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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358
دولت جمهوری اسالمی ایران، اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی 
مصوب ۱۳۵۸ را که شورای بازنگری قانون اساسی به موجب فرمان مورخ 4 
اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقالب جهانی اسالم و 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت آیه اهلل العظمی امام خمینی )قدس 
سره الشریف( در چهل و هشت اصل مدون و چند تتمیم و توضیح در جلسات 
مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری 
شمسی به طور نهایی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجالس خود 
به تصویب نهایی رسانده و مقام معظم رهبری آن را تأیید و امضا فرموده و 
جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد 
و شصت و هشت به دولت ابالغ کرده اند به شرح زیر به همه پرسی می گذارد:
ماده 1- در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری 
اسالمی«  شورای  »مجلس  به  ملی«  شورای  »مجلس  عبارت  ایران،  اسالمی 

تغییر می یابد.
ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم، به »ریاست جمهوری و وزرا« تبدیل 
گردد و عنوان »مبحث سوم« همین فصل، قبل از اصل یک صد و چهل و سوم، 
به »مبحث دوم« تغییر یابد و عنوان »مبحث دوم، نخست وزیر و وزرا« )قبل 
از اصل یک صد و سی و سوم( حذف گردد و عنوان »فصل دوازدهم، رسانه 
های گروهی« به »فصل دوازدهم، صدا و سیما« تغییر یابد و قبل از اصل یک 
صد و هفتاد و ششم، عنوان »فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی« و قبل 
از اصل یک صد و هفتاد و هفتم، عنوان »فصل چهاردهم، بازنگری در قانون 
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اساسی« افزوده گردد.
ماده 3- اصول ۵، ۵۷، ۶0، ۶4، ۶۹، ۷0، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱0۷، 
 ،۱۳0 ،۱۲۸ ،۱۲۷ ،۱۲۶ ،۱۲4 ،۱۲۲ ،۱۲۱ ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۱۱0 ،۱0۹ ،۱0۸
 ،۱۵۸ ،۱۵۷ ،۱4۲ ،۱4۱ ،۱40 ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۱
۱۶0، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶4، ۱۷۳، ۱۷4، ۱۷۵ اصالح می شود و تغییر و تتمیم می 
یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می گیرد و اصول ۱۷۶ 
و ۱۷۷ نیز به قانون ا ساسی اضافه می شود و کلیه اصالحات و تغییرات و جابه 
جایی ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون به شرح زیر، تصویب می گردد 

]مصوبات مذکور در متن قانون اساسی اعمال شده اند[.

تجدیدنظر شورای بازنگری در مورد 
قانون اساسی مورخ 1368/5/24

دولت محترم جمهوری اسالمی 
ایران  بدین وسیله متن تجدیدنظر شده قانون اساسی جمهوری اسالمی 
که به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی تصویب گشته و طبق اعالم شورای 
محترم نگهبان در همه پرسی مورخ ۱۳۶۸/۵/۶ به قبول و تأیید ملت ایران نائل 
گردیده است برابر اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ابالغ می گردد. 
سید علی خامنه ای
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الناس  لیقوم  المیزان  و  الکتاب  معهم  انزلنا  و  بالبینات  رسلنا  ارسلنا  لقد 

بالقسط ]حدید، ۲۵[

      مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، 
بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است که  ایران  اقتصادی جامعه  سیاسی و 
اسالمی  عظیم  انقالب  ماهیت  می باشد.  اسالمی  امت  قلبی  خواست  انعکاس 
ایران و روند   مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع 
و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص 
کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن 

را می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقالب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر، 
از نهضت  از گذر  ایران پس  مکتبی و اسالمی بودن آن است. ملت مسلمان 
ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، به این تجربه 
نهضت ها  این  موفقیت  عدم  و مشخص  اساسی  علت  که  یافت  گرانبار دست 
فکری  خط  اخیر،  نهضت های  در  گرچه  است.  بوده  مبارزات  نبودن  مکتبی 
اسالمی و رهبری روحانیت مبارز، سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی 
به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسالمی، جنبش ها به سرعت 
به رکورد کشانده شد. از این جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر 
نهضت  پیگیری خط  ضرورت  خمینی  امام  العظمی  اهلل  آیت  تقلید، حضرت 
اصیل مکتبی و اسالمی را دریافت و این بار، روحانیت مبارز کشور که همواره 
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در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با 
رهبری ایشان، تحرک نوینی یافت. )آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار 
و یک  با هزار و سیصد و چهل  برابر  و دو هجری قمری  و سیصد و هشتاد 

هجری شمسی می باشد(.
طليعه نهضت: اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی 
»انقالب سفید« که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم 
وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود، عامل 
حرکت یک پارچه ملت گشت و متعاقب آن انقالب عظیم و خونبار امت اسالمی 
و  قیام شکوهمند  این  آغاز شکوفایی  نقطه  در خردادماه 4۲ که در حقیقت 
گسترده بود، مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسالمی، تثبیت و مستحکم نمود 
و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتوالسیون 
)مصونیت مستشاران آمریکایی(، پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار 
یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز، راه خود 

را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام، ادامه دادند.
حوزه های  مسجد،  سنگر  در  جامعه  مسئول  و  آگاه  قشر  میان  این  در 
علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقالبی و پربار اسالم، تالش 
و  مبارزاتی  هوشیاری  و  آگاهی  سطح  بردن  باال  در  را  بخشی  ثمر  و  پی گیر 
اسالمی  نهضت  سرکوبی  که  استبداد  رژیم  کرد.  آغاز  مسلمان،  ملت  مکتبی 
را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پرخروش انقالب 
از خشم  اقدامات ددمنشانه جهت رهایی  ترین  به مذبوحانه  بود،  نموده  آغاز 
انقالبی مردم دست زد و در این میان، جوخه های اعدام، شکنجه های قرون 
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وسطایی و زندان های درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم 
راسخ خود به ادامه مبارزه، می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان 
که سحرگاهان در میدان های تیر، فریاد »اهلل اکبر« سر می دادند یا در میان 
کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند، انقالب اسالمی را تداوم 
بخشید. بیانیه ها و پیام های پی درپی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و 

عزم امت اسالمی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
      حکومت اسالمی: طرح حکومت اسالمی بر پایه والیت فقیه که در اوج 
خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص 
و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی 
اسالم را گشود که تالش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور، 

فشرده تر ساخت.
در چنین خطی، نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم 
مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به 
وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیان های حاکمیت رژیم 
را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و 
اختناق و به اصطالح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش 
دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت 
برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و 

یک پارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت: انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه 
امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم، این حرکت را سریع تر 
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نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن 
آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن، 
خاموش کند اما این خود، خون بیشتری در رگ های انقالب جاری ساخت و 
انقالب،  بود شهدای  یاد  انقالب در هفتم ها و چهلم های  طپش های پی درپی 
در  نهضت،  این  به  فزون تری  هر چه  و  یک پارچه   و جوشش  گرمی  و  حیات 
سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم، تمامی سازمان های 
کشور با اعتصاب یک پارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی، در سقوط رژیم 
استبدادی مشارکت فعاالنه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه 
اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین 
کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد 
بزرگ، حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هایی از آن نوع که مادری را 
با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان 
می داد، بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

اندی مبارزه  از یک سال و  انقالب پس  بهایی که ملت پرداخت: نهال 
مستمر و پیگیر، با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی 
و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای 
»استقالل،آزادی، حکومت اسالمی« به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با 
تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز 
تمام  کوبیدن  به درهم  موفق  پیروزی رسید،  به  ملت  فداکاری  نیز  و  نهضت 
محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود، سرفصل 

جدیدی بر انقالبات گسترده مردمی، در جهان شد.
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