
 تغییر قانون اساسی و پیامدهای آن

 عبداهللا شهبازی
 

جمهــوری آقــای  مقالــه حاضــر در فضــایی نگاشــته شــد کــه دوره دوم ریاســت 
جمهـوری    رسید و انتخابات جدید ریاسـت       اکبر هاشمی رفسنجانی به پایان می       علی

ــود ــان آندر . در راه ب ــور     نظریــه  زم ــه منظ ــی ب ــانون اساس ــر ق ــداوم تغیی ت
 هواداران متنفذی داشـت کـه بـه صـراحت نظـر             ای رفسنجانی جمهوری آق   ریاست

 مطلبـی بـود کـه در نشـریات آن روز در             اولـین ایـن مقالـه     . کردند  میخود را بیان    
 24شـنبه  ( ارگرکـ ار و کـ روزنامـه  مخالفت با تغییر قانون اساسـی منتشـر شـد و در      

 . به چاپ رسید) 10، ص 1375شهریور 
 

تـداوم  منظـور     بههاجرانی بحث تغییر قانون اساسی را       تر عطاء اهللا م   کآقای د زمانی که   
نش سـخت  کنمود و لذا با وا هنگام می    شید، این نظر زود   کنونی پیش   کجمهوری    ریاست

ه تصـور   کـ بـود   ای    گونـه   بـه هـا    نشکوا. دفاع ماند   برخی محافل سیاسی مواجه شد و بی      
شـیدن ایـن   کد سربرن امـروزه شـاه  کلی. رفت بر این بحث مهم نقطه پایان نهاده شده    می

. متنفذ سیاسی هستیمهای    کانونه از سوی برخی     ک فرد،   کبحث، و این بار نه از سوی ی       
  . >ا باوقاةٌاالمور مرهون< هکند ک این پدیده بار دیگر ثابت می

ه بتوان ضرورت   کای نبود     درواقع، در آن زمان هنوز آرایش نیروهای سیاسی به گونه         
ه بـا   کـ رسـد     مـی نظـر     بهاحساس نمود، ولی امروزه     امًال  کیا عدم ضرورت این بحث را       

سیاسـی  هـای   کـانون روشـنی از احتمـاالت آتـی و پیامـدهای آن، برخـی       پیدایش سـایه  
تواند تداوم فرآیند رشد جامعه ما را تحقق بخشد           ه می کترین راهی     ترین و معتدل    معقول

اساسـی را   ر تغییـر قـانون  این امـ تأمین  اند و برای      نونی یافته کجمهوری    در تداوم ریاست  
  .اند ضرور شناخته
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نـونی،  کجمهـوری    رغم وحدت نظر در اصل تداوم ریاست        سیاسی، به های    کانوناین  
انـد بیشـتر      نون این دیدگاه را بیان داشته     که تا کهایی    ترین شخصیت   مهم. دست نیستند کی

ینـد  ضـرورت تـداوم فرآ  ” و “مصلحت حفظ اقتدار مدیریت اجرایـی نظـام  ”به دو اصل    
تـداوم بـی چـون و       بعضـاً   ه  کـ اند؛ هرچنـد       نظر داشته  “سازندگی و عدم گسست در آن     

ه کـ سـانی قـرار دارنـد    کدر سوی دیگر . پسندند نونی را نمیکهای    سیاستچرای برخی   
خواهند و هرگونه دگرگـونی در مـدیریت اجرایـی            تداوم تام و تمام وضع موجود را می       

تـوان در میـان    مـی تـر   بـیش  مـدافعین ایـن نظـر را   . نمایانند  این تداوم میشور را مخّلک
 .نونی یافتکهای باالیی و میانین قدرت اجرایی  الیه

ل کرا برانگیخت و دیدگاه مقـابلی را شـ        هایی    واکنشمطرح شدن این نظر، بار دیگر       
 فـرد در    که نباید به خاطر تداوم حضور ی      کانگارد    ه قانون اساسی را میثاق ملی می      کداد  
سیاسی متنـوعی تعلـق دارد   های    کانوناین نگرش به    . کردریه آن را سست     قوه مج  سأر
آنان در اصل عدم نیـاز بـه   . برخوردارنددی  جهای    تفاوتدر اهداف سیاسی از     بعضاً  ه  ک

اند، هرچنـد حـداقل سـه نـامزد متفـاوت را بـرای                تغییر قانون اساسی وحدت نظر یافته     
  .جمهوری مدنظر دارند تصدی مقام ریاست

 
نظری را در زمینه تغییر قـانون اساسـی         های    کنکاش توجه به اهمیت مسئله، برخی       با

 :مدهی معرض داوری قرار میدر 
ــن تصــوری  -1 ــای ــریم  ک ــان ب ــر گم ــامال خطاســت اگ ــارهکه ک ــام  ن ــری از مق گی

ـ   نارهکجمهوری به معنای      ریاست  شخصـیت مـوثر از حیـات سیاسـی و عـدم      کگیری ی
، صرفنظر از تصدی این یا      فرددر شرایط معینی    . اعی است او بر فرآیند اجتم   تأثیرگذاری  

  جریـان متنفـذ باشـد،   کننده یک تواند نه تنها پدیدآورنده و هدایت آن ِسمت رسمی، می

شـیائوپینگ در      نمونـه دن  . نـد کمتـأثر   ه حتی به تنهایی نیز فضای سیاسی را از خود           کبل
یـه،  کسـتان و تر   که، پا شـور همسـای   کها و احزاب سیاسی در دو         چین و برخی شخصیت   

  .گویای این امر است
وینسـتون      :دهـیم   این پدیده را در جامعه انگلستان سده بیستم مورد بررسی قرار مـی            

ه نقـش  کـ چرچیل، چهره نامدار سیاسـی جهـان در سـده بیسـتم، نمونـه بـارزی اسـت           
رغم ِسمت رسمی آنـان، نشـان          ملت، به  کهای برجسته را در حیات سیاسی ی        شخصیت

، زمـام دولـت   1945-1940 هـای  سـال چرچیل در دوران جنگ جهانی دوم، در        . هدد  می
از حـزب   سـت فـاحش حـزب او   کبریتانیا را به دست گرفت و در پایان جنگ در اثر ش

ار بـه   کـ  او به عنوان رهبر اپوزیسیون محافظـه      . گیری از قدرت شد     نارهکارگر مجبور به    ک
.  را نگاشـت  جهـانی دوم  جلدی جنگ 6یخ  فعالیت سیاسی ادامه داد و در این دوران تار        
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س أ سـالگی، بـار دیگـر در ر    77، در   1951تبـر   کبا دگرگونی فضای سیاسی داخلی، در ا      
 بـار   1955در  . دولت انگلیس قرار گرفت و تا هشتاد سالگی در این مسند قـرار داشـت              

ده ، چند ماه پیش از مرگ، به عنـوان نماینـ          1964رد ولی تا سال     کدیگر دولت او سقوط     
در تـاریخ بریتانیـا در سـده بیسـتم          . مجلس عـوام در صـحنه سیاسـت حضـور داشـت           

در ) ارگرکـ رهبر حزب (دونالد کرمزی م: توان یافت  های متعددی از این پدیده می       نمونه
هـای    سـال ولـی وی در     . ردکوتاهی بعد سقوط    کوزیری رسید و مدت        به نخست  1924
استانلی بالدوین، از   .  را به دست گرفت     دو دوره متوالی ریاست قوه مجریه      1929-1935

رد کـ وتـاهی بعـد سـقوط    ک به قدرت رسید ولی مدت    1923ار، در سال    ک حزب محافظه 
وزیر انگلیس بـود،       نخست 1929-1924بحرانی  های    سالاو در   . ولی باز به قدرت رسید    

و در دوران اخیر،    . س دولت قرار گرفت   أدر ر مجددًا   1937-1935 های  سالو سپس در    
 1976-1974 هـای   سالدر  مجددًا  ،  1970-1964 های  سالوزیر    ارولد ویلسون، نخست  ه

 .زمام دولت را به دست داشت
جمهـوری در   ه مبنای نظـری تحدیـد دوران ریاسـت   ک هایی ی از دغدغهکشاید ی -2

از ابقـای طـوالنی قـدرت در        قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت، نگرانی         
 تدریج  بهه  ک گروه بسته ذینفوذ بود؛ گروهی       کگیری ی   لکدست افراد معین و بدینسان ش     

انـات  کمنـدی از ام     شئون سیاسی و اقتصادی جامعه را در دست خـود گیـرد و بـا بهـره                
ه تـا آن  کـ شـورهایی بـود   ک  این اصل ملهم از تجربه    .  بدل شود  طبقه جدید  کدولتی به ی  

  .رآیند انقالب سیاسی را از سر گذرانیده بودندزمان ف
وتاه ک فرآیند   که در ی  کداد    های معاصر تا آن زمان نشان می        تجربه بسیاری از انقالب   

های قدرت سیاسی و اجرایی را در جریان انقـالب بـه دسـت               ه اهرم کسانی  کیا طوالنی   
. شـدند   ، بـدل مـی    ومتگرکاست ح ک ک گروه بسته، به ی    کخود به ی  تدریج    بهگرفتند،    می

ساالری دولتی و برخـورداری ایشـان از امتیـازات خـاص              پیوند مدیران سیاسی با دیوان    
گیری   آفرید و اینان، با بهره       را می  طبقه جدید  کهای پیدایش ی    زمینهتدریج    بهومتگران  کح

 ساختن وضع موجـود  “جاودان”ه در دست داشتند، در پی حفظ و        کمؤثری  های   از اهرم 
 کراتیکبورژوازی بورو شناسی سیاسی گاه از این گروه به عنوان           در جامعه . دآمدن  می بر

نـد و   ک دولتی ارتزاق مـی   ساالری    ل دیوان بقِِه از   کثروتی   گروه صاحب شود؛ یعنی     یاد می 
 این فرآیند در انقالب روسیه منجـر بـه پیـدایش       .منافع او در حفظ و ابقا این اقتدار است        

 شهرت یافت؛ یعنی گـروه اجتمـاعی   التوراکنومانه به ک شدگری  حکومتطبقه ممتاز و    
ارایی، همـاره در فهرسـت تصـدی مشـاغل      کـ ه، صرفنظر از لیاقت و      کای    خاص و بسته  

  .عالی اداری قرار داشت
ه کـ شـورهای جهـان سـوم،       کهـای     در انقالب . این امر مختص روسیه شوروی نبود     
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هـای   یز این فرآینـد اسـتحاله نظـام   تجربه آنان فراروی خبرگان هوشمند انقالب ما بود، ن  
جمـال عبدالناصـر بارهـا از       : شـد   انقالبی، صرفنظر از ماهیت این یا آن انقالب، دیده می         

و . رده بـود سـخن گفـت      کـ ودتای افسران آزاد در مصر رشد       که پس از    کی    طبقه جدید 
ن سـادات و درغلطیـد    انور  ه این گروه ممتاز و مقتدر جدید در شالوده صعود           کدانیم    می

شناس فرانسـوی، ایـن    انال، آفریقاکژان سور . تام و تمام مصر به دامان غرب قرار گرفت   
در گینه، مانند هر جای دیگـر، پـس از        < :دید  فرآیند را در گینه پس از استقالل چنین می        

ه در نظر وی رسیدن به مقامـات عـالی          کرد  کرشد    بورژوازی جدید سریعًا   کاستقالل ی 
 سـمیر امـین نیـز       >.ستن برجای استعمارگران بیرون رانده شـده      نش:  معنا داشت  کتنها ی 

شـورهای  کهـای      در انحراف اهـداف انقـالب      >اسی جدید دولتی  رکبورو<بارها از نقش    
دولت انقالبی تانزانیا، در منشور معروف آروشـا،  زمانی که  . سخن گفته است  سوم  جهان  

اقتصـادی  مؤسسـات   عضویت صاحبان مشاغل عالی دولتی و اجرایی در هیئـت مـدیره             
 حقوق، بـیش  که ایشان حق دریافت بیش از ی   کرد و مقرر داشت     کخصوصی را ممنوع    

اقتصادی خصوصی را ندارند به این تجربه نظـر         های    فعالیتت در   ک خانه و مشار   کاز ی 
ت مسـئولین دولتـی و حزبـی در         کوتوره، رهبـر گینـه، مشـار      که سـ  کـ و زمـانی    . داشت

اقـدامات را   گونـه     ایـن و  کـرد   ا ممنـوع اعـالم      صنعتی و تجاری خصوصـی ر     مؤسسات  
شـاهد رشـد ایـن پدیـده و     قطعـًا   است نامید، >ه انقالبیه ناقض اخالق و تنّز کاعمالی  <

 .نگران خطرات آن برای سرنوشت جامعه خود بود
چنـد    گروه معین هر کهای مدیریت اجرایی در دست ی       بنابراین، تداوم طوالنی اهرم   

ه کـ ید آن را نادیده گرفت، ولی دارای مخاطراتی نیز هسـت           ه نبا کدارای محاسنی است،    
ه بتوانـد هـم تـداوم    کـ انیسـمی  کیافتن چنـان م  . شودباید در محاسبات سیاسی ملحوظ      

 بسته و تبدیل    “اِلیت” کگیری ی   لکند و هم پیامدهای منفی ش     کتأمین  تجربه مدیریت را    
ـ  کنری است   م بر جامعه را از میان بردارد ه       ک حا “گروه نفوذ ” کآن به ی    نظـام  که باید ی

ه از ایـن تجربـه سـخن    کـ طبیعی است زمانی . سیاسی زنده و پویا از آن برخوردار باشد      
وارسـتگی و فسـادناپذیری   . نـداریم  گوییم به این یا آن شخصیت سیاسی معین نظـر  می

تواند و نبایـد مبنـای قاعـده و     های سیاسی، هرقدر بدان باور داشته باشیم، نمی      شخصیت
 .ار گیرداصل قر

ـ       -3  اصـل بایـد   کصرفنظر از شایستگی و وارستگی ایـن یـا آن فـرد، بـه عنـوان ی
 شود برای تغییـرات پسـین در    تواند سنتی جمهوری می  ه تمدید دوران ریاست   کپذیرفت  

س هـرم قـوه مجریـه؛ و ایـن     أ فرد در رکتداوم حضور دائمی ی  به منظور   قانون اساسی   
هـای    شخصـیت ه از   کـ هـا،     در برخی انقالب  . ته شود ه نباید ناچیز انگاش   کاحتمالی است   

مندی هرچه بیشتر     ت بهره ه در آغاز با نی    ک - سیاسی برجسته برخوردار بودند، این فرآیند     
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هـای    بـه پیـدایش پدیـده      -و صـالح انقالبـی بـود      فـرد     منحصـربه هـای     از نعمت چهـره   
  .العمر انجامید جمهوری مادام ناخوشایندی چون ریاست

 اصل نباید به شخصیت خـاص ایـن یـا آن رجـل منـزه و صـالح نظـر                     در تبیین این  
توانـد مـورد      ه در شـرایط خاصـی مـی       کـ  سـنت را دیـد       کریزی ی   ه باید پی  کداشت، بل 

ـ    ظاهرًا  تر محمد مصدق،    کدزمانی که   . برداری ناصالحان قرار گیرد     بهره  کبرای تحقـق ی
طـرح انحـالل    ) وات علیـه دولـت ا     کـ ردن دست دربار از تحری    کوتاه  ک(هدف پسندیده   

ی از مخـالفین سرسـخت او       کـ مجلس هفدهم از طریق رفرانـدوم را مطـرح سـاخت، ی           
رد مصـدق داشـت، نفـس    کـ بـر عمل  هکاشانی، عالوه بر انتقاداتی ک. اشانی بودکاهللا  آیت

شمرد  ای می   دانست و آن را حربه      رفراندوم را ناپسند می   در قانون از طریق     گذاری    بدعت
ه چنین شـد و قریـب بـه         کدیدیم  . آن به سود خویش بهره جوید     تواند از     س می که هر ک
 خود بهـره  “انقالب سفید” دهه بعد محمدرضا پهلوی از حربه رفراندوم برای تحقق         کی

 . برد
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