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حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت ،یکی از حقوق و آزادیهای بنیادین بشرر اسرت کره
میباشد .بهدلیر گسرتردگی سررزمین و
اعمال آن تنها از طریق مردمساالری امکانپذیر 
جمعیت ،تخصصی و پیچیدهتر شدن مسائ و مقتضیات و در نتیجه عدم توانایی مرردم در
امور عمومی و امثال آن ،مردمساالریها از شک کالسیک خود تغییر مدل داده و به شک
دموکراسیهای غیرمستقیم یا مبتنیبر نمایندگی درآمدهاند .با اینحال ،با تحوالت بعدی و
بهویژه پیشرفت تکنولوژی در حوزهی ارتباطات از یرکطرر  ،و عردم اعتمراد مرردم بره
نمایندگانی که از راه انتخابات برمیگزینند از طر دیگر ،عدهای بر این اعتقاد شدهاند که
حضور مستقیم مردم میتواند بهعنوان مناسبترین راهکار برای ح معضالت و مشکالت
بهکار گرفته شود.
موجود در کشور و تسریع فرایند گذار به مردمساالری 
اندیشمندانی مانند روسو و مرارک بره دموکراسری مسرتقیم معتقرد هسرتند .روسرو،
برخال هابز و الک ،معتقد اسرت انسران در وضرع طبیعری بررای رسریدن بره کمرال و
شکوفانمودن استعدادهای خود ،الزم است اختیار خرودش را بره دسرت گیررد و برر خرود
حکومت کند؛ بههمین دلی  ،وی میگوید حاکمیرت را نمریتروان نماینردگی نمرود ،زیررا
وکالی مردم نمایندگان آنها نبوده و نمیتوانند باشند؛ آنها فقط کارگزاران مردم هستند.
مردم انگلستان عقیده دارند که آزادند؛ این اشرتباه بزرگری اسرت .آنهرا فقرط در جریران
انتخاب نمایندگان پارلمان آزادند و بهمحض آنکه اعضای پارلمان انتخاب شدند ،مردم به
بردگی کشیده میشوند (هلد ،0696 ،ص .)63-69اعتقراد بره حضرور مسرتقیم در اندیشرهی
مارک نیز متبلور شده است .به اعتقاد وی ،تکام آزاد همگان در گرو تکام آزاد هر یک
از آنهاسررت و الزمررهی آزادی نیررز ،برابررری کامر سیاسرری و اقتصررادی و لررزوم ایجرراد
ساختارهای مشارکت مستقیم و مسرتمر در سرحوم مختلری حیرات اجتمراعی ،سیاسری و
اقتصادی است؛ این مهم ،بهدنبال ساختارهای مشارکت همگانی و در فرایند تصمیمگیری
مستقیم بهوجود میآید (مکفرسون ،0633 ،ص.)03
بنابراین ،یکی از مهمترین شاخصههای دموکراسی ،مشارکتدادن هرچه بیشتر مردم
در صورتبندی قدرت و امور عمومی است .مشارکت مردم در قرانونگرذاری ،عرالیتررین
جلوهی حرق حاکمیرت مرردم در تعیرین سرنوشرت زنردگی سیاسری و اجتمراعی اسرت و

بدانمعناست که مردم مستقیماً بهعنوان مرجع وضع قانون اقدام نمایند .امرروزه ایرن نرو

مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمسرتقیم و واگرذاری حرق مزبرور بره نماینردگان

1. Legislative Referendum.
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منتخب مردم در مجال قانونگذاری و براسرا اصر تککیرک قروا عمردتاً برهصرورت
غیرمستقیم و توسط قوهی مقننه اعمال میشود .معالوصری هنروز هرم امکران مشرارکت
مستقیم مردم در این فرایند از طریق همهپرسی و شیوههای مشابه آن ،البتره بره صرورت
فرعی و استثنایی وجود دارد (رستمی ،0637 ،ص.)076-030
همهپرسی از جمله فنون حقوقی مراجعه مستقیم به آرای مردم است .همهپرسی یعنی
رجو به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها دربارهی لزوم یا عردم لرزوم و هرمچنرین
شک و محتوای قاعدهای از قوانین عادی یا اساسی (قاضی شریعت پناهی ،0636 ،ص ،)660یا
مسالهای از مسائ مهم جامعه .بر این اسا  ،همهپرسی به سه شک  :همهپرسی تقنینی،
اساسی و سیاسی تقسیمبندی میشود .موضو بحث این نوشرتار ،تنهرا نرو نخسرت آن،
یعنی «همهپرسی تقنینی» 0است .ب هدلی شباهت همهپرسی به انتخابات ،این ابرزار ماننرد
شمشیر دو لبه است که امکان سوءاستکاده از آن به نکع دولت وجود دارد؛ لرذا ایرن سروال
محرم میشود که معیارهای همهپرسی تقنینی شکا و عادالنه چیست؟ با توجه به اینکه
نه در اسناد بینالمللی و نه در نظام حقوقی ایران ،قواعد و اصول مشخصی در ایرن زمینره
وجود ندارد ،استکاده از تجربیات دیگر کشورها ،راهکار عملی مناسبی برای تحقق بهینهی
این فرایند در نظام حقوقی ایران میتواند باشد .علیرغم پیشبینری موضرو همرهپرسری
اجرایینمرودن آن ،عمرال مرانع اسرتکاده از

نحوهی
تقنینی در نظام حقوقی ایران ،ابهام در 
همهپرسی تقنینی در کشور شده است؛ لذا الزم است تشریکات برگرزاری همرهپرسری ،برا

روشنتر در قانون اساسی یا حداق قوانین عادی مشخص گردد.
جزئیات بیشتر و بهنحو 
در استکاده از تجربیات کشورهای دیگر میبایست در گام نخست ،تمرایز همرهپرسری
تقنینی از سایر موارد مشابه را روشن نمود؛ سپ نظریات محرمشده در باب همرهپرسری
تقنینی را مورد بررسی و تحلی قرار داد و با رویکرد تحبیقی و ذکر تجربیرات نظرامهرای
مختلی ،برمبنای تشریکات و مراح مختلی برگزاری همرهپرسری (کره تراثیر مهمری برر
پیامدهای همهپرسی دارد) ویژگیها و معیارهای یک همهپرسری شرکا و عادالنره را در
مراح مختلی همهپرسی استخراج نمود .در واقع هد آن است ترا ضرمن بررسری ایرن
موارد ،جایگاه همهپرسی در ایران در تحبیق با سایر کشورها معین گردد.
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 .1کلیات
 .1-1مفهومشناسی همهپرسی تقنینی و تفاوت آن با مفاهیم مشابه
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در ادبیات حقوقی ،همهپرسی تقنینری بره فراینردی گکتره مریشرود کره بره مرردم حرق
میدهد تا در مورد موضوعات قانونی معینی که قبالً توسط نهادهرای حراکم
رای مستقیم 
تصویب شده ،ولی الزماالجرا نشده؛ یا پیشنهاد شده ،ولی بره مرحلرهی تصرویب نرسریده
است ،نظر بدهند .بر این اسرا  ،عمومراً نقرش مرردم در همرهپرسری تقنینری بره تاییرد
یا لغو تصمیمات ،همچنرین پرذیرش یرا رد پیشرنهادهای ایرن نهادهرا محردود مریشرود
( .)Lupia & Matsusaka, 2004,464بنابراین ،در همهپرسی تقنینی اگرچه رایدهنردگان در
فرایند قانونگذاری مشارکت دارند ،اما نمیتوانند متن یک الیحه را تغییر دهند؛ آنها تنها
میتوانند پاسخ بلی یا خیر داده و ناگزیر باید متن را پذیرفته یا رد کنند.
در نظامهای مختلی ،همهپرسی تقنینی در دو قالب الزامری و اختیراری متجلری شرده
است .همهپرسی الزامی ،همهپرسیای است که در موارد غیر ارادی و بهموجرب اوضرا و
احوال معین برگزار میشود .در مقابر  ،همرهپرسری اختیراری مرواردی اسرت کره مقررره
الزامآوری برای برگزاری آن وجود ندارد ،بلکه با ارادهی فعاالن سیاسری  -عمومراً قروهی
مقننه یا مجریه  -برگزار میشود (.)Qvortrup,2002,31
در گکتمان حقوق اساسی ،عناوین دیگری نیز محرم میشود که بهدلی امکان رجرو
به آرای عمومی در مورد وضع قانون ،قرابت زیادی با همهپرسری تقنینری دارنرد" .ابتکرار
عام"" ،وتوی مردم" و "گزینشگری" از جملهی این مکاهیماند .با اینحال ،این مکراهیم
از جهات مختلی متکاوت از همهپرسی تقنینی هستند:
الف) ابتکار عام

1

بهمعنای اعحای حق رای مستقیم به رایدهندگان در مورد موضوعاتی است که
ابتکار عام 
توسط شهروندان پیشنهاد شده و نتیجهی آن ممکن است الزامآور یا مشورتی باشد .ابتکار
بهصورت متن جدید مشخصی که عبارتش
عام میتواند بهعنوان طرم کلی تدوین شده ،یا 
خیلی قاب تغییر توسرط مجلر نیسرت ،محررم شرود .در ایرن فراینرد ،نظرر مرردم برر
تصمیمهای نهادهای حاکم پیشی گرفته و حتی در برخی از حوزهها ممکن اسرت قروانین

جدید بدون رضایت مجل تصویب شرود ( .)Bali,2003,1135ابتکرار شرهروندان در طررم
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1. Public Initiative.

پیشنهاد ،نقحهی افتراق این مکهوم از همهپرسی است؛ زیرا در همهپرسی موضو از قبر
از طر مقامهای حکومت تصویب و یا پیشنهاد شده است ،ولی در ابتکار عام پیشرنهاد از
سوی مردم محرم میشود.
ب) وتوی مردم

1

وتوی مردم به تعداد معینی از رای دهندگان اختیار میدهد که لغو یک قانون الزماالجرا را
درخواست کنند .در این فرایند مردم پ از تصویب قانون ،حق انتقاد و شکایت و نسخ آن
را دارند ،به شرط اینکه تعداد آنها به حد نصاب برسد (.)Wagschal,1997,226
ج) گزینشگری

2

 .1-2مبانی نظری

بهعنوان یکی از روشهای مستقیم وضرع قرانون ،میران
در ب هکارگیری همهپرسی تقنینی 
صاحبنظران اتکاق نظر وجود ندارد .غالب اخرتال هرا در مرورد مشرروعیت و پیامردهای
اجتماعی و سیاسی آن است.
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در گزینشگری برخال همهپرسی ،که معموالً دو گزینهی آری یا نه محرم اسرت ،چنرد
گزینه محرم میشود .در گزینشگری در الیحه یا متن ارائهشده بررای تصرویب ،چنردین
امکان پیشبینی میشود و شهروندان باید یکی از امکانات را برگزینند (قاضی شریعت پناهی،
.)023 ،0666
گرچرره همررهی مرروارد فرروقالررذکر از ابزارهررای مشررارکت مسررتقیم مررردم در فراینررد
قانونگذاری در دموکراسیهای امروزی میباشد و در این ویژگی برا یرکدیگرر مشرترک

هستند و مسائ قاب بحث در این مقاله در بسیاری موارد قاب تسری بره همرهی آنهرا
لهی قاب بحث ،ضرورت یا عدم
است ،ولی تاکید ما بر همهپرسی تقنینی است .اولین مسا 
ضرورت همهپرسی تقنینی بهعنوان یکی از روشهای وضرع قرانون در دموکراسریهرای
امروزی است.

 -1-2-1دیدگاههای مخالفان

مخالکان دالی متعددی را در مخالکت با همهپرسی تقنینی بیان کردهانرد .از جملره بیران
میکنند که همهپرسی تحلی برنده است و ممکن است به تضعیی دموکراسری نماینردگی

1. Revication.
2. Option.
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بیانجامد .برخی معتقدند باید در مورد رابحهی همرهپرسری برا حاکمیرت پارلمران و اصر
دموکراسی مشورتی که حاکمیرت پارلمران را پشرتیبانی و تقویرت مریکنرد ،دقرت کررد.
همهپرسی ،دموکراسی پارلمانی را تضعیی میکند .همچنین از دید ایرن گرروه ،حاکمیرت
پارلمان از طریق همهپرسی تهدید میشود؛ زیرا همهپرسی مردم را در برابر پارلمران قررار
داده و با ورود دموکراسی مستقیم به نظام سیاسی ،حاکمیت پارلمران بره حاکمیرت مرردم
شیوهی دیگر ،در اینصرورت
تبدی میشود .اگر مردم به طریقی رایدهند و نمایندگان ب ه 
چه کسی حاکم است؟ (.)Budge,2000,206
به اعتقاد برخی ،همهپرسی به گروه اکثریت فرصت میدهرد کره حقروق اقلیرتهرا را
نادیده بگیرند .در اینزمینه ،نسبت به اینکه حقروق اقلیرتهرا ممکرن اسرت تحرتتراثیر
تمایالت عوامگرایانه نادیرده گرفتره شرود ،هشردار داده مریشرود .اکثریرت مریتواننرد از
همهپرسی بهعنوان ابزاری برای بیان تعصبات و اغراض خود سوءاستکاده کرده ،برنامههای

ویژهی گروههای اقلیت را محدود ساخته و یا برتری فرهنگری خرود را برر آنران تحمیر

نمایند .بنابراین ،گروههای اقلیت هیچ دفاعی در برابر قدرت کمی رای اکثریرت نخواهنرد
داشت ( .)Hajnal,2002,163عالوهبراین ،همهپرسی ابزار مناسربی بررای تصرمیمگیرری در
مورد موضوعات پیچیده نیست .همهپرسی با سه گیری و سادهسازی ،موضوعات پیچیرده
را به گزینهی بلی یا خیر تقلی میدهد .نمایندگان ،برخال شهروندان ،تخصص و وقرت
خود را صر بررسی دقیق مسائ میکنند .نمایندگان در زمان تصویب قوانین کمتر دنبال
منافع شخصی بوده ،بیطر تر هستند و نگاه عمیقتری به موضوعات دارند؛ حرال آنکره
در همهپرسی به موضوعات مختلی بهصورت سرححی و غیرعمیرق نگریسرته مریشرود.
گرفتهشدن جزئیات فنی موضوعات پیچیده ،موضو نگرانکنندهای است و مجلر
نادیده 

مکان بهتری برای اتخاذ چنین تصمیماتی است (.)Budge,2000,207
عدهای نیز با این دلی که همهپرسی مستلزم آگاهی شهروندان از مسرائلی اسرت کره
گاهی اوقات پیچیدهاند ،مخالکت خود را با این شیوه اعالم میدارند .این نگرانی وجود دارد
که رایدهندگان توانایی و یا اطالعات الزم برای تصمیمگیری آگاهانه در مورد موضوعات
مخاطرهآمیز را نداشته باشند و بهدلی ضعی آگاهی یا تحتتراثیر عرواملی ماننرد تعلقرات
حزبی و یا وابستگی به شخصیتهای سیاسی ،تصمیمات نامناسبی را اتخاذ کنند .بنابراین،
هرچند همهپرسی فرصت اظهارنظر مستقیم را به مردم میدهد ،اما همیشره آنچره بیران
همچنین گاهی سیاستمداران از همرهپرسری
میشود ،روشن نیست ( .)Nichlson,2003,406
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بهویژه در مرورد
برای اجتناب از مسئولیت تصمیم گیری در مسائ دشوار استکاده میکنند؛ 
مسائلی که حزب یا ائتال حاکم دخی است .با ارجا این موضروعات بره آرای عمرومی،
سیاستمداران در پی مبرا کردن خود از تعهدات مربوط به رهبری و پیامردهای تصرمیمات
هستند .در اینگونه موارد همهپرسی میتواند بهمثابه ابزاری جهت اجتناب از روب هرو شدن
با مسائ سیاسی دشوار استکاده شود (.)Setala,2006,701
دالی دیگری نیز در مخالکت با کاربست این شیوه محرم شده است .از جمله اینکره
استکادهی مکرر از ابزارهای دموکراسی مستقیم ممکن است نظام سیاسی را تحتتاثیر قرار

دهد .افزایش انتظارات چنانچه خارج از توان دولت باشد ،مشروعیت نظامهای دموکراتیک
را تضعیی میکند .اگر مردم مجموعهای از تصمیمات متناقض را اتخاذ کنند ،ممکن است
به عدم انسجام سیاسی بیانجامد ( .)،Bowler,2002,380عالوهبر این ،گاهی ممکرن اسرت
همهپرسی از طر کانونهای ثروت و قدرتی پیشنهاد شود که بهدنبال تقویت منافع مالی
و اجتماعی خود در پرتو سوءاستکاده از منافع مشرترک هسرتند .هرمچنرین ممکرن اسرت
همهپرسی به نکع کسانی تمرام شرود کره برا منرابع مرالی و انسرانی خرود ،تروان تشرکی
کمپینهای قدرتمند را دارند (.)Boehmker, 2002, p.831

همهپرسی بهطور نامتناسبی بهنکع سیاستهای محافظهکارانه اسرت ترا سیاسرتهرای
ترقیخواهانه .شهروندان عادی در مقایسه با شرهروندان نخبره ،آمروزش کرمترری را فررا
گرفتهاند و ممکن است بیشتر ارزشهای سنتی و حتی ارتجاعی را حکظ کننرد .بنرابراین،

انتقال تصمیمگیری از سیاستمداران متخصص به شرهروندان عرادی ،ممکرن اسرت مرانع
اصالحات پیشبرنده شرود .ایرن شریوه از لحرا پرول ،زمران و دقرت نظرر سیاسری نیرز
هزینهبر است و استکاده از چنین ابزاری باید برا دقرت صرورت گیررد .فراینرد همرهپرسری
هزینههای تدارکاتی قاب تروجهی را برر دوش نهادهرای مردیریت انتخابرات ،مقرامهرای
محلررری ،سرررروی هرررای امنیتررری و سرررایر سرررازمانهرررای دولتررری برررار مررریکنرررد
همچنین ،برگزاری همهپرسی نیازمند آموزشهای مدنی
( .)Matsusaka & Feld,2004,2007
و مدیریت احزاب سیاسی و گروههای مبارز است .در کشورهای در حال توسرعه ،برهدلیر
کمبود منابع و احتمال وقو خشونت پ از هر بار رایگیری ،ارجا مکررر بره ابزارهرای
دموکراسی مستقیم غیر عملی است ( .)Nurmi,1998,338نهایت اینکه ،از دید ایرن گرروه،
همهپرسی مشکالت عملی زیادی دارد که محاسن آن را بهعنوان یک روش تصمیمگیری
در موضوعات مهم و پیچیدهی قانونی و سیاسی تضعیی میکند.
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گذاشتهشده در همهپرسی ،اهمیت زیادی دارد و باید سواالت،

چهارچوب موضو بهر 
ای
دقیق و قاب فهم باشند .این در حالی است که حصول نتیجه در موضوعات پیچیدهای که
لهی کلری و
احتماالت زیادی دارد ،بسیار مشک است .یک سوال ساده در مورد یک مسرا 
یک همهپرسی مشتم بر پذیرش یا رد کلی یک پیشنهاد جزئی ،نمیتواند دربرگیرنردهی
همهی احتماالت باشد.

 -1-2-2دیدگاههای موافقان
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در مقاب  ،موافقان معتقدند تصمیمگیری از طریق آرای عمومی ،فرصت مشرارکت عمروم
مردم در حکومت را افزایش داده و حکومت را به مردم نزدیکتر میکند .همهپرسی موجب
کاهش فاصلهی مردم و مسئوالن ،افزایش احسا رضایتمندی مردم و در نتیجه ،ارتقای
دموکراسی خواهد شد.
برخی از نظریهپردازان ،مشارکت عمومی در سیاستهای دموکراتیک را یک خیر ذاتی
میدانند که برای شکوفایی انسان ضروری است .برخری دیگرر معتقدنرد مشرارکت ارزش
مریکنرد.
ابزاری کمک بسیار زیادی به حکاظت از دموکراسی در برابر بیتکاوتی عمرومی 
تجربهی مشارکت معنادار در تصمیمگیرریهرای عمرومی ،مرردم را بره عبرور از دایررهی

نگرانیهای شخصی سوق داده و شهروندان را به مراقبت از منافع عمومی تشویق میکند.
انتخاب نمایندگان مجل هر چند سال یکبار ،باعرث تعامر ناکرافی در تصرمیمگیرری
سیاسی خواهد شد .مشارکت مکرر و مستقیم در تصمیمگیری سیاسی ،شهروندان را قرادر
میسازد تا بیشتر درگیر زندگی عمومی شده و کیکیت شهروندی خروب را توسرعه دهنرد
( .)Tolbert, et.al,2003,30-34عالوهبر این ممکن است نمایندگان ،منافع نخبگان ممتراز را
پیش از منافع شهروندان عادی در دستور کار قرار داده و جایگاه خود را بهعنوان یک حرق
شخصی و نه یک منصب عمومی تلقی کننرد .ابزارهرای دموکراسری مسرتقیم برهمنظرور
خنثیکردن چنین گرایشهایی اتخاذ شدهاند .همهپرسری مریتوانرد بره شرهروندان حرق

اعتراض مستقیم بدهد تا از این طریق ،منافع عمومی را از خیانت نخبگان سیاسی محکو
نگه دارند (.)Lupia & Johnston,2001,197-199
همهپرسی ،همچنین شهروندان را قادر میسازد تا ارادهی صریح و روشرن خرود را در
مورد موضوعات مورد اختال بیان کنند؛ پ از استما نظر مردم ،بحثها به موضروعات
دیگر معحو خواهند شد .حتی اگر نخستین همهپرسی ،اخرتال را حر و فصر نکنرد،
عموماً همهپرسی دوم موفق به تحقق این مهم خواهد شد .بهعنوان نمونه ،همهپرسیهای
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برگزارشررده در مررورد سررقط جنررین در پرتغررال در سررالهررای  0663و  2117و نیررز
همهپرسیهای برگزارشده در اصالحات انتخاباتی در ایرلند در سرالهرای  0633و 0693
موفق شدند مسائ را به روش معتبری ح وفصر نماینرد .از سروی دیگرر ،همرهپرسری
مسئولیتپذیری مردم را با فرایندهای دموکراتیک و سیاسی تقویت مریکنرد .برا اعحرای
فرصت مشارکت مستقیم در سیاستگذاری ،شهروندان بره مشرارکت در فعالیرت سیاسری
میکننرد کره مشرارکت ایشران در فراینردهای انتخرابی،
عالقمند خواهند شد؛ زیرا یقین 
پیامدهای سیاسی واقعی دارد .برخی نیز معتقدند همهپرسی میتواند موجب تقویت آگاهی
سیاسی شود .همهپرسی به مردم و طبقات سیاسی اجازه مریدهرد ترا روی یرک موضرو
متمرکز شده و بهصورت عمیرقترری اطالعرات الزم را کسرب کننرد .تحقیقرات تجربری
انجامشده در سوئی  ،کانادا و آمریکا نشان میدهند کره ابزارهرای دموکراسری مسرتقیم،

آگاهی سیاسی شهروندان را افزایش میدهند (.)Benz,2004,57
ادلهی موافقان و مخالکان نشان میدهد ،تککیرک دموکراسری نماینردگی از
مقایسهی 

دموکراسی مستقیم ،گمراهکننده است؛ از اینرو در بسیاری از کشرورها از همرهپرسری نره
بهعنوان جایگزین ،بلکه بهمثابه مکم دموکراسی نمایندگی استکاده مریشرود .در عمر ،

مصداقی که نشان دهد همهپرسی موجب فروپاشی یا تزلزل نظام دموکراتیک شده اسرت،
هرچند بهصورت اندک ،وجود ندارد .در یرک فراینرد مرنظم ،همرهپرسری بریش از آنکره
دموکراسی نمایندگی را واژگون کند ،آن را تقویت و پشتیبانی خواهد کرد .جامعهای که به
همهپرسی تن میدهد ،اوالً ،خیرال حکومرت و تصرمیمگیرران را از بابرت مشرروعیت آن

تصمیم آسوده میکند؛ ثانیاً ،آحاد مردم را در همهی هزینه و فایدهی آن تصرمیم شرریک
میسازد .مسئولیت تصمیمگیری راجع به یک مسالهی مهم عمومی ،بره مرردم انگیرزهی
آگاهییافتن میدهد و چنانچه فرصتی براسا قانون اساسی بررای مرردم وجرود داشرته

باشد ،این امر مجال قانونگذاری را از فاصلهگرفتن از دایرهی تاثیرگذاری دیردگاههرای
انتخابکنندگان بازمیدارد.
 -2فرایند انجام همهپرسی تقنینی در نظام حقوقی کشورها و ارزیابی آن

همهپرسی همانند انتخابات ،اگر ب هصورت شکا و عادالنره برگرزار نشرود ،ممکرن اسرت
همینخاطر الزم است تا مراح
صرفا ابزاری برای سوءاستکادهی مقامات محسوب شود؛ به 
همهپرسی برمبنای چارچوب معینی مشخص گردد .هرچند این چارچوبها در یک
مختلی 
دست ورالعم معین مرورد توجره نهادهرای برگزارکننرده و نظرارتی و حتری سرازمانهرای
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بینالمللی قرار نگرفته است ،اما از تجربهی سایر کشورها که در این زمینه موفق بودهانرد،
قواعدی را میتوان استنباط نمود .برخی از این قواعد عبارتند از:
 -2-1شناسایی همهپرسی بهعنوان یک اصل اساسی
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همهپرسی بهعنوان یک حق برای مردم و ابزار نظرسنجی دولرت ،مریبایسرت در قرانون
بهرسمیت شناخته شده باشد .در برخی کشورها نیز
اساسی  -که اساسنامهی کشور است  -
همهپرسی بهموجب قوانین عادی بهرسمیت شناخته شده اسرت .تبیرین فراینرد و کیکیرت
برگزاری همهپرسی در قوانین اساسی یا عادی ایرن مزیرت را دارد کره باعرث شرکافیت و
نوبهی خود جنبهی دموکراتیرکبرودن همرهپرسری را
میشود و این امر به 
نظارت عمومی 
تقویت میکند .همچنین تعیین شررایط برگرزاری همرهپرسری در قرانون اساسری موجرب
کادهی مقامهای سیاسی
مشارکت موثر شهروندان در فرایند سیاسی شده و احتمال سوءاست 
میدهد .با اینحال ،عموماً از ایرن روش در همرهپرسریهرای اجبراری اسرتکاده
را کاهش 
شیوهی برگزاری همهپرسیهای اختیاری،
میشود .در مقاب  ،عدم قانونگذاری در زمینهی 
به مقامهای سیاسی فرصت میدهد تا از همهپرسی در راستای اجرای اهدا تاکتیکی خود
سوءاستکاده کرده و بتوانند بر نتایج ،موضوعات ،محتوای سوال ،زمان ،حد نصاب تصویب و
نظایر آن تاثیر بگذارند .اما متقابالً ،قانونگذاری در خصروص فراینرد همرهپرسری موجرب
کاهش انعحا پذیری نیز خواهد شد؛ بهویژه اگرر قرانون اساسری کامر و جرامع بروده و
همهپرسی اختیاری را ممنو کرده باشد (.)Lupia,2004,470
بهرسمیت شناخته شده
همهپرسی تقنینی در قانون اساسی 
در جمهوری اسالمی ایران ،
است .در اص پنجاه و نهم آمده است:
در مسائ بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،ممکن است اعمال قوه ی
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه ی مستقیم بره آرای مرردم صرورت گیررد .درخواسرت
مراجعرره برره آرای عمررومی بایررد برره تصررویب دو سرروم مجمررو نماینرردگان مجل ر
برسد.
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توصیهشده برای موارد ضروری است

بهعنوان یک روش استثنایی و
هرچند این روش 
هیچگاه رخ ندهد ،ولی همین که در قانون اساسری
و ممکن است ضرورت چنین اقتضایی 
برونرفت از بحران در مرواقعی کره
راهکار 
بهعنوان 
بهرسمیت شناخته شده است ،می تواند 

راهح آن همهپرسی است ،تلقی شود.
ب هدنبال شناسایی اهمیت این موضو و ناگزیربودن از آن در نظرامهرای مرردمسراالر

کنونی ،ب هویژه در جهت ایجاد اعتماد در مرردم نسربت بره حکومرت ،ایرن سروال محررم
میگردد که شرایط برگزاری همهپرسی تقنینی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سروال

الزم است تا معیارهای همهپرسی تقنینی شکا و عادالنه را در مرح مختلری برگرزاری
آن جستوجو کنیم .هرچند قواعد مشترک و مکتوبی در این خصوص وجود ندارد ،ولی در
مقایسهی نظام حقوقی دیگر کشورها در خصروص همرهپرسری و بررسری

این مورد نیز با
مراح مختلی برگزاری آن ،میتوان به معیارهایی کلی دست یافت.
تشریکات برگزاری همهپرسی را میتوان در سه مرحله تقسیمبندی کررد" :مقرامهرای
پیشنهاددهنده"" ،مقامهای تاییدکننده" و "مقامهای نظارتکننده".
-2-2مقامهای پیشنهاددهندهی صالح در همهپرسی

الف) همهپرسی بنا به تقاضای مقامها و ارگانهای سیاسی

مقامها و ارگانهای سیاسی شام هیئتها و نهادهای اجرایری و تقنینری مریشرود .ایرن
هیئتها حسب اینکه در سحح ملی و منحقهای باشند ،متکاوتاند .در سحح ملری ،قروهی
مجریه شام رئی جمهور و یا نخست وزیر و کابینه؛ و قوه مقننه نیز پارلمان یا کنگره و
مریشرود .در سرحح منحقرهای ،ایرن

یا هر آنچه نهاد قانونگذار نامیده میشود را شام
مقامها شام مراجعی مانند فرماندار ایالرت ،اسرتاندار و یرا شرهردار در بخرش اجرایری؛ و
مجل  ،پارلمان یا شورای ایالتی و یا استانی در عرصهی تقنینی مریباشرند .تصرمیم بره
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چنرانکره گکتره شرد،

قوهی مقننه اسرت و
کارکرد اصلی همهپرسی تقنینی تعدی قدرت 
سازوکاری است که به مردم اجازه میدهد بهصورت مستقیم وارد میدان شرده و از طریرق
رای خود ،مصوبات مجل را  -که هنوز الزماالجرا نشدهاند  -لغو یا تایید کرده و یا بدون
نیاز به طرم در مجل  ،پیشرنهادی را تصرویب یرا رد نماینرد .از ایرنرو ،آغرازگر فراینرد
همهپرسی ،نهادی غیر از قوهی مقننه  -عموماً قوهی مجریه  -است .در برخی کشرورها،
بهویژه بهمنظور حکظ حقوق گروه اقلیت پارلمانی ،تقاضای برگزاری همرهپرسری از سروی
نمایندگان پارلمان نیز پذیرفته شده است .در برخی موارد رویههایی وجرود دارنرد کره بره
شهروندان اجازه میدهند تا در مورد موضوعات خاصی درخواسرت برگرزاری همرهپرسری
کنند .در مجمو  ،در نظامهای مختلی ،همهپرسی حسب مورد یا بره تقاضرای مقرامهرا و
ارگانهای سیاسی و یا به درخواست شهروندان محرم میگرردد؛ امرا ایرنکره کردامیرک
محلوبتر است ،ضروری است تا هر کدام ب هصورت جداگانه مرورد بررسری تحلیلری قررار
گیرند.
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برگزاری همهپرسی ممکن است بهموجب اختیارات قانون اساسی برعهدهی یکری از ایرن
سریای محسروب شرود کره توسرط رئری جمهرور یرا
مقامها باشد و یا یک تصمیم سیا 
نخستوزیر ،پ از مشورت با کابینه ،گرفته شده و یا بنابر رای پارلمران محررم شرود .در
برخی از نظامها مقامی که میتواند تقاضای همهپرسی را محرم کنرد ،در قرانون اساسری
تعیین شده است؛ در برخی نظامها این مقام بهموجب قوانین مجلر یرا مقرررات قروهی
مجریه تعیین میگردد.
تقاضای برگزاری همهپرسی ممکن است مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم باشرد .تقاضرا زمرانی
غیرمستقیم است که مقام های سیاسی مترصد اتخاذ تصمیمی هستند که تصویب و پرذیرش
آن مستلزم برگزاری همهپرسی است .در این موارد ،همهپرسی مورد نظر ،همهپرسی الزامری
است و ممکن است در مورد موضوعات خاص یا در موقعیتهای خاص تقاضا شود .تقاضای
مستقیم هنگامی است که این مقامها ملزم به ارائهی درخواست همهپرسی نیستند ،بلکه این
کار را به دالی سیاسی و یا دالی دیگر انجام میدهند .در این موارد ،همهپرسری اختیراری
است .نو اخیر همه پرسی ممکن است به ابتکار قوهی مجریه ،اکثریت مجل و یا در برخی
موارد اقلیت مجل شرو شود (.)Qvortrup,2002,38-42
روسیه و فرانسه از جمله کشرورهایی هسرتند کره تقاضرای برگرزاری همرهپرسری از
اختیارات رئی جمهور است .در روسیه ،رئی جمهور میتواند بهموجرب رویرههرایی کره
توسط قانون اساسی فدرال پذیرفته شده است ،تقاضای همهپرسری کنرد .در فرانسره نیرز
قوهی مقننه یا با تصویب هر
اجالسیهی 

رئی جمهور میتواند به پیشنهاد دولت ،مقارن با
دو مجل به این امر اقدام نماید .برزی  ،استرالیا ،کرواسی و دانمارک از جمله کشورهایی
هستند که صالحیت تقاضای همهپرسی صرفا در اختیار نمایندگان پارلمان قرار دارد (همان،
.)207-210
در برخی نظامها ،مقامهای اجرایی و تقنینی همزمان چنین حقری را دارنرد .برهعنروان
نمونه در پاراگوئه ،قوهی مجریه ،پنج سناتور و یا ده نمایندهی پارلمان میتواننرد تقاضرای
برگزاری همه پرسی الزامی یا مشورتی را ارائره نماینرد .در آرژانترین و کلمبیرا نیرز رئری
جمهور یا کنگره میتوانند درخواست برگزاری همهپرسی کنند ( .)Barczak,2001,41-43در
ایران ،براسا اص  36قانون اساسی و مادهی  69قانون همهپرسی در جمهوری اسالمی
ایران ( ،)0693همهپرسی به پیشنهاد رئی جمهور یا یکصد نکرر از نماینردگان مجلر
شورای اسالمی و تصویب حداق دو سوم مجمو نمایندگان مجل شورای اسالمی قاب

1. Plebicite.
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انجام است.
اینکه حق درخواست همهپرسی تنها به مقامات سیاسی اعحا شود ،ممکرن اسرت بره

نتایج نامحلوب منتهی گردد و با هد این شیوه که تحقق هرچه بیشتر مشارکت عمومی
بهعنوان مثال :اگر مقامهای سیاسی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بتوانند
است ،مغایر باشد .
تعیین کنند که چه زمانی و در مورد چه موضوعاتی همهپرسی برگزار شود و کمپرینهرا و
اطالعاتی که باید به مردم ارائه شود را کنترل کرده و نترایج همرهپرسری را آنگونره کره
محلوبشان نیست ،تقاضای برگزاری

میخواهند ،تکسیر کنند و حتی در مواردی که نتایج،
همهپرسی جدید ارائه نمایند ،همهپرسی به ابزار سیاسی جهت برآوردن نیازهرای مقامرات
حاکم تبدی خواهد شد و نه وسیلهای جهت تضمین منافع دموکراسی.
همچنین د ر مواردی که نیاز به تمرکززدایی از قدرت مقاماتی چون ریاسرت جمهروری

وجود داشته باشد ،اعحای اختیار تقاضای همهپرسی بهصورت انحصاری به چنرین مقرامی
عقالنی نیست .عالوهبر این در مواردی که به مجل اختیار داده می شود نیز با مخاطراتی
یزهی اصلی قانونگذاران از برگزاری همرهپرسری و
همراه خواهد بود؛ زیرا ممکن است انگ 
واگذاری پاسخگویی سواالت مشک به مردم ،فرار از سررزنش و برازخورد سیاسری باشرد.
مناسبتر این است که در مورد رئی جمهور و همچنین در مواردی که نیراز بره نظرارت
بیرونی بر قدرت محلق پارلمان وجود دارد ،یک فعال فراپارلمانی ،مانند عرالیتررین مقرام
غیراجرایی یا تشریکاتی ،اختیار درخواست برگزاری همهپرسی را داشته باشد.
ایراد دیگری که بر همهپرسی تقاضاشده ب هصورت انحصاری از سوی مقامات سیاسری
وارد است و شهروندان هیچگونه امکانی برای تقاضای برگزاری آن ندارند ،این اسرت کره
جز در مواردی که به رایدهندگان حق انتخاب برین دو گزینرهی برابرر بره روشری آزاد و
0
لرهبیسریت
منصکانه داده میشود ،ممکن است این همهپرسیها بره وضرعیت نرامحلوب پ 
تبدی شوند؛ زیرا اگر در مواردیکه پیشنهاددهندگان  -که خود مقام سیاسریانرد  -حرق
دسرتآوردن نترایج
تعیین کلمات سوال مورد همهپرسی را داشته باشند ،توانایی آنان در به 
مورد نظرشان افزایش خواهد یافت و میتوانند از ایرن سرواالت برهمنظرور تاییرد جایگراه
خویش استکاده نمایند و با بسیج تودهها حول یک صورت از سیاستگذاری ،موانع سیاسی
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و احتماالً قانونی بر سر راه اجرای سیاست مورد نظر را از برین ببرنرد .در ایرنگونره مروارد
شایسته است هیأت نظارت انتخاباتی پیش بینی شود که بر طرم سوال همرهپرسری نظرارت
کرده و یا مسئولیت برعهده یک نهاد بیطر سیاسی قرار داده شود (.)Barczak,2001,39
باید توجه داشت نتایج اینگونه همهپرسیهرا اگرچره گراهی غیرقابر اعتمادنرد ،امرا
میتوان کیکیت دموکراتیکبودن آنها را با تقویت اص عملکرد شایسرته بهبرود بخشرید.
تعیین دقیق شرایط برگزاری در قانون اساسی و یا قوانین عادی میتواند منتهی به ترامین
مشروعیت این فرایند گردد و مانع از تصمیمات شخصی شود.
ب) همهپرسی براساس تقاضای مردم
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این روند مبتنی بر فرایندی است که بررخال تصرمیماتی کره از براال اتخراذ مریشرود،
از پایین جریان مییابد .همه پرسی با تقاضای شرهروندان عمومراً همرهپرسری اختیراری
است و توسط تعدادی از شهروندان با اشاره به قوانین موجرود یرا پیشرنهادهای سیاسری
یا تقنینی آغاز میشرود .بنرابراین ،بریشترر عکر العملری بره اقردامات قروهی مقننره
است ( .)Donovan & Karp,2006,5این ابرزار مریتوانرد بریش از ایکرای نقرش مشرارکت
سیاسی ،نقش کنترل و نظرارت سیاسری را برعهرده بگیررد و حکرظ منرافع یرا اعتقرادات
گروههایی از شرهروندان و نهادهرای اجتمراعی در مقابر قرانونگرذار را تضرمین نمایرد
(.)Mendelsohn & Cutler,2000,673
تقاضاهای مردمی بدانخاطر محرم میشوند تا فراتر از مسیرهای مشارکتی ،که تنها از
طریق نهادهای نمایندگی در دستر اند ،و با تاکیرد برر توانرایی شرهروندان بررای بیران
عقایدشان و بازبودن درهای نظام دموکراتیک ،کانالهای جدیدی را برای بیران مشرارکت
سیاسی فراهم آورند .استکاده از این روش ،عموماً بهمعنای انتقاد از عملکرد اکثریت حراکم
یا نهادهای نمایندگی مانند پارلمان یا قوهی مقننره اسرت ( .)Tolbert, et.al,2003,30غالبراً
بین اکثریت فعاالن نظام سیاسی و حامیان همهپرسیهای مردمی که عمدتاً شام احزاب
مخالی ،سازمانهای ذینکع یا گروههای مدنی اجتماعی مریشرود ،ترنش وجرود خواهرد
داشت .اینگونه تنشها ممکن است در طراحی و اجرای مقررات حاکمبر این روش تراثیر
بگذارند .در سال  0371سوئی برای نخستینبار همهپرسی بنابر تقاضای مردم را پذیرفت
( .)Kriesi,2005,24از سال  0631در برخی از کشورها مانند ایتالیا و آلمان پر از سرقوط
رژیمهای دیکتاتوری ،این ابزار بهعنوان نشرانی از حاکمیرت مرردم و حمایرت از تاسری
دموکراسی نوین تصویب شد (.)Benz,2004,27
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در برخرری از کشررورها پیشررنهاد برگررزاری همررهپرسرری بررهصررورت مشررترک در
اختیار مقامهای سیاسی و مردم قرار دارد .برهعنروان نمونره ،در لیتروانی نیرز همرهپرسری
میتواند به ابتکار یک چهارم اعضای پارلمان یا  611هزار نکر از شهروندان درخواست شود
( .)Auer & Butzer,2001,249در اسلوونی نیز مجل ملی باید در صورت درخواست حداق
یکسوم از نمایندگان یا شورای ملری (مجلر دوم) یرا چهرارهزار رایدهنرده ،برگرزاری
همهپرسی را درخواست کند (.)Ribicic & Kaucic,2014,23
در سوئی تقاضای پنجاه هزار نکر از امضاکنندگان یک درخواست (یک درصد تعرداد
ک رای دهندگان واجد شرایط) برای فشرار بره پارلمران جهرت برگرزاری همرهپرسری در
خصوص قانون سراسری پیشنهادشده ککایت میکند .همچنرین ،شروراهای دارای حرداق
هشت کانتون میتوانند ظر مردت صرد روز از زمران انتشرار رسرمی قرانون ،برگرزاری
همهپرسی را درخواست کنند ( .)Serdult,2014,72در ایتالیا پانصد هزار نکر از رایدهنردگان
یا پنج شورای منحقهای میتوانند فرایندی مشابه آنچه در سوئی وجود دارد را درخواست
کنند .با اینحال ،در ایتالیا برخال سوئی این فرایند را میتوانند در مورد هرر قرانونی و
صر نظر از تاریخ اجرای آن اعمال کنند (.)Uleri,1996,117
هرچند در اعحای درخواست همهپرسی بره شرهروندان ایرن احتمرال وجرود دارد کره
همهپرسی به ابزاری برای سوءاستکادهی گروههای ذینکع جهت کسب منافع مشترکشان
تبدی شود؛ در مواردی هم که حرد نصراب براالیی از تقاضرای شرهروندان بررای انجرام
بردینطریرق

رفراندوم الزم است ،تنها احزاب سیاسی بزرگ قادرند تا افراد را جهت داده و
آنها را تحت کنترل خویش درآورند.
در برخی موارد ،موضو افزایش تعداد امضاهای مورد نیراز بررای طررم همرهپرسری،
موضو بحث بوده است .در برخی شرایط ،حکومت ،افزایش حد نصاب امضاها را پیشنهاد
داده است .همچنین ،تغییر روش جمعآوری امضا از شک سنتی به روش مردرن ،موضرو
دیگری است که مورد توجه قرار گرفتره اسرت .برا مردرنیزهشردن دموکراسری اسرتکاده از
ابزارهای جدید همچون فرایندهای الکترونیکی در این مرحله میتواند مشکالت ناشری از
سختی استکاده از این فرایند را مرتکع سازد.
با وجود طرم برخی نگرانیها ،مخاطرات اعحای حق تقاضای همهپرسی به شهروندان،
نسبت به زمانی که این حق به مقامهای سیاسی واگذار شده بود ،بسیار کرمترر اسرت .برا
علیرغم مزایایی که این شک از همهپرسی دارد  -این محلب
اینوجود در قوانین ایران  -
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نادیده گرفته شده است .بنابراین ضروری است که در ایرران بره ارادهی مرردم برهعنروان
پیشنهاد دهنده و یا مبتکر قوانین در زمانی که اکثریت مردم بره موضروعی تمایر دارنرد،
عبارتدیگر ،الزم است مشارکت مردم را از صر شررکت در
بیشتر اهمیت داده شود .به 

انتخابات به امور دیگر  -از جمله ابتکار پیشنهاد همهپرسی  -گسترش دهیم.
 -2-3مقامهای تاییدکننده

سال بیست و یکم /شماره هشتادوسوم  /پاییز 7937

پ از اینکه موضو همهپرسی ،مورد تقاضای مقامات سیاسی و یا مرردم قررار گرفرت،
تعیین اینکه آیا صر این تقاضا براسا اختیارات برای برگزاری آن ککایت میکنرد یرا
مستلزم تصویب توسط مرجع و نهاد دیگری است ،ضروری میباشد .شواهد نشان میدهد
رویهی کشورها در این زمینه متکاوت است و حسب مورد ،این تایید برعهردهی نهادهرای:

اجرایی ،تقنینی ،قضایی یا نهادهای سیاسی خارج از هر یک از قروا گذاشرته شرده اسرت.
برخی کشورها مانند پاراگوئه ( ،)Zovatto,2002,260مجارستان ()Auer & Butzer,2001,252
و ایران (اص  36قانون اساسی و مادهی  69قانون همهپرسی) مسئولیت تایید درخواسرت
قوهی مقننره گذاشرتهانرد .در سروئی  ،وزارت فردرال،
مراجعه به همهپرسی را برعهدهی 
تحقق شرایط الزم برای طرم تقاضای همهپرسی از سوی مردم را بررسری و اعرالم نظرر
میکند (.)Serdult,2014,78
تعدادی از کشورها مانند بولیوی باید دادگراههرای انتخابراتی تقاضرای همرهپرسری را
بررسرری و تاییررد کننررد ( .)Zovatto,2002,260در لیترروانی کمیسرریون مرکررزی انتخابررات،
همهپرسیها را مدیریت ،گروهها را ثبتنام و فرمهای جمعآوری امضا از گروهها را صرادر
کرده و تایید و تعیین میکند که آیا امضای مورد نیاز بهصرورت صرحیح جمرعآوری شرده
است یا خیر (.)Auer & Butzer,2001,261
در فیلیپین« ،کامل »0یک هیات و نهاد سیاسی است که همرهی قروانین و مقرررات
مربوط به انجام انتخاباتها و رفراندومهرا را الزماالجررا و مردیریت مریکنرد .در اجررای
رفراندوم قانون اساسی و قوانین مربوطه ،کامل موظی است امرور ذیر را انجرام دهرد:
دریافت تقاضا و تعیرین و توصریی شرک طررم تقاضرا ،تاییرد امضراها براسرا لیسرت
مضبوط رای دهنردگان ،دسرتور انتشرار درخواسرت و تعیرین تراریخ انتخابرات و رفرانردوم
(.)Carmona,2014,9
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در مجمو  ،بررسیهای موردی نشان میدهد کره در منراطقی – ماننرد ایرران -کره
همهپرسی به تقاضای مقامهای سیاسی برگزار میشود ،کمتر نیاز به وجود مراجعی بررای
تایید درخواست همهپرسی احسا میشود؛ این در حرالی اسرت کره بره طررم تقاضرای
برگزاری همهپرسی از طر شهروندان ،ضرورت بیشتری احسا میشود.
 -2-4شروط محدودکننده

همهپرسی تقنینی؛ تجلی مردمساالری در عرصه قانونگذاری

قوانین و مقرراتی که در کشورها وضع میشود میبایست هم منافع مرردم و هرم مصرالح
دولت را مدنظر قرار دهند ،اما بهطور مصداقی ممکن است برخی قروانین و مقرررات یرک
جنبه  -یعنی مردم یا دولت  -را مالحظه کرده باشند؛ مانند قوانین مالیاتی ،قوانین مربوط
به عوارض و امثال آن .این دسته از قوانین چون برای مردم تکلیی ایجاد میکند یا به نکع
دولت و مرجع وضع آن مردم هستند ،ممکن است مورد تصویب مردم قرار نگیرد و از ایرن
طریق برای دولت مشکالتی ایجاد نماید .بنابراین ،موضوعات مرورد همرهپرسری ،محلرق
نیستند؛ یعنی موضوعاتی که ممکن است در موردشان همهپرسی برگزار شود ،متغیراند .در
اغلب کشورها محدودیتهایی در مورد موضوعاتی که میتوانند موضو رفرانردوم باشرند،
وجود دارد .یعنی ممکن است موضوعات خاصی از نقحهنظر حقروق اساسری یرا قرانونی از
رفراندوم مستثنی شده باشند .چنین محدودیتهایی در تعداد زیادی از کشورها وجود دارد.
از جملهی این کشورها میتوان به کشورهای اروپای غربی (یونان و ایتالیا) ،اروپای شرقی
و مرکزی (مجارستان و لیتوانی) ،آمریکای التین (شیلی و اکوادور) و آفریقا (غنا) اشاره کرد
(Setala,1999؛ Auer & Butzer,2001؛ .)Barczak,2001
در مواردی که رفراندومها تقنینی هستند ،رایجترین محدودیتهرا مباحرث مربروط بره
مالیاتها و هزینههای عمومی و نیز موضوعات مربوط به قوهی مجریره مریباشرند .بنرابر
برخی اظهارات ،رد موضو چنین همهپرسیهایی بهطرور مسرتقیم ثبرات مرالی کشرور را
تهدید و از تامین مالی پایدار بودجهی دولت و دیگر بودجههای عمومی جلوگیری میکند.
در اروگوئه همهپرسی تقنینی نمیتواند در ارتباط با قوانین و سیاستهای مالی و یا قوانین
جرراری در قرروهی مجریرره (ماننررد قرروانین بازنشسررتگی کارکنرران دولررت) اسررتکاده شررود
ودجهی تکمیلی ،تخصیص
( .)Barczak,2001,41در دانمارک :لوایح مالی ،لوایح تخصیص ب 
بودجهی موقت ،استقراض دولت ،لروایح مربروط بره کارکنران دولرت ،دسرتمزد و حقروق

بازنشستگی ،تابعیت ،سلب مالکیت و مالیاتها(مستقیم و غیرمستقیم) نبایرد بره رفرانردوم
گذاشته شوند .در ایتالیا نیز قوانین مالیات و بودجه و موضوعات مربوط به عکرو و بخشرش
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نمیتوانند به رای مردم گذاشته شوند؛ لذا دادگراه قرانون اساسری ایرن اختیرار را دارد کره
مشخص کند آیا تقاضا برای چنین همهپرسیهایی قانونی است یا خیر (.)Uleri,1996,124
"معاهدات بینالمللی" موضو اسرتثنای دیگرر بررای رفرانردوم تقنینری در برخری از
کشورها است .این ممنوعیت ناشی از ماهیت انعقاد معاهدات برینالمللری اسرت .بنرابراین
منحقی است که هرگونه نگرانی در مورد محتوای چنین پیمانهایی یا عدم انحباقشان برا
قانون اساسی قب از تصویبشان ح وفص شده و پ از تصویب ،تغییر در آنها دشروار
کننردهی

باشد .برای نمونه :در ایتالیرا ،اسرتونی ،دانمرارک و مجارسرتان قروانین تصرویب
معاهدات بینالمللی و یا قوانینی که در مورد تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی هسرتند،
از شمول رفراندوم تقنینی مستثنی هستند .در مواردی نیز قوانین مربوط به تدابیر فوری در
برهدلیر ضررورت
تضمین دفا ملی ،امنیت یا بازسازی عواقب ناشی از بالیرای طبیعری ( 
تصویب فوری این موارد) و مسائ مربوط به حقوق بشرر و آزادیهرای عمرومی از مروارد
محدودیت همهپرسی هستند (.)Ribicic & Kaocic,2014,19-21
در نظام حقوقی ایران به این مهم توجه نشده است و محردودیت موضروعی ،هماننرد
کشورهای فوقالذکر برای همهپرسی نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی پیشبینری
نشده است؛ ولی همانند سایر قوانین عادی برای وضرع آن قلمررو مشخصری وجرود دارد.
کلیرهی
اولین قید بر همهپرسی ،موازین اسالمی است .برابر اص چهارم قانون اساسری « :
قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسری و غیرر
اینها باید بر اسا موازین اسالمی باشد .این اص بر اطرالق یرا عمروم همرهی اصرول
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهردهی فقهرای
شورای نگهبان است» .بنابراین ،در تمام مواردی که مقرراتی برای اجررا در کشرور وضرع
میشود ،ازجمله همهپرسی مقررر در اصر  36قرانون اساسری ،تحرت حاکمیرت مروازین
ارادهی مسرتقیم ملرت اسرت،
اسالمی قرار دارند .لذا صر اینکه ایرندسرته از قروانین ،
نمیتواند موجبی برای برتری آنها بر قواعد شرعی تلقی شود .زیرا برابرر قرانون اساسری
حاکمیت از آن خداوند است (اص  )2و از جانب خداوند بره انسران تکرویض شرده اسرت؛
بنابراین نمیتوانند به هر نحوی سرنوشرت اجتمراعی خرویش را اداره نماینرد .برهعبرارتی
میتوان گکت در نظام جمهوری اسرالمی ایرران مرردم مشرروعیتبخرش نیسرتند ،بلکره
مقبولیت میدهند و لذا نمیتوانند خارج از موازین شرعی ،که از اصول غیرقاب تغییر قانون
اساسی نیز محسوب میشود ،فراتر روند .عالوهبر این ،از آنجرا کره اعتبرار ایرن دسرته از

 -2-5نظارت بر اجرای همهپرسی

نظارت بر همهپرسی مهمترین ابزار تضمین روش مشارکت مستقیم مردم در قانونگذاری
است .پیچیدگی مسائ امروزی و فنی و تخصصیبودن آنها باعث شده است ترا امرروزه
وضع قوانین مربوطه از عهدهی عموم مرردم خرارج شرده و میرزان تاثیرگرذاری مرردم در
عمدهی موارد ،تنها در تایید یا رد مصوباتی باشد که پیشنوی آنها توسط قدرت عمومی

تدارک دیده میشود .بنابراین ،الزم است تمام مراح آن ،همانند انتخابات ،تحت نظارت و
کنترل نهادهای بیطر قرار گیرد .از جملهی موارد اثرگذاری نهادهای قدرت عمومی برر
الیحهی قانونی اشاره کرد که قررار اسرت بره همرهپرسری

همهپرسی میتوان به تهیهی

همهپرسی تقنینی؛ تجلی مردمساالری در عرصه قانونگذاری

قوانین در سحح قروانین عرادی اسرت و براسرا اصر سلسرلهمراترب قروانین ،قروانین
پاییندست نباید مخالی قوانین باالدست باشند ،میتوان گکرت محردودیت دیگرر در ایرن
خصوص این است که مکاد قوانینی که از راه همهپرسی تصویب مریشروند ،نبایرد مغرایر
قانون اساسی باشند؛ زیرا در غیراینصورت تغییر قانون اساسی رخ داده است .در حالیکره
تغییر قانون اساسی بهجز از طریقری کره در ایرن قرانون پریشبینری شرده (اصر ،)077
امکانپذیر نیست .عالوه بر این ،محدودیت دیگری که جنبهی شکلی دارد ،یعنری مهرم و
ضروریبودن موضوعات و مسائ همهپرسی نیز هست که تشخیص آن برعهدهی مجل

شورای اسالمی است.
باید توجه داشت در نبود قوانین معین برای تعیین موضوعاتی کره در خصروص آنهرا
برگزاری همهپرسی مستثنی شده است ،حکومت ممکرن اسرت در هرر زمران محرابق برا
اولویتهایش موضوعی را که مناسب رفراندوم است ،تعیین کند .وقتی شروط محدودکننده
برهکرار
به صراحت مشخص نیستند و در مقررات عبارات مبهمی مانند «موضوعات مهم» 
برده میشود ،نهتنها راه تکسیر قانونی این موضوعات باز است ،بلکه در معرض دسرتکاری
همرهی
سیاسی مقاماتی است کره اختیرار تصرویب پیشرنهادهای ابتکراری را دارنرد .لرذا 
محدودیتها باید بهصراحت مشخص شده و یک چهارچوب روشن و غیرمبهم را بهدسرت
دهند .همچنین محدودیتهای وارده بر موضوعات مندرج در رفراندومهرایی کره از سروی
شهروندان تقاضا میشود ،باید منحبق با مقررات رفراندومهایی باشد که مقامرات سیاسری
اختیار تقاضای آن را دارند و محدودیتهای گستردهتری را بر رویهی همهپرسری مردمری
ایجاد نکند .لذا اگر محدودیتها الزم تلقی میشوند ،باید منصرکانه مشرخص باشرند و برا
کلماتی روشن و شکا بیان گردند.
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گذاشته شود .نو همهپرسی ،چه اختیاری باشد و چره اجبراری ،خودجروش باشرد و یرا از
طریق پارلمان یا قدرت عمومی ،همواره احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن آن وجود دارد .بره
گکتهی «گاردن اسمیت»0مسائ و موضوعات رفراندوم که حتی بردون دخالرت نهادهرای

عمومی بهوجود میآید ،عمدتاً توسط حزب حاکم یا ائتال محرم میشود؛ یعنی این حزب
حاکم است که موضوعات مورد رفراندوم را تعیین مینمایرد ( .)Setala,1999,80بر هعبرارت
دیگر ،سواالت و موضوعاتی که قرار است به همهپرسی گذاشرته شروند ،ممکرن اسرت از
جانب طراحان آن هد دار باشند و منافع گروه یا حزب خاصری را ترامین کننرد و از ایرن
طریق بر همهپرسی تاثیر بگذارند .بنابراین ،تحت لوای ارادهی مستقیم مردم ،ارادهی خود
میکنند.
را بر جامعه تحمی 
از نظر اسمیت ،رفراندومهای اجباری که تنها براسا موضوعاتی محرم میشرود کره
تحت کنترل پارلمان هستند ،قابلیت کنتررل بریشترری دارنرد؛ زیررا نظرارت پارلمران در
الیحهی قانونی موضو رفراندوم ،یکی از ابزارهای نظارت بر همهپرسری

تهیهی
مرحلهی 

ارائهی لوایح مدنظر پارلمان به همهپرسی،
لهی 
است (همان .)30 ،با اینحال ،با دقت در مسا 
میتوان به خحرات این دسته از رفراندومها نیز پیبرد .همچنرانکره احتمرال پریشبینری
موضوعات رفراندوم توسط پارلمان و حکومت وجود دارد و حکومتها میتوانند پیشبینری
نمایند که کدام بخش های قانون به رفراندوم گذاشته خواهد شد تا بتواننرد سیاسرتهرای
رفراندوم را براسا افکار عمومی اصالم نموده و سپ موضو یا قرانون مربوطره را بره
رفراندوم گذارده و به این ترتیب ارادهی خود را بر مردم تحمی نمایند .البتره تاثیرگرذاری
قدرت عمومی بر همهپرسی به همینجا خاتمه نمییابد؛ بلکه از طریق اختیار برنامهریرزی
حکومت ،زمان همهپرسی ،شک دهی و پیکربندی آن نیز میتوانند بر پیامدهای همهپرسی
تاثیر بگذارند .نمونه ملمو آن را میتروان در همرهپرسری کشرورهای اسرکاندیناوی در
عضویتدرآمدن در اتحادیهی اروپا در سال  0661مالحظه کرد؛ ایرن تجربره،

خصوص به
نمونهی مناسبی از تالش حکومت برای کنترل پیامد رفراندوم توسط حکومت بوده اسرت.

زمان رفراندوم در این کشورها مهم برود؛ زیررا برخری رایدهنردگان دارای اولویرتهرای
عضویتدرآمدن یرا نیامردن بره اتحادیرهی اروپرا بودنرد و زمران

مشروطی در خصوص به
رایگیری تا حدی میتوانست تعادل آرا را برهم بزند .بهعبارت دیگرر ،ایرن قضریه شربیه
1. Gordon Smith.

بازی پویای یکییکی شلیککردن است که در آن به برخی بازیکنان فرصرت مشراهده و
عک العم نشاندادن به انتخرابهرا داده مریشرود« .هراوی» 0و «هلویرک» 2در ایرن
خصوص مقررر مریدارنرد کره در ایرن برازی در برین رایدهنردگان ،امتیراز از آن اولرین
حرکتکننده بوده است؛ زیرا نظر اکثریت در اولین رفراندوم ،احتماالً در دیگر کشورها نیرز
میشود .چنانکه فنالند ،سوئد و نروژ براسرا رفرانردومی کره در دیگرر کشرورها
دنبال 
برگزار شد ،متمای به عضویت در اتحادیهی اروپا شدند .ایرن تاثیرگرذاری ،مریطلبرد ترا
نهادی بر امر همهپرسی نظارت داشته باشد (.)Nurmi,1997,87
نظارت بر همهپرسی را میتوان در دو بعد" :نظارت بر ماهیت مصوبات" و "نظارت بر
فرایند همهپرسی" بررسی کرد:
الف) نظارت بر ماهیت مصوبات

1. Hovi.
2. Hellevik.
3. Soutwest State.
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این نو نظارت به دو دستهی "نظارت قضایی دادگاههای عمرومی" و نظرارت از طریرق
نهاد خاص"ی که پاسدار قانون اساسی است (مانند دادگاه قانون اساسی یا شورای قرانون
نهتنها بر فرایند همهپرسی،
اساسی) قاب تقسیمبندی است .در آلمان ،نظارت بر همهپرسی 
بلکه بر ماهیت مصوبات حاص از آن نیز تسری یافته است .مرثال در سرال  0630دادگراه
پروندهی «ایالت سوت وست» ،6قانون اساسی فدرال (0631م) را

قانون اساسی در ماجرای
 که صالحیت بازسازی سه ایالت جنوب غربی را داشت و در نتیجهی رفراندوم تصرویبشده بود  -ملغی اعالم نمود .این پرونده بهعنروان اقردام اساسری در مشرروعیت نظرارت
قضایی در آلمان تلقی میشود ( .)Ginsburg,2003,78در مولداوی نیز دادگاه قانون اساسی
این کشور در اواخر سال  0666اعالم کرد رفراندومی که از طریرق رئری جمهرور وقرت
برای گذر به انقالب ریاستی برگزار شده بود ،برخال قانون اساسی است .استدالل دادگاه
مزبور این بود که رئی جمهور به حوزهی اختیرارات پارلمران تجراوز کررده اسرت؛ زیررا
براسا مادهی  33قانون اساسی ،پارلمان صالحیت تصرمیمگیرری نهرایی در خصروص
رفراندوم را دارد ،نه رئی جمهور (.)Sadurski,2008,55
هرچند در فرانسه ،شورای قانون اساسی اعالم کرده است کره هریچ اختیرار و قردرتی
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برای انحباق قانون تصویبشده از طریق رفراندوم با قانون اساسی ندارد ،اما ایرن نظرارت
مصوبهی موضو همهپرسی است .چنانکره شرورای قرانون

تنها از باب نظارت بر ماهیت
اساسی فرانسه در تصمیم سال  0692خود به قاعدهی محابقت متمم قانون اساسی با خود
قانون اساسی ،که از طریق رفراندوم تصویب شده بود ،استناد کرد و اعالم نمود کره برابرر
آن رئی جمهور بهصورت مستقیم انتخاب میشد .ابتکار رفراندوم رئی جمهرور دوگر ،
نقض آشکار مکاد متمم قانون اساسی  0633فرانسه بود .رفراندوم بره ایرن طریرق هرگرز
بهعنوان ابزار اصالم قرانون اساسری پریشبینری
توسط تهیهکنندگان قانون اساسی  0633
نشده بود .با این وجود ،شورای قانون اساسی از سلب اعتبار نتیجهی رفراندومی کره 92/3
درصد مردم به آن رای داده بودند ،امتنا ورزید .استدالل شورای مزبور این برود« :از روم
قانون اساسی استنباط میشود که شورای قانون اساسی ،نهادی است که اعمرال مقامرات
قدرت عمومی را تنظیم میکند و قوانینی که قانون اساسی مقرر داشته ،باید به مادهی 90
آندسته از قوانین هستند که توسط پارلمان وضع شردهانرد و نره توسرط
ارجا شوند ،تنها 
مردم و از طریق رفراندوم که بیان حاکمیت مستقیم مردم است» ( .)Renate,2005,114این
تصمیم توسط اغلب متککران به «خودکشی شورای قانون اساسی» 0تعبیر شد.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اینگونه نظارت صرراحتاً پریشبینری نشرده
است؛ اما با توجه به اص  1قانون اساسی که مقرر میدارد تمامی قوانین و مقرررات بایرد
محابق شر باشند ،قوانینی که از طریق همهپرسی تصویب میشروند نیرز از ایرن قاعرده
مستثنی نیستند .همچنین بهنحو ضمنی مشخص شده است که این نظارت بر عهدهی چه
نهادی است؛ بهدالی زیر میتوان گکت نظارت بر مکاد همهپرسری برر عهردهی شرورای
نگهبان است:
اول؛ با توجه به محدودیتهای قلمرو همهپرسی ،کره در مباحرث قبلری محررم شرد،
میتوان گکت اص چهارم قانون اساسی بر تمامی قروانین و مقرررات حراکم اسرت و لرذا
شرعیبودن قوانین و مقررات  -چه از طریق مجل شورای اسالمی تصویب شده باشد و

چه از طریق همهپرسی  -باید از نظر محابقت با موازین اسالمی به شورای نگهبان ارجا
داده شود .البته اینگونه نظارت تنها برعهدهی فقهای شورای نگهبان است (اص .)1
دوم؛ از اص  36قانون اساسی این محلب قاب استنباط است قروانینی کره از طریرق
1. Suicide of Constitution Counsel.

همهپرسی تقنینی؛ تجلی مردمساالری در عرصه قانونگذاری

همهپرسی تصویب میشوند ،از اعتباری برابر با قوانین عادی برخوردارند .توجه بره مرتن و
سیاق اصول  36تا  90قانون اساسی ،ضمن پذیرش استقالل قوا و اعمال هر یک از قوای
سهگانه ،در خصوص اعمال قوهی مقننه دو روش پیشبینی کرده است که یکی ،از طریق
نمایندگان مجل (اص )33؛ و دیگری در مسائ بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی از راه همهپرسی (اص  )36است .در حقیقت ،اینگونه همهپرسی همان تقنرین
عادی است که اصوالً باید توسط مجل شورای اسالمی انجام میشرد ،ولری نماینردگان
بهدالیلی ترجیح دادهاند نظر موکالن خود را از زبان آنان بشنوند .لذا نتیجهی همرهپرسری

هرچه باشد ،نباید مخالی موازین اسالمی و حتی قانون اساسی باشد (اسرماعیلی.)66 ،0632 ،
اص سلسلهمراتب قوانین نیز مؤید این امر است .برابر اص مزبور قوانین پاییندست نباید
مخالی قوانین باالدست باشند و این وظیکه برعهدهی نهاد پاسدار قانون اساسی است.
سوم؛ اص  66قانون اساسی مقرر میدارد« :شورای نگهبران نظرارت برر انتخابرات
مجل خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجل شرورای اسرالمی و مراجعره بره آرای
عمومی را بر عهده دارد» .هرچند صراحتاً بیان نشده است که منظور از نظارت ،نظارت برر
مکاد همهپرسی است یا صرفاً نظارت بر فرایند همهپرسی یا مراجعه به آرای عمومی؛ اما با
توجه به اطالق بهکار رفته در این اص  ،نظارت شورای نگهبران ضرمن ایرنکره کلیرهی
اشکال همهپرسی را دربر میگیرد ،نظارت بر مکراد و عملیرات همرهپرسری را نیرز شرام
میشود.
چهارم؛ بنابر نظریهی تکسیری شورای نگهبان مبنیبر اینکه نظارت شورای نگهبان
برابر اص  66قانون اساسی استصوابی است ،میتوان استنتاج نمود که این نظارت نسربت
به همهی مراح همهپرسی و علیالخصوص ماهیت همهپرسی است.
پنجم؛ مشروم مذاکرات شورای نگهبان نیز حاکی از پذیرش نظارت است .چنرانکره
یکی از اعضای این شورا مقرر داشته است« :باید بررسی شود کره ایرن رفرانردوم محرابق
قانون اساسی هست ،مخالکتی دارد یا ندارد و با شر مخالکتی دارد یرا نردارد» (اسرماعیلی،
 .)67 ،0632لذا از مجمو مذاکرات پیرامون اص مذکور میتوان گکت که همهی آنها نیز
این نو نظارت را پذیرفتهاند.
ب) نظارت بر فرایند همهپرسی

بهدلیر ایرنکره همرهپرسری ارادهی
علیرغم اینکه برخی کشورها  -از جمله فرانسه  -
مستقیم مردم است ،از نظارت بر محتوای آن خودداری میکنند ،اما این بدینمعنی نیسرت
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که شورای قانون اساسی بر فرایند همهپرسی نظارت نداشته باشد؛ بلکه بهدلی تاثیرگذاری
نهادهای قدرت عمومی بر امر همهپرسی ،الزم است تا فرایند همهپرسی همانند انتخابرات
طرفانرهی نهراد

برای جلوگیری از سواستکادهی قدرت عمومی تحت نظرارت دقیرق و بری
مستق قرار گیرد .چنانکه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مقرر مریدارد« :شرورای
قانون اساسی عملکرد محلوب فرایند رفراندوم را ،آنچنانکه در مواد  00و  36و همچنین
باب پانزدهم ذکر شده است ،تضمین میکند و نترایج رفرانردوم را اعرالن خواهنرد کررد»
( .)Constitution of October 4,1958بنابراین ،شرورای قرانون اساسری فرانسره برر تمرامی
مراح همهپرسی از جمله عملیات آمادهسازی رفراندوم (دولت محابق مقررات ارگانیک در
برگزاری رفراندوم با شورای قانون اساسی مشورت میکند) ،جریان رایگیری (کره تقریبراً
مشابه نظارت بر جریان انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و نظارت بر اعتراضات است)
و پ از رأیگیری (از جمله مراقبت بر شمارش کلی آرا ،رسیدگی به شکایات احتمالی که
البته شورا فقط مرجع رسیدگی به اعتراضات راجع بره عملیرات رفرانردوم اسرت) ،نظرارت
میکند (تقیزاده.)99-96 ،0639 ،
در زامبیا ،کمیسیون همهپرسی بهمنظور نظارت بر اجرای هر رفراندومی ایجاد شرده اسرت؛
این کمیسیون باید شام رئی و دو عضو باشد که توسرط رئری جمهرور منصروب شردهانرد
( .)Constitution of Zamibia,1996,76در اوگاندا ،کمیسیون انتخاباتی ،مسئول سرازماندهی
و اجرا و نظارت بر رفراندوم است (.)Constitution of Republic of Oganda,1995,255
در کشور ما ،برابر مرادهی  6قرانون همرهپرسری جمهروری اسرالمی ایرران ،نظرارت
برعهدهی شورای نگهبان است و این شورا مراح مختلی همهپرسی را تحت نظارت خود

دارد .از جمله ،نظارت بر جریان همهپرسی (مانند رسیدگی به آرای ماخوذه از طریق هیات
نظارت (ماده  )01و رسیدگی به شکایات واصله پ از اعالم نتیجهی همرهپرسری (مراده
 .)23عالوهبر این ،برابر مادهی  67این قانون ،شرورای نگهبران طبرق قرانون نظرارت برر
انتخابات ریاست جمهوری ،بر همهپرسی نظارت خواهد کرد .هرمچنرین اصر درخواسرت
مراجعه به آرای عمومی نیز مستلزم تصرویب شرورای نگهبران اسرت .از اصرول  36و 61
قانون اساسی قاب استنباط است که درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو
سوم مجمو نمایندگان برسد (اص  )36و کلیهی مصوبات مجل شورای اسرالمی بایرد
به شورای نگهبان ارسال شوند (اص  .)61براسا استکساریهی شماره /001د 30/مرورخ
 0630/02/06در خصوص شمول اص  61قانون اساسی نسبت به مصروبهی درخواسرت

نتیجه

یکی از حقوق بنیادین بشر که در اسناد بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفتره اسرت ،حرق
تعیین سرنوشت است .این حق ،ترجمان حقروق بشرری ارزش آزادی و اختیرارات انسرانی
است؛ لذا تمامی حقوق و آزادیهای نس اول حقوق بشرر برهگونرهای بره ایرن حرق براز
میگردند .یکی از مصادیق حق تعیین سرنوشت ،حق مشرارکت سیاسری در ادارهی امرور
عمومی کشور است .این حق ،تضمینگر سایر حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی اسرت.
مکهوم مشارکت سیاسی جلروههرای متنرو و گونراگونی در طرول تراریخ داشرته اسرت و
دیدگاههای متنوعی نیز در این خصوص محرم شده است .گاهی قلمرو آنرا محدود کرده
و آنرا محصور در حق انتخابکردن و انتخابشدن ،تشکی احزاب و سازمانهای سیاسی،
تجمعات و راهپیماییها میدانند .برای مثال ،در مواد  0و  23میثاق بینالمللی حقوق مدنی
 .0قاب دسترسی در سایت اطال رسانی شورای نگهبان.

همهپرسی تقنینی؛ تجلی مردمساالری در عرصه قانونگذاری

مراجعه به آرای عمومی ،شورای نگهبان اعالم کرد« :درخواست مراجعه بره آرای عمرومی
موضو اص  36قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجل شورای اسالمی اسرت و بایرد
طبق اص  61قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود».0
بهطور کلی ،بهترین رویه برای نظارت بر همهپرسی آن است که همان قواعدی که در

نرهتنهرا از
انتخابات ملی استکاده میشود ،به همهپرسیها نیز تسری داده شرود .ایرن امرر 
سردرگمی جلوگیری کرده و موجب اجرای روانتر میگردد ،بلکره احتمرال دسرتکاری در
روند همهپرسی توسرط اشرخاص ذینکرع را نیرز کراهش مریدهرد؛ همرانطرور کره در
انتخاباتهای عمومی ،یک نهراد مسرتق بایرد مسرئول تضرمین ایرن موضرو باشرد ترا

عملکردها منحبق با قانون صورت بگیرند .وظیکهی مقامات رسمی ممکن است مدیریت و
رفراندومها برا قرانون اساسری

اجرای رسمی رویهها ،شام قانونیبودن و یا انحباقداشتن
باشد .مهم است که قوانین ،روشن و شکا باشند و مسئولیتهای اداری به مقامات صالح
ارائه گردند (برای نمونه :دفتر رئی جمهور ،نهادهای حکومتی ،ادارهی مرکزی مجل و
امثال آن) .مقرراتگذاریها باید این اطمینان را ایجاد کنند که مقامات ،نراظر بره روشری
عم میکنند که از نظر سیاسی تا حد ممکن بریطرفانره بروده و اجرازه نمریدهنرد ایرن
کارکردها با منافع سیاسی مخلوط شوند.
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اعالمیهی جهانی حقوق بشر به این امر اشاره شرده اسرت .برخری

و سیاسی و مادهی 20
دیگر مانند روسو و مارک فراتر رفته و آنرا شام مداخلرهی مسرتقیم مرردم در ادارهی
لکهی «از مردم»،
قدرت عمومی میدانند؛ چنانکه همواره در مکهوم دموکراسی نیز سه مو 
«برای مردم» و «توسط مردم» مدنظر قرار گرفته است.
با ظهور دموکراسی ،اعتقاد بر این شد که مردم صاحب این حق هسرتند؛ ایرن ایرده از
وسیلهی اندیشمندان کاتولیک عنوان شرد و سرپ توسرط مخالکران
آغاز قرون وسحی به 
تاجراییکره حتری در قررن هکردهم توسرط روسرو و سرایر

نظام سلحنتی گسترش یافت؛
بهعنوان یک مسالهی کلیدی مورد بحث قرار گرفت .مبنای این نو حاکمیت
اندیشمندان 
که به آن "حاکمیت مردم" گکته میشود ،این است که همهی افراد بشر با هرم برابرنرد و
دلیلی وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی ،یکی بدون دلیر برر دیگرری مسرلط
باشد و بر آنها حکم براند .پ قدرت متعلق به همهی افرراد جامعره اسرت .امرا معایرب
نظریرهی

اینگونه حاکمیت و خحرات آن ،از جملره دیکتراتوری اکثریرت ،باعرث شرد ترا
حاکمیت ملت محرم شود و این دیدگاه که حاکمیت از آن ملت است ،نه متعلق بره افرراد
اعالمیهی حقوق بشرر و شرهروند فرانسره

مردم؛ در اسناد حقوق بشری از جمله مادهی 6
( )0736محرم شود.
با وجود این امر ،امروزه علیرغم پذیرش حاکمیت ملت ،راهکارهرایی بررای مشرارکت
مستقیم مردم در قوانین اساسی کشورهای مردمساالر پریشبینری شرده و در قالربهرای
متعددی تجلی یافته است .از جملهی این موارد میتوان بره :ابتکرار عرام ،گرزینشگرری،
وتوی مردم و همهپرسی اشاره کرد .علیرغم آنکه رفراندوم ابرزاری بررای تعیرین ارادهی
عمومی است ،ولی برخی معتقدند که ارادهی مردم ،تنهرا در آری یرا نره گکرتن قرانون یرا
موضو مورد همهپرسی متجلی میشود؛ از اینرو مخرالی اسرتکاده از آن بروده و دالیر
متعددی را در مخالکت با آن بیان کردهاند .از جملهی این دالیر مریتروان بره :تضرعیی
دموکراسی ،نادیدهگرفتن حقوق اقلیتها ،سوءاستکادهی قدرت مرکرزی از ارادهی عمرومی
بهدلی ضعی آگاهی مردم ،از زیر بار در رفتن سیاستمداران از مسئولیت تصمیمگیرری در

مسائ دشوار ،عدم انسجام سیاسی برهدلیر تعردد و تنراقض تصرمیمات توسرط مرردم و
هزینهبر و زمانبر بودن آن اشاره کرد .در مقاب  ،موافقان نیز دالیلی در تایید همرهپرسری
ارائه کردهاند .از جملهی این موارد میتوان به :فراهمنمودن مشرارکت مرردم و در نتیجره
ارتقای سحح فرهنگ و افزایش خالقیت آنها ،ارتقای ح مسئولیت در میان شهروندان

1. plebicite.
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و تقویت آگاهی آنان اشاره کرد .با بررسری ادلرهی موافقران و مخالکران مریتروان گکرت
همهپرسی نه بهعنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی ،بلکه مکمّ آن محسوب میشود .با
اینحال ،بهدلی امکان سوءاستکادهای که میتواند از این نو ابزار مشارکت مستقیم مردم
شود ،ضروری است تا معیارهای همهپرسی تقنینی شکا و عادالنه مورد توجه قرار گیرند.
این معیارها علیرغم آنکه فاقد قواعد و اصول مشخصی هستند ،اما با توجه به محالعرهی
تحبیقی سایر کشورها  -که قاب تسری به ایران نیز میباشد  -شام موارد ذی است:
اول :تشریکات برگزاری همهپرسی باید ب هگونهای در قرانون اساسری و یرا حرداق در
قوانین عادی بهروشنی مشخص شده باشد تا موجب شکافیت شده و نظارت عمومی بر آن
افزایش یابد .در این صورت همهپرسی نهتنها موجب تضعیی دموکراسی نمیشرود ،بلکره
سوءاستکادهی مقامهای عمومی را کاهش خواهد داد.

موجب تقویت آن شده و زمینهی
همچون :نو همهپرسی ،محتوای سروال یرا موضرو
دوم :در مرحلهی اجرا ،مسائلی 
همهپرسی ،زمان برگزاری ،حدنصاب تصویب و نتایج آن بهروشنی مشخص شود.
سوم :تقاضای همه پرسی قانون ًا در اختیار یک مقرام یرا نهراد قررار نگیررد ،بلکره برا
مشارکت دو یا چند قوه باشد .اگر این اختیار تنها در اختیرار قروهی مقننره باشرد ،احتمرال
اینکه این قوه بهمنظور دور زدن حق وتوی قوهی مجریه دست به همهپرسی بزند وجرود
دارد؛ و اگر در اختیار قوهی مجریه و بهویژه رئی جمهور یا دولت باشرد ،احتمرال فررار از
زیر بار مسئولیت مصوبات قوهی مقننه و یا ایرنکره همرهپرسری بره وضرعیت نرامحلوب
پلهبیسیت 0تبدی شود ،فراهم میشود .همچنین باید امکان برگزاری همهپرسی بر اسا
تقاضای مردم وجود داشته باشد .هرچند در این روش احتمال تضییع حقوق اقلیرت وجرود
دارد ،ولی با توجه به محدودیتهای موضوعات مورد همهپرسی میتوان گکت حتری اگرر
همهپرسی بنا به تقاضای مردم باشد ،نباید نتیجهی آن ،نقض حقوق و آزادیهای بشرری
مقرر در قانون اساسی بوده و نهاد بیطر نیز بر آن نظارت کرده تا تبدی به دیکتراتوری
اکثریت نشود.
چهارم :هر موضوعی را نمیتوان به همهپرسی گذاشت .همهپرسی نمیتواند نراقض
آرمانها و اهدا آن نظام باشد؛ مگر آنکه در قالب همهپرسی قانون اساسی برگزار شود.
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آنهم در صورتی که از اهدا و آرمانهای غیرقاب تغییر حتی از طریق برازنگری قرانون
نباشد (مانند جمهوریت و اسرالمیت در نظرام سیاسری ایرران) .در مرواردی ممکرن اسرت
همهپرسی در مورد قوانین و موضوعات مالی و مالیاتی باشد که هزینههرایی را برر دولرت
تحمی میکند و در بودجهی دولت تاثیر میگذارد؛ یا رفراندوم در خصوص مسائلی که نیاز
فوری برای تصویب آنها وجود دارد .متناسب برا سیاسرتهرای هرر نظرامی ،ایرن مروارد
میتوانند از دایرهی برگزاری همهپرسی خارج شوند.

پنجم :بر جریان همهپرسی ،محتوا و نتایج آن نظارت شود تا اوالً ،از قیود همهپرسی
تخحی نشود؛ و ثانیاً ،در جریان برگزاری همهپرسی احتمال فساد کمتر شود .ایرن نظرارت
باید توسط نهاد بیطر و مسرتق از قروای مقننره و مجریره باشرد .برههمرین دلیر در
نظامهای مختلی این وظیکه عمدتاً برعهدهی نهاد پاسدار قانون اساسی و یا دادگراههرای
قانون اساسی قرار داده شده است.
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