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 1مشارکت شهروندان در روند قانون گذاری 
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 چکیده

 فرهنگی، هایتفاوت و هانحله و مذاهب و شودمی یاد اسالم کلیت به آن از که است عقیده دارد، نقش شهروندی تحقق

 و فرد بین که است ایی رابطه شهروندی. ندارد آن عدم و شهروندی تحقق در نقشی آن مانند و خون و رنگ نژادی،

 مشارکت اساسا باشد می تکالیف و حقوق از وسیعی طیف برگیرنده در که است طرفه دو ایی رابطه و دارد وجود حکومت

 می شمار به خود اجتماعی و سیاسی زندگی سرنوشت تعیین در مردم حاکمیت حق مظهر مهمترین گذاری قانون در مردم

 باالدستی حقوقی اسناد از مشارکت این کلی استنباط امکان گرچه ایران در.  است برخوردار اهمیت از لحاظ بدین رود

 نحیف و ضعیف بسیار یا ندارد وجود ایران در محلی مقررات وضع در مشارکت از قسم این سازوکارهای اما دارد، وجود

 .است

 .واژگان کلیدی : شهروند ، قانون گذاری ، جنبه های حقوقی
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 مقدمه

 از وسیعی طیف برگیرنده در که است طرفه دو ایی رابطه و دارد وجود حکومت و فرد بین که است ایی رابطه شهروندی

 سرنوشت تعیین در مردم حاکمیت حق مظهر مهمترین گذاری قانون در مردم مشارکت اساسا باشد می تکالیف و حقوق

  موضوع این تبیین کلی طور به.  است برخوردار اهمیت از لحاظ بدین رود می شمار به خود اجتماعی و سیاسی زندگی

 صورت به قانون وضع در مردم مشارکت از گذاری قانون خاص منابع در محدودیت بدون که الئیک حقوقی نظام در

 نیست دشوار و پیچیده چندان ، دارند توجه امر این در موثر اجتماعی عوامل به و کنند می استفاده مستقیم غیر و مستقیم

 ثابت و خاص منابع دارای اساس این بر که ایران اسالمی جمهوری مانند مذهبی ویژگی واجد حکومتی های نظام در ولی

 قانون تصویب حال، عین در طریقی از و شود می برانگیز بحث و پیچیده ایی اندازه تا موضوع ، هستند گذاری قانون

 که اول مرجع است، مردم نظر مبین واسطه بدون دیگری و واسطه با یکی که گیرد، می صورت مرجعی دو از یکی توسط

 که است اسالمی شورای مجلس اساسی قانون دوم و شصت اصل تعبیر به شود می تصویب آن بوسیله قوانین معموالً

 .گردد می تشکیل شوند می انتخاب مخفی رأی با و مستقیم طور به که ملت نمایندگان

 مهم بسیار مسائل در اساسی قانون نهم و پنجاه اصل طبق که است مردم آراء به مستقیم مراجعه و پرسی همه دوم مرجع و

 و. گیرد می صورت طریق این از شده ذکر اصل آن در که ضوابطی با قانونگذاری فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی،

 جمهوری در شده مقرر ششم اصل در که است اساسی قانون ششم و پنجاه و هفتم ششم، اصول از گرفته نشأت امر این

 مجلس نمایندگان جمهور، رئیس انتخاب انتخابات، راه از شود اداره عمومی آرای اتکای به باید کشور امور ایران اسالمی

 می معین قانون این دیگر اصول در که مواردی در پرسی همه راه از یا ها این نظایر و شوراها اعضای اسالمی، شورای

 از را شوراها و اسالمی شورای مجلس مردم با مشاوره به امر قرآنی دستور به اشاره با نیز اساسی قانون هفتم اصل و گردد

 در ریشه گذاری مقررات روند در عمومی مشارکت موضوع.  است کرده اعالم کشور امور اداره و گیری تصمیم ارکان

 ساحت کنار در و است گذاشته سر پشت را زیادی تحوالت سرنوشت تعیین حق موضوع. دارد سرنوشت تعیین حق مفهوم

 به را مختلفی ابعاد تواند می سرنوشت تعیین حق.  است گرفته قرار زیادی توجه مورد محلی نیز و فراملی ساحت ملی،

 ساالری مردم در اولی ،اصل مستقیم صورت به مردم توسط حاکمیت حق اعمال و دموکراسی طرفی از. باشد داشته همراه

 ساالر نماینده دموکراسی تحمل جز ای چاره جمعیتی کثرت و جغرافیایی پراکندگی مخصوصا زیاد دالیل به ولی است

 ها نامه آیین و ها تصویبنامه وضع با و باشند می محلی حکومت در ساالر نماینده دموکراسی نماد شهر شوراهای. نیست

 متاثر مردم که است این مستلزم مشارکتی دموکراسی اصول که که معتقدند نویسندگان بیشتر. گیرد می تصمیم امور درباره

 سیاست آن که این از قبل نظراتشان که باشند این خواهان و بگیرند قرار آن مورد در مشورت مورد تقنینی پیشنهاد یک از
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 از جامعه در را ارزششان گیرند می قرار احترام مورد عموم توسط که قوانینی.  گیرد قرار بررسی مورد گردد وضع تقنینی

 درک از ناشی قوانین این. بگذارد اجرا به را همه احترام مورد قوانین که است آسانتر نیز حکومت برای و دهند نمی دست

 و منطقی فضایی وجود جمعی، وجدان این تشکیل برای الزم مقدمه البته که باشد می جمعی وجدان از قدرت صاحبان

 دولتی، مدیران چه اگر استدالل، این با. است زمامداران با و یکدیگر با شهروندان میان جانبه چند گفتگوهای در برابر

 داده قرار شناسایی مورد تصمیمات و فرآیندها اهداف، از تنوعی برای عمومی مشارکت ارزش جامعه رهبران و مقامات

 مختلف های تجربه کشورها. ندارند مطلوب نتایج به دستیابی برای مشارکت فرآیند طراحی در واحدی رویه آنها اما اند،

 مقررات وضع مرحله از است متصور گوناگون های حوزه در شهروندان مشارکت این. دارند شهروندان مشارکت مورد در

. الزامیست مقررات تصویب از پیش مرحله در مشورت کشورها از برخی در. امور بر نظارتی فرآیند تا و آن اجرای تا

 صفحات بر را قوانین نویس پیش تا سازد می ملزم را محلی های حکومت و دولتی ،نهادهای قانون مجارستان، در چنانکه

 .دهند قرار ضروری اسناد دیگر و نویس پیش مورد در اضافی توضیحات با همراه شان اینترنتی

 تعاریفـ 1

 تعریف حقوق شهروندیـ 1ـ1

روشن شدن مفردات، حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، پس از 

اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور، به طور یک سان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل، مکلف به 

 مساعدت مسؤوالنه در برابر جامعه سیاسی خود )دولت( هستند.

 ق شهروندی در نگاهی اجمالیعناصر حقو

 :حقوق مدنی

 آزادی و حقوق مشتق از آن، برابری و مساوات و...

 :حقوق سیاسی

 حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی اجتماعات، احزاب و...

 :حقوق اجتماعی

 حق برخورداری از فرصتهای برابر( عدالت)، حق کارکردن، تأمین اجتماعی، حق امنیت و...

 :فرهنگیحقوق 

 حق برخورداری از امکانات آموزشی به طور برابر، حق داشتن سنتها و شیوه زندگی متفاوت و...
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 :حقوق قضایی

 اصل براءت، ممنوعیت شکنجه، حق دفاع و دادرسی عادالنه، منع تبعید و بازداشت خودسرانه، حریم خصوصی و...

رسد تمامی اقسام ذکر شده در باب حقوق شهروندی، به یک حق باز گردد، یعنی حقوق مدنی که سه حق: حق به نظر می

دهند و سایر حقوق مطرح در باب شهروندی، های اصلی آن را تشکیل میآزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت، شاخه

 (.75: 1392گردد )پیام حوزه، میهریک، به یکی از این حقوق باز 

باشند و نیز مجموعه قواعدی حقوق شهروندی درواقع مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می

شود. بنابراین تعریف »حقوق شهروندی« یک مفهوم نسبتاً وسیعی کند گفته میکه بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می

باشد که چگونگی روابط مردم و دولت و مؤسسات ی و اجتماعی و فردی میاست که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصاد

نماید که منشعب از حقوق اساسی درچارچوب قانون اساسی شهری، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر راتنظیم می

 اطالقی روندیشه حقوق درواقع است. جامعه کالن بخش در هاانسان و افراد حقوق حفظ و رعایت بمنظور وکشور است 

 کند.می حکومت جامعه در آنان موقعیت بر که قواعدی مجموعه نیز و شهروندان به مربوط امتیازات مجموعه بر است عام

 عنوان تحت مفهومی از فراتر شود،می اطالق کنند،می زندگی جامعه در که افرادی تکتک به شهروند، یعنی حقوق این دارنده

 شدن، شناخته رسمیت به برای شرایطی وجود افراد، برای متمایز هاییموقعیت مراتب، سلهسل به اعتنای بدون تابعیت،

 وجود و شهروندان و جامعه دولت، بین چندسویه ایرابطه بر مبتنی مقابل در و خاص شوندگان حکومت و خاص حاکمانی

 کردن لحاظ با کشور یک شهروندان به که امتیازاتی و حقوق مجموعه دیگر عبارتی به فعاالنه. موقعیتی و مشارکت اخالق یک

 حقوقی نظام در شهروندان اجتماعی و فردی شخصیت رشد زمینه سازیفراهم برای تبعیض، منع و انسانی کرامت اصل دو

هدف غائی از برپایی نظام شهروندی تأمین سعادت برای همه مراحل  دارد. نام شهروندی حقوق گیرد،می تعلق کشور هر

اند. مثالً حق حیات و آزادی ازجمله حقوقی د. بدیهی است که تعدادی از این حقوق فطری و ذاتی بودهباشزندگی می

هستند که همیشه همراه انسان بوده و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست. اما مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما 

دادی وعرفی هستندکه در هر دوره زمانی بنا به اقتضائات یا حقوق تجارت و حق تعلیم و تربیت و.... ازجمله امور قرار

توان فرقی بین هیچ کدام از یابد؛ اماذکر این نکته حائز اهمیت است که از لحاظ رعایت و اجرای حقوق نمیروز تغییر می

اند حداقل هآنان قائل شد و باید تمامی حقوق بطور یکسان محترم شمرده شود. جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شد

ای به اقتضاء خود تالش کند تا این مطالب را هرچه حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعه

 (.15: 1390طباطبایی مؤتمنی، بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند )

 بندی کلی، حقوق شهروندیـ تقسیم2ـ1
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بندی کلی، حقوق شهروندی به سه گونه حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی نقسیم بندی تقسیمبراساس یک 

 گردد.می

شود. حقوق حقوق مدنی، شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد می

 مربوط به آزادی شامل این موارد است:

 ند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد.آزادی عملکرد فردی مان -1

 آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش -2

 آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی -3

 مانند آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی و صنعتی، آزادی کار و آزادی سندیکایی. های اقتصادی و اجتماعیآزادی -4

ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه

 وظیفه است.از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام

ترین تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. مهمحقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق میحقوق سیاسی: 

 حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت.

ندارد رفاه اقتصادی و امنیت مند شدن از یک حداقل استاحقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره

 شود. این حقوق شامل موارد ذیل است:شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میمربوط می

های مادی و درآمدی مانند تأمین مسکن، تأمین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل حمایت -

 .سرپرستی، حوادث و سوانح(رت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بیدستمزد، تأمین اجتماعی )در صو

 برخورداری از آموزش و پرورش رایگان -

های پزشکی و برخورداری برخورداری از بهداشت و درمان، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت -

 های درمانی همگانیاز بیمه

 (.54: 1390انند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه )جعفری، های قضایی، محمایت -

 یافته های تحقیق

 گذاری نظام جمهوری اسالمی ایرانمشارکت غیرمستقیم)مجلس( مردم در قانون ـ2

نمایندگان منتخب قانون اساسی اعمال اصلی قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است که از  58به موجب اصل 

شود و بنابراین مردم به صورت غیرمستقیم و از طریق مجلس شورای اسالمی در این فرآیند اصلی مردم تشکیل می

ترین شیوه شود مهمگذاری که از مظاهر دموکراسی غیرمستقیم محسوب میکنند. این شیوه قانونگذاری مشارکت میقانون
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ی رایج در دنیاست و سابقه پذیرش آن در ایران به انقالب مشروطیت و تصویب های حکومتگذاری در تمام نظامقانون

 های متضاد موافق و مخالف از سوی علمای آن عصر مواجه شد.گردد که با واکنشقانون اساسی آن برمی

لی آید و لذا به رغم تجعنوان مظهر قوه مقننه یکی از ارکان رسمی حکومت به حساب میمجلس شورای اسالمی به

گنجد. و در این گفتار به بررسی عوامل اجتماعی گذاری در چارچوب بحث ما نمیمشارکت غیرمستقیم مردم در قانون

 کنیم.کنند بسنده میگذاری که زمینه مشارکت مردم در این فرآیند را فراهم میموثر بر قانون

 اختیارات شوراهای اسالمی کشور در زمینه تدوین و تکوین قانون ـ 1ـ2

به موجب اصل هفتم قانون اساسی طبق دستور قرآن کریم »و امرهم شوری بینهم« و »شاورهم فی االمر« شوراهای 

گیری و اداره امور کشورند که اسالمی کشوری شامل شورای استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا از ارکان تصمیم

شوند. حدود اختیارات و ی با انتخاب مردم تشکیل میبراساس اصل عدم تمرکز جغرافیایی یا محلی برای اداره امور محل

وظایف شوراهای مذکور که به صورت کلی در اصول یکصدم تا یکصدو ششم ذیل فصل هفتم قانون اساسی و به نحو 

مفصل و مشروح در قوانین عادی مربوط معین و مشخص شده است عمدتا جنبه اجرایی و اداری دارد. اگرچه اختیار 

های موردنیاز شهرداری به موجب قوانین نامهات دولتی نظیر وضع و برقراری عوارض شهرداری و آئینوضع برخی مقرر

 عادی به آنها واگذار شده لیکن نقش مستقیمی در تدوین و وضع قانون به عهده ندارند.

هایی تهیه رحها حق دارد در حدود وظایف طالوصف براساس اصل یکصد و دوم قانون اساسی: »شورای عالی استانمع

ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد«. و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند. این طرح

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  2( مکرر 78ماده ) 3در این راستا بند 

وظایف شورای مذکور را »بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس  ( یکی از1382)اصالحی  1375مصوب 

 شمارد.شورای اسالمی و دولت« برمی

توان گفت شورای مذکور که مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها میدر توجیه این اختیار به شورای عالی استان

براساس اصل یکصد و یکم قانون اساسی کار هماهنگی بین  است و هر شورای اسالمی استان در آن یک نماینده دارد

باشد شوراهای اسالمی کشوری در امور عمرانی و رفاهی را برعهده دارد. بدین منظور نیازمند قوانین اجرایی مشخص می

شورای  تا بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. در جهت تامین این ضرورت قانون اساسی اختیار یاد شده را به

ها که ریشه در انتخابات مردم دارد ( براین اساس شورای عالی استان170، 1395موصوف اعطا کرده است )هاشمی، 

های قانونی مورد بحث و پیشنهاد آنها به مجلس شورای اسالمی به صورت مستقیم یا از طریق تواند از طریق تهیه طرحمی
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ایی ایفا کند و بدین ترتیب زمینه مشارکت مردم محلی در فرآیند دولت در تدوین و تکوین قانون نقش و سهم بسز

 گذاری را فراهم سازد.قانون

ها در این خصوص بنا به تصریح اصل یکصد و دوم قانون اساسی محدود به البته قلمرو اختیارات شورای عالی استان

 یه و تدوین پیشنهاد و طرح مبادرت کند.ای به تهتواند در هر زمینهباشد. لذا این شورا نمیوظایف قانونی آن می

ها باید در مجلس مورد بررسی با وجود اینکه قسمت اخیر اصل یکصد و دوم قانون اساسی تصریح دارد که این طرح

نامه داخلی مجلس ظاهرا مقرراتی در خصوص نحوه تقدیم طرح و چگونگی بررسی و تصویب آن قرار گیرد. معهذا آئین

توان انتقاء موضوع ناشی از عدم اجرای قانون شوراهای اسالمی نامه را می. علت این سکوت آیینبینی نکرده استپیش

(. اما باتوجه به تصویب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 171، 1397های متمادی( دانست )هاشمی ، کشور )طی سال

ه منجربه تشکیل و فعالیت شوراهای شهر و اجرای آن ک 1/3/1375شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

کنند( و در پی آن نیز و سپس سایر شوراها شد. )که اکنون سومین دوره تجربه خود را طی می 1377و روستا در سال 

نامه داخلی مجلس به این مهم اهتمام ورزد و امید رود که آئینها اگر چه با تاخیر تشکیل شد، انتظار میشورای عالی استان

گیری قانون از این طریق ها نیز در این زمینه اقداماتی به عمل آورد تا شاهد نحوه تکوین و شکلیم شورای عالی استاندار

 های مشارکت جامعه مدنی در این فرآیند افزوده شود.باشیم و بر تجربه

 گذاری جمهوری اسالمی ایراننقش فتاوای مجتهدین بر قانون ـ 2ـ2

یا متخصص و عالم امور دینی، فردی از جامعه مدنی است که با داشتن تخصص و توانایی علمی  عنوان کارشناسمجتهد به

تواند با استفاده از منابع اصلی شرعی یا ادله اجتهاد، حکم مسائل فرعی موردنیاز جامعه اسالمی در امور دینی و مذهبی می

ریه فقهی چنین اشخاصی که اصطالحا به آن »فتوی« و را استنباط و استخراج و بیان کند. بنابراین الزم است که نقش نظ

گذاری نظام جمهوری اسالمی آور است را در قانونشود و برای مقلدین آنها در جامعه اسالمی الزامدر جمع فتاوی گفته می

 ایران روشن کنیم.

پذیری آن در بستر و تحول طور کلی اجتهاد و فتاوی مجتهدین و اجماع فقها نقش بسزایی در نظام هنجارمندی اسالمبه

گذاری جمهوری اسالمی ایران طلبد. باتوجه به اینکه نظام قانونکند که بحث مستقلی را میجامعه و زمان و امکان ایفا می

توان گفت هرگونه تاثیر این عوامل بر روی نظام بنا به تصریح اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین اسالمی است، می

گذاری گذارد و اگر تعبیر یکی از فقهای معاصر را درباره ماهیت قانونالم تبعا بر نظام یاد شده نیز تاثیر میهنجاری اس

ریزی و ترسیم خطوط براساس ضوابط اسالم و مجلس شورای اسالمی مورد توجه قرار دهیم که عمل مجلس را برنامه

مستلزم مرحله قبلی استنباط احکام و استخراج آن از منابع  داند که در واقعبرمبنای فتواهای مستخرجه از سوی فقها می
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تردید این تاثیرپذیری، مستقیم و همه جانبه (. بدون 121، 1370است )منتظری، صحیح و صدور فتوی توسط فقهای عادل 

و لزوم گذاری این نظام است. به هرحال با توجه به ویژگی اسالمیت نظام مورد بحث خواهد بود چرا که الزمه قانون

گذاری آن مستلزم استفاده از اجتهاد و آشنایی با فتاوی معتبر مجتهدین و فقهای انطباق قوانین آن با موازین اسالمی، قانون

« اصل دوم قانون اساسی، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط 6عادل مسلمان است. وانگهی قسمت »الف« ذیل بند »

های نظام جمهوری اسالمی ایران معرفی کرده است که عنوان یکی از ویژگیهبراساس کتاب و سنت معصومین )ع( را ب

، 86، 72، 4یابد و کاربرد بیشتری دارد. البته این اجتهاد در قوه مقننه براساس اصول گذاری آن تبلور میعمدتا در قانون

 شود. اعمال می، قانون اساسی در مرحله بعد از تصویب قانون مطرح و توسط فقهای شورای نگهبان 94

قانون اساسی است که فتاوای معتبر را  167کند اصل الوصف آنچه که نقش این عامل را در این ارتباط برجسته میمع

به نحوی وارد نظام هنجارمندی جمهوری اسالمی ایران کرده است. به موجب این اصل: »قاضی موظف است کوشش کند 

اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و 

تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید و نمی

انگاری، ور کیفری و از جمله جرمنظر از دامنه شمول و حدود و ثغور این اصل بویژه نحوه اعمال آن در امورزد«. صرف

)که جای بحث و محل نزاع است( به هرحال اصل مذکور به قاضی اجازه داده است که در موارد فقدان یا سکوت قانون 

با استناد به منابع اسالمی یا فتاوای معتبر حکم صادر نماید و در واقع نقش و جایگاه هنجارمندی برای فتاوای مجتهدین 

گذاری گذاری و مشارکت مستقیم مردم در قانونناخته است که می تواند آن را در ردیف منابع اصلی قانونرا به رسمیت ش

 قرار دهد. 

 گذاری جمهوری اسالمی ایران تاثیر نظریات علمای حقوق بر قانونـ 3ـ2

رود و به همین ترتیب شمار میعنوان یکی از منابع فرعی و غیرمستقیم حقوق به طوری که قبال بیان شد این عامل بههمان

گذاری هر نظامی تاثیر بگذارد. البته حدود تاثیرگذاری آن در این زمینه به نحوه توجه قوه مقننه به این تواند بر قانونمی

 گذاری قائل است بستگی تام دارد.منبع و اعتبار و منزلتی که برای استفاده از آن در فرآیند قانون

ری اسالمی ایران باتوجه به ماهیت مذهبی آن و نقش و اعتباری که براین اساس برای فتاوای گذاری جمهونظام قانون

توان گفت که جایگاه مجتهدین و نظریات علمای دین قائل است کمتر به نظریات علمای حقوق توجه دارد و بنابراین می

ه نص صریح قانونی در مورد استفاده و رسد. برای اینکو نقش این عامل در این موضوع به پای فتاوای مجتهدین نمی

قانون اساسی درباره فتاوای مجتهدین وجود ندارد. به عالوه تجربه  167کاربرد نظریات علمای حقوق همانند اصل 

 گذار بیشتر تحت تاثیر نظریات فقها و مجتهدین قرار دارد.گذاری جمهوری اسالمی ایران نشان داده است که قانونقانون
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 گذاری جمهوری اسالمی ایرانرف بر قانوننقش ع ـ 4ـ2

گذاری به طور کلی برشمردیم زائیده رفتار و ها و تاثیر آن را بر قانونعرف یا هنجار اجتماعی که قبال مفهوم، ویژگی

ر گذاری است که البته نقش و اعتبار آن در این زمینه دترین عامل اجتماعی موثر بر قانوناعتقاد جامعه مدنی است و مهم

 های حقوقی یکسان نیست.تمام نظام

در کشور ما اگر چه منبع اصلی حقوق قانون است اما عرف نیز در ساختمان قواعد حقوقی آن تاثیر بسزا دارد. این 

تر است. در آنجا موارد متعددی وجود دارد که به طور صریح یا ضمنی تاثیرپذیری به ویژه در حقوق خصوصی برجسته

 (.183، 1386سازد )کاتوزیان، کند یا قاعده جدید میا عرف قواعد موجود را تکمیل میبه عرف ارجاع شده ی

اما در حقوق جزا به واسطه حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات معموال از عرف به عنوان منبع اصلی و مستقیم 

شود و عرف از چنین نقش و جایگاهی گیرد نام برده نمیآور به این معنا که مورد استناد حکم قاضی قرار میو الزام

 برخوردار نیست.

گذاری اسالم گذاری جمهوری اسالمی ایران به تاثیر آن بر نظام قانونترین جنبه تاثیرگذاری عرف در قانونمهم

گذاری قانونرود اما به طرق مختلف به گردد. عرف اگرچه در شمار منابع اصلی هنجارمندی اسالم به شمار نمیبرمی

ترین عامل و معیار تاثیر پذیری آن به عنوان مهمگذارد و به ویژه در تحولاسالم راه یافته و بر هنجار حقوقی آن تاثیر می

گذاری جمهوری زمان و مکان بر اجتهاد و احکام شرعی نقش و تاثیر بسزایی دارد. از آنجایی که نظام مذکور، مبنای قانون

توان گفت که عرف از این طریق در شود و به شدت تحت تاثیر پیروی از آن قرار دارد لذا میمیاسالمی ایران محسوب 

هنجار انگاری این نظام موثر است. به عالوه در فتاوای علما و مجتهدین که قبال مورد بحث قرار گرفت جای پای عرف 

 (.24، 1391گذارد )نوربها، تاثیر می گذاریتوان دقیقا دید لذا عرف در قالب این فتاوی نیز در قانونرا می

زدایی عملی از ( و حتی جرم44، ص 1370از سوی دیگر نقش عرف را در متروک شدن برخی قوانین )لوی برول، 

قانون مجازات اسالمی را نباید از نظر دور داشت. همچنین  712برخی عناوین مجرمانه مانند بزه تکدی موضوع ماده 

ی، موضوعات عرفی هستند که برای فهم آنها و تشیص مفاد مفهوم عبارات قانونی بایستی به بسیاری از موضوعات حقوق

شود. و حتی لزوم تفسیر مضیق قوانین عرف مراجعه کرد زیرا الفاظ قانون همانند الفاظ عقود بر معانی عرفی خود حمل می

( براین اساس برای 151، ص 1386ت )ساسانی، نیازی از آن در این گونه موارد نیسکیفری مانع از مراجعه به عرف و بی

 تشخیص بسیاری از موضوعات حقوقی و انطباق آنها با موارد خاص بایستی به عرف رجوع کرد.

 گذاری جمهوری اسالمی ایران تاثیر نظارت مردم بر دولت بر قانون ـ 5ـ2
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ای همگانی و متقابل کر« آن را وظیفهاصل هشتم قانون اساسی با تاکید بر فریضه مهم »امر به معروف و نهی از من

دارد: »در جمهوری اسالمی برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته و مقرر می

ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه

کند...« بدین ترتیب اصل مذکور ه مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین مینسبت ب

 های آن نظارت مردم نسبت به دولت است.یک نوع نظارت و مراقب همگانی را تاسیس نموده که یکی از جنبه

بینی شده برای ولت یکی از حقوق مهم پیشنظارت مردم بر دولت یا امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به د

تواند از انحراف حکومت و بروز مشکالت و اشتباهات در زمامداری و از جمله مردم در قانون اساسی است که می

گذاری جلوگیری کند و از طریق حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی، موجبات بالندگی و شکوفایی شعور سیاسی قانون

 های حکومت شود.کت سیاسی آنها را فراهم کند و باعث استحکام پایهمردم و افزایش مشار

شود که »در نظام اسالمی مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر ضرورت این نوع نظارت از آنجا ناشی می

فتار دولتمردان مستقیما کنند، مردم نیز ذی نفع همان جامعه هستند و نتیجه خوب و بد اعمال و رها جامعه را اداره میدولت

شود که بر کار زمامداران خود شود. بنابراین به حکم عقل این حق و تکلیف برای همه افراد ایجاد میمتوجه آنان می

 (.226، 1395نظارت نمایند تا از انحراف آنان از مسیر حق و عدالت و تقوا جلوگیری نمایند« )هاشمی، 

زمامداران صدر اسالم نیز بیانگر این ضرورت در فرهنگ اسالم است. از ابوبکر نقل است که روایات اسالمی و سیره 

بعد از تصدی خالفت باالی منبر رفت و گفت: »تا زمانی که من مطیع خداوند هستم شما نیز از من اطاعت کنید. ولی اگر 

وایت مشهوری را حتی برخی فقهای شیعه (. ر230، 1393ای در اطاعت از من ندارید« )عوده، معصیت کردم شما وظیفه

کنند که در آغاز خالفت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و درباره عمر خلیفه دوم از خلفای راشدین نقل می

گفت: »اگر من از صراط حق و عدالت کج شدم مرا راست کنید. یکی از افراد عادی مسلمانان دست به شمشیر کرده فریاد 

(. روایات متعددی از ائمه معصومین )ع( 16، 1388سازیم« )نائینی، است نشدی با شمشیر کج مستقیمت میزد اگر تو ر

 نیز در این زمینه وجود دارد که قابل رجوع است.

الوصف حدود و ثغور این موضوع مهم به علت عدم تبیین اصل صدرالذکر در قوانین عادی تاکنون روشن نشده مع

رسد منظور از دولت در این اصل، حکومت جمهوری اسالمی ایران است که یکی از ارکان آن میاست. به هرحال به نظر 

توانند بر اعمال آن نظارت کنند و با این نوع نظارت، موجبات قوه مقننه است و مردم براساس این تکلیف همگانی می

ها و نیازهای واقعی خود را فراهم هگذاری صحیح، مطلوب، مناسب و سنجیده مطابق واقعیات اجتماعی و خواستقانون

گذاری کاسته و جلوگیری کنند. اگرچه شیوه اعمال این نوع نظارت در قوانین و سازند و از خطاها و اشتباهات قانون

های توان گفت که مردم از طریق مطبوعات و رسانهمقررات مشخص نشده است اما باتوجه به سایر اصول قانون اساسی می
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( 27ها )اصل ( و اجتماعات و راهپیمایی26(، احزاب و تشکیالت سیاسی و صنفی و مذهبی )اصل 24گروهی )اصل 

 دهیم.توانند این نوع نظارت را اعمال کنند که در اینجا به طور اجمالی آنها را مورد بحث و بررسی قرار میمی

انتظارات مردم علت پیدایش وضع های دموکراسی که قبال بیان شد در حکومتهای گروهی: مطبوعات و رسانه -1

توانند های گروهی و سایر وسایل تبلیغاتی مهمترین وسایلی هستند که میقوانین و مقررات جدید است مطبوعات و رسانه

گذاری مردم را منعکس کنند و زمینه را برای هنجارانگاری مورد انتظار مردم فراهم سازند. های قانونانتظارات و خواسته

وجوی منافع خاصی هستند ممکن هایی که در جستنفوذ، احزاب و سایر دستههای ذیافراد مختلف، گروه ضمن اینکه

های مردم در جهت منافع خاص خود قوانین مناسب است که بکوشند تا از این طریق و با جلب نظر و احساس توده

 ضامن منافع آنها به تصویب قوه مقننه برسد.

ترین رسانه گروهی به موجب دیو و تلویزیون یا به تعبیر دیگر »صدا و سیما« به عنوان مهمدر جمهوری اسالمی ایران را

زیرنظر مستقیم رهبری قرار دارد. به  175شود که براساس اصل اصل چهل و چهارم قانون اساسی دولتی محسوب می

تی این رسانه گروهی امکان فعالیت مبنی بر انحصار دول 6/7/1379عالوه باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 

های خصوصی رادیو و تلویزیون به هر نحو وجود ندارد و مغایر اندازی شبکهبخشی غیردولتی در این زمینه و ایجاد و راه

(. بنابراین مشارکت مردم از این طریق محدود 1181، 1379اصل چهل و چهارم قانون اساسی است )روزنامه رسمی کشور، 

قانون اساسی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران آزادی بیان و نشر افکار با  175به موجب اصل است. اگرچه 

 رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید تامین شود. 

اما در مورد نشریات و مطبوعات که طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به 

حقوق عمومی باشند؛ مطابق قانون اساسی و قوانین عادی مربوط هیچ گونه منعی برای بخش غیردولتی در مبانی اسالم یا 

توانند ضمن نظارت بر فعالیت حکومت و از جمله قوه تاسیس و فعالیت آنها وجود ندارد و لذا مردم از این طریق می

 بر آن تاثیر بگذارند. گذاری خود را منعکس کنند و های قانونمقننه، انتظارات و خواسته

ها که از آنها به عنوان نهادهای جامعه مدنی و عوامل این نوع تشکلاحزاب و تشکیالت سیاسی صنفی و مذهبی:  -2

شود از مظاهر دموکراسی و از ابزارهای اجتماعی موثر نظارت مردم بر دولت محسوب دهنده جامعه مدنی یاد میتشکیل

ها شامل روند. این گروهترین نیروهای موثر در وضع قوانین به شمار میراسی از مهمهای دموکشوند که در حکومتمی

گذاری به طور های ذی نفع و ذی نفوذ است که قبال راجع به اهداف تشکیل و نقش آنها بر قانوناحزاب سیاسی و گروه

 کلی توضیح دادیم.
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های سیاسی و صنفی و ها، انجمنحزاب، جمعیتدارد: »ادر این زمینه اصل بیست و ششم قانون اساسی مقرر می

های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین انجمن

توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در کس را نمیاسالمی و اساس جمهوری اسالمی ایران را نقض نکنند. هیچ

ها و نهادهای از آنها مجبور ساخت« برهمین اساس قوانین و مقررات متعددی درباره نحوه تشکیل و فعالیت این تشکل یکی

های سیاسی و صنفی و ها و انجمنترین آنها »قانون فعالیت احزاب، جمعیتمدنی تصویب و اجرا شده است که مهم

مجلس شورای اسالمی است و جدیدترین مصوبه  7/6/1360 های دینی شناخته شده« مصوبهای اسالمی یا اقلیتانجمن

هیات وزیران است که در  25/10/1381های غیردولتی مصوب نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازماندر این زمینه، آئین

 اصالح شد.  1384سال 

اصر قرار گرفته و آن تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاظ موازین شرعی نیز مورد توجه برخی از فقهای مع

، 1388اند )منتظری، را مطابق شرع و برای ایجاد آگاهی سیاسی در مردم و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر دانسته

595.) 

به هرحال اگرچه شرایط و ضوابط قانونی برای تشکیل و فعالیت این نهادهای ناظر مردمی مهیا و فراهم شده است اما 

کنند و باتوجه به ساختار های اولیه خود را تمرین میز در جامعه ایران کامال نهادینه نشده و تجربهباتوجه به اینکه هنو

های سیاسی در تشکیل آن نقشی ندارند و سازوکارهای قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران که احزاب و تشکل

گذاری ن گفت که مشارکت مردم بر قانونتوامشارکت و دخالت آنها در قوای مجریه و مقننه روشن و مشخص نیست می

هایی از تاثیر سازمان رسد. اگرچه اخیرا روزنهها و نهادهای مورد بحث چندان چشمگیر به نظر نمیاز طریق تاثیر تشکل

گر شده است. های غیردولتی بر تصویب برخی قوانین حمایتی نظیر قانون حمایت از کودکان و منع کودک آزاری جلوه

پوشی های کارگری بویژه خانه کارگر در تصویب قانون کار کامال حمایتی چشمتوان از نقش موثر سازماننمی ضمن اینکه

 کرد.

هاست که از دیگر ابزارهای اجتماعی نظارت مردم بر دولت، اجتماعات و راهپیماییها: اجتماعات و راهپیمایی -3

تواند وضع و اصالح برخی قوانین گیرد که یکی از آنها مییعمدتا در جهت حمایت یا اعتراض به امور اجتماعی صورت م

گوید: »تجربه نشان داده است که اکثر اجتماعات خودجوش و مردمی نظران در این باره میباشد. کما اینکه یکی از صاحب

ها و ز سیاستباشد. برخی اهای خاصی میبه منزله اخطار به دولت درباره امور اجتماعی و حقوق جمعی مردم در زمینه

گیرد. اعمال دولت که ممکن است عواقب سویی را به جا بگذارد اصوال مورد اعتراض همه مردم یا گروهی از آنان قرار می
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توان از آن تلقی دار کردن حقوق مردم بوده و میاین گونه اعتراضات جمعی در واقع نوعی اعالم بیزاری نسبت به خدشه

 (.231، 1393، مدنیبه نهی از منکر کرد )

ها بدون صالح، به شرط دارد: »تشکیل اجتماعات و راهپیماییاصل بیست و هفتم قانون اساسی در این باره مقرر می

 آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است«.

 گذاری جمهوری اسالمی ایران ـ تاثیر انتظارات و عقاید عمومی بر قانون5ـ3

عمومی نسبت به صالحیت مقام قانون گذار و ماهیت قوانین وضع شده از سوی آن و قبال بیان شد که انتظارات 

گذاری دارد. از آنجایی که همچنین افکار و عقاید عمومی که تبلور عینی این موضوع است نقش بسیار موثری بر قانون

احترامی و وضوعه آن با بیتواند نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشد وگرنه قوانین مگذاری نمیهیچ نظام قانون

گذاری جمهوری اسالمی ایران را در این زمینه اعتنایی مردم مواجه خواهد شد لذا شایسته است که موضع نظام قانونبی

 کنکاش کنیم.

توان گفت که این نظام نیز از این قاعده مستثنی نیست و ناگزیر است که موضوعات در بادی امر باتوجه به این نکته می

گذاری مورد توجه قرار دهد و به رغم برخورداری از ماهیت و ویژگی مذهبی و پیروی از قوانین ر را در روند قانونمذکو

کند از آنها استفاده تواند در آن قسمت از قوانین که در »منطقه الفراغ« یا »ماالنص فیه« وضع میثابت شرعی حداقل می

مستمر اقدامات چشمگیری در این زمینه و به ویژه در مورد سنجش افکار  کند. اگر چه ظاهرا تاکنون به صورت نهادینه و

گذاری به عمل نیامده و از سوی دیگر هیچگونه نص صریحی در این باره در قوانین و مقررات موجود عمومی جهت قانون

نمایندگان مجلس های رسد که بسیاری از طرحالوصف به نظر میشود. معنامه داخلی مجلس یافت نمیاز جمله آئین

کنند. گیرد و گاهی نیز در جهت تایید و تصویب پیشنهادات خود به این عوامل استناد میباتوجه به افکار عمومی شکل می

تواند در این راستا و بویژه در جهت سنجش های مجلس شورای اسالمی میاندازی مرکز پژوهشضمن اینکه تاسیس و راه

 به کار گرفته شود.افکار عمومی و استفاده از آن 

 گذاری جمهوری اسالمی ایران ـ نقش مشاورات فرا پارلمانی بر قانون6ـ3

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ساکت هستند و تصریحی ندارند. در این باره باید گفت که قانون اساسی و آئین

است که مسئولین و روسای دوره سوم مجلس شورای اسالمی تصریح و تاکید شده  25/4/1379حتی در جلسه مورخ 

، 1385،  پناهی، شریعت قاضیها را ندارند )ها و موسسات خصوصی حق حضور در جلسه و دفاع از لوایح و طرحسازمان

گونه منع گذاری جمهوری اسالمی ایران نقش و تاثیر چندانی ندارد. اگرچه هیچ( لذا این موضوع در فرآیند قانون474

های داخلی مجلس شورای اسالمی با اشخاص حقیقی و حقوقی در مرحله قانونی برای کسب نظر و مشورت کمیسیون
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باشد. اما عمدتا بستگی به عمال این رویه مورد عمل آنها میها و لوایح قانونی در کمیسیون وجود ندارد و بررسی طرح

 ها و یا درخواست و پیشنهاد اعضای آنها دارد. اختیار و ابتکار روسای کمیسیون

 مشارکت مستقیم )همه پرسی(ـ 4

 مشارکت مردم در همه پرسیـ 1ـ4

 همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی به سه صورت متصور است:

 تقنینی:ـ همه پرسی 1

 نامند.شود مربوط به قانون عادی باشد آن را رفراندم تقنینی میاگر مطلب و موضوعی که به رفراندم گذارده می

 و اصل پنجاه و نهم قانون اساسی موید این امر است:

ی مقننه از راه همه پرسی و »در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه

مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب
3

مجموع نمایندگان  2

 مجلس برسد.«

 ـ همه پرسی تأسیسی:2

 نامند.شود مربوط به قانون اساسی باشد آن را رفراندم تأسیسی میاگر مطلب یا موضوعی که به همه پرسی گذارد. می

 دارد.که مقرر می 177)فرمان همه پرسی( و اصل  110وضوع بند سوم اصل م

»... مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصالح 

تأیید و امضا مقام کند ... مصوبات شورا پس از یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می

 رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد ...«

 ـ همه پرسی سیاسی:3

ها را »وقتی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آراء مردم اعتماد آن

 کند.نسبت به خود جلب می

رسد که مقام رهبری ی روشنی در قانون اساسی وجود ندارد. اما به نظر میدر مورد همه پرسی سیاسی هیچ قرینه

برای اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد، از 

 (  90،  1397)هاشمی، نماید.«طریق مراجعه به آرای عمومی اعتماد مردم را جلب 

در این باب که، با وضع کنونی مجالس قانون گذاری، آیا مراجعه به آرای عمومی نیز به مصلحت است یا خیر یا 

 باید از آن پرهیز شود بین نویسندگان حقوق عمومی و اساسی اختالف نظر است.
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 ها عبارت است از:آن ترینمخالفان برای اثبات نظر خود دالیل گوناگونی دارند که مهم

ها را ندارند. ی آنی مردم توان داوری دربارهـ مسایل مهم سیاسی و حقوقی چنان پیچیده و دشوار است که توده1

ی تبلیغات سیاسی شوند و به گمراهی افتند و ندانسته به زیان خویش تصمیم بگیرند، پس این خطر وجود دارد که فریفته

ها بسپارد زیرا که انتخاب دانایان ترین فرزندان خود را برگزیند و امر قانون گذاری را به آنپس بهتر است که ملت شایسته

تر از تمیز مصلحت واقعی و پایدار یا خوب و بد قوانین است، چنانچه مونتسکیو، با تأیید این و صالحان به مراتب آسان

 3پذیرد.صالحیت مردم را در انتخاب نمایندگان شایسته می امر که ملت شایستگی تمیز منافع واقعی خود را ندارند، لیاقت و

شناسد اندک باشند، هر کس شایستگی گوید: »اگر شمار کسانی که درجه صالحیت اشخاص را میاین دانای نامدار می

 ی او از بیشتر مردم داناتر است.تمیز این امر را دارد که بر گزیده

ماند و بر سرابی تر از دانایان است، زیرا در تبلیغ سیاسی آخرین نتیجه پوشیده میسادهی مردم به مراتب فریفتن توده

شود که گاه واقع آن خشکی و ویرانی است. بر مردم عادی احساس حکومت بیشتری از عقل دارد و تنها انگشت نهاده می

 ها«.دانند :که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلخردمندان با تجربه می

شود بهانه از بین بردن آن ها آغاز خودکامگی است و رأیی که در اجرای حق آزادی داده میسیاری از همه پرسیب

 (45، 1397) کاتوزیان،  گیرد.قرار می

کند ـ مراجعه به آرای عمومی زمینه را برای ایجاد حکومت استبدادی و و محدود ساختن آزادی فردی آماده می2

توان گفت از این راه در برابر مجلس بایستد و تصمیم مجالس قانون گذاری را لغو کند، آیا نمی زیرا اگر حکومت بتواند

 ی مقننه عصیان کرده است؟به بهانه حفظ مصلحت عموم در برابر قوه

مانند شود که مردم در انتخاب نظر واقعی خود آزاد نمیای مطرح میها پرسش به گونهـ در بسیاری از همه پرسی3

 بورند یکی از دو امر مکروه را بپذیرند و انتخاب آنان محصور میان بد و بدتر باشد.و مج

گویند: درست است که مردم عادی بینش الزم را درباره مسایل دانند و میموافقان هیچ یک از آن دالیل را قاطع نمی

ای را برای او به است معین چه نتیجهداند که نتیجه اجرای سیجزیی سیاسی و حقوقی ندارند، اما هر ملتی به اجمال می

 تواند برنامه کلی دولت را تعیین کند.آورد و به خوبی میبار می

ی خود سازند امکان اظهار نظر مستقیم ملت، به الیه روشن فکر و دانشمند جامعه که مایل نیستند سیاست را پیشه

در تعیین سرنوشت حکومت سهمی داشته باشند زیرا در  دهد کهو دست از کتابخانه و آزمایشگاه بشویند، مجال آن را می

ها خواهند شد. به ویژه که شود و کم و بیش همه دنباله روی آنها به آنان دوخته میاین گونه موارد، به طور معمول چشم

 
3 - Download from http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.  

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html
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نش او در یابد که از تجربه و داشود در تخصص دانشمندی باشد، ملت فرصت آن را میامری با ملت در میان گذارده، می

 (46،  1397) کاتوزیان،  امور عمومی نیز استفاده کند.

های ها به مواردی بر خورد کنیم که مراجعه به آرای عمومی مقارن با حکومتممکن است در تاریخ سیاسی ملت

اظهار نظر  ی بین این دو رویداد اجتماعی نباید مبالغه کرد زیرا، چگونه ممکن است آزادیاستبدادی باشد، ولی در رابطه

 برای ملتی سبب از بین رفتن آن گردد؟

ای مهم، برای حفظ دموکراسی هستند و حق تصمیم گیری مستقیم را در مورد مسایل ها در واقع حربههمه پرسی

 کند.شوند به ملت اعطا میهای انتخاباتی نادیده انگاشته یا گم میهای بیانیهمهمی که گاهی در کلی گویی

ها و دو طرف با بخشی از حقیقت همراه است. ولی، مسایل اجتماعی، به ویژه آنجا که به داوری هر یک از دالیل

توان نیک و بد مطلق شود چنان قابل انعطاف و تابع اوضاع و احوال است که به دشواری میهای انسان مربوط میداوری

 را باز شناخت؛ همه چیز نسبی است و به چگونگی اجرای آن بستگی دارد.

ها محدود است و اراده عمومی با گفتن »آری ها امکان انتخاب و برخورد اندیشهبا وجود این، چون در همه پرسی

های خود را بیان کند، بهتر این است که برای امور مهم و کلی مورد استفاده قرار گیرد و قانون تواند تمام خواستهو نه« نمی

، 1397) کاتوزیان، های آزاد خردمندان واگذار شود.ن و خبرگان و بحثگذاری در روند عادی خود به مجلس نمایندگا

49   ) 

 

 همه پرسی قانونی ـ 2ـ4

 (59همه پرسی تقنینی )موضوع اصل 

های خارجی های عینی و دشواریهمان گونه که ذکر شد پذیرش دموکراسی نمایندگی یا غیر مستقیم به دلیل واقعیت

موضوع عادی نیز از نظر همگان آگاه شد و حاکمیت ملی را بی واسطه اعمال کرد، طبعاً است. اگر امکان داشت در هر 

ی نیازی به تشکیل مجلس نمایندگان، برای قانونگذاری نبود. به همین جهت هنوز هم در برخی جوامع کوچک، برای همه

نون گذاری عادی مجمع نمایندگان برای قا 1831شود. در کانتون سنت گال سوئیس از سال امور، رأی همگان پرسیده می

های سوئیسی نیز، برای هر نوع قانون گذاری همه پرسی را آغاز نیز همه پرسی رسم شده است و از آن پس دیگر کانتون

 کردند.

 کردند.از این روش استفاده می 1898تا  1957های بیست و یک ایالت از ایاالت متحده آمریکا نیز در سال

ها از آرای مستقیم مندی آنبا این حال پذیرش دموکراسی نمایندگی در جوامع بزرگ، مانع از بهره  ( 328، 1388)آشوری،
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ی نماینده مردم در مواقع حساس و موضوعات بسیار مهم نیست و لذا آن را راهی برای دموکراسی مستقیم و مکمل شیوه

 کنند.ساالری یاد می

های قانون گذاری شناخته شده اساسی مصوب، یکی از سرچشمه البته علی اصول باید اصل همه پرسی در قانون

 (  273، 1396،آشوری) باشد، تا بتوان از این آیین برای اخذ تصمیم استفاده کرد.

های نسبتاً سختی، در همچنین معموالً برای عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندم، شرایط و محدودیت

نفر از کسانی که حق شرکت در انتخابات  000/30شود. چنان که در سوئیس ن مالحظه میقوانین اساسی کشورهای جها

 توانند تقاضای ارجاع امری به رفراندم بنماید.را دارند و یا حکومت هشت کانتون می

بینی گردیده و به رئیس جمهور اختیار داده شده است تا به در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رفراندم پیش

 (   241، 1352)بوشهری، ی مقننه یا با تصویب هر دو مجلس اقدام نماید.یشنهاد دولت مقارن اجالسیة قوهپ

های دموکراتیک، میان حقوقدانان، اتفاق نظر نیست. و بنا به در به کارگیری، ابزار همه پرسی، به عنوان یکی از آیین

مجالس مقننه که با تأمل و گفت و شنود و مجال تفکر توأم است بر ی تصمیم گیری در باور بیشتر علمای حقوق، شیوه

 ی همه پرسی مرجع دانسته شده است.شیوه

کند، در صورتی که در روش دوم تر جامعه را بهتر منعکس میتر و متداومهای پیش اندیشدهروش نخست، گرایش

چرخد و خطابه و روان شناسی شتاب آلود مردم می های هیجانی، زود گذر و زیر تأثیر نطقاتخاذ تصمیم بر مدار گرایش

، 1385)قاضی، ی آن تأثیر فوق العاده دارد.و فره و محبوبیت مقام سیاسی که موجد همه پرسی شده علی االصول در نتیجه

374   ) 

 ت:3ثدر اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اجازه رفراندم تقنینی داده شده اس

ی مقننه از راه همه پرسی و ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه»در مسایل بسیار مهم اقتصادی

مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب
3

مجموع نمایندگان  2

 مجلس برسد.«

ست یعنی در اینجا رفراندم برای یک قانون عادی برگزار رفراندمی که در این اصل به آن اشاره شد رفراندم تقنینی ا

ی مقننه نیز در یک اصل قبل از گیرد. اعمال قوهی مقننه از راه همه پرسی صورت میشود زیرا آمده است اعمال قوهمی

ینی که به ی مقننه، یعنی قواناصل پنجاه و نهم یعنی در اصل پنجاه و هشتم تعریف شده است که به موجب آن اعمال قوه

شود. منطق این رفراندم نیز روشن است و به هیچ ی مجریه و قضاییه ابالغ میرسد و برای اجرا به قوهتصویب مجلس می
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وجه با دسایسی به مفهومی که امروز در جامعه، مطرح است، ارتباطی ندارد. توالی منطقی احکامی که در فصل پنجم قانون 

 قوای ناشی از آن« بیان شده است چنین است.  اساسی با عنوان »حق حاکمیت ملت و

به موجب اصل پنجاه و شش حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی 

کند، در اصل پنجاه و آید اعمال میخویش حاکم ساخته است و ملت این حق خدادادی را از طریقی که در اصول بعد می

اند، در اصل پنجاه و هشتم وظیفه ی مقننه، مجریه و قضاییه معرفی شدهر جمهوری اسالمی ایران قوههفت قوای حاکم د

تواند از طریق رفراندم صورت ی مقننه میی مقننه تصویب قوانین تعریف شده است و در اصل پنجاه و نهم وظیفه قوهقوه

تواند انجام ها به دو صورت میه و قضاییه به اجرای آنگیرد بنابراین الزم االجرا شدن قوانین و موظف شدن قوای مجری

 شود:

 ای:ی دو مرحلهـ به شیوه1

کنند و این نمایندگان به وکالت از طرف موکالن خود که همان مردم یعنی مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می

 آورند.ی مردم را در تصویب قوانین به مرحله اجرا در میهستند، اراده

 ای:ی یک مرحلهبه شیوه ـ2

 کنند.یعنی مردم به جای این که برای تصویب قوانین وکیل انتخاب کنند خودشان مستقیماً قوانین را تصویب می

در هر دو صورت نتیجه یکی است و آن تصویب قانون یا قوانینی هست که برای همه الزم االجرا است و قوای 

 .مجریه و قضاییه موظف به اجرای آن هستند

الزم به ذکر است که در قانون اساسی ما رجوع به آرای عمومی ناظر به صورتی است که مجلس شورای اسالمی 

آماده فعالیت است و همه پرسی را با اکثریت قاطع 
3

ی فرض نیاز به همه کند ولی دربارهمجموع نمایندگان تصویب می 2

پرسی در بحران تعطیلی مجلس سخن نگفته است، به این دلیل که بنای حکومت در جمهوری اسالمی به بقای مجلس 

 است و در هیچ صورت نباید تعطیل شود.

رد جای این پرسش باقی است که در توان پیش بینی کهای علمی سیاسی را نمیی بحرانبا وجود این چون همه

، 1396تواند لزوم رجوع به آرای عمومی و اهمیت استثنایی و مهم مسأله را تمیز دهد؟)کاتوزیان،غیاب مجلس چه مقامی می

127   ) 

 

 قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی ـ 1ـ2ـ4
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ها به وضع مقررات توان در خصوص آنمیقلمرو همه پرسی یعنی قلمرو موضوعاتی که از طریق همه پرسی 

 پرداخت در این زمینه اصل پنجاه و نهم قانون اساسی قابل توجه است.

ی مقننه از راه همه پرسی و »در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه

ی عمومی باید به تصویب مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا
3

مجموع نمایندگان  2

 برسد.«

توان به همه پرسی مراجعه کرد یا موضوعاتی که قابل ارجاع یا آرای عمومی است کدام است آیا در همة موارد می

 ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟اختصاص  پاره

قانون اساسی به بخش نخست سؤال پاسخ گفته و همه پرسی را مخصوص »مسایل بسیار مهم« کرده است. لیکن 

 دهد. هیچ گونه سنخی از این گونه مسایل بسیار مهم به دست نمی

حق نیز همین است زیرا درجه اهمیت مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسبی و وابسته به شرایط زمان 

است و مجلس باید تمیز این امر انعطاف پذیر را بر عهده بگیرد با وجود این اگر قانون اساسی چند نمونه از این  و مکان

 (  90، 1397)کاتوزیان، کرد برای رفع شبهه مفید بود.مسایل بسیار مهم را ذکر می

م )بسیار مهم( برخوردار باشد بنابراین از جهت درجه اهم و مهم، موضوع برای ارجاع به همه پرسی باید از درجه اه

تا قابل ارائه در همه پرسی باشد و موضوعات مهم قابل ارجاع به همه پرسی نیست. و تشخیص اهم و مهم بر عهده مجلس 

 است.

ی مقننه از راه گفته شد در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه 59این که در اصل 

گیرد. حاال اگر موضوعی که از درجه بسیار اهمیت برخوردار است غیر از موضوعاتی باشد که در همه پرسی صورت می

به آن اشاره شد یعنی غیر از موضوعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باشد. مثالً اگر از  59صدر اصل 

باشد به عبارت دیگر آیا موضوعات رسی میموضوعات اخالقی، نظامی، بهداشتی، فنی و ... باشد آیا قابل ارائه در همه پ

 مطروحه در اصل پنجاه و نهم احصایی است یا تمثیلی؟

گویند موارد مطروحه احصایی است و برخی معتقدند ای میدر این مورد بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد. عده

 که تمثیلی است:

رد قابل ارجاع به همه پرسی به مسایل بسیار مهم اقتصادی، با احصاء موا 59ـ طرفداران نظریه اول معتقدند که اصل 1

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سایر موارد را از آن خارج کرده و موضوعاتی از قبیل مسایل اخالقی، نظامی و غیره قابل 

 باشد.طرح در همه پرسی نمی
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 71می است در این زمینه اصل اصل بر انجام امر قانون گذاری به طور عام متعارف از طریق مجلس شورای اسال

 دارد:قانون اساسی مقرر می

 تواند قانون وضع کند.«»مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل در حدود و مقرر در قانون اساسی می

بنابراین در قانون گذاری از طریق مجلس شورای اسالمی بر طبق این اصل هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد ولی 

بود باید ن یک سری از موارد در مقام احصا مسایل بسیار مهم بوده است و اال اگر در مقام تمثیل میبا بر شمرد 59اصل 

آمد بنابراین در مسایل اخالقی، امنیتی، عبارت »از قبیل یا و غیره« می 59بعد از کلمه اجتماعی و فرهنگی مذکور در اصل 

 (   30، 1393)اسماعیلی، ن به همه پرسی مراجعه نمود.توافنی و غیره که در این اصل ذکری از آن نشده است نمی

قلمرو همه پرسی را به مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی،  59ـ طرفداران نظریه دوم معتقدند که هر چند اصل 2

اجتماعی و فرهنگی محدود کرده، علی الظاهر قلمرو محدود است ولی محدودیت واقعی وجود ندارد و اصوالً در 

 توان در خصوص آن به وضع مقررات پرداخت.که مجلس حق وضع قانون دارد، از طریق همه پرسی هم میموضوعاتی 

 

 ابتکار همه پرسی ـ 2ـ2ـ4

 درخواست مراجعه به آرای عمومی با چه مقامی است؟

باید به دارد که درخواست مراجعه به آرای عمومی قانون اساسی به پرسش فوق پاسخ نداده است و صرفاً اعالم می

تصویب
3

 مجموع نمایندگان برسد. 2

به این  36مجلس شورای اسالمی در ماده  4/4/1368ولی در قانون همه پرسی در جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 پرسش پاسخ داده شده است:

ویب حداقل»همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تص
3

مجموع  2

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی انجام خواهد شد.«

 باشد:بر طبق این ماده ابتکار همه پرسی به دو شکل می

 باشد که باید به پیشنهاد یکصد نفر از نمایندگان مجلس مطرح شود.ـ یا به صورت طرح می1

 شود.جمهور ارائه میای از طرف رئیس ـ یا به صورت الیحه2

تواند مثل ابتکار قوانین مجلس باشد که یا به صورت لوایح قانونی از طرف هیأت بنابراین ابتکار همه پرسی نمی

نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی قابل  15های قانونی که به پیشنهاد حداقل باشد یا به صورت طرحوزیران می

 ها هم حق ارائه طرح در این زمینه را ندارد.طرح است. و شورای عالی استان
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یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری صدور فرمان همه پرسی است و این وظیفه رهبری به  110اصل  3در بند 

 رسد که وظیفه رهبر شامل همه پرسی تقنینی نباشد.نظر با مقررات فوق هم خوانی نداشته معهذا به نظر می

آیین نامه داخلی مجلس در اولین جلسه علنی وصول  47درخواست همه پرسی طبق ماده  به هر حال پس از وصول

نامة داخلی در شود و سپس مطابق مقررات آیینهای مربوطه جهت بررسی ارجاع میدرخواست اعالم و به کمیسیون

های در کمیسیون گیرد، هیأت رئیسه مجلس طبق روال قانونی و پس از بررسی درخواستدستور کار مجلس قرار می

رات مخالف و موافق و مذاکره، رأی گیری را معمول و در ی عمومی مطرح و پس از استماع نظمربوطه آن را در جلسه

صورتی که
3

 رسد.مجموع نمایندگان به آن رأی موافق بدهند، به تصویب می 2

الزم به ذکر است که بررسی و تصویب درخواست همه پرسی در مجلس شورای اسالمی مشمول کلیه مقررات و 

آیین نامه داخلی مجلس است، هر چند که نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی و آیین نامه داخلی مجلس هیچ گونه 

ی تقدیم درخواست و چگونگی بررسی و تصویب آن پیش بینی نشده است و شاید علت آن راتی در خصوص نحوهمقر

این بوده است که از همان ابتدا مدونین قانون اساسی و قانون عادی )اصل همه پرسی را( یک اصل متروک در قانون 

 شناختند.اساسی می

 

 شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی ـ3ـ2ـ4

توان آن را نسخ، ابطال یا اصالح نمود به ی همه پرسی به چه میزان است. آیا با وضع قوانین عادی میعتبار نتیجها

 عبارتی دیگر جایگاه مصوبات از طریق همه پرسی در سلسله مراتب قوانین چگونه است؟

م قانون به شمار آوریم. با ی همه پرسی در شمار قوانین عادی نیست و نباید آن را در حکبرخی معتقدند: نتیجه

ی بیان مستقیم حاکمیت ملی است، باید اعتباری بیش از سایر قوانین عادی داشته باشد: عادی وجود این از آنجا که وسیله

 ی عملی و مهم را دارد که اعتبار آن محدود به قانون اساسی است.بودن قانون ناشی از همه پرسی این نتیجه

شود که با قانون عادی نتوان نتیجه همه پرسی را نسخ کرد. در واقع امری را که سبب میولی اهمیت استثنایی آن 

توانند آن را نسخ کنند زیرا نسخ باید از سوی مقام واضع قانون ملت به طور مستقیم وضع کرده است، نمایندگان ملت نمی

ی همه پرسی عادی مجلس است در نتیجهی قانون یا باالتر از آن صورت پذیرد. دخالت شورای نگهبان نیز که ویژه

 (  51، 1397)کاتوزیان، مجوزی ندارد.
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بنابراین در صورتی که تعارضی بین این دو مصوبه )مصوبه مجلس و مصوبه از طریق همه پرسی( پیش آید از جهت 

ه پرسی قانون ی همسلسله مراتبی قانون عادی از طریق همه پرسی بر قانون عادی از طریق مجلس مقدم است و نتیجه

 کند.مجلس را نسخ می

کنند و نمایندگان مجلس وکیل مردم هستند وکیل یا نماینده اختیارات چرا که قانون را نمایندگان مجلس وضع می

 گیرد و اصالتاً صاحب هیچ حق و اختیاری نیست.خود را از اصیل و موکل خود می

کند، حق مردم در تعیین سرنوشت خویش، حقی است و مأموریت می حاکمیت گمارده مردم است و انجام وظیفه

مدعی تواند در این زمینهباالصاله، اما اختیار مجلس در این زمینه اختیاری است تفویضی و بالوکاله، از این رو مجلس نمی

 (   18، 1392)زرافشان، خود مردم شود.

مه پرسی تقنینی، ارزش قوانین عادی است نمایند که »ارزش هاما در مقابل برخی از صاحب نظران حقوق اظهار می

رسد بیشتر به عبارت دیگر اگر چه ممکن است ارزش اجتماعی و سیاسی قانونی که از طریق همه پرسی به تصویب می

 (  20، 2003از قانون عادی مصوب مجلس باشد ولی اعتبار حقوقی این دو گونه قانون یکسان است« ) امیر ارجمند،

ی آن اعالم شد اعم از این قانون اساسی در همه پرسی مطرح و نتیجه 59وعی در اجرای اصل به نظر ما وقتی موض

شود حکم ی مأخوذه مستلزم امر، نهی، یا ایجاد حالتی و یا سلب وضعیتی باشد آنچه که سر انجام پذیرفته میکه نتیجه

 ت قانونی عام یا خاص محسوب شود.قانون عادی را دارد، و بدین ترتیب با توجه به ماهیت موضوعی آن ممکن اس

ی مصوب مجلس خواهد بود بدین ی همه پرسی در حد همان قوانین موضوعهبنابراین دامنه نفوذ و میزان تأثیر نتیجه

ترتیب ممکن است به موجب قوانین بعدی که مصوب مجلس یا همه پرسی مجددی خواهد بود دستخوش تغییر یا الغا 

 گردد.

قوانین موضوعه دیگر نیز همین ظرفیت تغییر پذیری را دارند و ممکن است به موجب طرح و یا همان گونه که 

گیرند پس از طی مراحل قانونی کالً و یا جزئاً اصالح و یا لغو شوند، ای که در مجلس طرح و مورد تصویب قرار میالیحه

قانون اساسی به عنوان همه  59ه اصوالً اعمال اصل ی همه پرسی نیز همین ویژگی را دارد و لذا با عنایت به این کنتیجه

ی آن تصویب یک قانون عادی است بدیهی است که مانند هر قانون پرسی تقنینی نوعی قانون گذاری مستقیم و نتیجه

 ی آن را تغییر داد.توان نتیجهدیگری می

 (177همه پرسی تأسیسی )موضوع اصل  ـ3ـ4

ت است و وظایف و اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی قانون اساسی میثاق بین ملت و دول

کند و به همین دلیل پشتوانه آن باید رأی مستقیم ی کشور و اعمال قوا را مشخص میی ادارهحاکمیت را تعیین و شیوه
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بازنگری در قانون اساسی، آن  کنند تا پیش و یا پس از تدوین یاهای حقوقی تالش میمردم باشد؛ از این رو معموالً نظام

 را به همه پرسی بگذارند، یا با تعیین حد نصاب باالیی از نمایندگان مردم، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند.

 قانون اساسی جمهوری فرانسه:  89برای مثال طبق ماده 

بود، با وجود این تجدید نظر پیشنهادی »تجدید نظر در قانون اساسی، پس از تصویب در رفراندم، الزم االجرا خواهد 

در صورتی به رفراندم ارجاع نخواهد شد که رئیس جمهور تصمیم بگیرد آن را به پارلمان که به عنوان کنگره برای تشکیل 

جلسه دعوت خواهد شد، تقدیم نماید. در این مورد تجدید نظر پیشنهادی فقط در صورتی به تصویب خواهد رسید که 

اکثریت
5

 رأی دهندگان، به آن رأی موافق دهند.« 3

یاصل پنجم قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا نیز اصالحات قانون اساسی را در صورتی که مجالس مقننه
4

3 

ایاالت با آن موافقت کنند یا این که
4

مجالس موسسان ایالتی آن را به تصویب برسانند معتبر دانسته است. این نوع از  3

رفراندم که در واقع رفراندم تأسیسی نام دارد در اصل یکصد و هفتاد و هفتم پیش بینی شده است این رفراندم یا برای 

 (   248،  1352)بوشهری، دیگر.اصالح قانون اساسی است یا برای رد و تبدیل قانون اساسی حاکم بر یک قانون اساسی 

 دارد:اصل یکصد و هفتاد و هفتم این گونه مقرر می

 گیرد.»بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصالح یا 

 کند.یم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد میتتم

 ـ اعضای شورای نگهبان1

 ـ روسای قوای سه گانه2

 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام3

 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری4

 ـ ده نفر به انتخاب رهبری5

 ـ سه نفر از هیأت وزیران6

 ی قضاییهز قوهـ سه نفر ا7

 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی8

 ـ سه نفر از دانشگاهیان9

 کند.ی کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میشیوه
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مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق 

 پرسی برسد. شرکت کنندگان در همه

 رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی »بازنگری قانون اساسی« الزم نیست.

های محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایه

ی امور کشور و امامت امت و نیز ادارهایمانی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بودن حکومت و والیت امر 

 به اتکا آراء عمومی و دین مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.«

 در این اصل رفراندمی پذیرفته شده است که در واقع همان رفراندم تأسیسی )اساسی( نام دارد.

 شرایطی برای این رفراندم در نظر گرفته شده که طبق  اصل فوق عبارتند از:

رد اصالح یا تتمیم قانون اساسی توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین ـ موا1

شود: مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها مرجع رسمی است که باید طرف مشورت رهبر قرار گیرد الزم نیست این می

دهد تعیین مورد یا اً نظر مشورتی میمرجع اصالح یا تغییر و یا حتی ضرورت آن را تصویب و یا تأیید کند، بلکه صرف

 موارد اصالح و تشخیص ضرورت با رهبر است.

ـ اقدام اجرایی برای اصالح یا تغییر قانون اساسی با ابالغ موارد از جانب مقام رهبری به ریاست جمهوری است 2

 م قرار دهند.که باید شورای بازنگری را دعوت نماید تا پیشنهاد رهبری را مورد رسیدگی و اتخاذ تصمی

ـ ترکیب شورای بازنگری در قانون اساسی مشخص شده است و عمده کسانی هستند که در حاکمیت شرکت دارند 3

 و به چند شکل باید برگزیده شوند:

اند مثل روسای قوای سه گانه، اعضای شورای ای افراد صاحب مقام هستند که دقیقاً از قبل مشخصالف( دسته

 ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.نگهبان، اعضای 

نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، سه نفر  5ای باید با انتخاب از بین جمع دیگری برگزیده شوند مثل ب( دسته

 از هیأت وزیران، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی.

های مبتنی بر دموکراسی و حالی که در رژیمشوند. در بنابراین اعضای این شورا مستقیماً با رأی مردم انتخاب نمی

)هاشمی،  کنند.ی نمایندگان اعمال قدرت میی موسس معموالً منتخب مردم است و مردم به وسیلهحاکمیت ملی قوه

1392 ،66  ) 

د ـ مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی در مورد اصالح یا تتمیم این قانون ابتدا باید به تأیید مقام رهبری برس4

ها به آرای عمومی مراجعه شود. البته بعید است که شورای بازنگری که با دستور رهبری تشکیل شده و سپس در مورد آن
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و اکثریت اعضای آن بستگی نزدیک به مقام رهبری دارند چیزی را تصویب کنند که مورد تأیید رهبر نباشد مع الوصف از 

 ر اختیار رهبر قرار گرفته به تأیید و امضا مقام رهبری تصریح شده است.ی اقتدارات دآنجایی که در قانون اساسی عمده

کند بنابراین تا زمانی که قانون ی کار، کیفیت انتخاب آن را قانون معین میـ همان طور که در ذیل اصل آمده شیوه5

ند ترتیب جلسات، چگونگی تواعادی در رابطه با این اصل تصویب نگردیده موقعیت اجرایی ندارد و قانون عادی فقط می

 اداره آن، چگونگی انتخاب اعضا و نظایر آن را معلوم نماید.

تواند یابند شخصی نمیشوند فقط با یک عنوان حضور میـ افرادی که برای شرکت در شورای بازنگری دعوت می6

نفر منتخب رهبری و جزو  مثالً از جانب مجلس خبرگان رهبری معرفی شود و در عین حال عضو شورای نگهبان، جزو ده

 ی قضاییه و از اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت هم باشد.سه نفر معرفی شده از  قوه

جلوگیری از شرکت یک نفر با عناوین متعدد در حدی که مربوط به موارد انتخابی است امکان پذیر است ولی در 

خص با عناوین متعدد پذیرفته شده است. مثالً اینجا آنجا که تمام اعضای یک ارگان باید شرکت نمایند گویا حضور یک ش

که روسای قوای سه گانه یا بعضی اعضای شورای نگهبان، عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت هستند طبعاً شرکت با 

 شود.عناوین متعدد اجتناب ناپذیر می

ل مربوط به اسالمی بودن ـ مسایل و مواردی که در ذیل اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی آمده است )محتوای اصو7

های ایمانی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایه

جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز اراده امور کشور به اتکای آرای عمومی و دین و مذهب رسمی 

 ر قابل تغییر است و به هیچ وجه قابل ارجاع به آرای عمومی و رفراندم نیست.ایران تغییر ناپذیر است( غی

توان نتیجه گرفت که در ساختار قانونی ایران شرایط برگزاری رفراندم برای قانون با توجه به موارد فوق الذکر می

ستثنا وجود ندارد. در حالی که در کند. در رفراندم برای قانون عادی موارد اعادی و رفراندم برای قانون اساسی تفاوت می

ای است یعنی رفراندم برای قانون اساسی بعضی موارد استثنا شده است همچنین رفراندم برای قانون عادی یک مرحله

کنند، اما رفراندم برای قانون اساسی این طور نیست، بلکه ابتدا شورای مردم به طور مستقیم در مورد قانون اظهار نظر می

کند و انون اساسی مواردی را که در حکم رهبری به ریاست جمهوری اعالم شده است بررسی و تصویب میبازنگری ق

 شود.رسد و سپس به همه پرسی و رفراندم گذارده میبعد مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی به تأیید رهبری می

 (70،  1392)هاشمی، 

 

 مشروعیت قانون اساسیـ 1ـ3ـ4
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مینی )ره( در بدو ورودشان در بهشت زهرا فرمودند: گذشتگان حق نداشتند برای ما قانون سوال: حضرت امام خ

اساسی تدوین کنند، حال نسل سوم انقالب مدعی است که ما در زمان تدوین قانون اساسی حضور نداشتیم و به آن رأی 

ها و نیازهایی که سی بر اساس خواستهندادیم با توجه به فرموده امام در صدر انقالب آیا ما حق نداریم یک قانون اسا

 داریم تنظیم کنیم و به آن رأی بدهیم؟

برخی معتقدند با توجه به اصل حق تعیین سرنوشت هر نسلی باید به تعیین سرنوشت خویش بپردازد و این حق 

حقوق بشر و  الملل در اعالمیه جهانیتعیین سرنوشت باید به صورت ادواری و آزاد موجود باشد. از جهت حقوق بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم این اصل به رسمیت شناخته شده میثاق بین

 است.

 اعالمیه جهانی حقوق بشر: 21ماده 

ی عمومی کشور خود خواه مستقیماً خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب ـ هر کس حق دارد در اداره1

 ند شرکت جوید.شده باش

 ـ ...2

ی انتخاباتی ابراز گردد که از روی ی مردم است و این اراده باید به وسیلهـ اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده3

ای صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه

 (  70، 1391، زنجانی) آزادی رأی را تأمین کند.نظیر آن انجام گیرد که 

 المللی حقوق مدنی و سیاسی:میثاق بین 25ماده 

و  2های مذکور در ماده هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ یک از تبعیض

 های غیر معقول.بدون محدودیت

 به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نمایند.ی امور عمومی توسط مباشر یا الف( در اداره

ی بیان ب( در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده

 ی اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود.آزادانه

  ج( ...

ماهیت حکومت جمهوری اسالمی را با این طرز تفکر و سلیقه حاکم  1358با این تفاسیر بر فرض این که مردم سال 

اند باید این امکان وجود داشته باشد که در مورد چگونگی در سن قانونی نبوده 1358پذیرفته باشند برای افرادی که در سال 

ها( به قانون وانان )نسل سومیاعمال حاکمیت و قانون اساسی اظهار نظر کنند و به همین دلیل معتقدند که چون اکثریت ج
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اند و لذا قانون اساسی مشروعیت ندارد و سخنرانی حضرت امام در بدو ورودشان به بهشت زهرا مهر اساسی رأی نداده

 باشد.تأیید دیگری بر این استدالل می

 گوید:یکی از کارشناسان علوم اسالمی، در پاسخ به انتقاد فوق می

موجود بوده و  1358هایی بوده که در قانون اساسی سال به دلیل نارسایی 1368ل »بازنگری قانون اساسی در سا

حضرت امام محورهای تجدید نظر را در هشت بند مشخص کرده بودند در واقع در دهه نخست بعد از پیروزی انقالب 

اساسی، کمال دقت  بایست در اصالحات قانونکه هنوز قانون اساسی جدیدی تجربه نشده بود و از آن طرف هم که می

به کار برود امام این دو نکته را با هم جمع کردند محورهای اصالحات قانون اساسی را مشخص کردند و شورای بازنگری 

 هم از این هشت مورد به هیچ وجه تعدی نکرد.

شود گفت: اما بعد از این دهه، پس از اصالحات الزم، قانون اساسی نسبت به شرایط جدید، جواب داده است و نمی

چون در ده سال نخست، تجدید نظر شد، پس در چهارده سال بعد نیز باید تجدید نظر شود. این قیاس مع الفارق است. 

به دستور امام اصالح شد،  1368نواقص قانون اساسی رفع شده است. حتی برخی از نواقصی که در قانون اساسی در سال 

برای این که کشور احیاناًًً دچار بحران نشود، با توجه به شرایط ده سال مشکالت اساسی نبود، بلکه فقط احتیاط بود، 

 107ها بعداً بحران ایجاد کند، مثالً اگر شرط مرجعیت رهبری در اصل ضعفنخست، نگرانی این بود که بعضی از نقطه

شور دچار بحران رهبری کرد، معلوم نبود بعد از امام مسأله رهبری چگونه حل خواهد شد به احتمال زیاد کتغییر نمی

 (  11، 1391)زنجانی،  شد.می

سال داشتند  90هایی که در زمان امام مرجع بالفعل بودند چهار نفر بیشتر نبودند که هر چهار نفر سنین باالی چون آن

)این چهار نفر( و و برای رهبری آمادگی نداشتند. امام تا لحظه آخر مدیریتشان را بر کشور داشتند، اما آنان نه پذیرا بودند 

گرفت و طبق قانون ها وجود داشت؛ بنابراین کشور در معرض یک بحران شدید قرار مینه امکان ارجاع رهبری به آن

 اساسی، کشور بدون رهبر، مشروعیت ندارد.

های اجرایی بین ی رابطه نخست وزیر با رئیس جمهور و تقسیم مسئولیتابهامات دیگری هم وجود داشت درباره

زا شود ... در زمان حیات ایشان، آن مسایل مشکل ساز نبود؛ وزیری که ممکن بود تنش نهاد ریاست جمهور و نخست دو

 کرد که بعد از امام، رهبری چگونه خواهد بود.بینی نمیزا شود و هیچ کس پیشتوانست بحرانلکن احتماالً بعد از امام می

قانون اساسی تمام وظایف را تعیین کرده؛ وظایف رهبری، وظایف رئیس  االن مشکل و ابهامی در نهادها وجود ندارد،

باشد، تغییر قانون ی قضاییه و ... هیچ ابهامی در مسایل قانون اساسی نیست. تازه اگر هم ابهامی میجمهور، وظایف قوه

عموم و تخصیص قانون  اساسی هم مرجعش معلوم است و اگر ابهامی در اصول قانون اساسی باشد، در اطالق و تغییر یا

 (  11، 1391)زنجانی،  اساسی تردیدی باشد مرجع تفسیر معین شده است.
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بنابراین قانون اساسی از نظر مبانی نظری، استحکام فقهی، حقوقی و سیاسی کامل را دارد و تجربه هم نشان داده که 

 عیوب مرتفع شده است ...

زهرا چند ساعت بعد از ورود به ایران صریحاً فرمودند اما خوب  البته امام خمینی این مطلب را در سخنرانی بهشت

اند مشمول خواهند نتیجه گیری بکنند که پس نسل سوم انقالب هم چون نبودهاست کسانی که از این جمله امام می

مشروطه بود شوند، به این نکته توجه داشته باشند که سخن امام، ناظر به نامشروع بودن قانون اساسی فرمایش امام می

ی تصویب قانون اساسی اصالً قانون اساسی مشروطه را مردم انتخاب نکردند، مردم تأیید نکردند، تصویب نکردند، شیوه

ای شناخته شده است، حدوداً شش شیوه برای تدوین و تصویب قانون اساسی وجود دارد و جمهوری اسالمی در دنیا شیوه

ی خبرگان و همه پرسی است در تصویب قانون اساسی مشروطه ضافه کرد، که شیوهها ای جدید را به آنایران، یک شیوه

از هیچ یک از این شش شیوه استفاده نشد و به عکس در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر رفراندم که یکی 

قت به یک شیوه اکتفا نشد؛ ی جدیدی به نام خبرگان هم استفاده شد و در حقیاست، در تدوین از شیوه از آن شش شیوه

 (  13،  1391)زنجانی، تر و برتر استفاده شد.ای متقنو از شیوه

ی ضعیف بود و از هیچ کدام از این شش شیوه استفاده نشد و تنها توسط تصویب قانون اساسی مشروطه به شیوه

 مجلس شورای ملی تصویب شده ...

این که ما نبودیم امام فرمود که ملت، قانون اساسی مشروطیت را فرماید: ما تصویب نکردیم، نه »این که امام می

 تصویب نکرده است.«

کند، آیندگان ملت هم به بنابراین، حرف امام اصالً قابل انطباق با نسل جدید انقالب نیست، وقتی ملت تصویب می

اند. »التزام اساسی و سایر قوانین را پذیرفتهکنند؛ قانون گیرند و تا بیعت این کشور را قبول میمجرد این که شناسنامه می

ی کشورها هم همین طور است ... ولی هیچ کس در دنیا چنین حقی را ندارد به شی التزام به لوازم آن است.« در همه

بگوید که چون در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی نبودیم، پس االن حق اعتراض داریم، ملت آمریکا هم چنین حرفی 

زند در هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست. منظور امام این بود که ملت قانون اساسی مشروطه را تصویب نکرده »ما نمی

 نبودیم« یعنی »ملت نبود«.

بنابراین، اوالً قانون اساسی مشروطه را مجلس تصویب کرد نه مردم ثانیاً، با فشار سیاسی و اعمال نفوذ این کار انجام 

توای قانون اساسی ترجمة قانون اساسی بالکان و فرانسه و غیره بود و برای آشنایان به مسایل حقوقی شده ثالثاً، اصالً مح

 معلوم بود که اشکاالت بسیاری دارد و تنها اصالحات دوران پهلوی، مربوط به وضعیت سلطنت بود.

ساسی جمهوری اسالمی ایران بنابراین قانون اساسی مشروطه از هر جهتی در نظر گرفته شود، قابل قیاس با قانون ا

بار رفراندم شده: یک بار برای اصل جمهوری  3نیست که تا به حال در خصوص قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
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بار برای آن رفراندم  3، قانون اساسی که 1368بار برای بازنگری قانون اساسی و یک 1358بار در قانون اساسی اسالمی، یک

بینی شده پیش 177تواند اعتراض کند، چه رسد به نسل سومش، مگر به ترتیبی که در اصل یشده، نسل صدمش هم نم

 (35،  1391)زنجانی،  است.«

 

 همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشورـ 2ـ3ـ4

 ؟آیا امکان برگزاری همه پرسی نسبت به اصل نظام جمهوری وجود دارد یا خیر

 باشد:حاکم در این کشور جمهوری اسالمی می به موجب اصل اول قانون اساسی نظام سیاسی

 »حکومت ایران جمهوری اسالمی است ...«

در این زمینه ساکت بود ولی در اصالحیه آن در سال  1358در پاسخ به سوال فوق باید گفت که قانون اساسی سال 

صراحتاً پاسخ داده است. در این اصل یک که اصل یکصد و هفتاد و هفتم به آن اضافه شده است، به این سئوال  1368

سری از اصول از تجدید نظر مستثنی شده است، در واقع از اصول تغییر ناپذیر در قانون اساسی اعالم شده است. اصولی 

 صریح در این معنا است: 177شود، این ارکان قابل تجدید نظر نیست. ذیل اصل که از ارکان نظام تلقی می

به اسالمی بودن نظام و ... و اهداف جمهوری اسالمی، جمهوری بودن حکومت و والیت  »محتوای اصول مربوط

 ی امور کشور به اتکای آرای عمومی و دین و مذهب رسمی کشور تغییر ناپذیر است.«امر و امامت امت و نیز اداره

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ها اشاره کردیم رفراندم در مورد رژیم، بنابراین در میان انواع رفراندمی که به آن

 ایران پذیرفته نشده و اساساً مبانی و ارکان نظام، همان طور که بیان شد، قابل مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی نیست.

ها به دالیل اند و آنولی برخی به دالیلی همه پرسی نسبت به اصل نظام را در تمام شرایط و اوضاع و احوال پذیرفته

 دانند:اری همه پرسی نسبت به اصل نظام را ممکن میذیل برگز

، که در واقع فلسفه وجودی همه پرسی در این اصل نهفته 56ای و مبنایی قانون اساسی، اصل ـ با توجه به اصل پایه1

است. به موجب این اصل: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی 

تواند این حق الهی را انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص حاکم ساخته است هیچ کس نمی خویش

 قرار دهد ...«

ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم هستند و با توجه به این که حاکم گردد که مطابق این اصل انسانمالحظه می

توان دریافت تا چه اندازه این عبارت گسترده و فراگیر عنوان شده می شان مطلق و عامها بر سرنوشت اجتماعیبودن انسان

ی امور مربوط به سرنوشت اجتماعی خود حق انتخاب و است و این بدان معنا است که هر انسانی حق دارد در همه
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ده و در جهت تواند این حق را به صورت واحد در آورها میای از انسانگزینش داشته باشد و ملت به عنوان مجموعه

دارد هیچ شخصی تحقق هدف مورد نظرش به کار ببرد بخش جالب توجه این اصل مربوط به قسمتی است که عنوان می

رساند این تأکید این معنا را می 4ها گرفته یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهدتواند این حق را از انساننمی

تواند این حق را محدود ساخته که یکی از مصادیق که حق تعیین سرنوشت همواره به ملت تعلق دارد و هیچ تفسیری نمی

ترین قانون و ضابطه فعالیت اعمال این حق، اقدام به انجام اصالحات و تغییرات بنیادین در قانون اساسی به عنوان مبنایی

 (  75،  1395)هاشمی، سیاسی و اجتماعی است.و حرکت 

ـ از آنجا که در صورت به وجود آمدن ابهام در تفسیر و برداشت از مفاد و محتوای قانون مراجعه به نظر قانونگذار 2

های به ویژه بحث 1358تواند راهگشا باشد بنابراین با نگاه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال می

 توان از این موضوع تا حدی رفع ابهام نمود.ی بازنگری در قانون اساسی میبه نحوه مربوط

 و چگونگی بازنگری در قانون اساسی، )که در الیحه در مجلس خبرگان قانون اساسی هنگامی که بحث از نحوه

های گوناگونی در مخالفت اصلی را به خود اختصاص داده بود( به میان آمد 148پیش نویس قانون اساسی به عنوان اصل 

گشت یک مخالفت با هایی که مربوط به عبارات و جمالت اصل بازنگری میاین باره پدید آمد صرف نظر از مخالفت

بودن اصل بازنگری در قانون اساسی نیز وجود داشت که در این خصوص آقای بهشتی که آن زمان نائب رئیس مجلس 

شدند که با توجه به صراحت وجود این اصل در قانون اساسی محسوب میخبرگان بودند از جمله مخالفین اصلی 

 گردد:های ایشان که در مخالفت با وجود این اصل و در پاسخ به موافقان  اصل بیان شده است که در زیر اشاره میمخالفت

ریم چون اگر بخواهیم کنم که این اصل )اصل مربوط به بازنگری( را باید به همین صورت به رأی بگذا»بنده خیال می

دانم که چه تعداد خواهد و اصوالً من خودم با بودنش مخالف هستم البته نمیاصالح  کنیم خیلی اصالحات زیادی می

داند ... کنم هیچ لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت میدوستان با من هم فکر باشند به هر صورت من فکر می

اساسی با رفراندم است بنابراین راه همیشه باز است و احتیاجی به اصل ندارد ... من از شما  وقتی که االن قانونیت قانون

پرسم )خطاب به یکی از نمایندگان( اگر شما بیست تا اصل بگذارید اینجا ... به این معنا که قانون اساسی هیچ قابل می

 گویند:در ادامه با تأکید بر مبنای حاکمیت مردم چنین میتوانند تمامش را عوض کنند و تغییر نیست بعداً با یک رفراندم می

گیرد حاال این مبنا هر چه اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبنایی مییک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی

 خواهد باشد، این مبنا اگر مجلس موسسان است، مجلس موسسان. اگر رفراندم است رفراندم. یک چیزی که اعتبارمی

ی اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. اصالً تواند نفی کنندهگیرد هیچ وقت نمیقانونی خودش را از یک مبنایی می

 
4 - http://www.peiknet.com/page0/10d/   
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این محال است. و در پاسخ به یکی از نمایندگان که گفته بود اگر آن مبنا بگوید غیر قابل تعقیر است. آیا غیر قابل تغییر 

 م برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم.توانیگویند مگر ما میشود؟ میمی

ها این جهت گیری محکم و مستدل ناشی از این دغدغه بود که با تصویب اصل بازنگری در آینده برخی محدودیت

ی بازنگری برای حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان ایجاد گردد و مورد پذیرش قرار گرفت. و اصل مربوط به نحوه

)صورت  ا نیاورده و به طور کلی از فهرست اصول قانون اساسی حذف گردیده است.قانون اساسی رأی الزم ر

 (1735مشروح،

ها مردم ساالری واقعی وجود داشته و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت های حقوقی پیشرفته که در آنـ در بیشتر نظام3

که از طریق حق ابتکار خود تمام امور  شان به رسمیت شناخته شده است، همواره این حق برای مردم وجود دارداجتماعی

اساسی و مبنایی جامعه خود را از طریق همه پرسی به انجام برسانند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران همان گونه 

بیان داشته حق تعیین سرنوشت از آن مردم است و این امر در چارچوب همه پرسی و رفراندم  56که قسمت اخیر اصل 

یابد. با توجه به تأکید نمایندگان خبرگان قانون اساسی مبنی بر عام بودن قلمرو همه پرسی سلب این ر میتجلی و تبلو

، 1381)فالح معاری، و مغایر اصل حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان خواهد بود. 56حق در واقع اقدامی خالف اصل 

5  ) 

 

 همه پرسی سیاسی ـ 4ـ4

و تأسیسی(، وضع قاعده بود لذا دوام و کلیت از خصوصیات همیشگی آن است؛  دو گونه پیشین )همه پرسی تقنینی

های ( برای مثال در سال150، 1391اما گاهی ممکن است همه پرسی در خصوص موضوعی خاص و معین باشد. )ساکت، 

خود مختاری به اخیر بیشتر برای پذیرش معاهدات مهمی: چون پیمان ماستریخت، الحاق به پول واحد اروپایی و اعطای 

ی بعضی از مناطق از رفراندم استفاده شده است در استرالیا نیز برای تصمیم گیری روی مسایل با اهمیتی که بر محدوده

در فرانسه برای استقالل  1961ی حکومت تأثیر گذار است به رفراندم مراجعه شده است، همه پرسی سال حاکمیت و شیوه

 الجزایر نیز از همین قبیل است.

گذاری نیز شباهت پیدا کند، اما نباید این گونه همه پرسی ممکن است در بعضی موارد و در برخی نتایج به قانون

های سیاسی و اجرایی نیز کامال با آن یکسان تلقی شود و به همین دلیل پیشنهاد آن در انحصار قوه مقننه نیست و مقام

 توانند مبتکر آن باشند.می



 125/گذاری قانون روند در شهروندان مشارکت /1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

العاده با مراجعه به اکثریت آرای ی است که رئیس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق »همه پرسی سیاسی وقت

 (89، 1395)هاشمی، کند.«ها را به خود جلب میمردم اعتماد آن

 قانون اساسی جمهوری فرانسه:  10به عنوان نمونه طبق ماده 

عمومی یا متضمن تصویب پیمان اتحادیه  تواند هر الیحه و یا طرح مربوط به سازمان مراجعرئیس جمهور هم می

یا اجازه تصویب نهایی عهدنامه را، بدون این که مغایرتی با این قانون اساسی داشته باشد و مؤثر در اجرای وظایف نهادهای 

 موجود باشد به آرای عمومی )همه پرسی( واگذار نماید.

 پارلمان وجود دارد.چنین حقی برای  11این در حالی است که طبق ماده 

رسد که مقام رهبری ی روشنی در این زمینه وجود ندارد، اما به نظر میدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قرینه

برای اتخاذ برخی از تصمیمات سیاسی و قانونی خود که با افکار عمومی و مشارکت مردم قابلیت ارتباط بیشتری دارد از 

 عمومی اعتماد مردم را جلب نماید.)همان(طریق مراجعه به آرای 

 

 رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون ) منابع این از فایل بررسی نظام حقوقی همه پرسی(ـ 5ـ4

 الف( بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

رد اعمال حاکمیت به تصویب رسید، در این قانون یکی از موا 1358قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در سال 

 مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از طریق آرای عمومی )رفراندم( یا انتخابات است.

قانون اساسی  56گوید به ویژه در اصل این قانون به کرات از ضرورت مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی سخن می

اکم سان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حدارد: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انکه مقرر می

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ساخته است. هیچ کس نمی

 کند«.آید اعمال میو ملت این حق خدا داد را از طریقی که در اصول بعد می

، حاکمیت از آن ملت است و هیچ فرد یا گروه و یا اندامی مفاد این اصل به معنی نفی هر گونه حاکمیت فردی است

تواند آن را به خود اختصاص دهد یا حاکمیت را تجزیه کند و بخشی از آن را ملک خود بداند. در نهاد دولت نمی

 (  106، 1397)کاتوزیان، 

کند( این امر آید اعمال میمیآمده است )که ملت این حق خدا داد را از طریقی که در اصول بعد  56در ذیل اصل 

 در واقع بیانگر حاکمیت ملی و دموکراسی غیرمستقیم است.
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در اصول مختلف از قانون اساسی که به ضرورت مشارکت در صحنه سیاسی اشاره شده است که به شرح ذیل است: 

سه و اصل یکصد و سی  اصل اول، اصل ششم، اصل پنجاه و نه، اصل نود و نه، اصل یکصد و ده، اصل یکصد و بیست و

 و دو و اصل یک صد و هفتاد و هفت.

 شود.ترین این اصول اشاره میبه برخی از مهم 

اصل ششم: »در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، ... و یا از 

 گردد.«می راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین

اصل پنجاه و نه: »در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه 

همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه با آراء عمومی باید به تصویب دو سوم 

 مجموع نمایندگان مجلس برسد.«

 را بر عهده دارد.«پرسی ورای نگهبان نظارت بر ... مراجعه به آراء عمومی و همهاصل نود و نه: »ش

 ـ فرمان همه پرسی و ...«3ـ ... 2ـ ... 1بند سوم از اصل یکصد و ده: »وظایف و اختیارات رهبر: 

غ اصل یکصد و بیست و سه: »رئیس جمهور موظف است ... نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابال

 به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد.«

های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری اصل یکصد و سی و دو: »در مدتی که اختیارات و مسئولیت

توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر شود ، ... نمیاست که به موجب اصل یکصد و سی و یک منصوب می

 همه پرسی اقدام کرد.«

اصل یکصد و هفتاد و هفت: »... مصوبات شورا )بازنگری در قانون اساسی( پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید 

 از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.

 قانون اساسی« الزم نیست.در مورد همه پرسی »بازنگری در  59رعایت ذیل اصل 

 محتوای اصول مربوط به ... اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی ... تغییر ناپذیر است.«

 

 های وارده بر اصل حاکمیت قانون در خصوص همه پرسیب( محدودیت

مه هر چند که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به ضرورت مشارکت مردم در صحنه سیاسی از طریق ه

هایی بر آن شود که محدودیتپرسی به کرات اشاره شده ولی از برخی اصول دیگر قانون اساسی این گونه استنتاج می
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توان به اصل چهارم و پنجم و اصل نود و نه و اصل یکصد و ده بند اصل )همه پرسی( وجود دارد از جمله این اصول می

 یک و دو اشاره کرد.

ها باید مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ایناصل چهارم: »کلیه قوانین و 

بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است 

 تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.«

اسی مربوط به حقوق ملت است. فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل چهارم قانون قانون اس 42تا  19»اصل 

توانند هر یک یا کلیه این اصول را مغایر با شرع تلقی نماید و این اصول را که متضمن حقوق بنیادین شهروندان اساسی می

استنکاف نمایند. بدین ترتیب قانون  است بال اثر نماید. و از تأیید مصوبات مجلس که در جهت اجرای این اصول است

 (  88، 2003)امیر ارجمند، گردد.«اساسی خصوصاً بخش حقوق ملت آن شناور می

اصل نود و نه: »شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی 

 و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.«

نظر تفسیری شورای نگهبان درباره نظارت مذکور در اصل نود و نه »نظارت مذکور در اصل نود و نه استصوابی  طبق

 5باشد.«است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیدا می

آمده است که نظارت شورای  1374اصالحی قانون انتخابات مصوب  3این نوع محدودیت همین طور در ماده 

 نگهبان را بر انتخابات یک نظارت استصوابی دانسته است.

این گونه برداشت از این اصول در واقع مغایر اصل حاکمیت قانون و یک محدودیت وارد شده بر اصل اداره امور 

چرا که شورای نگهبان باشد که در اصل ششم به آن اشاره شد، کشور به اتکاء آراء عمومی و حق تعیین سرنوشت می

ر همه پرسی نتایج همه پرسی را ق. همه پرسی در مقام نظارت ب 3قانون اساسی و مادة  99تواند مستنداً به اصل می

 شود.اعتنایی به آراء مردم تلقی میابطال نماید که این امر خود بی

 باشد:دیگر محدودیت وارده بر اصل ششم، اصل پنجم قانون اساسی می

ی ن غیبت ولی عصر ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ در جمهوری اسالمی ایران، والیت امر و امامت امت بر عهده»در زما

 گردد.«فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می

 
 (8/6/1371-3559ماره ، )نظریه ش1/7/1371، 134847روزنامه رسمی شماره  -2
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که در اولین اصل قانون اساسی ایران به بدین صورت اصل پنجم و ششم، در توضیح اصطالح جمهوری اسالمی ـ 

کار رفته است ـ اسالمی بودن حکومت را به معنای والیی بودن یا مبتنی بودن آن براساس والیت فقیه جامع الشرایط، و 

 اند.جمهوری بودن حکومت را به معنای اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی دانسته

توان بین حکومت جمهوری اکنون مطرح بوده و هست این است که چگونه میسؤالی که از ابتدای پیروزی انقالب ت

 شوند یا خیر؟و حکومت والیی )اسالمی( جمع کرده و آیا اصوالً این دو با یکدیگر جمع می

ها و مطالب بسیاری بیان دربارة امکان همنشینی و سازگاری اصول جمهوریت و دموکراسی با اصول دینداری سخن

 ین رساله در مقام بازتاب آنها نیست.شده است که ا

اصل یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را تعیین سیاستهای کلی نظام پس از 

ای است که کلیه مصوبات رویه شورای نگهبان به گونه 6 مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر نموده است.

کند. از نظام باشد مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و از تأیید آن خودداری می مجلس را که مغایر سیاستهای کلی

باید به تأیید شورای نگهبان برسد، شورای نگهبان  72آنجایی که مصوبه مجلس جهت ارجاع امری به همه پرسی طبق اصل 

یکی دیگر  110ک و دو اصل تواند از این طریق محدودیتهایی را که ضروری تشخیص بدهد اعمال کند لذا بند یمی

 آید.محدودیتهای وارده بر اصل حاکمیت قانون در زمینه همه پرسی به شمار می

 

 نتیجه گیری

گذاری میتواند از مهمترین علل ناکارآمدی و عدم میل به اطاعت  عدم امکان مشارکت منظم و منطقی شهروندان در مقررات

از مقررات شهری و باالرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی اجرای تصمیمات شوراهای شهر باشد. به طور کلی تبیین 

انون این موضوع  در نظام حقوقی الئیک که بدون محدودیت در منابع خاص قانون گذاری از مشارکت مردم در وضع ق

به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کنند و به عوامل اجتماعی موثر در این امر توجه دارند ، چندان پیچیده و 

دشوار نیست ولی در نظام های حکومتی واجد ویژگی مذهبی مانند جمهوری اسالمی ایران که بر این اساس دارای منابع 

اندازه ایی پیچیده و بحث برانگیز می شود و از طریقی در عین حال، خاص و ثابت قانون گذاری هستند ، موضوع تا 

تصویب قانون توسط یکی از دو مرجعی صورت می گیرد، که یکی با واسطه و دیگری بدون واسطه مبین نظر مردم است، 

ای اسالمی مرجع اول که معموالً قوانین بوسیله آن تصویب می شود به تعبیر اصل شصت و دوم قانون اساسی مجلس شور

 
نظارت بر حسن اجرای  -2تعيين سياستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام  -1اصل یكصد و دهم؛ وظایف و اختيارات رهبر:  – 1

 سياستهای کلی نظام.
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است که نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد و مرجع دوم همه پرسی 

و مراجعه مستقیم به آراء مردم است که طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، 

ر آن اصل ذکر شده از این طریق صورت می گیرد. و این امر نشأت گرفته اجتماعی و فرهنگی قانونگذاری با ضوابطی که د

از اصول ششم، هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسی است که در اصل ششم مقرر شده در جمهوری اسالمی ایران امور 

رای اسالمی، کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شو

اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد و اصل هفتم 

قانون اساسی نیز با اشاره به دستور قرآنی امر به مشاوره با مردم مجلس شورای اسالمی و شوراها را از ارکان تصمیم گیری 

رده است.  موضوع مشارکت عمومی در روند مقررات گذاری ریشه در مفهوم حق تعیین و اداره امور کشور اعالم ک

 سرنوشت دارد.

های دموکراسی و مردم ساالر مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش به هر تقدیر در رژیم

ی عمومی در اعمال حاکمیت از شروط دهی اراشوند و رعایت نظر و عقیدهو مرجع تشخیص و تنفیذ مشروعیت تلقی می

آید پس مراجعه به آرای عمومی و نظر خواهی ی منتخب مردم به شمار میاستمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاکمه

ها مراجعه مستقیم به ای برخوردار است. به ویژه در شرایط خاص که گاه رژیماز آنان در مواقع لزوم از اهمیت فوق العاده

 دهند.های دیگر نظر خواهی ترجیح میا در پاسخگویی به پرسش بر شیوهمردم ر

ها، وقتی تغییری در قانون اساسی یا قانونی که پی آمدهای مهم مرتبط با قانون و حقوق اساسی دارد در بیشتر دموکراسی

شود. بدین دلیل که میپیشنهاد شده باشد مراجعه به همه پرسی ضروری است و گاهی اکثریت خاص نیز مالک قرار داده 

باید مورد تصویب قانون اساسی به همه مردم تعلق دارد نه به اعضا پارلمان یا حکومت وقت، تغییر در آن یا متعلقات آن می

 مردم قرار گیرد.

ی مقننه از قانون اساسی آمده است در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ممکن است اعمال قوه 59در اصل 

همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب  مجموع  راه

 کند.نمایندگان مجلس باشد. این اصل به صراحت در قانون اساسی مسأله همه پرسی مطرح می

است و در خصوص موضوع موضوع دیگر آن است که در قانون اساسی نظارت بر رفراندم بر عهده شورای نگهبان 

انتخابات ممکن است اختالف نظرهایی با شورای نگهبان به وجود بیاید. اگر شورای نگهبان مخالف با برگزاری رفراندم 
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باشد از آنجایی که نظارت بر رفراندم برعهده شورای نگهبان است )نظارت بر مصوبه مجلس درخصوص ارجاع امر به 

 ی همه پرسی( طبیعی است که از برگزاری رفراندم ممانعت خواهد کرد.همه پرسی و نظارت در جریان اجرا

گردد که از انواع سه گانه همه مشخص می 177و  110و  59بنابراین با بررسی اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 

رفراندم مذکور  پرسی )تقنینی، تأسیسی و سیاسی( همه پرسی سیاسی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و

رفراندم تقنینی و محدود به قانون اساسی است و اصل چهارم قانون اساسی بر این اصل حکومت ندارد و  59در اصل 

 نظارت شورای نگهبان در دو مرحله است:

 ـ نظارت بر مصوبه مجلس جهت ارجاع موضوع به همه پرسی.1

 ـ نظارت بر اجرای آن.2

باشند و لذا لزومی به ی مجلس نمیندم، تأیید اعتبار نامه نمایندگان و عزل وزرا مصوبهی رفرابرخی موارد هم چون نتیجه

تأیید شورای نگهبان ندارد چرا که شورای نگهبان و مجلس وکیل مردم در قانون گذاری هستند و زمانی که مردم خود 

نتایج رفراندم مصوبه مجلس نیست قصد قانون گذاری دارند دیگر نیازی به دخالت مجلس و شورای نگهبان نیست چون 

 تواند مورد نفی قرار دهد.بلکه از مصوبات ملت است و مصوبات ملت را هیچ شورایی نمی

ی همه پرسی تقنینی از اعتباری بیشتر از سایر قوانین برخوردار نیست و به وسیله قانون مصوب مجلس قابل نسخ یا نتیجه

شود این ( انجام می177و صدر اصل  110اصل  3ا فرمان مقام رهبری )بند باشد. و نوع همه پرسی تأسیسی باصالح می

 ای است:نوع همه پرسی دو مرحله

 ـ تصویب اولیه توسط شورای بازنگری و تأیید و امضای مقام رهبری.1

 ـ عرضه به آرای عمومی از طریق همه پرسی.2

باشد. در همه پرسی تأسیسی اکثریت خاصی مالک میتفاوت این دو نوع همه پرسی )تقنینی و تأسیسی( در این است که 

»مصوبات شورا ... باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه  177اصل 

پرسی برسد« ولی در همه پرسی تقنینی اکثریت خاصی مالک قرار نگرفته است. و در همه پرسی تأسیسی صدور فرمان 

 باشد.مقام رهبری است ولی در همه پرسی تقنینی مقام رهبری دخیل نمی همه پرسی با
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اند و فرهنگ مردم ساالری بر جامعه حاکم شده است برگزاری همه ی سیاسی راه یافتهدر جوامعی که مردم آن به توسعه

مردم به رشد و پرسی و دیگر مصادیق دموکراسی امری سازنده و مطلوب است ولی در بیشتر کشورهای جهان سوم که 

باشد اند و فرهنگ اقتدار گرایی بر جامعه حاکم است نیازی به برگزاری همه پرسی نمیتوسعه یافتگی سیاسی دست نیافته

ه حکومتی را در واقع به اجرا گذاشتن اصل همه پرسی جنبه ظاهری و نمادین خواهد داشت و آن نتیجه مورد نظر دستگا

 در پی خواهد داشت.
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