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مقدمه:
پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی به منظور فراهم آمدن زمینه های علمی مناسب جهت حاکمیت اسالم در تمامی
شئون مملکت تدوین قانون اساسی به گونه ای مبین بنیادهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی جامعه ایران بر
اساس اصول مکتب و اسالم باشد و رسالت خود را در عینیت بخشیدن به زمینه های ذهنی نهضت وایجاد جامعه ای
مبتنی بر قسط و عدل اسالمی به حد کمال بر عهده گیرد،ضرورت داشت .ملت آگاه علی رغم مخالفتها،کارشکنی ها و
زمزمه های شوم و القائات شیطانی سرسپردگان شرق و غرب در مورد نام مجلس،تعداد نمایندگان زمان تشکیل اصول
الزم جهت تدوین و بسیاری از این گونه ترفندها و و سایل با پیروی از امام با کمال قدرت ایستاد و سرانجام با گزینش
خ برگانی آگاه و متعهد از میان امت ،مجلس خبرگان تحت عنوان مجلس بررسی و قانون اساسی در تاریخ 8552/5/82
با عضویت هفتاد و دو نماینده افتتاح گردید.این مجلس که با عضویت تعداد کثیری از اسالم شناسان و یاران با وفای
امام و امت تشکیل گردید و در مدتی بیش از سه ماه موفق به تدوین و تنظیم قانون اساسی شد .
در این جا به بررسی حقوق و انواع حقوق ،نهاد و انوع نهاد وظایف این نهادها و نقش مردم و رابطه فعلی بین این
عوامل می پردازیم .
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حقوق اساسي
حقوق اساسي از دو بخش
 -8حقوقlaw,legal,rights
 -8اساسیconstitutional

تعريف حقوق
معنی لغوی :دستمزد -امتیازات
معنی اصطالحی :مجموعه قواعد و مقرراتی که به منظور برقراری نظم و عدالت در یك جامعه بر روابط افراد حاکم
است واز ضمانت اجرای دولت برخوردار است.

تعريف حقوق اساسي:
مجموعه قوانینی که روابط افراد با دولت و روابط دستگاههای دولتی را باهم تنظیم می کند .حقوق نهادهای سیاسی
است.

نهاد:
یك مجموعه ای است که متشکل از روابط متقابل ،درهم تنیده وسازمان یافته که معطوف به یك هدف خاص است.
مثل ازدواج

انواع نهاد:
 -8نهاد مدنی یا غیر سیاسی :مثل ازدواج -طالق -بیع که مربوط به افراد می باشد.
 -8نهاد غیر مدنی(سیاسی) :مربوط به افراد نیست و نهادهائی برای کسب قدرت ،حفظ قدرت توزیع قدرت مثل
احزاب ،وزارتخانه ها
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دولت شهرهاي يونان:
در آغاز اجتماعات بشری دولت مرکزی و حکومت مرکزی به شکل امروزی وجود نداشت ومباحث ابتدائی مربوط به
حقوق اساسی در روم باستان و یونان باستان شکل گرفت .مفهوم مرکزی این بحث دولت شهر بود .درآن زمان هر
شهر برای خود دولتی داشت که از مجلسی متشکل از مردان (بردگان زنان در این مجلس پذیرفته نمی شدند) و این
مجلس در مورد امور اساسی زندگی شهری تصمیم گیری می کردند .با توجه به اینکه این مجالس مختص هر شهر
بودند .برای توصیف نحوه اجرای سیاسی در این شهرها از واژه دولت شهر استفاده میشد .بعد از نابودی روم باستان و
یونان باستان ،دوره قرون وسطی آغاز می شود که دراین دوره حاکمیت اسقوف کلیسا آغاز می شود .بعد از قرون
وسطی عصر رنسانس آغاز میشود .ژان ژاك روسو اندیشمند فرانسوی االصل در سال  8768کتاب قرار اجتماعی را
تالیف کرد .اندیشه وی :انسان آزاد بدنیا آمده وحق دارد بطور آزادانه به فعالیتهای مادی ومعنوی بپردازد .از سوی دیگر
انسان یك موجود اجتماعی است وبنابراین برای زندگی در اجتماع باید آزادی خود را محدود کند تا دچار تضاد منافع با
دیگران نشود .بنابراین افراد با حضور در جامعه تن به یك قرارداد اجباری با دیگر افراد جامعه می دهند.براساس این
قرارداد هرکس جواز زندگی در جامعه را به ازاء صرف نظر کردن از بخشی از آزادی هایش کسب می کند.

دو سند مهم براساس نظريه ژان روسو:
 -1اعالمیه استقالل آمریکا در سال 8667
 -8اعالمیه حقوق بشر فرانسه در سال 8621
بعد از این دو سند کم کم قوانین اساسی در کشورها شکل گرفت.

هدف از نگارش قانون اساسي:
 -1تنظیم قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد سیاسی
 -8حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های مردم

منابع حقوق اساسي:
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 -8نوشته شده مکتوب
 -8منابع عرفی
 -5برگرفته از سایر علوم اجتماعی

نوشته شده مكتوب:
الف) قانون اساسی :مجموعه قوانین ومقرراتی که نوع حکومت،وظایف و مسئولیت های قوای سه گانه روابط آنها باهم
وحقوق وآزادی های مردم را مشخص می کند.
ب) قوانین ساختاری :قوانینی که تکمیل کننده متن قانون اساسی بشمار می آید.
ج) قوانین عادی مصوب دستگاههای قانون گذار (مجلس شورا) :این قوانین که برای بهتر فهمیدن قانون اساسی الزم
هستند مثالً هیچ کس را نمیتوان تبعید کرد مگر به حکم قانون
د) اعمال قوه مجریه (هیات دولت ،رئیس جمهور و وزارتخانه)
تصویب نامه ها وتصمیمات هیات دولت و مسئوالن سیاسی کشور
ذ) آراء و تفاسیر دستگاههای نظارت بر قانون اساسی :در هر کشور نهادی برای ارائه تفسیر نهائی از قانون اساسی و
نظارت بر نحوه اجرای آن در نظر گرفته شده که آراءتفاسیر آن از جمله منابع حقوق اساسی است.
ر) مذاکرات مجلس قانون گذاری نظیر سئوال از وزراء و استیضاح آنها
ز) سایر منابع شامل آثار اساتید علم حقوق ،اساسنامه ،مرامنامه احزاب
 -2منابع عرفي :مقصود از منابع عرفی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده تبدیل به عادت شده وترك آنها
موجب آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می شود .بعنوان مثال می توان به انگلستان اشاره کرد که فاقد قانون اساسی
مکتوب است و منابع عرفی بخش اعظم منابع حقوقی این کشور را تشکیل می دهند .این منابع عبارتند از قوانین
پارلمان آئین نامه های دولتی ،اسناد صادر شده توسط مقام سلطنت و رویه های قضائی.
 -3برگرفته از ساير علوم اجتماعي :استفاده از شیوه های سایر علوم اجتماعی مانند علوم آماری ،نظر
سنجی های عمومی ،جمعیت شناسی ،جامعه شناسی و....

نظام هاي حقوقي:
4

 -8نظام کامن الو انگلیس ، common lawحقوق عرفی
 -8مکتوب) حقوق نوشته ( فرانسه ،بلژیك
 -5دینی) ایران(
 -4هند وچین

تعريف دولت:
لغوی :در زبان فارسی به معنای ثروت ،نیکبختی ،پیروزی ،جاه و مقام است.
در زبان عربی به معنای تفسیر و عدم ثبات است.
در زبان انگلیسی به معنای وضعیت ،حالت و ثبات

تعريف اصطالحي:
 -8کشور (جامعه سیاسی) جامعه ملی
 -8قدرت سیاسی (جمع سه قوه)
 -5قوه مجریه
 -4قوه مرکزی
كشور :یعنی جامعه ای که دارای پیوندهای محکم و همبستگی های فرهنگی ،سیاسی تاریخی واجتماعی است.

قدرت سياسي:

جمع سه قوه) جمعیت ،سرزمین ،حاکمیت ،حکومت(

جمعيت :عامل انسانی تشکیل دولت بوده وعبارت از افرادی که از پیوندهای عمیق و همبستگی گسترده فرهنگی
اقتصادی واجتماعی برخوردارند .بنابراین هر توده انسانی ملت و جمعیت خوانده نمی شود.
سرزمين :عامل مادی تشکیل دهنده دولت بوده و مکانی جغرافیائی برای سکونت جمعیت و اعمال حاکمیت دولت
است .طبیعی (رود ،دریاچه) غیر طبیعی (توسط انسان ها مشخص می شود)
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حاكميت :ماهیت حقوقی رابطه دولت با سرزمین را مشخص می کند .حاکمیت اراده ای است که فوق همه اراده
های دیگر در جامعه اعمال می شود و هیچ اراده ای بر آن برتر نیست .حاکمیت برای دولت ها زمانی مصداق دارد که
در برابر اعمال اراده و اجرای اقتدارشان با مانعی مواجه نشود.

حاكميت شامل:
 -1حاكميت بيروني :استقالل و عدم وابستگي كشورها به كشور ديگر
 -2حاكميت دروني :برتري دولت بر سايه اعضاي جامعه شامل احزاب ،گروه ها و مردم
منشاء حاكميت :منظور از منشاء حاكميت آن است كه برچه مبناء وعللي فرد يا افرادي اجازه و امكان
اعمال حاكميت برهمگان را پيدا مي كند.

دو نظريه منشاءحاكميت:
 -1نظريه حاكميت الهي) خدا(
 -2نظريه حاكميت غير الهي) مردم(
حكومت :قدرت سیاسی سازمان یافته ای است که بر جمعیت یك سرزمین اعمال حاکمیت می کند.

دو عامل متمایز كننده دولت از سایر گروه هاي اجتماعی:
 -8تکامل سازمانی دولت
 -8وسعت روابط و همبستگی های اجتماعی

تكامل سازماني دولت:
 سیستم کار میان فرمانروایان در هر  3قوه ونهادها وسازمان های دیگر وجود سیستم پیشرفته ضمانت اجراء،الزام به اجرای قوانین و اجرای مجازات در صورت تخلف -استفاده انحصاری از قوه مجریه
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وسعت روابط و همبستگي هاي اجتماعي:
در صورت تعارض میان منافع دولت با گروه های اجتماعی دیگر منافع دولت به دلیل همبستگی های اجتماعی
گسترده بر منافع سایر گروه ها ترجیح داده می شود و این امر مانع جدا شدن و پراکندگی

گروه های اجتماعی می

شود.

قوه

مجريه :رئیس جمهور ،وزراء ،اجزای قوانین مصوب مجلس

قوه

مركزي :براساس حقوق اداری دو قوه برای اداره کشور وجود دارد .قوه مرکزی و قوای محلی قوه مرکزی

متشکل از سازمانهای اداری ومقامات اداره کننده آنهاست .قوای محلی شوراها هستند که به وسیله مردم انتخاب می
شوند.

مشروعيت:
معناي فقهي= منطبق بر شرع بودن -شرعی بودن
معناي سياسي= حقانی بودن -برحق بودن
معناي اصطالحي= باور اکثریت و تلقی اکثر اعضاء جامعه در مورد شایستگی قدرت برتر سیاسی یعنی اکثریت مردم
اقدامات قدرت برتر سیاسی را بر حق و قانونی بدانند.

شخصيت حقوقي دولت:
هر دولت متشکل از نهادها وسازمانهائی است که سهمی در شکل گیری شخصیت آن دارد .این نهادها و سازمانها در
گذر زمان تغییر می کنند ولی اصل شخصیت دولت تغییر نکرده و ثابت باقی می ماند البته این شخصیت با توجه به
شرایط سیاسی و اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد.

اشكال دولت
 -1ساده (بسيط)
 .aتك ساخت (ابتدائی)
 .bوحدت انضمامی
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 .cمنطقه گرا
 -2مركب
 .aاتحاد شخصی
 .bاتحادحقیقی
 .cاتفاق دول (کنفدراسیون)
 .dفدراسیون دولت ها (دولت متحد فدرال)

تك

ساخت :دارای یك پایتخت یا مرکز است و کل کشور تحت نظارت آن کنترل می شود .این نوع دولت ها

دارای قانون اساسی واحد و قوانین عادی واحد هستند /مثل ایران .اکثر کشورهای دنیا به این شیوه اداره میشوند.

وحدت انضمامي:

قوه قانون گذاری در کشور واحد است اما برخی مناطق صالحیت برخورداری از قواعد

متفاوت را دارند .البته به شرطی که به وحدت اداره سیاسی کشور لطمه وارد نکند مثل انگلستان

منطقه گرا:

این دولتها دارای نوعی خودگردانی منطقه ای هستند .تشکیل این دولتها راه حلی است که برخی

کشورها برای اداره سیاسی مناطق ناهمگون خود بکار گرفتهاند .این ناهمگونی ناشی از تفاوت های قومی ،زبانی،
مذهبی و غیره است .به عنوان مثال کردهای شمال عراق دارای خودمختاری منطقه ای هستند .البته قوانین محلی
مناطق خود مختار نباید با قوانین وضع شده توسط دولت مرکزی مغایرت داشته باشد.

دولت

مركب :دولتی است که از اتحاد و اجتماع چند دولت به منظور تامین اهداف سیاسی ،امنیتی ایدئولوژی

سیاسی به وجود می آید وبخشی از حاکمیت سیاسی هر دولت به سازمان مشترکی واگذار
دولت مرکب را اداره کند.

ويژگي هاي دولت مركب:
 -8بقای شخصیت حقوقی دولت های عضو
 -8بقای حاکمیت دولت های عضو
 -5واگذاری تمام یا بخشی از حاکمیت خارجی کشورهای عضو به سازمان مشترك
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میشود تا آن سازمان

اتحاد شخصي:

دو دولت مستقل به هم پیوسته وبا روء سای کشورهای متفاوت و برخوردار شدن از رئیس

کشور واحد ،این نوع اتحاد معموالً پس از چند سال متالشی می شود.

اتحاد

حقيقي :عالوه بر اینکه یك اداره کننده واحد در کشورها حاکم می شود ،سازمان یا سازمانهای مشترکی

نیز برای اداره کشورها تاسیس می شود.

اتفاق دول:
ويژگي ها:
 -8دولت های متحد بصورت مستقل و خدمختار عمل می کنند و به صورت شخصیت مستقل هستند.
 -8دولت های عضو ضمن حفظ استقالل داخلی وخارجی بخشی از اقتدار خود را به سازمانی مشترك واگذار می
کنند.
 -5این الحاد در مقایسه با فدرال اتحاد بادوامی محسوب نمی شود.
 -4دولت های عضو مجبور به اطالعت از سازمان مشترك نیستند.

دولت فدرال:
ويژگي ها:
 -8متشکل از تعدادی دولت دارای خود مختاری است.
 -8این دولت ها از حق حاکمیت خارجی برخوردار نیستند .یعنی اتحاد آنها در زمینه اطالعات عمومی است نه
مسائل بین المللی.
 -5دو اصل مهم حاکم بر دول فدرال
دو اصل مهم حاكم بر دول فدرال
الف) اصل خودمختاري :يعني دولت هاي عضو در خصوص قوميت -زبان -مذهب و آداب ورسوم در
قلمرو خود استقالل داشته باشند.
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ب) اصل مشاركت :دول عضو براي حضور در نهادهاي فدرال قانون گذار و اجرائي حق برخورداري از
نماينده را دارند واز اين طريق در تصميم گيري در مورد امور سياسي ،قلمرو ،جمعيت و  ...مشاركت
ميكنند.
 -4بر شهروندان دولت فدرال دو نظام حقوقي حكمفرماست.
الف) نظام حقوقي همان ايالت
ب) نظام فدرال كه در دولت مركزي از طريق پارلمان و ..برگزار مي شود.

تفاوت دولت فدرال و كنفدراسيون
 -8کنفدراسیون معموال میان چند دولت شکل می گیرد اما دولت فدرال توسط قانون اساسی تشکیل میشود.
 -8اعضاءکنفدراسیون شخصیت حقوقی بین المللی خود را حفظ می کنند برخالف فدراسیون
 -5کنفدراسیون دارای سازمان مشترك بین دول عضو است ولی فدراسیون دولت مشترك بین چند دول است.
 -4دول عضو کنفدراسیون حق خروج از آن را دارند برخالف دولت فدرال

منشاء حاكميت سياسي:
 -8نظریه حاکمیت الهی (تئوکراسی)
 -8نظریه حاکمیت غیر الهی (دموکراسی)
 -5نظریه حاکمیت الهی وغیر الهی

نظريه حاكميت

الهي :طبق این نظریه هرجا قدرتی می بینیم از آن خداست و منشاء قدرت سیاسی خداوند

است.

نظريه حاكميت غير الهي:

طبق این نظریه مشاء قدرت سیاسی از آن غیر خداست بعنوان مثال گفته

میشود منشاء قدرت سیاسی مردم هستند.
11

نظريه تركيبي الهي وغير الهي:

یعنی طبق این نظریه منشاء قدرت سیاسی ترکیبی از خداوند و مردم

است.

انواع نظريه تئوكراسي
 -1حكمراني خدا
 -2حكمراني نماينده ي برگزيده خدا
 -3حكمراني براساس مشيت وخواست و اراده ي خدا

حكمراني

خدا:وضع قانون ،اجرای قانون ورسیدگی به اختالفات برعهده یك نفر است واو همان خداوند است.

حكمراني نماينده ي برگزيده

خدا :با ظهور پیامبران شکل گرفت و براساس آن حکمرانی از آن

نماینده برگزیده خداست.

حكمراني براساس مشيت وخواست

خدا :دربرخی از کشورهای مسیحی که براساس اصول

دموکراسی اداره میشود.اراده مردم درعرض اراده خداوند دانسته می شود یعنی حکمرانی که منتخب مردم است
براساس مشیت واراده خداوند ودر عرض اراده خدا انتخاب می شود .مثل ایتالیا

نظريه دموكراسي demos cratos :حكومت مردم
انواع دموكراسي:
 -1حاكميت مردمي
 -2حاكميت ملي
برطبق نظریه حاکمیت مردمی تك تك مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند درحالی که برطبق نظریه حاکمیت ملی
اکثریت مردم حکومت دارند .زمانیکه نظریه حاکمیت ملی موجب شکل گیری حکومت هائی مانند آلمان نازی شد
وجنگ جهانی دوم به وقوع پیوست نظریه حاکمیت مردمی ارائه شد.

تفاوت حاكميت ملي وحاكميت مردمي:
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 -8درحاکمیت مردمی رای دادن یك حق ارادی وآزادانه است .چون حق حاکمیت به تك تك افراد جامعه داده
شده اما در حاکمیت ملی رای دادن یك وظیفه ملی است که فرد به واسطه آن اراده عمومی را ابراز می کند.
 -8در حاکمیت مردمی مشارکت گسترده افراد جامعه در امور سیاسی امر مطلوبی است زیرا افزایش مشارکت
مردم باعث تقویت حاکمیت می شود .اما در حاکمیت ملی مشارکت در امور سیاسی با هدف انتخاب حاکمانی
خاص ومعین صورت می گیرد.
 -5در حاکمیت مردمی اعمال حاکمیت از طریق دموکراسی مستقیم یا غیر مستقیم صورت می گیرد یعنی از
طریق برگزاری همه پرسی یا رای دادن برای انتخاب نمایندگان .اما در حاکمیت ملی از دموکراسی مستقیم
خبری نیست یعنی رفراندوم برگزار نمی شود وتنها برای انتخاب نمایندگان رای گیری میشود.
 -4درحاکمیت مردمی قانون مظهر اراده اکثریت بوده ودرپاسخ به نیازهای تك تك افراد جامعه وضع شده .اما در
حاکمیت ملی قانون مظهر اراده ملت است نه تك تك افراد جامعه به عبارت دیگر میتوان قانونی را با ادعای
موافقت با اراده عمومی به افراد جامعه تحمیل کرد.

طريقه اجراي حاكميت
انتخابي (دموكراتيك)
 -1مستقيم
 ابتکارعمومی وتوو عمومی همه پرسی رفراندوم -تائیدعمومی یاپله بیسیت

 -2غير مستقيم
 -3نيمه مستقيم

 -2غير انتخابي (غير دموكراتيك)
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 -1انتخاب مستقيم :یعنی مردم حاکمیت خود را بطور مستقیم و بدون واسطه اعمال می کنند اینکار از طریق
رفراندوم یا همه پرسی انجام میشود.
 -8انتخابی غیر مستقیم :در این حالت اعمال حاکمیت از طریق نمایندگان منتخب مردم صورت

می گیرد.

 -3انتخابي نيمه مستقيم :ترکیبی از دوشیوه باالست واعمال حاکمیت هم از طریق رفراندوم وهم از طریق
نمایندگان انجام میشود.

انواع دموكراتيك مستقيم:
 -8ابتکار عمومی
 -8وتوو عمومی
 -5همه پرسی (رفراندوم)
 -4تائید عمومی یا پله بیسیت
ابتكار عمومي :دراین حالت خود مردم به طور مستقیم پیشنهاد یا پیشنهاداتی را به نمایندگان مجلس ارائه می
دهند واین پیشنهاد توسط نمایندگان بررسی شده ورد یا تائید میگردد.درحال حاضر دموکراسی مستقیم در برخی
ایاالت کشور سوئیس اعمال میشود.
وتوو عمومي :دراین حالت مجلس قانونی را وضع می کند واگر عده زیادی از مردم به آن اعتراض کنند با اینکه
این قانون توسط مجلس به تصویب رسیده از اعتبار ساقط شده و دیگر قانون نخواهد بود .مثل سوئیس
همه پرسي :دوشكل دارد:
 -8برگزاری رفراندوم در قانون اساسی پیش بینی شده است
 -8خود قانون اساسی را برای تصویب به رفراندوم می گذارند.

پله بيسيت يا تائيد عمومي:
یك نوع دعوت به حضور عمومی است .برای تائید فرد یا افراد خاص .دراین حالت حکومت قانون وضع نمیکند و تنها
از عموم برای حضور در اجتماع و تائید یك فرد دعوت می شود مثل انتخابات صدام در سالهای آخر عمرش
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دموكراسي غير مستقيم (نمايندگي)
 -8دموکراسی لیبرال (کشورهای غربی)
 -8دموکراسی مارکسیستی (کشورهای شرقی)
 -5دموکراسی دینی (مردم ساالری دینی)

دموكراسي ليبرال:
مبتنی بر آزادی های فردی است وفرد مادامیکه به آزادی دیگران تجاوز نکرده در این سیستم در انجام امور مربوط به
خود آزاد است.

ويژگي دموكراسي ليبرال:
 -8قدرت سیاسی برپایه اصل حاکمیت مردمی قراردارد.
 -8حکومت ها از طریق انتخابات عمومی وآزاد تعیین نمی شود.
 -5ساختار سیاسی براساس اصل تفکیك قواست یعنی سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه در عرض یکدیگر بوده و هیچ
یك بر دیگری برتری ندارد.
 -4همه احزاب آزادند تا در انتخابات شرکت کنند حتی احزابی که انحرافات اقتصادی و سیاسی دارند.
 -5شهروندان در برابر هیات حاکمه از حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی برخوردارند.

دموكراسي ماركسيستي:
ويژگي ها:
 -8قدرت سیاسی در اختیار حزبی واحد است واز اعمال حاکمیت ملی و مردمی خبری نیست.
 -8انتخابات جنبه عوام فریبانه دارد وبصورت پله بیسیت برگزار میشود.
 -5ساختار سیاسی متمرکز بوده ودر دست مقامات اجرائی محدود است به عنوان مثال در شوروی سابق تمامی مقامات
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست بودند .این کمیته باالترین مرجع حاکمیتی بوده واز اختیارات قانونگذاری اجرائی
وقضائی برخوردار است.
 -4احزاب آزاد وجود نداشتند وحزبی واحد حاکم است.
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 -5حزب افکار عمومی را در جهت مشروعیت بخشیدن به رژیم هدایت نمی کند و افراد در برابر هیات حاکمه از
حقوق آزادی های فردی واجتماعی برخوردار نیست.

دموكراسي

ديني :مبتنی بر دو عنصر مشروعیت ومقبولیت است.

مشروعیت یعنی اینکه حاکمان باید مورد تائید شرع مقدس اسالم باشد .مقبولیت یعنی اینکه مردم باید رضایت خود از
حاکمان را از طریق شرکت در انتخابات همه پرسی و غیره اعالم کنند.

دولت:
 -8مجریه
یك نفره
سلطنتی
موروثی
انتخابی
دیکتاتوری
کالسیك
مدرن
جانشین گزینی
دونفره
دولت چند نفره
دو رکنی) رئیس جمهور – نخست وزیر – هیات وزیران– کابینه(
 -8مقننه
 -5قضائیه

حكومت يك نفره:
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به آن  mongacracyگفته می شود.قوه مجریه توسط یك نفر اداره میشود وبرای این فرد از عناوینی مانند پادشاه،
امیر ،شاه و غیره استفاده میشود .این نوع حکومت براساس شیوه تعیین حکمران به سه دسته تقسیم میشود .حکومت
سلطنتی حکومت دیکتاتوری -حکومت جانشین گزینی

ويژگي ها:
 -8در حکومت سلطنتی یا  monarchyموروثی سلطنت از طریق وراثت منتقل میشود .یعنی پس از فوت مقام
سلطنت وارث او که معموالً پسر وی است جایگزین می شود واگر پسری نداشته باشد دختر او حاکم میشود مثل هلند
 -8در حکومت سلطنتی انتخابی پادشاه به نمایندگی از ملت یا هیاتی از شیوخ بزرگان برای ندت طوالنی یا مادام
العمر انتخاب می شوند .مثل مالزی
حكومت ديكتاتوري:حکومتی است که حاکم در آن از راه فتح و غلبه قدرت را کسب می کند وبا سرکوب و
خفقان حکومت می کند .حکومت دیکتاتوری معموال فاقد مشروعیت است به عنوان مثال آقا محمدخان قاجار از طریق
جنگ و لشگر کشی سرتاسر ایران را فتح کرد وسلسله قاجاریه را تاسیس نمود (کالسیك) در دیکتاتوری های مدرن
اگرچه در ظاهر ویژگی های حکومت های دموکراتیك رعایت می شود اما در عمل قانون رعایت نمیشود وبه حقوق
آزادی های فردی مردم هم احترام گذاشته نمیشود .مثل کشورهای عربی

حكومت جانشين گزيني (cooptation

) :در این حکومت خود حکمران جانشین پس از خود را

انتخاب می کند مثل باکو

حكومت دو

نفره :دونفر با اختیارات برابر وبا رضایت یکدیگر به طور همزمان فرمانروائی می کنند.

ويژگي ها:
 -8میان هردو حکمران برابری کامل وجود دارد و هیچ یك بر دیگری برتری ندارد.
 -8اختیارات هردو نفر مشترك است.
 -5تصمیم گیری ها مشترك بوده وهیچ کدام نمی توانند بدون توافق دیگری تصمیم بگیرند.فرانسه بعد از جنگ
جهانی دوم
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حكومت چند نفره (هيات

مديره) :وقتي شكل مي گيرد كه چند نفر درآن واحد حكومت مي

كنند.
ويژگي ها:
 -8تمامی اعضای هیات مدیره باهم برابرند .هیچ یك بر دیگری برتری ندارد و همه یك حق رای دارند.
 -8تصمیمات بطور جمعی وبا اکثریت آراء اتخاذ می شود.به عنوان مثال در سوئیس مجلس فدرال هر ایالت یا کانتون
اعضای یك شورای فدرال  7نفره را انتخاب می کند و این افراد به مدت چهار سال وظایف اجرائی آن کانتون را بر
عهده دارد .هرسال هم هریك از این  7نفر به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می شوند.
حکومت دو رکنی :در این حکومت قوه مجریه در دست یك رئیس کشور و یك هیات بنام هیات وزیران یا کابینه
است .رژیم های پارلمانی بطور شاخص حکومت دو رکنی را اعمال می کنند.

حكومت پارلماني:

حکومتی است که در آن اعضای هیات وزیران توسط رئیس جمهور کشور برگزیده

میشود.

دولت مقننه
 -8تك مجلسی
 -8دو مجلسی
در قوه مقننه تك مجلسي :اعضای مجلس منتخب مردمند یعنی مردم مستقیماً نمایندگان را انتخاب می کنند تا
به جای آنها اعمال حاکمیت کنند.
در قوه مقننه دو مجلسي :برای تکمیل و دقیق تر کردن قوانین مصوب مجلس اول ،مجلس دومی با شرکت
نخبگان جامعه تشکیل میشود وانتخاب این افراد بصورت موروثی توسط مقامات عالی تر وگاهی بصورت مادام العمر
انجام می شود.

تعريف قانون

اساسي :قانون اساسی مجموعه قواعد ومقررات حاکم بر اساس حکومت ،صالحیت قوای

مملکت ،روابط قدرتهای عمومی ،اصول مهم حقوق و آزادی های فردی را تبیین می کند.
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تمايزات قانون اساسي با ساير قوانين ومقررات
 -8از جهت وضع تصویب :معموال قانون اساسی با تشریفات سنگین تر و بیشتری در مقایسه با قوانین عادی تصویب
میگردد ،اما قوانین عادی فقط از طریق مجلس وضع و تصویب می شود.
 -8از لحاظ شرح وتفسیر :شرح وتفسیر قانون اساسی تابع تشریفات خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی
است حتی مرجع تفسیر این دو دسته از مقررات هم از یکدیگر جدا است به عنوان مثال در ایران تفسیر قانون اساسی
بر عهده شورای نگهبان است .اما مرجع تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است.
 -5از لحاظ لغو تغییر :قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر یا تبدیل می شود و اگر کشوری مسئله
بازنگری وتجدید نظر در قانون اساسی خود را بپذیرد .دراین مورد تشریفات سنگینی را وضع می کند .حال آنکه در
مورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد.
 -4از جهت تبعیت و مطابقت قوانین با یکدیگر :قانون اساسی در راس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشوری قرار
دارد و مقررات پائین تر از آن مثل قوانین عادی احکام و نظام نامه های قوه مجریه نباید به نحوی باشد که قانون
اساسی را نقض کند یا با اصول آن مغایر باشد در صورت تشخیص ،عدم انطباق یا مغایرت قوانین عادی با قانون
اساسی توسط مراجع صالح (مانند شورای نگهبان در ایران) آن دسته از قوانین از درجه اعتبار ساقط می شود.

ويژگي هاي الزم قانون اساسي:
 -8منطبق با اصول ومبانی اعتقادی جامعه باشد.
 -8ابتکاری و غیر تقلیدی باشد.
 -5حکمی باشد و به جزئیات نپردازد.
 -4وضوح وقاطعیت داشته باشد.
 -5عدم تعارض بین اصول قانون اساسی
 -7نظم و ترتیب منطقی اصول قانون اساسی
 -6اصول قانون اساسی قابلیت اجراء داشته باشد.
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اقسام قانون اساسي:
 -8قانون اساسی مدون و غیر مدون
 -8قانون اساسی انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر
 -5قانون اساسی تك متنی و چند متنی
 -4قانون اساسی دارای اصول با ارزش واحد و متفاوت
 -1قانون اساسي مدون وغير مدون :در قانون اساسی مدون اصول و قواعد سازمان سیاسی دولت در
سندی بنام قانون اساسی از طرف مقام صالحیت دار نوشته شده و به صورت مجموع های حاوی تعدادی اصول در
دسترس است اما در قانون اساسی غیر مدون سازمان ؛دولت مبتنی بر عرف عادات و سنت هاست .به عنوان مثال در
انگلستان برخی قواعد سیاسی بر اساس قانون نوشته شده معین شده است مانند قانون پارلمان اما در بقیه موارد
براساس سنت ها و عرف عمل می شود بدون آنکه قانونی تدوین شده باشد.
 -2قانون اساسي انعطاف پذير و انعطاف ناپذير :اگر مقررات قانون اساسی هیچ گونه برتری بر
قوانین عادی نداشته باشد وارزش حقوقی هر دو دسته از مقرات اساسی و عادی در یك سطح باشد این نوع قانون
اساسی قانون اساسی نرم و انعطاف پذیر نامیده می شود.در این سیستم قانون گذار عادی می تواند به سادگی با وضع
یك قانون عادی قانون اساسی کشور را تغییر دهد یا هرکدام از مقررات آن را نسخ کند یا اجرای هریك از آنها را
متوقف سازد بنابراین نوع قانون اساسی چندان موفقیتی برای محدود کردن قدرت و اقتدار زمانداران نخواهد داشت ،اما
اگر قانون اساسی قوانین عادی برتری داشته باشد و تصویب آن با تشریفات سنگین صورت پذیرد .این نوع قانون
اساسی انعطاف ناپذیر خواهد بود .در این سیستم مجلس صالحیت تغییر یا تجدید نظر در قانون اساسی را ندارد
ونمیتواند با وضع قوانین ومقررات مغایر با قانون اساسی اجرای آن را متوقف یا محدود کند.
 -3قانون اساسي تك متني و چند متني :اگر قانون اساسی مشتمل بر یك سند باشد (شامل) به آن
قانون اساسی تك متنی گفته میشود مانند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اما اگر قانون اساسی یك کشور را
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چند متن مستقل و مجزا از هم تشکیل دهند قانون اساسی چند متنی خواهد بود مانند قانون اساسی مشروطیت که دو
متنی بود و شامل یك متن اساسی شامل  58اصل و یك متن متمم دارای  807اصل بود.
 -4قانون اساسي داراي اصول با ارزش واحد و متفاوت :اگر تمام مواد واصول قانون اساسی
دارای ارزش واحدی داشته باشند وهیچ یك نسبت به دیگری برتری یا اهمیت بیشتری نداشته باشد به آن قانون
اساسی دارای اصول باارزش واحد می گویند .در حالت دوم به برخی از اصول قانون اساسی توجه بیشتری شده و این
اصول اهمیت اعتبار باالتری دارند میزان اهمیت برخی از این اصول تا بدان حد باالست که در قانون اساسی تشریح
شده،تغییر اصالح وبازنگری آنها به هیچ وجه ممکن نیست به عنوان مثال در اصل 877قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران گفته شده اسالمی بودن نظام جمهوری ،بودن حکومت ،والیت امر ،امامت امت ،اداره امور کشور با اتکاء
آراء عمومی و دین ،مذهب رسمی کشور تغییر ناپذیر است.

محتوي قانون اساسي
 -8مقدمه :شامل اهداف و آرمانهاست که الهام بخش قانون گذار عادی در مجلس است و هدف آن اعالم ایدئولوژی
و فلسفه سیاسی دولت و برداشت او از جامعه انسانی و حقوق آزادی هایش است.
 -8بدنه قانون اساسی :شامل احکام حقوقی دارای ضمانت اجراست و هدف آن تعیین ومیان قواعد کلی سازمان
سیاسی سه قوه ،نحوه اجرای قواعد و روش پیاده شدن آنهاست که از  84فصل شامل  877اصل تشکیل شده است.
 -5موخره قانون اساسی :شامل آیات و روایات است و به عنوان بخشی از مبانی قانون اساسی در متون اسالمی
(قرآن ،حدیث) تلقی میشود .این قسمت بیانگر مشروعیت احکام ومقررات است که در نسخه های جدید قانون اساسی
درج نمی شود.

اصول كلي قانون اساسي:

در بین اصول کلی قانون اساسی دو محور عمده قابل شناسائی است:

 -8اسالمیت نظام
 -8جمهوریت نظام
جمهوریت بیانگر شکل نظام است و اسالمیت نشانگر محتوی آن می باشد.
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اسالميت نظام :منظور از اسالمی بودن نظام سیاسی ایران آن است که محتوی حکومت بر مبنای دین اسالم
شكل مي گيرد.
دو راه تامين اسالميت نظام سياسي عبارتند از:
 -8وضع قوانین ومقررات بر مبنای اسالم که این امر بر طبق اصل  4قانون اساسی غیر قابل تغییر است.
 -8اجراء و پیاده کردن قوانین اسالمی به دست فردی که خداوند او را به عنوان ولی تعیین نموده است .این فرد بر
طبق اصل  5قانون اساسی فقیه عادل و با تقوی؛ آگاه به زمان ،شجاع  ،مدیر ومدبر است که بر طبق اصل  806قانون
اساسی عهده دار والیت امر میگردد.

جمهوريت نظام:
الف) منظور از جمهوری بودن نظام سیاسی ایران آن است که جانشینی ریاست کشور یك انتخابی بوده و امور کشور
متکی به آرای عمومی باشد.
ب) رهبر کشور در برابر قانون با سایر افراد مساوی است.
ج) رهبر رئیس جمهور وسایر مسئوالن عالی رتبه کشور دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی هستند.

ويژگي هاي بنيادين نظام جمهوري اسالمي:
 -8حاکمیت خدا
 -8حاکمیت مردم
حاكميت خدا :در نظام سیاسی ایران منبع مشروعیت نظام خداست و حق حاکمیت به او اختصاص دارد .برای
اینکه حاکمیت خدا در جامعه اعمال شود:
اوالً باید قوانین اسالمی باشد
ثانیاً حاکم ومجری قانون هم با تائید خدا انتخاب شود.
حاكميت مردم :حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی است .بدین معنی که مردم حاکمیت خود را از خدا می
گیرند .حاکمیت مردم در دو مرحله به شرح ذیل محقق می شود:
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 -1درمرحله وضع قانون :از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،شرکت در همه پرسی ،شرکت در
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و انتخاب اعضای آن
 -2مرحله اجراي قانون :از طریق انتخاب و عزل رهبری (بطور غیر مستقیم واز طریق منتخبان خود در مجلس
خبرگان رهبری) و از طریق انتخاب رئیس جمهور


ويژگي هاي شكلي نظام جمهوري اسالمي ايران:
 -8خط وزبان
 -8تاریخ و پرچم
خط و زبان :براساس اصل  85قانون اساسی زبان وخط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است ولی استفاده از
زبان های محلی و قومی در مطبوعات رسانه های گروهی وتدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد
است .همچنین به موجب اصل  87قانون اساسی از آنجائیکه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات
فارسی کامالً با آن آمیخته است .این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کالس ها و در همه
رشته ها تدریس شود.
تاريخ وپرچم :مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسالم است .تاریخ هجری شمسی و قمری هر دو معتبر
است .اما مبنای کار ادارات دولتی تاریخ هجری شمسی است .پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز ،سفید و سرخ با
عالمت مخصوص جمهوری اسالمی و شعار اهلل اکبر است.

تعيين رهبر:
 مرحله اول (دارا بودن شرایط و صفات رهبری) oشرایط و صفات دینی
 oشرایط و صفات سیاسی
 -مرحله دوم (انتخاب و عزل رهبری)
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برای تعیین رهبر دو مرحله وجود دارد.مرحله اول دارابودن شرایط و صفات رهبری و مرحله دوم انتخاب و عزل
رهبری .بر طبق دو اصل  5و  801قانون اساسی شرایط و صفات رهبری در نظام جمهوری اسالمی به دو بخش
تقسیم می شود:

الف) شرايط وصفات ديني كه عبارتند از:
 -8صالحیت علمی الزم برای فتوا دادن در حوزه های مختلف فقهی
 -8عدالت و تقوی الزم برای رهبری امت اسالم

ب) شرايط وصفات سياسي:
 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی مدبر بودن شجاعت -مدیریت وقدرت کافی برای رهبری

انتخاب و عزل رهبري
بر اساس اصل  806قانون اساسی رهبری از طریق خبرگان منتخب مردم انتخاب می شود .ابتدا خبرگان درباره همه
فقهای واجد شرایط ذکر شده در اصول  5و  801بررسی و مشورت میکنند ،در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری
شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد برای انتخاب بر دیگران مقدم است و اگر از این لحاظ واجدین
شرایط همسطح باشند به مالك های دیگری توجه می شود که عبارتند
از:
برجستگی های خاص در یکی از صفات و شرایط رهبری مثالً یکی ار فقها از بقیه عادل تر یا شجاع تر باشد یا قدرت
مدیریت بیشتری داشته باشد و اگر هیچ یکی از این مالك ها قابل اعمال نبود واز این جهات تقدم و برتری وجود
نداشت مجلس خبرگان رهبری یکی از فقها را انتخاب و معرفی می کند.

وظايف و اختيارات رهبري:
 -1وظایف و اختیارات در ارتباط با مجموعه نظام
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 -8وظایف واختیارات در ارتباط با قوای سه گانه
 -5وظایف و اختیارات درباره نهادهای قانونی مندرج در قانون اساسی

وظايف و اختيارات در ارتباط با مجموعه نظام:
تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه
حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظايف واختيارات در ارتباط با قواي سه گانه
امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا
رای مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت رئیس جمهور
موافقت با استعفای رئیس جمهور
موافقت با جانشینی معاون اول رئیس جمهور به جای وی در صورت فوت ،عزل استعفاء ،غیبت ،بیماری بیش از دو ماه
رئیس جمهور
فرماندهی کل نیروهای مسلح
اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها
تعیین دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی و تائید مصوبات آن شورا جهت اجراء.
عزل و نصب و قبول استعفاء مقامات (رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح -فرمانده کل سپاه -فرماندهان عالی
نیروهای نظامی و انتظامی)
فرمان همه پرسی
نصب و عزل وقبول استعفاء فقهای شورای نگهبان
نصب وعزل و قبول استعفاء عالی ترین مقام قوه قضائیه.
عفو وتخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
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وظايف و اختيارات درباره نهادهاي قانوني مندرج در قانون اساسي
دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام وتعیین اعضای ثابت و متغییر آن
ارجاع امور مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام وتائید مقررات مربوط به آن
پیشنهاد اصالح یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
نظام
تعیین  80عضو شورای بازنگری قانون اساسی
عزل ونصب وقبول و استعفاء رئیس سازمان صدا وسیما.

شوراي موقت رهبري
شورای موقت رهبری بعد از اصالحات قانون اساسی در نظر گرفته شد و نهادی است که به صورت موقت و بدالیل
خاص بر طبق اصل  888وظایف رهبری را برعهده می گیرد.


داليل تشكيل شوراي موقت رهبري
فوت رهبر
کناره گیری رهبر
عزل رهبر
بیماری رهبر
هرحادثه ای که موجب شود رهبری به طور موقت از ایفاء وظایف خود ناتوان شود.

اعضاي شوراي موقت رهبري
این اعضاء عبارتند از :رئیس جمهور -رئیس قوه قضائیه -یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص
مصلحت نظام درصورتیکه در مدت تصدی شورای مزبور یکی از افراد فوق به هر دلیل نتواند وظیفه اش راانجام دهد
فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب میگردد.

وظايف شوراي موقت رهبري
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شورای مذ کور همه وظایف رهبری را به طور موقت برعهده می گیرد اما در مورد وظایف زیر پس از تصویب سه
چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
تعییین سیاست های کلی نظام
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
فرمان همه پرسی
اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها
عزل رئیس جمهور
نصب وعزل و قبول استعفاء رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح  -فرمانده کل سپاه -فرماندهان عالی نیروهای
نظامی وانتظامی

مدت تصدي شوراي موقت رهبري
مدت تصدی شورای مزبور تا تعیین و معرفی رهبر جدید خواهد بود .البته در صورتیکه شورای مذکور به دلیل بیماری
رهبر یا حادثه ای که رهبر را موقتاً از ایفاء وظایفش ناتوان کند  ،تشکیل گردد.مدت تصدی شورای مذکور تا رفع
بیماری و حادثه خواهد بود.

مجلس خبرگان رهبري
وظایف :
 -8انتخاب رهبر
 -8عزل رهبر
 -5نظارت بر رهبر

انتخاب رهبر:
بر طبق اصل  806قانون اساسی ،مجلس خبرگان رهبری وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارد .درجهت بررسی شرایط و
انتخاب رهبر ،کمیسیونی مرکب از  88نفر عضو اصلی و  4نفر عضو علی البدل در مجلس خبرگان تشکیل میگردد.
وظیفه اصلی این کمیسیون تحقیق درباره همه موارد مربوط به شرایط رهبر (کسانی که در مظان رهبری قرار دارند) و
ارائه نتایج حاصل به هیات رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان رهبری است.
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عزل رهبر:
در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش بینی شده است:
ناتوانی از انجام وظایف رهبری
از دست دادن یکی از شرایط رهبری
کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز

مجلس خبرگان برای اجرای این امر دارای کمیسیونی مرکب از  88نفر عضو اصلی و  4نفر عضو علی البدل است.
بستگان نزدیك سببی و نسبی رهبر نمی توانند عضو این کمیسیون باشند .اگر دو سوم کمیسیون و هیات رئیسه
مجلس خبرگان رهبری به تشکیل اجالس خبرگان برای رسیدگی و عمل به موارد برکناری رهبر رای بدهند اجالس
خبرگان در اولین فرصت تشکیل می شود وپس ا بررسی های الزم رای گیری
انجام میشود.

نظارت بر رهبر:
بر طبق اصل  888قانون اساسی تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط بر عهده
مجلس خبرگان است .مجلس خبرگان برای انجام این وظیفه دارای کمیسیون تحقیق است که عالوه بر رسیدگی به
گزارشات واصله به تشکیالت اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام برای جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر
نامطلوب در تشکیالت نهاد رهبری کمك می نماید.

تهيه و تدوين مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبري
برطبق اصل  802قانون اساسی برای جلوگیری از دخالت دیگران وناممکن کردن اعمال نفوذ بر فرآیند کاری و
تصمیمات حساس مجلس خبرگان ،تهیه و تدوین مقررات و امور مربوط به مجلس خبرگان رهبری بر عهده نمایندگان
همین مجلس گذاشته شده است.
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تعداد و شرايط نمايندگان مجلس خبرگان
تعداد نمایندگان هر استان در مجلس خبرگان یك نفر است ولی با درنظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یك
میلیون نفر جمعیت یك نفر به تعداد نمایندگان آن استان افزوده خواهد شد.

ويژگي هاي خبرگان منتخب مردم
اشتهار به دیانت و شایستگی اخالقی
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی
فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
دارای بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسائل روز
معتقد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران
نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی
مرجع تشخیص واجدان شرایط نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری فقهای شورای نگهبان هستند .فقهای
مزبور برای کسانی که اجتهادشان به طور قطعی مشخص نیست ،اقدام به برگزاری امتحان می کنند و شرایط دیگر را
از طریق تحقیق و تفحص مشخص می کنند .خبرگان رهبری برای  2سال با رای مخفی و مستقیم رای دهندگانی که
به سن  82سال تمام رسیده باشند انتخاب می شوند .مالك انتخاب نمایندگان خبرگان رای اکثریت نسبی شرکت
کنندگان در انتخابات است.

قوه مقننه
شيوه هاي قانون گذاري
 -8شیوه غیر مستقیم تصویب قوانین
 -8شیوه مستقیم تصویب قوانین

شيوه غير مستقيم تصويب قوانين
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نمایندگان مجلس که منتخب مردم هستند قوانینی را تصویب کرده و پس از تائید شورای نگهبان جهت اجراء به قوای
مجریه و قضائیه ابالغ می کنند .تصوب قوانین آزمایشی در کمیسیون های مجلس یا تصویب دائمی اساسنامه سازمان
ها ،شرکتها موسسات دولتی یا وابسته به دولت که با اجازه مجلس در دولت تصویب میشود ،از این نوع قوانین است.

شيوه مستقيم تصويب قوانين
در مسایل بسیار مهم ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بگیرد.
اینکار:
اوالً باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی برسد.
ثانیاً شورای نگهبان آنرا تائید کند.
ثالثاً فرمان اجرای همه پرسی از سوی رهبری صادر شود.

اركان قوه مقننه:
 -8مجلس شورای اسالمی
 -8شورای نگهبان قانون اساسی

مجلس شوراي اسالمي
تعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی ثابت نیست و هر  80سال یکبار با در نظر گرفتن عوامل مختلف حداکثر تا
بیست نماینده به تعداد نمایندگان اضافه میشود .تعداد نمایندگان در سال  8562به  810نفر رسید .این افزایش شامل
نمایندگان اقلیت های مذهبی که  5نفر هستند (یك نماینده برای یهودیان -یك نماینده برای زرتشتیان و سه نماینده
برای مسیحیان) نمیشود.

شوراي نگهبان قانون اساسي
متشکل از  88عضو است که شامل  7نفر فقیه عادل و  7نفر حقوقدان مسلمان می باشد مجلس شورای اسالمی بدون
وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب  7نفر حقوقدان عضو
شورای نگهبان

29

منابع :
http://www.nashreedalat.

بانك مقاالت حقوقی نشر عدالت
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