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 چکيده

ندگان  امروزه اين نوع مشارکت مردمي در پ ماي رتو دموکراسي غيرمستقيم و واگذاري حق مزبور به ن

منتخب مردم در مجالس قانون گذاري و بر اساس اصل تفکيک قوا عمدتا به صورت غيرمستقيم و  
توسط قوه مقننه اعمال مي شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقيم مردم در اين فرآيند از  

آن، البته به صورت فرعي و استثنايي وجود دارد.جمهوري طريق همه پرسي و شيوه هاي مشابه 

ون  اسالمي ايران نيز با پذيرش نهادهاي دموکراسي از اين ساختار خارج نيست.   مشارکت مردم در قان

گذاري، عالي ترين جلوه حق حاکميت مردم در تعيين سرنوشت زندگي سياسي و اجتماعي خود 
هاي بيشتري  هاي خاص، فرصتتوأم با هنجارها و ارزش  عنوان روشي کهدموکراسي مستقيم بهاست.  

ر  را براي شهروندان در اداره دولت فراهم مي آورد، به عنوان شيوه اي جهت اجراي حکومت مردم ب

مردم در برخي کشورها به کار گرفته ميشود. اما عليرغم تمامي محاسني که به همراه دارد، اجراي آن  

امور حکومت با دشواريهاي فراواني همراه است. ما در اين پژوهش  به عنوان شيوه اصلي جهت اداره  
که به روش توصيفي آيا شيوه -حاضر  که  تحليلي مي باشد درصدد پاسخ به اين پرسش هستيم 

دموکراسي مستقمي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران، قابليت اجرايي شدن را دارد؟ اگر خير،  

د باشد؟ بدين منظور ابتدا اصول و ويژگي هاي يک نظام روش جايگزين آن چه شيوه اي ميتوان
و سپس  شد  خواهد  بيان  دانست  اجرا  قابل  رآن  د  را  مستقيم  دموکراسي  ميتوان  که  حقوقي 

هاي دموکراسي مستقيم بررسي  هاي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اعمال مکانيسمظرفيت

دن دموکراسي به شيوه اي غير از شيوه و نهايتا روش منتخب در اين پژوهش جهت اجرايي ش

 غيرمستقيم پيشنهاد خواهد گرديد.

نيمه مستقيم، قانون جمهوري اسالمي  :يديکل واژگان قانون  ايران  ،دموکراسي، دموکراسي 
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 مقدمه

بيستم شاهد افزايش قابل نيمه دوم قرن  به دموکراسي در از  ويژه اينکه در آن زمان کشورهاي جهان هستيم بهتوجه اقبال 

عنوان شيوه بيشتر رقباي دموکراسي مثل فاشيسم، نازيسم و کمونيسم رخت بربستند و دموکراسي در اذهان عامه مردم جهان به

بااينبرتر اعمال حاکميت تلقي مي ه است؛ چراکه شود ادعا کرد که دموکراسي در جهان امروزي کامالً مستقر شدوجود نميشود. 

با هر درجهحکومت دموکراتيک،  نيمي از جمعيت جهان را هاي  نيمي از کشورهاي جهان که کمتر از  اي از دموکراسي تنها در 
( در قوانين اساسي کشورهاي مختلفي که به نحوي دموکراسي، در درجات مختلف آن 70:  1379گيرد وجود دارند )دال، دربرمي

داده قرار  موردپذيرش  شيوهانرا  و  ابزارها  است. د،  شده  مقرر  خاص  موارد  در  مردم  اراده  و  خواست  مستقيم  اعمال  براي  هايي 

با هيئت  است و تعيين اينکه روابط آنان  مردم  مخصوص  حاکميت،  برتر  قدرت  دموکراسي  حکومت  در  که  است  اين  واقعيت 
 (57:  1389اجعه به آراي عمومي است. )ارسطا، ها روبرو است و بارزترين ابزار اراده عمومي مرحاکمه چگونه باشد با آن

بر اجراي دموکراسي مستقيم اينست که تمام افراد جامعه بتوانند در پروسه تصميم سازي به  يکي از مهمترين اصول حاکم 

برابر با يکديگر مشارکت نمايند؛ نه اينکه مانند دموکراسي نمايندگي، نمايندگان مردم در نحوه برگزاري و تصمي م گيري صورت 

با ابتکار آنها شروع شده، به پيش رود و خاتمه  بايد توسط مردم و  بنابراين تمامي مراحل اين تصميم گيري  نمايند.  ها مداخله 
يابد. ويژگي مهم ديگر نيز اينست که مردم بتوانند همانطور که درتمامي مراحل تصميم سازي شرکت مينمايند، در تفسير نتايج 

يا نه مقام   برگزاري رفراندوم و  عهده خود آنهاست  بر  نيز  بيان ديگر، تفسير آراي مردم  به  نمايند.  نيز مشارکت  هر شيوه ديگر 

)برجسته ترين  آمريکا  هاي  ايالت  از  برخي  يا  سوئيس  مانند   ، امروز  مستقيم  نيمه  هاي  دموکراسي  مقابل  در  ديگر.  سياسي 
بتکار عام و همه پرسي ها و وجود مجالس نمايندگي و قوه مجريه کاليفرنيا( ، ترکيبي از مشارکت مستقيم شهروندان از طريق ا

 منتخب مردم است.

از آنجا که از يکسو قانون اساسي نظامي از قوانين، عرفها و رويههايي است که ترکيب قدرت ارگانهاي يک دولت و رابطه آن 

با هم و شهروندان را تعريف ميکند؛ و مرکب از قواعدي ساختاري است ک ه نشان ميدهد مردم چگونه و با چه سازوکاري ارگانها 
)مرادخاني،   ميکنند.  منصوب  را  هاي موردنظر يک جامعه ترين ارزشترين و اصيل( و از طرفي ديگر جامع11:  1399کساني 

بهانقالبي در قانون اساسي منعکس مي بنابراين قانون اساسي جمهوري اسالمي  براي مطالعه اعنوان غنيشود،  صول ترين منبع 

 (192:  1390باشد. )رهبر و مقدمي، اساسي جامعه مطرح مي

نظامي دموکراتيک است، چراکه داراي شاکله جمهوري است که بر اساس رأي مردم به طور نظام جمهوري اسالمي در ايران، 

غيرمستقيم شکل مي بُعد است: جنبه محتوايي و جنبه ظاهري. مستقيم و  نظام حکومتي داراي دو  ي منظور از جنبهگيرد. اين 

باشد، اعتبار ندارد و محتوايي، جنبه ديني آن مي باشد که مطابق با اصل چهارم، اگر قانوني در اين کشور، مخالف با قوانين اسالم 

( که مستلزم نوعي دموکراسي است؛  98:  1394باشد )طالبي،  مقصود از جنبه ظاهري و شکلي نظام حکومتي ايران، جمهوري مي
 ( 200:  1381مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست بگيرند. )لک زايي،   بدين معني که

حال به نظر اکثريت مردم اتکا دارد، معناي غربي نيست و درعينعقيده هانتينگتون، جمهوري اسالمي ايران دموکراسي بهبه

غربي؛ يعني قانون اکثريت و عدم صالحيت عامه مردم در انتخاب افراد صالح، نوعي   براي برکنار ماندن از ايراد اصلي بر دموکراسي 
 (40تا:  کند )هانتينگتون، بيروش ارشادي در پيش گرفته و افراد شايسته را خود معرفي و انتخاب مي

 اساسي اين پژوهش از قرار زير است: پرسش

دارد؟   را  شدن  اجرايي  قابليت  ايران،  اسالمي  جمهوري  حقوقي  نظام  در  مستقمي  دموکراسي  شيوه  روش آيا  خير،  اگر 

جايگزين آن چه شيوه اي ميتواند باشد؟ بدين منظور ابتدا اصول و ويژگي هاي يک نظام حقوقي که ميتوان دموکراسي مستقيم 
بيان خواهد شد و سپس ظرفيت رآن قابل اجرا دانست  د  هاي هاي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اعمال مکانيسمرا 

ن و  بررسي  مستقيم  از شيوه دموکراسي  غير  اي  شيوه  به  دموکراسي  شدن  اجرايي  جهت  پژوهش  اين  در  منتخب  روش  هايتا 

 غيرمستقيم پيشنهاد خواهد گرديد.
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 چارچوب نظري 

 دموکراسی

. تمامي دموکراسي ها ، ضمن احترام به  پايه حکومت اکثريت و حفظ حقوق فردي و اقليت ها استوار است  بر  دموکراسي 

سرسخت حقوق اساسي افراد و همچنين گروه هاي اقليت هستند . · دموکراسي ها مراقب تشکيل دولت خواست اکثريت ، مدافع  
هاي مرکزي قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدايي ، آنها را به سطوح ايالتي و محلي خرد مي کنند با درک اين که دولت هاي 

بايد در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند . · دمو کراسي ها مي دانند که يکي از عملکرد هاي اصلي شان دفاع محلي 

برابر از حمايت قانون ، و فرصت سازماندهي و مشارکت  برخورداري  بيان ، آزادي دين ، حق  از حقوق اوليه اي همچون آزادي 
د و عادالنه برگزار مي کامل در امور سياسي ، اقتصادي ، و فرهنگي يک جامعه است . · دموکراسي ها به طور منظم انتخابات آزا

که  باشند  ظاهري  نمايي  توانند  نمي  انتخابات   ، دموکراسي  يک  در   . دارند  را  آن  در  شرکت  حق  شهروندان  همه  که  کنند 

 · . بر سر حمايت مردم  بلکه ، انتخابات رقابت هاي واقعي هستند  مخفي شوند ،  آن  پشت  خاص  حزب  يک  يا  و  ديکتاتورها 

باشند و   دموکراسي دولت ها را قانون برخوردار  برابر قانون  مدار مي سازد و متضمن اين است که تمامي شهروندان از حمايت 
يکديگر اند و هر يک از آنها حيات سياسي ، اجتماعي ، و  . · دموکراسي ها متفاوت از  دستگاه حقوقي از حقوق شان دفاع کند 

. دموکراسي ها همگي بر پ اند ، نه بر پايه شيوه ايه يک سري اصول اساسي استوارفرهنگي خاص ملت خود را منعکس مي کند 

هاي يکسان . · در يک حکومت دموکراتيک ، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند ، بلکه موظف به مشارکت در سيستم سياسي 
يشان دفاع مي کند . · جوامع دموکراتيک به ارزش هايي همچون تحمل ، همک اري ، و مدارا اي هستند که از حقوق و آزادي ها 

. دموکراسي ها دريافته اند که براي دستيابي به وفاق ، مدارا الزم است و همچنين اينکه شايد وفاق هميشه قابل  پايبند هستند 

 ( 145:  1370حصول نباشد . )برول،  

به بهطور مستقيم حاکميت را اعمال کنند و قانونرژيمي که همه مردم  ا شود و يا صورت مستقيم توسط مردم اجرگذاري 

به انجام رسانند. در اين سيستم، ملت حاکميت خود را بهدست کند. طور مستقيم اعمال ميکم وظايف اصلي حاکميت را خود 

بتوانند خودشان تصميم نيست )حاجي حکومتي که در آن مردم هم  گيري کنند و هم خودشان آن را اجرا کنند، عمالً ممکن 

 (219:  1394زاده،

يکايک تصميمهاي  مدل به  نيازمند مشروعيت بخشي دموکراتيک مستقيم  به اين معنا که دموکراسي مستقيم  ها هستند؛ 

 (111:  1388اند. )گودين،  اين مدل مستلزم اظهارنظرهاي دائمي مردم

به معناي عملي هيچ نوع حکومت  شرط  گاه وجود نداشته و اکنون هم وجود ندارد؛ چراکهبرخي انديشمندان معتقدند اين 
 (Horton  ,1994  :89اساسي گردآمدن مردم وجود جمعيت اندک و ابعاد کوچک جامعه است. )

به نظر برخي ديگر از نويسندگان باوجوداينکه رشد ارتباطات سريع امکان مراجعه به همه شهروندان را براي مقاصد محدود  

يا راه روند، تداوم دموکراسي مستقيم به هايي که براي اعمال دموکراسي مستقيم به کار ميو معيني فراهم کرده است، اما تدابير 

نمي بلکه هماهنگيشمار  نيازمنديروند،  براي تأمين  پذيرفته شدههاي جديد هستند  بدان سبب  اند که از هاي تازه و در اصل 
 (kelsen, 2006: 120هاي نمايندگي و احزاب سياسي نارضايتي وجود داشته است. )عملکردهاي سيستم انتخاباتي، هيئت

به مستقيماً  مردم  که  معناست  بدان  قانون  در  مستقيم  مرجع  دموکراسي  نمايند. اين امر اگرچه عنوان  اقدام  قانون  وضع 

به شمار ميترين جنبهترين و واقعيخالص رود و ويژگي اصلي نظام دموکراسي مستقيم براساس اجماع علماي ي مشارکت مردم 
بر    هاي حکومت،پرداز شهير قرارداد اجتماعي، برخالف ساير جنبهآيد و حتي »ژان ژاک روسو« نظريهحساب ميحقوق عمومي به

به کس ديگري تعلق ندارد.« ) واسطه ( ولي امروزه به dahl  ,1972  :66اين باور بوده که: »اين کار حق مردم است و جز به مردم، 

پذير نيست. اين شيوه کثرت جمعيت کشورها و عدم امکان تجمع و بحث و مشورت تمام افراد جامعه در محلي واحد، عمالً امکان

و ساله در يک ميدان بزرگ تشکيل ميها، مجمع عمومي مردم همهشود که در آنئيس اجرا ميهاي سوتنها در برخي کانون شود 
بدينگذاري ميبه قانون نيوانگلند آمريکا، وسيله خود مستقيماً وضع قانون ميپردازد و  کنند. همچنين در شهرها و روستاهاي 

صورت فرعي و استثنايي ع مشارکت و دموکراسي به اشکالي بهالوصف اين نوروش دموکراسي مستقيم معمول و متداول است. مع
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قانون اصلي  شيوه  کنار  قوهدر  توسط  مستقيم گذاري  نيمه  دموکراسي  را  شيوه  دو  اين  جمع  که  دارد  وجود  مقننه  ي 

 ( که مهمترين شيوههاي آن عبارتند از:keman  ,2002  :58نامند.)مي

گذاري  ترين شکل دخالت و مشارکت مستقيم مردم در قانونترين و مرسوماولپرسي متدپرسي يا )رفراندوم(: همهالف( همه

نحوه اعمال آن بهرود. استفاده از همهبه شمار مي اي از مشارکت مردم گذاري و جلوههاي قانونعنوان يکي از سرچشمهپرسي و 

 اجه است.هايي موشود و معموالً با شرايط و محدوديتدر قانون اساسي هر کشوري مشخص مي

ا  موجب آن، پنجاهب( ابتکار عام: اين شيوه در قانون اساسي کشور سوئيس وجود داشته و به ي هزار نفر از دارندگان حق رأي 
مي کانون  از هشت  نفر  يکصدهزار  همچنين  و  شود  گذاشته  عموم  رأي  به  خاصي  عادي  قانون  که  کنند  درخواست  توانند 

 ه آراء عمومي جهت تجديدنظر کلي يا جزئي در قانون اساسي نمايند.توانند درخواست مراجعدهندگان ميرأي

نوعي همهج( گزينش نيز  يا متن ارائه شده به شهروندان، چندين گري: اين شيوه  با اين تفاوت که در اليحه  پرسي است؛ 
به خاطر اين تفاوت اشود و رأيبيني ميامکان پيش برگزينند.  يکي از امکانات را  بايد  ندک و وحدت ماهوي اين دو دهندگان 

 گيرد.پرسي انجام ميگذاري، اگر انجام شيوه مذکور الزم و ضروري باشد اصوالً زير عنوان همهشيوه قانون

نوعي همه کنندگان اختيار دارند نسبت به تصميماتي پرسي اختياري است که بر اساس آن انتخابد( وتوي مردم: اين شيوه، 

مقام توسط  اتکه  حکومت  به خود گرفته است؛ از قبيل قانون مصوب قوه مقننه، مخالفت هاي  شده و حتي صورت قطعي  خاذ 
 (79:  1370کنند. )برول،  

 

 حکومت در صدر اسالم

با گسترش دمکراسيهاي غربي در جهان، دمکراسي وارد جهان اسالم و ايران شد. صرف نظر از بستر تاريخي  در عصر جديد 
يا حکومتي که پشتوانه مردمي دارد و مردم در اداره امور خود صاحب و جغرافيايي دمکراسي، اگر آن   عنوان حکومت مردم  به  را 

بود که درسايه انقالب اسالمي و درقالب نظام جمهوري  لفظي آن درفارسي خواهد  بپذيريم، مردم ساالري معادل  نقش و اثرند، 

نظام جمهوري اسالمي در شرائطي غربي و شرقي هريک بنوعي   اسالمي موردتوجه قرار گرفته است.  نظامهاي  يافت که  استقرار 

با نفي اين دو الگوي جهاني و تأسيس نظام جمهوري اسالمي، نوعي  بودند. امام خميني  مدعي دمکراسي وتحقق حاکميت مردم 
نشأت گرفته از متن دين است و ضمن استفاده از تجربيات جه بر دين و  نهاد که مبتني  بنياد  اني، ضمانت از مردم ساالري را 

غالبا از دين و قواعد حقوقي و اخالقي آن مي گيرد. )رستمي،   ( 145:  1387اجراي خود را 

بودن اين نظام در دنيا و نبود مصداق خارجي و الگويي عملي و موفق از آن، همواره فشارهاي سياسي و  بي سابقه  لحاظ  به 
نظام جمهوري اسالمي اعمال شده است و آن   عليه  )تئوکراسي( و ناديده گرفتن نقش و تأثير مردم تبليغاتي  به خدا ساالري  را 

متهم کرده اند. به خصوص پس از فروپاشي شوروي و بي رقيب شدن ليبرال دمکراسي، اين اتهامات جدي تر شد؛ به گونه اي که 

بين دين و آزادي و ايجاد توازن بين خداساالري و مردم ساالري، امروزه يکي از چالش هاي اصلي انقالب اسالمي شده حل تعارض 

 ( 142:  1399است. )مرادخاني، 

 

 مردم ساالري دینی

ساختاري  اساسي،  قانون  آيا  که  است  مطرح  سؤال  اين  اساسي  حقوق  لحاظ  به  سياسي،  انديشه  مباحث  از  نظر  صرف 

براي مردم چه ميزان از تأثي نظر گرفته است و  براي جمهوري اسالمي در  رگذاري و نقش آفريني را در دمکراتيک و مردم ساالر 

)قانونگذار( و اجرايي جامعه پيش بيني کرده است؟ آيا بر اساس قانون اساسي مي توان نظام جمهوري اسالمي را با  امور سياسي 
معيارهاي موجود دنيا، مردم ساالر و دمکراتيک دانست؟ آيا وجود برخي از اصول قانو ن اساسي مربوط به واليت فقيه و حاکميت  

 انين اسالمي که تغيير ناپذيرند، مخلّ مردم ساالري نيست؟ قو

پژوهش آن است که نظام جمهوري اسالمي، بر اساس قانون اساسي، نظامي مردم ساالر و دمکراتيک است که با  فرضيه اين 
رگزاران است؛ نه از معيارهاي موجود دنيا هم تطبيق دارد و مشکالت و ايرادات آن، بيشتر ناشي از تجربه اندک و نيز عملکرد کا
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بررسي ساختار نظام  به  بررسي اين فرضيه، ابتدا بحث مختصري در مورد دمکراسي داريم و سپس  براي  نظام.  محتواي حقوقي 

 ( 103جمهوري اسالمي و محتواي حقوقي قانوني آن مي پردازيم و با يک نتيجه گيري مقاله را به پايان مي بريم.)همان:

بوده و انسان را ناگزير از ايجاد تشکيالت و سازمان براي اين   -چگونگي اداره زندگي سياسي بشر  اجتماعي همواره دغدغه 

به  کرده است؛ اما چگونگي شکل گيري اين سازمان و حق و سهم افراد جامعه در آن، بحث جدي تري است که سرانجام  امر 

با اين توجيه همراه است که حکومت حق همه مر دم است و همه کساني که در اجتماع سياسي ايجاد دمکراسي منجر شده و 

عضويت دارند، به صورت برابر، حق مشارکت در اداره امور حکومت را دارند.دمکراسي هم به عنوان شيوه اي از زندگي سياسي در 
به مثابه شکلي از سازماندهي زندگي سياس به عنوان شکلي از حکومت موضوعيت دارد.دمکراسي  ي  جهان مدرن مطرح است و هم 

ازيکصد سال پيش مورد توجه قرار گرفته است و صرف نظر از بستر تاريخي و جغرافيايي آن، امروزه به عنوان روش حکومت در 

پذيرفته شده است. از اين نظر، روش دمکراتيک عبارت است از: نظم نهادينه شده براي حصول تصميمهاي  غالب کشورهاي دنيا 
براي تصميم   با مشارکت مردم  نمايندگي از خود، سياسي که  به  گيري درباره امور خود و جامعه، از طريق انتخاب افراد صالح 

 (29:  1394صورت مي گيرد. )حاجي زاده،

 

 اعمال مکانيسمهاي دموکراسی مستقيم در قانون اساسی ج.ا.اروش هاي  

بررسي جايگاه آنها به  بايد  مستقيم، حال  دموکراسي  مکانيسمهاي  با  مختصر  آشنايي  از  در قانون اساسي جمهوري   پس 
 اسالمي ايران بپردازيم.

به معناي وسيع قانونترديد تصميمبي نظام سازي برخوردار گيري  بسيار زيادي پس از  به معناي خاص، از اهميت  گذاري 

پذيرش نقش مردم در تصميمهست. در اين سطح مردم به مفهوم   گذاري است.هاي کالن و قانونگيريساالري 

به آرا مردم )دموکراسيِ نمايندگي و دموکراسيِ مستقيم( را در اصل ششم   قانون اساسي، دوگونه متداول دموکراسي و اتکا 
يکديگر مورد توجه قرار داده و بيان داشته است: »در جمهوري اسالمي ايران، امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود  کنار 

انتخابات: انتخاب رئيس راه  نظاير اين  جمهور،از  يا از راه همهنمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و  پرسي در ها، 

 گردد«.مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي

به »قانون همه که در خصوص برگزاري انواع   4/4/1368پرسي در جمهوري اسالمي ايران« مصوب  در اينجا مناسب است 

پرسي عبارت است از اينکه »همه اقشار جامعه با آزادي کامل نظر اين قانون، همه  1موجب ماده  هب  .پرسي است اشاره شود.همه

گذارده مي عمومي  آراء  به  که  موضوعي  درباره  را  نمايند: الفخود  يکي از دو صورت زير اعالم  به  نه«. تاريخِ   -آري ب  -شود 

نگهبانپرسيهمه شوراي  هماهنگيِ  با  و  کشور  وزارت  سوي  از  مي  ها  )ماده  تعيين  پرسي، (. مسئول صحت اجراي همه2شود 
)ماده   کشور  )ماده  11وزارت  نگهبان است  برعهده شوراي  بر اين انتخابات  نظارت  و مسئوليتِ  به3(  منظور تضمين سالمت (. 

هاي اجرائي هيئت طرفي کامل، ناظرين شوراي نگهبان و اعضايمنظور حفظ بيدارد: »بهاين قانون مقرر مي 33پرسي، ماده همه

نظارت موظف بيو  مجازات تخلف از ماده فوق با رعايت  -طرفي کامل را حفظ نمايند. تبصرهاند در طول مدت مسئوليت خود، 
شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير انفصال شش ماه تا يک 

صورت مستقيم با پرسي به( همه204-179: 1387يا شش ماه تا يک سال زندان خواهد بود« )رستمي،  سال از خدمات دولتي

 باشد:پرسي داراي ابعادي چند، به شرح زير مي(. همه4شود )ماده  رأي مخفي انجام مي

 پرسي تقنيني(اعمال قوه مقننه با مراجعه به آراء عمومي )همهالف.  

دارد: »در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوة مقننه اصل پنجاه و نهم مقرر مي

به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم 

برسد«. در خصوص اين اصل، نکاتي حائز اهميت است. پرسي مصطلح در اوالً اين اصل، از بين سه گونه همه نمايندگان مجلس 
)همه برميپرسي اساسي، تقنيني و موضوعاتِ خاص( صرفاً همهحقوق اساسي  گيرد چراکه آن را محدود به پرسي تقنيني را در 

يعني اموري که در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است دانسته است. ثانياً اينکه مراجعه ب ه آراء عمومي را »اعمال قوه مقننه« 

بر اساس صدرِ اصل نود و چهارم »کليه مصوبات مجلس  نمايندگان مجلس دانسته و چون  به »تصويب« دوسومِ مجموع  منوط 
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به آراء عمومي نيز بايد از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون  لذا مراجعه  نگهبان فرستاده شود«  به شوراي  بايد  شوراي اسالمي 

 گهبان برسد.اساسي به تائيد شوراي ن

برگزاري همهپرسي آثاري همچون تقويت مشروعيت يک تصميم، جلب رضايت، مشارکت بيشتر و... متصور  بر  ثالثاً، گرچه 

غلبه هيجانات زودگذر سياسي و  علمي در تصميمسازيهاي کالن سياسي و ترس از  نگاه  با اين همه، همواره اقتضاي  است، اما 

عوامزدگي در عرصة مذکور از   سويي که همواره ميتواند در خدمت پوپوليسم و برخي سياست بازان عوام فريب قرار گيرد و نفوذ 

ناشي از برگزاري رفراندوم از سوي ديگر که به لحاظ سياسي گاهي اوقات ممکن است ثبات  ايجاد هزينههاي اقتصادي و سياسي 
غالباً زمامداران را نمايد،  بحران  در استفاده از راهکار مذکور دچار احتياط و حتي ترس و  و امنيت يک کشور را دچار مخاطره و 

 (7-6:  1398ترديد مينمايد. )واعظي و زيرايي، 

به شرطي به لحاظ حقوقي قابل تحقق و دفاع است که اجراي آن در فضايي کامالً دموکراتيک  برگزاري همهپرسي  بنابراين، 
به گردش آزاد اطالعات و فعاليت واقعي و آ بستر مجهز  زاد احزاب و مطبوعات و دسترسي عمومي به رسانههاي عمومي و و در 

پذيرد تا نتايج همهپرسي انعکاس واقعي و آگاهانة رأي مردم قلمداد شود و از آسيب دستاندازي ارباب قدرت و خطر  ملي صورت 

 (20دهشتناک پوپوليسم مصون بماند. )همان:  

 ساسي(پرسي بازنگري قانون اب. مراجعه به آراء عمومي )همه

قانون اساسي در خصوص  177هاي دموکراسي مستقيم در ارتباط است، اصل آخرين اصلي که در قانون اساسي با مکانيسم

قانون اساسي مي بازنگري  براساس  .باشدسازوکار  نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات  بودن  به اسالمي  محتواي اصول مربوط 

پايه هداف جمهوري اسالمي ايران و جمهوري بودن حکومت و واليت امر و امامت امت و نيز اداره هاي ايماني و اموازين اسالمي و 
با اتکاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است )ميراحمدي،  ( بر اين اساس، 166-143: 1385امور کشور 

تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال   شيوه  )تهيه قانون اساسي ،  1358هرچند،  بود  شيوه دموکراتيکِ مختلط 

، اما شيوه  پرسي(توسط مجلس خبرگان قانون اساسي که منتخب مردم بودند و سپس گزاردن متن مصوب اين مجلس به همه

 باشد.بازنگري اين قانون، نيمه اعطائي دموکراتيک مي
 

 گيري آراء«مکانيسم »بازپس

موجب قانون اساسي  جمهور در حدود وظايف و اختياراتي که بهبيني شده است که »رئيسپيشقانون اساسي   122در اصل 

عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسالمي مسئول است« به  عادي  يا قوانين  اند تمامي حقوقدانان بر اين عقيده .و 

برابر اين سه مرجع، مسئوليت سياسي اسکه مسئوليت رئيس جمهور از سوي گونه که بيان شد، عزل رئيست و همانجمهور در 
)اصل   اسالمي  شوراي  )بندهاي  89مجلس  رهبري  و  به110اصل    10و    8(  اساسي  قانون  در  به(  يا  صورت ضمني صراحت 

درحالي است،  معتنابه  حقوقي  ازاي  به  ما  داراي  مسئوليت،  اين  لذا  و  است  گرفته  قرار  تبيين  و  مسئوليت موردتوجه  که 

جمهور در خصوص اختيارات و وظائفش نسبت به ملت، ما به ازاي حقوقي مشخصي ندارد. البته ممکن است گفته شود که رئيس

يا انتخاب مجدد رئيس عدم انتخاب اوليه  يا  جمهور در برابر جمهور از سوي مردم همان ضمانت اجراي مسئوليت رئيسانتخاب 
نشان ميملت است اما دقت در مفهومِ »مسئوليت« اين معن روند متداول انتخابات را ، امري فراتر از يک122دهد که اصل  ا را 

بهبيان مي )يعني دو نهادي که حق خاتمه دوره مسئوليت رئيسکند  به رهبر و مجلس  جمهور را پيش از ويژه آنکه عطف ملت 

ت، کارکرد و قدرت اجرائي برقرار باشد. انقضاي مدت انتصابش دارند( الزمه آن است که بين اين سه، توازني نسبي از حيث اهمي
 (65:  1387)عميد زنجاني،  

 

 مکانيسم »ابتکار شهروندان«

يا اصالح قانون موجود مي جديد  قانون  وضع  جهت  در  پيشنهاد  تنظيم  و  ابداع  حقّ  قانون،  باشد که از دو مجراي ابتکار 

به آن »طرح قانوني« ا مجلس که  نمايندگان  طريق  از  يکي  عنوان طالق ميقانوني،  شود و همچنين از طريق قوه مجريه که 

 (70:  1391پناهي،  شود. )قاضي شريعتگيرد، تدوين مي»اليحه قانوني« به خود مي
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هاي قانوني  شود و طرحوزيران به مجلس تقديم ميدارد: »لوايح قانوني پس از تصويب هيئتقانون اساسي مقرر مي  74اصل 

نمايندگان، در مجلس شوراي اسالمي قابلبه پيشنهاد حداقل پانزده ن  طرح است.« فر از 

لوايح مصوب هيئت1 با اصول .  باشد و موادي متناسب  عنوان و موضوع مشخص  بايد داراي  به مجلس  پيشنهادي  وزيران 

عنوان اليحه داشته باشد. ماده  انوني که از طرف دارد: »لوايح قباره مقرر مينامه داخلي مجلس دراينقانون آيين 134موضوع و 

بايد:دولت به مجلس پيشنهاد مي  شود، 

 الف( داراي موضوع و عنوان مشخص باشد.

 وضوح درج شود.ب( داليل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه اليحه به

 ج( داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان اليحه باشد.«  

به ابتکار پيشنهاد حداقل . طرح2 طرح در مجلس است. شرايط قانوني لوايح در مورد از نمايندگان قابل نفر 15هاي قانوني 
نيز الزم است مورد عمل قرار گيرد. ماده  طرح هاي قانوني با دارد: »طرحنامه داخلي مجلس در اين مورد مقرر ميآيين  130ها 

نمايندگان در مجلس به رئيس مجلس يا يکي از دب نفر از  پانزده  نام حداقل  هاي يران، در همان جلسه به کميسيونامضا و ذکر 

دارند هاي قانوني حق»امضاکنندگان طرح131موجب ماده (، همچنين به77-67: 1392اللهي، گردد.« )رحمتمربوط ارجاع مي

ها مطرح است، براي اداي توضيح حاضر شوند و کميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را کتباً به در کميسيون مربوط که طرح آن
به تصويب مجلس نرسيده است، بدون تغيير اساسي تا شش ماه ديگر قابل پيشنهاد مجدد به ن اعالم ميآنا نمايد.« طرحي که 

ماده   نيست.  يا آيين  133مجلس  مجلس  تصويب  مورد  طرحي  »اگر  که  داشته  مقرر  مورد  اين  در  مجلس  داخلي  نامه 

)کميسيون پنجم  بدون تغيير اساسي تا شش ماه ديگر نمي( قانون اساسي وا85هاي موضوع اصل هشتاد و  نشد  توان آن را قع 
 (164تا: مجدداً به مجلس پيشنهاد نمود مگر با تقاضاي کتبي پنجاه نفر نماينده و تصويب مجلس.« )هلد، بي

نهاد ديگري که به3 نمايندگان مجلس،  بر  اي هاي قانوني به مجلس را دارد، شورموجب قانون صالحيت تقديم طرح. عالوه 

نمايندگان شوراهاي استانعالي استان بين شوراهاي محلي در امور عمراني و ها هست. اين شورا مرکب از  ها که کار هماهنگي 

 هاي مختلف را به مجلس دارد.دارند، هست و صرفاً در چارچوب کاري مربوطه صالحيت ارائه طرحرفاهي را بر عهده

به طرح4 که رسيدگي  است  اين  بر  اصل  به  ها و.  عادي انجام ميلوايح قانوني  يا صورت  شود، مگر اينکه شرايط ضروري 

 استثنائي پيش آيد که فوريت رسيدگي را ايجاب نمايد.

دراينآيين  160ماده   مجلس  داخلي  بودن رسيدگي طرحنامه  عادي  بر  »اصل  داشته  مقرر  بنابراين باره  لوايح است؛  ها و 
 لت استثنايي و مستند به داليل ذيل باشد:ها بايد مبين ضرورت و يا حافوريت آن

 يک فوريت؛ نياز فوري جامعه و اولويت طرح و يا اليحه موردنظر نسبت به ساير موارد مطروحه.  -1

 دو فوريت؛ ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت.  -2

با خسارت  -3 براي مقابله سريع  )نجفي اسفاد و محسني،   سه فوريت؛ حالت کامالً اضطراري و حياتي و  : 1388حتمي.« 

74) 

 

 مکانيسم »ابتکار دستور جلسه«

به کليدهاي اصلي گشايش تصويب قانون است،  از  يکي  جلسه  دستور  بين مسائل اينتنظيم  ترتيب که در دستور جلسه، 

 (219ناپذير است.)همو، همان: اجتنابگيرد که هم اساسي و هم متعدد و پيشنهادهاي مختلف گزينشي انجام مي

اصل  به مجموع   65موجب  دوسوم  حضور  با  اسالمي  شوراي  مجلس  جلسات  انتخابات،  برگزاري  از  »پس  اساسي  قانون 
لوايح طبق آيينيابد و تصويب طرحنمايندگان رسميت مي گيرد مگر در مواردي که در قانون نامه مصوب داخلي انجام ميها و 

قانون    102نامه داخلي موافقت دوسوم حاضران الزم است.« طبق ماده نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آييناساسي 

رئيسه مجلس ها توسط هيئتها و لوايح از کميسيوننامه داخلي مجلس »دستور هفتگي مجلس بايد به ترتيب وصول طرحآيين
بر تابلو مخصوص نصب ش ها و لوايحي که داراي اولويت ود. رعايت ترتيب مذکور الزامي است. طرحتهيه و پس از چاپ و توزيع 

نمايندگان و با موافقت هيئت نفر از  پانزده  يا  به تقاضاي دولت و  بنا  رئيسه خارج از ترتيب وصول، در دستور باشند ممکن است 
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به نفر از نماهفتگي مجلس قرار گيرد. اين دستور،  پانزده  يا  پيشنهاد دولت و  بار ديگر يندگان و تصويب مجلس، فقط يکشرط 

بود.«، همچنين طبق تبصره يک اين ماده »گزارشقابل بودجه و کميسيونتغيير خواهد  جز ها بههاي تحقيق و تفحص، تفريق 
نوبت در دستور کار مجلس قرار ميگزارش طرح لوايح، خارج از  نفر از که پنجاه موجب تبصره دو نيز »درصورتيگيرد...«، بهها و 

يا اليحه براي طرح  اي تقاضاي اولويت کنند هيئت رئيسه موظف است آن را در دستور هفتگي مجلس قرار دهد.« نمايندگان 

 (82تا: )هلد، بي

 

مستقيم   اعمال مکانيسمهاي دموکراسی   محدودیتهاي 

بررسي جايگاه  به  بايد  با مکانيسمهاي دموکراسي مستقيم، حال  و محدوديت اعمال آنها در قانون پس از آشنايي مختصر 

به اصول  با توجه  بپردازيم.  ها و ضوابطي بر مسير قانون اساسي فعلي، منطقاً محدوديت 27و  26اساسي جمهوري اسالمي ايران 

 هاي مزبور قرار دارد، که عبارتند از:اعمال مکانيسم

يا اقليت هايهاي سياسي و صنفي و انجمنها، انجمن: احزاب، جمعيت26. »اصل  1 هاي ديني شناخته شده آزادند، اسالمي 
نکنند. هيچ نقض  را  اسالمي  جمهوري  اساس  و  اسالمي  موازين  ملي،  وحدت  آزادي،  استقالل،  اصول  اينکه  به  کس را مشروط 

يکي از آنتوان از شرکت در آننمي به شرکت در  يا  و  ها مجبور ساخت«. »اصل بيست و هفتم: تشکيل اجتماعاتها منع کرد 

بهراهپيمايي نباشد آزاد است.«ها، بدون حمل سالح،   شرط آنکه مخل به مباني اسالم 

ها و مباني کلي هر آنچه تاکنون بيان شد، مربوط به اصول کلي قانون اساسي بود که به اعتقاد برخي حقوقدانان، صرفاً ايده

  57چنانچه اين نظريه موردقبول باشد، قسمت اخير اصل   رد.صورت مستقل را نداکند و قابليت استنادِ حقوقي بهنظام را بيان مي

تبيين و  تفاسير  کليه  اساسي،  ارائهقانون  اصول هفتم و هشتم در خصوص قابليت قانون اساسي جمهوري اسالمي هاي  از  شده 

 ايران براي پذيرائي از ابزارهاي دموکراسي مستقيم را بالاثر خواهد کرد.

و هفت2 پنجاه  اصل  آنچه  طبق  بر م مقرر مي.  بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را  دارد: »حاکميت مطلق 

تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا کس نميسرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ

کند« و اصول بعدي قانون اساسي يد اعمال ميآگروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي
)به بند    59جز اصل  نيز  که در ادامه مورد تبيين قرار خواهد گرفت(، فراخي، جامعيت و قابليت مندرج در اصل   110اصل    8و 

ندارد را  اساسي  قانون  هشتم  و  هفتم  )خميني،  .ششم،  باشد.  بالقوه ابزارهاي دموکراسي مستقيم  بتواند زمينه  ؛ 6/46:  1386تا 

 (11/72:  1386خميني، 

با محدوديت حکم عقل بهها هايي که در قانون اساسي ايران بيان شده است بايد گفت که برخي از اين محدوديتدر رابطه 
قانون اساسي گنجانده شده و اين نظام هاييچنين محدوديتدر  نيز ميموردپذيرش  بههاي حقوقي ساير کشورها  عنوان باشد. 

براي همه حکومت استقاللنمونه   تواند هاي عمومي نميآزادي چيز نبايد آن را مخدوش کند. بنابراينها مهم است و هيچکشور 

 کند و اين يک مسئله عقلي در امر حکمراني است. اي به استقالل کشور واردقيد باشد که خدشهچنان بيآن

 نوان حفظ استقالل، آزادي، وحدت ملي، اساس نظام و تماميتهايي با عنيز محدوديت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

با اين مبنا پذيرفته و )جاللي و  در قانون اساسي خود آورده است.  ارضي، رعايت حقوق ديگران، مصالح عمومي و حقوق عمومي را 

 (143-123:  1395صداقت، 

شمول محدوديت مورد  ها ان طرح کرد: اول اينکه اين محدوديتتوهاي آزادي مندرج در قانون اساسي سه فرضيه ميدر 

بيان و  براي آزادي  نوع از آزادي که ذيل آن آمده است الزم االتباع است و مثالً رعايت موازين اسالمي فقط  براي همان  صرفاً 

عقيده نافذ است و در ساير موارد آزادي، رعايت موازين اسالمي ضرورتي ندارد.  آزادي 

با اسدر فرضيه دوم مي بهتوان  نهم قانون اساسي که  به اصل  دهد، هاي مشروع را مورداشاره قرار ميصورت کلي آزاديتناد 
محدوديتاين صرفاً  که  کرد  بيان  قابلچنين  اصل  اين  در  مندرج  به ساير موارد آزاديهاي  هاست، چراکه در اين اصل تعميم 

ندارد  به يا مقامي حق  يا گروه  بيان شده که »هيچ فرد  عمومي  به استقالل سياسي، فرهنگي، صورت  نام استفاده از آزادي،  به 

نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه و وحدت کشور، استقالل و تماميت ارضي  اي وارد کند« و ازآنجاکه آزادياقتصادي، 
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تفکيک اصل  اين  بهناپذير تلقي شدهدر  براند.فرضيه سوم اين است که مجموع مواردي که  اي هريک از انواع عنوان محدوديت 

آزاديآزادي انواع  تمامي  براي  بايد  ذکرشده،  اساسي  قانون  در  بهها  گيرد.  قرار  موردتوجه  نميعنوانها  شرط مثال  گفت  توان 
»رعايت مصالح عمومي« فقط در بحث انتخاب شغل وجود دارد و اگر اجتماع و راهپيمايي برگزار شود و خالف مصالح عمومي 

بايد عدم اخالل در مباني اسالم رعايت شود؛ بلکه رعايت مصالح باشد، آزاد است و م برگزاري اجتماعات صرفاً  ندارد و در  نعي 

 (76:  1384)پورعباس،   ها مهم است.عمومي در همه عرصه

 :ذکر استبراي اثبات اين فرضيه داليلي به شرح زير قابل

به محدوديت1 نگاهي  با  باهم داراي هميابيهاي مذکور در قانون اساسي درمي.  برخي موارد  بعضاً از م که  بوده و  پوشاني 

به نمونه رعايت حقوق ديگران و حقوق عمومي تا ميزان زيادي داراي هممصاديق ديگري هستند.  پوشاني هستند و ديگر عنوان 

عنوان مصالح رار گرفته است. لذا مصاديقي از مصالح عمومي هستند که در گفتار اول موردبحث ق …، مباني اسالم وکشور اينکه 
محدوديت قابلاين  نيز ميها  بود، اگرچه هرکدام داراي مميزات خاص خود  نخواهند  يکديگر  از  دقيق  باشند. در مورد تفکيک 

عناوين محدوديت  تفصيل بحث خواهد شد.ها با يکديگر در ادامه بهها و نسبت آنمفهوم 

بر قانون اساسي، اهداف قانو2 با دقت در روح حاکم  نظام جمهوري اسالمي ايران بر ن.  باالخره مواردي که  گذار اساسي و 

بسيار مهم است و همپايه آن نظام  براي  توان برداشت ها، ميچنين تطبيق اين اهداف با موارد محدوديتها شکل گرفته است و 
براي همه موارد آزادي است و اساساً برداشت عکس اين مطلب نقض غکرد که شمول محدوديت رض و عبث پنداشتن اهداف ها 

عنوان نمونه اسالميت در نظام جمهوري اسالمي ايران از موارد بسيار مهمي است که نظام بر پايه آن شکل قانون اساسي است. به

ن گرفته و قرار است تمام قوانين و مقررات مطابق با موازين اسالمي باشد و مغايرتي با شرع در قوانين اتفاق نيافتد. حال اگر چني
نقض غرض و خالف اهداف عاليه نظام نخواهد بود؟  بعضي موارد ضروري است آيا   تصور شود که رعايت مباني اسالم صرفاً در 

 هاست.شده ذيل هر آزادي، صرفاً مختص آن نيست و محدوديتي براي تمام آزاديهاي بيانبنابراين محدوديت

 

و حقوق عمومی  با تکيه بر اصول قانون اساسی  مصالح 

انتخاب شغل، رعايت مصالح کشور در اصل  قانون اساسي در مورد آزادي  28رعايت مصالح عمومي و حقوق ديگران در اصل 
به آزادي بيان و هم  175 آزادي  هايعنوان محدوديتراجع به آزادي مطبوعات به 24رعايت حقوق عمومي در اصل  چنينراجع 

طرح هستند، ولي به علت ارتباط تنگاتنگي قابل هاعنوان دو محدوديت جداگانه براي آزاديهرچند اين دو قيد بهبيان شده است.  

 ايم.هم و طي يک گفتار موردبررسي قرار داده ها را در کنارها برقرار است، آنکه ميان آن

پايه مصالح عمومي و حفاظ بر  تدبير و مديريت کالن جامعه توسط حاکم  ت از اهداف عمومي شريعت اسالمي مصلحت، 

نامند. مثالً  ديگر در شريعت و احکام اسالمي اهدافي عمومي وجود دارد که حفظ اين اهداف عمومي را مصلحت ميعبارتاست؛ به

براي حفظ عقل، مجازات مربوط به زنا و مجازات مربوط به  نفس، مجازات شرب خمر  براي حفظ  براي حفظ دين، قصاص  جهاد 

براي حفظ نسل، مجازات مربوط به قطع دست سارق و ... براي حفظ مال تشريع شده است. لذا هر امري که   حفظ عفت عمومي 
پنج شود. پس مصلحت يعني حفظ اهداف اساسي شرع مقدس و گانه را از بين ببرد، در اصطالح »مفسده« ناميده مياين مصالح 

هاي ليبرال، مبتني بر منافع و عالئق فردي و مصالح عموم است، يا نظامدفع مفاسدي که متوجه اين اهداف است؛ اما مصلحت در 

گرايي قابل مشاهده از دريچه قانون موردقبول فرد فرد اشخاص قابل توجيه است يا عالئق جمع عددي افراد که در مکتب فايده
 ناپذير مطرح است.عنوان يک کل تجزيهگرا، مصلحت مبتني بر عالئق و منافع عموم بهاست و در جوامع جمع

نيز حق بهمقصود از »حقوق عمومي« مردم  بعضاً   ها اشاره شده است.صورت تمثيلي در قانون اساسي به آنهايي است که 

 (47:  1394اللهي و ديگران، )رحمت

 

 مبانی اسالم

نشريات و مطبوعات، آمده و تفصيل اصل بر عهده قانون عادي   24اين محدوديت در اصل   قانون اساسي در رابطه با آزادي 
ها نيز به اين محدوديت در کنار »عدم حمل سالح« در ارتباط با تشکيل اجتماعات و راهپيمايي 27گذاشته شده است. در اصل 
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ها بر ضد بحثي در مورد اينکه اجتماعات و راهپيمايي 58هايي قانون اساسي سال اشاره شده است. در مذاکرات مجلس بررسي ن

نباشد يا اينکه در آن توان چنين نتيجه گرفت ها حرفي خالف مباني زده نشود، در گرفته است که با اطالق اصل ميمباني اسالم 
نيز در اصل که هر دو مصداق را شامل مي )کعبي  در رابطه با آزادي انتخاب شغل آمده است.  و  28شود. »عدم مخالفت با اسالم« 

 (78:  1372نسب، 

ليکن در توضيح »موازين اسالمي«  ،در گفتار قبل تبيين کرديم که منظور از »مباني اسالم« همان »ضروريات اسالم« است

گذار در استفاده تر بيان شده است و در نگاه اول شايد اين تلقي بشود که اساساً منظور قانونبايد گفت که اين مفهوم قدري کلي
يکي بوده و نظري به تفاوت آن عبارات »مباني اسالم«، »احکام اسالم« و »موازين اسالم«  اي چنين ها نداشته است. لکن عدهاز 

بر مبناي اينکه قانون نداشته و  اند. کند قائل به تفاوت ميان اين الفاظ شدهگذار حکيم بوده و هدف خاصي را دنبال مياعتقادي 

اسالم»م  ايعده را مدنظر قرار داده و البته  «وازين  فقهي  و  عمليه  اصول  و  آورده  استنباط  و  اجتهاد  مشمول  عناوين  ذيل  را 
صراحت و تأکيد اصل چهارم قانون  اند. گروهي ديگر، با عنايت بهو استحسان را از موازين اسالم خارج دانستهمواردي مانند قياس  

به اينکه اطالق يا عموم اين اصل بر همه اصول قانون اساسي مقدم است، »موازين اسالم را آن دسته مقرراتي  «اساسي و تصريح 

به منابع شرع استنباط ميکه  از  مستقيم  نيازهاي جديد زمانه را از دسته احکام شصورت  پيدا و  نو  ود دانسته، ولي موضوعات 

به مطالب فوق مياسالمي دانسته با توجه  توان گفت که احکام اسالم صرفاً شامل احکام اوليه، ثانويه و حکومتي است. مباني اند. 
نيز همان مل اصول و فروع دين که ضروري دين هستند اسالم است که شا طور که در گفتار دوم گذشت، همان ضرورياتاسالم 

توان  ها داشته باشد، ميتواند نقش محدودکننده براي آزاديشود؛ اما براي ذکر نمونه و اينکه رعايت موازين اسالمي چگونه ميمي

به رعايت موازين اسالمي آزاد هستند و ازآنجابيان شده که اقليت  26گفت که مثالً در اصل   که گفته شد هاي ديني، مشروط 
مقدم اسالمي  با رعايت احکام اسالمي است که رعايت موازين اسالمي موازين  لذا  به احکام اسالمي هستند،  رسيدن  براي  هاي 

 (75:  1394اللهي و ديگران، )رحمتشود. محقق مي

 

 زادي و استقالل آ

آيد که طبق هاي ملت ايران در انقالب اسالمي به شمار ميخواستهترين مسائل در قانون اساسي و آزادي و استقالل از مهم

بايست معناي هر دو واژه را در نظر داشت. در اينجا  ها مياند. بنابراين براي فهم آنناپذير دانسته شدهاصل نهم از يکديگر تفکيک
هستند که به يکديگر ربط طبيعي و عيني  دهيم. استقالل و آزادي دو مطلبينيز هر دو را ذيل يک گفتار موردبررسي قرار مي

 يک بدون ديگري قابل تحصيل نيست.دارند و هيچ

بار تکرار شده است که در مرتبه اول در کنار وحدت و استقالل و تماميت ارضي آمده و جزء  نهم سه  لفظ آزادي در اصل 
آنتفکيک آزناپذير  معناي  است.  شده  همراه  کشور  وصف  با  و  شده  معرفي  نيز  براي ها  کامل  آزادي  به  ناظر  کشور،  ادي 

رساند؛ اما دو نيز همين معنا را مي 26باشد. محدوديت بيان شده در اصل گيري در مورد ملت و سرزمين و حکمراني ميتصميم

نيز واژه »آزادي« در اصل  ها که اينبار استفاده از آزادي را به فرد، گروه و مقام نسبت داده است بيان شده که يک 9مرتبه ديگر 

بايد گفت که مثالً آزادي فردي مذکور در اين اصل ناظر به  ندارند و  نام استفاده از آزادي حق خدشه در استقالل کشور را  به 
نبوده و منظور از آن، آزادي هاي ملت است و مرتبه آخر هم واژه »آزادي« با وصف »مشروع« همراه شده که مقصود آزادي کشور 

عموماز آن آزادي  (236:  1372)کعبي نسب،  ي و اساسي ملت است. هاي 

 

 گيري نتيجه

بسترهاي الزم جهت اجراي دموکراسي مستقيم بايد داشته  عنوان  به  نظام حقوقي  بررسي اصول و ويژگي هايي که يک  با 

اساسي جمهوري اسالمي ايران   حقوق  درنظام  مندرج  هاي  ويژگي  با  برخي  که  ميگردد  مشخص  لذا باشد،  نمينمايند.  سازگار 
غيرمستقيم را نيز از ميان برداشته و محاسن دموکراسي مستقيم  ميتوان به عنوان شيوه اي جايگزين که بتواند معايت دموکراسي 

بتوان با اجراي آن، هم مشارکت بيشتر مردم در تصميم  نمود تا  پيشنهاد  غيرمستقيم را  باشد، دموکراسي  به همراه داشته  نيز  را 

 ها را شاهد باشيم و هم اجراي آن را عملي تر و واقعي تر بنماييم.گيري 
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ها، بنابراين ميتوان گفت قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هم ازلحاظ عيني و حتي عملي و هم ازلحاظ مباني و ظرفيت

باشد، چراکه در طول سي سامي نيممه مستقيم  براي مطالعه ابزارهاي دموکراسي  محمل خوبي  ل پس از انقالب اسالمي تواند 
بيش از سي انتخابات در سطوح مختلف، پيش رفراندوم سراسري،  سه  برگزاري  نهادهاي مستقل و چنداليه در امر ايران،  بيني 

پيش انتخابات،  بر  نظارت  و  مناصببرگزاري  برخي  در  عدالت  مکانيسم  به بيني  تر از فرآيند زعم اين قلم، کارکردي دقيقکه 

«Recallتواند ايفا کند.گيري آراء( ميل يا بازپس« )ابطا 

قانونشيوه در  مردم  مستقيم  مشارکت  بههاي  مختلف  کشورهاي  اساسي  قانون  در  همهگذاري  عام، صورت  ابتکار  پرسي، 
نظاير اين قانون اساسي  59بيني شده است که البته جنبه فرعي و استثنايي دارند. اصل ها پيشگزينش گري و وتوي مردم و 

نيز اعمال مستقيم قوهجمه به آراء مردم در مسائل بسيار ي مقننه را از طريق همهوري اسالمي ايران  پرسي و مراجعه مستقيم 

رغم تصويب قانون مربوط تاکنون مورداستفاده قرار نگرفته  تواند که بهپذيري ميمهم سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي امکان
 است.

براي آرمانشکل حکومت ايران جمهوري اس يعني  با محتواي اسالمي؛  ها و احکام مذهبي، قالب جمهوري برگزيده شده ت 

پنجاه و ششم قانون اساسي، حاکميت ملي را مالک قرار مياست. در اين مورد از يک کند »حاکميت دهد و مقرر ميسو، اصل 

بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خ تواند اين کس نميويش حاکم ساخته است، هيچمطلق 
حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول 

بر اين اساس، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات: اآيد اعمال ميبعد مي جمهور، نتخاب رئيسکند. 

کند. از پرسي در مواردي که قانون اساسي معين ميها يا از راه همهنمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اين
عهده فقهاي شوراي  بر  باشد و تشخيص اين امر  بر اساس موازين اسالمي  بايد  ديگر، امور کشور، کليه قوانين و مقررات،  سوي 

جمهور موکول به تنفيذ مقام رهبري است  هد بود. قواي حاکم، تحت نظر واليت امر و امامت امت بوده و انتخاب رئيسنگهبان خوا

توان استدالل کرد که نظام ايران نيز هاي ناشي از آن را بر عهده دارد. با توجه به مطالب فوق، ميکه واليت امر و همه مسئوليت

بين کشورها اند. در اين ميان دموکراسي ايران يي قرار دارد که دموکراسي را مبناي خود قرار دادهباوجود شکل خاص خودش در 
 پرسي مطرح است.صورت همهبيشتر بر مبناي نماينده ساالري است و اعمال مستقيم دموکراسي توسط مردم فقط به
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