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 مقدمه: 
به جامعه کمال  حکومت و رسیدنع اذهان اندیشمندان و متفکران در اندیشه یافتن بهترین نواز دوران باستان تا کنون، 

ریافتند که سعادت دو آثاری پرارزش در این زمینه ها از آنان برجای مانده است. خردمندان و دانایان مطلوب و...، بوده 
قدان آن دارد. قدرت و قدرتمندان نسبت به فا افراد بشر ارتباطی مستقیم با چگونگی نظام حقوقی و سیاسی، عملکردهای

 ا که دارایهگردیده، از جمله این رشته  هانتیجه این بررسی ها موجب شناخت علوم انسانی و تحوالت و گوناگونی آن
 جامعه است، حقوق و حقوق اساسی و ... است. ها دررابطه ای مشخص با سرنوشت انسان
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 بخش اول: کلیات

 :بررسی مفهوم حقوق

 واژه حقوق به دومعنا به کاررفته است: « در ارتباط با مباحث مربوط به این درس»در زبان فارسی 

ادر به برآوردن قبه دلیل آنکه انسان به تنهایی  ؛جامعه مشخص حکومت می کند برمجموع مقرراتی که در زمان معین  الف(
ساس فطرت یا حال برا» ناپذیر است. او امری اجتنابنیازها و مبارزه با دشورای های حیات نیست، پس اجتماع گرایی 

و قلت منابع و داده ، اما در اجتماع به دلیل کثرت خواسته ها و نیازها« نیازهای روانی و یا الزامات صرفا اجتماعی باشد.
تشخیص  ندانها، تضاد و تقابل منافع موجب درگیری و نبرد می شود و چهره قدرت نمایان می گردد. اینجاست که خردم

بر روایط افراد از  دادند بقاء جامعه با هرج و مرج و زورگویی امکان پذیر نیست، لذا چهارچوب ها و قواعد و مقرراتی را
 آن جهت که عضوی از اجتماع هستند، حاکم نمودند که ما امروز این قواعد را حقوق می نامیم.

زات و توانایی لت در اجتماع، حقوق عبارت است از: امتیاب( از جهت تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی و رعایت عدا
راد است و جمع هایی که هر فرد نسبت به دیگران دارای آنها می شود.این امتیازات و توانایی ها هرکدام حقی برای اف

 آنها حقوق است. 

ردی و فم بر روابط لذا در معنای اول: منظور حقوق نوعی و کلی است، یعنی مجموعه قواعد، ضوابط و مقررات حاک
 اجتماعی که در نهایت منجر به ایجاد حق و تکلیف می شود.

 د.و در معنای دوم: حقوق شخصی که مجموعه توانایی ها و امتیازاتی است که افراد در جامعه دارا می شون

 .بررسی مفاهیم قدرت:1

ت، و در سیر تحولی سوی فاقد یا فاقدان قدر قدرت در مفهوم ساده یعنی امکان اخذ تصمیم و عملکرد به سود دارنده آن. از
که »، قدرت نهادی«دکه از میان آن یک یا چند نفر بر دیگران اقتدار و تسلط می یابن»آن از قدرت ساده به روابط اقتداری

مشخص « تکه مربوط به اداره امور جامعه سیاسی اس»، و قدرت سیاسی «دارای سه ویژگی تداوم، ثبات و همگنی است
سیمای نهادین شده قدرت بوده است.  وسیمای شخصی  -د.در سیر تحولی جوامع، قدرت دارای سیمای غیر شخصیمی شو

 «.جوامع ابتدایی، جوامع فئودالی و ماقبل صنعتی، جوامع صنعتی و دولت»

 ت به چهار دسته زیر تقسیم می شودتاثیر متقابل حقوق و قدر.2

 قدرت را حقانی می کند،حقوق  الف(

 بندی می کند،قدرت را نهادینه و سازمان حقوقب( 

 ج( حقوق ابزاری در اختیار قدرت است،

  یله ای برای حمایت علیه قدرت است.حقوق وسد( 
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با یکدیگر و با  لذا در این درس منظور از حقوق، مجموعه قواعد و مقررات الزم االجراء است که روابط میان مردمان را
ا تنظیم می نماید. ر .باالخره روابط متقابل دولت ها را با هم و با اتباع دیگر دولت ها و ..های دولتی و دولت و سازمان

 بنابر این می توان گفت:  

 :عبارتند از . وظایف قواعد حقوق در جامعه 3

  ،تنظیم بخشی روابط اجتماعی الف(

  ،تعیین کننده رفتارهای منطبق با اهداف جامعه ب(

 ود فردی و اجتماعی است.حد و مرز گذاری بین س ج(

 بنابراین حقوق: 

 راثر الزام اجتماعی بوجود می آید،ب (الف

  و گروههای اجتماعی تحمیل می شود، قواعد آن توسط اقتدار عمومی بر افراد (ب

 ضمانت اجرای این قواعد توسط قدرت سیاسی سازمانبندی می شود. (ج

 اقتدار و سازمانبندی ضمانت اجراست. ،لذا نظام حقوقی مستلزم: الزام

م قرار می در برابر ه «آزادی»و « قدرت»* خاطر نشان می سازیم، در هر جامعه در رویارویی دولت و افراد، دوعنصر
رهایی است و هرکدام به تنهایی فساد آزادی  یسلط و استیال را می رساند و جوهرهت -دانیم مفهوم قدرته میگیرند.چنانک

 .«هرج و مرج =استبداد و خفقان، و آزادی مطلق  = قدرت بی حد و مرز»  آور است.

ردد و حالتی گمفهوم است که موجب ایجاد نظم و بقاء آزادی می  دواینحقوق اساسی برای ایجاد همزیستی و ترکیبی از 
ا محدودیت بمطلوب را در جامعه بوجود می آورد.بدین ترتیب است که در حقوق اساسی از آزادی با حمایت و از قدرت 

 صحبت می شود.

 . نهادهای سیاسی: 4

راد و جوامع این و توقعات مختلف باشد. هرگاه افدر جوامع پدیده های متعددی وجود دارد که ممکن است به دلیل نیازها 
  هاد بوجود می آید.ن -پدیده ها را تحت نظم و ضابطه درآورند

  ه است.نهاد اجتماعی: مجموعه ضوابط و معیارهایی است که پدیده های اجتماعی را در چهارچوبی معین قرار داد

تاسیسات  کلی است و به طوراست و مترادف با حقوق اساسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر جامعه سیاسی نهاد سیاسی: 
 -اقتصادی -سیاسی –اجتماعی » مستقر و مداومی است که به زندگی سیاسی مربوط است. بنابراین: نهاد به سبب نیاز 

 حقانی می ی به خود می گیرد و در صورت انطباق با نظام های ارزشی جامعه، صورتشکل مادی و ساخت« فرهنگی و....
 یابد.
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 :ی تشکل جامعه سیاسیبرا های الزم. ویژگی5

 ،درجه یکپارچگی و استقالل در جامعه به حدی باشد که همچون کلیتی واحد نمود داشته باشد الف(

 ،وجود احساس تعلق افراد نسبت به این کلیت واحد ب(

 ،باشد و شخصی بیرون آمده و نهادینه سازمان بندی اجتماعی از حالت ابتدایی ج(

 ،نظم هنجاری مستقر باید از خصلت حقوقی برخوردار باشد د( 

  قدرت موجود در جامعه از نوع سیاسی آن باشد.ه( 

 :استدر صورت فراهم آمدن ویژگیهای فوق جامعه سیاسی دارای خصائص زیر 

 :. خصائص جامعه سیاسی6

 ،الف( جامعه سیاسی فراگیر و کلی است

                                                                          ،ب( جامعه سیاسی خصلت الزامی دارد

                                                                            ج( قدرت در جامعه سیاسی قاهرانه عمل می کند.

  :حقوق  دانشجایگاه حقوق اساسی در .7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . تعریف حقوق اساسی:8

داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم، حقوق و  –رشته ای از حقوق عمومی  
 :تکالیف افراد در برابر دولت و نیز دولت را در رعایت حقوق و آزادیهای افراد ملت مشخص می نماید. بنابراین

از نظر 

 رابطه 

   خصوصیحقوق 

   عمومیحقوق 

از نظر 

 قلمرو 

حقوق داخلی یا 
 ملی  

حقوق خارجی یا  

 المللی  بین

حقوق 

 اساسی   

جایگاه حقوق  

 دانشاساسی در 

 حقوق
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 ، شور خاص استک -قلمرو اجرای قواعدش محدوده قلمرو دولت ؛اوال

ساسی را سیاسی کشور، ترتیب تقسیم قدرت و کیفیت حفظ و رعایت حقوق و آزادی های اقواعد آن شکل نظام  ؛ثانیا
 کند. معین می

 ابند.یهمه ی دیگر رشته های حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی از حقوق اساسی متبلور گشته و توسعه می  ؛ثالثا

 . منابع و روش های شناخت حقوق اساسی:9

ناسایی شبا توجه به آنکه حقوق اساسی، حوزه بررسی گسترده ای دارد که هم حقوقی و هم سیاسی است، لذا برای  
... یعنی هم متون و «هاها و نیستهست ها،ها و نبایدباید»چگونگی آن از روشهای عینی و ذهنی در شناخت تئوری ها ،

 هره گرفت: د. لذا از طرق مختلف زیر در این امر می توان بنوشتاری و هم عملکردهای واقعی و ... استفاده می شو

  

 

                          

 مددگیری از سایر علوم اجتماعی (ب

 توان برای شناسایی حقوق اساسی منابع زیر را بررسی و مطالعه نمود: در رجوع به منابع می

 : مدون-منابع نوشته*

 ،«مصوب قوه موسس»( قانون اساسی ا

 ،«مصوب قوه مقننه» قوانین عادی  (2

مل شا»ها یهو نیز رو« مثل شورای قانون اساسی در فرانسه یا شورای نگهبان در ایران» آراء دستگاههای کنترل کننده (3
 ،«دیوان عدالت اداری -ان عالی کشور.. صادره از سوی دیو.رویه های قضایی و 

 ،...«و  هاکمیسیون ،هاهیات رئیسه ،آئین نامه داخلی ،اعم از نحوه مذاکرات» سایر اعمال قوه مقننه  (4

 ،«.به قانون و..همچون مصوبات این قوه در نحوه عملکرد » اعمال قوه مجریه (5

 .«عهدنامه ها و... -شخصی -قانونی -همانند تفاسیر مختلف قضایی» سایر اسناد و مدارک  (6

 :غیر مدون-*منابع عرفی

شیوه اجرای قوانین و عملکردها، پس از مدتها تکرار به صورت عرف خاص سیاسی در نحوه اجرای قواعد حقوق اساسی 
و عملکرد رژِیم پارلمانی ان عرف در شکل گیری و حتی نحوه اجرا آثار انکار ناپذیری خواهد داشت... برای مثال در انگلست

 گردیده که بخش اعظم منابع حقوق آن کشور است. « کنوانسیونهای حقوق اساسی»موجد مقرراتی به نام 

رجوع به الف( 

 منابع

 مدون-منابع نوشته

مدونغیر-منابع عرفی  



 استاد: مینا قریب                              های حقوق اساسیبایسته

 

8 
 

 www.mshojaie.com استاد مینا قریب ؛بایسته های حقوق اساسی

دهای سیاسی ب( مددگیری از سایر علوم اجتماعی: با توجه به آنکه هدف حقوق اساسی شناخت واقعی تر از کارکرد نها
شخص تر آن واقعیات زندگی اجتماعی م پژوهش درهای جامعه شناسی سیاسی و روش علم امروزه با مددگیری از است.

اقعیت های ودر شناخت که . .های جمعیت شناسی و.گردیده است. چنین است استفاده ای که از علوم آماری، عقیده کاوی
 صورت گیرد تا از هدف اصلی دور نشویم.حقوقی بکار می رود که البته هم باید آگاهانه و هم متعادل 
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 بخش دوم: قانون اساسی و...

هرنظام سیاسی  قانون اساسی هرکشور معتبرترین و اصلی ترین منبع حقوق اساسی است و بهترین و گویاترین سند شناسایی
کشور باید آنرا شهروندان در هرهای حاکم بر آن است، و به ویژه تمامی بردارنده اهداف، آرمانها، اصول و ارزش در که

 به دقت بشناسند. با توجه به آنکه دیگر قوانین از این قانون نشات می گیرند.

 تعریف حقوق:*

گردند ار مییا حقوقی از آن برخوردیا امتیازی است که اشخاص حقیقی  توانایی حقوق جمع واژه حق است که به معنای
قرار می گردد، و مجموعه آنها حقوق نامیده .( یا عرف برحق موضوعه و. -حق قانونی )حق فطری –به موجب قانون  و

 می شود.

 تعریف حقوق اساسی:*

کم، حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسولیت های قوای حا
ند.بدین کحقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و نیز دولت را در رعایت حقوق و آزادی های افراد ملت مشخص می 

یه و قضائیه سی دولت و قوای سه گانه مقننه، مجرحقوق اساسی مجموعه قواعد و اصول مربوط به تشکیالت اسا ترتیب: 
ا قانون اساسی و و اختیارات و روابط آنها با هم، و روابط افراد و دولت و حقوق و تکالیف متقابل طرفین است که آن ر

             (511و  113. ص 1389)علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، کند.... تعیین می

 
                                                                             

 

 

                                                                                                                                

 شود:دسته زیر تقسیم می 6منابع خاص به الف(اهم  

 اجماع، –عقل  -سنت -قرآن -1

  ،نظریه های تفسیری شورای نگهبان -2

  ،مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام -3

 مصوبات شورای عالی امنیت ملی، -4

  ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی -5

 و... . -6

 منابع خاص  

 عام   منابع

منابع حقوق اساسی در جمهوری . 10

 اسالمی ایران:
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 شوند: زیر دسته بندی میمنابع عام به شرح 

 نظریه حقوقدانان -6 قانون اساسی -1

 آیین نامه داخلی مجلس -7 قوانین عادی  -2

 مصوبات مجریه -8 قوانین رهبری -3

 آداب و رسوم -9 رای مستقیم مردم -4

  رویه قضایی -5

 
 تعریف قانون:.11

 سیاسی و ...،-عملکرد صحیح بر مبنای طبیعیت از قانون  و هدف از ایجاد نظام حقوقی عبارت است از اصل و مقیاس و 
ظامات و اداره امور برای حفظ انت ،مقررات و احکام و ... که از طریق قوه مقننه یا مجریه و ...قواعد و شامل دستورها، 

 جامعه وضع می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 ب. سلسله مراتب قوانین و واضع آنها:

 ،«قوه موسس» ( قانون اساسی1

 ،«قوه مقننه»( قوانین عادی 2

 ،«قوه مجریه»( مصوبات مجریه )آیین نامه ها و..(: 3

 انجمن ها و شوراها که طبق قانون به رسمیت شناخته شده اند.» مصوبات انجمن ها و شوراها:( 4

ویژگیهای قاعده  (الف

 حقوقی:

 اجراستدارای ضمانت (1

 ناظر به مورد خاص است(2

(توسط قوه مققنه در مفهوم خاص و یا قوه مجریه 3

 در مفهوم عام بوجود آمده
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 . ویژگی های قوانین موضوعه)قوانین متداول(:12

 الف( کلی بودن و نوعی بودن،

 ب( الزامی بودن،

 ج( داشتن ضمانت اجرای مادی،

 د( داشتن قلمرو اجرایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : . قانون اساسی و ...14

تمامی قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده که مربوط است به قدرت، » قانون اساسی عبارت است از 
و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، نهادهای سیاسی کشور، طرز لذا موازین « انتقال و اجرای آن.

از جمله قواعد قانون اساسی قدرت میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و... شدن تنظیم آنها و چگونگی سرشکن 
 توان گفت:بنابراین میاست، 

 

 

 

 

 

 

 ست،اقوانین از آن سرچشمه گرفته گر قواعد کلی که دی یمجموعهالف( 

 ومت و سازمان عالی قوای کشور است،مشخص کننده شکل حک ب( 
ویژگیهای .13

 ت،ظایف و اختیارات آنهاستعیین کننده چگونگی ارتباط قوا و وج(   قانون اساسی:

 وق و آزادی های فردی و عمومی است،بیان کننده حق د(

 مشخص کننده نهادهای سیاسی، حکومتی و غیر حکومتی است. ه(

 الف( اصول و قواعد رفتاری و سازمانی،

 ستان و ...(،ارد استثنایی مثل انگلمعموال دارای متنی رسمی و تشریفاتی) به جز موب( 

ست به مقننه عادی اکه معموال برتر از قوه « قوه موسس»توسط مقامات صالحه ج( 

 تصویب می رسد،

عین در قلمرو سرزمین مبر کل هرم سازمانی حکومت کنندگان و حکومت شوندگان د( 

 حاکم است،

 دارای خصلت قانون برتر است.  ؛در نتیجهه( 

قانون اساسی 

 ای استمجموعه

 متضمن:
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. موارد پیدایش قانون اساسی 15

 در سیر تحول تاریخ سیاسی :

ر میان ددر اثر تحول تدریجی جامعه و ایجاد شرایط مساعد عینی و ذهنی الف( 

ور که فرمانروا به منظ به وجود آمده، حکومت کنندگان و حکومت شوندگان

 –اسی حفظ و استمرار حکومتش بنا براصل خود محدودیتی ، به نوعی قانون اس

 ن(، انگلستا1215) دستورنامه رضایت داد مانند منشور کبیر ماگناکارتا

د مانن»جدید و لزوم ساخت بندی متناسب با آنها  هایایجاد دولتب( 

و قوانین  میالدی1787بریتانیا در قانون اساسی آمریکا پس از استقاللش از 

 بنگالدش و... -اکستانپ -اساسی هند

وجب پس از وقوع انقالب ها یا کودتاها و تحوالت سریع زیربنایی که مج( 

براندازی نظام سیاسی مستقر سنتی و جایگزینی رژیم سیاسی جدید در 

دی ، میال 1791سه پس از انقالب کشوری شده است، مانند قانون اساسی فران

ی شمس 1285، قانون اساسی مشروطه در 1917قانون اساسی شوروی سابق در 

 شمسی 1358و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در 
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از جهت تدوین دارای 

 متن مشخص

 ازجهت شناسایی

 از لحاظ مادی و محتوایی

 از لحاظ شکل ظاهری

 (رتاماگناکاقانون اساسی اعطایی یا اقتداری )منشور 

قانون )یمه اقتدارین -قانون اساسی نیمه اعطایی
 (اساسی مشروطه و متمم آن

 ن اساسی دموکراتیکیانوق
 ی تصویبنحوه

توسط مجلس موسسان یا کنوانسیون با 
 اعضای انتخابی

 فراندومر-مراجعه به آرا عمومی

هردو روش شیوه ای مختلط از 

 فوق

از جهت ارزش 

 مواد

 قانون اساسی یک دست

 قانون اساسی مختلط

از جهت نحوه ی 
 تجدید نظر

 پذیرنا قانون اساسی سخت یا انعطاف

 قانون اساس نرم یا انعطاف پذیر

 وضوعهم -قانون اساسی مدون

رفیع -قانون اساسی غیر مدون  

-از جهت شکل
 گیری و منشا وضع

انواع .16

 قانون اساسی
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 :در قانون اساسیگری های بازن.محدودیت17

 چهارچوب استقرار نظام سیاسی است، محدودیت موضوعی: در رابطه با اصولی است که مربوط به الف(

ظر در قانون نب(محدودیت زمانی: که برای جلوگیری از تزلزل و حفظ ثبات سیاسی و ... حداقل مدت زمانی برای تجدید 
 اسی را در نظر می گیرند،اس

جمهور  رئیسشغال نظامی فوت یا برکناری ا -برای مثال در شرایط وجود جنگ«:: و احوال اوضاع»ج( محدودیت شرایط
 شود.، تجدید نظر انجام نمیاوضاع به حالت عادیو... تا برگشت 

 . شیوه های تجدید نظر در قانون اساسی:18

 ،الف( به شیوه قوه موسس

 ،ب( به شیوه مراجعه به آرای عمومی

 .استفاده از هردو راهکار فوق(ج( به روش مختلط) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف(حسب سلسله 
 مراتب حقوقی:

شیوه های خاص تجدید 

 نظر در آن

 صالحیت برتر واضح آن

ج(اصل کنترل قوانین 

توسط قانون اساسی که 

به سه روش انجام 

 شود:می

.کنترل قضایی: ایاالت متحده آمریکا که 1

توسط دادگاههای عالی یا ویژه انجام 

 .شودمی

. کنترل سیاسی: در ایران توسط شورای 2

نگهبان و در فرانسه توسط شورای قانون 

 اساسی
.کنترل یا نظارت مردمی: مانند کشور سوئیس با 3

 شود.انجام می احتکاراستفاده از وتوی مردم یا 

. اهم 19

وجوه تمایز 

قانون اساسی 

از سایر 

 قوانین:

ب(اصل برتری قانون 

 اساسی:
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 . قوه موسس: 20

قوه مقننه عادی دارد و نهادی است که اساسی ترین قواعد و احکام را برای تعیین روابط و صالحیت برتری نسبت به 
به شکل « مردم -فرمانبران» و حکومت شوندگان« هیات حاکمه -فرمانروا، فرمانروایان»ت کنندگان عملکردهای حکوم
 –تدوین و به تصویب می رسانند. باید توجه داشت قوه موسس در تهیه متمم قانون اساسی مشروطه  –قانون اساسی تهیه 

دوره اول( بوده، ولی در مورد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مجلس ی ملی )مجلس شوراطور استثنایی( )به
 به آرای عمومی مردم بوده است. تأیید مقام رهبری)ولی فقیه( و رای مثبت در مراجعه  -خبرگان)قانون اساسی(

 

  

 واضع از حیث اهمیت قاعده 

 «در تصویب آن»اعمال قوه موسس *قانون اساسی 

 «در تصویب قوانین عادی»اعمال قوه مقننه *قوانین عادی 

 «در صدور مصوبات مجریه»اعمال قوه مجریه *تصویبنامه ها و آیین نامه ها و...

 «در صدور آنها»هااعمال شوراها و انجمن  *مصوبات شوراها و انجمن ها 
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 هابخش سوم: نظریات مربوط به پیدایش دولت

 

  
  

 

 
 .نظریات مربوط به ادیان الهی: 21

هستی خداوند است، پس آفریننده دولت نیز اوست  الف(دین یهود: یهودیان اولیه معتقد بودند همچنان که آفریننده جهان
 و لذا اداره امور جامعه ناشی از اراده و مشیت الهی است که توسط پیامبران انجام می شود.

ب(دین مسیح: مسیحیان اولیه معتقد بودند خداوند دولت را به جبران گناهان ابوالبشر وضع کرده است )نظریه توماس 
 در سیر تحول تاریخی دو نظریه از سوی مسیحیان ارائه گردید: پاین(. البته در این مورد

نظریه فوق طبیعی: که به نظرشان کل کائنات براساس اراده و خواست خداوند است و جامعه و حکومت همه ریشه ( 1
محکمه  یعی دارند، لذا قوانین و احکام الهی هستند. این نظریه در قرون وسطی به بدترین جلوه خود رسید و دربفوق ط

 تفتیش عقاید، کشیشان حتی اجازه فکر کردن به دیگران را نمی دادند.

و قوانین الهی هستند که افراد امور جامعه  کندنظریه یزدانی: بر این اساس خداوند افراد را از طریق پیامبران هدایت می( 2
لذا حکام منتخب مردم قوانین الهی را بکار می برند که تا حدودی به ظلم  و مفاسد  کنند.و دولت را از آن طریق اداره می

 منتج از نظریه قبلی پایان داد. 

 ج(دین اسالم: در دین اسالم دولت و جامعه مورد نظرش باید دارای مشخصات زیر باشند: 

 مالکیت خداوند: مالک جهان هستی از نظر دین اسالم خداوند است.( 1

 ت خداوند: حاکم جهان هستی از نظر دین اسالم خداوند است.حاکمی (2

 جامعه نمونه یا جامعه حد وسط که دارای این ویژگی هاست:  (3

 برابری: همه مردم از نظر شان و منزلت برابرند. -الف

 برادری: کمال مطلوب برابری، برادری است. -ب

  اط و تفریط است.ادی و معنوی جامعه بدور از افرمتعادل: در جمیع امور  -ج

 اصالت فرد و جامعه: ضمن ارج نهادن به منزلت جامعه، اصالت فرد را نیز در نظر دارد. -د

 .نظریات ادیان الهی21

 . نظریات سیاسی جدید22

 هانظریات مربوط به پیدایش دولت
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د حتی در دورترین مسئولیت: همه افراد در این جامعه و دولت مسئولند و دارای تکالیف اجتماعی و مسئول همگنان خو -ه
 .نقاط 

 )ص( و امامان معصوم)ع( و... باشد.پیامبر اکرم -فرمان و اطاعت: هرکس ایمان بیاورد باید مطیع دستورات خداوند (4

که اصلی « کرامر به معروف و نهی از من»دولت ، نظارت یک اصل اساسی است با پیروی از  –نظارت: در این جامعه  (5
 ضروری در جلوگیری از خطای زمامداران و مردم است.

 . نظریات سیاسی جدید:  22

 ... هستند.و، ارسطو، هگل، ژان ژاک روسو افالطون ؛متفکرانی چون ای از نظریاتمجموعه :الف( نظریه ارگانیک دولت

ی خصوصیات اامی ندارد و دارمقو این نظریه اصول حقوق طبیعی جا ابتدا باید گفت دردر نتایج حاصل از این نظریه:
وسیالیست در آلمان ، نظام ناسیونال سدر ایتالیا 1943تا 1922که منطبق با نظام فاشیستی راست. غیردموکراتیک و توتالیت

کشتارهای  ،زندانی زندانهای مملو از ،وش کار مترادف با شکنجهردر  . است، کهاسپانیا و..در فرانکوئیسم نظام  هیتلری،
 . و لذا: (ای از بدن فاقد ارزش استدر این ارتباط ارسطو معتقد بود: دست جداست. ) ..دسته جمعی و.

ل خود دارد، همانگونه که در انسان یک سیستم کنترل اعصاب وجود دارد که کردار، گفتار و رفتار اورا تحت کنتر( 1
 یازمندست که حکومت نامیده می شود.این موجود زنده یعنی دولت نیز به چنین دستگاهی ن

ی و تابع و پیرو، لذا غیرکامل و غیر واقع دولت، فرد هیچ گونه ارزشی نداردطبق این نظریه در رابطه میان افراد و  (2
 شود.محسوب می

ز یک طرف و بین ناخن دست و پا ا در افراد  همچنان که . برقراری اصل سلسله مراتب به جای اصل مساوات: زیرا3
اوت وجود اکم و پادشاه نیز تفبین کارگر و کشاورز از یک طرف و ح ،مغز و چشم از طرف دیگر تفاوت وجود دارد

 دارد.

 ب( نظریه ماشینی دولت: 

موکراسی نیز خوانده جان الک( که به نام نظریه لیبرال دبر مبنای قرار داد توافق همگانی، رضایت ) –نظریه ماشین ( 1 
قاضی  –ترک کرد اما برای برخورداری از قوانین مششود. وی معتقد بود انسان در حالت طبیعی در صلح زندگی میمی

شده، به  حکومت نامیده –قدرت اجرایی مشخص براساس توافق همگانی دستگاهها و تشکیالتی را که دولت  –بیطرف 
 وجود آورده است. 

 این نظریه بر سه اصل استوار است:

 هرانسانی واجد قوه عقل و خرد است که راهنمای او در زندگی است.  -الف

 االخص سه حق حیات، آزادی، مالکیت.ب ؛وجود حقوق طبیعی که مجموعه ای از قوانین و حقوق است -ب
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جرای محدودیت ادارای اهرم کنترلی چون حق شورش برای ضمانت  افراد در ایجاد دولت با انعقاد قرارداد اجتماعی -ج
 رت نیز هستند. قد

 کارل ماکس(:نظریات  و توماس هابزبر مبنای قرارداد تعیین شرایط اطاعت، زور ) –نظریه ماشین  (2

قاد قرارداد تعیین نعجنگ همه علیه همه و انسان گرگ انسان بوده لذا با ا )جامعه اولیه(طبیعیهابز معتقد بود در وضع 
دیکتاتوری  هم زمان با حکومت جمهوری ،مطلق یتحاکم ،دارای اقتدار بی قید و شرط تان(حاکم لوی) شرایط اطاعت،

 قانون و حکومت و همه چیز در اراده سلطان خالصه می شود. ، کرامول در انگلستان که حق

 دعوامل تولی دولت و حکومت بر پایه زور بنا شده، برای حفظ منافع مالکیت خصوصی ابزار و ؛کارل ماکس معتقد بود
اسی حقیقی دانست و دموکرمیو ظاهری حتی دموکراسی لیبرال را به همین دلیل دموکراسی صوری که ، به وجود آمده

اختیار دولت  زمان که با انقالب کارگری، این وضعیت واژگون شود و مالکیت عمومی ابزار و عوامل تولید در را آن
ا حکومتهایی زور منطبق ب –دانسته است. نظریه ماشین  بقمنط به عنوان شخص اصیل و حافظ منفع عمومی قرار گیرد،

 آسیا و آمریکای التین است.  –در قاره های آفریقا 
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 بخش چهارم: دولت و ارکان تشکیل دهنده آن

سرزمینی مشخص  به طور کلی دولت: به مجموعه ای متشکل از جمعیتی معین، متراکم و متمرکز با هویت معلوم در قلمرو
، «کشور–دولت»های لذا مترادف با مجموع واژه شود.زمامداری یک قدرت عالی سیاسی قرار دارد، گفته میکه تحت 

 توان گفت:است. پس با توجه به تعریف فوق می «ملت–دولت»و هم مفهوم « حکومت–دولت»

 

 

 
 

 

 

            
 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 : . در ارتباط با جمعیت و چگونگی شناسایی ملت24

 شناسایی می شود: یهنظر ملت براساس دو ؛الف( از نظر جامعه شناختی

 زبان مذهب، ملت ها قابل شناسایی هستند.ه آلمانی : که براساس پیوند نژاد، نظری–( نظریه درونی ملت1

 ها را باید از دید تاریخ، تمدن و فرهنگشان شناسایی نمود.نظریه فرانسوی: که معتقدند ملت–نظریه بیرونی ملت (2

 ملت در ارتباط با تابعیت است: سایی؛ شناب( از نظر حقوقی

 . باشداست که شامل دو نوع می حقوقی و معنوی یک فرد با دولتی معین ابعیت: عبارت از رابطه سیاسی،ت

 جمعیت

قلمرو 

 سرزمینی

قدرت 

 سیاسی

 تعداد

 خصوصیات

 وحدت عوامل

 وحدت
 فضا

 خاک

 آب

 حاکمیت

 -سازمان مجری قدرت

 حکومت

. ارکان تشکیل 23

دهنده دولت 

 عبارت است از:
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 . مفهوم سرزمین: 25

انسانی با عبارت است از چارچوبه فضای معینی که جمعیت هرکشور در آن سکنی گزیده و استقرار یافته و جماعت 
 د می یابد و لذا دارای دو خصلت ثبات و حدود معین است. توجه به آن مادیت و تجس

 آثار حقوقی سرزمین در صحنه بین المللی: . 26

ین الملل)عمومی( و منشور سازمان ملل متحد، کشورها جدای از کوچکی از دیدگاه حقوق ب الف( اصل تساوی کشورها؛
 یا بزرگی قلمرو سرزمینی شان دارای وضعیتی برابرند.

کشورها با هر وسعتی قابل احترامند و کشورهای عضو سازمان  ؛در صحنه بین المللیاصل استقالل و تمامیت ارضی،  ب(
 ملل متحد، متعهدند که از دخالت در امور دیگر کشورها خودداری کنند.

 کشورها:  –. نظریه های در ارتباط با قلمرو سرزمینی دولت 27

  ،الف( سرزمین؛ عامل سازنده دولت

  ،ب( سرزمین؛ موضوع سلطه دولت

  ،رمانروایی دولتج( سرزمین؛ محدوده ف

 .د( سرزمین؛ طیف صالحیت دولت 

 خاک

 هردو مورد فوق 

 اقامت ممتد ازدواج

 اشغال سرزمین 

 تقاضای تابعیت  

 *اتباع هرکشور

 *بیگانگان مقیم

 *بی وطنان 

ساکنان ( 3

موجود در هر 

 سرزمین

تابعیت اکتسابی ( 2

 از طریق
تابعیت  (1

 اصلی

 خون
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 . مفهوم حاکمیت:28

علق است به و مت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی در درون جامعه، قدرت استقالل و نفی وابستگی در بیرون آن 
 ست.ا باالترین مرجع اقتدار، لذا حاکمیت اقتداری است که قوام و دوام حیات فعال یک کشور تحت سیطره آن

، عدم  حاکمیت انحصار صالحیت»مفهوم توامانند. و به طور کلی می توان گفت:  دو نابراین حاکمیت و دولتب 
نبه درونی و دارای دو ج« وابستگی، خود مختاری و استقالل در اجرای صالحیت در محدوده مشخص قواعد برتر است.

 یا خود مختاری و برونی یا استقالل است. 

 :لف حاکمیتختهای م. جنبه29

 الف( حاکمیت دولت

 خود مختاری: حاکمیت درونی یا  (1

 انتخاب شکل حکومت و قوانین اش را داراست. –یعنی هر کشوری حق تعیین شرایط و کیفیات موجود خود 

 حاکمیت بیرونی یا استقالل:  (2

کشور به  –لت حاکمیتی است معطوف به خارج، یعنی هیچ قدرتی نمی تواند قواعد رفتاری خود را در قلمرو اقتدار دو
 آن تحمیل کند.

 ب( حاکمیت در دولت:

  های کثیر الجمعیت با دموکراسی نماینده ساالر(.ر کشورد -(حاکمیت با توجه به برتری قوه مجریه )بناپارتیزم1

رهای کم جمعیت با دموکراسی که مختص کشو -به برتری قوه مقننه )مجلسی، شورایی، دیرکتوار ( حاکمیت با توجه2
 مستقیم(.

 . اصول حاکمیت: 30

 ،الف( حاکمیت مطلق است )غیرقابل تفکیک(

 حاکمیت دائمی است ) خلل ناپذیر(، ب(

  .ج( حاکمیت تام است ) غیر قابل تقسیم(

 . مفهوم حکومت: 31

 مجموعه افراد، ابزار مادی و تشکیالتی که به وسیله آنها حاکمیت اعمال می گردد.عبارت است از 

 . مقایسه حاکمیت و حکومت: 32

 الف( حاکمیت مطلق است، اما حکومت چنین نیست و مقید به قیودی است.
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 ب( حاکمیت دائمی است ولی حکومت موقتی است.

  .شیوه تفکیک قوا( ولی حکومت قابل تجزیه است )مانندج( حاکمیت تام است 

 . مفهوم ملت: 33

ا در سرزمینی رعبارت است از مجتمعی از مردم است که آرمان های مشترک و ایدئولوژی واحد یا نزدیک به هم، آنان »
 «مشخص گرد هم آورده است.

 . مفهوم امت:34

ه به سمت عبارت است از جمعیتی با اعتقاد و هدف مشترک، براساس یک سلسله ارزشهای مشترک با رهبری واحد ک» 
 « اهداف و آرمانهای مشترک در حرکت و تالش است.
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 ساخت داخلی از نظر حقوقی:   –کشور  – دولتبخش پنجم: اشکال 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الف( کشورهای تک 

 بافت ساده براساس:

ب( کشورهای تک 

 -بافت پیچیده

 انواع:

 . وحدت ملی و مشترکات ملی2

 . وحدت تشکیالتی3

 . عدم تراکم1

 . عدم تمرکز2

 . وحدت انضمامی)بریتانیا(3

 . منطقه گرایی)بلژِیک(4

 الف( اتحاد شخصی )کنگو و بلژیک( 

 ب( اتحاد واقعی) اتریش و مجارستان( 

 .نظامی، پیمان ناتو، پیمان ورشو سابق 1

 ک. اقتصادی ، پیمان ذغال و فوالد بازار مشتر2

 اروپا پیمان ماستریخت اروپای واحد

 تحادیه عربا -.سیاسی3

آمریکا در  -وئیسسکنفدراسیون  -. کشوری4

 کنفدراسیون روسیه  و ابتدای استقالل 

 فراداشت اصل
 اصل

 مشارکت

خود  اصل

 مختاری

 –اشکال دولت 

کشورها ساخت 

داخلی از نظر 

 حقوقی:

 –. دولت 35

کشورهای بسیط یا 

 یکپارچه

 –. دولت 36

کشورهای چند 

 مرکب –پارچه 

 الف( اتصال دولتها

ج(اتحاد دولتها: دولتهای فدرال یا 

 اصل ژرژ سل: سهفدراسیونها براساس 

ب( اتفاق دولتها 

 انواع کنفدراسیونها:

 وحدت سرزمین .1



 استاد: مینا قریب                              های حقوق اساسیبایسته

 

24 
 

 www.mshojaie.com استاد مینا قریب ؛بایسته های حقوق اساسی

 بخش ششم: طبقه بندی های نمونه ای رژیم های سیاسی:

 )معیار: قدرت یا آرایش قدرت( های کالسیک:.طبقه بندی37

            ( ارسطو و افالطوننظریات )  –الف( نمونه رم و یونان بوستان 

قدرت به سود  اعمال اعمال قدرت به سود عام تعداد زمامدار
 زمامدار

 بهره مندان

 پادشاه تیرانی مونارشی یک تن

 زبدگان الیگارشی آریستوکراسی چند تن

 پو بلیکر -پولیتی شمارزیاد

 )جمهوری(

فاقد  عوام–همه مردم  وبوکراسیم -دموکراسی

 صالحیت حکومت کردن

 

 توجه به اصل تفکیک قوابراساس ماهیت رژیم و ارزش رژیم با : «18قرن » ویکب(طبقه بندی منتس

 ج( طبقه بندی براساس شیوه اعمال حاکمیت: 

 دموکراسی مستقیم: به دو دسته یونانی و امروزی تقسیم می شود. ( 1

 )با مشارکت سیاسی مردم در صحنه انتخابات(.دموکراسی غیر مستقیم: نماینده ساالر ( 2

 نجام می پذیرد: دموکراسی نیمه مستقیم با استفاده از راهکارهای زیر ا( 3

  (،مشورتی ،تقنینیهمه پرسی ) -الف

 ،گزینش گری -ب

  ،پله بیسیت -ج

 ابتکار عام  -د

 وتوی مردم، -ه

 طبقه بندی بر اساس روابط قوا:  -د

 « :اقتدارگرا» اختالط قوا (1

 ارتیسمپناب -به سود مجریه -الف
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 یرکتوار د  -کنوانسیونی  – یمجلس -به سود مقننه -ب

 در آمریکای التین آن تفکیک قوا: رژیم های ریاستی آمریکا یا نوع فاسد  (2

 انگلستان  -همکاری قوا: رژیم پارلمانی( 3

 «معیار: نحوه مالکیت» .طبقه بندی مارکیست ها38  

دیکتاتوری -ریاییبه صورت آنچه در جدول زیر آمده و پس از انقالب پرلتای پرولتاریایدر طول تاریخ تا پیش از انقالب 
را در  توزیعی عدالت،ابزار و عوامل تولید که به سود عام بکار میبرد شخصیت اصیل، مالکدولت به عنوان  –پرولتاریا 

  کند.جامعه ایجاد می

 

 . طبقه بندی های بعد از جنگ جهانی دوم 39

 «: احزاب رشد و توسعه اقتصادی، وجودمعیار:»

مانند: اتحاد  شود.خودکامگی و اختالط قوا میمنجر به دیکتاتوری، استبدادی، : «هایتک حزب»های وحدت گرا الف( رژیم
 های تک حزبی مانند حکومت فاشیسم در ایتالیا، نازیسم در آلمان هیتلری و ...(.)و دیگر نظامجماهیر شوروی سابق

 «: هاچندحزبی»های کثرت گرا ب( رژیم

 ها:  . دوحزبی1

 «  انگلستان» دوحزبی منضبط -الف

 «آمریکا»دوحزبی غیر منضبط:  -ب

  ها:.چند حزبی2

چند حزبی با حزب مسلط مانند هندوستان، حزب  -. ب ، ایتالیا و ...چند حزبی های ائتالفی مانند کشورهای اروپایی -الف
 کنگره.

 شکل دولت طرفین مبارزه نوع دولت نحوه تولید

 استبدادی دارانبرده -گانبرده برده گرا ابتدایی

 نا پادشاهی اهخان  -سرف ها فئودال کشاورزی
 )ملوک الطوایفی(متمرکز

 دموکراسی لیبرال دارانرمایهس -کارگران داریرمایهس -بورژوا صنعتی
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 :«معیار: دین».طبقه بندی اسالمی 40

 الف( حکومت ا... در برابر حکومت طاغوت،

 در برابر حکومت غیر اسالم،ب( حکومت اسالم 

  .رژیم امامت در برابر رژیم امامت رژیم خالفت [حکومت]ج( 
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 1هابخش هفتم: اساسی ترین حقوق و آزادی

 ؛های مربوط به اعمال فردیآزادیاهم  .41

  ،حق حیات –الف( امنیت 

 )با توجه به استثنائات(؛ب( آزادی و مصونیت مسکن

  ،بازرسی و تفتیش مسکن به دستور مقام قضایی( 1

  ،بازرسی و تفتیش مسکن برای اجرای احکام قضایی (2

  ،بازرسی محل برای مسائل مالیاتی (3

 . .بهداشتی کودکان و .. –بازرسی محل در زمینه مسائل اجتماعی  (4

  ،ج( تعرض ناپذیری مکاتبات

 .د( آزادی رفت و آمد

 .(؛اندیشه و تفکر و ..)آزادی اهم  . 42

 آزادی عقیده و آئین، الف(

 آزادی بیان،ب( 

  ،ج( آزادی آموزش و پرورش

 ،د(آزادی اطالعات و اخبار

 ه( آزادی نمایش.

 ها و...(؛گروه بندی ها،تجمعها، )تشکلآزادی اهم  .43

 ،الف( آزادی تجمعات موقتی، سخنرانیها و ...

 ب(آزادی سازمان پیوندی،

 ،سازمانهای غیرانتفاعی، شرکتهای بازرگانی( 1

 ها،ی، اجتماعی، سندیکاها و تعاونیسازمانهای اقتصاد (2

 ،سازمانهای مذهبی، هیاتها، فرق مذهبی و ... (3

                                                           
 و نیز متن درسی حقوق اسای یک، استاد مینا قریب  173الی  141های حقوق اساس، دکتر ابولفضل قاضی، صبرای اطالع بیشتر رجوع کنید به بایسته 1
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 ،سازمانهای فلسفی، ادبی، روشنفکری، هنری و ...( 4

 . سازمانهای ورزشی ،تفریحی، جهانگردی، شکار و ...( 5

 ؛های اقتصادی و اجتماعیآزادیاهم . 44

   ،الف( مالکیت

 ،بازرگانی و صنعتیب( آزادی 

 ،ج( آزادی کار و انتخاب شغل

 . د( آزادی سندیکائی و...

  )به طور کلی(؛فردیهای و آزادی. اهم حقوق 45

 ،الف( حقوق و آزادی های شخصی )برخورداری از حقوق سیاسی(

 ،ب( حقوق ناشی از اجرای عدالت )برخورداری از حقوق قضایی(

 .(.اقتصادی، مالکیت و ..ج( حقوق مالی) برخورداری از حقوق 
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 بخش هشتم: تجزیه و تحلیلی بر قانون اساسی مشروطه و متمم آن:

 
 . چگونگی قانون اساسی مشروطه و متمم آن:46

همانند آیین یعنی  اصل بوده و بیشتر اختصاص به تشکیل مجلس و حقوق نمایندگان داشت، 51فصل و  5این قانون شامل 
 شود: این امر با توجه به عناوین فصول آن مشخص می که ،نامه داخلی مجلس بود

 الف( عناوین فصول قانون اساسی مشروطه: 

 ( فصل اول؛ تشکیل مجلس شورای ملی،1

  ،فصل دوم؛ وظایف شورای ملی و حدود آن (2

  ،فصل سوم؛ چگونگی طرح مطالب در مجلس شورای ملی (3

  ،رای ملیفصل چهارم؛ چگونگی عنوان مطلب از سوی مجلس شو (4

 .فصل پنجم؛ شرایط تشکیل مجلس سنا (5

سعدالدوله، مشارالملک، سید حسن  : کمیسیونی پنج نفره متشکل از؛به خاطر عدم وجود اصول اساسی مشروطیت مقرر شد
 را برعهده گیرند.« متمم قانون اساسی مشروطه»، کار تدوین الدولهحاجی امین الضرب و مستشارتقی زاده، 
استفاده از قوانین اساسی فرانسه و بلژیک و کشورهای بالکان در مدت هفت ماه در محیطی پرآشوب و مملو این هیات با 

متمم قانون اساسی را که شامل ده فصل و یکصد و هفت اصل  د وبه کار خود ادامه دادن ،ان، شاه و ...یاز کارشکنی دربار
 مجلس دوره اول که کار بررسی و]رسید.مجلس به تصویب  در مجلس اصالحات انجام یافته تهیه و تدوین و بود، پس از

 توانمی تدوین و تصویب متمم قانون اساسی مشروطه را برعهده داشت، به عنوان قوه موسس یا مجلس موسسان نیز تهیه و
 [.داشتمحسوب 

با قصد براندازی و  ورزیدشاه که از همان ابتدای کار نسبت به مشروطیت دشمنی میالزم به یاد آوری است؛ محمد علی
یک  شروع شد که« استبداد صغیر»ه این نظام، دستور به توپ بستن مجلس را صادر نمود. مشروطیت تعطیل شد و دور

شاه به سفارت روس خواهان، محمد علیسال و چهار ماه و بیست و یک روز به طول انجامید. البته در اثر مقاومت آزادی
ش تحت فشار ، /1287= ه.ق /1327باید توجه داشت که در سال ]البته  برتخت نشست.و، پناهنده شد و احمد شاه به جای ا

که  فصل 15شاه متمم قانون اساسی را تایید نمود و مشروطیت ایران مجموعا با محمد علی –خواهان و انقالبیون مشروطه 
 [منعقد شد و این خبر توسط مجلس به سراسر کشور مخابره شد. بود، اصل 158 شامل

 ب( عناوین فصول متمم قانون اساسی مشروطه: 

 ،فصل اول؛ کلیات (1
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 [،هاچگونگی حقوق و آزادی]فصل دوم؛ در باب حقوق ملت  (2

 [،...تفکیک قوا و( فصل سوم؛ به قوای مملکت ]3

 [،قوه مقننه]فصل چهارم؛ به حقوق نمایندگان مجلس  (4

 ![،اقتدارات ی حیطه و ،از مسئولیت شاه مبرا بودن]فصل پنجم؛ در اختیارات و حقوق شاه  (5

 [،قوه مجریهق وزراء ]وه وظایف و حقفصل ششم؛ ب (6

 ؛ به اقتدارات محاکم ]قوه قضائیه[،فصل هفتم (7

 .[،برقراری عدم تمرکز و..]فصل هشتم؛ به انجمن های ایالتی و والیتی  (8

 ]اقتصاد و امور مالی[،فصل نهم؛ به مسائل مالیه  (9

 اختصاص یافته بود. ]نیروهای مسلح[فصل دهم؛ به ارتش  (10

 . چگونگی زمامداری بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن:47

کیک قوای ثالثه ناشی از ملت و ...[ به ترتیب زیر مقرر براساس تف]زمامداری براساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن 
 :شده بود

 الف( حاکمیت ملت:

 درسطح ملی از طریق قوه مقننه: ( 1

در و سیاسی  که در امور معاشی )اقتصادی( )اکثر مردم( ملت اهالی مجلس شورای ملی؛  که نمایندگانش از قاطبه -الف
 شدند،، انتخاب میایران مشارکت داشته باشند

دارای وظایفی چون مجلس  ،هنفر انتصابی از سوی شا 30ملت و  نفر انتخابی30، که سناتور 60مجلس سنا: مرکب از  -ب
 در امور مالی. دخالتولی بدون  بود اول

 های ایالتی و والیتی: انجمنایجاد از طریق  ( در سطح محلی2

 اهالی محل طبق قانون انتخاب شده مقرر شده بود اعضایش بال واسطه از طرفکه  

 و اقتدارشان در حدود قوانین مقرر در سطح ایاالت و والیات باشد.

 قوق سلطنت: ب( ح

ای الهی دانسته که به شخص شاه تفویض شده و او را از مسئولیت در فصل پنجم قانون اساسی مشروطه، سلطنت را ودیعه
مبرا دانسته و دارای اختیاراتی مانند نصب و عزل وزراء و مامورین عالی رتبه دولتی، اعطای درجات نظامی، فرمان اجرای 

 . وهای مسلح(، اعالن جنگ و صلح و ...قوانین، فرماندهی کل قشون )نیر
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 ج( حقوق ملت: 

از جمله: تساوی در برابر قانون، وجود مصونیت  ،به تفکیک آمده بوددر فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، حقوق ملت 
 . و... [موارد استثنا شده در قانون]مگر های مسکن، مراسالت، مخابرات 

 د( حاکمیت اسالم:

جعفریه اثنی شیعه »امامی  12 یشیعه متمم قانون اساسی مشروطه، رسمیت دین اسالم و مذهب -فصل اول  - در اصل دوم
و ضرورت تطبیق و تطابق تمامی قوانین و مفررات با احکام و موازین اسالمی که از طریق پنج نفر از مجتهدین « عشریه

که متاسفانه به جز پیش بینی شده بود، راجع تقلید، پیشنهادشدگان از سوی م« نفر20»مجلس از میان طراز اول منتخب 
 از زمان کاربرد اجرایی نیافت. ای کوتاهبرهه

 پیروزی انقالب اسالمی:  ش/1357 تا 1285از . ادوار و تحوالت مشروطه 48

استبداد  -دوران فترت مجلس»؛ آغاز مشروطیت تا به توپ بستن مجلس شورای ملی 1287تا  1285الف( دوره اول از 
 ،«روز 21ماه و  4سال  1به مدت  – صغیر

 ؛ تجدید حیات مشروطه،1302تا  1288ب( دوره دوم از 

  دوران رضاخان پهلوی، –استبدادی اول  -؛ آغاز دیکتاتوری 1320تا  1302ز ج( دوره سوم ا

 و ...، ؛ جانشینی محمدرضا پهلوی و آغاز عصر سلطه آمریکا1332تا 1320د( دوره چهارم از 

پس از  محمدرضا پهلویبه قدرت رسیدن    –استبدادی دوم  -؛ دوران سیاه دیکتاتوری 1357تا  1332ه( دوره پنجم از 
 .ع آمریکا در ایرانو سلطه بال مناز 1332مرداد  28کودتای 
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بازنگری درآنبررسی بخش نهم: 

 
 ایران: قانون اساسی جمهوری اسالمی. 49

تدوین و به تصویب رسید، با توجه به اینکه به تهیه و و یکصد و هفتاد و پنج اصل شمسی در دوازده فصل  1358مصوب 
ترین زمان ممکن به تصویب رسید، تردیدی های سریع ناشی از انقالب اسالمی، متن این قانون در کوتاهخاطر دگرگونی

تواند خالی نمی هامور جامعه بر پایه آن استوار گردید چنین قانونی که تمامییب، آن هم در نیست که این سرعت در تصو
 از اشکال و ایراد باشد. زیرا؛

 ود،و انعکاس آن در قانون اساسی جدید بگذشته  سیاسی هایی که نسبت به تاسیسات العملعکسدر ارتباط با اوال: 

که تا آن زمان سابقه نداشت و...، موجب اشکاالت  –اسالمی  جمهوری –ثانیا: عدم تجربه در استقرار نظام سیاسی جدید 
 گردید. 1358رای قانون اساسی مصوب عملی در اج

 : 1358. اهم اشکاالت عملی در قانون اساسی مصوب 50

 الف( ناهماهنگی در مدیریت قوه مجریه 

 دو مقام رئیس جمهوری و نخست وزیر،بین  ،هااز جهت تفکیک و برخورد صالحیت (1

که  ،شدمی ی مدیریت در کار این قوهعدم روند شایستهسبب در مجموع  ،لحاظ سلسله مراتب بین دو مقام فوق . از (2
به  1358یعنی مجریه سه رکنی طبق قانون اساسی  .گردید 1368منجربه حذف پست نخست وزیری در بازنگری 

 مبدل شد. 1368پس از بازنگری  ،مجریه دو رکنی

 قضائیه؛ب( مساله مدیریت در قوه 

این امر  گذاشته شده بود.« شورای عالی قضایی»بر عهده  1358های قوه قضائیه طبق قانون اساسی م مسئولیتنجاا
درک مفاهیم مشترک، گریز از تکروی، تمکین  یی ]یعنی نیل به هماهنگی،در صورت آشنایی با فرهنگ شورا

  باشد. توانست مطلوبمی .[به رای اکثریت و اتخاذ تصمیم واحد و ..

اما مدیریت مذکور طی ده سال به هردلیل نتوانست موفق باشد که منجر به حذف آن و انتخاب رئیس قوه قضائیه 
 آمده است.( 157)به ترتیبی که در قانون اساسی در اصل ترتیبی که در قانون آمده، گردید،  به

 ؛ج( مساله عدم توافق در قوه مقننه

وجود آید، که این هعدم توافقی بین مجلس و شورای نگهبان ب قانون اساسی امکان دارد، 72و  4اصول مطابق 
مجمع تشخیص مصلحت » مبتنی بر تشکیل  ،امام )ره( گردید 17/11/1366مساله نهایتا منجر به صدور فرمان 

 .گنجانده شد 1368اسی نیز در بازنگری قانون اس 112که در اصل  ،«نظام
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 در قانون اساسی:  چگونگی بازنگری. 51

ای از مقام های جداگانهطی نامه ،شورای عالی قضاییاعضای و همچنین  شورا از سوی نمایندگان مجلس 1368در بهار 
 .طریق به منظور تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی را مشخص نمایند یرائهرهبری ]امام )ره([ درخواست نمودند تا ا

جمهور وقت دستورات الزم را در ارتباط با شورای بازنگری و موضوعات مورد بازنگری ایشان طی حکمی به رئیس که 
تا پس از بررسی و  ،و شیوه بازنگری اعالم نمودند و هیاتی در پی آن برای رسیدگی به موارد مذکور مشخص گردید

 تدوین و تصویب اصول مربوطه، تایید آن را به آراء عمومی مردم واگذار نمایند.

 گروه:  9شورای بازنگری در  ترکیب*

  الف( اعضاء شورای نگهبان،

 ب( روسای قوای سه گانه،

  ،ج( اعضاء ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

 نج نفر از نمایندگان مجلس خبرگان،د( پ

 ،ه( ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبری

  ،و( ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی

  ،ز( سه نفر از قوه قضائیه

 ،قوه مجریه –ح( سه نفر از هیات وزراء 

 ط( سه نفر از دانشگاهیان.

 های بازنگری در قانون اساسی: ها و محدودیت. شیوه52

در تجزیه و تحلیل های مربوط به حدودیت در بازنگری قانون اساسی )با عنایت به تعریف قانون اساسی و بررسی موارد م
، اصولی به این سبب مورد ، و شرایط و اوضاع و احوالموضوعیکه به دالیل عدیده از لحاظ زمانی، دریافتیم  ،بخش دوم(

 م و ترتیب در ارکان و امور جامعه،ایجاد نظ ی اداره کشور،. از جمله آنکه: شیوهگیرندتجدید نظر و بازنگری قرار نمی
نباید تغییر  و ... که از جلوه های هر نظام سیاسی استحقوق ملت و نقش تعیین کننده آن در اداره امور جامعه سیاسی و 

 کند.

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پیش بینی شده:  177که در اصل  

های ایمانی اساس موازین اسالمی و پایهابتنای کلیه قوانین و مقررات بر محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و .»..
ایران و جمهوری بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آرای وری اسالمی و اهداف جمه

  .«ذهب رسمی کشور تغییر ناپذیر استعمومی، دین و م
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یکی از علل تاخیر در بازنگری عنوان شده بود، و  نیز امام )ره( مساله جنگ 4/2/1368باید توجه داشت که در حکم 
دهد. همچنین رعایت محدودیت زمانی را نشان می ،تصویب قانون اساسی برای بازنگری نیز گذشت ده سال از همچنین

دهد. دیگر آنکه عزل، شرایطی مانند جنگ، اشغال یا بی ثباتی کشور و ... نیز محدودیت شرایط اوضاع و احوال را نشان می
در قانون اساسی نیست و لذا از علل بازدارنده جمهور نیز به هیچ وجه زمانی مناسب برای بازنگری  رئیساستعفاء یا فوت 

در مدتی که اختیارات رئیس جمهور بر عهده »مقرر داشته:  132اساسی طبق اصل شود. چنانکه قانونگذار محسوب می
  .«.، اقدام نمودبرای تجدید نظر در قانون اساسی و..توان نمی ،...معاون اول یا فرد دیگری است 

 . اهم مسائل مورد نظر در بازنگری قانون اساسی: 53

 ،الف( رهبری

 ،ب( تمرکز در مدیریت قوه مجریه )حذف پست نخست وزیری(

 ه و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام،ج( حل عدم توافق در قوه مقنن

انتخاب رئیس قوه قضائیه ) حذف شورای عالی قضایی( و گسترش استقالل و مصونیت  –د( تمرکز در مدیریت قوه قضائیه 
 ،قضات

  ،ه( تمرکز در مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

  تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی،و( 

 ازدیاد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی،ز( 

  ،شورای عالی امنیت ملی – 176اصل  –ح( ایجاد فصل سیزدهم 

  .اسالمی بازنگری در قانون اساسی جمهوری –177اصل –ط( ایجاد فصل چهاردهم 

اصل تغییر و اصالح  46جلسه به طول انجامید و  41د. که طی یحداکثر دوماه مقرر گرد« بازنگری» مدت زمان انجام کار
به معرض مراجعه به  6/5/1368افزوده شد. آنگاه در همه پرسی گردید و دو اصل و دو فصل نیز به متن قانون اساسی 

 ه شد و به تایید ملت ایران رسید.آرای عمومی گذاشت

 : 1368فصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بعد از بازنگری . عناوین 54

 فصل اول: اصول کلی،

 ،فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

 فصل سوم: حقوق ملت،

 ،صل چهارم: اقتصاد و امور مالیف
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 ،فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

 ،ی مقننهفصل ششم: قوه

 ،فصل هفتم: شوراها

 ،فصل هشتم: رهبری

 ،فصل نهم: قوه مجریه

 ،فصل دهم: سیاست خارجی

 فصل یازدهم: قوه قضائیه،

 جمهوری اسالمی ایران، فصل دوازدهم: صدا و سیما

  ،شورای عالی امنیت ملیفصل سیزدهم: 

  .فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
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 بخش دهم: منابع حقوق اساسی با نگرش بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:

 

 . منابع حقوق اساسی در جمهوری اسالمی ایران  با نگرش بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:55

 الف( در مقدمه قانون اساسی آمده است: 

 ،برمبنای طرد مواضع طبقاتی و ... حکومت اسالمیتشکیل  (1

های مختلف از به منظور تضمین عدم انحراف سازماندر نظارت و اشراف بر قوا و ...،  والیت فقیه عادل جایگاه  (2
 ،وظایفشان و ...

 ،اقتصاد اسالمی برای رفع نیازهای انسان و فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیتهای متفاوت انسانی و ... (3

    ،توجه و تاکید بربنیان خانواده و مقام زن در پذیرش مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی و ... (4

  .،تشکیل ارتش مکتبی و .. (5

 ،..و.نظام قضایی بر پایه عدل اسالمی ( 6

 ،نظام اجرایی برای ایجاد روابط و مناسبات عادالنه در جامعه و ... (7

 ،وسایل ارتباط جمعی در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی و ...جایگاه  (8

 ب( قانون اساسی و محورهای آن:

  محورهای اسالمی؛ (1

 ،اعتقادی بودن نظام -الف

 ،هدین اسالم و مذهب شیعه اثنی عشریرسمیت  -ب

  ،قوانین و مقررات منطبق با موازین و احکام اسالمی -ج

 ،مت براساس والیت امر و امامت امتحکو -د

 .دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر -ه

  ؛محورهای سیاسی (2

 ،، و مشارکت مردمی در انتخابات و همه پرسی و ...«56اصل »حاکمیت مردمی را ودیعه ای الهی دانسته  -الف

 ،برقراری مردم ساالری دینی و ... ، درو ... 56و 107تلفیق حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی و ... اصل  -ب

  .فصل سوم منیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی درا –برابری  –وجود آزادی  -ج
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  ؛. محورهای ارزشی و انقالبی3

 ،تفکیک ناپذیری اصول آزادی و استقالل و ... -الف

  ،توجه ویژه به خانواده -ب

 . محارب و ... های غیرتسیاست خارجی بر مبنای نفی سلطه، عدم وابستگی ، ایجاد روابط صلح آمیز با دول -ج

 از قانون اساسی: ج( منابع منشعب 

 ،قوانین خاص و سازماندهنده (1

  ،تفسیر قانون اساسی (2

  ،آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی (3

 .قانون و آیین نامه مربوط به مجلس خبرگان رهبری (4
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)مطابق جمهوری اسالمی ایران در اصول عام جمهوری و اصول مراعات شده از چگونگیای مقایسه. تجزیه تحلیلی 56
  قانون اساسی(.

 جمهوری اسالمی ایران اصول مراعات شده در اصول عام جمهوری 

انتخابات »ی توسط مردم به شیوه الف( حاکم به طور مستقیم 
توسط « انتخابات دو درجه ای»، یا غیرمستقیم «ایدرجهیک 

شود. حکومت موروثی نیست و منتخبین مردم انتخاب می
 انتخابی است.

اره کشور زمامداری و اد (1  87، 122، 114، 17، 6اصول طبق الف( 
 به اتکاء آرا عمومی است،

« انتخابات دو درجه ای»ستقیم غیرم انتخاب مقام رهبری به طور( 2
 است،

با انتخابات یک درجه ای » انتخاب رئیس جمهور بطور مستقیم  (3
 ،«است

رسمیت دولت موکول به اخذ رای اعتماد از سوی مجلس و حکم  (4
 تنفیذ رهبری است.

وجود شرایط احراز به معموال محدود ب( دوره زمامداری 
ساله  7یا  5یا  4زمان مشخص بینی شده در قانون و یا به پیش
تجدید انتخاب یک شخص بیش از یک  همچنین ، است.و ...

 یا دوبار متوالی ممکن نیست.

 :114و  111اصول طبق ب( 

، حفظ و دوره رهبری محدود به وجود و حفظ شرایط احراز (1
 ،است استمرار آن

دوره ریاست جمهوری با امکان یکبار انتخاب محدود، به مدت  (2
است و نیز دوره تصدی دولت  ه به طور متوالیسال 4دو دوره 

 )هیات وزراء( به همین ترتیب است. 

ج( حاکم هیچ امتیازی نسبت به دیگران ندارد و همانند تمام 
 مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است.

 : 140، 107،127ل واصطبق ج( 

 ،مقام رهبری در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است (1

 ،این امر شامل دیگر افراد اعم از رئیس جمهور، وزراء و ... (2
 شود.می

بر عکس نظام سلطنتی که حاکم از مسئولیت مبرا است،  د(
: حقوقی، ی از جملههایدر این نظام حاکم دارای مسئولیت

 است. ...و  مالی، سیاسی

 : و ...  122، 142، 111اصول طبق د(
های دارای مسئولیت ،مقام رهبری، رئیس جمهور، هیات وزراء و ...

در . تا حد محاکمه، که هستند ،.یاسی، حقوقی، مالی و ..مختلف س
صورت ثبوت جرم و مجرمیت به برکناری و عزلشان خواهد 

 انجامید.

داری اوصاف جمهوری مطابق اصول  در جمهوری اسالمی ایران انجام شده مالحظه می شود که نظام سیاسیبا توجه به تجزیه و تحلیل 
 قانون اساسی است. 
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 بخش یازدهم: چگونگی کاربرد اجتهاد در نظام سیاسی کشور:

با عنایت به اعتقاد اکثریت مردم ایران به دین اسالم و مذهب شیعه جعفریه اثنی عشریه، و اسالمی بودن نظام سیاسی کشور، 
احکام اسالمی برای اجرای همگان از طبعا حاکمیت اصول و موازین اسالمی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که استنباط 

امع الشرایط است و در امور اجتماعی و سیاسی و ...، که راهبری و اداره آن بر مسئولیتهای فقها و مجتهدین واجد  و ج
 عهده زمامدار است.

، نظامی است بر پایه جمهوری اسالمی»قسمت الف آمده است:  6در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بند 
را به عنوان ...« .. علیهم اجمعین اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سالم ا. ،...اایمان به 
کلی و دستور حاکم بر کلیه امور و شئون کشور قرار داده است و کاربرد این اصل را در نظام سیاسی کشور به  یک اصل

 توان مشاهده نمود:ترتیب ذیل می

  ری:رهب. کاربرد اجتهاد در 57

برعهده فقیه عادل و باتقوا، در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عج( در جمهوری اسالمی ایران، والیت امر و امامت امت »
 «آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

که طبق اصول قانون اساسی  ،(است 108اصل  ) انتخاب این مقام پس از احراز شرایط فوق توسط خبرگان منتخب مردم
و 109و 108و 107و 91و 60و 57و 5و 2و 1اصول: مطابق له مهای می باشد. از جدارای وظایف و اختیارات و مسئولیت

 است.  177و 176و 175و 157و 146و 131و 130و 113و 112و 111و 110

 . کاربرد اجتهاد در قوه مقننه: 58

کلیه قوانین و مقررات ... باید براساس .. .»، 4اسالمی ایران آنست که طبق اصل وجه تمایز قوه مقننه در نظام جمهوری 
می رود. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط از ارکان وجودی قوه مقننه بشمار  91در نتیجه طبق اصل « موازین اسالم باشد.

شش نفر از فقهای عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، به انتخاب مقام با عضویت . ..»چنانکه طبق اصل مذکور: 
مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار : » 93رهبری در شورای نگهبان شکل می گیرد و طبق اصل 

 « قانونی ندارد.

 . کاربرد اجتهاد در قوه مجریه: 59

اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس  جز دردر اعمال قوه مجریه :»  60طبق اصل 
 ،...«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و : »113و طبق اصل « ر و وزراء استجمهو

بنابراین از طریق مقام رهبری است که اجتهاد مستمر فقیه جامع الشرایط قرین و همراه قوه مجریه است. و از طریق اصل 
 آن آمده است:  10و  9بند  110
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 اوال: ایشان با امضای حکم ریاست جمهوری مقام او را تنفیذ می نمایند.

از وظایف  دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف ایشان از حکمجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس  رئیسثانیا: عزل 
با مقام رهبری  89بر اساس اصل که  جمهور  رئیسیا رای مجلس شورای اسالمی مبنی بر عدم کفایت سیاسی قانونی، 

 است.

بر مصالح رد و متکی گیان فقیه جامع الشرایط صورت میاین تنفیذ و عزل مذکور در اصل مزبور توسط مقام رهبری به عنو 
مستمر فقهای جامع الشرایط، این راه را همواره تمهید نموده که برای حفظ مصالح اسالم کشور است. و دستور کلی اجتهاد 

شرایط ماده واحده قانون تعیین ضوابط و  –در هدایت امور، از حضور مجتهدان واجد شرایط استفاده شود. موید این مطلب 
به عدالت و تقوا را از جمله شرایط خاص ایشان مقرر داشته  است که اجتهاد و اشتهار 29/2/1369وزیر اطالعات، مصوب 

از آن جهت است که این مقام در تطبیق مصالح  است. برقراری این شرایط در اداره امور اطالعاتی و امنیتی کشور، یقینأ
 سیاسی با مصالح شرعی از مفاسد احتمالی جلوگیری نماید

 قوه قضائیه:  . کاربرد اجتهاد در60

؛ کشور رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ب رئیس قوه قضائیه،از شرایط انتخا ،و ... 163و  162و  157مطابق اصول 
صفات » نیز در ارتباط با قضات آمده است که :  163است. حتی در اصل  ،...اجتهاد، عدالت و آگاه بودن به امور قضایی و 

 « قهی بوسیله قانون معین می شود.و شرایط قاضی طبق موازین ف

آمده که قاضی موظف است به صدور حکم با استفاده از قوانین مدون و در  167در ارتباط با صدور حکم نیز در اصل 
صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض در قوانین مدونه به استناد منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را 

 صادر نماید. 

نیز اعمال قوه قضاییه را توسط دادگاههای دادگستری که طبق موازین اسالمی تشکیل می  156و  61چنین در اصول هم
شوند دانسته، و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم را مقرر 

 ه و در شئون قضا مشهود گردیده است. داشته است. لذا بر اساس موارد مذکور اجتهاد در قوه قضائی
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 بخش دوازدهم: حاکمیت و حکومت و ...

 در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ با توجه به  نوع حکومت .61

  ،الف( جمهوری بودن

 .ب( اسالمی بودن

  ،والیت فقیه( 1

  .اسالمی بودن قوانین( 2

 . اصول و مبانی اعتقادی جمهوری اسالمی ایران: 62

 نظام جمهوری اسالمی ایران نظامی است بر پایه ایمان و اعتقاد به : 

  ،او و لزوم تسلیم در برابر او تشریعخدای یکتا و اختصاص حاکمیت و  الف(

  ،وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ب(

  ،معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی اوج( 

  ،او و تشریع د( عدل خداوند در خلقت

  ،امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالمیه( 

 ؛کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راههای زیر محقق می شودو( 

 ،( اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین )ع(1

 رفته بشری و تالش در پیشبرد آنها،علوم و فنون و تجارب پیش( استفاده از 2

اقتصادی، اجتماعی  –( نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقالل سیاسی 3
 و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین کند. 

 . وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران:63

 . قسمت ذکر شده در اصل سوم و ... 16اسالمی ایران در در قانون اساسی جمهوری 

 . دین و مذهب رسمی کشور و جایگاه دیگر ادیان و رفتار با آنها: 64

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ... ،  14و  13و همچنین در اصولی مانند  11مذکور در اصل * 
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 تاریخ و پرچم رسمی کشور: . چگونگی زبان، خط، 65

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 15مذکور در اصل * 

 . تفکیک ناپذیری، آزادی، استقالل ، وحدت ملی و تمامیت ارضی: 66

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 9مذکور در اصل * 

 . چگونگی جایگاه زبان عربی:67

ایان دوره آمیخته شده، پس از دوره ابتدایی تا پبواسطه آنکه زبان قرآن و معارف اسالمی است و با ادبیات فارسی نیز 
 شود: تدریس  همه رشته ها باید متوسطه در

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 16مذکور در اصل * 

 . چگونگی نظام اقتصادی کشور: 68

 ؛قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 44مذکور در اصل * 

 یه سه بخش: دولتی ، تعاونی و خصوصی است. بر پانظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران »

، سدها نیروی برق شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه،  ؛بخش دولتی
آهن و مانند اینها است ، کشتیرانی ، راه و راهمخابرات  ،(رادیو و تلویزیونرسانه های گروهی ) های آبرسانی، و شبکه

  ،که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل شامل شرکت ؛بخش تعاونی
 ،شودمی

 های اقتصادیشود که مکمل فعالیتشامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می ؛بخش خصوصی
که با اصول دیگر است  مالکیت در این سه بخش تا جائی مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی .تدولتی و تعاونی اس

مایه زیان  و گردد کشور اقتصادی توسعه و رشد از سویی موجب  و نشود خارج اسالم قوانین  مطابق باشد و از محدوده
 .«نشود نیز  جامعه

 ایران:  جمهوری اسالمیقانون اساسی  45. مطابق اصل 69

ها و سایر آبهای عمومی، ها، رودخانههای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچههای عمومی از قبیل زمینانفال و ثروت»
المالک و اموال های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول، جنگٌلها، نیزارها، بیشههاها، درهکوه

 .«شود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمایدعمومی که از غاصبین مسترد می
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  . حاکمیت:70

قدرت »یعنی:  .«1قدرت مافوق و برتر در یک کشور که بدون سلطه دیگر دولتها تصمیم گیری می کند»عبارت است از:  
مردم آن اقتدار دارد و همگان مطیع آنند و از سوی دیگر کشورهای دیگر نیز  ر کشور وای است که از یک سو بعالیه

  .«2آنرا به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می دهند

 حاکمیت:  أ. نظریه هایی در باب منش71

 سیر قدرت نزولی:  -ی حاکمیت الهی نظریه (الف

  ،نظریه فوق طبیعی )قوانین و حکام الهی( (1

  .انی ) قوانین الهی و حکام منتخب مردمی(نظریه یزد (2

 سیر قدرت صعودی: –ب( نظریه حاکمیت غیر الهی 

  ،(( نظریه حاکمیت فردی )اقتدارگرایی1

  ،نظریه حاکمیت مردم )دموکراسی مستقیم( (2

  .نظریه حاکمیت ملی )دموکراسی  غیرمستقیم( (3

 حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران: * جایگاه 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  56طبق اصل 

است.  حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته»
تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق کس نمیهیچ

 .«کندآید اعمال میا از طرقی که در اصول بعد میخداداد ر

بق بند اول اصل : اصول دوم و پنجاه و ششم قانون اساسی، زیربنای تشکیل حکومت اسالمی هستند. زیرا طباید توجه داشت
در برابر زوم تسلیم خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لجمهوری اسالمی ، نظامی بر پایه ایمان به » دوم نیز:

اسالمی  جمهوریبنابراین در این نظام، قدرت و حاکمیت و مشروعیت از آن خداوندست و حاکمیت او در ] ست.امر او
 [شود.از طریق اعمال قوانین اسالمی و رهبری فقهی ، عملی می ایران

 . پذیرش تفکیک قوا: 72

 ؛قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 57طبق اصل * 

                                                           
 106مرتضی نجقی اسفاد و فرید محسنی، حقوق اساسی، ج.ا.ا.، ص  1
 .201سید محمد هاشمی، حقوق اساسی، ج.ا.ا. ، ص  2
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اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیت مطلقه امر و  یجمهورقوای حاکم در »
 «.گردند. این قوا مستقل از یکدیگرندامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

نیز به آن افزودند تا تعادل هر سه قوه برخی از نظریه پردازان، نظریه تفکیک قوا را ناکامل دانسته و قوه تعدیل کننده را ]
 [رهبری می باشد. پادشاه یا ملکه است و در کشور ما در اختیار  اند که در کشورهای مشروطه سلطنتی در اختیارمحفوظ بم

 . انواع تفکیک قوا: 73

مسئوالن ارشد  تخابان همکاری و نفوذ متقابل از طریق»در ایاالت متحده آمریکا؛ نظام ریاستی -تفکیک مطلق قوا الف(
  «.مهور و تاییدشان از سوی مجلس سنا استو بلند پایه توسط رئیس ج

همکاری قوا که برای جلوگیری از تداخل یا تعارض قوا، قوه تعدیل  ؛انگلستان در نظام پارلمانی-نسبی قواب( تفکیک 
  کننده به صورتی که ذکر شد، وجود دارد.

 ؛نیمه پارلمانی هستند-دارای نظام نیمه ریاستی ایران و فرانسه کهدر جمهوری اسالمی  -ج( نظام نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی
دولت را  هیات ووزراء -جمهور رئیستوانند جمهور منتخب مردم است و از سوی دیگر مجلس یا مجالس می رئیس

 استیضاح کنند.

 جمهوری اسالمی ایران؛* چگونگی اعمال تفکیک قوا در 

است و باید توجه ، تفکیک نسبی قوا برقرار  110قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند هفتم اصل  57مطابق اصل 
، ا اتکاء به آراء عمومی: اداره امور کشور بقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،و ...  6،59،62،114،177داشت طبق اصول 

 رئیسبه آرای عمومی، انتخاب  اء، که از راه انتخابات و با اتکهی و مردمی را پدید آورده استال تلفیقی بین حاکمیت
مجلس خبرگان و اعضای شوراها و .. از طریق انتخابات یک درجه ای و انتخاب -نمایندگان مجلس شورای اسالمی-جمهور

قوه قضاییه ، فقهای شورای نگهبان ، اعضای شورای عالی امنیت  رئیس ،...حقوقدانان عضو شورای نگهبان و -مقام رهبری
. و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه است دو یا سه و...(-) چند درجه ای، از طریق انتخاب و ...ملی ، شورای بازنگری 

ه مقننه بدین طریق اعمال قو ؛بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن استاستثنایی و پرسی که در مسائل 
اشاره  قانون اساسی ، به اصل اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی 177انجام پذیرد. و چنین است که در بند آخر اصل 

 .)محدودیت موضوعی(، جزو مواردی است که تغییر ناپذیر بوده و قابل اصالح و بازنگری نیستشد و ...
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 اساسی مردمحقوق و آزادی های اهم  بخش سیزدهم:

 :اسالمی ایرانقانون اساسی جمهوری بینی شده در پیش ،های اساسی مردم. اهم حقوق و آزادی74

  ،های قضایی و امنیتیالف( حقوق و آزادی

  ،ب( حقوق و آزادی های سیاسی

 .ج( حقوق اقتصادی ، رفاهی ، آموزشی و تربیتی

  شود؛میدر زیر به تشریح هر مورد پرداخته 

 های قضایی و امنیتی؛حقوق و آزادی الف(

  ،107و  20و  19اصول  –برخورداری از تساوی حقوقی  (1

 ،34اصل  –حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه  (2

  ،35اصل  –حق انتخاب وکیل  (3

  ،22اصل  –مصونیت از تعرض  (4

  ،33اصل  –مصونیت از تبعید  (5

 ،38اصل  –ر و گرفتن اطالعات ممنوعیت شکنجه برای اقرا (6

  ،39اصل  –ممنوعیت هتک حرمت  (7

  ،32اصل  –ممنوعیت توقیف غیر قانونی  (8

  ،37اصل  –اصل برائت  (9

  ،36اصل  –تا زمان حکم قطعی  -الف

 ،166اصل  –حکم به مجازات از سوی دادگاه صالح   -ب

 ، 169اصل  –عطف به ماسبق نشدن قوانین  (10

 ،165اصل  –علنی بودن محاکمات  (11

 ،161اصل  –قابل تجدید نظر بودن احکام  (12

  در مرحله فرجامی از طریق دیوان عالی کشور است. های تجدید نظر ودر دادگاه* 

 .171اصل   –جبران مادی یا معنوی اشتباه قاضی  (13

 ؛ب( حقوق و آزادی های سیاسی
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  ،..(بند چهار )منع تملک و بردگی و . – 43ا صل  –حق حیات یا آزادی تن  (1

 ،41اصل  –آزادی تابعیت  (2

 ،25اصل  –ممنوعیت سانسور، استراق سمع و تجسس اسرار خصوصی  (3

  ،23اصل  –آزادی اندیشه و عقیده  (4

  ،24اصل  –آزادی مطبوعات  (5

 ،26اصل  –آزادی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی  (6

 .و قانون مربوطه 27اصل  –آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها  (7

 قانون مطبوعات. –حضور هیات منصفه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی  (8

  ؛، آموزشی و تربیتیج( حقوق اقتصادی، رفاهی

  ،28اصل  –آزادی انتخاب شغل  (1

 ،49با توجه به اصل و  47و  46ل واص –آزادی و حق برخورداری از کسب و کار و حاکمیت مشروع  (2

 ،31اصل  –حق داشتن مسکن متناسب  (3

  ،29اصل  –حق برخورداری از تامین اجتماعی  (4

  ،43اصل  –تامین استقالل اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت  (5

 .30اصل  –برخورداری از آموزش و پرورش رایگان  (6
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 بخش چهاردهم: رهبری

  :109و  107و 5، طبق اصول های انتخاب رهبریشرایط و ویژگیاهم . 75

  ،الف( صالحیت علمی )اجتهاد(

 ب( صالحیت اخالقی و اعتقادی؛

  ،عدالت( 1

  ،ایمان و اعتقاد (2

  ،تقوا (3

  مدیریتی؛ج( صالحیت سیاسی، اجتماعی و 

  ،سیاسی و اجتماعیصحیح بینش  (1

  ،تدبیر (2

  ،مدیریت( 3

  .قدرت و شجاعت (4

 . چگونگی گزینش و عزل رهبری: 76

با توجه به شرایط احراز از سوی  109و مطابق اصل  [شرایط انتخاب رهبری]مطابق اصول پنجم و یکصد و هفتم الف( 
 د. نشونمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می

 پیش بینی گردیده است.  ،چگونگی خاتمه رهبری و ... 111طبق اصل  ب(

 قانون:  های مقام رهبری مطابقمسئولیتاهم . 77

نفر برای  7هیات تحقیقی مرکب از  شاناز میان خودنمایندگان که  ؛در برابر مجلس خبرگان الف( مسئولیت سیاسی
باشند. طبق قانون داشته رهبری  رفتار مقام اعمال وکردار و تا نظارت مستمر بر  ،نمایندسال به طور مخفی انتخاب می 2

 نباشند. هم از بستگان نزدیک ایشاننیز های اجرایی یا قضایی از سوی رهبری داشته و که این افراد نباید سمت

اصل  ، همچنین در«.اندویسایر افراد کشور مسا باایشان در برابر قانون »... ؛ 107مطابق اصل  ب( مسئولیت حقوقی
 هستند.( نیز پس مسئول اعمال مدنی و جزایی خود ،که ذکر استثنا در آن نگردیده 19

رهبر نیز مانند سایر مقامات بلند پایه از نظر مالی جوابگوی اعمال خود و همسر  ؛142مطابق اصل  الیج( مسئولیت م
 الف قانون افزایش نیافته باشند.قوه قضاییه است که بر خ رئیسو فرزندانشان در برابر 
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 . اهم وظایف و اختیارات مقام رهبری: 78

 (؛110نظام )طبق اصل الف( وظایف و اختیارات رهبر در برابر کل 

  ،تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام( 1

  ،نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (2

  و...، 57تنظیم روابط قوای سه گانه طبق اصل ف و حل اختال (3

  و... . ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظامام که از طریق عادی قابل حل نیستحل معضالت نظ (4

 ؛131و 130و 113و 110ول اص ف و اختیارات رهبر در قوه مجریه طبقب( وظای

  ،فرماندهی کل نیروهای مسلح (1

  ،ا، صلح و بسیج نیروه( اعالن جنگ2

 ،و قبول استعفای فرمانده کل ارتش ، عزل( نصب3

  ،، عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران( نصب4

  ،نیروهای نظامی و انتظامیفرماندهان عالی ، عزل و قبول استعفای ( نصب5

  ،امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از سوی مردم ) حکم تنفیذ( (6

مجلس شورای اسالمی و یا  از سوی کفایت سیاسی اعتماد مبنی بر عدم عدم پس از رایعزل ریاست جمهوری  (7
 ،ور مبنی بر تخلف از وظایف قانونیحکم دیوان عالی کش

  ،جمهور رئیسقبول استعفای  (8

  ،تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی (9

 و... . جمهور توسط معاون اول در شرایط ویژه رئیسموافقت با برعهده گرفتن وظایف  (10

 ف و اختیارات رهبر در قوه مقننه؛ج( وظای

 ،فرمان اجرای همه پرسی (1

 .نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان (2

  ؛قوه قضاییه د( وظایف و اختیارات رهبر در

 ،یس قوه قضاییهرئ نصب، عزل و قبول استعفای (1

 پس از پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضاییه. عفو و تخفیف مجازات محکومین (2
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  ه( سایر اختیارات و وظایف؛

  ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران رئیسنصب، عزل و قبول استعفای  (1

 ،یین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامتع (2

 .دستور بازنگری در قانون اساسی (3

 . اهم وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام: 79

 ،جلس شورای اسالمی و شورای نگهبانحل اختالف بین مالف( 

  ،مشاوره به رهبری در حل معضالت نظام، بازنگری قانون اساسی و تعیین سیاستهای کلی نظامب( 

 ضویت در شورای موقت رهبری،انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای ع ج(

  شورای بازنگری قانون اساسی. عضویت اعضای ثابت مجمع در د(

تیارات راس اخها در اهم وظایف و مشابهت بررسی چگونگی» . اهم وظایف و اختیارات نهاد سلطنت در انگلستان: 80
 « انگلستان و آمریکاهرم قدرتی در ایران، 

  ،انتخاب نخست وزیر الف(

 ی،مقامات کشوری و لشگر های رسمی بهاعطای عناوین و نشان  ب(

  و ولز، ایرلند قلمرو بریتانیا اعم از انگلستان، اسکاتلند، ریاست کل بر ج(

 ،کشور و اعالن جنگ و صلحفرماندهی کل نیروهای مسلح  د(

  ،انتصاب اعضای مجلس لردان و حق ایجاد لردی مادام العمره( 

 شوند،های وابسته اداره مینداریلند و کانادا که به صورت فرماینیوز مانداران کل در کشورهای استرالیا،انتصاب فرو( 

 ،ل پارلمان به پیشنهاد هیات دولتانحال ز(

  ،ح قوانین مصوب پارلمان و آئین نامه های اجرایی آنهاح( توشی

 ن برای برگزاری جلسات فوق العاده،فرمان افتتاح و اختتام جلسات پارلمان و دعوت از پارلما ط(

 ،روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها انعقاد قراردادهای بین المللی و برقرای ی(

 ،هااختیار شناسایی دولت ک(

   ،حق ابتکار و پیشنهاد قانون به مجلس ل(



 استاد: مینا قریب                              های حقوق اساسیبایسته

 

50 
 

 www.mshojaie.com استاد مینا قریب ؛بایسته های حقوق اساسی

 1ور مستعمرات و مستملکات انگلستاناداره امم( 

 2یف و اختیارات رئیس جمهور آمریکااهم وظا. 81

  ،جنگ در وضعیت جنگیفرماندهی کل قوا و اعالن الف( 

 ،دستور بکارگیری اسلحه در ناآرامی های داخلی ب(

  ،انتخاب مقامات دولت فدرال و عزل آنهاج( ریاست قوه مجریه، 

 کنند،فدرال که در ایاالت خدمت می انتخاب مقامات عالی رتبه دولت د(

  ،، حمایت و دفاع از قانون اساسیه( صیانت

 خواست جلسه کنگره، صدور فرمان اجرایی، ، درحق وتوی مصوبات کنگره و(

  ،طراحی و اجرای همه سیاستها و برنامه های خارجی ز(

  ،انعقاد معاهدات با دیگر دولتها و لغو آنها ح(

 ،خارجی دیگر کشورها پذیرش استوار نامه سفرا و نمایندگان ط(

 ،انتصاب قضات دیوان عالی (ی

  .امات دولتیارتکابی علیه کشور، جز در مواردی که اعالم جرم علیه مقتعلیق اجرای مجازات و یا عفو جرائم ک( 

  

                                                           
 298 -293جعفر بوشهری صص و حقوق اساسی،  67و  66محسن شیخ االسالمی. رک : صص  حقوق اساسی تطبیقی، 1

. قانون اساسی ایاالت متحده 253حقوق اساسی، جعفر بوشهری ص  و نیز رجوع کنید به 215و  219حقوق اساسی، محمد عالیخانی ص  2

.  حقوق تطبیقی، 359. رژیم های سیاسی، حشمت اله عاملی، ص 52. حقوق اساسی تطبیقی، محسن شیخ االسالمی ص 2آمریکا اصل 

 ترجمه سید حسین صفایی و.
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 بخش پانزدهم: قوه مجریه

ران اگویند. لذا تمایز بین قانونگذهایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد ، قوه مجریه میبه تمامی متصدیان و دستگاه
. اهمیت قوه مجریه در جهان امروز و 1قوه مجریه استو مجریان ، از مهم ترین ضوابط برای تفکیک قوه مقننه از 

اند و این معنا موجب شده برخی از گستردگی فعالیتهایش بدان پایه است که در بیشتر مواقع به آن حکومت گفته
 بدانند.  ییک [حکومت–دولت ]حقوقدانان آنرا با مفهوم دولت 

 . اهم وظایف قوه مجریه: 82

 دیگر؛الف( اجرای تصمیمات قوای 

ریه باید که قوه مج ،جرا درآمدهبه صورت قانون الزم االکه توسط قوه مقننه  است اجرای تصمیمات تقنینی یک(
 ییش را مطابق با آنها سازد.اقدامات اجرا

ادر شده صکه توسط دادگاههای ذیصالح جهت شکل دادن به آرای قضایی الزم االجرا  ؛تصمیمات قضایی دو( اجرای
 ای اجرای آنها را بکار اندازد. همه لوازم و وسایل مورد نیاز بر لف است کهو قوه مجریه مک

با ارسال پیام  در این عملکرد قوه مجریه به تهیه مقدمات برای اتخاذ تصمیم می پردازد. مثال ب( تدارک تصمیمات؛
ها را مدنظر رورتضقانونگداری این تا قوه مقننه در جریان  نماید.تاکید میجامعه های مختلف به قوه مقننه بر ضرورت

، به دفاع سات مربوطهفاده از حق حضور در جلاست و قرار دهد. همچنین با ابتکار و پیشنهاد لوایح قانونی به قوه مقننه
 پردازد.و ایجاد مصوبه قانونی میهای مدنظرش در تایید پیشنهاد از خواسته

، تصمیماتی اجرایی –ایجاب می کند که در برخی موارد مقام سیاسی ماهیت این قوه  م االجرا؛اتخاذ تصمیمات الز ج(
های نامهیب آیینکه با ابتکار عمل کار را به سامان رساند. دیگر آنکه قوه مجریه دارای قدرت تصو ،جدید اتخاذ نماید

در بلکه  ،ستقانون نیماهوی )تصویب نامه های قانونی( و اجرایی نیز می باشد. و این امر همیشه برای تهیه مقدمات 
  [آیین نامه های مقررات و ... –تصویب نامه های قانونی  ] مواردی همانند قانونگذاری است

 :. انواع قوه مجریه83

  توان شناسایی نمود؛مجریه را می گونه قوه 4با توجه به ارتباط قوه مجریه با قوه مقننه، 

  (؛آمریکا)به عنوان نمونه الف( مجریه ریاستی 

و قوه دبین وظایف به طوری که حاکمیت ملی بطور مساوی  مجریه و مقننه از لحاظ سازمانی، تفکیک دو قوه( 1
  ،گرددجمهور است و طی انتخاباتی از سوی آرای مردم تعیین می رئیس تقسیم گردیده، رئیس دولت،

                                                           
  83و  82وع کنید به منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، ص و ... و نیز رج 334 332ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، ص   1
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مهور ج رئیسری در اختیار دولت و قدرت دستگاه اجرایی و ادا رئیساین نوع مجریه یک رکنی است و قدرت  (2
 ،است

زل و نصب علذا یس جمهور مطابق وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی ریاست قوه مجریه است، ئر (3
 ،ر وی مسئولند و نه در برابر مجلسوزراء را برعهده دارد و وزراء در براب

د. و قوا مستقل نه مجلس و نه قوه مجریه نمی توانند یکدیگر را منحل و سرنگون سازن ؛قوامطلق به دلیل تفکیک  (4
  ،برابری و استقالل قوا است –از یکدیگر هستند و اصل بر همطرازی 

جمهور دارای حق وتوی تعلیقی بوده و نیز با پیام ساالنه به کنگره حدودی از راهکارها را مشخص می  رئیسالبته  (5
که این نیز نوعی  ،جمهور را باید تایید کند رئیسی دیگر مجلس سنا نیز تمام مسئوالن بلند پایه منتخب سازد. از سو

 . 1دخالت در قوه مجریه است

   (؛انگلستان) به عنوان نمونه ب( مجریه پارلمانی 

 ،حکومتیس جمهور و دیگری رئ رئیس، پادشاه یا رهبر ی رئیس مملکت،یک ؛وجود حداقل دو رکن سیاسی (1
ی مسئولیت در برابر مجلس داراکه رکن اول غیر مسئول و رکن دوم  ،شورای وزراء یسعظم یا رئصدرا ،نخست وزیر

  است،

 مکن استکدیگر متمایزند ولی از جهت وظایف میعنی دو قوه از لحاظ ارگانیک از ی ؛وجود تفکیک نسبی قوا (2
  بشود، دوایر عملکردشان مرتبط به یکدیگر

ه و امکان ساقط انحالل قوه مقننحق ]اری بر یکدیگرند وسایل و امکاناتی برای تاثیر گذ هریک از دو قوه دارای (3
  .[قدرت یرکردن دولت از سر

 : )به عنوان نمونه سوییس(ج( مجریه وابسته

نها انتخاب و از سوی قوه مقننه با ماموریت و مسئولیت کامل از سوی آ )کارگزاران اجرایی(که اعضای قوه مجریه*
 شوند.مشغول به کار می برای دوره معین مشغول بکار می شوند و

 ه پارلمانی )به عنوان نمونه ایران و فرانسه(:نیم –د( قوه مجریه نیمه ریاستی 

 ( قوه مجریه دورکنی است،1

 ،ست و با آرای مردم انتخاب می شودا دولت یا مملکت فردی انتخابی رئیس( 2

 جمهوری منتخب پارلمان است، رئیس دارای اختیاراتی گسترده تر از (3

 ئولند،)در ایران رئیس جمهور و وزراء، در فرانسه نخست وزیر و وزراء( در برابر پارلمان مسرکن دوم  (4

                                                           
 .94و  همچنین رجوع کنید به طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، ص  553تا  551ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی، ص  1
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 تر است،در مورد سایر قوا گستردهقدرتش  کهدر برخی موارد اجرایی  (ریاست مملکت یا دولت)رکن اول  (5

گردند و البته پاسخگوی جمهوری یا رکن اول منصوب می رئیسء از سوی خود اردر فرانسه؛ نخست وزیر و وز (6
 ،1مجلس نیز هستند

به نظارت بر حفظ و احترام ی و وظیفهسال انتخاب شده،  5جمهور با آرای مردم ) مستقیم( برای  رئیس ؛در فرانسه (7
  قانون اساسی دارد،

  در فرانسه؛ رئیس جمهور عملکرد منظم قوا وتداوم دولت، کشور را تضمین می کند، (8

  با رئیس جمهور است، عزل وزراء پس از پیشنهاد نخست وزیر در فرانسه؛ (9

 شورای کابینه، رئیست و نخست وزیر شورای وزیران اس رئیسجمهور،  رئیسدر فرانسه؛  (10

توسل جمهور نسبت به قوانین مصوب مجلس، حق وتوی تعلیقی دارد و می تواند به همه پرسی م رئیسدر فرانسه؛  (11
  ،2شده و حتی مجلس را منحل کند

دم انتخاب می شود. جمهور با رای مستقیم مر رئیسنیمه پارلمانی است. زیرا  –قوه مجریه نیمه ریاستی  ؛ایراندر  (12
 ( است، وزراء را انتخاب می کند،60اجرایی کشور) اصل پس از مقام  رهبری عالی ترین مقام 

 ]را دارند  از این نظر که نمایندگان مجلس منتخب مستقیم مردمند و حق کنترل اعضای قوه مجریه در ایران؛ (13
 ،[پارلمانی است

رئیس جمهور و  ،هبرولی در ایران ر ،، رکن اول ملکه یا پادشاه مبرا از مسئولیت استانگلستان در نظام پارلمانی (14
ت و لذا می توان دارای مسئولیت های سیاسی، حقوقی و مالی اس ون با دیگر افراد ملت مساوی است،در برابر قانوزرا 
 مجریه ایران دورکنی پیشرفته است. گفت

ی پردازیم به مط با جایگاه ، وظایف و اختیارات رهبری در بخش گذشته بررسی الزم را نمودیم، اکنون در  ارتبا *
 . ...وزراء و  -جمهور رئیسارتباط با  قوه مجریه در

 : [142لغایت اصل  113از اصل ]جمهور طبق اصول قانون اساسی  رئیس. اهم شرایط و صالحیت های 84

ه شده، از طریق اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارد:  60الف( طبق اصل 
 ،جمهور و وزراء است رئیس

 قانون اجرای و مسئولیت کشوراست رسمی مقام جمهور عالیترین رئیس رهبری از مقام پس: 113ب( طبق اصل 
 ،دارد شود، بر عهده مربوط می رهبری مستقیماً به که اموریرا جز در  مجریه قوه و ریاست اساسی

                                                           
 .238ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی، ص  1
 .239همان ص  2
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شود و انتخاب مجدد او به جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می رئیس: 114ج( طبق اصل 
 ست،اصورت متوالی تنها برای یک دوره بالمانع 

 ؛باشند انتخاب گردد ،جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر رئیس: 115د( طبق اصل 

االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایرانی»
  .«ایران و مذهب رسمی کشور

 جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده رئیس: 122ه( طبق اصل 
 ،ل استئودارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مس

پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه رئیس: 123و( طبق اصل 
 ،والن بگذاردئرای اجرا در اختیار مسبه وی امضاء کند و ب

ها و همچنین ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتنامهتقها، موافنامهها، مقاولهامضای عهدنامه: 125ز( طبق اصل 
جمهور یا نماینده  رئیسپس از تصویب مجلس شورای اسالمی با  ،المللیهای بینهای مربوط به اتحادیهامضای پیمان

 ،ونی او استقان

جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده  رئیس: 126ح( طبق اصل 
 ،دیگری بگذاردشخص تواند اداره آنها را به عهده دارد و می

 ،جمهور است رئیساعطای نشانهای دولتی با : 129ط( طبق اصل 

کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می رئیس: 130ی( طبق اصل 
 ،دهدبه انجام وظایف خود ادامه می

شوند با تغییر جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می رئیسوزراء توسط : 133ک( طبق اصل 
زم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء ال

 ،کندمعین می

جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطالع مجلس شورای  رئیسرسیدگی به اتهام : 140ل( طبق اصل 
 ،شودهای عمومی دادگستری انجام میاسالمی در دادگاه

جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از  رئیسجمهور، معاونان  رئیسدارایی رهبر، : 142م( طبق اصل 
 .شود که بر خالف حق، افزایش نیافته باشدقوه قضاییه رسیدگی می رئیسخدمت، توسط 

 چگونگی شروع به کار و خاتمه دوره ریاست جمهوری:  . مراحل انتخاب،85

قبلی   حداقل یک ماه پیش از پایان دوره؛ 119 طبق اصل داوطلبان ریاست جمهوری الف( شروع انتخابات و ثبت نام
انتخابات برای دوره بعدی باید انجام شود. لذا وزارت کشور سه ماه قبل از پایان دوره قبلی مقدمات ، ریاست جمهوری
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صالحیتشان به  هرسیدگی ب برایو مشخصات ها اسامی ا سازد. پس از مشخص شدن کاندیدانتخابات بعدی را فراهم می
ساعت  24شود، سپس افراد تایید شده بعد از معرفی به وزارت کشور به تبلیغات انتخاباتی تا شورای نگهبان فرستاده می

 پردازند،قبل از انتخابات می

 و قانون انتخابات ریاست جمهوری، 116طبق اصل  جمهور با رای مستقیم و مخفی مردم رئیسب( انتخاب 

در غیر این صورت هرگاه  تخابات با کسب اکثریت مطلق آراست،در دور اول ان ؛جمهور رئیسانتخاب ی نحوهج( 
جمعه بعد است رای گیری بین دو در دور دوم که روز  ،هیچ کدام از نامزدها این حدنصاب آراء را کسب نکردند

و این بار هرکدام که صاحب رای اکثریت ( 117شود. ) اصل اند، تکرار مینفری که باالترین آرا به دست آورده
  بی نیز بشود، برنده انتخابات است،نس

و قانون انتخابات  117و  116داوطلبان و نامزدها که در اصول  ید( تعدد نامزدهای ریاست جمهوری؛ کاربرد واژه
 ریاست جمهوری نشان دهنده آنست که اگر شماره داوطلبان یک نفر باشد:

 و انتخابات بی معناست،گر انتخاب اوال؛ دی

 ثانیأ؛ شورای نگهبان اجازه برگزاری چنین انتخاباتی را نخواهد داد.

شورای نگهبان دو وظیفه مهم در این انتخابات دارد، یکی تایید داوطلبان  ؛99رت شورای نگهبان طبق اصل ه( نظا
، مطلق انتخابات را برعهده دارد و نظارتی عامجرای که نظارت بر ا ،99و دیگری اصل  9بند  110انتخابات طبق اصول 

 ست. ا شامل تمامی مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها کهو استصوابی است 

جمهور منتخب: در صورت تایید انتخابات از سوی شورای  رئیسو( اعالم نتیجه انتخابات و صدور اعتبار نامه برای 
 ،شده و به وزارت کشور ارسال می گردد و از طریق وزیر کشورجمهور منتخب صادر  رئیسنگهبان ، اعتبار نامه 

 شود،یا شورای رهبری( معرفی میجمهور منتخب به حضور رهبر ) رئیس

امضای حکم ریاست جمهوری  ،110اصل  9طبق فراز  ایشان؛ز( امضای حکم ریاست جمهوری و شروع به کار رسمی 
اسالمی بودن آن است که بر این ی اسالمی ایران مبتنی بر با رهبری است. از آن جهت که مشروعیت نظام جمهور

قرار دارد. و مفهوم امضای حکم دقیقا به مفهوم تنفیذ و تایید است و شروع در رأس آن   (مقام رهبریاساس ولی فقیه)
 از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه است،دوره ریاست جمهوری طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری ) ماده یک ( 

در  ،جمهور پس از تنفیذ حکم، در مجلس شورای اسالمی رئیس ؛121طبق اصل  ادای سوگند ریاست جمهوریح( 
سوگند یاد  ،شودتشکیل میو نمایندگان مجلس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان  رئیسجلسه ای که با حضور 

 ه و سوگند نامه را امضاء می کند،کرد

گوناگون در قانون  پایان دوره ریاست جمهوری به صور ؛131و  130ل طبق اصو ط( پایان دوره ریاست جمهوری
 . و ... که بیش از دو ماه به طول انجامدپذیرش استعفاء توسط رهبری، فوت ، عزل، غیبت یا بیماری  پیش بینی شده،
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 جمهور با تایید رهبری به دوصورت ممکن است:  رئیسعزل ، * باید توجه داشت

 ی،پس از صدور حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف از وظایف قانون، 110از اصل  10طبق فراز  (1

  .ا صدور رای مجلس شورای اسالمی مبنی بر عدم کفایت سیاسیب 89طبق اصل ( 2

 جمهور:  رئیس. اهم وظایف و اختیارات 86

  ؛الف( به عنوان عالی ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری

 ،128، اصل تصویب و امضای استوارنامه سفیران ایران و پذیرش استوارنامه سفرای خارجی( اعزام و پذیرش سفرا 1

 ،125 اصلهدات بین المللی، ها و معاپیمان ،هاامضای موافقت نامه (2

 جمهور،  یسرئقانون حدود وظایف و اختیارات  12ماده  -های بین المللیو کنفرانسرکت و حضور در سمینارها ش (3

  ،129اصل  ،های دولتیاعطای نشان (4

  ،176اصل   ملی، شورای عالی امنیتریاست  (5

  ،111اصل  ،عضویت در شورای موقت رهبری( 6

 ،177اصل   ،زنگری در قانون اساسیمسئولیت اجرای با (7

  ،112اصل   ،عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (8

 ،123اصل   ،امضای مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی (9

 جمهور در قوه مجریه:  رئیسب( وظایف و اختیارات 

  ،(137و  136و  135و  133و  60ول اص( انتخاب و عزل وزراء )1

 (،124( ریاست هیات وزراء )اصل 2

 ،(134اصل ( نظارت بر کار وزراء )3

  ،قانون اساسی، همان(نین )فصل نهم تعیین خط مشی دولت و اجرای قوا (4

  ،(135اصل ها )تعیین سرپرست برای وزارتخانه (5

  ،(127و  124و  72یین دیگر همکارانشان به غیر از وزراء )اصول تع (6

  .(134اصل حل اختالف بین دستگاههای دولتی ) (7

  در ارتباط با اجرای قانون اساسی؛ ج( وظایف و اختیارات

 ،(113اصل مسئولیت اجرای آن )اسی اسطبق قانون  (1
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 (،121( سوگند ریاست جمهوری ) اصل 2

 13ر به هریک از قوا ) ماده در جلوگیری از نقض آن و تذکقانون اساسی  یاخطار در ارتباط با توقف یا عدم اجرا (3
  .جمهور( رئیسهای قانون تعیین حدود، وظایف، اختیارات و مسئولیت 14و 

 ها در ارتباط با دیگر قوا: و اختیارات و مسئولیتد( چگونگی وظایف 

 (؛89و  88ر ارتباط با قوه مقننه ) اصول د (1

در ارتباط با سوال نمایندگان که یک چهارم نمایندگان درباره انجام یکی از وظایفش نموده  تکلیف حضور؛ -الف
گویی ظرف یک ماه موظف به حضور و پاسخ ،یا یک سوم نمایندگان وی را مورد استیضاح قرار داده باشند ،باشند

  است، 

( که همراه با معاونان وزراء به اجتماع یا منفردا حق شرکت در جلسات علنی مجلس 70اصل طبق حق حضور؛ ) -ب
 را دارند.

یس قوه قضاییه، وزیر دادگستری توسط ئکه پس از پیشنهاد از سوی ر؛ 160. در ارتباط با قوه قضاییه طبق اصل 2
میان دو قوه در امور مربوطه و قوه مقننه است. با  شدگان از سوی ایشان، انتخاب و رابطجمهور از میان پیشنهاد رئیس

دارای همانند دیگر وزراء او نیز  ،قوه قضاییه رئیستفویض اختیارات اداری ، مالی و استخدامی غیر قضات از سوی 
 . وزارتخانه مربوطه خواهد شد

 هیات وزراء: . وظایف و اختیارات 87

 (،74شود. )طبق اصل ت وزیران به مجلس تقدیم میایح قانونی پس از تصویب هیألوالف( 

  ،(138اصل طبق وضع آیین نامه ها و تصویب نامه های اجرایی ) ب( 

  ،(139اصل طبق تصویب صلح دعاوی اموال عمومی یا ارجاع به داوری ) ج( 

  .(52اصل طبق تهیه و تصویب الیحه بودجه و ارسال آن به مجلس ) د( 

 : رات وزراء. وظایف و اختیا88

  ؛اداره وزارتخانه هاالف( 

  ،مدیریت سیاسی( 1

  ،مدیریت فنی و تشکیالتی (2

  .مدیریت اداری (3

 ،ب( عضویت در هیات وزراء
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 ،(89و  88و  70و  137ل وج( حضور در مجلس شورای اسالمی ) اص

  ،(138د( وضع آیین نامه و صدور بخشنامه ) اصل 

  ،1های وابستهه( نظارت بر سازمان

  .2و( عضویت در مجامع شرکتهای دولتی

 : های هیات وزراء و وزیرانمسئولیتاهم . 89

ری که و در امو دارند )مسئولیت فردی( جمهور و مجلس رئیسدر برابر  هریک از وزراء مسئول وظایف خویش را
 ( 137و  89اصول رسد، مسئولیت جمعی دارند. )طبق به تصویب هیات وزراء می

 جمهور:  رئیسهای . مسئولیت90

لت، رهبر، مر بکه در حدود وظایفش به موجب قانون اساسی و قوانین عادی در برا(؛ 122صل االف( مسئولیت سیاسی)
 (،134أت وزراء است. )اصل یبرابر مجلس مسئول اقدامات هیز در و مجلس شورای اسالمی مسئول است. و ن

ر و فرزندان جمهور، وزیران و همس رئیسجمهور، معاونان  رئیسدارایی رهبر،  (؛142اصل طبق ب( مسئولیت مالی ) 
. این نظارت ه باشدافزایش نیافت که بر خالف حق ،شودقوه قضاییه رسیدگی می رئیسآنان قبل و بعد از خدمت، توسط 

 رئیسظر ندیوان محاسبات کشور که زیر  قوه قضاییه و با همکاری رئیستوسط سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر 
 گیرد.صورت می ،مجلس است

  ؛(140و  110و  107و  19ج( مسئولیت کیفری ) طبق اصول 

  ،(110اصل  از 10)بند ده دیوان عالی کشور است. رسیدگی بر عه –در صورت تخلف از وظایف قانونی  (1

جلس شورای سالمی ، رسیدگی به اتهام وی ، معاونان او و وزراء در این مورد با اطالع م140( جرائم عادی طبق اصل 2
  در دادگاههای عمومی دادگستری است.

 

  

                                                           
 ، استاد مینا قریب.2همچنین رجوع کنید به متن درسی حقوق اساسی و  416و  415سید محمد هاشمی، حقوق اساسی، ص  1
 ، استاد مینا قریب.2و همچنین رجوع کنید به متن درسی حقوق اساسی  416و  415سید محمد هاشمی، حقوق اساسی، ص  2
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 بخش شانزدهم: قوه مقننه

اکثریت مردمی  هها ، به همرامذاهب و اقلیتها ، ، ریشه در آرای عمومی مردم دارد و درآن ازتمامی گروهقوه مقننه
ونگی که بر اساس چگ ،دارای سهمی مشخص در حاکمیت سیاسی اند ،کنندکه در قلمرو سرزمینی معین زندگی می

، اقتصادی ی، حقوقی و مردمی در تعیین سرنوشت سیاسی، فرهنگی، اجتماعیمبنای حاکمیت و تلفیق آن با حاکمیت مل
 ارند.خود تأثیر گذ و ...،

سوی اهداف مشخص هتا قوانینی برای هدایت جامعه ب ،شوندجمع می مردم در کشورهای مختلف دراین قوه نمایندگان
 د. رهنمون سازن قانونی است( را )برمبنای حاکمیت و هدف از ایجاد قواعد و برنامه ریزی های حقوقی و

ساالر  ایندهنم ؛قوه مقننهامروزی،  ترکیب  ه دلیل کثرت جمعیت در قلمرو دولت، کشورهایبباید توجه داشت 
ها از جمله جمهوری . از همین جهت در برخی از کشور)دموکراسی غیرمستقیم( است. و رکن اصلی دموکراسی است

 . ، پیش بینی انحالل آن نشده است و...اسالمی ایران

 صور مختلف اعمال قوه مقننه : -91

 (،59ی و رفراندوم، روش استثنایی )اصل از طریق مراجعه به آرای عموم الف( روش مستقیم؛

  .(58اصل )روش عادی ب( روش غیرمستقیم؛ از طریق نمایندگان مجلس قانونگذاری، 

 انواع قوه مقننه:-92

 الف( قوه مقننه دومجلسی؛

 ،ملی ،ایاالتشود، مجلس اول، مجلس نمایندگان، لمان یا کنگره گفته میپار ،در اصطالح حقوق اساسی به این مجالس
در کشورهای  .1نامندمی ،و...گویند و مجلس دوم را مجلس سنا، اعیان، لردها، دولتی، مشورتی، عالی می ، و ... ،شورا
 (انگلستان)مانند  یتشان و، برای تثبیت موقعبافت یا متمرکز مجلس دوم ناشی از خواست طبقه اعیان و اشراف بودهتک

ست و هدف فدرالیسم ایجاد وحدت بین کشورهای ا دوگانه سیاسی دولت درآنها درکشورهای فدرالی ناشی از ساختارو 
ها، طبق قانون اساسی فدرال، اقتدارهای است. و لذا در اینگونه کشور های هریک از آنهاعضو و نیز حفظ ویژگی

، بنابراین مجلس اول برحسب تنوع و ( تقسیم شدهایاالتو حکومت محلی ) حکومتی بین حکومت مرکزی)فدرال(
ضو ، مظهر وحدت ایاالت عمجلس دوم است که به نسبت جمعیتش درآن نماینده دارد. ویژگی های ایاالت عضو

االت ، مانند اینظر از جمعیت و جایگاهش به طور برابر نمایندگانی داردالت صرفدولت فدرالی است که درآن هر ای
 متحده امریکا.

برابری نمایندگان کشورهای عضو  ،یکی ؛های کالسیک مانند امریکا و سوئیس دو مشخصه وجود دارددر فدراسیون
جمهوری –های جدید مانند فدراسیون روسیهاما در فدراسیون. برابری اختیارات هردومجلس ،در مجلس دوم و دیگری

                                                           
 97ص–دکتر متمنی  –حقوق اساسی  1
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نشده است . لذا تعداد نمایندگان کشورها)ایاالت ( عضو در مجلس دوم فدرال آلمان و اتریش از این اصول پیروی 
یکسان نیست و اختیارات دو مجلس هم مساوی نیست .و اختیارات مجلس دوم از اول بیشتراست .)البته آنچه جای 

 .(ی در کشورهای بسیط و متمرکز استبحث دارد نظام دو مجلس

 ب( قوه مقننه یک مجلسی؛

انتخاب  کراتیک معموالکه به صورت دمو انتخابی مستقیم از سوی مردم است، یک مجلسمتشکل از این نوع قوه مقننه 
ه کشورها شوند. طرفداران این گونه مقننه برای کشورهای بسیط و متمرکز معتقد که نظام دو مجلسی برای این گونمی

ملی را ناتوان و متزلزل می  یتهمچنین حاکم .اتالف وقت و کندی قانونگذاری است موجب کندی تصویب قوانین،
؛  ایاالت . البته درحال حاضر اکثر کشورها اعم از فدرالی و متمرکز از نظام دو مجلسی استفاده می کنند .مانندسازد

 . ژاپن و ...، آلمان، فدراسیون روسیه، هند، استرالیا و نیز انگلستان، فرانسه، مالزی، ایتالیا، سیسوئمتحده آمریکا، 

 ه مقننه در جمهوری اسالمی ایران؛قو جایگاهج( 

 .(ورای نگهبانش)مجلس شورای اسالمی،  است یک مجلسی و دو رکنیاین قوه در ایران 

کمیت الهی و حاکمیت و تلفیقی از حا]قوه مقننه ریشه در آرای عمومی مردم دارد.قانون اساسی ج.ا.ا؛  6طبق اصل 
 .[(71،59،58،57،56)اصول  شوددیده میملی در ق.ا. 

نظر از هرگونه تمایز رکنی است. و لذا مردم صرف دو ر ما مبتنی بر نظام یک مجلسی اماقوه مقننه در کشوبنابراین 
به دلیل برخورداری از حقوق مساوی و یکپارچگی و وحدت ملی مورد نظر قانونگذار  ،طبقاتی، قبیله ای و نژادی و ...

اند. البته با وجود آنکه این قوه مرکب از دو رکن متمایز و یک مجلسی قرار گرفتهدر برقراری قوه مقننه  ،اساسی
قانون  93اعمال قوه مقننه ممکن نیست. چنانکه در اصل  ،ولی بدون اشتراک مساعی هردو ،کامال مجزا از هم است

 اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: 

اعتبار قانونی ندارد. مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان »
  .«ن اعضای شورای نگهبانانتخاب شش نفر حقوقدا

 در جمهوری اسالمی ایران:  ی عادی. ارکان قوه مقننه93

مرکب است از نمایندگان منتخب مردم که با رای مخفی و مستقیم برای چهار سال  الف( مجلس شورای اسالمی؛
برای هر ده سال  ،...سیاسی و  ،جمعیتی ،و به حسب تغییرات جغرافیایی –بدون منع انتخاب مجدد  ]تخاب می گردند.ان

حداکثر بیست نفر به تعدادشان افزوده می شود. انتخابات هردوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا هیچ گاه 
  ،[و فصل ششم و ... 64و  63و  62و  58کشور بدون مجلس نباشد. اصول 
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قدانان مسلمان رهبری و شش نفر از حقوشش نفر از فقها به انتخاب مقام  –مرکب از دوازده نفر  ؛ب( شورای نگهبان
جلس شورای مقوه قضاییه به انتخاب نمایندگان  رئیسدر رشته های مختلف حقوقی از میان پیشنهاد شدگان از سوی 

  .[.اساسی جمهوری اسالمی ایران و ..قانون  99تا  91اصول  ]شورا انتخاب میشوند. اسالمی که برای 

 مجلس:. انتخابات عامل پدیداری 94

  ؛الف( زمان انتخابات و دوره نمایندگی

زمان بدون  انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ ،63طبق اصل 
 هاله تقنینه دورس 4باید توجه داشت نمایندگانی نیز که در میان دوره انتخاب می شوند با پایان دوره .مجلس نباشد

 ،آنان نیز پایان می یابد نمایندگی

  ؛های اجرایی انتخاباتب( هیات

 شوند، ولی برگزیده مردم نیستند،یاز میان مردم برگزیده مکه 

 ؛ج( تعداد نمایندگان

هر  ، مقرر شددر قانون اساسی 1368 پس از بازنگری نفر بود که پس از بازنگری 270تعداد نمایندگان  64طبق اصل 
تواند به تعداد ه می، سیاسی، جغرافیایی و مانند آنها حداکثر بیست نفر نمایندنیده سال با در نظر گرفتن عوامل انسا

 . مذکور اضافه شود

  ؛1د( مقدمات انتخابات

  ،شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (1

 اعالم دواطلبی و تایید صالحیت، (2

  ،هیات های نظارت (3

  .تبلیغات (4

  ،ه( مرحله رای گیری

  ،و( نظارت بر انتخابات

 ،ز( شمارش آرا

 .ح( صدور اعتبار نامه نمایندگان

                                                           
 طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 1
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که  بات مجلس شورای اسالمی وجود داردنظام نظارت مضاعف بر انتخا * باید توجه داشت در جمهوری اسالمی ایران؛
 ،ی نگهبان و سپس با انتخاب هیات رئیسه موقت در مجلست با شوراارنامه این نظانتخابات تا صدور اعتبار یاز ابتدا

 . پذیردانجام می ها استرسیدگی به اعتبارنامه که مرحله دوم نظارت

  (:قانون اساسی 68طبق اصل ) . چگونگی توقف انتخابات95

 ،شده استبینی ، مگر در موارد ضروری که در قوانین اساسی کشورها پیشرض دموکراسی استاتوقف انتخابات مع
با  شود،میمتوقف در نقاط مذکور ، انتخابات در زمان جنگ و اشغال کشور و ... 68طبق اصل  و در قانون اساسی ما

این امر در نقاط اشغال  جمهور و رای سه چهارم نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب می شود. رئیسپیشنهاد 
 بلی ادامه کار می دهد.شده یا تمامی کشور خواهد بود در این صورت مجلس ق

 : (65)طبق اصل . چگونگی افتتاح مجلس96

یابد و پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می»
مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب  ،گیردنامه مصوب داخلی انجام میو لوایح طبق آیین هاطرحتصویب 

 « .نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم استخاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیبی که در این اصل آمده ، سوگند یاد کنند،  نمایندگان »  :67طبق اصل 
ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت  های دینی این سوگند را بااقلیت
 «مراسم سوگند را به جای آورند. ،کنندباید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می ،ندارند

  :(66طبق اصل ). ساختار داخلی مجلس شورای اسالمی 97

  الف( هیات رئیسه و اقسام آن؛

و دوره تصدی آنها و امور مربوط  هاکمیسیونه مجلس و تعداد رئیسو هیأت  رئیسترتیب انتخاب : » 66طبق اصل 
 « .گرددنامه داخلی مجلس معین میبه مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین

  ها؛اقسام هیات رئیسه* 

 سنی: ( هیات رئیسه 1

و دونفر از جوانترین نمایندگان  رئیسو نایب  رئیسبه عنوان فر از مسن ترین نمایندگان نمرکب از چهار نفر است دو
  ،هابه عنوان منشی

یات رئیسه گانه و اجرای انتخابات ه 15تقسیم نمایندگان در شعب  ، انجام مراسم تحلیف،اداره جلسه افتتاحیه وظایف؛
 موقت.

 .سه کارپرداز ،شش منشی ،دونفر نایب رئیس ،یک رئیس نفر؛ 12هیات رئیسه موقت: مرکب از ( 2
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  ،اعتبار نامه نمایندگان سپس اجرای انتخابات هیات رئیسه دائماداره جلسات مجلس تا تایید و تصویب دوسوم  ؛وظایف

 ( هیات رئیسه دائم: 3

 ،قانونگذاریمربوط به تمام امور بر سال نفر به ترتیب مذکور که به مدت یک  12همانند هیات رئیسه موقت مرکب از 
 نمایند.هدایت و اداره می مجلس را هایاداری  و مرکز پژوهش

برای انجام  ،های گوناگون استوظایف قانونگذاری ، نیازمند تخصص انجام  از آنجا که ؛ی مجلسهاکمیسیونب(  
ها و لوایح پیشنهادی بررسی طرحبینی شده که در ارتباط با یی متشکل از نمایندگان مجلس پیشهاکمیسیونامور مجلس 

 : یهاکمیسیونرا بر عهده دارند که بر طبق آیین نامه داخلی چند نوعند از جمله ، و تکمیل و ...، اصالح کارشناسی
 است. () در ارتباط با الیحه بودجه ، تلفیقیمشترک ،ویژه ،خاص ،تخصصی

  ؛(69)طبق اصل  ج( چگونگی تشکیل جلسات مجلس

کرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای مذا»  [جلسات]
جمهور  رئیساطالع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای 

وبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است شود. مصیا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می
که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از 

 .بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد

 مفاهیم طرح و الیحه و انواع آنها: . 98

پیشنهادی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا شورای عالی استانها به مجلس شورای  ؛طرحالف( 
نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی  15ی قانونی به پیشنهاد حداقل هاطرحو  74اسالمی تقدیم می شود. طبق اصل 

 قابل بررسی است.

دود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به : شورای عالی استانها حق دارد در ح102طبق اصل 
 باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.  هاطرحمجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند. این 

مجلس شورای اسالمی تقدیم می  لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزراء به: »74مت اول اصل مطابق قس ؛الیحهب( 
  ،«شود

  ؛ها و لوایحمشخصات طرح ج( 

 و لوایح بدین قرار است:  هاطرحآئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی مشخصات  90تا  87طبق مواد 

 ،باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد شوند؛تقدیم می به مجلس ( پیشنهاداتی که به صورت طرح و یا الیحه1

 ،ح درج شده باشددالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه اش به طور وضو (2
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  .دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان آن باشد (3

  (:آیین نامه داخلی 119تا  115طبق مواد ) ها و لوایح از نظر بررسی در مجلسطرح. اقسام 99

ی مربوط هاکمیسیونکه پس از تقدیم به مجلس، در جلسه علنی از طرف رئیس مجلس به  ؛و لوایح عادی هاطرحالف( 
مجلس به  وزیر یا  رئیسای از آن توسط نسخه هاطرحدر مورد  سترس همه نمایندگان قرار می گیرد،ارجاع و سپس در د

در صورت لزوم مورد ی مربوطه در دو شور مورد بررسی و هاکمیسیونگردد و پس از نظر وزرای مربوطه ارسال می
  ،آیین نامه داخلی( 91و 90ی و مواد و قانون اساس 75و  74اصول ) .گیردتصویب یا رد قرار می

ها و لوایح در صورت تصویب یک فوریتشان بال فاصله به این گونه طرح ؛و لوایح دارای یک فوریت هاطرحب( 
  ،(گونه لوایح و طرح ها یک شوری است) این  وبت مورد بررسی قرار گیردکمیسیون مربوطه ارجاع می شود تا خارج از ن

شود اقدام می هاتکثیر و توزیع آن که پس از تصویب دو فوریتشان، بال فاصله به ؛و لوایح دارای دو فوریت هاطرحج( 
روزهایی که هم مجلس رسمأ جلسه ندارد، جلسه  ،به استثنای روزهای جمعه] شوند.ساعت در مجلس مطرح می 24و پس از 

  [تشکیل می شود.

چنین طرح یا  گردد تادر چنین مواردی مجلس در همان جلسه وارد دستور می ،و لوایح دارای سه فوریت هاطرحد( 
 دهد. ای را مورد بررسی قرار الیحه

 :و اختیارات مجلس شورای اسالمی )قوه مقننه( وظایفاهم . 100

  ی مجریه ؛ قانون گذاری، کنترل قوهاهم وظایف اصلی* 

 شده در زیر(.* اهم وظایف فوق العاده؛ )قسمت ج ار موارد ذکر 

 الف( قانونگذاری؛

  وانینانواع ق (1

  ،قوانین عادی و معمولی -الف

  ،قوانین خاص و سازمان دهنده -ب

 ،مه سازمانهای دولتیتصویب اساسنا قوانین تفویضی، آزمایشی، -ج

  .تفسیر قوانین -د

 ؛مراحل قانونگذاری( 2

  ،ابتکار و پیشنهاد -الف

 (،ردیا تصویب بررسی ) -ب
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 ،یا اصالح یا رد مصوبهتایید بر اعالم نتیجه مبنیبان و نظارت شورای نگه)در صورت تصویب مجلس(   -ج

  ،جمهور رئیستوسط  (قوانینآن )امضای ی مقننه( در قوه )در صورت تصویب مصوبه -د

  .انتشار قانون -ه

  ب( شرح و تفسیر قوانین؛

 * انواع تفسیر؛

: شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی 73 اول اصل، طبق قسمت تفسیر قوانین عادی (1
 است. 

  تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.: 98طبق اصل ، تفسیر قانون اساسی (2

: مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین 73، طبق قسمت دوم اصل قضایی ( تفسیر 3
  کنند، نیست. می 

، آخرین نوع از تفسیر، تفسیر شخصی استادان و علمای حقوق است. این تفسیر الزام آور نیست و تفسیر شخصی (4
جنبه ارشادی دارد. تفاسیر نوع اول و دوم الزام آور در حد قانون مربوطه اند و تفسیر نوع سوم در وهله اول در ارتباط با 

ر رای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور برود، الزام کلی و عام در حد قانون حکم صادره در محکمه و سپس اگر د
  خواهد داشت.

  ج( نظارت بر امورکشور و ارزیابی آن:

  گیرد: های زیر صورت میکه از طریق راه (قانون اساسی 88و  76طبق اصول ). نظارت استطالعی 1

  ،مردم -الف

 ،نمایندگان -ب

  .(تحقیق و تفحصمجلس )کمیسیون  -ج

  و...(؛ 55، 54، 137، 134، 122، 133اصول و انواع آن ) .  انواع نظارت استصوایی 2

  ،نظارت تاسیسی بر شروع به کار دولت -الف

  ،نظارت سیاسی: بر چگونگی عملکرد اعضای قوه مجریه -ب

از طریق  ،دیگری بودجه ساالنه کشور و، در زمان تصویب الیحه ؛ یکیپذیردنظارت مالی که از دو طریق انجام می -ج
  .نظارت دقیق بر اجرای بودجه

  ؛اهم سایر موارد (3
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  (،125و  77 )اصولتصویب اسناد بین المللی -الف

  (،78 کشور)اصلتصویب تغییرات جزئی در مرزهای  -ب

 (،79 صویب برقراری محدودیت های ضروری)اصلت -ج

 (،80 خارجی)اصل های بالعوض داخلی وتصویب وام و کمک -د

 (.80 تخدام کارشناسان خارجی)اصلتصویب اس -ه

 (.83تصویب نقل و انتقال نفایس ملی)اصل  -و

 های اخذ رأی، کیفیت و کمیت، آراء در مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان:. چگونگی روش101

 الف( طرق اخذ رأی؛ 

 ( رأی با قیام و قعود یا با کلید برقی،1

 مهره، ( رأی مخفی با2

 ( رأی کتبی غیر علنی،3

 ( رأی کتبی علنی.4

 ب(کیفیت رأی؛

 ی کتبی غیرعلنی که معموالً در مورد انتخاب اشخاص، رأی اعتماد و ... ،( به شیوه1

 ( به شیوه کتبی علنی عمدتاً در موضوعات تقنینی و غیرشخصی.2

 ج( کمیت آراء؛

ن حاضر( مانند رأی گیری در مورد انتخاب رئیس مجلس یا ( اکثریت مطلق )نصف بعالوه یک مجموع یا نمایندگا1
 حقوقدانان شورای نگهبان در دور اول،

ها بدین ها در مجلس یا کمیسیون( اکثریت نسبی، اگر حد نصاب دیگری در قانون تعیین نشده باشد، اکثر رأی گیری2
 ترتیب است. مانند دور دوم رأی گیری در موارد مذکور،

 روحه از اهمیت خاصی برخوردار باشد حدنصاب رأی معموالً باالتر از اکثریت مطلق است.* هرگاه مسائل مط

 های خاص، که اهم موارد آن به ترتیب زیر است؛ ( اکثریت3

2رای اکثریت دو سوم ) -الف

3
ها نامه داخلی، تقاضای سه فوریت برای طرح(، تصویب آیین65( نمایندگان حاضر )اصل 

 آ.د.م.ش، 119نامه تبصرهیا لوایح، 
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2رای اکثریت دو سوم ) -ب

3
(، درخواست مراجعه به آراء عمومی، تصویب عدم کفایت 59( مجموع نمایندگان )اصل 

 (،89سیاسی رییس جمهور )اصل 

3رای اکثریت سه چهارم ) -ج

4
(، تشکیل 68( مجموع نمایندگان، توقف انتخابات در مناطق جنگی و اشغال شده )اصل 

 (، 69یرعلنی در مجلس )اصل جلسه غ

4رای اکثریت چهار پنجم ) -د

5
 (.78(  مجموع نمایندگان، تصویب تغییر در خطوط مرزی)اصل 

3در تفسیر قانون اساسی، با رأی  98*)طبق اصل 

4
بینی شده مجموع اعضای شورای نگهبان برای تصویب یا رد آن، پیش 

  است(.

 لس شورای اسالمی:. چگونگی حضور اعضای قوه مجریه در مج102

 و مواد آیین نامه داخلی مجلس( 89، 88، 70)طبق اصول  

اً، حق حضور (، رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا منفرد70الف( حق حضور؛ به موجب قسمت اول )اصل 
طبق قسمت  کلیف حضور؛توانند مشاوران خود را نیز به همراه داشته باشند،ب( تدر جلسات علنی مجلس را دارند و می

اضا کنند، دوم اصل مذکور در صورتی که نمایندگان الزم بدانند، وزراء مکلف به حضور در مجلس هستند و هرگاه تق
 شود. مطالبشان استماع)شنیده( می

، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مجلس 89و  88در موارد: تذکر، سوال، استیضاح طبق اصول 
1شده و پاسخگو باشد. و این در زمانی است که  حاضر

4
1نمایندگان ایشان را مورد سؤال قرار دهند،  

3
نمایندگان، ایشان را  

تواند سؤال نماید و یا حداقل ده نفر مورد استیضاح قرار دهند. و در مورد وزراء یا هیأت وزراء، هر یک از نمایندگان می
ورد استیضاح قرار دهند، مهلت پاسخگویی ایشان پس از ده روز است، باید توجه از نمایندگان وزیر یا هیأت وزراء را م

داشت در مورد استیضاح، پس از پاسخگویی مقام یا مقامات مورد نظر، مجلس اتخاذ رأی مبنی بر رای اعتماد یا رای عدم 
 نماید.اعتماد  نسبت به مقام یا مقاماتی که مورد استیضاح قرار گرفته اند، می

 .  شورای نگهبان: 103

در کشور ما با توجه به آنکه نظارت شرعی بر قوانین مصوب از سوی مجلس مسبوق است، به نظر و رای  علمای طراز اول 
بینیم که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )طبق اصل نود و یکم تا در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت،  می

ای فصل ششم )قوه مقننه(، بدون ذکر عنوان مستقلی، در ارتباط با شورای نگهبان، وظایف و نود و نهم( در قسمت انته
های این شورا اختصاص یافته، البته به طور غیر مستقیم نیز در دیگر فصول و اصول این قانون آنجا اختیارات و مسئولیت

 .1که در این ارتباط بوده، نیز مطالبی بیان گردیده است

                                                           
همچنین حقوق دکتر سید محمد هاشمی،  ا قریب و نیز حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران،نی، استاد م2رجوع کنید به متن درسی حقوق اساسی ـ برای اطالع بیشتر: 1

 مراجعه نمایید. الدین مدنیدکتر سید جاللاساسی، 
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د )از هر های مختلف حقوقی هستنشورای نگهبان، مرجع تخصصی است که اعضای آن فقها و حقوقدانان مسلمان در رشته
برعهده داشته و ...،  قانون اساسی ج.ا.ا(. این شورا نظارت بر قانونگذاری را 91نفرند، طبق اصل  12نفر که جمعاً  6گروه 

و از دیگر مسئولیت  شته و نیز عدم تعارض با اصول قانون اساسی داشته باشندتا مصوبات انطباق با احکام و موازین شرع دا
رسی و پها و وظایف و اختیاراتش نظارت بر انتخابات )ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان، همه 

 است(. 99مراجعه به آراء عمومی طبق اصل 

 (:91تخابشان )طبق اصلی ان. چگونگی جایگاه اعضای شورای نگهبان و نحوه104

ی شوند و از الف( فقها؛ چنانکه گفتیم فقهای شورای نگهبان شش نفرند و توسط مقام رهبری به مدت شش سال انتخاب م
 شرایط احرازشان آن است که عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند.

وه قضاییه به قن حقوقدانان مسلمانی که توسط رئیس های مختلف حقوقی از میاب( حقوقدانان؛ نیز شش نفرند که در رشته
 گردند.مجلس شورای اسالمی معرفی می شوند، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می

افتند، تا اعضای ، در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر ی92* مطابق اصل 
افرادی جدید  یا تجدید انتخاب شوند. حال مثل آن است که هر سه سال از هر دو گروه ای بجایشان انتخاب شوند وتازه

 در صورت امکان به شورا وارد می شوند.

 . اهم وظایف و اختیارات شورای نگهبان: 105

 )طبق اصول قانون اساسی و آیین نامه داخلی آن(

سالمی ا، مجلس شورای 72(، مطابق اصل 97، 96، 95، 94، 72الف( نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی، )اصول 
به ترتیبی که  نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر

شورای  آمده است که کلیه مصوبات مجلس 94آمده، بر عهدۀ اعضای شورای نگهبان است. ولذا طبق اصل  96در اصل 
ریخ وصول از د به شورای نگهبان فرستاده شود، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تااسالمی بای

ی تجدید نظر به مجلس نظر انطباق بر موازین اسالمی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برا
 بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

(؛ مطابق این اصل، تفسیر قانون اساسی به عهده اعضای شورای نگهبان است، که با 98تفسیر قانون اساسی )طبق اصل  ب(
3تصویب 

4
نفر از اعضاء(. باید توجه داشت؛ تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع از سوی مقام  9شود )حداقل آنان انجام می 

گیرد. نظرات تفسیری به مرجع درخواست کننده ای نگهبان صورت میرهبری یا رؤسای سه قوه یا یکی از اعضای شور
 ،1شودهای همگانی فرستاده میگردد و برای روزنامه رسمی و رسانهتفسیر و رئیس جمهور اعالم می

                                                           
 164آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دکتر مهدی نظرپور، ص نیز برای اطالع بیشتر ر.ک: آیین نامه داخلی شورای نگهبان و 20ماده ـ  1

 به بعد.
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، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، 99ج( نظارت بر انتخابات؛ مطابق اصل 
 ای اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد،مجلس شور

 د( حضور در مجلس شورای اسالمی؛

 (، 121( حضور تشریفاتی، به هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری)اصل 1

 (،97ها و لوایح)اصل ( حضور اختیاری، به هنگام مذاکره درباره طرح2

 (97لوایح دارای فوریت، جلسات غیرعلنی و ... )اصل ها و ( حضور الزامی، به هنگام بررسی طرح3

 (؛68هـ( تأیید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال کشور )اصل 

 (،111و( عضویت یکی از فقها در شورای موقت رهبری )اصل 

 (،112ز( عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام )اصل 

 (.177ح( عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی )اصل 

 . چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات:106

 الف( مشخصات نظارت؛

 ( اطمینان بخش بودن نظارت و استصوابی بودن آن،1

 ( قاطعیت نظارت، تصمیم شورا قطعی است )مگر آنکه از سوی مقام رهبری، تغییر آن مد نظر قرار گیرد(،2

 شود، ه انجام می( با واسطه بودن نظارت، به دلیل تعداد قلیل اعضاء با واسط3

 ( عام بودن نظارت، همه جانبه و فراگیر است از ابتدا تا انتهای انتخابات، یعنی صدور اعتبارنامه نمایندگان.4

 ب( مراحل نظارت؛ 

شوند که ریاست آن با یکی از ( مرحله تجهیز و ترکیب تشکیالت، ابتدا هیأت مرکزی نظارت مرکب از پنج نفر انتخاب می1
 نگهبان است، اعضای شورای

 ( مرحله سنجش مساعد بودن محیط برای انجام انتخابات،2

 ( مرحله نظارت بر تشخیص صالحیت نامزدهای انتخاباتی،3

 ( مرحله نظارت بر انتخاب مسئولین اجرای انتخابات،4

 ( مرحله نظارت بر تبلیغات انتخاباتی )نظارت ارشادی(،5

 ( مرحله نظارت بر اخذ و شمارش آراء،6
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مرحله نظارت بر رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعالم نتیجه قطعی و در صورت صحت انتخابات و ...، صدور اعتبارنامه ( 7
 نمایندگان.

بر انتخابات بر قرار است « نظارت مضاعف»* باید توجه داشت در نظارت بر انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نظام 
. 99، طبق اصل ی شورای نگهبان استی نمایندگان بر عهدهشروع انتخابات تا صدوذ اعتبار نامهی اول آن از ابتدای که مرحله

و مرحله دوم آن خود مجلس شورای اسالمی بعد از انتخاب هیات رئیسه موقت، با توجه به رسیدگی شکایات واصله به مجلس 
 ی نمایندگان است. تا اعالم تایید دو سوم  اعتبار نامه
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 : قوه قضاییهبخش هفدهم

 های آن:. جایگاه و چگونگی عملکرد107

امعه بر این نماید و روابط موجود در هر جمیقانون با تعیین معیارهای ثابت برای همگان، حق و تکلیفشان را مشخص 
سالمت آمیز و غیر ماساس تعیین می شود. یعنی با پیش بینی حقوق، توانایی ها و امتیازاتی را جهت تنظیم روابط، اعم از 

نا و ا نگرش به مببنماید. البته مسالمت آمیز برقرار نموده، حد و مرز گذاری بین منافع فردی و منافع جمعی را مشخص می
ود در هر جامعه هدف از ایجاد حقوق و قوانین در هر جامعه، با توجه به آنکه  قواعد حقوق متفاوت از دیگر قواعد موج

 .استاست )قواعد اخالقی و مذهبی و ...(، زیرا که دارای ضمانت اجرای مادی 

ایی است، تا ازمند به سازمان قضضمانت اجرای مادی که در ارتباط با قوانین و مقررات موجود در هر جامعه است، نی
کام قضایی دادرسان و قضات بتوانند قانون شکنان و متهمان را محاکمه نموده و در صورت ثبوت جرمشان با صدور اح

 آنان را به مجازات برسانند و بدین ترتیب جامعه بتواند در امنیت و آسایش و ...، به سر برد.

 174لغایت  156ل می ایران در ارتباط مستقیم با قوه قضاییه است که شامل اصوفصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسال
 ت.طور غیر مستقیم آمده اسمی شود، البته در فصول و اصول دیگر هم آنجا که در ارتباط بوده، مواردی به

 آمده است که: 57در اصل 

یت مطلقه امر و و قوه قضاییه که زیر نظر والقوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه »
 «.امامت است. بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند

سازد، ادارۀ امور قضایی کشور با صدور احکام و قرارهای قضایی، ترتیب و آنچه قوه قضاییه را از دیگر قوا متمایز می
است. آنچه که در اصول قانون اساسی و دیگر قوانین با توجه به هدف از ایجاد آن، وظایف و ها و ...، تنظیم دادگاه

است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن  1اختیاراتش پیش بینی شده است. لذا قوه ای است مستقل
 به عدالت در کشور است.

 و ...،(: 2راز ، ف156. اهداف قوه قضاییه )طبق قسمتی از اصل 108

عیت تعرض )ممنو 22)ممنوعیت سانسور و تجسس(،  25الف( احقاق حقوق عامه؛ این قوه از طریق و با توجه به اصول 
ها طرفین دعوی حق )دادخواهی حق مسلم هر فرد( و )در همه دادگاه 35و  34به مسکن، حیثیت، جان و مال افراد( و 
 مر است،ب، محاکمه و مجازات متجاوزین به حقوق مردم عهده دار این اداشتن وکیل دارند( و ...، از طریق تعقی

 با عنایت به ،و ...  46و  43و  28)آزادی اندیشه و بیان( و اصول  24های مشروع؛ با توجه به اصول ب( گسترش آزادی
های ادیسترش آزقوانین و مقررات مربوط و مجازات سلب کنندگان آزادی با صدور احکام قضایی، بدون شک موجبات گ

 مشروع را فراهم می آورد.

                                                           
 و ... آمده است. 156و  57ـ پیش بینی قانون اساسی در ارتباط با استقالل این قوه بخصوص در اصول  1
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 و...،(: 156، اصل 5و  4و  3و  1. وظایف قوه قضاییه )طبق فرازهای 109

های دادگستری حسب حل و فصل دعاوی و ...، وجود دادگاه 167، 156، 34الف( رسیدگی و صدور حکم؛ مطابق اصول 
گفتیم؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نیز رجوع به  و رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات مردم است و چنانکه

 دادگاه های صالح.

ب( نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ انتظار قانونگذار اجرای صحیح قانون است و به موجب قانون نظارت مذکور از طریق  
 پذیرد:مراجع زیر انجام می

ات باید با صدور حکم مقتضی او را محکوم نمایند ، هرگاه ناقض قانون مشخص شود، قض167و  166( قضات مطابق اصل 1
 )با استناد به قانون و منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر و...(،

 ، در مقام شکلی و...، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را بر عهده دارد.161( دیوان عالی کشور مطابق اصل 2

رسیدگی به شکایات، تظلمات و ...، مردم نسبت به مأمورین، واحدها،  ، صالحیت173( دیوان عدالت اداری بر طبق اصل 3
 آیین نامه ها و مصوبات و دستگاه های دولتی را دارد.

( سازمان بازرسی کل کشور، بر اساس حق نظارتی ایجاد شده که قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح 4
 قوانین در دستگاه های اداری دارا است.

کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین؛ که از طریق ضابطین دادگستری )نیروی انتظامی و ...( و قضات تحقیق،  ج(
 مقدمات تشکیل پرونده قضایی فراهم و پس از رسیدگی و طی مراحل قانونی در صورت ثبوت جرم، حکم صادر می شود،

تأمینی، اصالح مجرمین به طرقی غیر از اعمال مجازات  د( پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین؛ با استفاده از اقدامات
 از طریق اصالح و تربیت افراد جوان، بازآموزی و کارآموزی از تکرار جرم آنان جلوگیری شود.

 ی انتخاب و ... :. جایگاه رئیس قوه قضاییه و نحوه110

های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری ، به منظور انجام مسئولیت157الف( جایگاه و نحوه انتخاب ایشان؛ طبق اصل 
و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس 

 قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قضایی است.

ستعفای عالی ترین مقام قضایی از وظایف و اختیارات رهبری ، نصب و عزل و قبول ا110همچنین مطابق بند ششم از اصل 
ای است. لذا هیچ یک از مقامات قوای دیگر در نصب و عزل رئیس قوه قضاییه نقشی نداشته، بنابراین هیچ قدرت امر و نهی

هم موردی باشد،  در کار ایشان ندارند و استقالل این قوه برقرار است و دارای مصونیت از سؤال و استیضاح هستند و اگر
 گیرد. وزیر دادگستری در مجلس چون دیگر وزرا، مورد سوال و استیضاح قرار می
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ت را استخدام قضا ، آن است که قانونگذار برای حفظ استقالل این قوه،3بند  158از دیگر موارد مدلل استقالل، طبق اصل 
ورد استقالل قضات نیز این امر دخالت داشته باشند، )در م در اختیار رئیس این قوه قرار داده تا دیگر مسئوالن نتوانند در

 رجوع شود(. 164به اصل 

 وظایف اصلی رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: 158ب( اهم وظایف و اختیارات؛ طبق اصل 

 ،156بینی شده در اصل های پیش( ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری )قوه قضاییه( به تناسب مسئولیت1

 لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی ایران، ( تهیه2

ان و مانند اینها، ( استخدام قضات عادل و شایسته نصب و عزل آنها و تغییر محل مأموریتشان و تعیین مشاغل و ترفیع آن3
 از امور اداری طبق قانون.

 ج( سایر وظایف به حسب جایگاه رئیس قوه قضاییه؛

 گهبان،نمسلمان به مجلس شورای اسالمی برای انتخاب جهت عضویت در شورای  ، پیشنهاد حقوقدانان91( طبق اصل 1

 ،، عضویت در شورای موقت رهبری ) به همراه رئیس جمهور و یکی از فقهای شورای نگهبان(111( طبق اصل 2

 ، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام )عضو ثابت(،112( طبق اصل 3

 ریاست جمهوری، ، حضور در مراسم سوگند121( طبق اصل 4

 مسر و فرزندانشان(،ه، رسیدگی به دارایی مقامات عالیه کشور )رهبر، رئیس جمهور، معاونان، وزراء و ...، 142( طبق اصل 5

 ن،: تعیین دو نماینده برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایرا175( طبق اصل 6

 ی امنیت ملی )از اعضای ثابت(،، عضویت در شورای عال176( طبق اصل 7

 ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی )در زمان تشکیل(. 177( طبق اصل 8

* همچنین نصب، عزل و قبول استعفای رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل پس از مشورت با قضات دیوان عالی 
الک کشور که در حکم معاون قوه قضاییه است، کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و ام

ها، ریاست محکمه عالی انتظامی قضات، درخواست اعاده دادرسی آراء قطعی در صورت تشخیص خالف شرع بودن بَیِّن آن
های عمومی، انقالب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، طبق آراء قطعی دادگاه

 (.1385، مصوب بهمن 1اصالحی ق.ت.د.ع.ا 18مربوطه قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در حالت فوق )ماده قوانین 

                                                           
 های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه 1
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 . جایگاه وزیر دادگستری و... :111

ط قوه قضاییه با ، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به رواب160ی انتخابشان؛ مطابق اصل الف( جایگاه و نحوه
ی کند، انتخاب می عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد م قوه مجریه و مقننه را بر

 گردد.

 ب( وظایف اختیارات و چگونگی مسئولیت ها؛ 

، از آنجا که یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری 160( با توجه به قسمت اول اصل 1
( و این لوایح پس از تصویب در هیأت وزیران تقدیم مجلس می شود، وزیر دادگستری 158)طبق اصل اسالمی ایران است 

مسئولیت اخذ الیحه مزبور از قوه قضاییه و تقدیم آن به هیأت وزراء و پس از تصویب هیأت وزراء، الیحه را به مجلس 
ر ارتباط با آن قسمت از الیحه بودجه که در تقدیم می کنند و در مجلس دفاع از آن را بر عهده دارد. همچنین است د

 ارتباط با قوه قضاییه است.

( در صورت تفویض اختیارات از سوی رئیس قوه قضاییه به ایشان، در قسمت دوم اصل مذکور آمده است: رئیس قوه 2
ند، در این صورت قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض ک

وزیر دادگستری نیز دارای همان اختیارات و وظایفی است که در قوانین برای وزراء، به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
 )در وزارتخانه( پیش بینی می شود. به همین سبب:

می تواند هر وقت  پس از این جهت دارای یک رابطۀ سازمانی با رئیس قوه قضاییه خواهد بود و رئیس قوه قضاییه -الف
 که بخواهد اختیارات تفویض شده را لغو و یا از ابتدا تفویض اختیار ننماید،

کند که اگر در قسمت آخر اصل مذکور در صورت تفویض اختیار، همچون دیگر وزراء منطق سازمانی ایجاب می -ب
رسد قانونگذار یه نیز چنین باشد. بنظر میدر برابر رئیس جمهور و مجلس دارای مسئولیت می شود، در برابر رئیس قوه قضای

توانند کنترل بر جریان اساسی چون اختیار )تفویض اختیار( را به رئیس قوه قضاییه داده، ایشان نیز با برقراری یا لغو آن می
 امور و ...، داشته باشند.

 ی انتخاب و ... :( جایگاه قضات، نحوه112

 شود،طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می؛ صفات و شرایط قاضی 163الف( طبق اصل

؛ استخدام قضات عادل و شایسته، نصب و عزل آنان، تغییر محل مأموریتشان، تعیین مشاغل و 158از اصل  3ب( طبق بند 
 ترفیع آنان و مانند اینها،از وظایف رئیس قوه قضاییه است،

توان از مقامی که شاغل در آن است، بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلفی که موجب ؛ قاضی را نمی164ج( طبق اصل 
انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد، یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. مگر به اقتضای 
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با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال مصلحت جامعه، با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت 
 گیرد، کند، صورت میای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میدوره

؛ احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده 1661د( طبق اصل 
 است،

ستناد به منابع ااست کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با  ؛ قاضی موظف167طبق اصل ( ه 
ل یا تعارض قوانین تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمامعتبر اسالمی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

 مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد،

ا قوانین و مقررات قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف ب؛ 170و( طبق اصل 
قررات را از ماسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه 

 دیوان عدالت اداری تقاضا کند،

ورد خاص، ضرر ر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر م؛ هر گاه در اث171ز( طبق اصل 
ارت به مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، طبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خس

 وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. 

 های قوه قضاییه:ناهم سازما .113

سالمی تشکیل اهای دادگستری است که باید طبق موازین ؛ عملکرد قوه قضاییه به وسیله دادگاه159و  61الف( طبق اصل 
 شوند و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجراء عدالت و اقامه حدود الهی بپردازند،

یه قضایی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رو ؛ دیوان عالی کشور به منظور161ب( طبق اصل 
کند، تشکیل  هایی که طبق قانون به آن محول می شود، بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میانجام مسئولیت

 شود،می

ری، شهربانی، رتش، ژاندارم؛ برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ا172ج( طبق اصل 
ا جرائمی که در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد و به جرائم عمومی آنان و ی

ز قوه اهای نظامی بخشی شود. دادستانی و دادگاهمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می
 ل مربوط به این قوه هستند،قضاییه کشور و مشمول اصو

ا آیین نامه ؛ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحد ها ی173د( طبق اصل 
 گردد،یمهای دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس 

                                                           
هیچ فصل یا ترک فعلی به استناد قانونی که »نیز تأکید شده :  169نمی شود و لذا به این امر در اصل باید توجه داشت که اصوالً قانون عطف به ماسبق ـ  1

 «.بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود
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های ستگاهحق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در د؛ بر اساس 174هـ( طبق اصل 
 گردد،اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می

ه مربوط ق کحو( سازمان ثبت اسناد و امالک کشور؛ از آن جا که در مسئله حق و حقوق دو امر مهم است: یکی؛ احقاق 
ر رئیس قوه است به محاکم دادگستری و دیگری تثبیت حق که وظیفه این سازمان است و بخشی از قوه قضاییه و زیر نظ

 قضاییه است،

گاه تعاون و حرفه ها و اقدامات تأمینی؛ این سازمان طبق قانون زیر نظر قوه قضاییه است، به همراه بنز( سازمان زندان
 که دارای مؤسسات کشاورزی، صنعتی، خدماتی و ...، است،آموزی و صنایع زندانیان 

لت است ح( شرکت سهامی روزنامه کشور؛ که دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و کلیه سهامش متعلق به دو
رت اداره می های دولتی و قوانین و مقررات تجاو طبق مفاد اساسنامه آن و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکت

 شود و زیر نظر رئیس قوه قضاییه است.

 :1هایشانهای قوه قضاییه و صالحیت. تجزیه و تحلیلی مختصر نسبت به وظایف شماری از سازمان114

ست. تشکیل و ...(؛ مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری ا 159و  61ها )به موجب اصول الف( دادگاه
 ا منوط به حکم قانون است و به طور کلی بر دو نوع می باشند:دادگاه ها و تعیین صالحیت آن ه

انیت، دادگاه نظامی، های اختصاصی، که به اعتبار ویژگی جرم طرفین و یا متهم ایجاد شده مانند دادگاه ویژه روح( دادگاه1
 دادگاه های انقالب، دیوان عدالت اداری، دادگاه انتظامی قضات،

دگی نمی جرائمی رسیدگی می کنند که در هیچ یک از دادگاه های اختصاصی به آن ها رسیهای عمومی، به ( دادگاه2
 شود. یعنی دارای صالحیت عام هستند.

 و ...(؛ 162و  161ب( دیوان عالی کشور ) به موجب اصول 

 ( نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم،1

 ( ایجاد وحدت رویه قضایی،2

 ه،( مشاوره به رئیس قوه قضایی3

 ( رسیدگی به اتهام رئیس جمهور )شکلی و ماهوی(،4

 ( حل اختالف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری و ... .5

 و ...(:  174ج( سازمان بازرسی کل کشور )اصل 

                                                           
 ، استاد مینا قریب و نیز ر.ک. آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ا.، مهدی نظرپور.2متن درسی حقوق اساسی  1
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و ها های دولتی، شهرداریها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت( بازرسی مستمر؛ همه وزارتخانه1
 شوند،هایی که به نحوی از بودجه دولت منتفع میها، دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی سازمانمؤسسات وابسته به آن

( بازرسی های فوق العاده، حسب االمر مقام رهبری، یا دستور رئیس قوه قضاییه، یا رئیس جمهور، یا رئیس کمیسیون 2
 مجلس شورای اسالمی و ...، 90یا  88اصل 

های انقالب اسالمی و و نهادها ها و سوء جریانات اداری و مالی در مورد وزارتخانهیدگی به موارد تخلف، نارسایی( رس3
 ،... 

 و ...(؛ 173د( دیوان عدالت اداری )اصل 

( رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی و 1
 آن ها و مصوباتشان،مأموران 

ها (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه2
 و ...، 

( رسیدگی به شکایات از قضات و مشموالن قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور و ...، 3
 ی، از حیث تضییع حقوقی و استخدامی.اعم از لشکری و کشور

 و ...: ه
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