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امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون
اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
حامد نیکونهاد ،*1سید عبدالسعید

مدرس2

چکیده
قانون اساسی بهعنوان واالترین میثاق اجتماعی توصیف میشوو کوه تضومین کارامو ی آن ر
طول زمان ،نیازمن پیشبینی سازوکار بازنگری ر آن است .قوانون اساسوی جمرووری اسوممی
ایران ،ر اصل  711سازوکاری را برای بازنگری مقرر کر ه که از نظر میزان نقش مور ر ایون
فراین شایان توجه است .انگیزۀ نگارش این نوشتار ،پاسخ به این پرسش است که قانون اساسوی
جمروری اسممی برای نقشآفرینی مر ر ابتکار بازنگری ر قانون اساسی چه ظرفیوتهوایی
ار ؟ ر پاسخ بای گفت ظاهر اصل  711صرفا مقا رهبری را ارای صمحیت ابتکوار بوازنگری
می ان  .با این حال ،ر این نوشتار به شیوۀ توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشوارکت مور
ر ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیا ین و اصولی از قانون اساسی که اللت بر حاکمیت مور
ار و همچنین با انعکاس ی گاه قانونگذار اساسی و با وفا اری و استنا به قانون اساسی فعلی،
ر جرت تقویت نقش مر ر ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نماینو گان مجلو شوورای
اسممی یا رئی جمرور گا بر اشته ش ه است .یافتههای پژوهش حاضر ال بور آن اسوت کوه
حق خ ا ا و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتمواعی ،تکلیوف همگوانی آحوا مور ر امور بوه
معروف و نری از منکر و بهعموه وظیفۀ امت مسلمان ر ساخت جامعۀ اسممی ،ظرفیت حقوقی
الز برای افزایش نقشآفرینی مر را فراهم کر هان .

کلیدواژگان
ابتکار بازنگری ،بازنگری قانون اساسی ،پیشنرا بازنگری ،حق تعیین سرنوشت ،حاکمیت مر .
 .7استا یار گروه حقوق عمومی و بین الملل ،انشگاه قم ،قم ،ایران (نویسن ۀ مسئول).
Email: hamednikoonahad@gmail.com
Email: saeid_70@yahoo.com
انشگاه قم ،قم ،ایران.

 .2فارغ التحصیل کارشناسی ارش حقوق عمومی،
تاریخ ریافت ،7931/62/60 :تاریخ پذیرش7931/72/26 :
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مقدمه
ر نظا های سیاسی امروزی ،قانون اساسی ارای چنان ق است و اهمیتوی اسوت کوه از طرفوی
فراین تصویب و اجرای آن و از سوی یگر ترتیبات بوازنگری ر آن بوا یگور قووانین موضووعه
متفاوت است و به لیل زیربنایی بو ن آن ،بای از کلیت ،عمومیت و اسوتحکا کوافی برخوور ار
باش تا به صورت قابل قبولی پاسخگوی اقتضائات متطور جامعۀ سیاسوی ر طوول زموان باشو .
افزونبر این ،حضور مؤثر و سرنوشت ساز مر ر مراحل مختلف فراین تصویب و اصمح قوانون
اساسی ،از وجوه فارق اصلی قانون اساسی از سایر قوانین است و این خو  ،بنیا ین بوو ن قوانون
اساسی را تقویت میکن .
به منظور پاس اری از چنین میثاق پراهمیتی بهمثابۀ یک سن بنیوا ین حقووقی و سیاسوی،
اغلب نظا های حقوق اساسی با ر نظر گرفتن شرایط خاص و رون پیچیو ۀ بوازنگری ،موانز از
اصمحات مکرر ،بیجا و کماهمیت ر قوانین اساسی ش هان ؛ چراکه سرولت بوازنگری ر قوانون
اساسی از آنجا که موجب تزلزل ر نرا های سیاسی کشوور و نظوم حقووقی مسوتقر مویشوو ،
نگرانکنن ه است و قانونی را که همواره و بهراحتی مستع تغییور و بوازنگری باشو  ،نمویتووان
قانون «اساسی و بنیا ین» انسوت .از سووی یگور ،پیشورفت جامعوه و تحووالت گریزناپوذیر و
گوناگون اجتماعی ،اقتصا ی و سیاسوی روابوط و موضووعات ج یو ی را مطورح مویسواز کوه
واقز بینی حقوقی و همگامی با تحوالت مستلز اصمح ،نسخ و تغییر قوانین سابق اسوت و عو
امکان اصمح قانون اساسی و الزا به آن برای تمامی نسولهوای یوک جامعوه ر هموۀ شورایط،
موجب ناکارام ی آن قانون و چهبسوا از بوین رفوتن نظوا حکوومتی آن کشوور شوو  .بنوابراین
پیشبینی امکان اصمح قانون اساسی امری خر من انه و مبتنی بر توجه به واقعیات است.
ر نظا های گوناگون حقوق اساسی ،فراینو بوازنگری ر قوانون اساسوی مراحول متعو و
متفاوتی ار  .اما به طور کلی ،این فراین با ابتکوار بوازنگری یوا پیشونرا رسومی اصومح قوانون
اساسی ،آغاز و ر صورت تصویب یا تأیی پیشنرا  ،نرا صالح برای بوازنگری ر قوانون اساسوی
تشکیل می شو  .محصول نرا بازنگر ،بسته به مقررات قانون اساسی ،برای تصویب نرایی به مقا
صمحیت ار و یا همهپرسی عمومی یا هر و ارجاع میشو .
جمروری اسممی ایران بهعنوان نظامی مکتبی-مر می و مبتنی بر مور سواالری ینوی ،از
این قاع ه مستثنا نیست .ر این زمینه ر اصل  711قانون اساسی به مسئۀ بازنگری و اصومح و
تتمیم قانون اساسی و فراین و مح و یتهای آن اشاره ش ه است .اصل یا ش ه نقش مور ر
بازنگری قانون اساسی را به مرحلۀ تصویب یا ر نرایی مصوبات شورای بازنگری ،که بوه تأییو و
امضای مقا رهبری رسی ه ،منحصر کر ه است و ر خصوص سایر مراحل بازنگری مانن ابتکوار
بازنگری یا مشارکت ر اصمح یا ارائۀ پیشنرا و پیشنوی سکوت کر ه اسوت .خاسوتگاه ایون
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نوشتار امکانسنجی تعریف نقش مر ر ابتکار بازنگری براساس بنیا مر می بو ن نظا اسوت
و پرسش اصلی چنین است که قانون اساسی جمرووری اسوممی بورای نقوشآفرینوی مور ر
مرحلۀ ابتکار بازنگری ر قانون اساسی چه ظرفیتهایی ار ؟
اهمیت موضوع مطرح ش ه از آن نظر است که بوا توجوه بوه مق موه و اصوول متعو قوانون
اساسی همچون اصول  60 ،8 ،0 ،7و  ،61مر (ملت مسلمان ایران) بهعنوان یکی از و محوور
اصلی نظا جمروری اسممی بیوان شو ه انو و مشوارکت آنوان ر تعیوین سرنوشوت ،نمایوانگر
جمروریت نظا است 7.اما بهنظور مویرسو کوه نقوشآفرینوی و تأثیرگوذاری مور ر تعیوین
سرنوشت و مشارکت ر تصمیمگیری های کمن سیاسی اجتماعی ر مرحلۀ «ابتکوار» بوازنگری
قانون اساسی ،که مرحلۀ بسیار تعیینکنن ه ای است ،کمرنگ بو ه و اقتضای مر می بو ن نظوا
ر این بع بهصورت کامل رعایت نش ه است.
تتبز نگارن گان حاکی از آن است که ر خصوص ابتکار بازنگری ر قانون اساسی جمرووری
اسممی ایران و به ویژه تحلیل نقش مر ر آن ،تا به حال نوشتار مستقلی تألیف نشو ه اسوت.
اگرچه موضوع مذکور از آن جرت که تحت عنوان بازنگری ر قانون اساسی است ،محول بحو
برخی کتب حقوق اساسی بهنحو کلی بو ه اسوت2و همچنوین برخوی مقواالت بوهنحوو مطالعوۀ
تطبیقی ،مقایسه ای ر خصوص بازنگری ر قانون اساسی جمروری اسممی با یگور کشوورها و
یا میوان قوانون اساسوی مصوو  7968و قوانون اساسوی  7908ر خصووص مسوئله بوازنگری
اشتهان  ،9اما آنچه موجب تمایز این نوشتار از تألیفات پیشین بو ه و مؤیو نووآوری آن اسوت،
محور بو ن مرحلۀ «ابتکار بازنگری» ر قانون اساسی جمروری اسممی و تحلیل و ارزیابی نقش
مر ر آن مبتنی بر مبانی پذیرفتهش ۀ قانون اساسی جمروری اسممی بو ه است.
بنابراین ر این نوشتار به شیوۀ توصیفی و تحلیلی پو از تبیوین مراحول بوازنگری قوانون
اساسی ر حقوق اساسی ایران و تبیوین مفروو ابتکوار بوازنگری و اهمیوت مرحلوۀ موذکور ر
سرنوشت سیاسی مر  ،به بررسی مبانی مشوارکت مور ر ابتکوار بوازنگری از منظور حقووق
بنیا ین و مرا ت وینکنن گان قانون اساسی ر این مور پر اخته میشو  .سرانجا با رویکر ی
تحلیلی ،ظرفیت حقوق اساسی جمروری اسممی ایوران ر موور سوازوکار مشوارکت مور ر
ابتکار بازنگری قانون اساسی سنجی ه میشو .
 .7پیون میان «جمروری بو ن» و «اسممی بو ن» نظا سیاسی ،هنر قانون اساسی جمروری اسممی اسوت .مور
ایران« ،آزا انه» و «آگاهانه» مکتب اسم را بهعنوان مبنوای زنو گی مشوتر و جمعوی خوویش برگزی نو و
پذیرفتن  .بنابراین موازین اسم  ،حاکم بر قوانون اساسوی و انتخوا هوای مور و تصومیمات حاکموان اسوت.
ازاینرو حکومت« ،اسممی» است و چون مر آن را خواستهان « ،جمروری» است.
 .2برای نمونه ن : .عمی زنجانی ،7900ج 066-006 :7؛ هاشمی ،7910 ،ج .02-08 :7
 .9برای نمونه ن : .واعظی713 – 783 :7989 ،؛ خلیلی777 - 700 :7986 ،؛ هاشمی.767-228 :7903 ،
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مفهوم و اهمیت ابتکار بازنگری
براساس اصل « 711بازنگری ر قانون اساسی جمروری اسممی ایران ،ر موار ضروری بهترتیب
زیر انجا می گیر  .مقا رهبری پ از مشورت با مجمز تشخیص مصلحت نظوا طوی حکموی
خطا به رئی جمرور موار اصمح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسوی
با ترکیب زیر پیشنرا مینمای  ...مصوبات شورا پ از تأیی و امضای مقا رهبری بای از طریق
مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنن گان ر همهپرسی برس »...
قت ر اصل  711و همچنین آنچه ر بوازنگری سوال  7908رخ ا  ،نشوان موی هو کوه
بازنگری ر قانون اساسی متشکل از پنج مرحله است:
 .7تشخیص ضرورت بازنگری (ابتکار بازنگری)؛
 .2پیشنرا موار اصمح یا تتمیم به شورای بازنگری؛
 .9رسی گی به موار مذکور ر شورای بازنگری و عن اللزو تصویب آنرا؛
 .0تأیی و امضای رهبر ر صورت موافقت با مصوبات شورا؛
 .6برگزاری همهپرسی برای اعم نظر نسبت به مصوبات شورای بازنگری.
از جممت ص ر اصل مذکور میتوان اینگونه بر اشت کر که اوال بازنگری ر قانون اساسی
تنرا ر موار «ضروری» صورت میگیر ؛ ثانیا تشخیص چنین ضرورتی ظاهرا تنرا بهعر ۀ مقا
رهبری است  .بنابراین مرحلۀ اول یعنی ابتکار بازنگری مختص مقوا رهبوری اسوت .البتوه ایون
اختصاص انحصاری قابل مناقشه است .تفسیر لفظی از اصل  711چنین انحصاری را نمیرسوان .
ص ر اصل  711لزو ضروری بو ن اصمح و تتمیم قانون اساسی را برای آغواز فراینو بوازنگری
الز انسته است .اما ر خصوص مقا تشخیص هن ه ر عبارت نخسوت حکموی مقورر نشو ه
است .ر عبارت و ر مقا بیان ا امۀ فراین بازنگری (پ از تشخیص و احراز ضرورت) مقرر
ش ه که شورای بازنگری تشکیل شو و موار اصمح و تتمیم از سوی رهبور بو ان شوورا ابومغ
شو  .ازاینرو از این عبارات نمیتوان تشخیص ضرورت بازنگری ر قانون اساسی را ر صمحیت
انحصاری رهبر قلم ا کر .
شایان ذکر است که برخی نویسن گان هنگا تبیین مراحل بوازنگری چوار خلوط مفروومی
میان مفرو ابتکار بازنگری با یگر مفاهیم مشابه ش هان  7و عامۀ مر را برای اق ا بوه ابتکوار
صالح انسته ان  .همچنین با قت نظر ر مشروح مذاکرات شورای بازنگری بهنظر مویرسو کوه
برخی از اعضای شورای مذکور نیز ر معنای ابتکار بازنگری چار اشتباه ش ه و ابتکار بازنگری و
پیشنرا بازنگری را یکسان تلقی کر هان  2.اما بای توجه اشت که ابتکوار بوازنگری بوه معنوای
 .7برای نمونه ن : .خلیلی.728 - 723 :7986 ،
 .2هاشمی رفسنجانی ،صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،7903 ،ج .060 :2
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صمحیت مقا صمحیت ار ر ص ور فرمان بازنگری و تشکیل شورای بازنگری است ،بوهنحووی
که با این فرمان و تشخیص ،فراین بازنگری الزاما آغاز میشو  .این امر با توجوه بوه اصول 711
قانون اساسی مختص مقا رهبری است.
سؤالی که میتوان مطرح کر این است که وجه اهمیت مشوارکت مور ر مرحلوۀ ابتکوار
بازنگری چیست؟ ر پاسخ به پرسش موذکور و مطلوب قابول بیوان اسوت :نخسوت ر جواموز
امروزی ،قانون اساسی مظرر و محصول ارا ۀ مر اسوت .ارا ه و خواسوت عموومی مور پایوۀ
اصلی تشکیل حکومت قلم ا میشوو  7و بررسوی قووانین اساسوی کشوورهای مختلوف نشوان
می ه که ر اکثریت قریب به اتفاق آنرا اعم ش ه که حاکمیت متعلق به مر اسوت (مرکوز
پژوهشهای مجلو شوورای اسوممی .)3 :7982 ،و آنکوه حضوور مور ر تموامی مراحول
بازنگری ر قانون اساسی به ویژه مرحلۀ ابتکار آن و مشارکت سیاسی آنان ر ایون امور کلیو ی،
الزمۀ مر ساالری است .به یگر سخن ،هر میزان که مشارکت سیاسی مر بهعنوان صواحبان
اصلی حکومت ر مراحل مختلف بازنگری بهویوژه ابتکوار آن بیشوتر باشو  ،مویتووان گفوت آن
حکومت به قواع و اصول مر ساالری نز یک تر است .از سوی یگر ،بازنگری و ابتکار ر آن ،از
جمله جنبههای حکومتی است که مشارکت مر ر آن ضروری اسوت و بو ون حضوور مور ،
حق تعیین سرنوشت که به معنای مشارکت سیاسی مر ر مقو رات خوو اسوت ،و از اصوول
محوری هر نظا سیاسی مشروع و مر می است ،خ شه ار مویشوو  .قوانون اساسوی بوهعنووان
مرم ترین سن حقوقی هر نظا سیاسی از آن جرت که نگربان و تضمینگر حقوق و آزا یهای
بنیا ین شررون ان ر برابر حکومت محسو میشو  ،حائز اهمیت است و به همین سبب است
که چه ر مرحلۀ تألیف آغوازین آن قوانون و تأسوی نظوا ج یو و چوه ر مرحلوۀ اصومح و
بازنگری ر آن ،مشارکت سیاسی مر حیاتی و متوقوز اسوت .چنانچوه مور نتواننو آغوازگر
فراین تغییر ر قانون اساسی باشن  ،ر حقیقت حق آنان ر تعیین معنا ار سرنوشوت سیاسوی
به سطح رقیقی تنزل یافته است.

مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی
ر این قسمت به مبانی لزو مشارکت مر ر ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیا ین پر اختوه
می شو  .ر این خصوص می توان به حقوق بنیا ین متع ی از جمله حق تعیین سرنوشت ،حق
حاکمیت مر و مشارکت تکلیفمحور اشاره کر  .ازاین رو ابت ا به مبنای مشارکت از منظر حق
تعیین سرنوشت و مشارکت تکلیفبنیان و سپ از منظر ت وینکنن گان قانون اساسی به حوق
حاکمیت مر و حق تعیین سرنوشت اشاره میشو .
 .7ن: .مق مۀ قانون اساسی (ذیل عنوان شیوه حکومت ر اسم ) و اصل .7
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 .1لزوم مشارکت در پرتو حق تعیین سرنوشت
ارن گان اصالتی یا نیابتی ق رت عمومی موظف ان ق رت را ر جرت ایجا آثار مطلو عمومی
یعنی تأمین منافز عا بهکار گیرن  .ر ایون چارچو  ،قورار ا اجتمواعی هماننو یوک قورار ا
حقوقی ،صرفا برای طرفهای متعاق ایجا حق و تکلیف مویکنو و بوور ایون اسواس ،اهمیوت
تعیین سرنوشت ر خمل روابط جومعی چونان است کوه نومی توان اصوالت افرا ر اعمال این
حوق را نا ی ه گرفت و یک نسل بتوان برای نسلهای آتی (طرفهای ثال ) سرنوشوتی محتوو
رقم زن (هاشومی .)76 :7987 ،بوهعبوارت یووگر ،بوهرغوم ارتبوا طلبوی انسوانهوا و عمیوق
پیون هن ه جووامز انوسانی و نسلها ،نمیتوان آثار این قرار ا را بوا بوزرگنمایی این عمیوق و
با پیشفرض وجو اذن نسلهای آین ه ،قابل انتقال به وارث (نسولهوای آینو ه) انسوت ،بلکوه
حساسیت امر ح اقل مستلز و مقتضی وجو حق اساسی این نسلها بورای همساز کر ن ایون
بونیا ها با ارا ه ،خواست و انتظارات خو است( 7تیم)10 :7980 ،
همانگونهکه ر ما ۀ  28اعوممیۀ حقوق بشر و شررون ی سال  7139فرانسه آم ه است2 :
«مر پیوسته حق ارن قانون اساسی خو را مور بازنگری قرار ا ه یا آن را اصمح کور ه
یا کم تغییر هن  .هیچ نسلی نمیتوان نسلهای بع از خو را ملز و تابز قوانین خوو ساز ».
مشارکت مر ر ابتکار بازنگری ر قانون اساسی ،حق اساسی و بنیوا ین شوررون ی اسوت
که با توجه به اهمیت قانون اساسی ر شوکلگیری پایووههوای نظوم سیاسوی و حقووقی ،ایوون
حوق ،بنیا یتر از سایر حقهای اساسی شررون ی است .به یگر سخن ،تنظیم و اصومح قوانون
اساسی از آن جرت شایان توجه است کوه هو ف از توألیف چنوین قوانونی پاسو اری از حقووق
بنیا ین و آزا یهای فر ی ملت ر برابر زمام اران است .چگونه میتوان حقوق بنیا ینی را کوه
خو  ،اساس و منشأ تأسی نظا ج ی و تألیف قانون اساسیانو  ،ر تغییور و بوازنگری قوانون
اساسی نا ی ه انگاشت .برای مثال حق تعیین سرنوشت از مرمتورین ایون حقووق اسوت کوه ر
اسنا بینالمللی بارها ب ان تصریح ش ه است.
حق تعیین سرنوشت 9اصوطمح ج ی ی است که ابت ا فارغ از ورو آن ر حوزۀ حقوق بشر،
ر روابط بینالمولل و بورای طر استعمار و سلطۀ خارجی مطرح ش و بهعنووان حوق ملوتهوا
شناخته شو  .ورو این اصطمح ر اسونا حووقوق بووشری نخسوتینبوار ر میثواقین (میثواق
بینالمللی حقوق م نی و سویاسی و میثاق بوینالموللی حقوق اقتصا ی ،اجتمواعی و فرهنگوی)
 .7توجه به این ارا هها ر چوارچو کلی حکومت ارا ه ،جزیی از مبانی اصلی قانونگرایی است .ر : .کاتوزیان،
.038-033 :7982
 .2ما ۀ  28اعممیۀ حقوق بشر و شررون ی ر یباچۀ قانوناساسی  20ژوئن  7139قرار ا ه ش ه است .این
یباچه ر واقوز صورت ج ی و تغییریافتهای از اعوممیۀ موشرور سال  7183است.
3. Right to Self determination
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صورت گرفت .بن  7موا ۀ  7هر و میثاق بهصوراحت حوق موذکور را بورای هموۀ ملوتهوا بوه
رسمیت می شناس و آزا ی افرا ر تعیین وضعیت سیاسی ،اقتصا ی و اجتماعی را از لواز آن
حق می ان  .همچنین ما ۀ  26میثاق بینالمللی حقوق مو نی و سیاسی بوهنحوو مبسوو توری
همۀ شررون ان را محق ر ا ارۀ امور عمومی خواه مستقیم و خواه غیرمسوتقیم بیوان مویکنو .
اعممیۀ حقوق بشر اسممی قاهره نویز ر بون « » ما ۀ  29این حق را برای همۀ افرا انسوانی
شناخته و همانن یگر اسنا اظرار میکن که ا ارۀ امور عموومی متکوی بوه ارا ۀ مور اسوت
(مررپور .)723-799 :7987 ،بنابراین از هۀ  7316به بع  ،حوق تعیین سرنوشت با حقوق بشر
و موکراسی ارتبا نز یکی برقرار کر ه اسوت ،بهنحوی که ر ا بیوات حقووق بووینالموولل ر
هزارۀ سو از حقی به نا موکراسی یا میشو که هموان حوق تعیوین سرنوشوت ر قوورائت
مو رن آن است (امی ی .)27 :7981 ،لکن بای توجه اشت که بوارزترین تجلوی حووق تعیوین
سرنوشت ر حوزۀ اخلی ،حق بر مشوارکت سیاسوی اسوت (قواری سوی فاطمی.)796 :7982 ،
بنابراین اساس قانون اساسی ر پرتو حق تعیین سرنوشت توجیهپذیر است ،حوال آیوا مویتووان
این حق را که به معنای مشارکت سیاسی همگانی ر امور حکومتی اسوت ،ر مسوئلۀ بوازنگری
نا ی ه انگاشت؟
قانون اساسی جومروری اسممی ایران طبق بن  0اصل  2بر پایۀ احترا به کراموت و ارزش
واالی انسان و آزا ی توأ با مسئولیت او ر برابر خ اون و براسواس اصوول  0 ،7و  60و بنو 8
اصل  9بر پایۀ مر ساالری پیریزی ش ه و ایون اصول بایو بوهعنووان شواهین هو ایتکننو ه،
راهنمای هر نوع تفسیری از این میثاق مولی بواش  .از طورف یوگر ،بوا بر اشوت حوق آزا ی و
تکلیفبنیان ،ابتکار مر می برای بازنگری قانون اساسی ر شرایطی که به نظر شررون ان چنوین
امری ضرورت ار  ،نهتنرا حق آنرا ،بلکه «تکلیفی حقوقی» ر قبال جامعه یا التزامی سیاسی و
یوا اخمقی و اجتماعی ر برابر سرنوشت جمعی است (کاتوزیان .)79 :7982 ،مطابق صوراحت و
نص اصل  ،60حاکمیت مر بر سرنوشت خویش ریشه ر حاکمیوت و ارا ۀ الروی ار ؛ یعنوی
خ ا به مر این حاکمیت را ر ح و معینی ا ه است تا بر سرنوشت خو شان حواکم باشون .
ازاینرو ح و «حاکمیت بر سرنوشت» را خ ا تعیین کر ه که ر ساحت تکوینی ،همان اختیوار
ر برابر جبر یا تفویض است.
اگرچه ر نگاه نخست ممکن است رابطۀ میان حق تعیین سرنوشت مقرر ر اصول ( 60هوم
او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است) و بن  8اصل ( 9مشوارکت عاموۀ
مر ر تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصا ی ،اجتماعی و فرهنگی خویش) از یوک سوو و بنو 7
اصل  2مبنی بر اختصاص حاکمیت به خ اون از سوی یگر ،تناقضآمیز بوهنظور برسو  ،اموا بوا
قت ر مفا اصل  60روشن میشو که این اصول بوهخووبی میوان ایون و ،پیونو منطقوی و
عقمنی برقرار کر ه است .توضیح آنکه همان خ اون ی که حاکم مطلق بر جران و انسان است و
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حاکمیت بالذات و باالصاله به او اختصاص ار  ،چنین ارا ه کر ه و خواسته است که انسانها بر
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشن و خو  ،آزا انه تصمیمگیری کنن .
بهعموه از آنجا که این حق حاکمیت بر سرنوشت «خ ا ا » است ،هیچ فر  ،گوروه ،طیوف و
قشری حق ن ار انسان مسلمان را از این حق محرو کنو  .مفوا ذیول اصول  ،60عو امکوان
تحمیل حاکمیت گروهی خاص بر مق رات مر است و این خوو  ،بیوانگر حاکمیوت مور بور
سرنوشت خویش است .به بیان یگر ،وقتوی قوانون اساسوی مقورر مویکنو کوه هویچ گروهوی
نمی توان از حاکمیت مر سوءاستفا ه کن و ملت این حوق حاکمیوت را ر چوارچو اصوول
قانون اساسی محقق و اعمال می کن  ،اللت التزامی بوه ایون نکتوه اسوت کوه ملوت حواکم بور
سرنوشت خویش است .رج این نکتۀ کلیو ی ر اصول  60کوه هویچکو حوق نو ار «حوق
حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خو » را از او سلب کنو  ،بوه معنوای پوذیرش حاکمیوت
تشریعی ملت بر سرنوشت خویش البته ر ح و معین است .چه آنکه ،اساسا حاکمیت تکووینی
بر سرنوشت ،امکان سلب ش ن ن ار و چنین امری مسوتلز تصورف ر اموور تکووینی اسوت و
اینگونه تصرف از ح و اختیار ولت ،قانونگوذار و آحوا جامعوه خوارج اسوت .بنوابراین انسوان
بهواسطۀ ارا ه و خواست خ اون  ،بر مق رات فر ی و اجتماعی خو حاکم است و هموان مرجوز
اعطاکنن ۀ این امکان و حق ،ح و و چارچو این حق ر عرصۀ اجتماعی را تعیین میکن .

 .2لزوم مشارکت تکلیفبنیان
لزو مشارکت مر ر ابتکار بازنگری قانون اساسی را می توان با قت ر موازین مغفول قوانون
اساسی ایران یافت .بنا ساختن جامعۀ نمونۀ اسممی براساس موازین اسوممی بوهمنزلوۀ تکلیوف
مر ایران بهعنوان امت مسلمان ،قرینهای شفاف برای لزو مشارکت مر مسلمان ر تکووین
جامعۀ سیاسی اجتماعی است .ساختن جامعۀ نمونهای کوه ر آن ارزشهوای ینوی و اخمقوی
حاکم باش  ،ر شمار اه اف نظا حقوق اساسی شمر ه ش ه است .ر فراز پایانی مق مۀ قوانون
اساسی با استنا به آیۀ  709سورۀ بقره 7چنین قی ش ه است« :پیروی از اصول چنوین قوانونی
که آزا ی و کرامت ابناء بشور را سورلوحۀ اهو اف خوو انسوته و راه رشو و تکامول انسوان را
می گشای بر عر ۀ همگان است و الز است که امت مسولمان بوا انتخوا مسوئولین کوار ان و
مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعاالنه ر ساختن جامعۀ اسممی مشارکت جوین بوه
امی اینکه ر بنای جامعۀ نمونۀ اسممی (اسوه) که بتوان الگو و شری ی بر همگی مر جروان
باش موفق گر ».
برقراری جامعۀ اسممی نمونه و به تعبیر قرآنی امت وسط ،منو به مشارکت همۀ مور ر
« .7و کذلک جعلناکم أمۀ وسطا لتکونوا شر اء علی الناس»
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تعیین سرنوشت و پیروی از اصول قانون اساسی و نظارت مستمر بر عناصر حکومت است .تحقق
جامعۀ نمونه وظیفۀ آحا امت مسلمان اسوت و هموه ر ایون مسویر مسوئولیت ارنو  .ر ایون
خصوص قانون اساسی جلوههای گوناگون مشارکت و نظارت مر ر امور گونواگون مملکتوی را
نرا ینه ساخته که نشان هن ۀ مبانی ایمانی شکلگیری جامعه سیاسی ایران است.
مشارکت تأثیرگذار و ایفای نقش فعال یکایک مر ر صحنههای گوناگون حیات سیاسی و
اجتماعی ،ر اصول متنوعی از قانون اساسی جمروری اسممی و ر قالب حق یا تکلیوف تبیوین
ش ه است .نکته آنکه مقولۀ مشارکت مر ر عرصۀ سیاسی و اجتماعی ،صرفا حقبنیا نیست،
بلکه براساس نگرش ینی «مسئولیتمحور» اسوت .افوزونبور ایون ،مشوارکت مور ر تعیوین
سرنوشت سیاسی اجتماعی خو  ،منحصر به حوزۀ حوقهوای سیاسوی و اجتمواعی و حضوور ر
انتخابات و انتخا زمام اران عالیرتبه نیست .یکی از مؤلفههای محووری نظوا حقووق اساسوی
جمروری اسممی ،پیشبین ی تکلیف عوت به خیر و امر به معروف و نری از منکور بورای آحوا
جامعۀ اسممی بهعنوان وظیفۀ همگانی است 7.مطابق اصل  28عوت به خیر ،امور بوه معوروف و
نری از منکر ،یک وظیفۀ اجتماعی و بر عر ۀ همۀ مر  ،نسبت به یک یگر و نسبت به ولوت ،و
بر عر ۀ ولت نسبت به مر تعریف ش ه است .این اصل به مفروو مسوئولیت مشوتر آحوا
جامعه نسبت به سرنوشت جمعی است .امر به معروف و نری از منکر به مفروو تأثیرگوذاری بور
سرنوشت جامعه است که حق بر تعیین سرنوشت را ر ل ار  .چون انسان مسلمان حاکم بور
سرنوشت اجتماعی خویش است ،حق و تکلیف امر بوه معوروف و نروی از منکور ار  .بوه یگور
سخن ،الزمۀ ایفای تکلیف شرعی امر به معروف ،حاکم بو ن بر مق رات اجتماعی است.
بنابراین همانگونهکه مر براساس حق تعیین سرنوشت ،حق تأسی نظا ج ی و توألیف
قانون اساسی ج ی را ارن  ،به همین ترتیب نیز میتوانن ر ابتکار بازنگری ر قوانون اساسوی
شرکت اشته باشن  .حتی از منظری یگر نهتنرا مشارکت مور  ،حوق اسوت ،بلکوه یوک نووع
تکلیف و وظیفۀ عمومی تلقی میشو  .نفی امکان ابتکار بازنگری ر سن بنیا ین قانون اساسوی
از طریق مشارکت مر  ،ب ین معناست که مانعی حقوقی برای شررون ان ر ایفای این تکلیوف
شرعی و اساسی مقرر ش ه باش .

 .7ن : .عمی زنجانی 7027 ،ق ،ج .221-292 :7
 « .2ر جمروری اسممی ایران عوت به خیر ،امر به معروف و نری از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر
عر ۀ مر نسبت به یک یگر ،ولت نسبت به مر و مر نسبت به ولت .شرایط و ح و و کیفیت آن را
قانون معین میکن  .والمؤمنون و المؤمنات بعضرم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینرون عن المنکر [سورۀ
توبه آیۀ .»]17
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 .3لزوم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از منظر تدوینکنندگان قانون اساسی
ر حقوق اساسوی قانونگوذار اساسوی قووه ای اسوت کوه ر حواالت خواص و اسوتثنایی (ماننو
استعمارز ایی ،انقم یا تشکیل ولت ج ی ) ر یک کشور ظاهر مویشوو و بوه نماینو گی از
مر  ،به تصویب اساسیترین قواع ی میپر از که مناسبات سیاسوی حاکموان و شوررون ان را
شکل می ه (قاضی شریعت پناهی .)08 :7989 ،این قوه ر جمروری اسممی عبارت اسوت از
سه رکن مجل بررسی نرایی قانون اساسی ( )7968بوهعنووان تو وینکننو ۀ قوانون اساسوی،
همهپرسی عمومی و تأیی ولیفقیه بهمنظور اعتبار مصوبات یا ش ه.
ر این بن بوا کواوش ر مشوروح موذاکرات مجلو بررسوی نروایی قوانون اساسوی 7968
ی گاههای ت وینکنن گان قانون اساسی ر خصوص لزو مشارکت مر ر امور حکوومتی بور
مبنای حق حاکمیت مر و حق تعیین سرنوشت بررسی می شو  .از آنجا که مفا اصول 60 ،0
و  61قانون اساسی  7968رابطۀ مستقیمی با موضوع این بن ار  ،بر این اصول تمرکز میشو .
براساس اصل  « 60حاکمیت مطلق بر جران و انسان از آن خ اسوت و هوم او ،انسوان را بور
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .هیچک نمیتوانو ایون حوق الروی را از انسوان
سلب کن یا ر خ مت منافز فر یا گروهی خاص قرار ه و ملت این حق خ ا ا را از طرقوی
که ر اصول بع میآی اعمال میکن ».
مفا اصل مذکور را میتوان اینگونه بیان کر :
 حق حاکمیت بالذات متعلق به خ اون است.
 انسان بالعرض ارای حق حاکمیت است.
 حاکمیت انسان ر طول حاکمیت خ اون است.
 خ اون انسان را مسلط بر تعیین سرنوشت خو قرار ا ه و به وی چنین حقی را اعطا
کر ه است (حق الری).
 سلب یا به خ مت گرفتن حق خ ا ا تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مر از سوی
فر یا گروهی خاص مر و است.
پیشنوی اصل  60مقرر می اشت« :حق حاکمیت ملی که هموان حوق تعیوین سرنوشوت
اجتماعی است ،حقی است عمومی که خ اون به هموه آحوا ملوت ا ه توا مسوتقیما یوا از راه
تعیین و انتخا افرا واج شرایط با رعایت کامل قووانین اعموال شوو  .هویچ فور یوا گروهوی
نمیتوان این حق الری همگانی را به خو اختصاص ب ه یا ر خ مت منافز اختصاصی خو یا
گروهی معین قرار ه » (ا ارۀ کل اموور فرهنگوی و روابوط عموومی مجلو شوورای اسوممی،
 ،7900ج.)676 :7
از اظرارات متفاوت نماین گان ربارۀ این اصل ،برمیآی که تصور یکسانی از معنوا و مفروو
این اصل و مفاهیم بهکاررفته ر آن ،بین نماین گان نبو ه و تفسویر متنووع آنوان از «حاکمیوت
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ملی» و ارتبا آن با حاکمیت الری شاه بور ایون مطلوب اسوت .اینوک نمونوههوایی از تفسویر
نماین گان از حق حاکمیت ملی را بررسی میکنیم.
« این اصل ،مطلب پیچی های را بیان نمیکن  ،همان مطلبی است که ما بارها گفتهایم
و برای آن است الل کر هایوم « .ان اهلل الیغی ر موا بقوو حتوی یغی روا موا بأنفسورم»7
سرنوشت همۀ مر به ست خو شان است و هر تغییری پیو ا شوو بایو از ناحیوۀ
خو شان باش » (ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابوط عموومی مجلو شوورای اسوممی،
 ،7900ج .)621 :7
 « حق حاکمیت ملی همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی اسوت .شوما فقیوه را قبوول
کر ی و حتی ین اسم را انتخا کر ی ؛ چون می انی از طرف خ ای تعالی اسوت
 ...بنابراین همه چیز حتی انتخا ین و رهبر با انتخا ملت است» (ا ارۀ کول اموور
فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی ،7900 ،ج.)672 :7
 « ر گروه بررسی ،ما عنوان کر یم که حق حاکمیت ر جمروری اسممی از و طریق
قابل اعمال است ،یک صورت عمومی است که بیان باش از حق حاکمیت هموۀ آحوا
ملت و صورت یگر اختصاصی است که حاکمیتی است تحت شرایطی خاص ،خ اون
متعال به افرا ی معین اعطاء کر ه است که این افرا همان مجتر ین جامزالشرایط و
ولیفقیه میباش » (ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلو شوورای اسوممی،
 ،7900ج .)676 :7
نماین ۀ یگری ر نطق خویش بهصراحت از حق حاکمیت ملی و جمروریوت نظوا سوخن
گفته که نمایانگر نظا مر ساالری ینی اسوت .ایشوان بیوان اشوتن کوه بوین مشوروعیت و
مقبولیت یک امر ،منافاتی وجو ن ار  .امکان ار امری از منظر واقز و شرع ،مشروع باش  ،اموا
مور اقبال مر واقز نشو  .همچنین ایشان شبرۀ مخالفت حاکمیوت مور بوا والیوت فقیوه و
همعرض بو ن این و را به بیان ذیل ر کر .
« این ملت است که برمیگزینن و راه کج یا راه راست را انتخا میکنن  ...پ حوق
حاکمیت ملی برای عمو مر است ب ون اینکه اختصاص و ارتبا با جمعیت خاصی
اشته باش  .همۀ مر ر سرنوشت و انتخا راه خو شان اختیار ارن  ...پو ایون
اصل با والیت فقیه منافاتی ن ار  ...واقعیت این است که ایون اصول ر طوول والیوت
فقیه است چون اگر فقیه بخواهو اعموال والیوت کنو مسوتقیما کوه اعموال والیوت
نمیکن  .به وسیلۀ مر اعموال خواهو کور و ایون اعموال والیوت را موا مویگووئیم
"حاکمیت ملی" .بنابراین مر به و شکل اعمال والیت میکننو گواهی مسوتقیم و
 .7رع .77 :
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گاهی غیر مستقیم .غیرمستقیمش همان است که اینجا آم ه و مسوتقیمش آن اسوت
که به نا قوۀ ملت خواه آم » (ا ارۀ کول اموور فرهنگوی و روابوط عموومی مجلو
شورای اسممی ،7900 ،ج .)676 :7
مطابق با اصل  0قانون اساسی:
« ر جمروری اسممی ایوران ،اموور کشوور بایو بوه اتکوای آرای عموومی ا اره شوو  ،از راه
انتخابات :انتخابات رئی جمرور ،نماین گان مجل شورای ملی ،اعضای شوراها و نظایر اینرا یوا
از راه همهپرسی ،ر موار ی که ر اصول یگر این قانون معین میگر ».
از آنجا که یکی از الیل جمروریت نظا جمروری اسممی ایران همین اصل و اتکوای اموور
کشور بر آرا ی عمومی است ،به همین سوبب ،یو گاه نماینو گان ر خصووص آرای عموومی و
مشارکت آنان ر امور حکومتی بیان میشو .
 « ضرورت اتکاء بر آرای عمومی ،ر مراحل مختلف ناشی از این است که برتورین نووع
حکومت و ا ارۀ کشور ،حکومت و م یریتی است که ق رتش را از حمایت عمو بگیر »
(ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی ،7900 ،ج .)906 :7
« والیت فقیه ،هیچ منافاتی با پذیرفتن رأی مر و خالت ا ن مر ن ار  ...پ از
انقم ها آنچه که باع انحراف حکومتها ش ه ،کناره گیری مر از جریان امور بو ه
است .با کنار رفتن مر حکومتها آلو ه ش ه ان ؛ زیرا ق رت متمرکز شو ه و هوزاران
فسا به وجو آور ه است .ر اسم تمش بر این است که همه مر ر جریوان اموور
باشوون « :کلکووم راع و کلکووم مسووئول عوون رعیتووه» همووه مسووئول امووور حکووومتی و
اجتماعی ان » (ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی،7900 ،
ج.)907-902 :7
« این جمله (اتکای بر آرای عمومی) ر قانون اساسی بای ذکور شوو و تصوریح بشوو توا
قانون اساسی ما شکل جمروری را اشته باش یعنوی جمرووری بنوایش بور آرای عموومی
است» (ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی ،7900،ج.)988 :7
اصل  61قانون اساسی  7968مقرر می اشت:
«قوای حاکم ر جمروری اسممی ایران عبارتان از :قوۀ مقننه ،قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه که
زیر نظر والیت امر و امامت امت بر طبق اصول آین ه این قانون اعمال میگر ن  .این قوا مستقل
از یک یگرن و ارتبا میان آنرا به عر ۀ رئی جمرور برقرار میگر ».
هنگا تصویب این اصل ،گروه بررسیکنن ه ،اصل را بهگونهای یگر تنظویم کر نو کوه مقورر
می اشت« :قوای حاکمه ر کشور جمروری اسممی ایران عبارتن از -7 :قوۀ ملت  -2قووۀ مقننوه
 -9قوۀ مجریه  -0قوۀ قضائیه  -6قوۀ رهبری و ارتبا میان آنرا بهوسیلۀ قوۀ اخیر برقرار میگر ».
« حق حاکمیت از آن خالق است که به ملوت ا ه و ملوت مویتوانو بو ون واسوطه و

امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی741 ...

به صورت مستقیم ،آن را اعمال کن  ...ایجا ق رت احتیاج به سازمان ن ار  ،من هستم
و سرنوشت خو  ،ملت است و سرنوشت خوو ش ،ایون حوق حاکمیوت را مویتوانو
مستقیما اجرا بکن  ،می توان بهواسطۀ وکالوت( »...ا ارۀ کول اموور فرهنگوی و روابوط
عمومی مجل شورای اسممی ،7900 ،ج .)693-606 :7
 « از آنجایی که ق رت ملت موضوعی نیست که احتیاج به بح اشته باش و آن طبعا
وجو ار و منکر ن ار  ،بحثی که می شو راجز به ا ارۀ تشکیمت مملکت است .اگر
چنانچه ق رت ملت را مسلم بگیری  ،همچنان که ر بعضی از اصول هوم ایون مطلوب
مسلم گرفته ش ه است و بع ا هم مسلم گرفته خواه ش و احتیاج به بح نو ار »...
(ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی ،7900 ،ج.)606 :7
« قوه ملت از و طریق مستقیم و غیرمستقیم اعمال میشو  ،ر قسمت اول از طریق
امر به معروف و نری از منکر و همهپرسی و فاع عموومی و ر قسومت و از طریوق
شرکت ر انتخابات» (ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی،
 ،7900ج .)606 :7
هرچن اصل پیشنرا ی توسط گروه نتوانست اشکاالت و ابرامات نماین گان را مرتفز سواز
و ر نرایت با  22رأی مخالف و  76رأی ممتنز تصویب آن به روز یگری موکوول شو  ،لویکن
اظرارات نماین گان ر خصوص حق حاکمیت ملی و قوۀ ملوت و جایگواه آن قووه ر جمرووری
اسممی ایران شایان توجه بو .
بنابراین امعان نظر به این اصول و نظریات ت وینکنن گان قانون اساسی ،مثبت ایون مطلوب
است که مر ر نظا جمروری اسوممی ایوران جایگواه اصویل ارنو و حکمرانوی حاکموان و
حکومت آنان مستلز مشارکت سیاسی مر ر تمامی جوانوب حکوومتی بوهویوژه بوازنگری ر
قانون اساسی و مرحلۀ ابتکار آن است.

ظرفیتسنجی قانون اساسی برای مشارکت مردمی در ابتکار بازنگری
اصل  711قانون اساسی به مسئلۀ بازنگری ر قانون اساسی اختصاص ا ه شو ه اسوت .ر ایون
بن ابت ا نگاهی به مسئلۀ ابتکار بازنگری ر قانون اساسی مصو  7968میان ازیم و پو از آن
به بررسی جایگاه مر ر ابتکار بوازنگری از منظور قوانون اساسوی  7908و همچنوین اعضوای
شورای بازنگری قانون اساسی می پر ازیم .ر آخور تحلیلوی بور ظرفیوت قوانون اساسوی کنوونی
بهمنظور مشارکت مر می ر ابتکار بازنگری قانون اساسی ارائه خواهیم ا .
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 .1ابتکار بازنگری در قانون اساسی 1331
اصل  708پیشنوی قانون اساسی ناظر بر تج ی نظر ر قانون اساسی بو
«هر گاه اکثریت نماین گان مجل شورای ملی یا رئی جومرور بوه پیشنرا هیأت وزیوران
لزو تج ی نظر ر یک یا چن اصل از قانون اساسی را عنوان کنن  ،طورح یوا الیحۀ تج یو نظر
از طرف مجل یا هیأت وزیران تریه و مور بررسی مجل شورای ملی واقوز مویشوو  .ایوون
متن پ از تصویب سه چرار نماین گان مجل بای توسط رفران و موور تأییو ملوت قوورار
گیر  .اصل اسممی بوو ن نوظا حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست».
مرمترین نکات موجو ر این اصل را ب ینترتیب میتوان خمصه کر :
 ابتکار بازنگری ر اختیار مجل شورای ملی و همچنین رئی جمروری است.
 ابتکار بازنگری از سوی رئی جمرور نیازمن پیشنرا هیات وزیران است.
 مجل بازنگریکنن ه ،همان مجل شورای ملی است.
 قانون اساسی بازنگریش ه پ از تصویب سهچرار ر مجل شورای ملوی بایو بوه
تصویب مر میرسی .
 اسممی بو ن نظا قابل بازنگری نبو .
پ از بررسیهای اولیوه ،گروه بررسیکنن ۀ این اصول تصومیم گرفوت کوه اصولی یگور را
بهجای اصل  708ارائه ه که با شمارۀ  19/7به مجلو بررسوی نروایی ارائوه شو « :هور گواه
مجل شورای ملی تج ی نظر یا تغییر ر یک یا چن اصل معین از اصول قانون اساسی را الز
ب ان میتوان با اکثریت وسو آرا و تأیی رهبری ،تشکیل مجل خبرگوان را تصوویب نمایو .
این مجل مرکب از تع ا هوفتا نوفر از حقوق انان و مجتر ان ر مسائل اسممی است که از
طرف مر انتخا می شون و اختیارات آن مح و به تج ی نظر ر همان اصل یا اصول معوین
است و تصمیمات آن با وسو آرا معتبر میباش  .اصولی که ر بخوش کوولیات قوانون اساسوی
آم ه از این حکم مستثنا است و قابل تج ی نظر نمیباش ».
از جمله مفا این اصل پیشنرا ی به این موار میتوان اشاره کر :
 ابتکار بازنگری عموهبر تصویب ر مجل شورای ملی نیازمن تأیی رهبری بو .
 مقا بازنگریکنن ه ،مجل خبرگان قانون اساسی متشکل از  16حقوق ان و مجتر بو .
 اصول من رج ر کلیات قانون اساسی غیرقابل تج ی نظر بو .
هم اصل  708پیشنوی قانون اساسی و هم اصل  19/7گروه بررسی اصول که ر جوولسۀ
 09مجل بررسی نرایی ،به بح گذاشته ش  ،و ی گاه موافق و مخالف را ر پی اشت:
:

امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی709 ...

الف) دیدگاه مخالفان

« این اصل هیچ لزومی ن ار  ،راه تج ی نظر را خو ملت می ان  .اگر بهجای یک اصل
بیست اصل پیشبینی کر یم و گفتیم :این قانون اساسی قابل تغییر نیسوت ،آیوا بعو ا
نمیتوانن با رفران و هم آن را تغییر هن ؟ میتوانن ؛ چون یوک چیوزی کوه اعتبوار
قانونیاش را از یک مبنایی میگیر  ،هیچ وقت نمیتوان نفیکنن ۀ اعتبار همان مبنوا
برای نوبت بع ی باش ؛ این محال است .ما نمیتووانیم بورای آینو گان تکلیوف معوین
کنیم ،هر مکلفی خو ش می ان » (ا ارۀ کل امور فرهنگوی و روابوط عموومی مجلو
شورای اسممی ،7900 ،ج .)7196 :9
« پیشبینی تغییر قانون اساسی ،از هماکنون موجب تزلزل ر قانون اساسی میشوو »
(ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل شورای اسممی ،7900 ،ج )7199 :9

ب) دیدگاه موافقان

« چون ممکن است که کار ما نقص اشته باش و مسلما نوقص خوواه اشوت ،بورای
اینکه نشان ب هیم که واقعا ما تصمیمی ن اریم و آما ه پذیوورش حووق هسوتیم بایو
یک اصلی ر این مور بوواش » (ا ارۀ کول اموور فرهنگوی و روابوط عموومی مجلو
شورای اسممی ،7900 ،ج .)7196 :9
بهنظر میرس که علت مخالفت نماین گان مخالف بهویژه آیتاهلل کتر برشتی (ره) ،اذعوان
به وجو حق تعیین سرنوشت مر و ب یری انستن این امر بو  .ر نرایت اصل موذکور بوا 97
رأی مخالف ،تصویب نش (ا ارۀ کل امور فرهنگوی و روابوط عموومی مجلو شوورای اسوممی،
 ،7900ج  .) 7190 :9ر واقز ،است الل به غیرممکن بو ن جلوگیری از بازنگری ملت ر قوانون
اساسی و ممانعت از تزلزل ر بنیا قانون اساسی مانز از تصویب چنین اصلی ر قوانون اساسوی
 68ش  .نکتۀ مستنبط و ناظر بر موضوع مقاله آن است که ی گاه مخالفان رج اصل بازنگری ر
قانون اساسی برتری یافت .مخالفان اصل ،مخالف نف بازنگری اساسی نبو ن  ،بلکه حق مر را
ر ابتکار بازنگری و تغییر قانون اساسی از طریق رفران و  ،مفروض و ب یری می انستن .

 .2ابتکار بازنگری در قانون اساسی 1331
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و عا ی ش ن نسبی شرایط و آغاز بازسازی کشور ،زموان آن رسوی ه
بو که نقا ضعف قانون اساسی  7968برطرف شو  .اموا خمینوی (ره) ر پاسوخ بوه رخواسوت
جمعی از نماین گان مجل شورای اسممی و همچنوین اعضوای شوورای عوالی قضوایی ر تواریخ
 08/2/0طی نامهای خطا به رئی جمرور وقت ،براساس اختیارات والیت فقیه مقرر ر اصول ،6
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 61و  761قانون اساسی با ص ور نامهای فرمان تشکیل شوورای بوازنگری را صوا ر کر نو  .فرموان
مذکور متشکل از سه بخش اعضای شورا ،مح و ۀ مسائل مور بح و ح اکثر م ت زمان برگزاری
آن شورا بو که ایشان ر قسمت و فرمان با بیان هشوت موور از جملوه راه بوازنگری ر قوانون
اساسی محورهای مور بح ر شورای مذکور را معین کر ن (خمینی ،7918 ،ج .)909 :27
ر خصوص مقا آغازگر بازنگری ،پنج ی گاه ر شورای بازنگری مطرح ش :
« .7هر ک احساس کر اصلی از اصول قانون اساسی نیازمن بوازنگری اسوت،
میتوان به رهبری پیشنرا کن و رهبری پ از مشورت با مجمز تشخیص
مصلحت ،موار بازنگری را مشخص میکن » (ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط
عمومی ا ارۀ تبلیغات و انتشارات ،7903 ،ج .)688 :2
ی گاه مذکور ر خصوص «پیشنرا » بازنگری است و اساسا ناظر بر مرحلۀ ابتکار بوازنگری
نیست .همانگونهکه بیان ش  ،پیشنرا بازنگری با ابتکار بازنگری ارای تفواوت مفروومی اسوت.
ابتکار بازنگری ارای جنبۀ الزامی است که مقا صمحیت ار با صو ور فرموان بوازنگری ،بو ون
تأیی مقا یا نرا یگری ،مجل بازنگری را تشکیل می ه  .واضح و مبرهن است که پیشنرا
مذکور ر این ی گاه ،مقا رهبری را ملز به ص ور فرمان بازنگری قانون اساسی نمویکنو  .ر
صورت نا ی ه پن اشتن تفاوت فوق ،همچنین نبو سازوکار مشخص حقوقی بهمنظور اصومح ر
مرمترین میثاق حقوقی -سیاسی کشور ،کمترین تالی فاس حقوقی که میتوان ر پوی اشوته
باش ایجا هرجومرج و بینظمی ر امور حکومتی اسوت .افوزونبور آن ،موجوب طورح سوؤاالت
مرمی می شو از جمله اینکه چه میزان رخواست از رهبری برای مجا ش ن ایشان بهمنظوور
بازنگ ری کافی است؟ آیا هر شخصی از جامعه همچون استا ان انشگاهی ،متخصصان و خبرگان
ر رشتههای مختلف می توانن رخواست خو را به رهبوری ارائوه هنو یوا صورفا رخواسوت
بازنگری از رهبری بای توسط سران سه قوه ارائه شو ؟
« .2اگر ولت یا قوۀ قضاییه ،اصلی از اصول قانون اساسوی را نیازمنو بوازنگری
انستن  ،ر قالب الیحهای به مجل ارائه کنن یا اگور نماینو گان مجلو ،
چنین احسواس کر نو  ،ر قالوب طورح ر مجلو مطورح کننو و پو از
تصویب وسو اعضای مجل  ،رهبری موار آن را اعم کن  .بنابراین بو ون
تصویب مجل  ،بازنگری ممکن نیسوت» (ا ارۀ کول اموور فرهنگوی و روابوط
عمومی ا ارۀ تبلیغات و انتشارات ،7903 ،ج .)633 :2
معنای این روش آن است که اگر رهبری احساس کر که قانون اساسی نیازمن تغییر است،
رأسا نتوان اق ا کن و این به معنای بسته بو ن ست رهبری است که با اصل والیت فقیوه ر
تضا است .همچنین نا ی ه گرفتن حق رهبری است که براساس مصالح نظا تصمیم میگیور
(ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی ا ارۀ تبلیغات و انتشارات ،7903 ،ج 066 :2و .)130
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 .9ی گاه یگری برای رهایی از ایرا های ی گاه و پیشنرا ش  .ب ینصورت
که اگر رهبری بازنگری را الز انست ،اعم کن ؛ ولوی اگور قووۀ مجریوه یوا
مجل احساس نیاز کر نو  ،بایو از طریوق مجلو آن را پیگیوری کننو و
بازنگری ر قانون اساسی ر مجل تصویب شو (ا ارۀ کل اموور فرهنگوی و
روابط عمومی ا ارۀ تبلیغات و انتشارات ،7903 ،ج .)070 :2
 .0رهبری بازنگری را به مجل و مجمز تشخیص مصلحت پیشنرا میکنو و
ر صورت تصویب آنرا شورای بوازنگری تشوکیل مویشوو (ا ارۀ کول اموور
فرهنگی و روابط عمومی ا ارۀ تبلیغات و انتشارات ،7903 ،ج .)631 :2
 .6مجمز تشخیص مصلحت ،پ از بح و بررسی و تصویب مووا  ،آنروا را بوه
رهبر پیشنرا میکن و او طبق حکمی که به ریاسوت قووۀ مجریوه ،سوتور
تشکیل شورای بازنگری را صا ر میکن (ا ارۀ کول اموور فرهنگوی و روابوط
عمومی ا اره تبلیغات و انتشارات ،7903 ،ج .)862 :2
ر نرایت از میان ی گاههای پنجگانه یا ش ه ،ی گاه نخست که مصوبۀ کمیسویون بوو  ،از
تصویب شورا گذشت .به همین سب میتوان گفت با وجو همۀ اختمفنظرها ر خصوص مقوا
صمحیت ار به منظور ابتکار بازنگری و پیشنرا های مختلف اعضای شورای بازنگری ،اتفاق نظور
آنان بر این امر حاصل ش که هر شخصی میتوان «پیشنرا » بازنگری به مقا رهبوری ارسوال
کن  ،لیکن صرفا مقا رهبری ارای صمحیت ابتکار بازنگری ر قانون اساسی است.

 .3ارزیابی نقش مردم در ابتکار بازنگری
نظا جمروری اسممی ایران از سویی نظامی مکتبوی اسوت کوه طبوق اصوول  0 ،2و  6قوانون
اساسی بر پایۀ احکا اسممی و شریعت اسم بنا نرا ه ش ه و از سویی یگور ،طبوق اصوول  0و
 60قانون اساسی نظامی مر می و بر پایۀ حاکمیت مر استوار است .به یگر سخن ،ر ضومن
اینکه نظامی الری و مکتبی است ،مر نقش اصلی را ایفا میکنن  .برای مثال آیوۀ شوریفۀ «ان
اهلل الیغیر ما بقو حتی یغیروا ما بانفسورم» را موی تووان لیول متقنوی بور اثبوات حوق تعیوین
سرنوشت ر نظا حقوقی -سیاسی اسم انسوت .همچنوین آیوات شوریفۀ «و امورهم شووری
بینرم» 7و «و شاورهم فی االمر»2را که بیانکنن ۀ حق حاکمیت مر و مشارکت سیاسی آنوان
ر ت بیر امور جامعه است ،میتوان از جمله یگر ا له انست.
از سوی یگر بنیانگذار جمروری اسممی حضرت اما خمینوی (ره) بوهعنووان نمونوۀ اتوم و
 .7شوری.98 :
 .2آل عمران.763 :
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اکمل فقاهت ر زمینۀ حکومت اسممی و رهبر انقم اسممی و عوالیتورین مقوا رسومی کوه
نظرهایشان ناظر راهنمای ت ون قانون اساسی بو ه ،7ر سخنرانیهای متع خو ر مور حوق
تعیین سرنوشت چنین بیان اشتن « :هر کسی ،هر جمعیتی ،هر اجتماعی حوق اولویاش ایون
است که خو ش انتخا بکن یک چیوزی را کوه راجوز بوه مقو رات مملکوت خوو ش اسوت»
(خمینی ،7918 ،ج  « .)032 :0از حقوق اولیۀ هر ملتی است که بای سرنوشت و تعیین شکل و
نوع حکومت خو را ر ست اشته باش » (خمینی ،7918 ،ج« .)901 :0ما فرض میکنیم که
یک ملتی تمامشان رأی ا ن که یک نفری سلطان باش ؛ بسویار خوو  ،ایونهوا از بوا اینکوه
مسلط بر سرنوشت خو شان هستن و مختار به سرنوشت خو شوان هسوتن  ،رأی آنهوا بورای
آنها قابل عمل است .لکن اگر یک ملتی رأی ا ن  -و لو تمامشان -به اینکه اعقا این سلطان
هم سلطان باش  ،این به چه حقی [است؟] ملت پنجاه سال پیش از این ،سرنوشت ملوت بعو را
معین میکن ؟ سرنوشت هر ملتی به ست خو ش است  ...ملت ر ص سال پیش از ایون ،صو
و پنجاه سال پیش از این ملتی بو ه ،یک سرنوشتی اشته است و اختیاری اشته ولی او اختیار
ما را ن اشته است که سلطانی را بر ما مسلط کن » (خمینی ،7918 ،ج .)72 :0
بنابراین با عنایت به تما موار مذکور میتوان این ا عا را موجه و قابل پذیرش انسوت کوه
حقوق اساسی جمروری اسممی ایران ارای ظرفیتی بویش از رونو فعلوی ر خصووص ابتکوار
بازنگری است .جلوههای قانونی این ظرفیت را میتوان اینگونه بیان کر که ر اصل  60قوانون
اساسی ،مر حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش قلم ا میشون و اساس حکومت را حاکمیت
ملی تشکیل می ه  ،ر اصل  0بیان میشو که تمامی امور عمومی کشور متکی بر آرای مر
و مشارکت همهجانبۀ آنان ر امور حکومتی است .ر اصل  8نهتنرا مر را محق ر نظارت بور
اعمال ولت می ان  ،بلکه عوت به خیر و امر به معروف و نروی از منکور را وظیفوهای همگوانی
قلم ا میکن  .به یگر سخن ،مشارکت مر ر عرصۀ سیاسی و اجتمواعی ،صورفا حوقبنیوا
تلقی نمیشو  ،بلکه براساس نگرش ینی مستنبط از اصل مذکور «مسئولیتمحور» و به معنای
مسئولیت مشتر آحا جامعه نسبت به سرنوشت جمعی تبیین مویشوو  .ر اصول  9هنگوا
بیوان وظووایف ولووت ،طبووق بنو  8یکووی از وظووایف اساسووی و مرووم ولووت ،ایجووا و تأسوی
زیرساختهای الز به منظوور مشوارکت عاموۀ مور ر تعیوین سرنوشوت سیاسوی ،اقتصوا ی،
اجتماعی و فرهنگی خو تعریف میشو  .از مجموع موار مذکور مویتووان بور ظرفیوت حقووق
اساسی جرت مشارکت هرچه تما تر مر ر امور عمومی ،از جمله مرمترین آنرا یعنوی ابتکوار
بازنگری است الل کر که قانونگذار عا ی بای بهمنظور استفا ه از این ظرفیت و تعیین سوازوکار
بهمنظور مشارکت مر ر این مرم چارهان یشی کن .
 .7ن : .بن  6از نظر تفسیری شمارۀ  86/27/9690مورخ  7986/76/26شورای نگربان ر مور اصل  80قانون اساسی.
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نتیجهگیری
مطابق ظاهر اصل  711تنرا مقا رهبری اسوت کوه ارای صومحیت ابتکوار عمول ر خصووص
بازنگری ر قانون اساسی است؛ اگرچه از اصل  711استنبا نمویشوو کوه تشوخیص و احوراز
«ضرورت» بازنگری ر قانون اساسی ،ر صمحیت انحصاری رهبر است.
ر این نوشتار تمش ش با تفکیک روشن پیشنرا بوازنگری از ابتکوار بوازنگری ،بوا بررسوی
مبانی مشارکت مر ر امور حکومتی ر و قالب «تکلیفم اری» و «حق تعیین سرنوشوت» و
همچنین انعکاس ی گاههای ت وینکنن گان قانون اساسی ر خصوص حق حاکمیت ملی ،ایون
نظر تقویت شو که مبانی قطعی حقوق اساسوی جمرووری اسوممی ایوران ،ظرفیوت مشوارکت
فعاالنۀ مر ر ابتکار بازنگری را اراست .ر این زمینه میتوان گفت هرچنو اعضوای شوورای
بازنگری  7908ر خصوص مقا آغازگر بازنگری ،پیشنرا ی را تصویب کر نو کوه صورفا مقوا
رهبری ب ینمنظور صمحیت ار شناخته ش ه بو و با خلط مفروومی میوان واژۀ «پیشونرا » و
«ابتکار» بازنگری ،نتوانستن سازوکار مشخصی را بوهمنظوور مشوارکت مور ر مرحلوۀ ابتکوار
بازنگری ارائه هن  ،لیکن با استفا ه از منوا بوه سوتآمو ه از پیشونرا موذکور (هموۀ مور
میتوانن پیشنرا بازنگری را رخواست کنن ) ،این امر نتیجه میشو که مر ر تما مراحل
بازنگری حتی مرحلۀ ابتکار آن ،مشارکت ارن  .اما بای ر خصوص سازوکار آن ر ایون مرحلوه
چارهان یشی شو .
افزونبر این با کنار هم قرار ا ن اصل  60قانون اساسی (حاکمیت بور تعیوین سرنوشوت) و
اصل ( 0مشارکت عامه ر ا ارۀ امور عمومی) و اصل ( 8تکلیف همگانی امر به معروف و نروی از
منکر) همچنین بن  8اصول  9کوه یکوی از وظوایف اساسوی ولوت را تومش ر جروت ایجوا
زیرساختهای الز به منظوور مشوارکت عاموۀ مور ر تعیوین سرنوشوت سیاسوی ،اقتصوا ی،
اجتماعی و فرهنگی خو قلم ا میکن  ،بیانات اما خمینی (ره) ر خصوص حقوق بنیوا ین از
جمله حق تعیین سرنوشت ،و تکلیف آحا مر بوه سواختن جامعوۀ نمونوۀ اسوممی مقورر ر
مق مۀ قانون اساسی ،میتوان ا عا کر قانون اساسی کنونی ارای ظرفیتی بیش از آن است کوه
صرفا مقا رهبری ارای صمحیت ر ابتکار بازنگری باش و مر  ،با تنظیم سازوکار آن توسوط
قانونگذار عا ی ،به صورت غیرمستقیم و از طریق منتخبان خو میتوانن ر ابتکوار بوازنگری ر
قانون اساسی مشارکت اشته باشن  .اگرچه با توجه به اصل  761قانون اساسی ،رهبور منتخوب
غیرمستقیم و با واسطۀ مر محسو میشو  ،اما چوون رئی جمرور و نماین ۀ مجل شورای
اسممی با ا ارۀ جامعه و مشکمت جامعه تماس مستقیم ارن و با نواقص و کاستیهوای قوانون
اساسی آشناترن  ،بای برای این و نرا نیز ر ابتکار بازنگری قانون اساسی نقش لحاظ کر .
بهصورت مشخص پیشنرا میشو صمحیت ابتکار بازنگری به و نرا اعطا شو که هور و
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نرا صمحیت تشکیل شورای بازنگری را اشته باشن  :الف) مقوا رهبوری پو از مشوورت بوا
مجمز تشخیص مصلحت و )  766نفر از نماین گان مجل شورای اسوممی و تصوویب طورح
آنان ر مجل یا رئی جمروری پ از تصویب الیحۀ وی ر مجل شورای اسممی.

منابع
فارسی
الف) کتابها
شورای اسممی ( ،)7900صورت مشروح

 .7ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل
مذاکرات مجل بررسی قانون اساسی ،ج  ،9چ اول ،ترران :ا اره کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مجل شورای اسممی.
 .2ا ارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی ا ارۀ تبلیغات و انتشارات ( ،)7903صورت مشروح
مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،ج  ،2چ اول ،ترران :ا اره کل امور فرهنگی و روابط
عمومی مجل شورای اسممی.
 .9خمینی ،روحاهلل ( ،)7918صحیفۀ اما (مجموعوه آثوار اموا خمینوی (ره)) ،ج  0 ،0و  ،27چ
اول ،ترران :مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اما خمینی.
 .0عمی زنجانی ،عباسعلی .)7900( .فقه سیاسی :حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمروری
اسممی ایوران .ترران :امیرکبیر .ج .9
 .6قاضی شریعتپناهی ،سی ابوالفضل ( ،)7989حقوق اساسی و نرا های سیاسی ،چ واز هوم،
ترران :میزان.
 .0کاتوزیان ،ناصر ( ،)7982آزا ی بیان ،امر به معروف و نری از منکر ،ترران :انشگاه ترران.

ب) مقاالت
 .0امی ی ،علی (« ،)7981گسترش مفرومی حق تعیین سرنوشت از استقمل ملل تحت سولطه
تا حق مکراسی برای همه» ،مجلۀ حقوق ،ورۀ  ،98ش  ،2صص .20-7
 .1تیم ،پروانه (« ،)7980تحلیل چارچو نظوری بوازنگری ر قوانون اساسوی» ،مجلوۀ حقووق
اساسی ،ش  ،6صص .86-69
 .8خلیلی ،محسن (« ،)7986نگاهی مقایسهای به مسئلۀ بازنگری قانون اساسی مجل خبرگان
 7968و شورای بازنگری  ،»7908پژوهشنامۀ متین ،ش ،79صص .700-777
 .3قاری سی فاطمی ،سی محم (« ،)7982حق تعیین سرنوشت و مسئلۀ نظارت بر انتخابوات:

امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی708 ...

نظارت تضمینی ر مقابل نظارت تح یو ی» ،مجلوۀ مو رس علوو انسوانی ،ش  ،97صوص
.706-729
 .76هاشوومی ،س وی محم و (« ،)7903بررس وی تطبیق وی و موضوووعی بووازنگری قووانون اساسوی
جمروری اسممی ایران» ،تحقیقات حقوقی ،ش  ،8صص .228-767
« ،)7987( ----------------- .77ابعا حقوقی سیاست خارجی ایران» ،مرکز مطالعات عالی
بینالمللی ،ش  ،2صص .76-76
 .72مرکز پژوهشهای مجل شورای اسممی (« ،)7982مروری اجمالی بر شیوههای بازنگری
قانون اساسی ر حقوق تطبیقی» ،شمارۀ مسلسل  ،0108ک موضوعی  .076فایل الکترونیکی
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730934
است قابل سترسی ر این نشانی:
 .79مررپور ،حسین (« ،)7987حق تعیین سرنوشت از ی گاه اسم » ،مجلۀ راهبر  ،ش ،20
صص .796-729
 .70واعظی ،مجتبی؛ فصلنامه حقوق اساسی» زمستان  - 7989شماره  ،9صص  713تا .783

ج) پایاننامهها
 .76خولیلی ،محسن (« ،)7912بررسی تأثیر تحوالت پ از پیروزی انقم اسوممی بور قوانون
اساسی جمروری اسممی ایوران و چگونگی بازنگری آن» ،تورران :انوشک ۀ حقووق و علوو
سیاسی انشگاه ترران ،پایاننامۀ رسی ورۀ کارشناسیارش رشتۀ علو سیاسی.

