
 708-798 :9911، تابستان 2، شمارۀ 05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 

DOI: 10.22059/jplsq.2019.256584.1728 

 

 

آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون سنجی نقشامکان
 اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران

 
 2مدرسسید عبدالسعید ، *1حامد نیکونهاد

 

 چکیده
 ر  آن یمو  اکار تضومین  کوه  شوو  یم فیتوص یاجتماع ثاقیم نیعنوان واالترقانون اساسی به

 یاسومم  یقوانون اساسوی جمروور     ر آن است. یگربازن سازوکار  ینیبشیپ ازمن ین طول زمان،
 نیو نقش مور    ر ا  زانیم نظرمقرر کر ه که از  یبازنگر یرا برا یکارسازو 711 ر اصل  ران،یا

که قانون اساسوی  پاسخ به این پرسش است  ،نوشتاراین نگارش  ۀزیانگ توجه است. شایان ن ایفر
 ییهوا تیو  ر قانون اساسی چه ظرف یازنگرمر    ر ابتکار ب ینیآفرنقش یبرا یاسمم یجمرور

 یابتکوار بوازنگر   تیصمح یرا  ارا یصرفا  مقا  رهبر 711اصل  ظاهر گفت  ی ار ؟  ر پاسخ با
مشوارکت مور      یمبان یبا بررس به شیوۀ توصیفی و تحلیلی نوشتار نیحال،  ر ا نی. با ا ان یم

مور     تیقانون اساسی که  اللت بر حاکماز  یو اصول نیا یاز منظر حقوق بن ی ر ابتکار بازنگر
 ،ا وفا اری و استنا  به قانون اساسی فعلیبی و قانونگذار اساس  گاهیبا انعکاس   نی ار  و همچن
 یمجلو  شوورا   نو گان ینماتوسط قانون اساسی  ینقش مر    ر ابتکار بازنگر تی ر جرت تقو

پژوهش حاضر  ال بور آن اسوت کوه    های یافته ا  بر اشته ش ه است.گ جمرور یرئ ای یاسمم
ناپذیر تعیین سرنوشت اجتمواعی، تکلیوف همگوانی آحوا  مور    ر امور بوه        حق خ ا ا  و سلب

عموه وظیفۀ امت مسلمان  ر ساخت جامعۀ اسممی، ظرفیت حقوقی معروف و نری از منکر و به
 ان .آفرینی مر   را فراهم کر هالز  برای افزایش نقش
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 مقدمه
های سیاسی امروزی، قانون اساسی  ارای چنان ق است و اهمیتوی اسوت کوه از طرفوی      ر نظا 

فراین  تصویب و اجرای آن و از سوی  یگر ترتیبات بوازنگری  ر آن بوا  یگور قووانین موضووعه      
 لیل زیربنایی بو ن آن، بای  از کلیت، عمومیت و اسوتحکا  کوافی برخوور ار    ست و بهمتفاوت ا
صورت قابل قبولی پاسخگوی اقتضائات متطور جامعۀ سیاسوی  ر طوول زموان باشو .     باش  تا به

ساز مر    ر مراحل مختلف فراین  تصویب و اصمح قوانون  بر این، حضور مؤثر و سرنوشتافزون
ارق اصلی قانون اساسی از سایر قوانین است و این خو ، بنیا ین بوو ن قوانون   اساسی، از وجوه ف

 کن .اساسی را تقویت می
مثابۀ یک سن  بنیوا ین حقووقی و سیاسوی،    منظور پاس اری از چنین میثاق پراهمیتی بهبه

های حقوق اساسی با  ر نظر گرفتن شرایط خاص و رون  پیچیو ۀ بوازنگری، موانز از    اغلب نظا 
ان ؛ چراکه سرولت بوازنگری  ر قوانون   اهمیت  ر قوانین اساسی ش هجا و کممحات مکرر، بیاص

شوو ،  اساسی از آنجا که موجب تزلزل  ر نرا های سیاسی کشوور و نظوم حقووقی مسوتقر موی     
تووان  راحتی مستع  تغییور و بوازنگری باشو ، نموی    کنن ه است و قانونی را که همواره و بهنگران
 انسوت. از سووی  یگور، پیشورفت جامعوه و تحووالت گریزناپوذیر و        « ی و بنیا یناساس»قانون 

سواز  کوه   گوناگون اجتماعی، اقتصا ی و سیاسوی روابوط و موضووعات ج یو ی را مطورح موی      
بینی حقوقی و همگامی با تحوالت مستلز  اصمح، نسخ و تغییر قوانین سابق اسوت و عو     واقز

هوای یوک جامعوه  ر هموۀ شورایط،      به آن برای تمامی نسول  امکان اصمح قانون اساسی و الزا 
از بوین رفوتن نظوا  حکوومتی آن کشوور شوو . بنوابراین         بسوا چهموجب ناکارام ی آن قانون و 

 بینی امکان اصمح قانون اساسی امری خر من انه و مبتنی بر توجه به واقعیات است.پیش
ر قوانون اساسوی مراحول متعو   و     های گوناگون حقوق اساسی، فراینو  بوازنگری     ر نظا 

طور کلی، این فراین  با ابتکوار بوازنگری یوا پیشونرا  رسومی اصومح قوانون        متفاوتی  ار . اما به
اساسی، آغاز و  ر صورت تصویب یا تأیی  پیشنرا ، نرا  صالح برای بوازنگری  ر قوانون اساسوی    

سی، برای تصویب نرایی به مقا  شو . محصول نرا  بازنگر، بسته به مقررات قانون اساتشکیل می
 شو .پرسی عمومی یا هر  و ارجاع می ار و یا همهصمحیت

سواالری  ینوی، از   مر می و مبتنی بر مور   -عنوان نظامی مکتبیجمروری اسممی ایران به
قانون اساسی به مسئۀ بازنگری و اصومح و   711نیست.  ر این زمینه  ر اصل  مستثنااین قاع ه 
های آن اشاره ش ه است. اصل یا ش ه نقش مور    ر  ون اساسی و فراین  و مح و یتتتمیم قان

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  

نوی  سکوت کر ه اسوت. خاسوتگاه ایون    ت  ر اصمح یا ارائۀ پیشنرا  و پیشبازنگری یا مشارک
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سنجی تعریف نقش مر    ر ابتکار بازنگری براساس بنیا  مر می بو ن نظا  اسوت  نوشتار امکان
آفرینوی مور    ر   و پرسش اصلی چنین است که قانون اساسی جمرووری اسوممی بورای نقوش    

 هایی  ار ؟اسی چه ظرفیتمرحلۀ ابتکار بازنگری  ر قانون اس
ش ه از آن نظر است که بوا توجوه بوه مق موه و اصوول متعو   قوانون        اهمیت  موضوع مطرح

عنوان یکی از  و محوور  ، مر   )ملت مسلمان ایران( به61و  60، 8، 0، 7اساسی همچون اصول 
گر انو  و مشوارکت آنوان  ر تعیوین سرنوشوت، نمایوان      اصلی نظا  جمروری اسممی بیوان شو ه  

آفرینوی و تأثیرگوذاری مور    ر تعیوین     رسو  کوه نقوش   نظور موی  اما به 7جمروریت نظا  است.
بوازنگری  « ابتکوار »های کمن سیاسی اجتماعی  ر مرحلۀ گیریسرنوشت و مشارکت  ر تصمیم

ای است، کمرنگ بو ه و اقتضای مر می بو ن نظوا   کنن هقانون اساسی، که مرحلۀ بسیار تعیین
 صورت کامل رعایت نش ه است.ه ر این بع  ب

تتبز نگارن گان حاکی از آن است که  ر خصوص ابتکار بازنگری  ر قانون اساسی جمرووری  
ویژه تحلیل نقش مر    ر آن، تا به حال نوشتار مستقلی تألیف نشو ه اسوت.   اسممی ایران و به

ست، محول بحو    اگرچه موضوع مذکور از آن جرت که تحت عنوان بازنگری  ر قانون اساسی ا
نحوو مطالعوۀ   و همچنوین برخوی مقواالت بوه    2نحو کلی بو ه اسوت برخی کتب حقوق اساسی به

ای  ر خصوص بازنگری  ر قانون اساسی جمروری اسممی با  یگور کشوورها و   تطبیقی، مقایسه
 ر خصووص مسوئله بوازنگری     7908و قوانون اساسوی    7968یا میوان قوانون اساسوی مصوو      

پیشین بو ه و مؤیو  نووآوری آن اسوت،     فاتیتألچه موجب تمایز این نوشتار از ، اما آن9ان  اشته
 ر قانون اساسی جمروری اسممی و تحلیل و ارزیابی نقش « ابتکار بازنگری»محور بو ن مرحلۀ 

 ۀ قانون اساسی جمروری اسممی بو ه است.ش رفتهیپذمر    ر آن مبتنی بر مبانی 
ۀ توصیفی و تحلیلی پو  از تبیوین مراحول بوازنگری قوانون      بنابراین  ر این نوشتار به شیو

اساسی  ر حقوق اساسی ایران و تبیوین مفروو  ابتکوار بوازنگری و اهمیوت مرحلوۀ موذکور  ر        
، به بررسی مبانی مشوارکت مور    ر ابتکوار بوازنگری از منظور حقووق       مر  سرنوشت سیاسی 

. سرانجا  با رویکر ی شو یم  پر اخته کنن گان قانون اساسی  ر این موربنیا ین و مرا  ت وین
تحلیلی، ظرفیت حقوق اساسی جمروری اسممی ایوران  ر موور  سوازوکار مشوارکت مور    ر      

 .شو یمابتکار بازنگری قانون اساسی سنجی ه 

                                                           
جمروری اسممی اسوت. مور      هنر قانون اساسی ،یاسینظا  س« بو ن یاسمم»و « بو ن یجمرور» انیم ون یپ .7

و  نو   یبرگز شیعنوان مبنوای زنو گی مشوتر  و جمعوی خوو     مکتب اسم  را به« آگاهانه»و « آزا انه»ایران، 
هوای مور   و تصومیمات حاکموان اسوت.      حاکم بر قوانون اساسوی و انتخوا     م ،پذیرفتن . بنابراین موازین اس

 است.« جمروری»ان ، خواسته است و چون مر   آن را« اسممی»حکومت،  روازاین

 .02-08:  7ج ، 7910 ی،هاشم؛ 066-006: 7ج ، 7900یزنجانبرای نمونه ن. : عمی   .2
 .767-228 :7903 ،یهاشم؛ 777 - 700 :7986 ،یلیخل؛ 713 – 783: 7989 ،ینمونه ن. : واعظ یبرا .9
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 مفهوم و اهمیت ابتکار بازنگری
ترتیب ری بهبازنگری  ر قانون اساسی جمروری اسممی ایران،  ر موار  ضرو» 711براساس اصل 
گیر . مقا  رهبری پ  از مشورت با مجمز تشخیص مصلحت نظوا  طوی حکموی    زیر انجا  می

جمرور موار  اصمح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسوی  خطا  به رئی 
طریق نمای  ... مصوبات شورا پ  از تأیی  و امضای مقا  رهبری بای  از با ترکیب زیر پیشنرا  می

 «پرسی برس ...کنن گان  ر همهمراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت
 هو  کوه   موی  رخ  ا ، نشوان  7908و همچنین آنچه  ر بوازنگری سوال    711 قت  ر اصل 

 مرحله است: بازنگری  ر قانون اساسی متشکل از پنج
 تشخیص ضرورت بازنگری )ابتکار بازنگری(؛ .7

 ح یا تتمیم به شورای بازنگری؛پیشنرا  موار  اصم .2

 رسی گی به موار  مذکور  ر شورای بازنگری و عن اللزو  تصویب آنرا؛ .9

 تأیی  و امضای رهبر  ر صورت موافقت با مصوبات شورا؛ .0

 پرسی برای اعم  نظر نسبت به مصوبات شورای بازنگری.برگزاری همه .6
قانون اساسی   ربازنگری  اوال که گونه بر اشت کر  توان ایناز جممت ص ر اصل مذکور می

عر ۀ مقا  تنرا بهتشخیص چنین ضرورتی ظاهرا   ا یثانگیر ؛ صورت می« ضروری»تنرا  ر موار  
. بنابراین مرحلۀ اول یعنی ابتکار بازنگری مختص مقوا  رهبوری اسوت. البتوه ایون      است رهبری

رسوان .  ن انحصاری را نمیچنی 711اختصاص انحصاری قابل مناقشه است. تفسیر لفظی از اصل 
لزو  ضروری بو ن اصمح و تتمیم قانون اساسی را برای آغواز فراینو  بوازنگری     711ص ر اصل 

 هن ه  ر عبارت نخسوت حکموی مقورر نشو ه     الز   انسته است. اما  ر خصوص مقا  تشخیص
ورت( مقرر است.  ر عبارت  و   ر مقا  بیان ا امۀ فراین  بازنگری )پ  از تشخیص و احراز ضر

ش ه که شورای بازنگری تشکیل شو  و موار  اصمح و تتمیم از سوی رهبور بو ان شوورا ابومغ     
توان تشخیص ضرورت بازنگری  ر قانون اساسی را  ر صمحیت این عبارات نمیرو از شو . ازاین

 انحصاری رهبر قلم ا  کر .
ری  چوار خلوط مفروومی    شایان ذکر است که برخی نویسن گان هنگا  تبیین مراحل بوازنگ 

و عامۀ مر   را برای اق ا  بوه ابتکوار    7ان میان مفرو  ابتکار بازنگری با  یگر مفاهیم مشابه ش ه
رسو  کوه   نظر موی ان . همچنین با  قت نظر  ر مشروح مذاکرات شورای بازنگری بهصالح  انسته

و ابتکار بازنگری و  باه ش هبرخی از اعضای شورای مذکور نیز  ر معنای ابتکار بازنگری  چار اشت
اما بای  توجه  اشت که ابتکوار بوازنگری بوه معنوای      2ان .پیشنرا  بازنگری را یکسان تلقی کر ه

                                                           
 .728 - 723 :7986 ،یلینمونه ن. : خل یبرا .7
 .060 :2، ج 7903 صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،، یرفسنجان یهاشم .2



 749...   آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسیسنجی نقشامکان

 

نحووی   ار  ر ص ور فرمان بازنگری و تشکیل شورای بازنگری است، بوه صمحیت مقا  صمحیت
 711بوه اصول    با توجوه این امر شو . که با این فرمان و تشخیص، فراین  بازنگری الزاما  آغاز می

 قانون اساسی مختص مقا  رهبری است.
مطرح کر  این است که وجه اهمیت مشوارکت مور    ر مرحلوۀ ابتکوار      توانیمسؤالی که 

نخسوت  ر جواموز    بازنگری چیست؟  ر پاسخ به پرسش موذکور  و مطلوب قابول بیوان اسوت:     
ارا ه و خواسوت عموومی مور   پایوۀ      امروزی، قانون اساسی مظرر و محصول ارا ۀ مر   اسوت. 

و بررسوی قووانین اساسوی کشوورهای مختلوف نشوان        7شوو  یماصلی تشکیل حکومت قلم ا  
رکوز  )محاکمیت متعلق به مر   اسوت   ر اکثریت قریب به اتفاق آنرا اعم  ش ه که  که ه  می

حول  حضوور مور    ر تموامی مرا    آنکوه (.  و  3: 7982ی، اسومم  یمجلو  شوورا   یهاپژوهش
ویژه مرحلۀ ابتکار آن و مشارکت سیاسی آنان  ر ایون امور کلیو ی،    بازنگری  ر قانون اساسی به

عنوان صواحبان  ساالری است. به  یگر سخن، هر میزان که مشارکت سیاسی مر   بهالزمۀ مر  
تووان گفوت آن   ویوژه ابتکوار آن بیشوتر باشو ، موی     اصلی حکومت  ر مراحل مختلف بازنگری به

تر است. از سوی  یگر، بازنگری و ابتکار  ر آن، از ساالری نز یکه قواع  و اصول مر  حکومت ب
های حکومتی است که مشارکت مر    ر آن ضروری اسوت و بو ون حضوور مور  ،     جمله جنبه

حق تعیین سرنوشت که به معنای مشارکت سیاسی مر    ر مقو رات خوو  اسوت، و از اصوول     
عنووان  . قوانون اساسوی بوه   شوو  یمو  ار و مر می است، خ شهمحوری هر نظا  سیاسی مشروع 

های گر حقوق و آزا یترین سن  حقوقی هر نظا  سیاسی از آن جرت که نگربان و تضمینمرم
و ، حائز اهمیت است و به همین سبب است شبنیا ین شررون ان  ر برابر حکومت محسو  می

نظوا  ج یو  و چوه  ر مرحلوۀ اصومح و        یتأسو آغوازین آن قوانون و    فیتألکه چه  ر مرحلۀ 
مور   نتواننو  آغوازگر     چنانچوه  بازنگری  ر آن، مشارکت سیاسی مر   حیاتی و متوقوز اسوت.  

فراین  تغییر  ر قانون اساسی باشن ،  ر حقیقت حق آنان  ر تعیین معنا ار سرنوشوت سیاسوی   
 به سطح رقیقی تنزل یافته است.

 

 ری قانون اساسیمبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگ
 ر این قسمت به مبانی لزو  مشارکت مر    ر ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیا ین پر اختوه  

توان به حقوق بنیا ین متع  ی از جمله حق تعیین سرنوشت، حق شو .  ر این خصوص میمی
منظر حق رو ابت ا به مبنای مشارکت از محور اشاره کر . ازاینحاکمیت مر   و مشارکت تکلیف
کنن گان قانون اساسی به حوق  بنیان و سپ  از منظر ت وینتعیین سرنوشت و مشارکت تکلیف

 شو .حاکمیت مر   و حق تعیین سرنوشت اشاره می

                                                           
 .7ن. :مق مۀ قانون اساسی )ذیل عنوان شیوه حکومت  ر اسم ( و اصل  .7



 9911تابستان  ،2 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    742

 

 . لزوم مشارکت در پرتو حق تعیین سرنوشت1
ان  ق رت را  ر جرت ایجا  آثار مطلو  عمومی اصالتی یا نیابتی ق رت عمومی موظف  ارن گان

کار گیرن .  ر ایون چارچو ، قورار ا  اجتمواعی هماننو  یوک قورار ا       عنی تأمین منافز عا  بهی
ایون اسواس، اهمیوت     بوور کنو  و  های متعاق  ایجا  حق و تکلیف موی برای طرف صرفا حقوقی، 

توان اصوالت افرا   ر اعمال این تعیین سرنوشت  ر خمل روابط جومعی چونان است کوه نومی
ی محتوو   سرنوشوت ی ثال ( هاطرفهای آتی )ی ه گرفت و یک نسل بتوان  برای نسلحوق را نا 

هوا و عمیوق   طلبوی انسوان  ارتبوا   رغوم بوه عبوارت  یووگر،   (. بوه 76: 7987رقم زن  )هاشومی،  
نمایی این عمیوق و  توان آثار این قرار ا  را بوا بوزرگها، نمیپیون  هن ه جووامز انوسانی و نسل

 بلکوه ،  انسوت هوای آینو ه(   ی آین ه، قابل انتقال به وارث )نسول هانسل اذن و وجفرض با پیش
کر ن ایون  همسازها بورای امر ح اقل مستلز  و مقتضی وجو  حق اساسی این نسل تیحساس

 (10: 7980)تیم،  7است خو  انتظاراتبونیا ها با ارا ه، خواست و 
 2 فرانسه آم ه است: 7139ررون ی سال و ش بشر حقوقیۀ اعومم 28که  ر ما ۀ گونههمان

 ا ه یا آن را اصمح کور ه   قراری بازنگر مور مر   پیوسته حق  ارن  قانون اساسی خو  را »
 «.ی بع  از خو  را ملز  و تابز قوانین خوو  ساز هانسل توان ینمتغییر  هن . هیچ نسلی  کم یا 

حق اساسی و بنیوا ین شوررون ی اسوت     ،قانون اساسیمشارکت مر    ر ابتکار بازنگری  ر 
هوای نظوم سیاسوی و حقووقی، ایوون      گیری پایووه  ر شوکل قانون اساسیکه با توجه به اهمیت 

ی است. به  یگر سخن، تنظیم و اصومح قوانون   شررون ی اساسهای حقتر از سایر حوق، بنیا ی
اری از حقووق  چنوین قوانونی پاسو     فیتوأل اساسی از آن جرت شایان توجه است کوه هو ف از   

توان حقوق بنیا ینی را کوه  های فر ی ملت  ر برابر زمام اران است. چگونه میبنیا ین و آزا ی
نو ،  ر تغییور و بوازنگری قوانون     اقانون اساسی فیتألنظا  ج ی  و   یتأسخو ، اساس و منشأ 

 ر  تورین ایون حقووق اسوت کوه     اساسی نا ی ه انگاشت. برای مثال حق تعیین سرنوشت از مرم
 المللی بارها ب ان تصریح ش ه است.اسنا  بین

ابت ا فارغ از ورو  آن  ر حوزۀ حقوق بشر،  که استی  یج اصوطمح  9حق تعیین سرنوشت
هوا  عنووان حوق ملوت   و به ش ۀ خارجی مطرح سلطالمولل و بورای طر  استعمار و  ر روابط بین

بوار  ر میثواقین )میثواق    نخسوتین اسونا  حووقوق بووشری      رشناخته شو . ورو  این اصطمح 
ی حقوق اقتصا ی، اجتمواعی و فرهنگوی(   الموللنیبوی حقوق م نی و سویاسی و میثاق المللنیب

                                                           
 ان،یکاتوز:  .ر است. ییگراقانون یاصل یاز مبان ییحکومت ارا ه، جز یها  ر چوارچو  کلارا ه نیتوجه به ا .7

7982 :033-038. 
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3. Right to Self determination 
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هوا بوه   صوراحت حوق موذکور را بورای هموۀ ملوت      هر  و میثاق به 7موا ۀ  7گرفت. بن   صورت
ی را از لواز  آن شناس  و آزا ی افرا   ر تعیین وضعیت سیاسی، اقتصا ی و اجتماعرسمیت می

توری  نحوو مبسوو   المللی حقوق مو نی و سیاسی بوه میثاق بین 26 ان . همچنین ما ۀ حق می
کنو .  همۀ شررون ان را محق  ر ا ارۀ امور عمومی خواه مستقیم و خواه غیرمسوتقیم بیوان موی   

ا  انسوانی  را برای همۀ افر حق نیا 29ما ۀ «  »ی قاهره نویز  ر بون  اسمم بشر حقوقیۀ اعمم
 کن  که ا ارۀ امور عموومی متکوی بوه ارا ۀ مور   اسوت     و همانن   یگر اسنا  اظرار می شناخته

به بع ، حوق تعیین سرنوشت با حقوق بشر  7316(. بنابراین از  هۀ 723-799: 7987مررپور، )
  ر الموولل  ر ا بیوات حقووق بووین    کهی نحوو  موکراسی ارتبا  نز یکی برقرار کر ه اسوت، به

که هموان حوق تعیوین سرنوشوت  ر قوورائت       شو یم ا ی به نا   موکراسی یحق از سو ۀ هزار
(. لکن بای  توجه  اشت که بوارزترین تجلوی حووق تعیوین     27: 7981امی ی، ) مو رن آن است

(. 796: 7982قواری سوی فاطمی،   ) سرنوشت  ر حوزۀ  اخلی، حق بر مشوارکت سیاسوی اسوت   
تووان  پذیر است، حوال آیوا موی   سی  ر پرتو حق تعیین سرنوشت توجیهبنابراین اساس قانون اسا

این حق را که به معنای مشارکت سیاسی همگانی  ر امور حکومتی اسوت،  ر مسوئلۀ بوازنگری    
 نا ی ه انگاشت؟

یۀ احترا  به کراموت و ارزش  پابر  2اصل  0قانون اساسی جومروری اسممی ایران طبق بن  
 8و بنو    60و  0، 7 ر برابر خ اون  و براسواس اصوول    او تیمسئولبا   توأواالی انسان و آزا ی 

کننو ه،  عنووان شواهین هو ایت   اصول بایو  بوه   ونیاو  ش هریزی ساالری پیبر پایۀ مر   9اصل 
حوق آزا ی و   بر اشوت  بوای از این میثاق مولی بواش . از طورف  یوگر، ریتفس نوعراهنمای هر 

شرایطی که به نظر شررون ان چنوین    ر قانون اساسیبرای بازنگری  یمر مبنیان، ابتکار تکلیف
ی و اسیس ر قبال جامعه یا التزامی « تکلیفی حقوقی»حق آنرا، بلکه  تنرانهی ضرورت  ار ، امر

مطابق صوراحت و  (. 79: 7982کاتوزیان، ) ی استجمع سرنوشت برابریوا اخمقی و اجتماعی  ر 
الروی  ار ؛ یعنوی    ۀریشه  ر حاکمیوت و ارا   شیرنوشت خو، حاکمیت مر   بر س60 نص اصل

 ا ه است تا بر سرنوشت خو شان حواکم باشون .    ینیحاکمیت را  ر ح و  مع نیخ ا به مر   ا
همان اختیوار   ،ینیرا خ ا تعیین کر ه که  ر ساحت تکو« حاکمیت بر سرنوشت»ح و   روازاین

  ر برابر جبر یا تفویض است.
 )هوم  60سرنوشت مقرر  ر اصول   نییحق تع انیم ۀست ممکن است رابطاگرچه  ر نگاه نخ

 ۀعامو  )مشوارکت  9اصل  8است( و بن   ساخته حاکم خویش اجتماعی را بر سرنوشت او، انسان
 7و بنو    سوو  کیو ( از خویش و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصا یسیاسی سرنوشت  ر تعیین مر  
اموا بوا    ،نظور برسو   بوه  زیآمتناقض گر،ی  ییت به خ اون  از سوبر اختصاص حاکم یمبن 2اصل 

و  یمنطقو  ونو  ی و، پ نیو ا انیو م یخووب اصول بوه   نیکه ا شو یروشن م 60 قت  ر مفا  اصل 
که حاکم مطلق بر جران و انسان است و  یآنکه همان خ اون  حیبرقرار کر ه است. توض یعقمن
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ها بر ارا ه کر ه و خواسته است که انسان نیچن ،ار به او اختصاص   الصالهبالذات و با تیحاکم
 .ن کن یریگمیحاکم باشن  و خو ، آزا انه تصم شیخو یسرنوشت اجتماع

و  فیو فر ، گوروه، ط  چیاست، ه« خ ا ا »بر سرنوشت  تیحق حاکم نیاز آنجا که ا عموهبه
عو   امکوان   ، 60حق محرو  کنو . مفوا  ذیول اصول      نیحق ن ار  انسان مسلمان را از ا یقشر

تحمیل حاکمیت گروهی خاص بر مق رات مر   است و این خوو ، بیوانگر حاکمیوت مور   بور      
کنو  کوه هویچ گروهوی     وقتوی قوانون اساسوی مقورر موی      ، یگر نسرنوشت خویش است. به بیا

توان  از حاکمیت مر   سوءاستفا ه کن  و ملت این حوق حاکمیوت را  ر چوارچو  اصوول     نمی
کن ،  اللت التزامی بوه ایون نکتوه اسوت کوه ملوت حواکم بور         و اعمال می قانون اساسی محقق

حوق  »حوق نو ار     کو  چیکوه هو   60 ر اصول   ی یو کل ۀنکت نیسرنوشت خویش است.  رج ا
را از او سلب کنو ، بوه معنوای پوذیرش حاکمیوت      « خو  یانسان بر سرنوشت اجتماع تیحاکم

چه آنکه، اساسا  حاکمیت تکووینی   تشریعی ملت بر سرنوشت خویش البته  ر ح و  معین است.
مسوتلز  تصورف  ر اموور تکووینی اسوت و       یامر نیش ن ن ار  و چن بر سرنوشت، امکان سلب

انسوان   نیتصرف از ح و  اختیار  ولت، قانونگوذار و آحوا  جامعوه خوارج اسوت. بنوابرا       ونهگاین
است و هموان مرجوز   خو  حاکم  یو اجتماع یارا ه و خواست خ اون ، بر مق رات فر  ۀواسطبه

 .کن یم نییرا تع یاجتماع ۀحق  ر عرص نیامکان و حق، ح و  و چارچو  ا نیا ۀاعطاکنن 
 

 بنیان. لزوم مشارکت تکلیف2
توان با  قت  ر موازین مغفول قوانون  لزو  مشارکت مر    ر ابتکار بازنگری قانون اساسی را می

منزلوۀ تکلیوف   ی براساس موازین اسوممی بوه  اساسی ایران یافت. بنا ساختن جامعۀ نمونۀ اسمم
ی شفاف برای لزو  مشارکت مر   مسلمان  ر تکووین  انهیقرعنوان امت مسلمان، مر   ایران به

ی  ینوی و اخمقوی   هوا ارزشی کوه  ر آن  انمونهجامعۀ سیاسی اجتماعی است. ساختن جامعۀ 
 ر فراز پایانی مق مۀ قوانون  حاکم باش ،  ر شمار اه اف نظا  حقوق اساسی شمر ه ش ه است. 

پیروی از اصول چنوین قوانونی   »چنین قی  ش ه است:  7ۀ بقرهسور 709اساسی با استنا  به آیۀ 
که آزا ی و کرامت ابناء بشور را سورلوحۀ اهو اف خوو   انسوته و راه رشو  و تکامول انسوان را         

ولین کوار ان و  گشای  بر عر ۀ همگان است و الز  است که امت مسولمان بوا انتخوا  مسوئ    می
طور فعاالنه  ر ساختن جامعۀ اسممی مشارکت جوین  بوه  مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به

اسوه( که بتوان  الگو و شری ی بر همگی مر   جروان  ) یاسممامی  اینکه  ر بنای جامعۀ نمونۀ 
 .«باش  موفق گر  

و  به مشارکت همۀ مور    ر  برقراری جامعۀ اسممی نمونه و به تعبیر قرآنی امت وسط، من

                                                           
 «ل ی الن اسو  کذل ک ج ع ل ناکم  أ م ۀ  و س طا  ل ت کون وا ش ر  اء  ع » .7
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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        

کتوی را  ی گوناگون مشارکت و نظارت مر    ر امور گونواگون ممل هاجلوهخصوص قانون اساسی 
 ی جامعه سیاسی ایران است.ریگشکل هن ۀ مبانی ایمانی نرا ینه ساخته که نشان

ی گوناگون حیات سیاسی و هاصحنهمشارکت تأثیرگذار و ایفای نقش فعال یکایک مر    ر 
اجتماعی،  ر اصول متنوعی از قانون اساسی جمروری اسممی و  ر قالب حق یا تکلیوف تبیوین   

نیست،  ا یبنحقه مقولۀ مشارکت مر    ر عرصۀ سیاسی و اجتماعی، صرفا  ش ه است. نکته آنک
بور ایون، مشوارکت مور    ر تعیوین      اسوت. افوزون  « محورتیمسئول»بلکه براساس نگرش  ینی 

ی سیاسوی و اجتمواعی و حضوور  ر    هوا حوق سرنوشت سیاسی اجتماعی خو ، منحصر به حوزۀ 
ی محووری نظوا  حقووق اساسوی     هامؤلفهست. یکی از نی رتبهیعالانتخابات و انتخا  زمام اران 

ی تکلیف  عوت به خیر و امر به معروف و نری از منکور بورای آحوا     نیبشیپجمروری اسممی، 
 عوت به خیر، امور بوه معوروف و     82مطابق اصل  7عنوان وظیفۀ همگانی است.جامعۀ اسممی به

نسبت به یک یگر و نسبت به  ولوت، و  نری از منکر، یک وظیفۀ اجتماعی و بر عر ۀ همۀ مر  ، 
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    

سلمان حاکم بور  سرنوشت جامعه است که حق بر تعیین سرنوشت را  ر  ل  ار . چون انسان م
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.
که مر   براساس حق تعیین سرنوشت، حق تأسی  نظا  ج ی  و توألیف  گونهبنابراین همان

توانن   ر ابتکار بازنگری  ر قوانون اساسوی   ج ی  را  ارن ، به همین ترتیب نیز میقانون اساسی 
تنرا مشارکت مور  ، حوق اسوت، بلکوه یوک نووع       شرکت  اشته باشن . حتی از منظری  یگر نه

. نفی امکان ابتکار بازنگری  ر سن  بنیا ین قانون اساسوی  شو یمتکلیف و وظیفۀ عمومی تلقی 
 ، ب ین معناست که مانعی حقوقی برای شررون ان  ر ایفای این تکلیوف  از طریق مشارکت مر 

 شرعی و اساسی مقرر ش ه باش .
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بر  متقابلی و همگان استی افهیوظی از منکر نرو  معروف بهخیر، امر  به  عوت رانیای اسممی جمرور ر » .2
را  آن تیفیک. شرایط و ح و  و  ولت به نسبت مر  و  مر   به نسبت  ولتیک یگر،  به نسبت مر  ۀ عر 
سورۀ المنکر ] عن نرونو ی بالمعروف أمرونی بعضاولیاء  بعضرم المؤمناتو  والمؤمنون. کن یم نیمع قانون

 [«.17توبه آیۀ 
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 قانون اساسی کنندگاننیتدولزوم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از منظر  .3
ماننو   )ای اسوت کوه  ر حواالت خواص و اسوتثنایی       ر حقوق اساسوی قانونگوذار اساسوی قووه    

شوو  و بوه نماینو گی از      یا تشکیل  ولت ج ی (  ر یک کشور ظاهر موی استعمارز ایی، انقم
پر از  که مناسبات سیاسوی حاکموان و شوررون ان را    ترین قواع ی میمر  ، به تصویب اساسی

(. این قوه  ر جمروری اسممی عبارت اسوت از  08: 7989قاضی شریعت پناهی، )  ه شکل می
کننو ۀ قوانون اساسوی،    عنووان تو وین  ( بوه 7968سی )سه رکن مجل  بررسی نرایی قانون اسا

 منظور اعتبار مصوبات یا ش ه.به هیفقیولپرسی عمومی و تأیی  همه
 7968 ر این بن  بوا کواوش  ر مشوروح موذاکرات مجلو  بررسوی نروایی قوانون اساسوی          

 کنن گان قانون اساسی  ر خصوص لزو  مشارکت مر    ر امور حکوومتی بور  ی ت وینها گاهی 
 60، 0شو . از آنجا که مفا  اصول مبنای حق حاکمیت مر   و حق تعیین سرنوشت بررسی می

 شو .رابطۀ مستقیمی با موضوع این بن   ار ، بر این اصول تمرکز می 7968قانون اساسی  61و 
حاکمیت مطلق بر جران و انسان از آن خ اسوت و هوم او، انسوان را بور     » 60براساس اصل 
توانو  ایون حوق الروی را از انسوان      ک  نمیخویش حاکم ساخته است. هیچ سرنوشت اجتماعی

سلب کن  یا  ر خ مت منافز فر  یا گروهی خاص قرار  ه  و ملت این حق خ ا ا  را از طرقوی  
 «.کن آی  اعمال میکه  ر اصول بع  می

 گونه بیان کر :توان اینمفا  اصل مذکور را می
 ون  است.حق حاکمیت بالذات متعلق به خ ا 
 .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

 هی خاص مر و  است.فر  یا گرو
حق حاکمیت ملی که هموان حوق تعیوین سرنوشوت     » اشت: مقرر می 60اصل   ینوشیپ

یوا از راه   ما یمسوتق اجتماعی است، حقی است عمومی که خ اون  به هموه آحوا  ملوت  ا ه توا     
تعیین و انتخا  افرا  واج  شرایط با رعایت کامل قووانین اعموال شوو . هویچ فور  یوا گروهوی        

  این حق الری همگانی را به خو  اختصاص ب ه  یا  ر خ مت منافز اختصاصی خو  یا تواننمی
ی، اسومم  یمجلو  شوورا   یو روابوط عمووم   یکل اموور فرهنگو   ۀ)ا ار« گروهی معین قرار  ه 

 (.676: 7، ج7900
آی  که تصور یکسانی از معنوا و مفروو    از اظرارات متفاوت نماین گان  ربارۀ این اصل، برمی

حاکمیوت  »کاررفته  ر آن، بین نماین گان نبو ه و تفسویر متنووع آنوان از    صل و مفاهیم بهاین ا
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هوایی از تفسویر   و ارتبا  آن با حاکمیت الری شاه  بور ایون مطلوب اسوت. اینوک نمونوه      « ملی
 کنیم.نماین گان از حق حاکمیت ملی را بررسی می

 «ایم است که ما بارها گفته کن ، همان مطلبیای را بیان نمیاین اصل، مطلب پیچی ه
 7«ان اهلل الیغی ر موا بقوو  حتوی یغی روا موا بأنفسورم         »ایوم.  و برای آن است الل کر ه

سرنوشت همۀ مر   به  ست خو شان است و هر تغییری پیو ا شوو  بایو  از ناحیوۀ     
ی، اسومم  یمجلو  شوورا   یو روابوط عمووم   یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار« خو شان باش 

 .(621: 7، ج 7900
 «     حق حاکمیت ملی همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی اسوت. شوما فقیوه را قبوول

 انی  از طرف خ ای تعالی اسوت  کر ی  و حتی  ین اسم  را انتخا  کر ی ؛ چون می
کول اموور    ۀ)ا ار« ... بنابراین همه چیز حتی انتخا   ین و رهبر با انتخا  ملت است

 (.672: 7، ج7900ی، اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یفرهنگ
 « 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  

الشرایط و ه است که این افرا  همان مجتر ین جامزمتعال به افرا ی معین اعطاء کر 
ی، اسومم  یمجلو  شوورا   یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار« باش فقیه میولی

 (.676: 7، ج 7900
از حق حاکمیت ملی و جمروریوت نظوا  سوخن     صراحتبهنماین ۀ  یگری  ر نطق خویش 

ن بیوان  اشوتن  کوه بوین مشوروعیت و      ساالری  ینی اسوت. ایشوا  گفته که نمایانگر نظا  مر  
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      

 عرض بو ن این  و را به بیان ذیل ر  کر .هم
 «کنن  ... پ  حوق  گزینن  و راه کج یا راه راست را انتخا  میبرمی این ملت است که

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   

یت این است که ایون اصول  ر طوول والیوت     اصل با والیت فقیه منافاتی ن ار  ... واقع
کوه اعموال والیوت     ما یمسوتق فقیه است چون اگر فقیه بخواهو  اعموال والیوت کنو      

گووئیم  وسیلۀ مر   اعموال خواهو  کور  و ایون اعموال والیوت را موا موی        کن . بهنمی
کننو  گواهی مسوتقیم و    . بنابراین مر   به  و شکل اعمال والیت می"حاکمیت ملی"

                                                           
 .77رع :  .7
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مستقیم. غیرمستقیمش همان است که اینجا آم ه و مسوتقیمش آن اسوت   گاهی غیر
مجلو    یو روابوط عمووم   یکول اموور فرهنگو    ۀ)ا ار« که به نا  قوۀ ملت خواه  آم 

 (.676: 7، ج 7900ی، اسمم یشورا
 قانون اساسی: 0مطابق با اصل 

 ، از راه  ر جمروری اسممی ایوران، اموور کشوور بایو  بوه اتکوای آرای عموومی ا اره شوو        »
، نماین گان مجل  شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر اینرا یوا  جمرور یرئانتخابات: انتخابات 

 «گر  .پرسی،  ر موار ی که  ر اصول  یگر این قانون معین میاز راه همه
از آنجا که یکی از  الیل جمروریت  نظا  جمروری اسممی ایران همین اصل و اتکوای اموور   

ی عمومی است، به همین سوبب،  یو گاه نماینو گان  ر خصووص آرای عموومی و      کشور بر آرا
 شو .مشارکت آنان  ر امور حکومتی بیان می

 «   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 

 (.906: 7، ج 7900ی، اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار
 « ی مر   و  خالت  ا ن مر   ن ار  ... پ  از رأوالیت فقیه، هیچ منافاتی با پذیرفتن

گیری مر   از جریان امور بو ه ها ش ه، کنارهها آنچه که باع  انحراف حکومتانقم 
ان ؛ زیرا ق رت متمرکز شو ه و هوزاران   آلو ه ش هها است. با کنار رفتن مر   حکومت

وجو  آور ه است.  ر اسم  تمش بر این است که همه مر    ر جریوان اموور   فسا  به
همووه مسووئول امووور حکووومتی و « کلکووم راع و کلکووم مسووئول عوون رعیتووه»باشوون : 
، 7900ی، اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار« ان اجتماعی

 (.907-902: 7ج

  «      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      

 (.988: 7، ج7900ی،اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار« است

  اشت:مقرر می 7968سی قانون اسا 61اصل 

از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه که  ان عبارتقوای حاکم  ر جمروری اسممی ایران »
گر ن . این قوا مستقل زیر نظر والیت امر و امامت امت بر طبق اصول آین ه این قانون اعمال می

 «ر  .گبرقرار می جمرور یرئاز یک یگرن  و ارتبا  میان آنرا به عر ۀ 
ی  یگر تنظویم کر نو  کوه مقورر     اگونهبهکنن ه، اصل را هنگا  تصویب این اصل، گروه بررسی

قووۀ مقننوه    -2قوۀ ملت  -7قوای حاکمه  ر کشور جمروری اسممی ایران عبارتن  از: » اشت: می
 «گر  .می وسیلۀ قوۀ اخیر برقرارقوۀ رهبری و ارتبا  میان آنرا به -6قوۀ قضائیه  -0قوۀ مجریه  -9

 «   توانو  بو ون واسوطه و    حق حاکمیت از آن خالق است که به ملوت  ا ه و ملوت موی
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صورت مستقیم، آن را اعمال کن ... ایجا  ق رت احتیاج به سازمان ن ار ، من هستم به
توانو   و سرنوشت خو  ، ملت است و سرنوشت خوو ش، ایون حوق حاکمیوت را موی     

و روابوط   یکول اموور فرهنگو    ۀ)ا ار« ۀ وکالوت... سطوابهتوان  اجرا بکن ، می ما یمستق
 (.693-606: 7، ج 7900ی، اسمم یمجل  شورا یعموم

 «  از آنجایی که ق رت ملت موضوعی نیست که احتیاج به بح   اشته باش  و آن طبعا
شو  راجز به ا ارۀ تشکیمت مملکت است. اگر وجو   ار  و منکر ن ار ، بحثی که می

را مسلم بگیری ، همچنان که  ر بعضی از اصول هوم ایون مطلوب    چنانچه ق رت ملت 
« مسلم گرفته ش ه است و بع ا  هم مسلم گرفته خواه  ش  و احتیاج به بح  نو ار ... 

 (.606: 7، ج7900ی، اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار

  «ر قسمت اول از طریق شو ،  قوه ملت از  و طریق مستقیم و غیرمستقیم اعمال می
پرسی و  فاع عموومی و  ر قسومت  و  از طریوق    امر به معروف و نری از منکر و همه

ی، اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار« شرکت  ر انتخابات
 (.606: 7، ج 7900

سواز   هرچن  اصل پیشنرا ی توسط گروه نتوانست اشکاالت و ابرامات نماین گان را مرتفز 
ی ممتنز تصویب آن به روز  یگری موکوول شو ، لویکن    رأ 76ی مخالف و رأ 22و  ر نرایت با 

اظرارات نماین گان  ر خصوص حق حاکمیت ملی و قوۀ ملوت و جایگواه آن قووه  ر جمرووری     
 اسممی ایران شایان توجه بو .

مثبت ایون مطلوب   کنن گان قانون اساسی، بنابراین امعان نظر به این اصول و نظریات ت وین
است که مر    ر نظا  جمروری اسوممی ایوران جایگواه اصویل  ارنو  و حکمرانوی حاکموان و        

ویوژه بوازنگری  ر   حکومت آنان مستلز  مشارکت سیاسی مر    ر تمامی جوانوب حکوومتی بوه   
 قانون اساسی و مرحلۀ ابتکار آن است.

 

 ازنگریسنجی قانون اساسی برای مشارکت مردمی در ابتکار بظرفیت
قانون اساسی به مسئلۀ بازنگری  ر قانون اساسی اختصاص  ا ه شو ه اسوت.  ر ایون     711اصل 

ان ازیم و پو  از آن  می 7968بن  ابت ا نگاهی به مسئلۀ ابتکار بازنگری  ر قانون اساسی مصو  
و همچنوین اعضوای    7908به بررسی جایگاه مر    ر ابتکار بوازنگری از منظور قوانون اساسوی     

پر ازیم.  ر آخور تحلیلوی بور ظرفیوت قوانون اساسوی کنوونی        ای بازنگری قانون اساسی میشور
 منظور مشارکت مر می  ر ابتکار بازنگری قانون اساسی ارائه خواهیم  ا .به
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 1331. ابتکار بازنگری در قانون اساسی 1
 :نوی  قانون اساسی ناظر بر تج ی نظر  ر قانون اساسی بو پیش 708اصل 
پیشنرا  هیأت وزیوران   بوه جومرور یرئی ملی یا شورا مجل  ن گانینماگاه اکثریت هر »
 ر یک یا چن  اصل از قانون اساسی را عنوان کنن ، طورح یوا الیحۀ تج یو نظر    نظریتج لزو  

 ونیو اشوو .  وزیران تریه و مور  بررسی مجل  شورای ملی واقوز موی   أتیه ای مجل از طرف 
چرار  نماین گان مجل  بای  توسط رفران و  موور  تأییو  ملوت قوورار     پ  از تصویب سه متن

 «نوظا  حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست. بوو نی اسمم اصلگیر . 
 توان خمصه کر :ترتیب مینکات موجو   ر این اصل را ب ین نیترمرم
  ی است.جمرور یرئابتکار بازنگری  ر اختیار مجل  شورای ملی و همچنین 
 جمرور نیازمن  پیشنرا  هیات وزیران است.بتکار بازنگری از سوی رئی ا 
 کنن ه، همان مجل  شورای ملی است.مجل   بازنگری 
 چرار   ر مجل  شورای ملوی بایو  بوه    ش ه پ  از تصویب سهقانون اساسی بازنگری

 رسی .تصویب مر   می
 . اسممی بو ن نظا  قابل بازنگری نبو 

کنن ۀ این اصول تصومیم گرفوت کوه اصولی  یگور را       ، گروه بررسیوهیلاوی هایبررس ازپ  
هور گواه   » به مجلو  بررسوی نروایی ارائوه شو :      7/19که با شمارۀ   ه ارائه  708ی اصل جابه

 ر یک یا چن  اصل معین از اصول قانون اساسی را الز   رییتغ ای  نظریتج مجل  شورای ملی 
 ی، تشکیل مجل  خبرگوان را تصوویب نمایو .   رهبرو تأیی   وسو  آرا  تیاکثر باتوان  ب ان  می

 از انان و مجتر ان  ر مسائل اسممی است که مرکب از تع ا  هوفتا  نوفر از حقوق مجل  نیا
معوین   اصول اشون  و اختیارات آن مح و  به تج ی نظر  ر همان اصل یانتخا  می مر   طرف

قوانون اساسوی    اتیکوول اش . اصولی که  ر بخوش  باست و تصمیمات آن با  وسو  آرا معتبر می
 «.باش ینماست و قابل تج ی نظر  مستثناآم ه از این حکم 

 توان اشاره کر :از جمله مفا  این اصل پیشنرا ی به این موار  می
 رهبری بو .  ییتأبر تصویب  ر مجل  شورای ملی نیازمن  ابتکار بازنگری عموه 
 حقوق ان و مجتر  بو . 16رگان قانون اساسی متشکل از کنن ه، مجل  خبمقا  بازنگری 
 . اصول من رج  ر کلیات قانون اساسی غیرقابل تج ی نظر بو 

 جوولسۀ   رگروه بررسی اصول که  7/19 اصل همنوی  قانون اساسی و پیش 708هم اصل 
 :بررسی نرایی، به بح  گذاشته ش ،  و  ی گاه موافق و مخالف را  ر پی  اشت مجل  09
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 الف( دیدگاه مخالفان
 «ی یک اصل جابه ان . اگر این اصل هیچ لزومی ن ار ، راه تج ی نظر را خو  ملت می

 بعو ا  بینی کر یم و گفتیم: این قانون اساسی قابل تغییر نیسوت، آیوا   بیست اصل پیش
توانن ؛ چون یوک چیوزی کوه اعتبوار     توانن  با رفران و  هم آن را تغییر  هن ؟ مینمی
کنن ۀ اعتبار همان مبنوا  توان  نفیگیر ، هیچ وقت نمیاش را از یک مبنایی مینیقانو

تووانیم بورای آینو گان تکلیوف معوین      برای نوبت بع ی باش ؛ این محال است. ما نمی
مجلو    یو روابوط عمووم   یکل امور فرهنگو  ۀ)ا ار«  ان کنیم، هر مکلفی خو ش می

 (.7196: 9، ج 7900ی، اسمم یشورا
 «شوو  اکنون موجب تزلزل  ر قانون اساسی میبینی تغییر قانون اساسی، از همپیش »

 (7199: 9، ج 7900ی، اسمم یمجل  شورا یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀ)ا ار
 

 ب( دیدگاه موافقان
 «  بورای   اشوت چون ممکن است که کار ما نقص  اشته باش  و مسلما  نوقص خوواه ،

  یو با میهسوت  حووق ا  ما تصمیمی ن اریم و آما ه پذیوورش  نشان ب هیم که واقع نکهیا
مجلو    یو روابوط عمووم   یکول اموور فرهنگو    ۀ)ا ار« یک اصلی  ر این مور  بوواش  

 (.7196: 9، ج 7900ی، اسمم یشورا

ره(، اذعوان  ) یبرشتاهلل  کتر تیآویژه رس  که علت مخالفت نماین گان مخالف بهنظر میبه
 97ت مر   و ب یری  انستن این امر بو .  ر نرایت اصل موذکور بوا   به وجو  حق تعیین سرنوش

ی، اسومم  یمجلو  شوورا   یو روابوط عمووم   یکل امور فرهنگو  ۀ)ا اری مخالف، تصویب نش  رأ
(.  ر واقز، است الل به غیرممکن بو ن جلوگیری از بازنگری ملت  ر قوانون  7190: 9، ج 7900

ن اساسی مانز از تصویب چنین اصلی  ر قوانون اساسوی   اساسی و ممانعت از تزلزل  ر بنیا  قانو
ش . نکتۀ مستنبط و ناظر بر موضوع مقاله آن است که  ی گاه مخالفان  رج اصل بازنگری  ر  68

قانون اساسی برتری یافت. مخالفان اصل، مخالف نف  بازنگری اساسی نبو ن ، بلکه حق مر   را 
 . انستن یمز طریق رفران و ، مفروض و ب یری  ر ابتکار بازنگری و تغییر قانون اساسی ا

 

 1331. ابتکار بازنگری در قانون اساسی 2

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و عا ی ش ن نسبی شرایط و آغاز بازسازی کشور، زموان آن رسوی ه   
برطرف شو . اموا  خمینوی )ره(  ر پاسوخ بوه  رخواسوت       7968بو  که نقا  ضعف قانون اساسی 

ن گان مجل  شورای اسممی و همچنوین اعضوای شوورای عوالی قضوایی  ر تواریخ       جمعی از نمای
، 6جمرور وقت، براساس اختیارات والیت فقیه مقرر  ر اصول ای خطا  به رئی طی نامه 0/2/08
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ای فرمان تشکیل شوورای بوازنگری را صوا ر کر نو . فرموان      قانون اساسی با ص ور نامه 761و  61
اعضای شورا، مح و ۀ مسائل مور  بح  و ح اکثر م ت زمان برگزاری  مذکور متشکل از سه بخش 

آن شورا بو  که ایشان  ر قسمت  و  فرمان با بیان هشوت موور  از جملوه راه بوازنگری  ر قوانون      
 (.909: 27، ج 7918اساسی محورهای مور  بح   ر شورای مذکور را معین کر ن  )خمینی، 

  ی گاه  ر شورای بازنگری مطرح ش :  ر خصوص مقا  آغازگر بازنگری، پنج
هر ک  احساس کر  اصلی از اصول قانون اساسی نیازمن  بوازنگری اسوت،   » .7

به رهبری پیشنرا  کن  و رهبری پ  از مشورت با مجمز تشخیص  توان یم
و روابط  یکل امور فرهنگ ۀا ار« )کن مصلحت، موار  بازنگری را مشخص می

 (.688: 2، ج 7903، اتو انتشار غاتیتبل ۀا ار یعموم
بازنگری است و اساسا  ناظر بر مرحلۀ ابتکار بوازنگری  « پیشنرا »خصوص   ی گاه مذکور  ر

که بیان ش ، پیشنرا  بازنگری با ابتکار بازنگری  ارای تفواوت مفروومی اسوت.    گونهنیست. همان
ن بوازنگری، بو ون    ار با صو ور فرموا  ابتکار بازنگری  ارای جنبۀ الزامی است که مقا  صمحیت
 ه . واضح و مبرهن است که پیشنرا  تأیی  مقا  یا نرا   یگری، مجل  بازنگری را تشکیل می

کنو .  ر  مذکور  ر این  ی گاه، مقا  رهبری را ملز  به ص ور فرمان بازنگری قانون اساسی نموی 
اصومح  ر   منظورصورت نا ی ه پن اشتن تفاوت فوق، همچنین نبو  سازوکار مشخص حقوقی به

توان   ر پوی  اشوته   سیاسی کشور، کمترین تالی فاس  حقوقی که می -ترین میثاق حقوقیمرم
بور آن، موجوب طورح سوؤاالت     نظمی  ر امور حکومتی اسوت. افوزون  ومرج و بیباش  ایجا  هرج

منظوور  شو  از جمله اینکه چه میزان  رخواست از رهبری برای مجا  ش ن ایشان بهمرمی می
ری کافی است؟ آیا هر شخصی از جامعه همچون استا ان  انشگاهی، متخصصان و خبرگان بازنگ

توانن   رخواست خو  را به رهبوری ارائوه  هنو  یوا صورفا   رخواسوت       های مختلف می ر رشته
 بازنگری از رهبری بای  توسط سران سه قوه ارائه شو ؟

ا نیازمنو  بوازنگری   اگر  ولت یا قوۀ قضاییه، اصلی از اصول قانون اساسوی ر » .2
ای به مجل  ارائه کنن  یا اگور نماینو گان مجلو ،     انستن ،  ر قالب الیحه

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  

و روابوط   یرهنگو کول اموور ف   ۀا ار« )تصویب مجل ، بازنگری ممکن نیسوت 
 (.633: 2، ج 7903، و انتشارات غاتیتبل ۀا ار یعموم

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  

گیور   حق رهبری است که براساس مصالح نظا  تصمیم می تضا  است. همچنین نا ی ه گرفتن
 (.130و  066: 2، ج7903، و انتشارات غاتیتبل ۀا ار یو روابط عموم یکل امور فرهنگ ۀا ار)
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 صورتنیب  ی گاه  یگری برای رهایی از ایرا های  ی گاه  و  پیشنرا  ش .  .9
قووۀ مجریوه یوا     که اگر رهبری بازنگری را الز   انست، اعم  کن ؛ ولوی اگور  

مجل  احساس نیاز کر نو ، بایو  از طریوق مجلو  آن را پیگیوری کننو  و       
و  یکل اموور فرهنگو   ۀا اربازنگری  ر قانون اساسی  ر مجل  تصویب شو  )

 (.070 :2، ج 7903، و انتشارات غاتیتبل ۀا ار یروابط عموم
کنو  و  رهبری بازنگری را به مجل  و مجمز تشخیص مصلحت پیشنرا  می .0

کول اموور    ۀا ارشوو  )  ر صورت تصویب آنرا شورای بوازنگری تشوکیل موی   
 (.631: 2، ج 7903، و انتشارات غاتیتبل ۀا ار یو روابط عموم یفرهنگ

مجمز تشخیص مصلحت، پ  از بح  و بررسی و تصویب مووا ، آنروا را بوه     .6
کن  و او طبق حکمی که به ریاسوت قووۀ مجریوه،  سوتور     رهبر پیشنرا  می

و روابوط   یکول اموور فرهنگو    ۀا ارکن  )ورای بازنگری را صا ر میتشکیل ش
 (.862: 2، ج 7903، و انتشارات غاتیا اره تبل یعموم

گانه یا ش ه،  ی گاه نخست که مصوبۀ کمیسویون بوو ، از   های پنج ر نرایت از میان  ی گاه
خصوص مقوا    نظرها  رتوان گفت با وجو  همۀ اختمفتصویب شورا گذشت. به همین سب می

منظور ابتکار بازنگری و پیشنرا های مختلف اعضای شورای بازنگری، اتفاق نظور   ار بهصمحیت
بازنگری به مقا  رهبوری ارسوال   « پیشنرا »توان  آنان بر این امر حاصل ش  که هر شخصی می

 مقا  رهبری  ارای صمحیت ابتکار بازنگری  ر قانون اساسی است. صرفا کن ، لیکن 
 

 ارزیابی نقش مردم در ابتکار بازنگری .3
قوانون   6و  0، 2نظا  جمروری اسممی ایران از سویی نظامی مکتبوی اسوت کوه طبوق اصوول      

و  0اساسی بر پایۀ احکا  اسممی و شریعت اسم  بنا نرا ه ش ه و از سویی  یگور، طبوق اصوول    
به  یگر سخن،  ر ضومن   قانون اساسی نظامی مر می و بر پایۀ حاکمیت مر   استوار است. 60

ان »کنن . برای مثال آیوۀ شوریفۀ   اینکه نظامی الری و مکتبی است، مر   نقش اصلی را ایفا می
تووان  لیول متقنوی بور اثبوات حوق تعیوین        را موی « اهلل الیغیر ما بقو  حتی یغیروا ما بانفسورم 

شووری   و امورهم »سیاسی اسم   انسوت. همچنوین آیوات شوریفۀ      -سرنوشت  ر نظا  حقوقی
کنن ۀ حق حاکمیت مر   و مشارکت سیاسی آنوان  را که بیان2«و شاورهم فی االمر»و  7«بینرم

 توان از جمله  یگر ا له  انست. ر ت بیر امور جامعه است، می
و  اتوم ۀ نمونو عنووان  از سوی  یگر بنیانگذار جمروری اسممی حضرت اما  خمینوی )ره( بوه  

                                                           
 .98. شوری: 7

 .763. آل عمران: 2
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مقوا  رسومی کوه     نیتور یعوال ی و رهبر انقم  اسممی و اکمل فقاهت  ر زمینۀ حکومت اسمم
های متع   خو   ر مور  حوق  ،  ر سخنرانی7نظرهایشان ناظر راهنمای ت ون قانون اساسی بو ه

ایون   اشیاولو هر کسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی حوق  »تعیین سرنوشت چنین بیان  اشتن : 
«  رات مملکوت خوو ش اسوت   است که خو ش انتخا  بکن  یک چیوزی را کوه راجوز بوه مقو     

از حقوق اولیۀ هر ملتی است که بای  سرنوشت و تعیین شکل و (. »032: 0، ج 7918)خمینی، 
که  میکنیمما فرض (. »901 :0، ج7918)خمینی، « نوع حکومت خو  را  ر  ست  اشته باش 

ینکوه  هوا از بوا  ا  یک ملتی تمامشان رأی  ا ن  که یک نفری سلطان باش ؛ بسویار خوو ، ایون   
هوا بورای   مسلط بر سرنوشت خو شان هستن  و مختار به سرنوشت خو شوان هسوتن ، رأی آن  

به اینکه اعقا  این سلطان  -و لو تمامشان -ها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی  ا ن آن
هم سلطان باش ، این به چه حقی ]است؟[ ملت  پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملوت  بعو  را   

؟ سرنوشت هر ملتی به  ست خو ش است ... ملت  ر ص  سال پیش از ایون، صو    کن یممعین 
و پنجاه سال پیش از این ملتی بو ه، یک سرنوشتی  اشته است و اختیاری  اشته ولی او اختیار 

 (.72: 0، ج 7918)خمینی، « ما را ن اشته است که سلطانی را بر ما مسلط کن 
توان این ا عا را موجه و قابل پذیرش  انسوت کوه   مذکور میبنابراین با عنایت به تما  موار  

حقوق اساسی جمروری اسممی ایران  ارای ظرفیتی بویش از رونو  فعلوی  ر خصووص ابتکوار      
قوانون   60گونه بیان کر  که  ر اصل توان اینهای قانونی این ظرفیت را میبازنگری است. جلوه

شون  و اساس حکومت را حاکمیت قلم ا  میاساسی، مر   حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش 
که تمامی امور عمومی کشور متکی بر آرای مر    شو یمبیان  0 ه ،  ر اصل ملی تشکیل می
تنرا مر   را محق  ر نظارت بور  نه 8جانبۀ آنان  ر امور حکومتی است.  ر اصل و مشارکت همه
ای همگوانی  و نروی از منکور را وظیفوه     ان ، بلکه  عوت به خیر و امر به معروفاعمال  ولت می

 ا یو بنحوق کن . به  یگر سخن، مشارکت مر    ر عرصۀ سیاسی و اجتمواعی، صورفا    قلم ا  می
و به معنای « محورتیمسئول»شو ، بلکه براساس نگرش  ینی مستنبط از اصل مذکور تلقی نمی

هنگوا    9ر اصول  شوو .   مسئولیت مشتر  آحا  جامعه نسبت به سرنوشت جمعی تبیین موی 
  یتأسوویکووی از وظووایف اساسووی و مرووم  ولووت، ایجووا  و  8بیوان وظووایف  ولووت، طبووق بنوو   

منظوور مشوارکت عاموۀ مور    ر تعیوین سرنوشوت سیاسوی، اقتصوا ی،         های الز  بهزیرساخت
بور ظرفیوت حقووق     تووان یمو شو . از مجموع موار  مذکور اجتماعی و فرهنگی خو  تعریف می

ترین آنرا یعنوی ابتکوار   تر مر    ر امور عمومی، از جمله مرمهرچه تما اساسی جرت مشارکت 
منظور استفا ه از این ظرفیت و تعیین سوازوکار  بازنگری است الل کر  که قانونگذار عا ی بای  به

 ان یشی کن .منظور مشارکت مر    ر این مرم چارهبه
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 یریگجهینت
ه  ارای صومحیت ابتکوار عمول  ر خصووص     تنرا مقا  رهبری اسوت کو   711مطابق ظاهر اصل 

شوو  کوه تشوخیص و احوراز     استنبا  نموی  711اگرچه از اصل بازنگری  ر قانون اساسی است؛ 
 بازنگری  ر قانون اساسی،  ر صمحیت انحصاری رهبر است.« ضرورت»

 ر این نوشتار تمش ش  با تفکیک روشن پیشنرا  بوازنگری از ابتکوار بوازنگری، بوا بررسوی      
و « حق تعیین سرنوشوت »و « م اریتکلیف»ی مشارکت مر    ر امور حکومتی  ر  و قالب مبان

کنن گان قانون اساسی  ر خصوص حق حاکمیت ملی، ایون  های ت وینهمچنین انعکاس  ی گاه
نظر تقویت شو  که مبانی قطعی حقوق اساسوی جمرووری اسوممی ایوران، ظرفیوت مشوارکت       

توان گفت هرچنو  اعضوای شوورای    ی را  اراست.  ر این زمینه میفعاالنۀ مر    ر ابتکار بازنگر
مقوا    صورفا   ر خصوص مقا  آغازگر بازنگری، پیشنرا ی را تصویب کر نو  کوه    7908بازنگری 

و « پیشونرا  » ار شناخته ش ه بو  و با خلط مفروومی میوان واژۀ   منظور صمحیترهبری ب ین
منظوور مشوارکت مور    ر مرحلوۀ ابتکوار      صی را بوه بازنگری، نتوانستن  سازوکار مشخ« ابتکار»

آمو ه از پیشونرا  موذکور )هموۀ مور         سوت بازنگری ارائه  هن ، لیکن با استفا ه از منوا  بوه  
شو  که مر    ر تما  مراحل توانن  پیشنرا  بازنگری را  رخواست کنن (، این امر نتیجه میمی

سازوکار آن  ر ایون مرحلوه     ر خصوصاما بای   بازنگری حتی مرحلۀ ابتکار  آن، مشارکت  ارن .
 ان یشی شو .چاره

حاکمیت بور تعیوین سرنوشوت( و    ) قانون اساسی 60بر این با کنار هم قرار  ا ن اصل افزون
)تکلیف همگانی امر به معروف و نروی از   8)مشارکت عامه  ر ا ارۀ امور عمومی( و اصل  0اصل 

ز وظوایف اساسوی  ولوت را تومش  ر جروت ایجوا        کوه یکوی ا   9اصول   8منکر( همچنین بن  
منظوور مشوارکت عاموۀ مور    ر تعیوین سرنوشوت سیاسوی، اقتصوا ی،         ی الز  بههارساختیز

کن ، بیانات اما  خمینی )ره(  ر خصوص حقوق بنیوا ین از  اجتماعی و فرهنگی خو  قلم ا  می
نوۀ اسوممی مقورر  ر    جمله حق تعیین سرنوشت، و تکلیف آحا  مر   بوه سواختن جامعوۀ نمو   

توان ا عا کر  قانون اساسی کنونی  ارای ظرفیتی بیش از آن است کوه  مق مۀ قانون اساسی، می
مقا  رهبری  ارای صمحیت  ر ابتکار بازنگری باش  و مر  ، با تنظیم سازوکار آن توسوط   صرفا 

ابتکوار بوازنگری  ر    توانن   رصورت غیرمستقیم و از طریق منتخبان خو  میقانونگذار عا ی، به
قانون اساسی، رهبور منتخوب    761قانون اساسی مشارکت  اشته باشن . اگرچه با توجه به اصل 

جمرور و نماین ۀ مجل  شورای شو ، اما چوون رئی غیرمستقیم و با واسطۀ مر   محسو  می
ای قوانون  هو اسممی با ا ارۀ جامعه و مشکمت جامعه تماس مستقیم  ارن  و با نواقص و کاستی

 اساسی آشناترن ، بای  برای این  و نرا  نیز  ر ابتکار بازنگری قانون اساسی نقش لحاظ کر .
شو  صمحیت ابتکار بازنگری به  و نرا  اعطا شو  که هور  و  صورت مشخص پیشنرا  میبه
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نرا  صمحیت تشکیل شورای بازنگری را  اشته باشن : الف( مقوا  رهبوری پو  از مشوورت بوا      
نفر از نماین گان مجل  شورای اسوممی و تصوویب طورح     766ز تشخیص مصلحت و  ( مجم

 ی پ  از تصویب الیحۀ وی  ر مجل  شورای اسممی.جمرور یرئآنان  ر مجل  یا 
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