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و جمهوری اسالمی؛ بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی مشروطیت 

 8631امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مصوب 

 *مجیدی محمدرضا
 **بلباسی میثم

 چکیده

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به 

این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشرروطیت و مموروری   

برازنگری در   هو اینکه اگر بخواهیم دربرار  شکلی بوده است؟اسالمی به چه 

 ( ممووری اسالمی ایران2631برخی از اصول قانون اساسی فعلی )مصوب 

 سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختالفری امکان

هرای پرهوه ، حراکی از ان اسرت کره در قرانون       مومی خواهد شد؟ یافته

دلیل ملوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسری   اساسی مشروطه به

( ممووری اسالمی به دلیل فضا و شرایط ابتردای انقرالب و   2631)مصوب 

های سیاسی پس از انقالب، عمداً حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان

های اساسی مذکور در نظر گرفته نشده اصل بازنگری در هیچ کدام از قانون

حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسریر  است. با این 

مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در ممووری اسرالمی ایرران، پرس از    

( برا  211، اصرل برازنگری )اصرل    2631اصالحات قانون اساسری در سرال   

های خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگرر  شرایط، ضوابط و محدودیت

رسرد در  لحاظ گردیده است. همچنین به نظرر مری   در قانون اساسی مدید

توان از امکان یا امتناع بازنگری می 2631صورت بازنگری در قانون اساسی 
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در برخی از مسرالل اختالفری ماننرد نظرام ریاسرتی یرا پارلمرانی، مجمر          

تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شور و روستا، شرایط ریاست ممووری و 

تحلیلری و   - سخ به سرؤال مقالره از روش تطبیقری   غیره ... نام برد. برای پا

 شود.  ای بوره گرفته میتکنیک مطالعات کتابخانه

 واژگان کلیدی

 بازنگری، قانون اساسی، مشروطیت، ممووری اسالمی، امکان و امتناع.

 مقدمه  

 به عنوان یک سند ملی و مورد قبول جامعه شـناتته « قانون اساسی»به طور کلی در جوامع مختلف، 

هـای مختلـف، ایـن سـند بایـد از      شود. همچنین به دلیل اهمیت، کلیت و عمومیت آن برای زمانمی

داران به آسانی نتوانند آن را تغییر دهند. این در حالی اسـت کـه   استحکام کافی برتوردار باشد تا زمام

از دشواری زیادی  هاکنند و اصالح، نسخ و تغییر آنقوانین عادی متناسب با شرایط گوناگون تغییر می

برتوردار نیست. از طرف دیگر، عدم امکان هرگونه تغییر در قانون اساسی ممکن است مخـاطراتی در  

پذیری در مقابـل  های مختلف و عدم انعطافپی داشته باشد و گاه ملزم دانستن یک قانون برای نسل

جـب ناکـارایی و اتـتالل در    ها موبرتی شرایط پدید آمده در اجتماع، و عدم پذیرش نیازها و ضرورت

شود. از این رو، تعادل این دو امر سبب شده که عمالً با فرض قبول بـازنگری،  امور نظام حکومتی می

برای اصالح، تتمیم و تغییر در قانون اساسی شرایط و تمهیـدات تـاو و احیانـاً تشـریفات دشـواری      

 (. 903: 2930بینی شود )ملکوتیان و باباپور، پیش

پس از تــفکر مــعقوهنه و در     وب این است که روشی ایجاد شود تا براساس آن بتوانکمال مطل

در ایـن   به بـازنگری قـانون اساسـی اقـدام نمـود.       نسبت هستند،  آن نحالتی که اکثریت مردم تواها

(. بـا ایـن   232 - 231: 2933)هاشـمی،   از انعطاف و عـدم انـعطاف افراطی باید پرهیز شود صـورت،

( و 2931 - 2931تفاســیر، مقالــه حاضــر بــا توجــه بــه دهلمــین ســالگرد انقــالب اســالمی ایــران )

گذاری و مشروطیت کـه آاـاز حرکـت بـر     ( تأسیس نهاد قانون2123 - 2931صدودوازدهمین سال )

له بـازنگری در  مسئباشد؛ به دنبال این است که به صورت تطبیقی، قانون اساسی در کشور میمبنای 

جمهـوری اسـالمی ایـران را     2932و مصـوب   2932اسی مشروطیت، قانون اساسی مصوب قانون اس

جمهـوری اسـالمی    2932بررسی نماید. در تاتمه، امکان یا امتناع بازنگری در قانون اساسی مصوب 

ایران بررسی تواهد شد؛ بدین معنا که برتی از موضوعات قانون اساسی را که بر سـر آن صـحبت و   
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پـووهش حاضـر بـر اسـاس      بر نارسایی و لزوم بازنگری در آن، بیان تواهد شـد.  اتتالف است مبنی

 تحلیلی است. - تطبیقیای و بر اساس ماهیت و روش، هدف، کاربردی و توسعه

 . چارچوب مفهومی پژوهش8

 . تعریف قانون اساسی8-8

داران و دل زمـام متعـا   کننـده روابـط  ن هر کشور و تعیـین ئوبخش کـلیه امور و ش قانون اساسی انتظام

التزام عملی بـر اجـرای ایــن قــانون مهـم ابـواب و منافـذ         سیاسی اسـت. جامعه  یک  بردارانفرمان

نیـل بـه عـدالت سیاسـی و       آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تالش برای استبداد را مسدود،

قابـل    و شـکلی   دو جهت مادّی  ازو   قانون اساسی قانون عالی دولت بوده. نماید اجتماعی را فراهم می

 :  باشد توجه می

مادّی قانون اسـاسی عـبارت از مجموعه قواعـدی اسـت کـه بـر دولـت        از نظر مفهوم مادی:

و   حکومـت   امـر   تعدیل رابطه حکومت و مردم و نظارت فراگیر مــردم بــر    از  و در آن حاکمیت دارد،

برتری کامـل   ،از مندرجات قانون اساسی شود. گو میوتجامعه سـیاسی بـحث و گـف  تنظیم مهام امور

  ایـن قـانون    اینکـه   بـه   نظـر  است.  درک  و مقامات و قوانین به توبی قابل  ونئآن بر هـمه امـور و ش

ها را که آن صـالحیت  ها و نهادهایی اسـتمافوق تمام مقام لزوماً کند، مـی  مـشخص  ها راصالحیت

زیرا بــا نــقآ آن    قانون اساسی بردارد،  علیه  قدمی  نباید  براین هـیچ مـقام و نـهادیبنا اند. دارا شده

 .است  نموده  را مخدوش  تود  صالحیت  الواقع فی

هـا داشـته و   پیدایش قانون اساسی ممکن اسـت ریـشه در سـنت از نـظر آیینی، مفهوم آیینی:

ن اسـاسی انـگلستان با تمام محتوای تود به عنوان یک از قانو تدریج تاریخ بـه وجـود آمده باشد.  در

 جز کشور مذکور تقریبـاً ه ب اما در زمـان حـال، شود. یاد می  ایرمدوّن و اصطالحاً  قانون اساسی عرفی

 گـردد  مـی   که بـا آیـین و رویــه تـاو تـدوین    هستند،  قـانون اسـاسی مدوّن  کشورها دارای  تمامی

 (.239 - 231: 2933)هاشمی، 

 . تعریف بازنگری8-2

بازنگری مورد کنکاش قرار گیرد. در  ههای بازنگری قوانین اساسی باید مفهوم قوپیش از بررسی شیوه

بینـی  ها و فرآیندهای پیشبازنگری، قوۀ تجدیدنظر در قانون اساسی برابر روش هیک تعریف ساده قو

ه تنها نهاد مقبول به لحاظ حقوقی بـرای  شده توسط این قانون است. این بدان معنی است که این قو
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بازنگری یا تجدیدنظر عبـارت اسـت از   (. 202: 2923بازبینی یک قانون اساسی نوشته است )عباسی، 

آفـرین صـورت   حقوق، اصول قانون اساسی، مواد قانون عادی و یا قواعد نظـم  هتغییری که در اعالمی

ی و تغییرهـای قـانونی را تجدیـدنظر، اصـالح یـا      های حقـوق پذیرد. روند، شیوه و محتوای بازبینیمی

 (.32: 2921نامند )تلیلی، بازنگری می

 . علل و ضرورت بازنگری2

بـازنگری و   هکنندگان یک قانون اساسی باید به تجدیدنظر احتمالی اثر تود تصریح کـرده، قـو  تدوین

قانون اساسـی در مواقـع هزم   بینی کنند. نگنجاندن امر تجدیدنظر در دگونگی فعالیت آن را نیز پیش

گران برای همیشه مجبور به زنـدگی در دـاردوب یـک قـانون اساسـی      سبب تواهد شد که حکومت

باشند یا اینکه احتماهً از طریق زور با انجام کودتا، قانون اساسی را تغییر دهند. بنابراین قانون اساسی 

ناپـذیر بهتـرین   زیرا قانون اساسی بسیار انعطافهای قانونی مورد بازنگری قرار گیرد، باید از طریق راه

سازی هماهنگ -2بازنگری برای پاسخ دادن به دو ضرورت است:  هوجوه قوانگیزه برای کودتا است. 

پایداری نهادها، که در این باره شایسـته اسـت کـه     -1ها و نیازهای متغیر؛ های دولت با واقعیتبنیان

هـایی بـرای   غییر نشوند. به همین دهیل در قـانون اساسـی شـیوه   دم و مکرراً دستخوش تبه ها دمآن

 (. 203: 2923شوند )عباسی، نظر گنجانده میتجدید ههدایت قو

، ضرورت بازنگری در قـانون اساسـی را دنـین بیـان     استاد حـقوق اساسی ایران ابوالفضل قاضی،

ســاتته و پرداتــته افـراد و     ً اًعــمدت   هنجاریسایر قواعد   همانند  اساسی  قانون  که  از آنجا» کند:می

  اهصـول  وردهای بشری عــلی ادست تواند مدعی دوام و بقایی ابدی باشد. نمی های انسانی است،گروه

اساسـی نیـز ماننـد کلیـه       قـانون   متن تغییرند.  و نظر تجدید  کار  معرض تحول و دگرگونی و در آتر  در

ه در سطحی بـاهتر  بتال گوی نـیازهای مـقطعی جـوامع سیاسی است.های حقوقی پاسخگذاری  قاعده

 دوش بـا پویـایی،  و مقتضـیات هـم    از آنجا که نیازهـا  شوند. دیر حـاصل مـیدیربه و مقاطعی که االباً

بــا   بنـابراین قـانون اساسـی نیـز بــاید طــبعاً       شـوند،  تحوهت و تبدیالت درونی جامعه دگرگون می

  بـه  هـای نـوین باشـد.    پدیـده  هکننـد ات تود در جهت هماهنگی با شرایط مـنعکس اصالحات و تغییر

ی شکلی ماننـد  سقوانین اسا ن مانند قوانین اساسی عرفی،دلیـل اسـت که قوانین اساسی مدوّ  هـمین

منتهـای مراتـب نحـوه و تشـریفات تجدیـدنظر       اند. هرحال قـابل بـازنگری  به قوانین اساسی مـادی،

 پـذیر یـا نـرم و انعطـاف      لحاظ، قوانین اسـاسی را بـه انعطـاف   این  از کند. دیگری فرق میهرکدام با 

و   قدر متیقن اینکه هیچ کـدام از دو قــسم یــادشده هــمیشگی     اند. بندی کرده ناپذیر یا سخت طبقه 
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که متن مــصوب   تواند ادعای آن داشته باشد منشأ انسانی نمی  با  گذاریجاودانی نیستند و هیچ قانون

 (.41: 2912)قاضی، « اهبد ایرقابل تغییر تواند بودبردار نیست و الیوی تـدشه

له بئازنگری در قئانون اساسئی مشئروطیت و جمهئوری      بررسی تطبیقی مسئ  . 6

 اسالمی

 له بازنگری در قانون اساسی مشروطیتمس . 6-8

بـاقی مانـده، از شـهرتی متمـایز     « اساسی نامهنظام» همظفرالدین شاه بنا به امضایی که از او زیر برگ

نسبت به سایر پادشاهان قاجاریه برتوردار شده است، زیرا همین کار او، دولت و حکومت ایـران را در  

 2914برابر با دهارم ذیقعده سال  2123ماه درآورد. در هشتم دی« قانون اساسی»قلمرو دوّل صاحب 

مجلس شورای ملی توسط مظفرالـدین شـاه، ایـران    ویک اصل قانون اساسی مصوب با امضای پنجاه

کدام از مواد آن، اصلی قید نشـد کـه نشـان دهـد در دـه      صاحب حکومت مشروطه شد، ولی در هیچ

توان اقدام به بازنگری در مـتن قـانون اساسـی کـرد. مجلـس اول      ای میزمان، دگونه و به ده شیوه

مجلـس مسسسـان    هده و از این حیث، وجهـ گذاری که مأمور تدوین قانون اساسی مشروطیت شقانون

تجدیدنظر، آن را به کلی از  هنیز به تود گرفته بود، از بیم آنکه مبادا هواداران محمدعلی میرزا، به بهان

محتوای تود تالی کنند و به استبدادگرایی پیشین بازگردند، در این مـورد عمـداً سـکوت کـرده بـود.      

شروط شدن قدرت مستبدانه پادشاهان قاجار شد و تـرس و  پیروزی انقالب مشروطه باعث محدود و م

واهمه از بازگشت آن، حتی با توسل به اصول قانون اساسی، بیم فراگیری بود که انقالبیون پیروزمنـد  

بـازنگری بـه    هرا به واکنشی عقالیی وادار کرد که طی آن هیچ اصلی در قانون اساسی، سخن از شیو

بنـدی  تواستند این مولود جدیدالوهده را کـه هنـوز اسـتخوان   که نمیمیان نیاورد. علت اصلی آن بود 

پناه و ملجأ در مقابل پادشـاه مسـتبدی ماننـد محمـدعلی شـاه و دیگـر       قرو و محکمی نداشت، بی

دژتیمان استبداد قرار دهند. بنابراین، عالماً و عامداً دنین کاری را ترتیب دادنـد تـا دسـتاویزی بـرای     

(. 291 - 299: 2930اشد وگرنه در ضرورت انجام آن تردیدی نداشـتند )تلیلـی،   دربار مستبد وقت نب

 قانون اساسی مشروطه، هفت بار بازنگری شد ولی اساس آن برجا ماند. 

 (8631له بازنگری در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی )مصوب مس . 6-2

جمهـوری اسـالمی ایـران،     2932 نویس قانون اساسی)پیشنهادی مجلس تبرگان( پیش 2/19اصل 

هرگـاه مجلـس شـورای ملـی     »شد که به شرح زیـر بـود:   بازنگری در قانون اساسی می هشامل مقول
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توانـد بـا اکثریـت دو    تجدیدنظر یا تغییر در یک یا دند اصل از اصول قانون اساسی را هزم بداند مـی 

این مجلس مرکب از تعداد هفتـاد   سوم آراء و تأیید رهبری، تشکیل مجلس تبرگان را تصویب نماید.

شوند و اتتیـارات  دانان و مجتهدان در مسائل اسالمی است که از طرف مردم انتخاب مینفر از حقوق

آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصـمیمات آن بـا دو سـوم آراء معتبـر     

این حکم مستثنی است و قابل تجدیـدنظر  باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از می

 (.2191: 2934نام، )بی« باشدنمی

هایی )مانند گلزاده افوری، سـبحانی، آیتـف   برای تصویب اصل بازنگری مذکور، در مقابل دیدگاه

سبحانی و ...( که معتقد به وجود اصل بازنگری در قانون اساسی بودند و برتی این اصل را به همـراه  

ستثنائات پذیرا بودند؛ دیدگاه شهید بهشتی وجود داشت که حساسـیت اوضـاع سیاسـی    برتی قیود و ا

آیا واقعاً این اصل به طور کلـی ضـرورت دارد کـه    »گوید: دید. شهید بهشتی میابتدای انقالب را می

اصوهً من تودم با بودنش مخـالف هسـتم.   »ایشان افزود: «. تیر»که نمایندگان پاسخ دادند: « باشد؟

کـنم هـیچ   فکر باشند و به هر صورت مـن فکـر مـی   دانم که ده تعداد از دوستان با من همنمی البته

آقایـان توجـه ندارنـدق آقـاق یـک      »ایشان افزودند: «. داندلزومی ندارد و راه تجدیدنظر را تود ملت می

ه ایـن مبنـا   گیرد، حااش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی میقانونی که اعتبار قانونی و حقوقی

تواهد باشد. این مبنا اگر مجلس مسسسان است، مجلس مسسسـان؛ اگـر رفرانـدوم اسـت،     هر ده می

 هکننـد تواند نفـی گیرد هیچ وقت نمیرفراندوم؛ یک دیز که اعتبار قانونی تودش را از یک مبنایی می

(. 2194 - 2193: 2934نـام،  )بـی « اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد ... اصالً این محال است

این اصل پس از بحث و بررسی بسـیار نماینـدگان، نهایتـًا از لیسـت اصـول قـانون اساسـی مصـوب         

 حذف شد.2932

له تجدیـدنظر در قـانون اساسـی را بـه ابهـام      ، مسئ2932سال  بنابراین، تبرگان قانون اساسی در

ند. سکوت نخستین قانون اساسـی  گذراندند و یافتن راه حل قطعی را به رویدادهای روزگار محول کرد

جمهوری اسالمی درباره بود و نبود اصلی مبنی بر بازنگری، ناآگاهانه نبوده است؛ ولی عـواملی ماننـد   

جانبه نظام، ترس از وار عمل کردن، شرایط ناشی از عدم استقرار همهکار بودن، انقالبتوجهی، تازهبی

-گیری نادرست و قـدرت انون اساسی، واهمه از بهرهرجعت نیروهای رژیم پیشین با توسل به اصول ق

طلبانه برتی مقامات صاحب قدرت در جمهوری اسالمی از اصول قانون اساسی برای افزایش قـدرت،  

جانبـه نهادهـای نظـام،    های مسکد رهبر انقالب به استقرار سریع و همـه اندک بودن فرصت، و توصیه

 هقانون اساسی قید شود، افزون برآن که رهبـری ویـو   تجدیدنظر در ههمگی مانع از آن شدند که شیو

شد که همگان به جای اسـتناد بـه   ها سبب میگشایی بحرانامام تمینی و اقتدار عالی ایشان در گره
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وفصـل مشـکالت   های شخصیتی رهبر انقالب اسالمی در حـل های قانونی، به ویوگیها و روشرویه

های موجود در قانون اساسـی ایـران شـناتته شـده     ا و کاستیهامیدوار باشند. گرده برتی از نادرستی

بود، ولی وقوع جنگ عراق با ایران و پدید آمـدن فضـایی ملتهـب ناشـی از برتـی رویـدادها )ماننـد        

گرایانه( امکان بازنگری در قانون اساسـی را امـری ایرمعقـول جلـوه     طلبانه و فرقههای تجزیهحرکت

جنگ، دوران آرامشی پدید آمد که در آن بازنگری در قانون اساسی منطقی داد. اما با پایان گرفتن می

 (.201 - 209: 2921رسید )تلیلی، به نظر می

 ( 8631له بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی )مصوب مس . 6-6

در مـتن نهـایی قـانون اساسـی      تهیه شد،  2932نویس اولیه قانون اساسی که در سال   پیش برتالف

تـرتیبی پیـرامون پذیرش اصل بازنگری یـا دگـرگونی اصـول آن در آینـده حتـی بـه صـورت       2932

تصویب نرسید و حـذف    به  نویس اولیه اصلی تنظیم شده بود که در پیش بینی نشده بود. پیش محدود،

کـرد کـه در تصـوو ایـن     گرده شرایط زمانی انقالب دنین ایجاب می(. 213: 2933)هاشمی،  شد

توجهی به آن نبـوده اسـت، ولـی در    وت شود و در واقع عدم اشاره؛ افلت از موضوع و بیموضوع سک

ای گذرا و نیمه صریح به امر تجدیدنظر شده اسـت. در  عین حال در دند اصل به طور ضمنی و اشاره

جمهـوری  شـورای موقـت ریاسـت    هجمهور بر عهددر مدتی که وظایف رئیس»آمده است:  291اصل 

توان بـرای تجدیـدنظر   توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمینمیاست، دولت را 

گونه توان ایندر تود دارند نیز می 33، و 21، 3، 4از اشاراتی که اصول «. در قانون اساسی اقدام نمود

شد بـه  بازنگری ذکر نشده بود، ولی می هبا اینکه شیو 2932استنباط کرد که در قانون اساسی مصوب 

نوعی اقدام به بازنگری کرد. به عنوان مثال، اصل دوازدهم که دین رسمی ایران را اسـالم و مـذهب   

اهبد ایرقابـل تغییـر   این اصل الی»عشری را مذهب رسمی دانسته و متذکر شده بود که جعفری اثنی

نیـز امـور    مفهوم مخالف آن، این است که برتی اصول دیگر قابل تغییر هستند. اصـل ششـم  «. است

ذکر کرده بود که درتواست مراجعه به آراء عمـومی   33کشور را متکی به آراء عمومی دانسته و اصل 

ونهم نیز ذکر شده بود کـه در  باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در اصل پنجاه

-ومی از راه همـه مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکان مراجعه مستقیم بـه آراء عمـ  

  (.903: 2930پرسی وجود دارد )ملکوتیان و باباپور، 

 جمهوری اسالمی 1331. ضرورت و علل بازنگری درقانون اساسی مصوب 3-3-1

بر دهار علت ویوگی عمومی، اصـول عمـومی،    2932مایۀ بازنگری در قانون اساسی ایران در سال بن
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 شد:زا استوار های توجیهی و عوامل شتابویوگی

های ناشی از انقالب اسالمی به قانون اساسـی و کوشـش بـرای    انتقال پویایی ویژگی عمومی: 

 های آن.ها و نادرستیروزآمدسازی قانون اساسی با توجه به کاستی

افزون ساتتن اتتیارات هدایتی رهبری در رأس هرم قـدرت، تمرکـز قـدرت در     اصول عمومی: 

هـای  مندانـه آشـفتگی  فصل نهایی و قـانون -ومجریه، حل هگیری در قواجرا و مرکزگرایی تصمیم

های متمرکز و حمایـت از دو  گیریتر شدن تصمیممقننه، آسان و سریع هناشی از عدم توافق در قو

 قضائیه. هقوه در قو

نیاز به بازسازی پس از جنگ عراق با ایرن، نیاز به تمرکـز در تصـمیم و    های توجیهی:ویژگی 

گانـه، مالحظـه   وفصل سـریع و آسـان اتتالفـات قـوای سـه     بودن امور، حلاجرا و حذف شورایی 

 گذاری.مصلحت نظام و جامعه در امر قانون

اهلل منتظری از رهبـری آینـده نظـام سیاسـی ایـران، بیمـاری       گیری آیتکناره زا:عوامل شتاب 

آرامـش ناشـی از   هنگام ایشان، مناسـبت زمـانی و   العالج امام تمینی و واهمه از ارتحال نابهصعب

جانبـه در  همه هاول توسع هو پایان جنگ عراق و ایران، تهیه برنامه پنج سال 332 هنامپذیرش قطع

های مدیریتی و اجرایی بـرای تحقـق برنامـه، شـرایط سیاسـی و      ایران و نیاز به تمرکز در دستگاه

الیسـتی و فروپاشـی   اقتصادی جهانی ناشی از پیروزی اقتصاد بازار آزاد بـر اقتصـاد متمرکـز سوسی   

 (.203: 2921اتحاد جماهیر شوروی )تلیلی، 

 اصالح قانون اساسی جمهوری اسالمی درباره خمینی. نامه امام 3-3-2

سال از عمر انقالب اسالمی و ظهور و بروز برتی مشکالت، هم امام تمینی و هم  20پس از گذشت 

ت بازنگری در قـانون اساسـی را احسـاس    اندرکاران اجرایی، تقنینی و قضایی؛ ضروربسیاری از دست

اهلل جمهور وقت آیـت به رئیس 4/3/2932ای که در تاریخ کردند و به همین دلیل امام تمینی در نامه

 هاز آنجا که پس از کسـب ده سـال تجربـۀ عینـی و عملـی از ادار     »ای نوشتند، دنین فرمودند: تامنه

اند که ان نظام جمهوری اسالمی ایران بر این عقیدهاندرکاران و کارشناسکشور، اکثر مسئولین و دست

قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار توب و جاودانه است، دارای نقایص و اشـکاهتی اسـت   

که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقالب و عدم شناتت دقیق معضالت 

تتمیم قانون اساسـی پـس از یکـی دو     هولی توشبختانه مسئل اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید،

ناپـذیر جامعـۀ   سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقـایص آن یـک ضـرورت اجتنـاب    

هـا قبـل در فکـر    اسالمی و انقالبی ماست. من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی تود، از مـدت 
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گردید. اکنون هیئتی را برای رسیدگی بـه  از انجام آن می ام که جنگ و مسائل دیگر مانعحل آن بوده

شود، تأیید آن را که این امر مهم تعیین نمودم که پس از تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می

نفـره   13(. لـذا شـورای   939: 12: ج2912)تمینی، « به آراء عموم مردم شریف و عزیز است، بگذارند

نفر از سـوی مجلـس شـورای اسـالمی      3نفر آنان از سوی رهبری و  10بازنگری قانون اساسی )که 

جانبـه در قـانون   بـه طـور همـه    2932جلسه، از تاریخ هفتم اردیبهشـت   42تشکیل شده بودند( طی 

)شـورای   213اصل اصالح و تغییر صورت گرفـت و اصـول    43اساسی بازنگری کردند و مجموعاً در 

پرسـی ششـم   ون اساسی( نیز اضافه گردید و نتیجه امر در همه)بازنگری قان 211عالی امنیت ملی( و 

امام تمینی؛ ترکیب شـورای بـازنگری، تعیـین و     هبه تصویب ملت رسید. در واقع در نام 2932مرداد 

 مسائل مورد بحث مشخص شد. همحدود

 . محورهای بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی3-3-3

یـکی اتـذ مرجعیـت در   :داردوجود تفاوت  دند  شد  قانون اساسی اول با آن ده بازنگریدر  رهبری:

دیگری طرح صـفت اعلمیـت و مرجحـات    ، و حذف آن در بازنگری  اول  صفات رهبر در قانون اساسی

مرجعیـت بـه عنـوان یـک      ،اول  اساسـی   قانون  هـنگام تعدد واجدان شرایط در بازنگری. در  بـه  دیگر

  هـم  .صـرف نظـر شـد     آن  مطرح بود ولی در بازنگری به عللـی از  ،203ضـمن اصـل   در  زمشرط ه

 ،قـانون اساسـی اول نبـود     در  در بازنگری پذیرفته شد کـه  ،اعلمیت  ویوه  بـه ،مـرجحات همسئل  دنین

 مرجحـی بـود و    اکتفا به وصـف مرجعیـت کـه تـود      یکی  :توان دو علت بـرای ایـن امـر برشمردمی

کرد. از این رو نیـازی  واجدان شرایط را حل می  بودن  شورای رهبری کـه امـر متعدد  پذیرفتن  دیگری

در واقع، سه تغییر مهم در ارتباط با (. 12: 2913)مهریزی،  اعـلمیت دیـده نشد  قـبیل  به مرجحاتی از

دن رهبـری؛ دوم،  دار شـ حذف شرط مرجعیت برای عهدهیکی  در قانون اساسی ایجاد شد:« رهبری»

اتتیارات رهبری به شکل  هشورایی رهبری و انتخاب یک نفر به عنوان رهبر؛ سوم، توسع هحذف شیو

 وهیت مطلقه فقیه.

هـای عقالنـی بازسـازی و سـازندگی در     به دلیـل ضـرورت  مجریه:  هتمرکز در مدیریت قو

جمهـور و  د بـین رئـیس  های ناشی از وجـود اتتالفـات مهـم و متعـد    کشور، و همچنین به دلیل نزاع

وزیری محمدعلی رجـایی  صدر و نخستجمهوری ابوالحسن بنیوزیر )که از همان آااز ریاستنخست

های پس از آن هم تداوم یافته بود( و اتتالف بر سر تقسیم قدرت اجرایـی کـه از   پدید آمده و تا سال

گونـاگون از قـانون اساسـی را    هـای  تاست و موجبات برداشتهای قانون اساسی برمیابهام و کاستی

های اجرایی برطرف شود. به همین بستآورد، قوۀ مجریه نیازمند بازنگری اساسی بود تا بنفراهم می
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وزیـر از نظـام   مجریه مدیریت متمرکز پدید آیـد و بـا حـذف نخسـت     هدلیل، تصمیم گرفته شد در قو

رهبری باشد. با همین استدهل اتتیارات  جمهور و مقاممجریه تنها در اتتیار رئیس هاجرایی کشور، قو

بسـیار افـزون و در حقیقـت     2932جمهور نسبت به قانون اساسی مصوب سال های رئیسو مسئولیت

 جمهور محول شد.وزیر به رئیساتتیارات نخست

از آنجا که در فرهنگ سیاسی ایرانیان کار گروهی مبتنی بر تمرکز در مدیریت قوۀ قضائیه: 

گیری دموکراتیک شأنیت کمی داشـت، وجـود شـورای عـالی قضـایی و برتـری       صمیمها و تمشورت

شـد بـه   قضائیه می ههای قوقضائیه، موجب لُوث شدن مسئولیت ههای قوسازوکار اتفاق آرا در تصمیم

قضائیه را  ههای قوشورایی را حذف و تمام مسئولیت ههمین دلیل شورای بازنگری قانون اساسی شیو

 همجریـه و قـو   هگیری کرد و هم بتوان قول کرد تا هم بتوان با سرعت بیشتر تصمیمبه یک نفر محو

 مقننه را در دوران سازندگی مورد حمایت قرار داد.

مجمع تشخیص مصـلحت  افزودن نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوۀ مقننه: 

 2933بهمـن   وفصل اتتالفات میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبـان در  نظام که برای حل

پدید آمده بود، جایگاه قانونی در متن قانون اساسی نداشت. بنابراین، در جریان اصالح قانون اساسـی،  

تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اتتصاو یافت و در حقیقت از قـدرت   به نهاد تازه 221اصل 

 (.204 - 203: 2921شورای نگهبان اندکی کاسته شد )تلیلی، 

، سـازمان صداوسـیما تغییـر و    2932بـازنگری  در جریـان  اوسییما:  تمرکز مدیریت در صد

یس سازمان صداوسـیمای  ئنصب و عزل ر»گوید:  می 213 هتحوهت فراوانی داشت. اصل اصالح شد

یس ئـ جمهـور و ر   یسئـ جمهوری اسالمی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان ر

. به این ترتیب، ترکیب «قضاییه و مجلس شورای اسالمی، نظارت بر این سازمان را برعهده دارند ۀقو

ت امنایی، جای تـود را بـه مـدیریت متمرکـز داد. از     ئسیما ددار تغییر شد و مدیریت هیسازمان صداو

شـورای   تغییرات دیگر به وجود آمده، حذف شورای سرپرستی است؛ البته برتی از وظایف این شورا به

مقـام معظـم    هبـه عهـد   213یس سازمان صداوسیما نیز بر اسـاس اصـل   ئنظارت داده شد. انتخاب ر

  .(2932)اسفندیاری،  رهبری گذاشته شده است

جمهـوری   2932قـانون اساسـی    34در اصل تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی: 

نمایندگان  هعد»می دنین آمده است: اسالمی ایران، در ارتباط با تعداد نمایندگان مجلس شورای اسال

وهفتاد نفر است و پس از هر ده سـال در صـورت زیـاد شـدن جمعیـت       مجلس شورای ملی دویست

شود. زرتشـتیان   انتخابی به نسبت هر یکصدوپنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می هور در هر حوزکش
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و مسیحیان ارمنی  هیک نمایند موعاًنده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجیو کلیمیان هر کدام یک نما

-کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیـت  جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می

 .اضافی تواهنـد داشـت   هیک نمایند ،پس از هر ده سال به ازای هر یکصدوپنجاه هزار نفر اضافی ،ها 

تغییـر پیـدا    2932اما این اصل در بازنگری سال . «کند مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می

تصـویب  و  اعالم شـد هفتاد نفر و ی دویستنمایندگان مجلس شورای اسالم هعد کرد و بر اساس آن،

هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظـر گـرفتن عوامـل     2932پرسی سال  از تاریخ همهشد که 

 تواند اضافه شود. بنفر نماینده  10ها حداکثر انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن

در مـتن مصـوب قـانون    تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسیالمی:  

بـود. امـا در     آمــده   بـه میـان   «شورای ملی  مجلس»  جا صحبت ازدر همه 2932اسـاسی بـه سـال 

مجلس بـه میـان   بحث از تغییر نام  13/4/2933نوزدهم مذاکرات علنی مجلس شورا در تاریخ  ۀجلس

نام   تـغییر  طـرح  دوفـوریت ،در جلسه بیستم  مـلی به اسالمی تغییر یابد. هآمد و پیشنهاد شـد کـه واژ

های زیاد نام مجلـس  پس از بحث 92/4/33ویکم مـورخ  لس به تصویب رسید و در جلسه بیستمج

  (.231: 2913)تلیلی،  از مـلی بـه اسالمی تغییر یافت  شورا  

، یکـی از  2932در بازنگری قانون اساسی در سال اصل بازنگری در قانون اساسی:  ایجاد

بود که « اصل بازنگری قانون اساسی»( تحت عنوان 211) موارد بازنگری، ایجاد و اضافه شدن اصلی

اسالمی ایران، در موارد ضروری  بازنگری در قانون اساسی جمهوریدر فصل دهاردهم قرار داده شد. 

طـی   ،گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام    زیر انجام میبه ترتیب 

جمهور موارد اصالح یا تتمیم قـانون اساسـی را بـه شـورای بـازنگری قـانون       حکمی تطاب به رییس

 کنـد. مصـوبات   مـی   معین  را قانون  و شرایط آن  انتخاب  کار و کیفیت هشیو .نماید پیشنهاد می ،اساسی

  اکثریـت   تصـویب   بـه   آراء عمـومی   بـه   مراجعه  باید از طریق  رهبری  مقام  از تأیید و امضای  پسشورا 

 . برسد  پرسیدر همه  کنندگانشرکت  مطلق

و   جایگـاه اهمیـت   220در اصل  2932مـصوب   اسـاسی  قانون  درشورای عالی امنیت ملی: 

بینـی  پیش ،اجم نظامی از بیرون مرزهای کشورنقش شورای عالی دفاع در شرایط جنگی و احتمال ته

پـذیری    آمیز در قانون اساسی گذشته این بود که آسیب ابهام هو اعضای آن دقیقاً تعیین شده بود. نکت

هـای مهلـک بـر اسـتقالل کشـور در       از بعد نظامی نیست و همواره ممکن است ضربه  تنها  ،استقالل

  آمیز ابهام  وجود شورای امنیت کشور با بافت ضعیف و وظایف، با این حالوارد شود. های مختلف بـُعد

شورای  هاکنون هم به عنوان زیرمجموعشد و هم که قبل از بازنگری در وزارت کشور تشکیل می ،آن
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جانبه کشور که بسـی  همه  کند بـرای ایفای مـسئولیت سنگین تأمین امنیت عالی امنیت ملی کار مـی

از ایـن رو حـذف شـورای عـالی      ،رسید ای یک وزارتخانه است کافی به نـظر نمیه فراتر از مسئولیت

و حدود اتتیـارات    گردد  تری جایگزین آن کـه نهاد شامل  گـرفت  انـجام  دفاع در حقیقت به سبب آن

از تـمامیت ارضی و امنیـت     بیشتری را برعهده گیرد. از سوی دیگر تأمین اهداف دفاعی و پاسـداری 

توانسـت   نـمی  رهـبری  اجرایی است. گنجانیدن دنین مسئولیت اجرایی در وظایف  کامالً  امری  ،کشور

 (.121 - 122: 2924)اسالمی،  تـوجیه منطقی به همراه داشته باشد

 های بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی. محدودیت3-3-4

تـوان  هـایی نمـی  این نکته است که در ده زمینه هکنندترین بند اصل یکصدوهفتادوهفتم بیانانتهایی

ای است کـه حـق ورود بـه آن وجـود نـدارد و      ها از مناطق ممنوعهدست به بازنگری زد و این حیطه

های بازنگری به طور کلی بر سه نـوع  گونه تغییر و تجدیدنظری در آن مسموع نیست. محدودیتهیچ

وضاع و احـوال تـاو و محـدودیت زمـانی. دو     های موضوعی، محدودیت به دلیل ااست: محدودیت

مورد نخست در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به کار رفته ولی از مورد سوم ذکری بـه میـان   

محتوای اصول قانون اساسی شامل موارد بر اساس اصل بازنگری،  (.294: 2920نیامده است )تلیلی، 

 :گیرندنمینگری قرار باز مـوضوع ،ثابت و تغییرنـاپذیر زیـر

 مقرررات  و قروانین  هکلی ابتنای و نظام بودن اسالمی به اصول، مربوط محتوای»

 و ایرران  اسرالمی   مموروری  اهداف و ایرمانی های پایه و  اسالمی  موازین  براساس

 بره  کشرور  امرور  هادار نیر   و است امامت و امر والیت و حکومت بودن ممووری

 (.211)اصل  «است تغییرناپذیر  ایران رسمی مذهب و دین و عمومی اراء اتکای

. امکئئان یئئا امتنئئاع بئئازنگری در برخئئی از اصئئول قئئانون اساسئئی مصئئوب      4

 ج.ا.ایران8631

سال از اولـین   13ایران و  جمهوری اسالمی سال از تصویب قانون اساسی حدود دهلپس از گذشت 

بـار دیگـر افکـار عمـومی متوجـه       ؛تغییر این قانون مطرح شد ههایی که اتیراً دربار بازنگری، با بحث

بینـی   بـا وجـود پـیش   اند. های موجود در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شدهنواقص و نارسایی

بیه بود. ، تغییر قانون اساسی بیشتر به یک تابو ش20و  10 هاما در ده ؛اصل بازنگری در قانون اساسی

سـای قـوا   ؤباب بحث در این تصوو باز شده اسـت و ر  ،له توسط رهبریئامروز اما پس از طرح مس

تـی بـرای   ئمحمدهقان، از تشـکیل هی  ؛مجلس هت رئیسئدهند و یکی از اعضای هی آن نظر می هدربار
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دهـد و موضـوعات مختلفـی را ماننـد: تحـزب،       بررسی اصول قانون اساسی جهت بازنگری تبـر مـی  

قضـائیه را   هارلمانی یا ریاستی بودن آن و حتی اصالح ساتتار قـو ایرادات ساتتاری در شکل نظام و پ

وحی مُنزل  2932در واقع، باید گفت که قانون اساسی مصوب  (.21: 2930باقی، ) داند قابل بحث می

سال از اولین بازنگری، در صورت لزوم و برای کارآمـدتر شـدن نظـام، راه     13نیست و پس از گذشت 

؛ زیرا نظام جمهوری اسالمی ددار تصلب ساتتاری نیست. بنابراین در ایـن  برای بازنگری هموار است

جمهـوری اسـالمی    2932قسمت از نوشتار حاضر، امکان یا امتناع بازنگری در قانون اساسی مصوب 

ایران بررسی تواهد شد؛ بدین معنا که برتی از موضوعات قانون اساسی را که بـه زعـم نویسـندگان،    

 الف است مبنی بر نارسایی و لزوم بازنگری در آن، بیان تواهد شد.بر سر آن صحبت و اتت

 حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح قوای مجریه و قضائیهامکان یا امتناع تغییر . 4-8

مانـد و  های مختلف در کشورمان فقط اسم آن بـاقی مـی  دولت ۀبارها مشاهده شده است که از هیح

 مسـما اسـت؛  دهد و اسم هیحه بسیار بیهایش را تغییر اساسی میتبصرهمجلس تمام بندها و مواد و 

مشکل اساسی برای دولت و به افتد و ها بسیار اتفاق میدولت هدر مورد لوایح بودج این روند تصوصاً

در قانون اساسـی فعلـی بـه     گردد.میتبدیل  ،ترندگاهآ تود طبعاً هقضائیه که به شرایط زیرمجموع هقو

شـود کـه هـر    مجلس این حق را برای تود قائل می گذاری در تمام امور،مجلس در قانونلحاظ حق 

نوع تغییر ولو مخالف با اساس هیحه و روح آن را در متن بیاورد و ایـن امـر مخـالف اصـل بنیـادین      

 .تفکیک قوا است

 ارسال مصوبات کلیه نهادهای تقنینی برای شورای نگهبانامکان یا امتناع . 4-2

ـ با ن بدانیم که همین طور هـم هسـت،  نیورای نگهبان را ضامن اسالمی بودن قوااگر ش د مصـوبات  ی

-قانون تصویب مـی  ساًأ)در مواردی که ر تمام نهادهای تفنینی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام

ت أهیـ  شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی،     شـورای نگهبـان(،   کند نه در موارد اتتالفی بین مجلس و

شورای عالی امنیـت ملـی و شـورای عـالی فضـای       ی کشور و دیوان عدالت اداری،عمومی دیوان عال

ـ  مجازی برای تشخیص اسالمی بودن به شورای نگهبان قانون اساسی فرسـتاده شـود   ا در معنـای  وال 

 (.2934زاده، شوند )قاضیمی محسوبآن احکام ایرشرعی  ،فقهی

 نظام ریاستی یا نظام پارلمانیامکان یا امتناع . 4-6

گیری شـد  سازی و تصمیم، برای تمرکز امور در اجرا، تصمیم2932در بازنگری قانون اساسی در سال 
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تا تشتت در قدرت، اتالل در تسریع انجام امور و اتـالف منـابع بـه حـداقل برسـد. در نتیجـه پسـت        

که تر نقش نمادین داشت، افزایش یافت جمهوری، که پیشوزیری حذف شد و اتتیارات رئیسنخست

ریاستی سوق پیدا کرد، اما با وجود توفیق نسبی حاصل از به همین واسطه سیستم به سمت نظام نیمه

ریاستی حکایت از بروز مشکالتی از قبیـل گسـتردگی   ، تجربۀ نظام نیمه2932بازنگری قانون اساسی 

بیرونـی، مثـل   هـای  مقننه، در کنار زمینـه  همجریه و قو هجمهوری، اتتالفات قواتتیارات رئیس هحوز

-ها و نیز تحوهت کشورهای اسـالمی و جنـبش  گرایش به افزایش بیشتر نقش مردم در قلمرو نظریه

پارلمـانی  های اعتراضی در ارب، موجبات تغییر در ساتتار قانون اساسی و گرایش به سمت نظام نیمه

معظـم  خنان مقـام  سـ  (.13: 2931حسـینی و ابراهیمـی،   سازی کرد )علیقبلی را زمینه هرام تجرببه

تأسیس جمهوری  هگر آترین مرحله از حیات جمهوری دوم و طلیعتواند نشان رهبری در کرمانشاه می

عمـومی یافتـه تـا در     هبحث و بررسی در عرص هاجاز ،سوم باشد. این نظریه اکنون با سخنان رهبری

دانان مستقل است کـه بـه   وقای احتماهً دور مورد عمل قرار گیرد و این فرصتی مغتنم برای حق آینده

 (. 23: 2930)قودانی،  حقوق اساسی جمهوری اسالمی بپردازند  هبحث دربار

 حق دولت در تغییر لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیهامکان یا امتناع . 4-4

لـوایح تـود را بـه دولـت و     ، قوه قضائیه موظف شده است از طریق وزیر دادگستری ،در قانون اساسی

بایـد بـا امـور حقـوقی و قضـایی       که اساساً)قضائیه  هقو ۀدر این میان هیح مجلس برساند.سپس به 

 هـای تعـدیل  و جـرح  دسـتخوش  و ماندهای دولت میهای مدید در کمیسیونمدت( بیشتر آشنا باشد

له ئهـا بـه ایـن مسـ    ر این سالد قضائیه هقو مختلف رؤسای سوی از بارها .گرددمی ناصواب و صواب

 ده است و باید مورد تصریح در قانون اساسی جدید قرار بگیرد.اشاره ش

 (882)اصل  حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظامامکان یا امتناع تغییر در . 4-3

 2932مجمع تشخیص مصلحت که از ابداعات اصالحات قانون اساسـی   ،قانون اساسی 221در اصل 

امـا در   حل اتتالف بین مجلس و شورای نگهبـان.  است با دو وظیفه آمده است: مشاوره به رهبری و

ها وجـود نداشـته   نآنماید که هیچ اتتالفی هم در بسیاری از قوانین را راساً تصویب می ،عمل مجمع

جالب است که این قوانین دیگـر بـه    مجمع تود پیشنهاد داده است و تود تصویب کرده است. است.

جمهور نیز آن را ابـال   یسرئ و رودنمی اساسی قانون و شرع  شورای نگهبان برای بررسی مطابقت با

تیار تاین ا گردد.به روزنامه رسمی ابال  می( نه دبیر مجمع) کند و مستقیماً توسط دبیر کمیسیوننمی

-)قاضی اصالح شود تواندمیتالف قانون اساسی است و  به نظرقانونگذاری مستقیم در شرایط فعلی 
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 (.2934زاده، 

 جمهوریحق بانوان در شایستگی برای تصدی سمت ریاستیا امتناع امکان . 4-3

در قانون اساسی است که گروهی بـه   «رجال» هافتد بر سر کلمپایانی که هر دوره اتفاق میجدال بی

 آن اصـولی  تبـادر  وداند و گروهی به معنای عرفی روند که مردان را مخاطب میمعنای لغوی آن می

در واقـع، توجـه بـه ماهیـت و      .اسـت  مـرد  و زن از اعـم  حکـومتی  رگزارانکـا  معنای به که روندمی

جمهوری در قانون اساسی موجود، در بررسی مستندات و نصوو شرعی مـورد  های ریاستمحدودیت

جمهوری زنان بایسته و هزم است؛ توضیح آنکه لسان برتـی نصـوو و ادلـه    استناد مخالفان ریاست

-کنند تخصصاً بحث ریاسـت مستند بودن، آنچه را نفی و نهی میشرعی به نحوی است که بر فرض 

گیرد و لسان آن ادله هایی که در قانون اساسی دارد دربر نمیجمهوری زنان را با ماهیت و محدودیت

جمهـوری از جهـت   که گذشته از این، زنان برای تصدی ریاستشود. دنانشامل وضعیت موجود نمی

هیل مخالفان ناکافی است؛ درا که قـرآن و اسـناد شـرعی، زنـان را از     مبانی شرعی مانعی ندارند و د

سیاسی محروم نکرده است و بین زن و مرد در این موارد تفاوتی  - های اجتماعیمشارکت در صحنه

توانند در باهترین سطوح در ارکان های همین قانون اساسی موجود، زنان مینیست. بر اساس ظرفیت

(. 100: 2934اردکـانی و همکـاران،    افضـلی  مشارکت داشـته باشـند )ملـک   نظام جمهوری اسالمی 

 .امر مشخص شوداین برای همیشه تکلیف بار و یکباید  بنابراین

 دولتنظارت ریاست مجلس شورای اسالمی بر مصوبات امکان یا امتناع . 4-7

کدام در هیچ اًنظارت حقوقی رئیس مجلس شورای اسالمی بر مصوبات دولتی فرآیندی است که تقریب

از قوانین اساسی شناسایی نشده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصـوبات  

بـه اطـالع    ،زمان با ابال  جهت اجـرا دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات تود را هم

ها را برای تجدیـدنظر  ها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنرئیس مجلس برساند تا در صورتی که آن

که به بیان این فرآینـد   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران( 292و 23اصول ) به دولت ارسال کند.

مجلس شورای اسالمی ساکت هستند با ایـن حـال،    اند در رابطه با ضمانت اجرای نظر رئیسپرداتته

( 292و  23اجـرای اصـول )   هدر قانون نحـو  2912مجلس شورای اسالمی در اصالحاتی که در سال 

کـه  بینـی کـرد. حـال آن   قانون اساسی انجام داد، ضمانت اجرای الغای آثار مصـوبات دولتـی را پـیش   

( قانون اساسـی  219و  210) مغایر با اصول بینی دنین ضمانت اجراییطور که مطرح شد، پیشهمان

است. زیرا الغای آثار مصوبات دولتی صالحیتی است که قانون اساسی تنها در اتتیـار دیـوان عـدالت    

http://www.vekalatonline.ir/articles/4765/قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/
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اداری نهاده است و اعطای همان صالحیت به یک نهاد دیگر )رئیس مجلس شورای اسالمی( مغـایر  

 (.2934)محمدنواد،  قانونی مجلس است هایبا اصول تفسیر قانون اساسی و تروج از صالحیت

 (837صدور حکم کیفری )اصل امکان یا امتناع . 4-1

ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بـه رسـمیت شـناتته    اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

قانونی، قاضی موظف اسـت   قانون اساسی، در موارد تأل 231اصل  هشده است؛ اما با این وجود بر پای

ا به منابع یا فتاوای معتبر اسالمی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که بـا وجـود   ت

شود و شامل دعاوی کیفری نیز می 231و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن، آیا اصل  93اصل 

بـر  : سـت در این زمینه دهار دیـدگاه عمـده مطـرح گردیـده ا     یا تنها به دعاوی مدنی اتتصاو دارد؟

را مورد  231، اصل 93اتتصاو به دعاوی مدنی دارد؛ زیرا اصل  صرفاً 231اساس دیدگاه اول، اصل 

، دعاوی کیفری را نیز شامل است، ولی فقـط  231دیدگاه دوم، اصل  ۀتخصیص قرار داده است. بر پای

ـ  شـخیص  سـوم، اصـل مزبـور تنهـا مربـوط بـه ت       هقوانین کیفری شکلی و نه ماهوی. بر مبنای نظری

، عالوه 231انگاری و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه دهارم، اصل موضوعات کیفری است و نه جرم

-تواند بـر مبنـای آن، اقـدام بـه جـرم     شود و قاضی میبر دعاوی مدنی، شامل دعاوی کیفری نیز می

 قـانون  با اجز حقوق در اساسی قانون 231 (. در واقع، اصل33: 2920)هاشمی و کوشا،  انگاری نماید

  گیرد. قرار بازنگری مورد باید و دارد مغایرت ها مجازات

شئوراهای اسئالمی شئهر و    . امکان یا امتناع تغییر در قوانین )وظئایف و اختیئارات(   4-9

 روستا

های اسالمی اسـت، هرگونـه   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که به نوعی برگرفته شده از آموزه

کند و بر واگذاری سرنوشت مردم به تودشان تأکید شده است به طـوری  نفی میاستبداد و انحصار را 

لۀ ز اصول قانون اساسی به مسـئ ( ا203، 203، 204، 209، 201، 202، 200، 1، 3که نُه اصل )اصول 

شوراهای شهر و روستا اتتصاو پیدا کرده است. شوراهای اسالمی شهر به عنوان یکـی از نمادهـا و   

هـای بسـیار و   نشـیب بـا فـرازو   2911ندی، بعد از دند دهه سرانجام در اسفندماه مظاهر حقوق شهرو

اول بـا مشـکالت    ه... شـکل گرفـت، امـا طـی دور     تنگناهای سیاسی، اداری، مالی، فرهنگی و ایـره 

گریبان بود. گاه معضالت درونی و گاهی فرآیندهای بیرونی، گاهی تنگناهای قبل و  به فراوانی دست

هـای سیاسـی،   های ناشی از ساتتار مدیریت شهری و زمانی دالشفتن، زمانی دالشبعد از شکل گر

دنان در کشمکش مجادهت قـرار  ... این نهاد مردمی را آن اداری، سازمانی، حقوقی، اقتصادی و ایره
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 هنمون(. بنابراین، 31: 2924فرد، آمیز را به حداقل تنزل داد )صالحیداد که عمالً دستاوردهای موفقیت

 اساسـی  اشاره کرد فصل هفتم قانون باید در بازنگری قانون اساسی به آنرسد به نظر میکه  یدیگر

   .است

 (883شرایط رئیس جمهوری )اصل امکان یا امتناع تغییر در . 4-81

جـامع و مـانع    قانون اساسی، برتی از اصولجواد اطاعت استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که 

اهصل جمهوری از جمله ایرانییسئهای رقانون اساسی شرایط نامزد 223اصل نیستند. برای مثال در 

این شـرایط کـافی    تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و ... آمده است. اوهً ،بودن

باشد و به همـین دلیـل   ت میفاقد حداقل و حداکثر سن که یک شرط معمول در دنیا اس مثالً ؛نیست

سال نیز در این انتخابـات تـود را    10جوانان زیر  ضاًعکه ب شدهجمهوری مشاهده در انتخابات ریاست

نفـر در انتخابـات     200بیش از ها شده است ونام از آناند. وزارت کشور نیز مجبور به ثبتنامزد کرده

 مـثالً . کنندمیای  های شورای نگهبان را افسانه کنند و آمار ردصالحیتنویسی میجمهوری نامریاست

سـال در نظـر گرفتـه     93جمهوری را قانون اساسی آمریکا حداقل سن نامزدی برای انتخابات ریاست

آمده است شرایط قابل تفسـیری اسـت مثـل     223برتی از این شرایط که ذیل اصل همچنین  .است

برتی از مشکالت هم به تفسـیرهای ایرعلمـی از    از طرفی مدیر و مدبر بودن که مانع وجامع نیست.

 (.2939)اطاعت،  گرددقانون اساسی برمی

 (23تغییر در قوانین تحزب در ایران )اصل امکان یا امتناع . 4-88

ـ  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ، 13ت حاکمـه، در اصـل   عنوان میثاق قانونی جامعه با هیئ

ها را آزاد اعالم نموده اسـت. امـا   ی به رسمیت شناتته و فعالیت آناحزاب را به عنوان یک نهاد سیاس

هایی را به طور استثناء بیان داشـته و ایـن از لحـاظ حقـوقی بـه      ذیل اصل، با ذکر قیودی محدودیت

باشد، که مطابق این تفسیر معنای آزادی فعالیت احزاب جز در موارد استثنایی مذکور در ذیل اصل می

-باشد مگر در مواردی که قیود مذکور را نقآ کنند. علـی عملکرد و فعالیت احزاب میاصل بر آزادی 

گذاران عادی بدون توجه به این اصل مهم حقوقی، با توجه به شرایط تـاو  رام این موضوع، قانون

انـد. در  ای را بر روح حاکم بر قانون اساسـی تـرجیح داده  حاکم بر کشور، برداشت زمانی و مکانی ویوه

اقتصادی )اقتصـاد   -2توان به دهیل: نگاه کلی به وضعیت احزاب در نظام جمهوری اسالمی مییک 

هـای اسـتبدادی و مطلقـه، ناآگـاهی     ساتتاری )حکومت - علل تاریخی -1دولتی و وابسته به نفت(، 

-علل عملکردی )عملکرد احـزاب، دولـت   -4علل فرهنگی،  -9...(،  عمومی نسبت به نقش احزاب و
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...( در  علل حقوقی و قضائی )تعارض قانون احـزاب، ناپایـداری قـوانین انتخابـاتی و     -3...(،  ومردان 

مورد ناکارآمدی احزاب اشاره داشت. بنابراین، تغییر نگرش به نقش و کارکردهای احزاب و رفع موانـع  

-مـی  سازی در ایـن زمینـه  حقوقی و تصویب و اصالح قانون جدید احزاب در قانون اساسی و فرهنگ

نظـام جمهـوری    ههای مسثری در جهت برداشتن موانع موجـود بـر سـر راه احـزاب در آینـد     تواند گام

 (. 2: 2922اسالمی ایران باشد )نوروزی، 

فرآیند و قوانین انتخابئات در نماینئدگی مجلئس شئورای     امکان یا امتناع تغییر در . 4-82

 اسالمی

ایران بـه تـوبی نتوانسـته اعتمـاد مـردم را       هجامعانتخابات فرآیندی سنتی است که در شرایط امروز 

کسب کند، این اعتماد به تصوو در بین اقوام ایرفارس کمتر مشاهده شـده اسـت. رشـد نیازهـا و     

های امروز جامعه ایران نتوانسته با فرآیندهای سنتی به توبی کنار آید. بازنگری این فرآینـدها  تواسته

های نماینـدگی  ها و نحوۀ تعیین تعداد کرسیی انتخابیه استانهابا اجرای طرح شناورسازی مرز حوزه

شکند و مرزهای جدید را برحسب افـزایش جمعیـت   های انتخابیه فعلی را درهم میمربوطه، مرز حوزه

ها را های مجاور و تغییر آن نسبت به مبنای تعیین شده )تراز ملی(، مرزبندی جدید حوزهدر شهرستان

یابد و ضـمن  اساس تعداد نمایندگان، متناسب با میزان رشد جمعیت افزایش می کند. بر اینتعیین می

شـود. ایـن مسـئله سـبب     های آنان بهتر بـرآورده مـی  ایجاد حس اطمینان برای افراد جامعه، تواسته

هـای  شـود. شناورسـازی مـرز حـوزه    افزایش سطح اعتماد سیاسی و در نهایت سرمایه اجتمـاعی مـی  

ها و تعیین مرزهای جدید، نماینـدگان  اقوام ساکن در این حوزه هگرفتن جمعیت همانتخابیه و در نظر 

های تاو کند که این امر به بازتاب بهتر مسائل و تواستهآن منطقه را از دل همان اقوام انتخاب می

دهـد  شود و اعتماد سیاسی آنان را نسبت به دسـتگاه سیاسـی کشـور افـزایش مـی     آن اقوام منجر می

امروزه در کشورهای پیشرفته، با تـدوین و تصـویب قـوانین     (. 213- 290: 2931پرور، و گل)رضایی 

های نوین، فرصت و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن  انتخاباتیِ دقیق و جامع و به کار گرفتن روش

ت آزاد، را به شهروندان تود داده و راه را برای ورود نمایندگان حقیقی مردم به پارلمان در یک انتخابا

انـد. ایـن گونـه مجـالس نیـز در       هـای قـدرت، همـوار سـاتته    ها و گروه رقابتی و بدون دتالت دولت

هـا   با تصویب قوانین سودمند و نظارت مسثر بـر دولـت   ... کشورهایی دون انگلستان و فرانسه و ایره

اهم سـاتته و  مندانه و رفاه و آسایش عمومی را بـرای شـهروندان تـود فـر    امکان یک زندگی شرافت

 .(31: 2930)شکوهمند،  اند ها بسته قانونی را در ارکان دولت های فساد و بی دریچه
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 (44. امکان یا امتناع تغییر در ساختار اقتصادی جمهوری اسالمی ایران )اصل 4-86

ای فرمودنـد:  اهلل تامنـه در ارتباط با اهمیت مسائل اقتصـادی و جایگـاه آن در قـانون اساسـی، آیـت     

هایی که آن روز وجود  تود ما بر اثر نگاه، اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اوّل انقالب»

شود که اقتصاد منتقل بشود بـه مـردم و   داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حاه هرده تالش می

کـار درسـت    ریزیِ درست که تالف عدالت هم کاری انجـام نگیـرد،   داده بشود دست مردم، با برنامه

را ابال  کردیم که معنای آن همین بود کـه مـا    44های اصل رود؛ سخت است. ما سیاستپیش نمی

اقتصاد را از حالت دولتی بودن تارج کنیم. من برایشان شرح دادم که ما به دقدر ارز نیاز داریم و ایـن  

های به این شکلی که سیاست 44آید مگر اینکه ما این کار را بکنیم: اصل  امکان ندارد، به دست نمی

قوانین اساسـی تفصـیلی ممکـن    (. بنابراین، 13/22/2939ای، )تامنه« آن را ابال  کردیم عمل بشود

بینی شـده  های اقتصادی پیش مثال بارز آن هم سیاست .رو شوند ناکارآمدی روبه است در گذر زمان با

قانون اساسی فضای حاکم بر کشور و  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. در زمان تدوین

یعنی  ؛گفتمان انقالبی و از لحاظ اقتصادی گفتمان سوسیالیستی بود ،گفتمان اقتصادی حاکم بر کشور

در آن زمان مالکیت تصوصی دندان مورد اقبال نبـود و بـه تعبیـری دفـاع از مستضـعفین و بـدبینی       

به همین لحـاظ گفتمـان اقتصـادی     ،شدت داشتهای اقتصادی بسیار  داری و آزادی نسبت به سرمایه

که به قانون اساسی جمهوری اسالمی راه پیدا کـرد و بـه تعبیـری محتـوای کارکردهـای اقتصـادی       

بیش از سـه  بعد از گذشت  .گرایانه بودنوعی گفتمان دولت ،حکومت را در قانون اساسی مشخص کرد

گـو نیسـت بلکـه موجـب     گرا، نه تنها پاسـخ لتمتوجه شدند که اقتصاد دو زمامداران کشور متفقاً ،دهه

بایـد  بـه همـین لحـاظ     شـود.  می (اقتصاد ۀهم در پهن سیاست و ،هم در پهن)فسادهای بسیار بزرگ 

-یکـی از مهـم  این گفتمان متحول شده و تغییراتی در این زمینه اعمال شود و تا د وتصمیم گرفته ش

و از طریق  دیگر اصول قانون اساسی را صراحتاً قانون اساسی و 44که اصل  ترین راهکارها این است

 (.2939)گرجی،  بازنگری کنند 211اصل 

 گیرینتیجه

پرسی، به عنوان یک قانون برتر مورد اسـتفاده  اوهً، هر قانون اساسی پس از تدوین و تصویب در همه

سـی در آن  گیرد. اما ممکن است پس از گذشت دندین سال و دهـه از بکـارگیری قـانون اسا   قرار می

-تأثیر تغییر و تحوهت پیش آمده و پیدایش شرایط جدید، قانون اساسی موجـود پاسـخ  جامعه و تحت

تـأثیر  گوی نیازها و تحوهت جدید نباشد و ددار نارسایی، ابهام و ناکارآمـدی گـردد. بنـابراین، تحـت    
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مشـکالت و مسـائل    گـوی شرایط جدید، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد تـا بتوانـد پاسـخ   

رو باشد. بنابراین، تدوین و تصـویب اصـلی بـرای انجـام بـازنگری احتمـالی در قـانون اساسـی،         پیش

بـا امضـای مظفرالـدین     2123ثانیاً، در قانون اساسی مشروطیت که در سال  رسد.ضروری به نظر می

و دگـونگی آن اشـاره   کدام از مواد آن، اصلی که به بـازنگری و شـرایط   شاه به تصویب رسید در هیچ

کند، وجود نداشت. مجلس اول عصر مشروطیت، که وظیفۀ تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، از 

که مبادا محمدعلی شاه، به بهانۀ تجدیدنظر، آن را به کلی از محتوای تـود تـالی کننـد و بـه     بیم آن

ثالثاً، در عصر جمهـوری اسـالمی؛   استبدادگرایی پیشین بازگردند، در این مورد عمداً سکوت کرده بود. 

، مسألۀ تجدیدنظر در قانون اساسی را به ابهام گذرادنـد و یـافتن   2932تبرگان قانون اساسی در سال 

حل قطعی را به آینده موکول کردند. سکوت نخستین قانون اساسی جمهوری اسالمی درباره اصـل  راه

( جمهوری اسالمی بـه دلیـل   2932اسی )مصوب بازنگری، ناآگاهانه نبوده است. در واقع، در قانون اس

وار عمل کردن، شـرایط ناشـی از   کار بودن، انقالبتوجهی، تازهفضا و شرایط ابتدای انقالب )مانند بی

جانبه نظام، ترس از رجعت نیروهای رژیم پیشین با توسل به اصول قـانون اساسـی،   عدم استقرار همه

نه برتی مقامات صاحب قدرت از اصول قانون اساسی بـرای  طلباگیری نادرست و قدرتواهمه از بهره

جانبـه  های مسکد رهبر انقالب به اسـتقرار سـریع و همـه   افزایش قدرت، اندک بودن فرصت، و توصیه

های سیاسی پس از انقـالب، عمـداً اصـل    نهادهای نظام( و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفان

بازنگری در قانون اساسی ایـران در سـال    همایرابعاً، بن ته نشد.بازنگری، در قانون اساسی در نظر گرف

زا استوار شد. های توجیهی و عوامل شتاببر دهار علت ویوگی عمومی، اصول عمومی، ویوگی 2932

سال از عمر انقالب اسالمی و ظهور و بروز برتـی مشـکالت، هـم امـام      20بنابراین، پس از گذشت 

ین اجرایی، تقنینی و قضایی؛ ضـرورت بـازنگری در قـانون اساسـی را     تمینی و هم بسیاری از مسئول

جمهور وقت به رئیس 4/3/2932ای که در تاریخ احساس کردند و به همین دلیل امام تمینی در نامه

ای نوشتند، بر ضرورت بازنگری در قانون اساسی اشاره کردند که بر اساس آن مجموعـاً  اهلل تامنهآیت

)بـازنگری   211)شورای عالی امنیت ملـی( و   213تغییر صورت گرفت و اصول  اصل اصالح و 43در 

سـال از تصـویب قـانون     91پس از گذشـت   تامساً، قانون اساسی( نیز به قانون اساسی اضافه گردید.

های موجود نواقص و نارساییهایی که اتیراً درباره  سال از اولین بازنگری، با بحث 11اساسی ایران و 

یـا امتنـاع بـازنگری در قـانون      امکـان  ، نویسندگان بـه تغییر این قانون مطرح شداساسی و در قانون 

تـرین موضـوعات   جمهوری اسالمی ایران پرداتتند؛ بدین معنا که برتی از مهم 2932اساسی مصوب 

قانون اساسی را که به زعم نویسندگان، بر سر آن صحبت و اتتالف است مبنی بـر نارسـایی و لـزوم    

 لـوایح  تغییـر  در مجلـس  اتتیـارات  حدود» شود:ی در آن، مطرح شدند که شامل موارد زیر میبازنگر
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 یـا  ریاسـتی  نظام نگهبان، شورای برای تقنینی نهادهای کلیه مصوبات ارسال قضائیه، و مجریه قوای

 بـرای  شایسـتگی  در بـانوان  حق قضائیه، قوه سوی از ارسالی لوایح تغییر در دولت حق پارلمانی، نظام

 حـدود  دولـت،  مصـوبات  بـر  اسـالمی  شـورای  مجلس ریاست نظارت جمهوری،ریاست سمت تصدی

 روسـتا،  و شـهر  اسـالمی  کیفـری، شـوراهای   حکـم  صدور نظام، مصلحت تشخیص مجمع اتتیارات

 نماینـدگی  در انتخابـات  قـوانین  و فرآینـد  ایـران،  در تحـزب  وضـعیت  قوانین جمهوری،رئیس شرایط

 «.ایران اسالمی جمهوری اقتصادی ساتتار و اسالمی، شورای مجلس

 منابع و مآخذ

 با نحوه اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن آشناا شنو؛د   »(، 1931اسفندیاری، احساا،،    .1

 در:  دسترسیقابل  ،«ملی رسانه ساختار اصالح بهارستان در اند؛شه

http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=15447 
ساا  شتات ،    ، علام  سیاسای،  «رو؛کرد قانون اساسی به مقوله امایت»(، 1931اسالمی، علیرضا،   .2

 . 232-232، صص 1931، زمستا، 1شماره 

 کها،،  پایتخات  ،«نیسنتاد  مانع و جامع اساسی قانون اصول از برخی» (،1939  جماد، اطاعت، .9

 : در دسترسی قابل ،1939 آذر

http://etaat.ir/component/content/article/44-interview/255-1393-09-13-21-07-

30.html 

 .32، ص 1931، آذر 1۱شماره مهرنامه، سا  دو ،  ،«شد شکسته که تابو؛ی»(، 1931ری ،  م باقی، .1

جلاد، ههارا،،    1، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نها؛ی قانون اساسی(، 1921نا ،  بی .2

  اداره کل اممر فرشنگی و روابط عمممی مجلس شمرای اسالمی.

 .مردم آذربا؛جانبا بیانات در د؛دار ، ( 23/11/1939ای، سیدعلی،  خامنه .2

 اماا   آثاار  نتار  و هنظای   مؤسساه  ههارا،،  جلاد،  22 ،امنام  صنحیهه  (،19۱3  اهلل،خمینی، سایدرو   .۱

 (.ره خمینی

مشنروییت و جمهنوری   ؛سه مسأله بازنگری در دو قانون اساسی مقا»(، 19۱3خلیلی، محس،،   .3

 .132-191، صص 19۱3و بهار  19۱3، زمستا، 2و  2، متی،، سا  دو ، شماره «اسالمی ا؛ران

 خبرگنان  مجلنس  اساسی قانون بازنگری مسأله به ایمقا؛سه نگاهی»(، 1931  خلیلی، محسا،،  .3

 .111-111، صص 1931، زمستا، 19، سا  سم ، شماره متین، «8531 بازنگری شورای و 8531

http://etaat.ir/component/content/article/44-interview/255-1393-09-13-21-07-30.html
http://etaat.ir/component/content/article/44-interview/255-1393-09-13-21-07-30.html
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28974
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، «بازنگری قانون اساسی ا؛نران و تحنول کیهنی اقتندار سیاسنی     »(، 193۱،  خلیلی، محسا،  .11

 .113-3۱، صص 19ره ، شما193۱المللی، بهار شای سیاسی و بی،رشیافت

 سنلنات  بایادگذاری برای راهرو؛ی نقش در ملی شورای مجلس»(، 1931 خلیلی، محسا،،   .11

، 1931ضمیمه اسناد بهارساتا،، پاایی    ، «سی(اسا قانون تحول تار؛خ در بازنگری سومین) منلقه

 .122-191صص 

تأثیر بازنگری در فرآ؛اد مجلس شورای اسالمی بر »(، 1932پرور، مجیاد،   رضایی، سمده؛ گل .12

 .192-11۱، صص 1932، پایی  ۱2، مجلس و راشبرد، سا  بیست ، شماره «ارتقای سرما؛ه اجتماعی

 شماره ،دو  سا  مهرنامه، ،«است ضروری مؤسسان مجلس تأسیس» (،1931  عباس، شکمشمند، .19

  .32-31 ، صص1931 آذر ،1۱

-ها و تاگااها، راهکارها و توصیهشوراهای اسالمی شهر: چالش»(، 1931فرد، محماد،   صالحی .11

 .2۱-22، صص 1931، پایی  و زمستا، 11و  19، جستارشای شهرسازی، سا  چهار ، شماره «ها

وشفات ، شاماره   ، حقمق، سا  سی«های بازنگری در قانون اساسیشیوه»(، 1932عباسی، بیژ،،   .12

 .121-11۱، صص 1932، زمستا، 1

-ر؛اسنتی، نیمنه  چرا؛ی نوسان بین الگوهای نیمه»(، 1932،  علی ابراشیمی، ؛علی حسینی،علی .12

 ،ساا  او   ،المیشاای سیاسات اسا   پاژوش  ، «پارلمانی و پارلمانی در جمهوری اسالمی ا؛نران 

 .22-9۱صص  ،1932پایی   ،9شماره 

، مجلاه  «تنبیقنی  د؛ند  از و ماننو   مههنوم  سنیر  اساسی: قانون»(، 19۱1قاضی، ابمالفضال،    .1۱

 .۱3-23، صص 23، شماره 19۱1دانتکده حقمق و علم  سیاسی  دانتگاه ههرا،(، زمستا، 

هحلیلای خبار    -ساایت خباری   ،«اساسنی  قانون در اساسی نواقص» (،1931  حسی،، زاده، قاضی .13

  http://www.khabaronline.ir/detail/278499/weblog/hg          : در دسترسی آنالی،، قابل

شاماره  مهرناماه، ساا  دو ،    ،«جمهوری حقیقنی   جمهوری حقوقی»(، 1931،  محمد ،قمچانی .13

 .1۱-11، صص 1931، آذر 1۱

، بانک مقاالت حقامقی  «نقص در جا؛گاه اقتصاد در قانون اساسی» (،1939،  اکبرعلی، گرجی .21

 نتر عدالت، قابل دسترسی در: 

  http://nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-asasi/444 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/10651/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/23464/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/23464/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55124
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55124
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55124
http://www.mehrnameh.ir/article/2858/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A--%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-asasi/444
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 بنر  نظنارت  اعمنال  در مجلنس  رئیس صالحیت حقوقی بررسی» (،1931  پروی ، محمدنژاد، .21

 :در دسترسی قابل آنالی،، پرها  وکالت ،«دولت مصوبات

22.  http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=88483 

-ر؛اسنت »(، 1931فارد، عباداهلل؛ شاشامی، سایدمحمدعلی،      امیادی اردکانی، محس،؛ افضلیملک .29

های قانون اساسنی جمهنوری اسنالمی ا؛نران و اند؛شنه      جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت

 .211-132، صص 1931، بهار 11، مطالعات انقالب اسالمی، سا  دوازدش ، شماره «وال؛ت فقیه

-بازنگری قانون اساسی  تار؛خچه، ضرورت»(، 1931ملکمهیا،، مصطفی؛ باباپمر، محمدمهدی،   .21

، صاص  1931، پایی  9ویک ، شماره ، سیاست، سا  چهل«مادیگیری تا قانونها و فرآ؛اد شکل

912-913. 

حکممات  ، «صهات رهبری در بازنگری قنانون اساسنی )اعلمینت(   »(، 19۱2مهری ی، مهدی،   .22

 .92-13، صص 19۱2، پایی  9اسالمی، سا  دو ، شماره 

-نامه کارشناسی، پایا،جمهوری اسالمی ا؛ران جا؛گاه احزاب در نظام(، 1933نمروزی، امید،   .22

 اللهی  استاد راشنما(، ق ، پردیس ق  دانتگاه ههرا،.ارشد، حسی، رحمت

 اصنل  بنا  اساسی قانون 831 اصل تعارض بررسی» (،1931کمشا، جعفار،    سیدحسی،؛ شاشمی، .2۱

-23، صاص  1931 هابساتا،  ،22 شماره سا  شفت ، مفید، نامه ،«هامجازات و جرا؛م بودن قانونی

32. 

 جمهنوری  اساسنی  قانون بازنگری موضوعی و تنبیقی بررسی»(، 1923شاشمی، سیدمحمد،   .23

 . 223-121، صص 3 شماره ،1923 زمستا، و پایی  حقمقی، ، هحقیقات«ا؛ران اسالمی



 

 

 


