.

 .142-181: 1ق، ج  1414محقق داماد یزدی، 
 .121-38: 1831نظیف، برای توضیحات بیشتر ن.ك: اسماعیلی و طحان .5

http://isna.ir/fa/news/92091006671/
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی

صورت مشروح  (،1844ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی )اداره
ی کل امور فرهنگی و روابط تهران: اداره اساسی،مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون 

 . 8عمومی مجلس شورای اسالمی، چ اول، ج 

ی تطبیقی نظام حقوقی رقابت مطالعه»(، 1833اسماعیلی، محسن و سید محمدمهدی غمامی )
 .133-158، صص 2، سال یازدهم، ش ی حقوق اسالمیپژوهشنامه، «در ایران و فرانسه

های کلی نظام در تحلیل ماهیت نهاد سیاست»(، 1831نظیف )طحان اسماعیلی، محسن و هادی
 یدورهمعارف اسالمی و حقوق،  یدوفصلنامه، «حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .121-38، صص 23، ش 3

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (، 1834ی شورای نگهبان )پژوهشکده
، تحقیق و تدوین محمد فتحی و کاظم انون اساسیق 99تا  3(؛ اصول 3154-3195)

 .1ی شورای نگهبان، ج کوهی اصفهانی، تهران: پژوهشکده
حقوق  یمجله، «تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی»(، 1834) پروانه تیال،

 .31-58، صص 5، ش اساسی

، تهران: رانحقوق اساسی و ساختار حكومت جمهوری اسالمی اي(، 1834شعبانی، قاسم )
 ونهم.اطالعات، چ بیست

های کلی اصل مروری بر روند تهيه و تصويب قانون اجرای سياست(، 1833عطایی، امید )
 های مجلس شورای اسالمی، چ اول.، تهران: مرکز پژوهشقانون اساسی 44

 ، چ اول.، تهران: میزانخريد و فروش اموال دولتی و عمومی(، 1832قاسمی، داود و راویه ذکریایی )

 وچهارم.تهران: میزان، چ بیست، های حقوق اساسیبايسته، (1834) ابوالفضل قاضی،

 ، تهران: میزان، چ اول.تملک اموال عمومی و مباحات(، 1831کنعانی، محمدطاهر )

، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، چ قواعد فقهق(، 1414محقق داماد یزدی، سید مصطفی )
 .1دوازدهم، ج 

مجموعه نظريات شورای نگهبان در مورد مصوبات ، (1835حقیقات شورای نگهبان )مرکز ت
 ، تهران: دادگستر، چ اول.3189تا خرداد  3183ی چهارم( خرداد مجلس شورای اسالمی )دوره

، مجموعه نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان (1833مرکز تحقیقات شورای نگهبان )
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، 3177-3195« ها و تذکراتانضمام استفساريه در خصوص اصول قانون اساسی به»
  چ دوم، ویرایش اول. تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان،

ی محمود ، ترجمهمبانى فقهى حكومت اسالمىق(، 1413على )آبادى، حسینمنتظرى نجف
 . 1ی کیهان، چ اول، ج قم: مؤسسه شکورى، ابوالفضلصلواتى و 

ی شورای گزارش پژوهشی پژوهشكده، «ح قانون اساسیاصال»(، 1834منصوریان، مصطفی )
 .18341182ی مسلسل ، شمارهنگهبان

گزارش پژوهشی ، «قانون اساسی 44شرح مبسوط اصل »(، 1834) منصوریان، مصطفی
  .18341144ی مسلسل ، شمارهی شورای نگهبانپژوهشكده

 دادگستر، چ سوم. تهران: ،مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1831مهرپور، حسین )

، تهران: حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران(، 1833اسفاد، مرتضی و فرید محسنی )نجفی
 المللی الهدی، چ هشتم.انتشارات بین

قانون اساسی و  44های کلی اصل تحلیلی بر سیاست»(، 1834آباد، مریم و امید عطایی )نظری
های ی سیاستها با مصوبات کمیسیون ویژهیاستقانونی اجرای این س یالیحه یمقایسه

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز  گزارش پژوهشی، «مجلس شورای اسالمی 44کلی اصل 
 .3514ی مسلسل ، شمارههای مجلس شورای اسالمیپژوهش

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری »(، 1843هاشمی، سید محمد )
 . 223-151، صص 3، ش ی تحقيقات حقوقیمجله، «اسالمی ایران

 .1نهم، ج چ  میزان،تهران:  ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، (1833)هاشمی، سید محمد 

 .چ اول یرکبیر،امتهران: ، همه یبرا یقانون اساس، (1815) دممح یزدی،
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