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Abstract 

Referendum has always drawn attention as a direct tool for exercizing the 
right to self-determination and citizen participation. The most important 
question is what are the features and standards of a "good referendum" - as a 
fully-fledged indication of the citizens' will? As well, what principles and 
rules should a referendum have to be the real representation of the will of the 
citizens and in what context it should take place? In this article, through 
employing a descriptive-analytic method, while acknowledging the lack of a 
clear and comprehensive legal system for the referendum in Iran and taking 
into account of experiences of different countries, the principles and criteria 
of a good referendum, and the processes and stages of this democratic 
phenomenon are examined. Emphasizing the need to strenrthening the 
guiding role of the legal system for the referendum and taking it away from 
the realm of political games, it is finally proposed to formulate a 
comprehensive law on the referendum in order for determining all the 
elements and components related to a good referendum so that all actors in 
the field of the referendum act within an appropriate legal framework. 

 
Keywords: Referendum, Democracy, Constitution, Good Referendum 

Principles, Sovereignty of the People, Law of Iran. 

                                 
1 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Tehran, 

Farabi College (Corresponding Author); Email: a.habibnezhad@ut.ac.ir 

2 Ph. D. Student in Public Law, Faculty of Law, University of Tehran, Farabi College. 

Received: 05/12/2019; Accepted: 06/06/2020 



 

 

 



هش هم ژپو
فصلنا

  
ب

 و رغ
الم 

س ق ا
حقو تطبیقی 

–
هشی  هل ژپو

مقا
-  

     سال
هشتم    

 – 
شماره

 
چهار

  –   م  
ن     

مستا ز
001

1
    :

001-
001 -

 
d

x
.d

o
i.

o
r

g
/1

0
.2

2
0

9
1/

c
si

w
.2

0
2

0
.5

0
15

.1
6

9
7

 

 

 

 

111 

 
 

 رپسیرپسی خوب با تأکید رب اقنون جامع همهمطالعه تطبیقی معیاراهی همه
 1نژادسیداحمد حبیب

2سمیرا خوئینی
 

 چکیده
سرنوشت و مشارکت  ییناعمال حق بر تعمثابه ابزار مستقیم به  یپرسهمه

ها و معیارکه  است آن همم مورد توجه بوده است. اما پرسش یشهشهروندان، هم
 -اراده شهروندان ینماتمام یینهبه عنوان آ- "خوب یپرسهمه" کی یاستانداردها

واجد چه  یدشهروندان با نمایانگری واقعی اراده یبرا یپرسهمه یککدام است و 
ضمن اذعان به  مقاله یندر ا یرد؟انجام پذ یباشد و در چه بستر یاصول و قواعد

با استفاده از روش  و ایران در یپرسهمه ی شفاف و جامع براینظام حقوق فقدان
شده است اصول و  یسع ،مختلف یهابا لحاظ تجارب کشورو البته  یفیتوص-یلیتحل
 یکدموکرات یدهپد ینو مراحل ا یندهاو فرآ یادخوب اصط یپرسهمه یک یارهایمع

 ینظام حقوق ی بیشتربر لزوم راهبر یدکأبا ت یرد. سرانجام،قرار گ یمورد بررس
، یاسیس هایبازی و خارج نمودن آن از صرف ساحت یپرسهمه یدهپد نسبت به

قانون به صورت شفاف همه  ینگردد تا در ایم یشنهادپ یپرسقانون جامع همه ینتدو
گران یده و همه کنشمشخص گردخوب  یپرسهمه یک مرتبط با هایعناصر و مولفه

 .پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایندحوزه همه
 

 مردم، تیحاکم ساسی،، قانون ایساالرمردم ،ی خوبپرسهمهصول ا کلیدی: واژگان
 .رانیا حقوق

                                 
؛ نویسنده مسئول()رابی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فا 1

  a.habibnezhad@ut.ac.irرایانامه:

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی. 2

  11/90/00پذیرش تاریخ  -   14/90/08  دریافتتاریخ
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 مقدمه

 کنار و گوشه از یرانیدر جامعه ا یپرسهمه یبحث در خصوص برگزار یهرازگاه

داشته باشند،  یحقوق ییوبواز آنکه رنگ شیصداها، ب نیا شتریشود و البته بیم دهیشن

است که  یموضوع یپرسند همههرچ اساس نیا بر و ردیگیم خود به یاسیس یصبغه

 نیدر زم شتریب یحضور دارد ول یو مخصوصا در قانون اساس رانیا یدرون نظام حقوق

 .ردیگیقرار م یبردارمورد بهره استیس

، 1است یهیبد یمردم امر ءمراجعه به آرا یساالرمردمبر  یمبتن یدر نظام حقوق

 از ینوع صورت به(، یپرس)همه میمستق یموکراسمراجعه به دو شکل است؛ اول د نیا

 است، تیعقالن بر یمبتن شتریب بلکه احساسات از برخاسته نه که یعموم افکار انعکاس

: 1001 ،یرینص و زادهی.)علباشد گونه نیا دیبا آن مطلوب حالت در مییبگو بهتر ای

شود، یم ادی زین یندگینما به آن از که میمستق ریغ یدموکراس یگرید و( 22

 ،گفت دیبا یپرسهمه و انتخابات نییتب در. است آن بارز نمونه پارلمان در یندگینما

انتخاب مردم نسبت به مسائل و  یپرسهمه اما است اشخاص نییانتخابات ناظر بر تع

 (212: 1009 ،یآنهاست.)غمام یاجتماع-یاسیامور س

 از یاریبس در خود تسرنوش در مردم میبه عنوان ابزار مشارکت مستق یپرسهمه

 به مراجعه میروش مستق یبه معنا یپرسهمه ای 2رفراندوم. است رشیها مورد پذکشور

                                 
ی در قانون اساس حق بر رفراندوم»، 1002 ؛اعظم ،یآبادطالب نجفو  رضایعل ا،یرنیدببرای مطالعه بیشتر ر.ک:  1

 ،0، شماره 4حقوق اسالم و غرب، دوره  یقیپژوهش تطب ،«المللی حقوق بشربینو اسناد  رانیا جمهوری اسالمی
 .10 یاپیشماره پ

به  لیپسوند تبد کیرجوع کردن است که با اضافه شدن  یبه معنا  Referreنیالت واژه از شده مشتق رفراندوم 2
را  تیسیبپله یواژه یسیو انگل یفرانسو یهادر زبان کندیم یرا تداع یعمومء شده که مفهوم مراجعه به آرا یاواژه

شخص  گاهیآن جا یکه در پ دانندیاز رفراندوم م یرا شکل خاصآن یبرخ کهیدر حال دانندیمعادل رفراندوم م
 .ردیگیبرگزارکننده آن شکل م یحام
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 قیطر از مسائل حل یجا به یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع مسائل حل در مردم

 (Henry Campbell Black, 1983: 665است.) پارلمان، در ندگانینما

 دیبا ،یپرساصل موضوع همه بهتوجه  از شتریپ و شتریاما نکته مهم آن است که ب

قواعد و  ،به دنبال اصول جهت نیهم به ردیبودن آن در محور توجه قرار گ ستهیشا

 خواست و اراده ینما تمام نهییو آ یرا به تجل یپرسکه همه میهست ییهایژگیو

بر  ،یپرسهمه یصورت عدم برگزارنیا ریکند چون در غیم لیتبد شهروندان

 "خوب یپرسهمه" ی. برگزاراست مقدم ستیو ناشا یصور یپرسهمه کی یبرگزار

ی م یحقوق ینظام ازمندین جامعه، کیدر  یفرهنگ-یاسیس یازهاین شیعالوه بر پ

مشارکت شهروندان حاکم بوده و  بر انتها تا ابتدا از "یپرسهمه ینظام حقوق"باشد تا 

 .دینما یراهبر را دهیپد نیا

است که  یاشهروندان به گونه آراءبه  می، مراجعه مستقخوب یپرسمراد از همه

کامل،  افتیمنتج به در ،یپرسهمه اتیعمل نیها در قبل و حنهیزم و طیتمام شرا

مخصوصا  یپرسو مرتبط با همه ریدرگ یگردد و نهادها یاراده عموم یشفاف و واقع

 در یدخالت و باشند مردم عام اراده نیدهنده ابرگزارکنندگان و ناظران تنها انتقال

 بگذارد، ریثشهروندان تا ءکه بر نظر و آرا یابه گونه یپرسهمه مراحل و ندهایفرا

 نداشته باشند.

 انیبه م یپرساز همه یسخنمشروطه  یدر قانون اساسدر ایران،  یخیبه لحاظ تار

 یابقا ایبا موضوع انحالل  یپرسهمه نیاول 1002مرداد  10وجود در  نیبود با ا امدهین

وقت برگزار شد که منجر به انحالل مجلس  ریمجلس توسط دکتر مصدق نخست وز

 گشت.

 یپرسهمه یدولت موقت به حوزه یشنهادیپ یاساس قانون سینوشیپ (11)ماده 

 ندگانیست که از نمایمل یشورا مجلس قیاعمال قوه مقننه از طر»پرداخته است: 

 قوه به جمهور سیرئ حیس از توششود و مصوبات آن پیم لیتشک مردم منتخب

 اریگردد، در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیم ابالغ هیمجر قوه و هیقضائ

 قیطر از قانون بیتصو است، ممکن باشد، مربوط یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد مهم
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به صورت  یپرسهمه ورود اما.« ردیمردم صورت بگ ءو مراجعه به آرا یپرسهمه

و  (2)، (1)اصل در 1028 سال یاساس قانون در بار نیاول ران،یا یقانون اساسبه  یرسم

 .افتندین یرییتغ زین 1028سال  یاتفاق افتاد که در بازنگر یقانون اساس (20)

- "یسیتاس یپرسهمه"ناظر بر  یاصل اول قانون اساس یاسالم یدر جمهور

 از یگریالت د. حاست -یاسیحکومت و نظام س کیکننده  سیتاس یپرسهمه

 ایاصالح و  جاد،یجهت ا یعموم ءمراجعه به آرا-"یاساس یپرسهمه" یعنی یپرسهمه

 .شده است ینیبشیپ (111)در اصل  –یقانون اساس رییتغ

 (20)در اصل  –یمراجعه به مردم به منظور اعمال قانونگذار-"ینیتقن یپرسهمه"

 افتهیاز آن تحقق ن یکنون مصداققرار گرفته است هرچند تا  دییمورد تا یقانون اساس

 است.

 یپرسهمه. است نشده ینیبشیپ "یاسیس یپرسهمه" رانیا یدر نظام حقوق اساس

 شانیا نظر به مردم اعتماد جلب یبرا حاکم ایدهد که زمامدار یم رخ یجائ در یاسیس

از دارد تا با استفاده  یمقاله سع نیابه هرحال ( 19: 1081 ،یکند.)هاشمیم مراجعه

 ینظام حقوق" ،یحقوق قواعد و اصول یبرخ بر یمبتن و گرید یتجارب کشورها

 ندیمورد توجه قرار دهد و مراحل و فرآ رانیا یاسالم یرا در جمهور "یپرسهمه

مورد نقد و  "خوب یپرسهمه" یهااریمعبر  یمبتن را رانیدر ا یپرسهمه یبرگزار

 قرار دهد. یبررس

 با یساالرمردم و یپرسهمه ایمطرح نمود که آ زین را ترنیادیبن یپرسش توانیم البته

 ر؟یخ ای آوردیم ارمغان به را یساالرمردم ،یایپرسهمه هر ایآ دارند؟ مالزمه گریکدی

 نیب یامالزمه هستند معتقد یگروه. نمود جدا هم از پرسش نیا در را گروه دو توانیم

 بیفر گردد،یم مقننه قوه نقش شدن رزشاکم به منجر یپرسهمه رایز ست؛یدو ن نیا

 خود از یبهتر ماتیتصم مردم ندگانینما و است یاعده بیفر از ترراحت مردم یهاتوده

 موضوع حل سپردن مسائل، یدگیچیپ زین یطرف از( Budge, 2000: 2.)کنندیم اتخاذ هاآن

 با مسائل یمحتوا درک به قادر مردم عموم چراکه دینمایم مواجه مشکل با را یپرسهمه به

 آراء بودن یقیحق عدم ای نییپا مشارکت ای یایپرسهمه نیچن یجهینت. ستندین مختلف ابعاد
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 به یاسیس یهاتیشخص به یوابستگ ای یحزب تعلقات جهینت در آراء که یمعن نیا به باشدیم

 یپرسهمه عواقب و مضمون به یآگاه و علم یجهینت در نکهیا نه شودیم انداخته صندوق

 هم در را تیاکثر استبداد یپرسهمه هرچند( Nicholson, 2003: 406.)باشد شده انجام

 از حکومت بار، نیا بلکه دانست تیاقل حقوق مدافع را آن توانینم هم باز اما شکندیم

 نیبنابرا( 11-10: 1001 س،یجو.)گذاردیم پا ریز را تیاقل که است مردم عامه قیطر

 و دهند قرار هایورزغرض و تعصبات اعمال یبرا یابزار را یپرسهمه دتوانیم تیاکثر

 در کنند لیتحم آنها بر را خود یفرهنگ یبرتر و کنند مالیپا را تیاقل یهابرنامه و حقوق

 ,Hajnal.)ندارند تیاکثر مقابل در خود از دفاع یبرا یقانون یسپر تیاقل که یطیشرا

2002: 163) 

عدم مالزمه  ایو مالزمه  یپرسهمه بر که یراداتیبا وجود ا آن است که تیواقع اما

ابزار  نیوجود دارد که استفاده از ا یگریمهم د لیوارد است، دال یساالرمردمآن با 

توسط  میعواقب تصم رشیپذ ،اخذ شده میتصم تیمشروع ؛کندیم هیرا توج

 جملهر امور از گسترش مشارکت د یدر مردم برا زهیشوق و انگ جادیا ،دهندگانیرأ

 (12: 1001 ،یو مقدس یعامر ،ی.)خسرواست لیدال نیا

دو  نیکننده آفات مالزمه ا انیتنها ب اول گروه راداتیا گفت توانیم مجموع در

 یپرسبا همه یساالرمردمکه این نیتوان گفت در عیمالزمه. لذا م یاست نه مُثبِتِ نف

 تیحما امکان و استفادهسوء امکان جمله از یآفات یدارا مالزمه نیمالزمه دارد اما ا

رفع آنها  یبرا دیهست که با یپرسهمه طرف کیدولت از  یارسانه ای یمال

 شود. یحقوق یشیاندچاره

تر کینزد یساالرمردمآن به  جهیباشد، نت شتریب یپرسهرچه مشارکت افراد در همه

شود در یگذاشته م یپرسهکه به هم یدارد که موضوع نیبه ا یاست. مشارکت مردم بستگ

آن منتفع  جیاز نتا ای ابندی یچه حد مورد توجه مردم واقع گردد و مردم به جوانب آن آگاه

 تیاست، وجود شفاف یتحقق اصل مشارکت که از اصول دموکراس یگردند. لذا برا

خوب،  یپرسهمه کی یارهایداشته و از مع ینقش مهم ق،یدق یرسانموضوع و اطالع

 (Independent Commission on Referendums, 2018: 59-60)باشد.یم
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گفتگو  جادیا یمردم برا انیم اقیاشت جادیباعث ا یپرسدهد همهینشان م قاتیتحق

 انیتواند نشانگر جریجامعه م کیمردم  انیگردد. هرچند وجود گفتگو در میم

 ,Farah)ستندیبا مسما ن اًالزم لزوم طیگفتگوها بدون وجود شرا نیباشد، اما ا یساالرمردم

 (09-01: 1004نژاد،بیفراهم گردد.)حب دیبا طیشرا نیلذا ا (2018

و  یالزم، منطق یبدون وجود بسترها یپرسهمه کی یصرف برگزار نیبنابرا

 یمطلوب قلمداد کرد و البته برا یتوان امریرا نم یجمع یگفتگوها یبرا کیدموکرات

تطابق با  زانیبر اساس م تیمطلوب زانیگردد تا م هیعبت ییهاشاخص دیبا تیمطلوب نییتع

 شود. دهیها سنجشاخص

 نیو تدو میتنظ یبه سو دیبا یپرسهمه یها چالش و هابیآس از ماندن دور یبرا

 یبرا را ستهیشا یحقوق نظام کی و رفت خوب یپرسهمه کی یبرگزار یبرا ییارهایمع

 .نمود نیتدو دهیپد نیا یراهبر

 

 یپرسهمه کیوکراتدم اصول .1

 رایتواند مطلوب باشد. زیم یساالرمردممرسومِ  یارهایبا دارا بودن مع یپرسهمه

 ماتیتصم یمردم بر خروج آراء آن، قیاست که از طر ییهااز راهکار یکی یپرسهمه

در جهت  دیباشد با یساالرمردمابزار  یپرسگذارد. اگر همهیم اثر خاص مسائل در

و قواعد  طیصورت اصول، شرا نیگردد. و در ا میتنظ یساالرممرداعمال  لیتسه

 :باشد یجار زین یپرسدر حوزه همه دیبا یساالرمردم

دولت توسط  یاداره ینحوه انتخابِ: یعموم خواست اساس بر یریگ می.تصم1

 میدر تصم یترمیمستق نقش مردم که است آن میتصم نیترکیمردم است. دموکرات

 کرده لیدخ و ریدرگ خود یعموم یزندگ در را شهروندان امر نیا ندباش داشته یینها

 (Tolbert, 2003: 30-34دهد.)یم توسعه را خوب یشهروند و

 کی دییفراتر از تا یساالرمردم ی: معنایریگمیتصم ی.عمق مشارکت در پروسه2

اتخاذ  یمشورت و مصالحه برا یپروسه در مشارکت بهاست. بلکه  یینها میتصم

 .تاس افتهی ارتقامردم،  یبرا میتصم نیسودترپر
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انعکاس نظرات جامعه به  یبه معنا یساالرمردممشارکت: اگر  ی.وسعت و برابر0

 یاعضا یهمه انیشکل ممکن م نیو به برابرتر ریفراگ دیعنوان کل باشد، مشارکت با

 .شود عیجامعه توز

 یریگمیتصم یدر پروسهنظرات: از آنجا که مردم  انیو ب میاتخاذ تصم ی.آزاد4

خود را اتخاذ  میتصممورد،  یب یمداخله بدون که باشند آزاد دیشوند، بایم لیدخ

و  یاطالعات عموم تیبه اطالعات و شفاف یدسترس یآزاد ،اطالعات یکنند. آزاد

 است. میقابل اعتماد لوازم اتخاذ آزادانه تصم

 گفتگو و اطالعات ده،یا از یغن طیخلق مح یآزاد برا یهارسانه: رسانه ی.آزاد2

 در لیدل نیشود. به همیم هم دیجد یهارسانه انواع یتمام شامل که هستند یضرور

 یاجازه اعطا ییویو راد یونیتلوز یهاندهیگو رسانه، از استفاده نهیزم در رلندیا

، IDEAT یالمللنیرقابت را ندارند.)موسسه ب یهاطرف از یکی به شتریب یفرصت زمان

1001 :01) 

ها است. از جمله در یناهماهنگ یبرخ دچار یکیدموکرات ستمیس هر: تی.شفاف2

گذارند که خود ریتاث یبه قدر یانتخابات یهانیبحث رفراندوم، رهبران کمپ

 یهامهم است که پروسه نیندارند. بنابرا یریتاث زانیم نیدهندگان چنیرأ

 مین شوئفاف باشند تا مطمو ش یها در حد امکان، عمومنیکمپ و یریگمیتصم

که در  ییشوند و آنهایم دهیکش چالش به و شده یموشکاف قیها به طور دقاستدالل

 زیهم همه چ یپرسدهند. در مورد انتخابات و همهیموضع قدرت هستند حساب پس م

 Independent Commission on) .کرد اعتماد آن جهینت به بتوان تا باشد شفاف دیبا

Referendums, 2018: 57-58) 
 

 خوب یپرسهمه ینظام حقوق یارهایمع. 2

 که نکته نیا ذکر با م؛یپردازیخوب م یپرسهمه یحقوق نظام اریمع یبه بررس لیدر ذ

 .آن از خاص ینوع نه و است گرفته قرار نظر مد یپرسهمه کی جنس ارهایمع نیا انیب در
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 :یپرسکنندگان همهدرخواست یارهایمع  .2-1

به تناسب  یپرسگردد همهیکشورها مشخص م یحقوق اساس یهاعه نظامبا مطال

 شود:یم شنهادیسه گروه پ نیاز ا یکینوع آن از طرف 

 نی. اایاسپان ا،یتالیا ش،یمانند اتر ندگان؛ینما از یمشخص تعداد ایالف(پارلمان 

 .شودیم ینیتقن یپرسدرخواست شامل همه

 شنهادیست که مقام پایتالیو ا هیفرانسه، ترکنمونه آن در  کشور؛ ای دولت سیب(رئ

 یپرسهمه شامل تواندیم استدرخو نیا 1.است جمهور سیرئ یپرسهمه دهنده

 .باشد یاساس ای ینیتقن ،یاسیس

مثل  مردم؛ از یمشخص زانیم خواست ای 2یامنطقه یواحدها از یتعداد ای کیج(

 به کشورها یت که در برخدرخواس نیا. کایمتحده آمر االتیا س،یسوئ ا،یتالیا

 یوتو ای و عام ابتکار ،ینیتقن یپرسهمه شامل تواندیم است شده شناخته تیرسم

 .باشد مردم

 امکان و شده ینیبشیها پنظام شتریاست که در ب یدو مورد اول از موارد

 نیا است وارد اریختا نیکه بر ا یرادیدهد اما ایرا به مقامات م یپرسهمه درخواست

 یو قدرت که یموارد در کشور سیرئ ای دولت سیرئ دست به شنهادیپ ارائه که است

و  یعامر ،ی.)خسروستیو سوءاستفاده مصون ن یورزاندازد، از غرضیم خطر به را

 یبرا یازهیوجود دارد که مقامات انگ ی( از آنجا که موارد29: 1001 ی،مقدس

 زیبه مردم ن یپرسهمه شنهادیپ امکان دیدر خصوص آن ندارند با یپرسهمه یبرگزار

جامعه  کیدر  "سرنوشت نییتع" ندیفرآ در دارند حق شهروندانداده شود. 

 هاآن از را مشارکتتواند حق ینم "یندگینما" مقوله و ندینمامشارکت  کیدموکرات

 کشور کی مردم نکهیتوان گفت ای(. م4: 1008 ،یعامر و نژادبیحب)دینما سلب

                                 
را در  یپرسهمه یبرگزار. است یمل وحدت مظهر و دولت سییر جمهور، سیی: رایتالیا یقانون اساس 81اصل 1

 .کندیم شنهادیپ ،است دهیمقرر گرد یاساس در قانون که یموارد
2. Vince: https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Compilation Democracy/ Pages/ 

CoEGuidelines1.aspx 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Compilation%20Democracy/%20Pages/%20CoEGuidelines1.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Compilation%20Democracy/%20Pages/%20CoEGuidelines1.aspx
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را به  یکینزد نیشتریب ،را بدهند یپرسهمه یبرگزار ستدرخوا خود بتوانند

 آن نمونه. است گشته محقق سیسوئ کشور در بار نیاول امر نیدارد. ا یساالرمردم

 که بود یدامداران به دولت توسط نهیاست که خواهان پرداخت هز یابازنشسته مرد

مردم به  ین براکه قانو یحق زبا استفاده ا یو .دندیبرینم را خود یگاوها شاخ

 و کرد جمع سیصد هزار امضا از شهروندان سوئ ،2914شناخته، در سال  تیرسم

 41درصد مخالف در برابر  20با  یپرسهمه نی( داد. اعام)ابتکار یپرسهمه درخواست

توان به موضوعات یم سیدر سوئ یپرسهمه یهانمونه گریدرصد موافق رد شد. از د

 اشاره کرد. التیعطونقل، ارتش و تتردد، حمل

 آن بیمعا کاهش یبرا لذا ستین امان در استفاده سوء از زین مدل نیاز آنجا که ا

از  یتوجه قابل تعداد دیبا منظور نیبر آن بار شود. به هم ییهاتیمحدود دیبا

آغاز  یصورت رسم به یپرسهمه ندیفرآ تا بدهند یپرسشهروندان درخواست همه

)ابتکار عام( تنها با درخواست پنجاه  یپرسهمه انجام سیئ؛ از جمله در کشور سوودش

 ایتالیا در. است ریپذ امکان کانتون، هشت ای طیهزار نفر از شهروندانِ واجد شرا

با درخواست  یپرسهمه نیمصوبه پارلمان را لغو کرد اما ا یپرسهمه قیتوان از طریم

 ریمنطقه امکان پذ یاپنج شور ای یپانصد هزار نفر از شهروندان واجد حق رأ

 1.شودیگفته م زین مردم یوتو یپرسهمه نوع نیا به( 428: 1002 ،یاست.)قاض

 دو غیت مانند یپرسهمه یبرا درخواست حق سپردن که داشت توجه دیبا هرحال به

 کنترل یبرا یابزار و زمامداران قدرت دیتحد به منجر تواندیم ییسو از که است لبه

 از البته و گردد یحکمران ییایپو و یشاداب موجب و باشد شهروندان توسط قدرت

 یبرا یاقتصاد و یاسیس قدرت یهایالب و باندها طمع محل تواندیم گرید ییسو

                                 
و  یمشارکت یمردم ساالر». 1008، اکبرلیع ،یانیازندر ی، گرجلیرضاع ،یجاللبرای مطالعه بیشتر ر.ک:  1

مطالعات حقوق  «.رانیا ینظام حقوق لیدر جهت تکم ییالگو ا؛یتالیا یدر نظام حقوق یشهر یهایپرسهمه

 ,2، شماره 19دوره ,یقیتطب
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 صاحبان نیا بودجه با که باشد ییهارسانه قیطر از مردم زودگذر جاناتیه از استفاده

 .ندینمایم تیفعال قدرت

و مستقل و  ختهیفره یسط نخبگان اجتماعشهروندان تو یبا گسترش آگاه دیبا

 یهابا چالش انیب یمانند آزاد ییهاارزش  نیمستقل و آزاد و تضم یهاحضور رسانه

مقابله نمود و مانع از آن شد که مشارکت شهروندان در درخواست  ریمشکل اخ

- استبداد یعنی خودها شود به ضد یها و آزادگر حقنیتواند تضمیکه م یپرسهمه

 .گرددمبدل  -یدموکراس لباس در استبداد چه و انیعر استبداده چ

 یپرسموضوع همه یارهایمع .2-2

مورد خدشه  یپرسبودن موضوعات همه آزاد ،یحقوق یهادر نظام یطور کل به

خود،  یو اجتماع ی، فرهنگیاسیس خاص اتیقرار گرفته است و با توجه به مقتض

 د.خارج کردن یپرسرا از همه یموضوعات

 یندگینما یتساو(، یقانون اساس 80بودن حکومت در فرانسه)اصل  یجمهور

 و سلطنت( کایت متحده آمراالیا یقانون اساس 2)اصل  عضو در مجلس سنا یهادولت

توانند یاند که نمیمراکش( از جمله موارد 1019 یقانون اساس 199)اصل  مذهب

 واقع شوند. یپرسموضوع همه

 کهیگونه مقرر داشته است که درصورتسی کره جنوبی این( قانون اسا12ماده )

 مهم هایسیاست و هامشیخط تعیین تواندمی دهد، تشخیص ضروری جمهوررئیس

 سرنوشت به مربوط مسائل سایر یا و مملکت وحدت ملی، دفاع دیپلماسی، به راجع

 .بگذارد ملی پرسیهمه به را ملی

 و عفو نیهمچن و بودجه و یاتیمال نینقوا" ایتالیا یقانون اساس (12)اصل 

 موضوعات از را "یالملل نیب معاهدات بیتصو و مجازات فیتخف و یبخشودگ

 استثنا کرده است. یپرسهمه
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 بودجه نیقوان ،یدر مورد مسائل مال یپرسهمه پرتغال و هلند ا،یتالیدر دانمارک، ا

کشور  کهباشد  یکه بر ضد تعهدات یدر دانمارک طرح 1.ستین ریپذ امکان اتیمال و

گذاشته شدن  یپرسبه آن ملزم شده است، باشد، قابل به همه یامعاهده قیاز طر

 یعموم یپرستوان به همهیم را حیلوا یفرانسه تنها برخ یدر قانون اساس 2.ستین

 قرار است: نیگذاشت. موارد آن از ا

 شوندیم حاکمه یقوا به مربوط که یحیلوا-1

 باشدیم هیاتحاد به مربوط امور آنها یمحتوا که یحیلوا-2

 یست که هر چند مخالف قانون اساسیامعاهده بیتصو آن هدف که یحیلوا-0

 جادیاما امر ا 0.باشد داشته یاثرات کشور نظام یرو بر که است ممکن یول ستین

در  کایمتحده آمر االتیآلمان و ا یمثال قانون اساس ستیمطلق ن ،یموضوع تیمحدود

 نکرده نیمع یپرسهمه موضوعات یرا برا یسمیسطح فدرال مکان

 (Independent Commission on Referendums, 2018: 72.)است

 شکل یخاص یهاینیب جهان و یدئولوژیا بر یمبتن که یجوامع در رسد یم نظر به

 از و است یشتریب تیموضوع یدارا یپرسهمه یموضوع یهاتیمحدود است گرفته

 هرحال. به ردیپذیم صورت جامعه آن یاجتماع یهاارزش از یپاسدار قیطر نیا

 موضوع یبرا معقول و یرمنطقیغ یتیمحدود ممکن حد تا که باشد دیبا آن بر اصل

 .نشود جادیا یپرسهمه

 یپرسکننده و صادرکننده فرمان همهدیینهاد تا یارهایمع. 2-3

 یضابطه بدون و تردهگس رد قدرت دینبا یپرسهمه دکنندهییمقام تا

 یهاوجود ضابطه ،آن را داشته باشد بلکه حالت مطلوبِ یپرسهمه یهادرخواست

                                 
1 The Constitutional Act of Denmark 1953, section 42(6); The Constitution of the Italian 

Republic 1947 (rev. 2012), article 75; Consultative Referendum Act (Netherlands) 2014, 

section 5; Constitution of the Portuguese Republic 1976 (rev. 2005), article 115 (4)  

2 The Constitutional Act of Denmark 1953, section 42 

3 The French Constitution of 1958 (rev. 2008), article 11 
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 و بوده یحداقل دیبا ضوابط نیاست و ا یپرسهمه دییتا و رد یبرا روشن و حیصر

 .کنند جادیا را تیمحدود نیکمتر

بتکار و بینی موارد و ترتیبات ادر قوانین اساسی کشورهای متعدد، پس از پیش

پرسی گیری و تکمیل فرآیند همهی رأیپرسی، برگزاری مرحلهارجاع موضوع به همه

 نیا 1متوقف بر صدور دستور یا فرمان از جانب مرجع یا مقام خاصی دانسته شده است.

قانون اساسی  درباشد. جمهور( می)اعم از پادشاه یا رئیس کشوررئیس غالباً مقام

پرسی فراخوان برگزاری همه تی( صالح02بخش )« 2»و بند « 22»بخش « ج)»اسپانیا 

( قانون اساسی 81. در ماده )تگیری( برای مقام پادشاه در نظر گرفته شده اس)رأی

عنوان رییس حکومت و مظهر وحدت ملی، صدور فراخوان جمهور بهایتالیا، رئیس

 هده دارد.شده در قانون اساسی را برعبینیپرسی در موارد پیشبرگزاری همه

بررسی قوانین اساسی و عادی این دسته از کشورها گویای آن است که در اغلب 

ی تشریفاتی و نمادین دارد و جنبه ،این کشورها صالحیت مقام و مرجع مزبور

عنوان  گیری است. بهحداکثر اختیار آن مقام در این زمینه، تعیین زمان برگزاری رأی

جمهور این کشور رئیس ( قانون اساسی ترکمنستان20ه )ماد« 0»نمونه، با توجه به بند 

تعیین زمان برگزاری  یگیری(، تنها در زمینهپرسی )رأیدر مقام صدور فرمان همه

بخش پنجم « 42»بند « 0»پرسی صالح دانسته شده است. همچنین، با توجه به جزء همه

صالحیت  رسی،پقانون اساسی دانمارک، پس از طی فرآیند قانونی برگزاری همه

 2پرسی است.پرسی محدود به تعیین زمان برگزاری همهصدور فرمان همه

                                 
 که «submit» یا «call» همچون اصطالحاتی از کشورها اساسی قوانین انگلیسی یترجمه در غالباً موارد، این در 1

 فرمان» مفهوم رساندن مقام در باشند،می «کردنارائه یا ارسال» و «دادنفراخوان یا کردندعوت» معنای به ترتیببه

 .است شده استفاده «پرسیهمه

زمان  (،میالدی 1088)مصوب  دانمارک پارلمانی انتخابات قانون( 02) ماده« 2» بندبر طبق جزء مزبور و همچنین  2

وزیر پرسی از سوی نخستانتشار الیحه موضوع همهبعد از  یپرسی باید بین دوازده روز تا هشتاد روز کاربرگزاری همه

 تعیین شود.
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 یپرسهمه تبلیغات معیارهای .2-4

 با همزاد همیشه مخاطبان، دادن قرار تأثیر تحت و عقیده اشاعه یدر معنا تبلیغات

 کردرکا با  1پروپاگاندا و باشدیم یپرسهمه و انتخابات جمله از یاسیس یهاتیفعال

 باشدیو قدرت م استیمهم در سپهر س یموضوع باورها؛ گسترانیدن و تبلیغات

پول  قیانتخابات از طر مانندتواند یم یپرسهمه(.  01: 1001، ینژاد و داودبی)حب

 غاتیو به واسطه تبل یاسیس یهایصاحبان قدرت و الب یموجه از سوریغ یهایپاش

مداران و ثروتمندان قرار دارند، به استیس اریکه در اخت ییهاتوسط رسانه نیدروغ

 یبرخ یانتخابات نی. قوانردیدر خدمت طبقه صاحب قدرت قرار بگ یمنزله ابزار

و مخصوصا  یانتخابات هیمال یبرا یحدود و ثغور نییکشورها اقدام به تع

 و برابر دسترسی"تا  ندینمایو تالش م ندینمایم غاتیتبل یبرا یمال یاهتیمحدود

 فراهم کاندیداها و احزاب برای ایرسانهو  مالی امکانات از برخورداری در اینهعادال

 وجود امکانات این از خاص گروهی برخورداری برای رویزیاده و تبعیض و شود

نژاد و بی)حب "گیرد قرار قوانین چارچوب در تبلیغاتی هایهزینهو  باشد؛ نداشته

 (84 :1001، یداود

موجود است،  یپرسطر که در انتخابات وجود دارد در همهچون همان خ نیبنابرا

 زین رفراندوم در یاسیس یهاطرف یمال منابع دیتحد و نظارت بر حاکم یعموم نیقوان

خرج  یپرسهمه غاتیتبل در دارد اجازه نیطرف از کی هر که یمبالغ. شود اجرا دیبا

 غاتیتبل یبرا یعموم یهامشخص و قانونمند باشد. در اختصاص مکان دیکند با

 یغاتیتبل یهایدر منتشر کردن آگه نیگردد. همچن تیمساوات رعا دیبا یپرسهمه

 وجود یاسیس یهاجناح از کی هر یبرا لبوردینصب ب یهامکان به برابر یدسترس دیبا

 ممنوع ،یپرسهمه دییتا یاز انجام امضا یپرسکننده همه. مراجع درخواستباشد داشته

 مراجع نیا نیاست. همچن یپرسهمه در یبرابر حفظ هدف با تیوعممن نیا و هستند

 .هستند ممنوع هم غاتیتبل یبرا یابانیخ تظاهرات در شرکت از

                                 
1 Propaganda 
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 ای طرفداران از کی هر به یبرابر زمان دیبا ونیزیتلو و ویاز راد یمنددر بهره

 به گردد تیها رعابرنامه یهمه در دیبا اعتدال نیا و شود داده رفراندوم مخالفان

 هر یبرا دیبا ونیزیتلو و ویراد طیشرا ریسا و یمال مسائل. اخبار انتشار در خصوص

)مانند  یزمان مشخص و برابر درباشد.  کسانی یپرسهمه مخالف و موافق طرف دو

 ممنوع گردد. دیبا غاتیتبل ،یپرسهمه یبرگزار از قبل( هفته کی

قرار گرفتن  ریو تحت تاث یسپرهمه در هادولت یمال تیحما امکان مورد در

 ایفرنیکال و سیدر سوئ اند. از جملهدهیشیاند یریکشورها تداب یبرخ زیشهروندان ن

 :Kriesi, 2005.)دینما یغاتیتبل یهانیکمپ صرف را مردم یمال منابع ندارد حق دولت

 بودجه صرف حق دولت ،یعال وانید میتصم اساس بر رلندیا یجمهور در ایو  (24

 یالمللنیرقابت در رفراندوم را ندارد. )موسسه ب یهاطرف از یکی تیحما رد یعموم

IDEA،1001 :01یهاطرف یاز همه یدولت یمال یهاتیحما بیترت نی( به ا 

 شهیهم چند هر. رندیگیم قرار کسانی طیشرا در منظر نیسلب شده و از ا یپرسهمه

 تیشفاف عدم اما ست،یبت نکند، الزاما برنده رقایم خرج یشتریب پول که یطرف

صرف  یهانهیبه هز ییهاتهیکشورها کم یهم فسادزا است. در برخ یرقابت یهانهیهز

را ارائه کرده و گزارش آن یدگیرس ،یپرسهمه یبرا نفعیذ نیطرف یسو از شده

ها بار شود وجود ندارد. نهیهز بر یتیو محدود یگذارقاعده حتما نکهیا ید ولندهیم

سازد.)موسسه یتر متر و متوازنسالم را رقابت ت،یشفاف وجود صرف زین دح نیدر هم

 قرار یعموم افکار مقابل در را بیرق یها( چرا که گروهIDEA،1001 :292 یالمللنیب

 منبع یدارا ایکه منبع مشخص ندارد  ییهانهیهز از را آنها بیترت نیدهد و به ایم

 دارد.یم باز است فاسد

 یپرسهمه اجرایی معیارهای .2-5

است، در  یپرسهمه یمنطق یبنددر حوزه اجرا، زمان یپرسهمه یارهایمع از

 اطالعات، تبادل امکان شود داده کوتاه یلیخ یرقابت مدت زمان یکه برایصورت

 و رغبت باشد یطوالن زمان هم اگر و ندارد وجود یمنطق یریگمینظرها و تصم

به نسبت موضوع آنها  یپرسهمه یاست که برا شود. بهتریم لیمردم زا یزهیانگ
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 گرفته نظر در رقابت در غاتیتبل یبرا نیمع زمان زانیاز جمله م یو دائم یکل یقواعد

استفاده نشود.)موسسه ءسو یپرسبه همه یدهجهت یبرا یقانون خالء نیا از تا شود

 در مشخص اریاستفاده از نبود معء( از جمله موارد سوIDEA ،1001 :81 یالمللنیب

 ندارد بیتصو به لیکه تما یایپرسهمه یتواند برایم دولت که است نیا زمان نییتع

 در یناآگاه جهت به مردم قیطر نیا به تا کند نییتع غاتیتبل یبرا یکوتاه اریبس زمان

 .نکنند شرکت آن

 ییارهایمعاز  دیبرخوردارهستند و با یادیز تیاز اهم زین یو صور یشکل لئمسا

 در مگر باشد کسانی دیها بافرم یو محتوا یپرسهمه یهااسب برخوردار باشند. فرممن

 وجود دارد. زیپاسخ ن حیامکان تشر نه، ای یآر یهانهیگز بر عالوه که یموارد

 انیرفراندوم را امضا کند؛ زمان آغاز و پا کهدارد  -فیو نه تکل –حق یفرد هر

 دیالزم است، با یپرسهمه طرح یبرا که ییامضاها تعداد و امضا یآورجمع مهلت

 مشخصات و نام منظور نیهم به. شود چک دیامضاها با یهمه. گردد مشخص قایدق

 منظور به. شود درج فرم کی در وضوح به دیاند باکرده امضا که یکسان تمام

 انیتوسط مجر دیبا یرأ برگ در ساده راداتیا ی، بعضآراء رفت هدر از یریجلوگ

 ابل حل باشد.رفراندوم ق

 ای موضوع در یابهام چیه دینبا و شوند آگاه رفراندوم روشن یمحتوا از دیمردم با

 و یمنطق یمدت در و قیدق طور به دیبا یپرسهمه موضوع. باشد داشته وجود آن جینتا

 یو الزام یپرسهمه گاهیجا. ردیدر دسترس مردم قرار بگ یپرسهمه روز از قبل معقول

 خواهند قادر مقامات صورت نیا ریغ در رایز باشد مشخص دیبا آن بودن یمشورت ای

.)موسسه کنند یخوددار آن یاجرا از نباشد شانیا لیم مطابق جینتا که اگر بود

 (IDEA ،1001 :00 یالمللنیب

 یپرسنظارت بر همه معیارهای .2-6

 یلذا برا ستیسوء مصون ن اناتیبه مانند انتخابات از گزند جر زین یپرسهمه

نظارت بر  نیناظر وجود داشته باشد. ا یمقام دیآن با انیحسن جر ازمراقبت 

نظارت بر انتخاب موضوع  ،است. مرحله اول یضرور یپرسمختلف همه یهابخش
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 ملزم کشور که یمعاهدات ای و یاساس ای یعاد نیقوان با دینبا یپرساست؛ موضوع همه

 نظارت تیمسئول یا دادگاه قانون اساسهکشور یبرخ در. باشد تعارض در شده آنها به

 ایتالیا در. دارد عهده بر یاساس قانون با رتیرا از جهت مغا یپرسهمه موضوعات بر

قانون  (12)که بر طبق اصل  یپرسهمه یهادرخواست رشیپذ و است یجار روند نیا

 یجزئ ای یکل لغو یبرا یالتیا یشورا پنج ای شهروندان از نفر هزار پانصد توسط ایتالیا

: 1081کشور است.)فاورو،  نیا یقانون اساس وانیبا د است، شده مطرح قانون کی

 طیشرا تیرعامردم با  یکه از سو یپرسهمه یهااز درخواست یادی( تعداد ز114

 نیا توسط یاساس قانون با رتیمغا جهت به شده، داده مصوبه کی لغو یبرا آن خاص

 یکند اداره مرکزینظارت م یپرسهمه بر ایتالیا در که ینهاد. است شده رد دادگاه

 نظارت نیبا قوان یپرسهمه رتیمغا عدم به که است دادرسان از یبیها با ترکیپرسهمه

 مطابقت بر ینظارت فرانسه و سیسوئ در کهیحال در( 221: 1081 ،یکند.)عباسیم

 .وجود ندارد یبا قانون اساس یپرسهمه موضوع

 به سوال نیتدو امکان بخش نیاست؛ در ا یپرسوال همهس یهیدوم ته یمرحله

طرف یمنجر شود وجود دارد، لذا بهتر است که نهاد ب یخاص یجهینت به که ینحو

 :Barczak, 2001.)ردیبگ عهده به را سواالت نیتدو تیمسئول نظارت ئتیه ای یاسیس

39) 

 نیا بر نظارت ت؛اس جیو اعالم نتا یپرسهمه یسوم نظارت بر روند اجرا یمرحله

 مقام ناظر بر انتخابات هر کشور است. یعهده بر معموال مرحله

 دسترس در دیبا( یتوسط قاض یپرسهمه انی)کنترل عملکرد مجر ییقضا یازنگرب

 ای یدادگاه عال قیاز طر دیبا یپرسهمه بر یقضائ یبازنگر. ردیقرار بگ یپرسهمه یهاطرف

دادن و سالم  یمانند حق رأ یبر مسائل دیدادگاه با نیا تمرکز رد؛یصورت پذ یدادگاه اساس

 یو ماهو یاهیمربوط به اعتبار رو یبه دعاو دیدادگاه با نیباشد. ا نیطرف یهابودن رقابت

 هر یداخل قانون ،یقضائ یدگیرس نهیزم در. دینما یدگیاخذ شده رس ءو آرا یپرسهمه

 از که یزیچ آن. یاریاخت ای باشد یاجبار یدگیرس نیا که است نیا کننده نییتع کشور

 است. ءآرا یجهیانتخاب و نت یرود، احترام به آزادیم انتظار یقضائ یدگیرس
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 یراندر ا یپرسهمه ینظام حقوقعناصر شناسی . 3

 بر مردم تیحاکم رشیبر پذ یمبتن زین رانیا یاسالم یکه جمهورییاز آنجا

 نکهیا به توجه با و( 240: 1089اد، نژ یسی)هر1شان استیاجتماع و یاسیس سرنوشت

 با کشور اداره یهاراه ی ازکی عنوان به یپرسهمه یاساس قانون ششم اصل اساس بر

 .ردیگیمورد توجه قرار ماین امر  است، دهیگرد محسوب یعموم یآرا به اتکا

 و تیحج طرفداران یخیتار جدال واردپرسی نیز هرچند به لحاظ مبانی دینی همه

 یرأ که موضوع نیا از فارغ یول میشوینم تیاکثر یرأ تیحقان و تیحج عدم ای تیحقان

 لیمسا در تیاکثر ای تیاقل نیب رانوَدَ در نباشد، ای باشد قتیحق نشانگر تواندینم تیاکثر

 در چون گرفت دهیناد را تیاکثر یآرا توانینم کشور امور تیتمش و اداره و یحکومت

 تیاکثر و تیاقل نیب دَوَران در که یانسان فطرت هم و دینمایم ذم عقل هم صورتنیا ریغ

 .میبرو تیاقل رشیپذ سمت به موارد نیا در

 در است شده گفته یعموم یآرا تیمشروع یفقه یمبنا در هرچه رسدیم نظر به

( 120:)آل عمران  "و امرهم شوری بینهم" اتیآ از چه است صادق زین یپرسهمه خصوص

 از ینه و معروف به امر از ینماد باب از چه و2(08 :شوری ) "راالم و شاورهم فی" ای و

 ."نیالمسلم الئمه حهٌینص" قاعده باب از چه و منکر

 تیاکثر یرأ حیترج ینف بر 0قرآن در تیاکثر کننده ذم اتیآ به توجه با یبرخ هرچند

 یول ببرند کار به هم یپرسهمه در تیاکثر از تیتبع مصداق در تواندیم که اندکرده اشاره

 یمعرفت و یاعتقاد مباحث به متعلق ذم نیا که دیرس جهینت به توانیم اتیآ در دقت با

                                 
حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی غرب و »، 1002برای مطالعه بیشتر ر.ک: دبیرنیا، علیرضا و اسدآبادی، طیبه؛  1

حقوق اسالم و  ، پژوهش تطبیقی««نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران»و « نظام دموکراتیک»اسالم؛

 .0شماره پیاپی  ،0، شماره 0غرب، دوره 

 یعلم فصلنامه دو ،«تیالدراعمال و یجمع عقل گاهیجا» ،1002 احمد؛ دیس نژاد،بیحب :ر.ک : شتریب مطالعه یبرا 2

 .1 شماره ،یحکومت فقه یجیترو

 "هاللَُّ سَبِیلِ عَنْ یُضِلُُّوکَ الْأَرْضِ یفِ مَنْ أَکْثَرَ تُطِعْ وَإِنْ": انعام ە  سور 112 یهأعراف آ مانند  یاتآی 0
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 ،شارع همچنانکه است خارج مردم یزندگ روزانه یعاد امور تیتمش موضوع از و باشدیم

 1.است رفتهیپذ عیب مانند یمباحث در است مردم تیاکثر عمل که را عرف

 است استوار یدیتوح یمبان بر رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون که ییآنجا از

 گوناگون اصول در یعموم یآرا رشیپذ به توجه با و( یاساس قانون دوم اصل)

 یاساس حقوق نظام در یپرسهمه از زین یشرع درک توانیم..( و 2/20/22/20/199)

 .داشت رانیا یاسالم یجمهور

 رانیدر ا یپرسکنندگان همهدرخواست .3-1

 گرفته قرار رشیپذ مورد ینیتقن و یاساس شکل دو در تنها رانیا در یپرسهمه

 ابتکار است یاساس قانون یبازنگر خصوص در که (111) اصل در متاسفانه است؛

خصوص  درالبته  مورد توجه قرار نگرفته است. یدر درخواست بازنگر شهروندان

توجه به مشروح  بااست که  ذکر قابل یقانون اساس یمردم در بازنگر مینقش مستق

در  یذکر امکان بازنگر عدم افتیدر توانیم 1028 سال در یاساس قانون مذاکرات

 خبرگان مجلس نظر از که است بوده لیدل نیا به 1028 یدر قانون اساس یقانون اساس

 و ندارد وجود مردم توسط یاساس قانون یبازنگر از یریجلوگ امکان ،یاساس قانون

، مفروض و  رفراندوم قیطر از یاساس قانون رییو تغ یر ابتکار بازنگرد را دمحق مر"

 یاساس قانون در اساس نیابر  (801 :1000 مدرس،هاد و کونین)"دانستند یم یهیدب

 یرا یاساس قانون یبازنگر امکان خصوص در سینو شیپ در یشنهادیپ اصل 1028

 قرار تیعنا مورد 1028 سال در یاساس قانون یبازنگر در دگاهید نیامتاسفانه  .اوردین

 درخواست در مردم ییابتدا مشارکت از ینقش یاساس قانون (111) اصل در و نگرفت

 2.ندارد وجود یپرسهمه

                                 
، پژوهشگاه فرهنگ و «اعتبار و قلمرو یمبان ،یعموم یآرا»، 1082محمود؛ ا،ینحکمت .ک :ر شتریمطالعه ب ی.برا 1

 ،«یمبان ریسا و قتیحق کشف یمبنا بر تیاکثر یاعتبار رأ» ،1012 مسعود؛ ،یامامتهران.  .اول چاپ ،یاسالم شهیاند

 .12 شماره ،یاسالم فقه در نو یکاوش

پس  یمقام رهبر .ردیگیم انجام ریز بیترت به یضرور موارد در ران،یا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یزنگربا" 2

 یاساس قانون میتتم ای اصالح موارد جمهور سیرئ به خطاب یحکم یط نظام مصلحت صیاز مشورت با مجمع تشخ
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منحصر به مقامات مذکور در  یپرسدرخواست همه زین ینیتقن یپرسحوزه همه در

 1028مصوب  یرسپقانون همه (02)ماده شده است؛  یپرسو قانون همه یقانون اساس

 مجلس ندگانینما از نفر کصدی ای جمهور سیرئ شنهادیبه پ یپرسهمه"دارد یمقرر م

 یاسالم یشورا مجلسندگانینما مجموع سوم دو حداقل بیتصو و یاسالم یشورا

 ".شد خواهد انجام

را  یقانون اساس 20موضوع اصل  یپرسهمه شنهادیپ دادن حق شهروندان نیبنابرا

 تأمل قابل رانیا یپرسنظام همه یخالء برا کیتواند به عنوان یم لهأمس نیندارند و ا

 .باشد

 ستیحال در یپرسهمه ابتکار در مردم میمستق مشارکت امکان به یتوجه یب نیا

 یقانون اساس سومو بند هشتم اصل  1یاساس قانون ششم اصل مانند یاصول بر عالوه که
 گسترده و فعال مشارکت "بر  یانون اساسمقدمه ق ،در0 یقانون اساس (22)و اصل  2

 نهیزم یاساس قانون"شده است و  دیتاک "جامعه تحول روند در اجتماع عناصر یتمام

 همه یبرا سازسرنوشت و یاسیس یهایریگمیتصم مراحلتمام در را یمشارکت نیچن

 و اندرکارخوددست یفرد هر انسان تکامل ریمس در تا سازدیم فراهم اجتماع افراد

 ."گردد یرهبر و ارتقاء و رشد ولئمس

                                                                          

 را آن طیشرا و انتخاب تیفیک و کار وهیش ....:دینمایم شنهادیپ ریز بیترک با یاساس قانون یبازنگر یشورا به را

 به یعموم آراء به مراجعه قیطر از دیبا یرهبر مقام یامضا و دییمصوبات شورا پس از تا .کندیم نیمع قانون

 ".برسد یپرسهمه در کنندگانشرکت مطلق تیاکثر بیتصو

 جمهور،سیرئ انتخاب: انتخابات راه از شود، اداره یعموم آراء اتکاء به دیبا شورک امور رانیا یاسالم یدر جمهور" 1

 گرید اصول در که یموارد در یپرسهمه راه از ای نها،یا رینظا و شوراها یاعضا ،یاسالم یشورا مجلس ندگانینما

 "گرددیم نیمع قانون نیا

 یبرا را خود امکانات همه دوم، اصل در مذکور فاهدا به لین یبرا است موظف رانیا یاسالم یجمهور دولت " 2

 ".شیخو یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس سرنوشت نییتع در مردم عامه مشارکت. 8..:برد کار به ریز امور

 حاکم شیخو یاجتماع سرنوشت بر را انسان او، هم و خداست آن از انسان و جهان بر مطلق تیحاکم ". 0

 ". ...استساخته
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شهروندان  ینیشیو پ ییابتکار ابتدا امکان یپرسدر قانون جامع همه شودیم شنهادیپ

 و فعال مشارکت وجه دو تحقق امکان، نیا. ردیمورد توجه قرار گ یپرسدر همه

 .دینمایم نیتضمرا  شورک یهایریگمیمردم در تصم گسترده مشارکت

 رانیدر ا یپرسهمه اتوضوعم نظام. 3-2

 یپرسهمه شامل رانیدر ا یپرسموضوع همه شد انیب زین خچهیهمانطور که در تار

 یپرسهمه و یاساس قانون دییتا یبرا یاساس یپرسهمه نظام، سیتاس یبرا یسیتاس

قرار گرفت. در خصوص مدل آخر  یتر مورد بررسشیشود. دو مورد اول پیم ینیتقن

در نظام حقوق  ،یاز جمله مشروح مذاکرات قانون اساس یاوجه به ادلهگفت  با ت دیبا

 :از است عبارت ینیتقن یپرسهمه یهاتیمحدود رانیا یاساس

ی نیبشیپ آن با ارتباط در یاساس قانون در اما است تیاهم یکه دارا یموضوع. 1

 یحقوق نظام در یموضوع تیمحدود نیرسد مهمتریصورت نگرفته است. به نظر م

 اریبس"فقط موضوعات  یقانون اساس (20)است که مطابق اصل  نیهم رانیا یپرسهمه

 اریبس ریغ" یحت ای "ییجز" لئمسا نیباشند بنابرا یپرسند موضوع همهنتوایم "مهم

 امر نیا رسدیبه نظر م زین صیشوند در خصوص تشخ یپرستواند متعلق همهینم "مهم

 یبررس مجلس مذاکرات مشروح .)صورتاست یاسالم یمجلس شورا یبرعهده

 (1102: 1024 ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون یینها

دارد نه  یکه در پ ییهامشقت و یاساس تیاهم لیکه به دل یموضوعات .2

 آن مطرح کردن به حاضر جمهور سیرا دارند و نه رئت ورود به آنجرأ ندگانینما

مردم رجوع  آراء به لذا ستین آن تیمسئول قبول به حاضر یمرجع چیه واقع در و است

 ،یاساس قانون مذاکرات.)مشروح ردیبگ صورت شانیگردد تا انتخاب توسط خود ایم

1024 :1100-1104) 

 که است یموضوعات ینیتقن یپرسدر حوزه موضوعات همه گرید تیمحدود. 0

 اصل خود رد که است یعبارت سخن نیا لی. دلردیگینم قرار مقننه قوه اعمال مصداق

 مقننه قوه اعمال که میدانیم و است "مقننه قوهاعمال " از سخن و دارد وجود (20)

 ریتفس در که است آن دگاهید نیا دیباشد. مویم یموضوع یهاتیمحدود یدارا خود
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درخواست " که است شده اعالم نگهبان یشورا 22/12/1081 مورخ (4194) شماره

 مجلس مصوبات قیاز مصاد یقانون اساس (20)ل موضوع اص یعموم آراء به مراجعه

 اریو مع است ینیتقن محدوده رانیدر ا یپرسهمه یموضوع محدوده نیبنابرا "است

که در  است، یقانون عاد گاهیدر جا یپرسهمه موضوعمتن  یریقرارگ زیبودن ن ینیتقن

 صیتشخ یبرا البته( 422: 1008 ف،ینظ.)طحان گرددیمحسوب م ینیصورت تقن نیا

 ینیتقن ،یموضوعات چه نکهیا و است "ارمهمیبس" یلیمسا چه نکهیا یعنی دیق دو نیا

 .است مشهود عمل و نظر مقام در کامل فقر هستند

 یمشخص نصاب یاساس قانون در که یموضوعاتاند که داشته انین بیاز محقق یبرخ

 نیا به (یاساس قانون 80 و 18، 20، 28، 22 اصول مانند) باشد شده نییتع آن یبرا

 یپرسهمه به را هاآن توانینم باشدیم بیتصو مشخص ریمس یدارا که لیدل

 یبرا نصاب دادن قرار رسدیم نظر به ظاهرا یول (420: 1008 ف،ینظ.)طحان گذاشت

 ابتکار در شهروندان ییابتدا مشارکت حق یمبان و ادله با تواندینم یموضوع بیتصو

 هانصاب نیا ذکر در یاساس مقنن هم نکهیا خصوص به شدبا داشته مقابله توان ینیتقن

 از هم و است نبوده مجلس توسط موضوعات نیا وضع بودن یانحصار انیب مقام در

 هم و افتی دست انیب نیا به توانینم زین یاساس قانون نیتدو مذاکرات مشروح

 بتکارا یحت 1028 سال در یاساس قانون کنندگاننیتدو شد گفته قبال آنچنانکه

 ابتکار لذا داشتند نظر مد یهیبد یامر را یاساس قانون یبازنگر در شهروندان

 .گردد یتلق یهیبد تواندیم یاول قیطر به یعاد نیقوان حوزه در شهروندان

 رانیدر ا یپرسکننده و صادرکننده فرمان همهدیینهاد تا .3-3

 به دیبا یء عمومآرا به مراجعه درخواست"دارد که یم مقرر (20) اصل لیذ

به وجود  یااشاره اصل نیدر ا ".برسد مجلس ندگانینما مجموع سوم دو بیتصو

 یشورا یریتفس هیوجود ندارد. اما نظر یپرسدرخواست همه یینها دییتا یبرا یمرجع

 بر و مجلس مصوبات یتمام مانند دیبا هم درخواست نیا که دارد صراحت نگهبان

 نیا بر عالوه لذا. شود ارسال نگهبان یشورا یبرا یاساس قانون (04) اصل اساس

 به دیبا اصل نیا لیذ یپرسدر مجلس، همه یدرخواست مراجعه به آراء عموم بیتصو
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 ندارد، صراحت نهیزم نیا در یاساس قانون چند هر برسد زین نگهبان یشورا دییتا

 جهیله آنکه نت. از جماست شده مطرح حقوقدانان یسو از آن اثبات یبرا یلیدال

( 04)اصل  یاساس قانون اصول اساس بر و بود خواهد یعاد قانون ،ینیتقن یپرسهمه

و شرع  یبا قانون اساس یعاد نیقوان رتیعدم مغا صینگهبان مرجع تشخ یشورا

 هیکل (04)است. از آنجا که بر اساس اصل  تیواجد صالح زیمورد ن نیاست، لذا در ا

 و ارسال شورا به زین مصوبه نیا شود، ارسال نگهبان یشورا به دیبا مجلس مصوبات

اطالق  گرید لی. دلردیگیقرار م یدگیمورد رس اصل، نیا در شده نییتع هیرو طبق

 یپرسهمه بر شورا نیا یشرعاست که نشانگر لزوم نظارت  یاصل چهارم قانون اساس

 (04-02: 1082 ،یلیاست.)اسماع

  (00)و اصل  یقانون اساس یینها یمشروح مذاکرات مجلس بررس گرید لیدل

قابل اجرا دانستن  ینگهبان برا یشورا دییاست که نشانگر لزوم تا یقانون اساس

 (022 -028: 1024 ،یاسالم یاست.)رک: مشروح مذاکرات مجلس شورا یپرسهمه

متفاوت  یپرسکننده همهدییمقام تا ،یقانون اساس یبازنگر یپرسدر خصوص همه

 یشورا یسو از یمتن آن خاص نیمواز یکه بعد از ط یقانون اساس در یاست؛ بازنگر

 مصوبات شامل که متن نیا یشود، محتوایگذاشته م یپرسهمه به و هیته یبازنگر

 به سپس و برسد رهبر یامضا و دییتا به اول مرحله در دیبا است یبازنگر یشورا

 بر زین یپرسمان همهصدور فر (119)اصل  (0)گذاشته شود. بر اساس بند  یپرسهمه

به صورت  یبازنگر یپرسهمه خصوص در فرمان صدور نیا است رهبر عهده

 ینیتقن یپرسبند بر همه نیا شمولاست اما در خصوص  رشیالقول مورد پذمتفق

 توان مطرح نمود:یم را دگاهید دو. دارد وجود نظر اختالف

اصل  در مذکور یپرسفقط شامل همه (119)اصل  (0)معتقدند که بند  یبرخ

 اصل در مذکور یپرسهمه یعنی ،یپرسهمه گریبا انواع د یشود و ارتباطیم (111)

 نیا یادله ست،ین یپرسهمه انواع یتمام در بند نیا یاجرا به یازین و نداشته (20)

 ی. از طرفیلینه تمث باشدیم یحصر (111) اصل در مذکور مورداست که  نیگروه ا
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 شانیبه نظر ا (111)ننموده بلکه فقط در اصل  یرهبر مقامبه  یاهاشار (20)اصل  لیذ

 .است شده اشاره

 یدیق چیه که آنجا از ندیگویم و کرده استناد (119) اصل سه بند اطالق به گرید گروه

اصل  یپرسهمه چه است یپرسدر کنار آن وجود ندارد، بند مزبور شامل همه انواع همه

صدور فرمان از  ازمندیانجام هر دو نوع آن ن نیبنابرا (111)اصل  یپرسهمه چهو  (20)

تناسب  دگاهید نی( ظاهر بند مزبور با ا82-80: 1088 ،ییاست.)رضا یجانب مقام رهبر

 1بیشتری دارد.

 ایران در پرسیهمه اجراکننده نهاد .3-4

 یمسئول برگزار ران،یا یاسالم یجمهور یپرسقانون همه (11)بر اساس ماده 

 انیجر صحت نیتضم به ملزم نهاد نیوزارت کشور است. از آنجا که ا یرسپهمه

به کار  یپرسهمه انیو کنترل جر یبازرس یرا برا یمورانمأ منظور نیا یبرا است

در قانون  یاگونه به دیبا یپرسهمه یبرگزار فاتیخصوص تشر نی. در اردیگیم

 تیشفاف موجب تا باشد هشد مشخص یروشن به یعاد نیقوان در حداقل ایو  یاساس

موجب  یپرسهمه که است صورت نیا در. ابدی شیافزا آن بر یعموم نظارت و شده

را کاهش خواهد داد.  یعموم یهامقام سوءاستفاده نهیشده و زم یساالرمردم تیتقو

 زمان ،یپرسهمه موضوع ای سؤال یمحتوا ،یپرسچون نوع همه یدر مرحله اجرا مسائل

 .شود مشخص یروشن به دیبا آن جینتا و بیتصو ابنص حد ،یبرگزار

 رانیدر ا یپرسنظارت بر همه .3-5

 نگهبان یشورا رانیدر ا یپرسمقام ناظر بر همه 2یقانون اساس (00)بر اساس اصل 

 عهده به یپرسهمه بر نظارت:» داردیم انیب یپرسهمه قانون (0) ماده نیهمچن. است

                                 
گستره ». 1000مال، ک ،یو کدخدامراد لیع ،یجهرم ی، و بهادرادیه ف،یطحان نظمطالعه بیشتر ر.ک: برای  1

, ی. دانش حقوق عموم«(یقانون اساس 119اصل  0)موضوع بند  یدر صدور فرمان همه پرس یمقام رهبر تیصالح

 .20، شماره 0دوره 

 به مراجعه و یاسالم یشورا مجلس ،یجمهور تاسیر ،ینگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر یشورا 2

 .دارد عهده بر را یپرسهمه و یعموم آراء
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نگهبان طبق قانون  یشورا:»مینیبیم قانون نیهم (01) ماده در «باشدیم نگهبان یشورا

 دیلذا با« .نظارت خواهد کرد یپرسهمه بر ی،جمهور استینظارت بر انتخابات ر

 نگهبان است. یشورا رانیا یاسالم یدر جمهور یپرسهمه بر نظارت مسئول گفت

در  یشود، اعالم نظر رهبریمطرح م یرهبر مقامدر باب نظر  گریموضوع د

اثر است  یبال شک دارا یپرسهمه فرمان صدور زمان در و شورا دییبعد از تا یرحلهم

نظر مردم را کنار  ،را رد کردهتواند آنیم یپرسهمه یبرگزار از پس ایآ نکهیاما در ا

  انیبه ب ؟است یپرسهمه یجهیملتزم به ننت ایخود عمل کند و  دیگذاشته و با صالحد

 :مطرح شودتواند یدو نظر م ؟یمشورت ای دارد یبیتصو نقش یپرسهمه گرید

هرگاه  هیفق یشود که ول انیتواند بیم نگونهیا 1هیفق تیاز وال یبر اساس خوانش نصب

 ایرا رد  یپرستواند نظر خود را اعمال و همهیم یپرسبعد از انجام همه یمصلحت بداند حت

 ،رهبر اراتیبودن اخت یتوجه حصر با 2هیفق تیاز وال یمتوقف کند و بر اساس خوانش نخب

 یاشده و اشاره حیآن تصر یقبل از برگزار یپرستنها به فرمان همه یمذکور در قانون اساس

 (111)است که در اصل  نیگروه ا نیا گرید لینشده است. دل یپرسرد همه ایبه توقف 

 زینه بعد از آن و ن دینما دییموارد اصالح را تا دیبا یپرسقبل از همه یرهبرشده که  حیتصر

 نینقض ا ،آن یجهیو نت یپرسعدم التزام به همه 0یقانون اساس (2)با نظر به اصل  نیهمچن

 خواهد بود. یاصل قانون اساس

بحث مهم باشد که کدام نهاد نظارت را بر عهده  نیا نکهیاز ا شتریرسد بیبه نظر م

 و یپرسهمه یندهایفرا یارهایمع مینمود که تنظ دیکأنکته ت نیبر ا دیداشته باشد با

 کههر -کند که مقامات ناظر جادیرا ا نانیاطم نیا دیحوزه با نیها در ایگذارمقررات

                                 
 کانون ارات،یاخت و فیوظا تیمشروع خبرگان مجلس نژاد، بیحب احمد دی.ک: سر خوانش نیا با ییآشنا یبرا 1

 21-41 صص1082 چهارم، چاپ اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه جوان اندیشه

 29-21 صص ،1082نژاد، حبیب .ک:ر خوانش نیا با ییآشنا یبرا 2

 «است یپرسهمه....  قیطر از یعموم آراء به یاتکا با کشور امور یاداره » 0
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طرفانه بوده و اجازه یتا حد ممکن ب یاسیکنند که از نظر سیعمل م یبه روش -باشد

 مخلوط شود. یاسیکارکردها با منافع س نیدهند که اینم
 

 یپرسهمه جامع قانون شنهادیپ. 4

دو  گریکدیبا  نیاز قوان یتعارض برخ یو تکثر و حت یهزاران عنوان قانون وجود
و رفتن به  نیقوان حیتنق کشور الزم نموده است، ینظام قانونگذار یموضوع را برا

 نیعناو نییتعبر  " یقانونگذار یکل یهااستیدر بند دهم س جامع. نیسمت قوان
باشد که  ینیعناو نیاز ا یکیتواند یم یپرسهمه شده است که دیتاک "جامع نیقوان

 بیتصو 1028 سال در یپرسهمه یفعل قانونجامع دارد به خصوص که  یبه قانون ازین
 نیتدو و گردد روزبه جامعه یاسیس و یاجتماع تحوالت با همگام دیبا و است شده
 .ردیبگ عهده بر را رسالت نیا تواندیم جامع یقانون

 یگرنشیبه شکل گز یپرسهمه انجام یبرا یتیتوان ممنوعینم یدر قانون اساس
پاسخ مردم را منحصر به دو  ک،یدر ماده  یپرسهمه قانون کهیمشاهده نمود در حال

توان یمقاله م نیذکر شده در ا لیبا توجه به دال 1نه نموده است. ای یصورت آر
 به را شتریب یهانهیگز نایم یگرنشیگز امکان ینیبشیپ و ماده نیا اصالح شنهادیپ

 .داد مردم
 دینبا یپرسهمه داشت نظر در دیبا زین یپرسدهندگان همهشنهادیدر خصوص پ

 ایتواند به ضعف یم یپرسهمه که آنجا از باشد؛ حاکمان یانحصار اریاخت در یابزار
 از نانیاطم یبرا یموثر یهاکه روش یتا زمان د،نجامایب یساالرمردمقدرت گرفتن 

 نیها استفاده کرد. با اآن از اطیاحت با دیبا نشده دایها پرفراندوم یکیدموکرات تیفیک
 یپرسهمه شنهادیدر خصوص انحصار ارائه پ یصراحت یقانون اساس کهحال از آنجا 

 شنهادیکه امکان ارائه پ ییمثبت کشورها یرا ندارد و با توجه به تجربه یبه مقام خاص
 نیو تدو یپرسهمه قانون اصالح با زین رانیتوان در ایاند مهرا به مردم داد یپرسهمه

 یاز سو یپرسهمه شنهادیپ یامکان ارائه یرا برا ی، سازوکار"یپرسقانون جامع همه"

                                 
 یآزاد با جامعه اقشار همه که ینحو به ردیگیم انجام قانون نیا مقررات مطابق ملت آحاد از یپرسهمه - 1 ماده" 1

: ندینما اعالم ریز صورت دو از یکی به شودیم گذارده یعموم آراء به هک یموضوع درباره را خود نظر کامل

 "نه -ب یآر –الف
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امکان بالقوه موجود در  نیصورت ا نیکرد تا به ا ینیبشیالب ابتکار عام پقمردم در 

ست، به عرصه عمل آمده و در حل که تا کنون بالاستفاده مانده ا یقانون اساس
 شنهادیاز ارائه پ یمدل نیموثر افتد. چن کشورمشکالت و اعالم نظرات مردم در اداره 

و تعداد مشارکت کنندگان  یقانون اساس یموضوع یهاتیممنوع تیبا رعا دیبا
 یاساس قانون در شده مقرر نصاب با مجلس ندگانینما بیمعقول همراه باشد و به تصو

 .برسد
 یپرسهمه نمودن زهیتوان دموکراتیم که قواعد و اصول یبرخ تیدر صورت رعا

 آن بر نظارت و اجرا موضوع، شنهادیپ مراحل در اصول نیا تیبر آن نام نهاد و رعا
 تیمحدود کاهش مانند یاصول داشت؛ واقع به کینزد و مطلوب جینتا به دیتوان امیم

 موضوع که ینحو به طالعاتا حیصح گردش ،یپرسهمه مورد موضوعات در
 غیها در ارائه و تبلطرف یبرابر باشد، شفاف آن جینتا و هدف رفراندوم

تواند یم ،یپرسهمه به مربوط اعتراضات به یقضائ یدگیرس امکان و شانیهادگاهید
 .دینما لیشهروندان تبد یواقع یاراده به یابیدست در دیمف یرا به ابزار یپرسهمه

 یپرسهمه یقانون فعل ،شده گفته یارهایمع یبرمبنا و فوق تاشکاال اساس بر
 و است ییهاها و چالشبیآس ی( دارا1368/04/04) رانیا یاسالم یجمهور

و لذا تواند پاسخگوی همه نیازهای امروزین جامعه در باب همه پرسی باشدنمی
ترجیحا – "یپرسقانون جامع همه" ینیتقن ابتکار میو تنظ هیشود اقدام به تهیم شنهادیپ

شود تا هم  هدر آن گنجاند "خوب یپرسهمه" یارهایگردد و مع-به صورت الیحه 
 گردد رفع نظارت و اجرا فرمان د،ییتا شنهاد،یپدر مراحل  یپرساز ابهامات همه یبرخ

 ای غاتیدر تبل انتخابات مانند یامیا در ینیتقن یهاخالء نیا از بتوان کمتر هم و
 استفاده نمود.ءسو یانتخابات یهاوعده
 

 یریگجهینت
 در و است یاسیس جامعه کی در شهروندان مشارکت حق میاعمال مستق یپرسهمه

 یگردد و دارایمحسوب م یساالرمردمشکال مهم اَ از یکی ور،مح ندهینما نظام کنار
 .باشدیم زین ینیو د یدر اداره امور حکومت ینید یتیمشروع

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1368/04/04&to_app_date=1368/04/04
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همواره   اًاند اما الزاممجلس هر چند به انتخاب مردم وارد پارلمان شده ندگانینما

 ندینما بیتصو ینیقوان یکنند لذا ممکن است در مواردیمردم را منعکس نم یاراده
موارد در  نیا یکه برا یکه با خواست و اراده مردم در تعارض و تضاد باشد، امکان

 یوتو"تحت عنوان  م،یمستق یدموکراس اعمال موارد از شده ینیب شیکشورها پ یبرخ
 و نیبه قوان یرسد تا موارد اعتراض مردمیبه نظر م یاست که سازوکار مناسب "مردم
در جهت اعمال اراده عام باشد.  یرسانده و ابزار شانیارا به گوش  یدولت ماتیتصم

را به خود  یپرساز قانون جامع همه یتواند موادیخاص خود م یلذا با سازوکارها
 اختصاص دهد.

 نییتع و خوب یپرسهمه کی ارکان و عناصر تمام در تیشفاف یبرا آنکه تینها
 و یپرسهمه یندهایفرآ در یحکومت کارگزاران و شهروندان فیوظا و حقوق فیتکل

 جامع قانون سمت به دیبا ی،پرسهمه یفعل یقانون نظام در ابهامات یبرخ لحاظ با
 یاراده و خواست عموم یانگرینما یمناسب برا اریبس یتیشتافت تا ظرف یپرسهمه
ضمن اینکه میتواند در راهبری  یپرسجامع همه و قانون خوب کی. وجود گردد فعال

مشارکت فعال و  سازنهیتواند زمیمبه پدیده همه پرسی موثر باشد، نظام حقوقی نسبت 
طریقی باشد برای اعمال حق کشور باشد و یریگمیگسترده شهروندان در نظام تصم

إِنَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتُّى یُغَیِّروا ما  "تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان
 (11)رعد:"بِأَنفُسِهِم

 

 منابع
 میکر قرآن

 ،ش1024 ی،اسالم یمجلس شورا یو روابط عموم یاداره کل امور فرهنگ .1
اداره کل امور ،تهران ،یقانون اساس ینهائ یصورت مشروح مذاکرات بررس

 .یاسالم یمجلس شورا یو روابط عموم یفرهنگ

، حوزه و دانشگاه، «نگهبان یو شورا یپرسهمه»، ش1082 ،محسن ،یلیاسماع .2
 .02ش 

 ریسا و قتیحق کشف یمبنا بر تیاکثر یاعتبار رأ» ،ش1012 ،مسعود ،یامام .0
 .12ش ،یاسالم فقه در نو یکاوش فقه ،«یمبان
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 یمشارکت یساالرمردم»ش،1008، اکبرلیع ،یانیازندر ی، گرجلیرضاع ،یجالل .4

نظام  لیدر جهت تکم ییالگو ا؛یتالیا یدر نظام حقوق یشهر یهایپرسو همه
 .2، ش 19ی، دوره قیتطبمطالعات حقوق  «.رانیا یحقوق

نشر  ،تهران ی،بابائ زیپرو ترجمه یاسیبا علوم س یی، آشناش1001 ،تریپ س،یجو .2
 .نیمع

 انتخاباتی تبلیغات الگوی»ش، 1001داودی، حدیثه،  احمد، نژاد، سید حبیب .2
 حقوق دانش ، فصلنامه«شایسته انتخاباتی تبلیغات هایمولفه پرتو در ایران

 .29 هفتم، ش عمومی، سال

 و فیوظا ت،یمشروع خبرگان، مجلس ،ش1082 ،احمد دیس نژاد،بیحب .1
 .یاسالم اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه جوان اندیشه کانون ،تهران ارات،یاخت

 قانون سازنده یروین یوجدان جمع»، ش1004 ،----------------- .8
 .8 ش قانون، و نید ی، فصلنامه تخصص«یاخالق

 دو ،«تیالدراعمال و یجمع عقل هگایجا» ،ش1002،----------------- .0
 .1 ش ،یحکومت فقه یجیترو یعلم فصلنامه

 وضع در مردم مشارکت نقش» ،ش1008، زهرا ،یعامر، احمد دیس نژاد،بیحب .19
 ران،یا و غرب حقوق یقیتطب مطالعه یپژوهش یعلم فصلنامه ؛«یشهر مقررات

 .0،ش سوم سال
بار و قلمرو، اعت یمبان ،یعموم ی، آراش1082 ،محمود ا،ینحکمت .11

 .1ی،چاسالم شهیاندپژوهشگاه فرهنگ و ،تهران
 یپرسهمه»، ش1001 ،باقر محمد ،یمقدس ، زهرا ،یعامر ، احمد ،یخسرو .12

سال  ،یاسی، مجله علوم س«یدر عرصه قانونگذار یمردم ساالر یتجل ؛ینیتقن
 .80ش  کم،یو  ستیب

 یاسیس شهیدر اندمردم  تیحاکم»، ش1002 ،بهیط ،یاسدآباد ، رضایعل ا،یرنیدب .10
مقدس در قانون  عتیبر شر ینظام مبتن»و  «کینظام دموکرات»غرب و اسالم؛

 .0، ش 0حقوق اسالم و غرب، دوره  یقیپژوهش تطب ،««رانیا یاساس
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در  حق بر رفراندوم»، ش1002 اعظم، ،یآبادطالب نجف ، رضایعل ا،یرنیدب .14

پژوهش  ،«ی حقوق بشرالمللو اسناد بین رانیا ی جمهوری اسالمیقانون اساس
 .0، ش 4حقوق اسالم و غرب، دوره  یقیتطب

 رانیا یدر قانون اساس یپرسهمه نظام یقیمطالعه تطب»، ش1088، رضا ،ییرضا .12
زاده، دانشکده  یراهنما: رضائ استاد ارشد، یکارشناس نامه انیپا ؛«فرانسه و

 .یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یاسیحقوق و علوم س
 نظام در ینیتقن یپرسهمه»، 1008 ،دیسع محمد ا،ین ممتاز ، یهاد ف،ینظ طحان .12

 ،یاسالم حقوق پژوهشنامه یعلم دوفصلنامه ،«رانیا یاسالم یجمهور یحقوق
 .2ش ستم،یب سال ،یپژوهش مقاله

 ش،1000،  مالک ،یکدخدامراد ، لیع ،یجهرم یبهادر ، ادیه ف،یطحان نظ .11
اصل  0)موضوع بند  یپرس در صدور فرمان همه یمقام رهبر تیگستره صالح»
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