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  مقدمه
شـود، همچنـين بـه دليـل     قانون اساسي در جوامع مختلف به عنوان سند ملي، پذيرفتـه مـي  

الزم  هاي مختلف، اين سند بايد از استحكام كـافي و اهميت وكلي و عمومي بودن آن براي زمان
داران به آساني نتوانند آن را تغيير دهند، البته از سـوي ديگـر، عـدم امكـان     برخوردار باشد تا زمام

ايجاد هرگونه تغيير در قانون اساسي نيز ممكن اسـت از جـواب گـويي آن بـراي حـل معضـالت       
اصـالح،   بكاهد. به همين دليل، معمـوالً راه بـازنگري،   -با توجه به نيازهاي گوناگون آن -جامعه 

  تتميم، تغيير و نسخ قانون اساسي، بايد درآن پيش بيني شده باشد.
نـويس و قـانون اساسـي    در پـيش » اصل بـازنگري «اي از در اين مقاله عالوه بر بيان پيشينه

پـردازيم  هاي بازنگري و انواع آن، به سواالتي در مورد بازنگري مي، و محدوديت58مصوب سال 
ذكر نشده است؟ چـرا و چـه داليلـي    » اصل بازنگري« 58مصوب سال  كه: چرا در قانون اساسي

ضرورت بازنگري قانون اساسي را فراهم كرد؟ چرا و چه عواملي بازنگري در قانون اساسـي را بـه   
تأخير انداخت؟ صادر كننده و تصويب كننده پيشنهاد بـازنگري چـه كسـي اسـت؟ چـرا در مـورد       

آيـا بـازنگري    استفاده شده اسـت؟ » فرمان«همه پرسي از و در مورد » پيشنهاد«بازنگري از لفظ 
ها نيـز بـا يـك روش توصـيفي و تـاريخي، كليـت        بر اساس اين پرسش پيشرفت است يا تزلزل؟

  مباحث مقاله سازمان يافته است.
  

  . تاريخچه و پيشينه اصل بازنگري1
ـ   اصل هفتاد و سوم پيش ر بـه امـر   نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بـه شـرح زي

هرگاه مجلس شوراي ملي تجديدنظر « تجديد نظر و بازنگري در قانون اساسي اختصاص داشت:
تواند با أكثريت دو سوم آراء و تاييـد  يا تغيير در يك يا چند اصل از قانون اساسي را الزم بداند مي

-ز حقـوق رهبري تشكيل مجلس خبرگان را تصويب نمايد. اين مجلس مركب از تعداد هفتاد نفر ا
شـوند و اختيـارات آن   دانان و مجتهدان در مسائل اسالمي است كه از طرف مـردم انتخـاب مـي   

محدود به تجديدنظر در همان اصل يا اصول معين است و تصميمات آن بـا دو سـوم آراء معتبـر    
باشد. اصولي كه در بخش كليات قـانون اساسـي آمـده از ايـن حكـم مسـتثناء اسـت و قابـل         مي

  ).1732: 1369(صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، » باشد.ميتجديدنظر ن
با تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي و بررسي اين اصل، بـه طـوري كـه مـتن مـذاكرات      
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اي هـم  دهد، مجلس خبرگان قانون اساسي وجود چنين اصلي را قبول داشته است. عدهنشان مي
 گويـد: ز موافقين وجود اين اصل دكتر گلزاده غفوري مـي گفتند. ااز متمم قانون اساسي سخن مي

به نظر من بايد متمم قانون اساسي را در نظر گرفت چون احتماالً خيلي چيزها كم است و يـك  «
و دكتر بهشتي به عنوان مخالف اين  »كنديا چند اصل متمم، قانون اساسي را در واقع تكميل مي

نمايندگان پاسـخ دادنـد خيـر،    » ضرورت دارد كه باشد؟ آيا اين اصل به طور كلي« گويد:اصل مي
دانم كه چه تعـداد از دوسـتان   اصوالً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمي« ايشان افزود 

كنم هيچ لزومي ندارد و راه تجديد نظـر را خـود   فكر باشند و به هر صورت من فكر ميبا من هم
د و مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت و لـذا در قـانون   در نهايت اين اصل رد ش. »داندملت مي

اصل بازنگري وجود نداشت.(صورت مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي     58اساسي مصوب سال 
  )1736-1732: 1369قانون اساسي، 

  
  1358. علت عدم ذكر اين اصل در قانون اساسي 2

مهوري اسالمي ايران ذكـر  در مورد اينكه چرا شيوه بازنگري و تجديد نظر در قانون اساسي ج
  نشد، داليلي آورده شده است:

  شرايط ناشي از عدم استقرار همه جانبه و كامل نظام؛ -1
چون قانون اساسي ابتناي بر اسالم و ولي فقيه دارد، خود ولي فقيه قادر به حـل و فصـل    -2

  كارهاست؛
  اسي ماست؛گر استحكام و قدرت و دوام قانون اسذكر نشدن اصل تجديد نظر بيان-3
مسكوت گذاشتن امر تجديدنظر، ناشي از اين بود كه قانون اساسي را از دسـتبرد هـوي و    -4
هـاي مقطعـي دور   هاي بحراني و تـب و تـاب  هاي زودگذر و جريانها و خواستههاي گروههوس

نگهدارند. اين سكوت ناآگاهانه نبوده و بيشتر به اين خـاطر بـوده كـه قـانون اساسـي بـه دسـت        
  ).165: 5؛ 1369هاي مخالف سپرده نشود.(مدني، هاي گروهها و هوي و هوسها و بحراننطوفا

كرد كه در خصوص ايـن موضـوع   گرچه داليل فوق و شرايط زماني انقالب چنين ايجاب مي
توجهي به آن نبوده است؛ ولي در عـين  سكوت شود و در واقع عدم اشاره، غفلت از موضوع يا بي

اي گذرا و نيمه صريح به امـر تجديـدنظر شـده اسـت. در     طور ضمني، اشاره حال در چند اصل به
در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقـت  «اصل يكصد و سي و دوم آمده است: 
-توان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نميرياست جمهوري است، دولت را نمي
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  )448: 1؛ 1366(عميد زنجاني، » اساسي اقدام نمود.توان براي تجديدنظر در قانون 
از اشاراتي كه برخي از اصول، (اصول چهارم، ششم، دوازدهم، پنجاه و نهم) در خود دارند نيـز  

با ايـن كـه شـيوه بـازنگري      58توان اين گونه استنباط كرد كه در قانون اساسي مصوب سال مي
ازنگري كرد؛ در اصـل دوازدهـم كـه ديـن رسـمي      شد به نوعي اقدام به بذكر نشده بود، ولي مي

« ايران را اسالم، و مذهب جعفري اثني عشري را، مذهب رسمي دانسته و متذكر شـده بـود كـه    
(صـورت مشـروح مـذاكرات شـوراي بـازنگري قـانون       » اين اصل إلي األبد غير قابل تغيير است

  ديگر قابل تغيير هستند.)؛ مفهوم مخالف آن اين است كه برخي اصول 245: 1؛ 1369اساسي، 
  

  1358ي و داليل بازنگري قانون اساسي ي. چرا3
با درايت حضرت امام خميني (ره) به سرعت تدوين و تصويب  58قانون اساسي مصوب سال 

شد، ترديدي هم نيست كه به دليل سرعت عمل در تدوين و تصويب چنـين قـانون بنيـادي كـه     
تجربه حكومتي نيروهاي انقالب و شرايط خاص زمـان   تمام امور كشور بر آن استوار است و عدم

توانست اين قانون بدون اشكال و ايراد باشد و از طرفي هم در عمـل، اجـراي قـانون    انقالب نمي
اساسي در امور مربوط به رهبري، قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننه، با اشكاالتي مواجـه شـده   

  بود.
هـاي درون حاكميـت دامـن    اثير قرار داده و به تنشاين اشكاالت، سيستم سياسي را تحت ت

هـاي قـانون اساسـي آشـكار و لـزوم      ها و ضعفزد، و در مجموع با گذر زمان، به تدريج قوتمي
اي بـه  بازنگري و اصالح آن روشن و ضرورت يافته بود؛ همان طور كه آيت اهللا سيد علي خامنـه 

بازنگري قانون اساسي اشاره كردند؛ ايشـان   عنوان رئيس موقت جلسه در بياناتي به دليل ضرورت
مسأله بازنگري به قانون اساسي يك امر متوقع و قهري است. چـون: أوالً، هـر كـاري    « فرمودند:

شود و احتياج بـه  اش آشكار ميولو كامل و پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه عملي نقايص
هر چنـد كـه در كـار اداره كشـور و سـازماندهي       تكميل دارد؛ ثانياً، تدوين كنندگان قانون اساسي

هـا و  اي نداشتند لكن با تجربه تلخ تمركز همه نيروهـا و  قـدرت  نيروي اداري كشور هيچ تجربه
امكانات در رژيم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه با استناد به آن چنان تجربه قـانون اساسـي را   

سازماندهي نيروها به سمت نوعي پراكنـدگي در  تدوين كردند و جهت قانون اساسي را در بخش 
وظايف و اختيارات قرار دادند كه آثارش را در عمل مشاهده كرديم چه در قـوه مجريـه و چـه در    
قوه قضائيه و چه در بخشي از بعضي از بخش هاي ديگر؛ ثالثاً ، اين نكته بايد مـورد توجـه باشـد    
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ـ   ه مـديران قـوي بـا قـدرت تصـميم گيـري و       كه در طليعه بازسازي كشور، كشور احتيـاج دارد ب
كنـد كـه مـا قـانون اساسـي را مـورد       اختيارات وافي و كافي و اين هم به نوبه خود ايجـاب مـي  

(صورت مشروح مـذاكرات شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي،      » تجديدنظر و بازنگري قرار بدهيم
  پردازيم:)؛ حال به أهم داليل ضرورت بازنگري در قانون اساسي مي3-2: 1؛ 1369
  

  الف. مشكل تداوم رهبري
، به طور صريح مرجعيـت را از شـرايط   58در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي مصوب سال 

عمومي احراز صالحيت رهبري به شمار آورده بـود و بـر اسـاس آن، كانديـدهاي رهبـري بـراي       
ه باشند. مشـكل  ي مندرج در اين اصل بايد قبالً سمت مرجعيت داشتانتخاب به يكي از سه شيوه

رفت در زمان انتخـاب رهبـر جديـد هـيچ كـدام از      عمده در شرط مرجعيت آن بود كه احتمال مي
واجدان شرايط رهبري به مقام مرجعيت نرسيده يا خود تن به ايـن سـمت نـداده باشـند و عمـالً      

ز مرجع تقليد محسوب نشوند. بنابراين از يك سو قابليت تداوم شرط مرجعيـت بـه عنـوان يكـي ا    
شرايط مورد تشكيك قرار گرفته بود و از سوي ديگر، شورايي بودن رهبري نيز با توجه به تجربـه  
عملكرد مديريت شورايي در كشور مورد انتقاد بـود. نكتـه ديگـر ايـن كـه در بسـياري از قـوانين        

توانـد  اي دارد كـه مـي  اساسي دنيا، رئيس كشور كه همان رئيس جمهـور اسـت، اختيـارات ويـژه    
ت بحران را به عهده بگيرد و بدون اتالف وقت بحران را فرو نشاند، امـا در قـانون اساسـي    مديري

به شرايط بحران توجه نشده و حدود و وظايف فقط در شرايط عادي پيش بينـي   58مصوب سال 
شده بود، بنابراين در بازنگري قانون اساسي شرط مرجعيت حذف و واليت فقيه به واليت مطلقـه  

  اختيارات رهبر افزايش يافت. فقيه تبديل و
  

  ب. ناهماهنگي در قوه مجريه
بر اساس اصل شصتم قانون اساسي، كارهاي قوه مجريه جز در اموري كه مستقيماً بر عهـده  

شـد بـه   رهبر گذارده شده بود، از طريق رئيس جمهور و دولت (نخست وزير و وزراء) إعمـال مـي  
مجزا از يكديگر بودند و اين مجـزا بودنشـان   » تدول«و » رياست جمهوري«اي كه دو نهاد گونه

  پردازيم:ها ميمشكالتي به بار آورده بود كه به توضيح اجمالي آن
اساسي، رئيس جمهور با رأي مستقيم مـردم انتخـاب    قانون يكصد و چهاردهم اصل اساس ) بر1

(بـر اسـاس    شد و مظهر حاكميت ملي بود، اما علي رغم اين موقعيت مردمي و مرتبت سياسيمي
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تـرين مقـام رسـمي كشـور پـس از رهبـر و رئـيس قـوه         اصل يكصدو سيزدهم يعني همان عالي
  اي نداشت.ي قوه مجريه نقش قابل توجهمجريه) در اداره

) نصب اعضاي قوه مجريه منوط به موافقت و پيشنهاد رئيس جمهـور بـود امـا همـين كـه وي      2
  ن اختياري در امور آنان نداشت.كرد، كمترياعضاي مزبور را به مجلس معرفي مي

) بر اساس اصل يكصد و سي و چهارم، نخست وزير رياست هيأت وزيران را به عهده داشـت و  3
كرد، قانون اساسي اين نظارت را از مقام مافوق آنان يعنـي رئـيس جمهـور    بر كار آنان نظارت مي

مستقل از رئيس جمهور عمل سلب كرده بود و اعضاي دولت در انجام وظايف و امور خود، كامالً 
داشت، نخسـت  چه بين نخست وزير و وزيران هماهنگي وجود نميكردند، از سوي ديگر چنانمي

وزير به تنهايي قادر به عزل نبود زيرا براي عزل موافقت رئيس جمهور الزم بود، حـال اگـر وزيـر    
توانسـت در انجـام   با رئيس جمهور هماهنگ و با نخست وزير ناهماهنگ بود، نخست وزير نمـي 

  وظايف هيأت وزيران ايجاد هماهنگي كند.
كـرد و  هـا نظـارت مـي   ) اعضاي قوه مجريه فقط در مجلس مسئول بودند و مجلس بر كـار آن 4

  ).33: 1؛ 1375اي نداشت (هاشمي، رئيس جمهور به عنوان مقام مافوق، هيچ گونه قدرت مواخذه
وزيري حذف شد و رياسـت هيـأت وزيـران و    تبنابراين در بازنگري قانون اساسي، مقام نخس

  همچنين  نظارت بر آنان به رئيس جمهور كه در برابر مجلس مسئول است، واگذار شد. 
  

  آمدي نظام شورايي قوه قضائيهناكار پ.
ي اقتـدار فـردي خـارج و بـه منظـور جلـوگيري از       كـه قـوه قضـائيه را از حيطـه    به علت اين

هاي قوه قضـائيه بـر   جاد جو سالم در قوه قضائيه، انجام مسئولتمداخالت نارواي قواي ديگر و اي
  ).61: 1؛ 1384گذاشته شده بود(هاشمي، » شوراي عالي قضايي«ي شورايي به نام عهده

عـالي قضـايي و اختيـارات او، بيشـترين     با سكوت قانون اساسي در مورد تعيين رئيس شوراي
شد، انجـام  ترين مقام قضايي شمرده ميكه عالي عالي كشوري رئيس ديوانامور قضايي به وسيله

گرفت كه در واقع مصرح در قانون نبـود، از سـوي ديگـر بـدون وجـود مركـزي واحـد بـراي         مي
  ).599: 1385بهره بود (عميد زنجاني، ها، عمالً قوه قضائيه از كارآمدي بيگيريتصميم

جاه و هفتم، بـه منظـور انجـام    بنابراين در بازنگري قانون اساسي، بر اساس اصل يكصد و پن
ترين مقام قـوه در نظـر   ي قضائيه، يك نفر به عنوان رئيس قوه قضائيه و عاليهاي قوهمسئوليت

  گرفته شد. 
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  ت. عدم توافق در قوه مقننه
توانـد قـوانيني وضـع    بر اساس اصل هفتاد و دوم قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي نمي

سمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشـته باشـد و تشـخيص    كند كه با اصول و احكام مذهب ر
ي فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده بود؛ بـدين ترتيـب، هـيچ راه قـانوني جـز      اين امر بر عهده

تبعيت مجلس از شوراي نگهبان، وجود نداشت؛ امـا در جريـان عمـل اصـرار فـراوان مجلـس در       
ي شـوراي نگهبـان بـر مشـروعيت قـوانين،      بعضي از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيـد فقهـا  

بـه نحـو   » موازين شرعي«در مقابل » مصالح نظام«مسائلي را در جامعه مطرح ساخت كه در آن 
نمود. اصرار ناسازگارانه مجلس و شـوراي نگهبـان بـر مواضـع خـود      قابل توجهي خود نمايي مي

مجمـع  «ه) مبني بر تشـكيل  مسائلي را دنبال داشت كه در نهايت به صدور فرمان امام خميني (ر
ها منجر شد (مجموعه قوانين و مقـررات مربـوط   براي حل اختالف آن» تشخيص مصلحت نظام

). اين مجمع كه با توجه به اختيارات ولي فقيه از سوي 4-3: 1371به مجمع تشخيص مصلحت، 
د و امام جهت حل اختالف مجلس و شوراي نگهبان طراحي شد، بايد شكل قانوني بـه خـود گيـر   

  كرد.نهادمند شود و اين امر نيز ضرورت بازنگري در قانون اساسي را ايجاب مي
كه در نهايت با تغيير اصل يكصد و دوازدهـم، مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در قـانون       

  اساسي جاي گرفت. 
  

  1358. عوامل تأخير در بازنگري قانون اساسي مصوب 4
هـايي مبتنـي بـر    ، بـدون درنـگ زمزمـه   1358پس از تصويت قانون اساسي در دوازدهم آذر 

، يعنـي روز قبـل از رأي   10/9/1358هاي قانون اساسي مطرح شـد. در تـاريخ   ها و كاستيكمبود
هـاي قـانون اساسـي    هاي پيرامـون نارسـايي  بحث«گيري با اين سخن در روزنامه اطالعات، كه 

هـا در متممـي كـه در نظـر     يوجود دارد كه بحمداهللا با نويد اميدبخش رهبر انقالب، اين نارسـاي 
)؛ لزوم طرح اصالحات 12: 10/9/1358(روزنامه اطالعات، » اند اصالح و جبران خواهد شدگرفته

قانون اساسي مورد تأييد قرار گرفت؛ و همچنين آيت اهللا بهشتي ايـن گونـه اظهـار نظـر كردنـد:      
. اگر در اثناي اجـراي قـانون   پس از تجربه اصل قانون، متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود«

رسد. نه اينكـه فـردا   احساس شد  كمبودي هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مي
  ). 1: 20/9/1358(روزنامه اطالعات، » برايش متمم درست كنيم، اين معنا ندارد

لي بسـمه تعـا  «هم امام خميني در مورد اصل دوازدهم اين طور نوشتند:  1358در اول بهمن 
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شـود و تصـويب آن در   ترميم اين اصل و بعضي اصول ديگر كه در متمم قانون اساسي نوشته مي
(صحيفه نـور،  » شود، از نظر اينجانب بالمانع استصالحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مي

  ). 247: 12؛ 1371
كمبودهـا و  آيد، چرا با آن كه در همان اوايل تصويب قانون اساسـي،  حال اين سوال پيش مي

خورد و لزوم طرح اصالحات آن تأييد شده بود، اما باز پس از گذشـت  هاي آن به چشم ميكاستي
سال از تصويب، مورد بازنگري قرار گرفت؟ در اين قسمت بـه داليلـي كـه بـازنگري قـانون       10

  كنيم:اساسي را به تأخير انداخته اشاره مي
  

  الف. جنگ
ديگر شرايط، شرايط اوضاع و احوال كشور نيز بايـد بـراي    در بازنگري قانون اساسي عالوه بر

ثباتي كشـور بـه هـيچ وجـه     تغيير قانون اساسي مساعد و مستعد باشد؛ شرايطي نظير جنگ و بي
هاي سياسـي در  باشد، زيرا غرض ورزيزمان مناسبي براي بازنگري و يا تغيير قانون اساسي نمي

چنـان كـه در حكـم بـازنگري     ر عمومي داشته باشد؛ هـم تواند تأثير بيشتري بر افكااين زمان مي
  يكي از علل تأخير در بازنگري عنوان شده است.» جنگ«امام خميني (ره)، مسأله  4/3/68مورخ 
  

  هاي ضد انقالبب. بروز اختالفات ميان مسئوالن و توطئه
ب در انـدركاران انقـال  ي مسئوالن و دسـت در روزهاي نخستين پيروزي انقالب اسالمي همه

هـاي ضـد   صف واحد، فقط جناح ضد انقالب را در پيش رو داشتند و به معضالت ناشي از توطئـه 
-انديشيدند. لكن با بروز اختالفات در ميان صفوف فشـرده ها ميانقالب خارج و عوامل داخلي آن

ي انقالبيون، معضالت يكي پس از ديگري بروز كرد و با وجود تأكيدهاي امـام (قـده) مبنـي بـر     
تواند به انقالب ضربه وارد آورد اختالف مسئوالن است، متأسـفانه ايـن   ين كه تنها عاملي كه ميا

ي شوم سياسي خيلي زود در ميان انقالبيون وفادار بـه نظـام رخنـه كـرد (عميـد زنجـاني،       پديده
  ) و اين زمان و شرايط، نيز بستر مناسبي براي بازنگري قانون اساسي نبود.600: 1385
  

  تجربه علمي و عملي كافي تننداشپ. 
هاي آن محرز شده بود اما عـدم  گرچه در همان ابتداي تصويب قانون اساسي كمي و كاستي

تجربه كافي در مسائل حكومتي و معضالت اجراي، خود دليلي ديگر بـر تـأخير در بـازنگري بـود     
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تي ديگـري  زيرا با نبود تجربه امكان داشت قانوني بـه تصـويب برسـد كـه بـاز از كمـي و كاسـ       
  برخوردار باشد و دوباره بازنگري قانون اساسي را بطلبد.

ي اول انقالب اسالمي فرصتي مناسب براي تحليل و بررسي قانون اساسي مصوب سال دهه
بود؛ زماني كه آموزش قانون اساسي به عنوان درس عمومي از سوي ستاد انقـالب فرهنگـي    58

-ها در وزارتخانـه و حتي وزراء و معاونين و مدير كل هاي دانشگاهي الزامي شدي رشتهبراي همه
-ها پاي درس حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران و تحليل قانون اساسي آن نشستند؛ در البه

هاي تخصصي و عمومي مسائل مختلف قانون اساسي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار    الي آموزش
ج نتايج خود را نشان داد و با تجربه گرفت و در اين ضمن، كارشناسي و تحليل تخصصي به تدري

  ).602: 1385ي مناسبي را براي بازنگري فراهم آورد.(عميد زنجاني، كافي و تخصصي، زمينه
  

  . فرآيند و چگونگي تشكيل شوراي بازنگري5
  الف. صدور فرمان بازنگري

مـد امـا   با پايان يافتن جنگ، و فراهم شدن فضاي مساعد، زمان مناسبي براي اين امر پديد آ
به صراحت مسئله بازنگري در قانون اساسي پـيش بينـي    58از آنجا كه در قانون اساسي مصوب 

نشده بود، اجراي قانوني اين ضرورت سياسي و اجتماعي نياز به موافقت و فرمـان حضـرت امـام    
 گذار جمهوري اسالمي ايران داشت؛ جمعـي از مسـئوالن  (ره) به عنوان رهبر كبير انقالب و  بنيان

اندركاران نظام، كه عبارتند از تعداد زيادي نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي و اعضـاي    و دست
شوراي عالي قضايي، ضرورت تجديدنظر در قانون اساسي را با نوشتن نامه محضـر رهبـري و در   

  ميان گذاشتن موضوع، از حضرت امام (ره) كسب تكليف كردند.
اني را در پاسخ به اين درخواست خطـاب بـه حضـرت    ، فرم4/2/68امام خميني (ره) در تاريخ 

داليـل ضـرورت   اول،  اي، رئيس جمهوري اسالمي وقت صـادر كـرد كـه شـامل:    آيت اهللا خامنه
ي تجديـد نظـر در قـانون    تعيـين شـيوه  ؛ دوم، بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
؛ وراي بـازنگري قـانون اساسـي   تركيب ش؛ سوم، اساسي و تصويب نهايي آن به آراء عمومي مردم

تعيـين مـدت محـدود بـراي     ؛ پنجم، مشخص كردن حدود بازنگري و تعيين موارد اصوليچهارم، 
  .تعيين باالترين مقام رسمي كشور براي اجراي فرمان بازنگري؛ و ششم، اتمام كار بازنگري

  
  ب. متن فرمان بازنگري

از ده سال تجربه عينـي و عملـي از اداره    از آنجا كه پس«در ابتداي اين نامه چنين آمده بود: 
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اندركاران و كارشناسان نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي ايـران بـر ايـن       كشور مسئوالن و دست
اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت و بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقـايص  عقيده

هب ابتداي پيـروزي انقـالب و عـدم    و اشكاالتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملت
شناخت دقيق معضالت اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسأله تتمـيم  
قانون اساسي پس از يكي دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفـع نقـايص آن   

ر در آن بـروز آفـات و   يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسالمي و انقالبي ماست و چه بسا تـأخي 
عواقب تلخ براي كشور و انقالب گردد و من نيز بنا بـر احسـاس تكليـف شـرعي و ملـي خـود از       

ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن گرديـد؛ اكنـون كـه    ها قبل در فكر حل آن بودهمدت
سـازندگي و رشـد و    به ياري خداوند و دعاي خير بقيه اهللا روحي له فداء، نظام اسالمي ايـران راه 

ام كه پـس  تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هيأتي را براي اين امر مهم تعيين نموده
شود، تأييد آن را به آراي عمـومي مـردم   از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي

  »شريف و عزيز ايران بگذارند.
خبرگان، قواي مقننه، مجريـه و قضـائيه و مجمـع     نفر از افراد مجلس 20امام (ره) سپس نام 

 مـومن،  آقـاي -3 طـاهري،  آقاي-2 مشكني، آقاي-1تشخص مصلحت و افراد ديگري را معين [
 وزيـر،  نخسـت  موسوي آقاي-7 اي، خامنه آقاي-6 اميني، آقاي-5 رفسنجاني، هاشمي آقاي-4
 محمـدي  آقـاي -11 ،خوئيني موسوي آقاي-10 اردبيلي، موسوي آقاي-9 حبيبي، حسن آقاي-8

 آقاي-16 جنتي، آقاي-15 كاشاني، امامي آقاي-14 يزدي، آقاي-13 خزعلي، آقاي-12 گيالني،
نـوري] و لـزوم اضـافه     عبدالـه  آقاي-20 كروبي، آقاي-19 قمي، آذري آقاي-18 كني، مهدوي
صحيفه امـام،  نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس را اعالم نمود ( 5شدن 
  ).363: 21؛ 1368
  

  پ. محدوده و مدت بازنگري
 -1 رهبر كبير انقالب (قـده) محـدوده مسـائل مـورد بحـث در بـازنگري قـانون اساسـي را:        

 رهبـر  اختيـارات  و تبـديل  فقيـه  مطلقـه  واليـت  به فقيه واليت و حذف مرجعيت رهبري (شرط«
 وزيـران  هيـأت  رياست و شد حذف ريوزي نخست تمركز در قوه مجريه (مقام -2يافت)،  افزايش

 -3شـد)،   واگـذار  اسـت،  مسئول مجلس برابر در كه جمهور رئيس به آنان بر نظارت  همچنين و
 قـوه  رئـيس  عنوان به نفر يك قضائيه،  قوه هاي مسئوليت انجام منظور تمركز در قوه قضائيه (به
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ديريت صدا و سيما به صـورتي  تمركز در م -4شد)،  گرفته نظر در قوه مقام ترين عالي و قضائيه
 كـه  سـيما  و صـدا  سـازمان  رئـيس  عنوان به كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند(فردي

تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي   -5شد)،  گرفته نظر در است، رهبري مقام با آن انتخاب
 كـه  اسـت  فـر ن هفتـاد  و دويست اسالمي شوراي مجلس نمايندگان عده:  شصت و چهارم (اصل
مجمـع تشـخيص مصـلحت     -6شـود)،   اضافه تواندمي نماينده بيست حداكثر سال ده هر از پس

نظام براي حل معضالت نظام و مشورت رهبري به صورتي كـه قـدرتي در عـرض قـواي ديگـر      
 جـاي  اساسـي  قـانون  در نظـام  مصـلحت  تشخيص مجمع يكصد و دوازدهم، اصل تغيير نباشد(با
 قـانون  در بـازنگري  عنـوان  بـا  177 اصل شدن ري به قانون اساسي (اضافهراه بازنگ -7گرفت)، 

معرفـي نمـوده و مـدت     »تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسـالمي  -8اساسي)، 
  ).364: 21؛ 1368(صحيفه امام،  ماه اعالم مي نمايند 2انجام اين كار را حداكثر 

  
  ت. تشكيل جلسه شوراي بازنگري

 -1نفر از نماينـدگان مجلـس [   5پيام امام، مجلس شوراي اسالمي بي درنگ  به دنبال صدور
 بيـات  الـه  اسـد  -3 ،)تهـران  نماينـده ( زنجاني عميد عباسعلي -2 ،)رفسنجان نماينده( هاشميان

مشـهد)]   نماينده( اي خامنه هادي سيد -5 ،)تهران نماينده( حبيبي نجفقلي -4 ،)زنجان نماينده(
جمهور وقت كه مأموريت اجراي فرمان را بر عهـده داشـت، معرفـي كـرد.     را انتخاب و به رئيس 

 6/2/68بدين ترتيب نخستين جلسه شـوراي بـازنگري در محـل رياسـت جمهـوري در  تـاريخ       
هـا، نـام   تشكيل شد. در همين جلسه، موضوعاتي مانند انتخاب هيـأت رئيسـه، تعيـين كميسـون    

شكيل جلسات و آئين نامه داخلي شورا مطرح و شوراي بازنگري در قانون اساسي، زمان و محل ت
قـوه  -3قـوه مجريـه،    -2رهبـري،   -1مورد تصويب قرار گرفت؛ شورا داراي چهار كميسون بود: 

و ساير امور كه موضوعات هشتگانه مزبور در متن فرمان را بـين خـود تقسـيم كـرده      -4قضائيه 
به دبيرخانه و اعمـال شـيوه هـاي     بودند.گستردگي كار بازنگري، بررسي همه پيشنهادهاي واصله

دقيق بررسي موجب شد كه شورا نتواند در مدت دو ماه كار خود را به پايان برساند؛ از ايـن رو، بـا   
درخواست شورا و تأييد رهبري انقالب مهلت مقرر تمديد و تا بيستم تير مـاه اسـتمرار يافـت؛ بـا     

وقفـه انـدكي در كـار     14/3/68تـاريخ   رحلت امام خميني (ره) در اثناي كار شوراي بـازنگري در 
بازنگري ايجاد شد كه به مناسبت عزاي عمومي و انتخاب رهبر جديد از سـوي خبرگـان رهبـري    

جلسه موضـوعات مـذكور در مـتن امـام (ره) را      41اجتناب ناپذير بود. شورا بازنگري سرانجام در 
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اصل يكصـد و هفتـاد و شـش    اصل اصالح و تغيير صورت داد و نيز دو  46بررسي و مجموعاً در 
  (شوراي عالي امنيت ملي) و يكصد و هفتاد و هفت (بازنگري قانون اساسي) اضافه شد.

پرسي، متن قانون اساسي بر اساس اصالحات شوراي بـازنگري، در  در نهايت با برگزاري همه
ود كه پرسي نظام اسالمي بمورد تصويب ملت ايران قرار گرفت و اين سومين همه 6/5/68تاريخ 

چون گذشته بـا تأييـد ملـت مواجـه شـد و نظـام از ايـن        درصد آراي ملت و با استقبالي هم 97با 
  ي حساس نيز سرفراز بيرون آمد و استحكام قانوني بيشتري كسب كرد.مرحله
 

  آن . پيشنهاد بازنگري و صادر كننده6
ار شـهروند كـه   در برخي از كشورها مانند سوئيس، پيشنهاد بازنگري بـا إمضـاي يكصـد هـز    

شـود و بـراي شـروع بـازنگري كـافي اسـت كـه ايـن         داراي شرايط رأي دادن هستند، ميسر مي
  قانون اساسي سوئيس). 120پيشنهاد با رأي آري يا نه، به همه پرسي ارجاع شود (اصل 

توانـد پيشـنهاد بـازنگري در قـانون     در شوراي بازنگري تصور ابتدايي آن بود كه هر كس مي
)، 588: 2؛ 1369طرح سازد (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اساسي را م

آور باشد. منظور از پيشنهاد و اينكـه چـه كسـي بايـد     تواند إلزامدر حالي كه چنين پيشنهادي نمي
آور لزوم بازنگري را مطرح كند كه به دنبال آن قانوناً جريان بعـدي را طـي نمايـد، پيشـهاد الـزام     

ترين مقـام در جمهـوري اسـالمي    يد توسط باالترين مقام انجام گيرد و از آنجا كه عالياست و با
ي ايران مقام رهبري است، از اين رو به رهبر محول شـد. لكـن در انتخـاب ايـن شـيوه دو نكتـه      

جانبي ملحوظ شد؛ پيشنهاد مقام رهبـري ممكـن اسـت نشـأت گرفتـه از پيشـنهادهاي مقامـات        
در  58و اهل تشخيص باشد، آن گونه كـه در بـازنگري قـانون اساسـي      اجرايي يا صاحب نظران

ي حضرت امام (ره)  تصريح شده است، دوم، توسط شخص رهبر كه با اشراف بر امـور و بـه   نامه
توانـد  ويژه در ايفاي اختيارات و وظايفي كه در اصل يكصد و دهم مقرر شده، بهتر از هر كس مي

توجه داشته باشد. نكته دوم آنكه پيشنهاد رهبر الزمـاً بايـد پـس از     ها و نواقص قانونيبه نارسايي
مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و ارائه نظر از سوي مجمع باشـد. بـا توجـه بـه نقـش      

توان از اين شرط چنين استنباط كـرد كـه موضـوع تجديـد نظـر در      مجمع در معضالت نظام مي
گيـرد و مجمـع،   م، مورد بررسي مجمع قـرار مـي  قانون اساسي، نخست به عنوان يك معضل نظا
دهد؛ معني اين شرط آن نيست كه پيشنهاد ابتـدايي  نظر مشورتي خود را به مقام رهبري ارائه مي

سـازد، زيـرا اوالً   از سوي مجمع تشخيص مصلحت است و رهبر پيشـنهاد مجمـع را مطـرح مـي    
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باشـد و ثانيـاً حتـي در صـورت     ممكن است نظر مشورتي مجمع لزوم بازنگري در قانون اساسي ن
  تشخيص ضرورت آن، رهبر، اقدام به پيشنهاد نكند.

بنابراين، قسمت اصل يكصد و هفتاد و هفتم به صراحت پيشنهاد بازنگري را به رهبر محـول  
  ).784: 1385شود (عميد زنجاني، كرده است و اين خود، يكي از اختيارات رهبري محسوب مي

  
  الف. پيشنهاد يا فرمان 

اسـتفاده  » فرمـان «در اين قسمت جاي اين سوال است كه چرا در مورد بـازنگري از واژه ي  
اكتفاء شـده اسـت، در حـالي كـه در     » پيشنهاد«هفتم به كلمه  و هفتاد و نشده و در اصل يكصد

  مقام رهبري تصريح شده است.» فرمان«اصل يكصد و دهم در خصوص همه پرسي به 
و » فرمـان «ئز اهميـت اسـت، نـابرابري و تفـاوت دو عبـارت      اي كه در اين مقايسه حـا نكته

-است. هر چند به موجب قانون همه پرسي مشاراليه، رئيس جمهور يا يكصد نماينـده » پيشنهاد«
اند، لكن فرمان همه پرسي با مقام رهبري است، ايـن بـه معنـي    ي همه پرسيي پيشنهاد دهنده

ي سـوي رئـيس جمهـور يـا يكصـد نماينـده       پرسي پيشـنهاد آن از آن است كه براي شروع همه
مجلس و تصويب آن توسط دوسوم مجموع نمايندگان مجلس كافي نيست و در حقيقت پيشنهاد 

  گيرد؛  رسمي و نهايي از سوي رهبري انجام مي
ي اجرايـي و ابالغـي   توان گفت كه فرمان همه پرسي از سوي مقام رهبري صـرفاً جنبـه  مي

ي رياست جمهوري تلقي شده، ابـالغ اجرايـي آن بـه    ز امور اجرايي حوزهدارد و از آنجا كه فراتر ا
ي مقام رهبري نهاده شده است، مانند ساير امور اجرايي كه به رهبـري اختصـاص يافتـه و    عهده

ي تشريفاتي دارد و متناسـب بـا منزلـت قـانوني و معنـوي      به جاي ابالغ جنبه» فرمان«تعبير به 
  رهبري انتخاب شده است.

خـورد، آن  ي پيشنهاد و فرمان بـه چشـم مـي   ي مفهوم دو واژهي ديگري كه در مقايسهنكته
درنگ انجام گيرد و مخاطب فرصـت بـازنگري و   رود كه بياست كه فرمان در موردي به كار مي

ي پيشنهاد درست به عكس آن، به معني قطعي نبـودن  اظهارنظردر آن را ندارد، در حالي كه كلمه
  ).787: 1385نظر و بررسي از سوي مخاطب است (عميد زنجاني،  و درخواست إعمال

  
  در بازنگري» پيشنهاد«ي اب. معن

ي فرمان و پيشنهاد ارائه شـد، ايـن سـوال مطـرح     بر اساس تفاوت مفهومي كه براي دو واژه
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شـود؛  شود كه بازنگري در قانون اساسي از سوي مقام رهبري به شوراي بازنگري پيشنهاد ميمي
گيرد. به اين معنـي كـه   ي صالحيت شوراي بازنگري قرار ميورت بازنگري هم در حوزهاصل ضر

تواند پس از بررسي پيشنهاد و سرانجام به اين تصـميم نهـايي برسـد كـه     آيا شوراي بازنگري مي
  بازنگري در قانون اساسي ضرورتي ندارد؟

گفته شد، كامالً صدري و ي فرمان و پيشنهاد رسد تفاوت مفهومي كه بين دو واژهبه نظر مي
ي قانون و مفاهيم حقوقي چنـدان فرقـي بـين    شكلي و ناشي از مالحظات أدبي باشد و در عرصه

ي پرسي انجام گيرد، اما نتيجـه اين دو واژه وجود ندارد، زيرا در خصوص فرمان نيز الزاماً بايد همه
وراي بازنگري موظـف بـه   گردد و در مورد پيشنهاد نيز شهمه پرسي چيست؟ مشمول فرمان نمي

  بازنگري است، لكن به تصويب آن موظف نيست.
را در اصل يكصد و دهم به لحاظ مخاطب كـه عمـوم   » فرمان«توان تعبير به به هر حال مي

هفـتم از   و هفتاد و را در اصل يكصد» پيشنهاد«ي ملّت است، مناسب شمرد و به كارگرفتن كلمه
ي نظام در آن عضـويت دارنـد، بجـا    و مقامات عالي رتبهآنجا كه مخاطب شوراي بازنگري است 

  ).788،ص 1385 دانست (عميد زنجاني،
  

  پ. تصويب كننده پيشنهاد بازنگري
ي كردنـد كـه تصـويب كننـده    ، برخي از اعضاي شورا تصور مـي 68در شوراي بازنگري سال 

ي تغييـر در قـانون   پيشنهاد رهبري بايد نهاد يا مقامي غير از شوراي بـازنگري باشـد كـه وظيفـه    
ي پيشـنهاد بـازنگري و   اساسي و عمل به محتواي پيشنهاد را بر عهده دارد وإلّا  تصـويب كننـده  

ي اين نظر آن بود كـه پيشـنهاد بـازنگري از سـوي     شود. نتيجهي بازنگري يكي ميتغيير دهننده
المي مقام رهبري در مراكز تصميم گيري مانند مجمع تشخيص مصلحت و مجلـس شـوراي اسـ   

هفـتم پـيش بينـي نشـده و      و هفتاد و به تصويب برسد، در حالي كه چنين امري در اصل يكصد
هفـتم صـرفاً طـرف مشـورت مقـام رهبـري        و هفتاد و مجمع تشخيص مصلحت در اصل يكصد

 و هفتـاد  و است، چنان كه عبارت پس از مشورت با مجمع تشخيص مصـلحت در اصـل يكصـد   
  هفتم به آن صراحت دارد.

يشنهاد در مورد مجمع تشخيص مصلحت كه بر اساس اصل يكصـد و دوازدهـم قـانون    اين پ
اساسي، نهادي مشورتي است و به عنوان بازوي مصلحتي مقام رهبري تأسيس شد، منافات دارد؛ 
مجمع تشخيص مصلحت، نهاد تصميم گيرنده نيست، جز در يك مورد و آن هـم در داوري بـين   
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بان كه در حقيقت اصل مجمع هم از سوي رهبري تشـكيل  مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگه
گردد، لكن در اصل يكصد و بيستم به ساير وظايفي كه در قـانون اساسـي ذكـر شـده، اشـاره      مي

  ها باشد.تواند يكي از آنكرديده كه تصويب پيشنهاد مقام رهبري هم مي
نون اساسـي احتيـاج   با اين توضيحات، معلوم شد كه پيشنهاد رهبر در خصوص بازنگري در قا

به تصويب مقام ديگر ندارد و پيشنهاد مقام رهبري در مورد بازنگري مانند پيشنهادهاي دولـت در  
ها از سوي مجلس الزامي است و تعبير به پيشـنهاد  لوايح ارائه شده به مجلس است كه بررسي آن

در مصوبات خـود   هم همين است كه شوراي بازنگري با وجود اينكه موظف به بازنگري است، اما
  ي كار، آزادي عمل دارد.  و نتيجه
  

  . بازنگري پيشرفت است يا تزلزل؟7
در اين قسمت به جواب اين پرسش كه آيا بازنگري موجب ثبات و پيشرفت در جامعـه، يـا بـا    

  پردازيم:شود، ميوجود اين كه امكان تغيير قانون هست، موجب تزلزل و عدم ثبات جامعه مي
گيرد كه يكي از داليـل عـدم ذكـر اصـل بـازنگري در قـانون       جا نشأت مياين پرسش از آن

ذكر نشدن اصل تجديـد نظـر بيـانگر اسـتحكام و قـدرت و دوام قـانون       «را،  58اساسي مصوب 
گوييم گرچه قانون اساسي به عنوان يك سند ملي و مـورد  دانند؛ در پاسخ ميمي »اساسي ماست

داران به آساني نتواننـد  استحكام كافي برخوردار باشد تا زمام شود و بايد ازقبول جامعه شناخته مي
شود، زيرا عدم امكـان هـر گونـه تغييـر در     آن را تغيير دهند، اما دليل بر عدم تغيير مطلق آن نمي

قانون اساسي ممكن است مخاطراتي در پي داشته باشد و گاه ملـزم دانسـتن يـك قـانون بـراي      
يري در مقابل برخـي شـرايط پديـد آمـده در اجتمـاع و عـدم       پذهاي مختلف و عدم انعطافنسل

  شود.ها موجب ناكارآيي و اختالل در امور نظام حكومتي ميپذيرش نيازها و ضرورت
از اين رو با قبول بازنگري قانون اساسي، با شرايط و تمهيدات خاص و احياناً تشريفات دشوار 

شـود، بلكـه موجـب پويـايي و     امعـه نمـي  پيش بيني شده، نه تنها موجب تزلزل و عـدم ثبـات ج  
، اين بازنگري قانون اساسـي بـود كـه بـا خلـق      68شود؛ زيرا در سال پيشرفت قانون و جامعه مي

انـدكاران انقـالب   ها را در اختيار مسئوالن و دستها و فرصتشرايط جديد، مناسب ترين موقعيت
ها و جنگ تحميلي مخـدوش، و بـه   ههاي مثبت انقالب و نظام اسالمي كه با توطئگذارد تا چهره
هاي سازندگي انقالب كه در زير أبرهاي سياه پوشـيده مانـده بـود را آشـكار سـازد؛      ويژه شاخص

چنين تحول و پيشرفتي فقط با ايجاد اصالحات و بازنگري در قانون اساسي امكان پذير بـود و از  
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شد، بلكه ممكـن بـود   سي نميدست دادن چنين فرصتي نه تنها باعث استحكام و دوام قانون اسا
  براي كشور فاجعه آفرين و طور ناخواسته تحوالت نامطلوبي را بوجود آورد.

  
  هاي بازنگري. محدوديت8

  قانون اساسي محتواي اصول گوناگون با داليل گوناگون است:
  شيوه اداره كشور و ايجاد نظم و ترتيب در اركان امور جامعه؛ -1
  ي امور كشور؛ي آنان در ادارهتعيين كننده حقوق انساني ملت و نقش -2
  هاي اصلي نظام است.هاي ارزشي جامعه كه از جلوهمباني و ريشه -3

دهـد، و از  جامعه، از يك سو نظام سياسي، حقوق ملـت و ارزش آن را مـورد تأييـد قـرار مـي     
رت را نمايـد. هرگـاه جامعـه ايـن ضـرو     سوي ديگر اصولي را براي حسن اجراي امور تصويب مي

پذيرد. امـا  احساس كند كه بعضي از اصول بايد تغيير يابد، اقدامات الزم براي بازنگري صورت مي
هاي اساسـي آن، تغييـر آن حتـي از    به عنوان مثال، در خصوص اصول تعيين كننده نظام و ارزش

ي سـازد  طريق بازنگري نبايد ميسر باشد؛ زيرا اين امر وفاداري نسبت به نظام را عمالً مخدوش م
  ).67: 1؛ 1384(هاشمي، 

  كنيم:هاي بازنگري را به دو قسم، تقسيم ميحال در اين قسمت ما محدوديت
  هاي زماني بازنگريالف. محدوديت

  ) جنگ و ناآرامي ها1
هـاي  به طوري كه در داليل تأخير بازنگري گفته شـد جنـگ و نـاآرامي يكـي از محـدوديت     

  ثباتي است، خردمندانه نيست.يط نامناسب كه كشور دچار بيزماني است كه بازنگري در آن شرا
  ) عزل، استعفاء يا فوت رئيس جمهور2

يكي ديگر از علل بازدارنده بازنگري، در مدت زماني است كه رئيس جمهور عزل، استعفاء يـا  
در مـدتي كـه وظـايف    «دارد: فوت شده باشد، به طوري كه اصل يكصد و سي و دوم مقـرر مـي  

توان استيضاح كـرد بـا   ر بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است، دولت را نميرئيس جمهو
  ». نظر در قانون اساسي اقدام كردتوان براي تجديدبه آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي

  ) تصريح در قانون اساسي3
-اين محدوديت مربوط به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيست؛ كه در آن مقـرر مـي  

ود در زمان معيني قابل بازنگري نباشد؛ به عنوان مثال قـانون اساسـي كشـور فرانسـه مصـوب      ش



  
 

      
  ◊ آن ريتاخ ليو دال نديجمهوري اسالمي ايران: فرآ يقانون اساس يبررسي بازنگر  

  

١٧٣ ◊                   
 

سال قابل بازنگري نباشـد كـه در طـول ايـن      10اند كه به مدت را مشروط به اين دانسته 1791
  مدت محسنات و معايب خود را به خوبي نشان دهد. 

  
  هاي موضوعي بازنگريب. محدوديت

  اساسي ) تصريح در قانون1
هاي اساسـي آن، تغييـر آن حتـي از طريـق بـازنگري نبايـد       اصول تعيين كننده نظام و ارزش

اي كـه بـا   سازد. مثالً جامعهميسر باشد؛ زيرا اين امر وفاداري نسبت به نظام را عمالً مخدوش مي
را برگزينـد،  » نظـام جمهـوري  «را طرد كند و به جاي آن » نظام سلطنتي«خود عهد كرده است 

را تغيير ناپذير بدانـد. در ايـن   » نظام جمهوري«كند كه براي هميشه فاداري به نظام ايجاب ميو
هاي را بـدين شـرح پـيش بينـي نمـوده اسـت:       هفتم محدوديت و هفتاد و مورد ذيل اصل يكصد

ي قـوانين و مقـررات بـر اسـاس     محتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظـام و ابتنـاي كلّيـه   «
هاي ايمـاني و اهـداف جمهـوري اسـالمي و جمهـوري بـودن حكومـت و        ي و پايهموازين اسالم

ي امور كشور به اتّكاء آراء عمـومي و ديـن و مـذهب رسـمي     واليت امر و امامت امت و نيز اداره
  ».ايران تغيير ناپذير است

  ) فراتر از حدود تعيين شده در حكم بازنگري2
اين است كه أعضاي شوراي بازنگري فقـط   هاي موضوعي بازنگري،يكي ديگر از محدوديت

باشند و در ساير اصول قانون اساسي، حق در موارد تعيين شده از سوي رهبر، داراي صالحيت مي
  هيچ گونه تجديدنظر را ندارند. 

  
  . انواع بازنگري در قانون اساسي9

داشـته  هاي گوناگوني ممكن است وجود در خصوص طبقه بندي انواع بازنگري، تقسيم بندي
توان از نظر موضوع بـه بـازنگري جزئـي و كلـي و از     باشد. از جمله بازنگري قانون اساسي را مي

  ي  بازنگري به صريح و تلويحي تقسيم كرد.  نظر عمل و طريقه
  

  الف. از نظر موضوع بازنگري
  ) بازنگري كلي1

ذيرفته شده اسـت  در برخي قوانين اساسي نظير سوئيس، اسپانيا و كره جنوبي، بازنگري كلي پ
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توانند مجموع قانون اساسي را مورد بازبيني قـرار دهنـد؛ بـازنگري كلـي     و اگر مردم بخواهند مي
قانون اساسي اگرچه در برخي قوانين به رسميت شناخته شده است، اما تا كنون در هيچ كشـوري،  

  ).70: 1384در عمل تحقق نيافته است (تيال، 
  ) بازنگري جزئي2

تواند قابليت تسري به تمام ي بازنگري جزئي و محدود است و نميي، گسترهدر بازنگري جزئ
اصول را در آن واحد داشته باشد. عمدتاً اصل بر بازنگري اصول است، ولي مـواردي از آن اصـول   

ي سياسي دارد، معلـق و  به دليل اهميت و جايگاه خاصي كه در وفاق و همبستگي أعضاي جامعه
  ).69: 1384شود (تيال، ي اين تأسيس خارج ميگستره دار ازمحدود و زمان

  
  ي بازنگريب. از نظر عمل و طريقه

  ) بازنگري صريح1
در اين روش، قانون اساسي مطابق روش مقرر در قانون اساسي براي بازنگري يـا بـر اسـاس    

شـود؛ در بـازنگري صـريح    گيرد، و متن جديدي جاي گزين متن قبلي مـي عرف موجود انجام مي
گيـرد (تـيال،   غيير در متن قانون اساسي از طريق نهادهاي مقرر در قـانون اساسـي صـورت مـي    ت

1384 :58.(  
  ) بازنگري تلويحي يا عملي 2

در اين شيوه، توسل به نهادها و سـاز و كارهـاي مقـرر در قـانون اساسـي بـراي بـازنگري و        
ياسـي و مردمـي، وضـعيت مفـاد     احتماالً رفراندوم وجود ندارد، بلكه در نتيجه عملكرد نهادهاي س

كند، تفاوت آن با مورد نخست اين است كه با به كار گيـري آن، دو اصـل   قانون اساسي تغيير مي
. اصـل مكتـوب و منـدرج در قـانون     1قانون اساسي در مورد موضوع واحد، وجود خواهد داشـت:  

خصـوص موضـوع   . اصل نانوشته، حاصل از رويه و عملكـرد دولـت و ملّـت در    2اساسي رسمي؛ 
  ).59 ،:1384واحد (تيال، 

  
  گيري   نتيجه

توجهي به موضوع نبـوده  ، نشانه غفلت و يا بي58عدم ذكر بازنگري در قانون اساسي مصوب 
هـا و هـوي و   ها و بحراناست، بلكه بيشتر به اين خاطر بوده كه قانون اساسي را از دست طوفان

رعت عمل در تدوين و تصويب قانون اساسي هاي مخالف حفظ كنند. به دليل سهاي گروههوس
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توانست بدون اشكال و ايـراد  و عدم تجربه حكومتي و شرايط خاص زمان انقالب، اين قانون نمي
اي از اشـكاالت إجرائـي در قـانون اساسـي، ضـرورت تجديـدنظر و       باشد، و با آشكار شدن پـاره 

ف مسئوالن و عدم تجربـه علمـي و   كرد كه به دليل جنگ و اختالها را اقتضاء ميبازنگري در آن
سال به تأخير افتاد؛ با فرمان 10عملي، بستر مساعد و مستعد براي اين امر فراهم نشد و بازنگري 

امام خميني (ره) و ايجاد تغييراتي در اصول رهبري (حذف شـرط مرجعيـت و شـوراي رهبـري، و     
ت وزيري) و قضـائيه (حـذف   افزايش  اختيارات وي) و تمركز در دو قوه مجريه (حذف پست نخس

شوراي عالي قضائي) و ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب روش بازنگري در قـانون  
  اساسي و برخي تغييرات ديگر، اين مشكالت حل و فصل شد. 

آور لـزام اتوانـد  تواند پيشنهاد بازنگري را مطرح سازد، زيرا چنين پيشنهادي نمـي هركسي نمي
آور است كه توسط باالترين مقام انجام گيـرد، از ايـن رو پيشـنهاد بـه     إلزام باشد، بلكه پيشنهادي

ترين مقام در جمهوري اسالمي ايران است محول شـده، و ماننـد پيشـنهادهاي    رهبري، كه عالي
دولت در لوايح ارائه شده به مجلس، بررسي آن الزامي است و احتياج به تصـويب مقـام يـا نهـاد     

نه تنها موجب تزلزل و عدم ثبات در جامعـه و قـانون نشـد، بلكـه بـا خلـق       ديگر ندارد. بازنگري 
ي سـازندگي انقـالب، موجـب پويـايي و     هاي مثبـت و روحيـه   شرايط جديد و آشكار كردن چهره
  هاي انقالب هموار كرد.  يابي به آرمانپيشرفت جامعه و راه را براي دست
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