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Abstract 

Because of the economic, political and social conditions of iran in the early 1950s which 
resulted in a state of emergency, Dr. Mosadegh, the incumbent prime minister, made some 
supposedly legal actions and decisions affecting the Majles (the Parliament) and its law-
making power. At first, to enquire the people's opinion he held a referendum, and based on 
its result he asked for the dissolution of the 17th Majles. In addition to that, he asked the 
Majles to delegate him the legislative power in nine specific issues, in August 1952. But in 
this case, he did not refer to the people’s vote. Since the Constitution of 1906 is silent about 
the issues such as referendum, state of emergency, and delegation of power, this article tries 
to recognize the mentioned subject matters in constitutional law and to analyze Dr. 
Mossadegh’s actions in holding referendum, dissolution of parliament, and requesting the 
delegated powers from the viewpoint of “the Constitutional Theory” in the parliamentary 
system. 
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 ران ی، اتهران ،یبهشت  دی ه شه دانشگا عمومیحقوق  ی دکتر

 چکيده
وز نخست  مصدق،  م  ران،یا  ر یدكتر  مبنا   ي شمس  1332تا    1330  ی هاسال   انهيدر  و    ي اسيس  ، یالتصاد  طیشرا  یبر 

  ي و اعمال برخ   ی ريگ يبود، الدام به تصم   ارمغان آورده  كشور به   ی را برا  یرطرااض   ت يزمانه خود كه وضع  ياجتماع
ار  يحقول  وضوعات م ندر  مقننه  لوه  با  اتباط  در  او    نیمود.  )را  با راستا  اساس  به  وضع  یمراجعه  در    ت يمردم( 

  ی فده  شوراه همبنا درخواست انحالل مجلس دور  ن يبر هم  ن يرفراندوم نموده و همچن  یرگزاردام به بال  ،یاضطرار
بهرا    يمل به    نهيزم  9در    يشمس  1331در مرداد    را  یارلانونگذ  اراتياخت  ض یعالوه او درخواست تفو   مطر  نمود. 

مشروطه    يبه سكوت لانون اساس  با توجه  مردم مراجعه ننمود.  یمورد به را  نیداد. اما در ا  ئهارا  يمل  یمجلس شورا 
  نيي و تب  یيتا ضمن شناسا  شدكو يمقاله م  نیا  ار،ياخت   ضیو تفو   یراضطرا  ت ي همچون رفراندوم، وضع  يدر موضوعات

به    "اساس  یتئور"باشد، از منظر  يمشروطه م  يلانون اساسشده    رفته یساختار پذكه    ي پارلماننظام    موضوعات فوق در
دكتر    يبررس در  عملكرد  شورامصدق  مجلس  انحالل  رفراندوم،  به  تفو   يمل   یمراجعه  درخواست    ار ياخت  ضی و 
 . بپردازد ی گذارنونلا

 .ندومرفرا ار،یاخت ضی تفوانحالل پارلمان، دکتر مصدق،  ،یاضطرار تیعوض گان کليدی:واژ
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 مقدمه

مق  رویكردی حقولي   اله این  نخست    _  با  مسند  در  اصلي دكتر مصدق  الدام  تاریخي سه 
. در این دوران  هدف لرار داده است  صورت پذیرفت،  در رابطه با لوه مقننه  را كه  ریوزی
های  فت با كارشكنينگليس و ملي شدن صنعت نرد با استعمار ادر برخوتر مصدق كه  كد

نمای  منظ  ایشان  ندگان دوره هفده  مجو مكرر  تعبير  به  آنها  غالب  ملي كه  لس شورای 
بودست انگليس  و  امریكا  از  دند مواجنشانده  لانوني  بستر  انجام كارها در  برای  ه گردید، 

نتخابات برای بر سر كار ام به برگزاری ا ه به رای مردم، الدجشاه درخواست نمود تا با تو 
با وی در این زمينه و سكوت    ه به عدم همكاری شاه. اما با توج مایدآمدن مجلسي جدید ن

اضطراری   وضعيت  برلراری  همچنين  و  اساسي  فقدان  لانون  در  و  وزیر  نخست  اختيار 
، به رفراندوم رجوع به اساس حكومت انحالل مجلس، با استناد به تئوری اراده برتر مردم و

برگزم از  نمود. پس  و درخراجعه  رفراندوم  رای    واستاری  انحالل  اكثریت  به  دهندگان 
ر مسند مردم از شاه د  یجلس شورای ملي، وی مجدداً با استناد به تئوری رجوع به آرا م
وارد عمل مير اضطراری  در وضعيت  عرفاً  نهادی كه  و  گردید، درخواست ئيس كشور 

كتر ي را صادر نماید. دره هجده  مجلس شورای ملاری انتخابات دونمود تا دستور برگز
تفویض اختيار    ،شمسي از مجلس شورای ملي  1331مردادماه    6در مور   مصدق همچنين  
. این در حالي است كه در آن زمان مجلس و  واست كردزمينه را درخ  9لانونگذاری در  

 بود. دوران فترت حاك  ن طپارلمان برلرار بوده است و شرای 
نظ در  كه  باید  داشت  بررر  منظور  ح و    اعمال  سي به  گونا  ،قوليولایع  گون  مكاتب 

.  اندرا در پيش گرفته  های متفاوتيروش
هــا، از ایــن روشخــاب یكــي  این مقاله بــه منظــور بررســي اعمــال دكتــر مصــدق بــا انت 

 ور لــرار دادن تئــوریحــ تــالش نمــوده اســت از رویكــرد پوزیتيویســتي فراتــر رفتــه و بــا م
ــ شــود(، بــر ایــن ممي ي كــه در ســطور بعــد تبيــين )در مفهــوم اســاس ای فشــارد كــه هــ  پ

ــایع ــين ول ــل چن ــل، ميدر تحلي ــزار تحلي ــر اب ــا تغيي ــه ب ــاوتي ي چگون ــایج متف ــه نت ــوان ب ت
ر بررســي ولــایع تــاریخي ماننــد آنچــه در ایــن بــازه زمــاني ت دیگــر دعبــاردست یافــت. ب

ق ر  داده اننـــد دكتـــر مصـــدهای مهـــ  تـــاریخي متخصـــي خـــاص و بـــا محوریـــت ش
ــ قــولي ميهــای حونگي اعمــال تبيين اســت، حقــوق و چگــ  ــ د چشــ توان ــه ول ایع اندازها ب

ــيت ــه و بــ و شخص ــوارد والعگرایان ــي م ــاوت و البتــه در برخ ــاریخي را متف ه دور های ت
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ــوگيری از ــهس ــودن دریچ ــازد. گش ــان س ــي نمای ــا های سياس ــل ب ــاوت تحلي در های متف
ــر ن ــرورتظ ــتن ض ــي های اجداش ــاعي و مقتض ــاني تم ــاني و مك ــين ات زم ــد ميهمچن توان

ــدگي ــناخت پيچيـ ــاریخ شـ ــایع تـ ــان ولـ ــي را نشـ ــدت ي اینچنينـ ــه از شـ داده و در نتيجـ
 و منازعات ناشي از آن بكاهد.  هاتنش 

با  شدكومي  نوشتار  بر    تا  ملي  شورای  مجلس  برابر  در  مصدق  دكتر  عملكرد  تحليل 
ریخ حقوق بهره گيرد و یكي ضطراری، از تا ا تمركز بر وضعيت او بمحور تئوری اساس  
مطر    نظریات  مفهاز  وضعي ومدر  ب سازی  مورد  را  اضطراری  لرار  ت  نظر  امعان  و  ررسي 

ه ولایع حقولي و تاریخي  رویكرد بتوانند  و نشان دهد كه چنين نظریاتي چگونه مي  داده
ك  بر اوایل ع وضعيت اضطراری حاوضور پایه چنين نگرشي، از سویي مب  را تغيير دهند.

نظر داشته است و    لوانين را دراعمال  وضعيت عادی برای  هه سي شمسي و فقدان وجود  د
از  از تفسير،  روش  انتخاب  در  دیگر  ارزشبرتری    سویي  نظام حفظ  یك  بنيادین  های 

لانون  ب  مشروطه نص  استر  برده  شد،.  بهره  بيان  این  از  پيش  كه  همانگونه  مي   لذا  ان  از 
رگزیده است.اس در وضعيت اضطراری را بولي، تئوری اسهای متعدد حق تئوری

رفراندوم، تقاضای انحالل و تفویض  ق و واكاوی برگزاری  انطبا   ؛مقالهاصلي    پرسش 
اسا لانون  به  توجه  با  لانونگذاری  مشروطاختيار  برلراری  سي  هنگام  در  اساس  تئوری  و  ه 

 باشد.وضعيت اضطراری مي

ندوم فرار یبرگزار. 1
ي اساس حقوق در رفراندوم . 1-1

ومي مورد توجه لرار  اصلي لدرت عماحبان  خت مردم بعنوان صاز اواخر لرن هفده  شنا
تصمي  منظور  به  و  سياسيگرفت  استراتژیك  و  مه   مسائل  خصوص  در  مردم  ، گيری 

وا روش  لتصادی  یا  حقولي  غيرمستقي   و  مستقي   دموكراسي  همچون  گوناگوني  های 
ابداع گردیدسهنمایند ن  .االر  نونگذاری كه شامل ساالر از مجالس لامایندهدر دموكراسي 
منماین  منتخب  ميدگان  گردم  بهره  مستقي باشند  دموكراسي  در  و  است  شده  این    ،رفته 

ض و  شرایط  تحت  كه  هستند  بهشهروندان  تصمي   وابطي  یا  مسائل لانونگذاری  در  گيری 
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اهميت حاكميتي مي مستقي   در تعریف دموكرا  1.زندپردامه  و حائز  توان گفت ميسي 
لواعد فرآیندهان  ،مجموعه  و  ب  ندهست   یيهادها  لادر  عمومي  كه  رای  دریافت  به  ه  مردم 

مال یا  و یا اع  صورت مستقي  در جهت پيشنهاد اصال  لانون اساسي، سایر لواعد حقولي
 2باشد.مشي كلي حكومت ميتصميمات و خط

هي فراتر از فرایندهای  شيوه در جایگا این    ، كراسي مستقي دموفواید و مزایای    بيان  در
نخبهنم كه  ميگایندگي  منباش را  لرار  از  است  ممكن  بویژه    گيرد.يد  متشكل  مجلس 

. نكند  ارائه  خاص  عموضو  هر  مورد  در  مردم  دیدگاه  از  دليقي  كامال   انعكاس  نمایندگان،
باالتر   طبقات   از  معموالً  منتخب  گاننمایند  دموكراتيك،   جوامع  تمام  در  تقریباً  مثال  برای

كه   اجتماعي  روندانشه  وسطمت   از  آنها  ياجتماع   وضعيت  یا  حصيالتت   ثروت،  هستند 
های  ليتنهادهای نمایندگي معموالً از زنان، ال  ؛بر آن در سراسر جهانعالوه  ز است.  متمای

ه جذب  یندهای حزبي هستند كمتر نمابه حاشيه رانده شده و كساني كه خارج از سياست
ست بر اساس  ممكن ا مثال  یك نماینده  اند كه  نه استدالل نمودهرخي نيز اینگوب  نمایند.مي
اد خود  التصادی  لزوماً  یدگاه  اما  شود  برگزیده  نمایندگي  به  افراد  اكثریت  سوی  ز 

با  ارتباط    های وی دردیدگاه اجتماعي  یا سياست  با یك تصمي  خاص سياست خارجي 
والني ط   نسبتاًبا توجه به مدت    اشد و یا آنكههمخواني نداشته ب  وان  دیدگاه اكثریت موكال 

ه تا انتهای آن دوره تغيير نماید. از ندگان در ابتدای دورده   رای  یدگاهد  دگي،نماین   دوره
بهره دیگر  مستسوی  از دموكراسي  برای گيری  در    قي   نهادهای حاكميتي  مجبور ساختن 

ها یا  ليتهمچون حقوق الآنها مواجه نشوند    با  دهندمواجهه با موضوعاتي كه ترجيح مي
 است.  مفيد فایده ، ياسيمسائل پيچيده س
برای مثال حل   .ت به دموكراسي مستقي  وجود داردیات انتقادی نيز نسبدر مقابل نظر

حقولي  پيچيده  سياالتصا  ،مسائل  و  كه  دی  است  باالیي  نسبتاً  تجربه  و  دانش  نيازمند  سي 
توان عموما  دهندگان  ر  ایيرای  الزم  اطالعات  تصمي یا  برای  درباره  ا  آگاهانه  گيری 

ای دموكراسي  هخصوص خطرات و ریسكسوی دیگر در  د. از  ع مورد بحث ندارنموضو

چهارده   ،ياسيس  ینهادها  و  ياساس  حقوق  ،يپناه  عتیشر  ياضل   ابوالفضل.  1 بن  چاپ    زان، يم  يحقول   ادي)تهران: 

 . 033 ص( 1395

2. Elliot Bulmer, Direct Democracy, International IDEA Constitution-Building

Primer 3, (2017), P3, https:// www. idea. int/ publications/ catalogue/ direct-

democracy?lang=en. 
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پوليس  اكثریت  برای پو  گردد كه مكانيس  این شيوه ممكن است به ابزاریمستقي  بيان مي
مایندگي مردم، فرایندهای ن  به  توانند با توسل مستقي رهبران مي. بدین ترتيب  تبدیل شود

هندگان و  صالحيت رای دخصوص    دیدگاه همچنين درر زده و تضعيف كنند. این  را دو
اداره مي  لابل  مطر   را  آنها سواالتي  وبودن  تاكيد    شدن  دولطبي  امكان  بر  نماید  جامعه 
مالي، زمان دارد. ضم منظر  از  این شيوه را  آنكه  ب  ين  نمودن تداركات الزم  فراه    رای و 

 داند.فه نميمقرون به صر ،اجرا
فو نظریات  تمامي  مبنای  حقولدانا  ،ق بر  اساسغالب  بهرهن  مكانيس   گيری  ي  از 

كه آن  بویژه.  دانندمي  شایسته   ساالر نماینده  دموكراسي   مستقي  را برای تكميل  دموكراسي 
رای دا  عمومي،  عاللگيبي  برابر  در  دموكراسي  از  محافظت  به  كمك  برای  افراد  تمشارك
ومي  های عمگيریمي ربه مشاركت معنادار در تصتج  صورت،  هر  هب.  است  اساسي  ارزش

ای شخصي فراتر رفته و شهروندان را به مرالبت از  هكند تا از نگرانيمردم كمك مي  به
مي ترغيب  عمومي  انمامنافع  بر  كنار ید.  در  مستقي   دموكراسي  اعمال  منظور  به  مبنا  ین 

بيسيت،  دومرفران  مچونه  گوناگون  ابزارهای  رساالنماینده  دموكراسي پله  مردم،  وتوی   ،
. است لابل مشاهده گرینش گزیو  ابتكار عام

پرسي اجباری و  پرسي شامل همههای سياسي دو دسته همهگرش در نظامبر پایه این ن
رای دهندگان تحت    ،پرسي اجباریدر همه  .توان مشاهده نمودرا مي  اختياری  پرسيهمه

 برای اصال   پرسي عموماًاین نوع همه  1.شوندانده ميصورت خودكار فراخو  به   شرایطي
اسا لان استف ون  مورد  ميسي  لرار  همهگ  .گيرداده  است  ممكن  نيز  برخي  اهي  از  پرسي 

شود ناشي  ضوابط  و  مثال  ب  .شرایط  انحالل    يلتون در  عنوان  دستور  جمهور  رئيس  اگر 
بدهد،   را  همهاجباراً  پارلمان  شودبر  پرسيباید  مب   گزار  بر)تصمي   انحالل    انتخاب  ني 
اجبار یك    انتخاباتي است كه به  ،اختياری  سيپرهمه  2ی رئيس جمهور(.پارلمان یا بركنار

سي كه عموماً لوه  زیگر سياتواند به ابتكار یك بابلكه مي  دگردلاعده یا لانون برگزار نمي

1. Stephen Tierney, Constitutional Referendums (Oxford: Oxford University Press,

2012), P. 31.

2. International IDEA, Direct Democracy, The International IDEA, (2008), P. 42,

http:// www. idea. int/ publications/ catalogue/direct-democracy-international-idea-

handbook, accessed 9, (2016).
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یا مجری پذیرد. مي  همقننه  عموالً  تياری این است كه ماخ  پرسيهمهویژگي    1باشد صورت 
در دولت    فقط  صال   به  كه  ميموالعي  انجام  ا  هاتدول  شود.باشد  پرسي همهز  عموما 
های بحث برانگيز یا حل و فصل یك مسئله  برای مشروعيت بخشيدن به سياستاختياری  

ت سياسيپر  به  مياستفاده    نش  مردم  فراخواندن  منظور  به  از   هاپرسيهمهاینگونه  كنند. 
د رئيس  ارلمان، پيشنهاداد مشخصي از نمایندگان پتعی امضاجمله   ازهای گوناگوني  شرو
ر  ،ولتد امضادستور  تا  نظام ت  یئيس كشور  در  از شهروندان  های سياسي  عداد مشخصي 

 شود.استفاده ميمختلف 
ب مراتب  عالوه  پيش   باالر  پيش موضوع  یا عدم  لانون  بيني  مستقي  در  بيني دموكراسي 

ينه  گرچه در این زم؛ اباشدكشور نيز مطر  مير نظام حقولي وان برترین لانون دبعن اساسي 
اندیشه  ت.تلف حقولي متفاوت اس های مخ مكتب  پاسخ پایه  محوری برخي مكاتب در  بر 

ها را  این گروه از مكتب  . و نه هيچ چيز دیگرجه داشت  تفسير لانون باید به متن لانون تو 
لانون مياصطالحاً  شاخصامن نساالر  كه  آنهد  پوزیتيویس   ترین  حقولي  ا  فرماليس   و 

مكتب  2.باشدمي لانبرخالف  برخونهای  مكاتب ساالر  نظا  ،ي  تفسير  اعتبار  و  حقولي  م 
نونگذار را در للمرو نظام  اراده لادانند و اصولي برتر از  مينلانون را محدود به متن لانون  

دارند نظر  در  مكاتبحقولي  این  در  لوا   ،.  آنهعد  ارزش  اعتبار  و  برحقولي  مبنای    ا 
با این اصهم انطباق  به مكتب  ب ميمله این مكاتاز ج  .ودش ول سنجيده مياهنگي و  توان 
نين  در چ  .مكتب پراگماتيس  حقولي و مكتب رئاليس  حقولي اشاره نمود  ،قوق طبيعيح

قاومت در  م»  توانبسيار گسترده و نافذ است و مي  ،بي دامنه فرمانروایي مفسر و لانونمكات
  3. « شناختجه به رسميت  یك حق یا در لالب عملي موعنوان ون را ببرابر لان

اساس   این  پذیرش  بر  كه  است  بهرهطبيعي  امكان  پذیرش  رفراندومیا عدم  از   ،مندی 
اساسي لانون  تعيين   بنيادین   حقوق  اعمال  برای  ابزاری  منظر  زا  صرفاً  و  بدون ذكر آن در 

حقولي و سياسي به    بنایي یك نظامهای زیركي از ارزشن ی بعنوا  ،دممر  توسط  سرنوشت
 . استكاتب فوق هر یك از ممباني  با و موافقت ما به گرایش  زیادی وابسته ميزان 

1. Ibid. p. 47.

 . 74ص   (1390 ،ات شركت انتشارنتشار: اران)ته  لانون   ريستف يفلسف  يانمب وانفر،ي ك هرامش. 2

 . 103 ص  ،همان. 3
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رجوع دکتر مصدق به رفراندوم  ل ي. دال1-2
به مبارزه انگليس در جریان ملي شدن صنعت نفتدكتر مص  با توجه  با استعمار  آن   ، دق 
با همراهي ا به كارشكنمریكشور  بين های متعدد ديكا الدام  برای  المللر امور داخلي و  ي 

ه تحری  نفتي ایران و مخالفت با هرگونه  توان ب ها ميارشكنيكاین  ز جمله  نمودند. ا  ایران
فوق موجب ایجاد بحران شدید التصادی  الدامات    كرد.دریافت وام توسط دولت اشاره  

گردی دولت  ني .  دبرای  دولت  نتيجه  فوری  ازمدر  الدامات  بزمينه    در ند  عوارض  ردن  باال 
ماليات و  غيرمستق گمركي  بودهای  ازي   ا  .  دیگر  اتخاذ  سویي  به  دولت  تصميمات  لزام 

یارانه حذف  همچون  اعت   هایالتصادی  زمينه  ارتش  بودجه  كاهش  و  راضات  دولتي 
جب  مو  نيز  ،رئيس شهرباني كل كشور  ،افشارطوس  پي سرتتل  ل  1تماعي را فراه  نمود.اج

دادن   نشان  در  ضعيف  دولت  گردیوجهه  امنيت  و  نظ   سوی  .دبرلراری  انجام  دی  از  گر 
عمليات  چ شبندین  تشكيل  و  مصدقاطالعاتي  دكتر  عليه  تبليغاتي  وسيع  همچنين    ،كه 

ریزی شده هزار دالر برنامه  11  ایخت هفتهبا پردا  خریدن نمایندگان مجلس شورای ملي
بحران  2د.بو نيز  الدامات  را  شد  این  سياسي  دید  همراه  ولت  برای  كه  به  نحوی  به  داشت 

یا عدنمایندگان  يون هر روزه  آبستراكس و  امور    تولف  موجب  ،م تشكيل جلساتمجلس 
تا به    بودم  الزده و  امور از حالت عادی خارج ش  در چنين وضعيتي .  در دولت گردیده بود

 .ال و اجرا گردداعمای منظور كنترل بحران و بازگشت به شرایط عادی لواعد ویژه
 موضوع   ،یعاد  تي ا در وضعروابط لو  يني ب ش ي بر پ  عالوه  ، يحقول  ی اهنظام  ي تمام  در

ی اضطرار   ت ي باشد. وضعيمطر  م  زي ن  3ی اضطرار  تي آنها در وضع  تیریارتباط لوا و مد
و    يداخل  یهاشورشگير،  های همهبيماری  ،يع ي طب   یای، بال مچون جنگه  يعیشامل ولا

گردد.مي  ژهیلواعد و  ازمندي ن  ، تي ساختار حاكمكه كنترل  باشد  مي  دستمواردی از این  
امل پدید آورنده اضطرار و بحران  دی لاطع و فوری با عيازمند برخور ین وضعيت نزیرا ا

:  تهران چاپ اول )  ار،يلح صا  ني ترجمه غالمحس  ،مرداد  28  یكودتا  یامدهايپ  ،ل رت و اصو لد  ،نفت  ،عل   يمصطف.  1

 . 426 ( ص 1377،نشر چاپ پخش

(  1398  ، هر چشمنش  ان:)تهر  يرنگ رجبترجمه به  ،ژه و نو   يلرن  ،مرداد  28  ينرایا  یكودتا  ،يوروسكیگاز  مارک.  2

 . 26 ص

3. States of Emergency.
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لرار   شناسایي  مورد  را  اضطراری  يتوضع  ، وطهاما از آنجا كه لانون اساسي مشرباشد.  مي
جود نداشت.  ا این وضعيت وای برای مقابله بهشد  روش از پيش تعيين  هيچ است؛ لذا نداده
. بدین جهت  رای كنترل بحران بودای باب شيوهار به انتخمصدق ناچ  كترد  حال  این   با

ه در جایگاه  شا الدامخواهان    اوضاع و بر مبنای عرف اساسي موجود  او در راستای كنترل
فعال  ورزید. انر امتناع  وزیاما شاه از همكاری با نخست  برای انحالل گردید.    رئيس كشور
 اید.مردم رجوع نمبه اراده  ر كاهش بحرانتا دكتر مصدق به منظو  شد شاه موجب 

نظام ساختار  ایران    در  سياسي  و  لانون كه  حقولي  متم   و  اساسي  نظامنامه  بر  مبتني 
بودند. به  نهادهای اعمال لدرت سياسي برگرفته از اراده سياسي مردم    وطه بود،مشراساسي  

در صورت    بنابراین  1ت.اس   بوده  تبار لانون اساسيشأ و مبنای اع من   ، این ارادهدیگر  رت  عبا
حبان اصلي لدرت سياسي از طریق ابزارهای شناخته  امری، مراجعه به صا  كوت لانون درس

ترین ظهور مشاركت  مه   ناگفته پيداست كه  2است.ني بوده  پذیرفت   شده همچون رفراندوم
بنابراین دكتر مصدق به    3است.نتخابات  و ا  پرسي همهطریق    از  نيز  مردم در اداره حكومت 

هرم لدرت مراجعه نمود.  اصلي حاكميت و راس    يت به صاحبان با این وضعنظور مقابله  م
در اما   اصلي  هيچ  مشروطه  اساسي  لانون  در  كه  آنجا  مر  از  به  خصوص  پرسي همهاجعه 

ند از سال  اشت  وجود  پيش  نيز  اساسي  با عرف  مطابق  م مسي هيچگاه رفراندوش  1332و 
نگرد بودبرگزار  برخي  ؛یده  كاشاآیتهمچون    لذا  ربكارگير  ني اله  رفراندوم  ا خالف  ی 
رفراندوم پس از توافق آمریكا و انگلستان به بيان داشت كه    وی  4.دانستندميلانون اساسي  

خست وزیری فضل اهلل زاهدی به منظور منحل كردن مجلس صورت پذیرفت و منظور ن
با    نون اساسي رافراندوم نمایشي و خالف لاگسترده این ر  ز با وجود اعتراضاتني   مصدق

حز اجكمك  به  توده  درآوردب  كردن همزماني    .را  منحل  برای  رفراندوم  نتایج  اعالم 

1. Andreas Kalyvas,  Popular Sovereignty Democracy and the Constituent Power

(Cambridge: Blackwell Press, 2005) p. 228.

  ، وم پ دچا  ،هایآزاد  و  قحقو   از  يلي حلت   یيعاصر جستارهاجهان محقوق بشر در    ،يفاطم  دي س  یلار  محمد  ديس  .2

 . 89  ص (1389 ،فتر دوم )تهران: انتشارات شهر دانشد

3  .Sheyla Mclean, Autonomy, Consent & the Law (London: Rutledge Cavendish

Press, 2010) p. 214.

  ، ( 1397)  ، 12  رهشما  دوم،  سال   اران،ی  لل   نامهماه   «،انيآبراهام  رواندیدر كتاب    ها فیتحر»  ،يكاشان   محمود  د يس.  4

 . 7 ص
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كند كه  ن حقيقت تاریخي را ثابت ميای  نيز  یمجلس با صدور فرمان نخست وزیری زاهد
ت وزیری  دور فرمان نخسنمودن زمينه برای صه   های بيگانه فراانگيزه مصدق و سياست

 25از  با اجرای یك نمایش    هيئت وزیران  ریب مردم ومصدق برای ف  زاهدی بوده است و
اني فرزند  دكتر كاش  1.مرداد زمينه را برای تسلي  لدرت دولت به زاهدی فراه  نمود  28تا  

معتقدند  آیت مطلب  این  تایيد  در  نيز  كاشاني  حكومت»اله  و  ای  ههمه  خودكامه 
گفاستاليني  سخن  با  بزرگترین ستي  مردم  توده  از  به  تن  را  توده  خيانت  روا  همان  مردم 

به    نخست وزیر  رفراندوم را نشانه انكارناپذیر حركت  نيز  ارت آمریكاشاه و سف   2«. اندشتهدا
برانداختن سلطنت عنوان نمودند  ن نمودهبيابداد  سمت است در   3. و آن را گامي در جهت 

وارده  اس و نقدهای  ن عمل در ساختار تئوری اسوم و تبيين ای یل برگزاری رفرانددال  ادامه
 .شود مير بررسي این ساختا برنيز 

رجوع به رفراندوم موجهه ل يدال. 1-3
بعنوان نهاد  اضطراری عموماً یك  بر  در وضعيت  مينهاد  ویژه  اختيارات  دارای  گردد.  تر 

ز بحران منتفي  ا زمان عبور اای نظام حقولي تیهپا  بنابراین تفكيك لوا و بسياری از اصول
كه   پذیردميصورت های فردی زادیي و حقوق و آامنيت عموم ، ميان نظ  يچالش  شده و

برای   دولت  لدرت  افزایش  آن،  با نتيجه  ایجاد   مقابله  ح شده    شرایط  كاهش  و  و  قوق 
اسآزادی مردم  نقهای  به  نسبت  نگراني  وضعيت  این  در  همواره  لذا  ح ت.  و  ض  قوق 
  4ارد.روندان وجود د های شهآزادی

خ به وضعيت اضطراری  نسبت به پاس  رویكرد كليگيری دو  شكلاین نگراني موجب  
از عبارتند  رویكرد  دو  این  است.  لانون  ی الگو  :گردیده  الگو  5ي الدامات  دامات  ال  ی و 

مي  6.يالانونفر تالش  لانوني  الدامات  الگوی  اضدر  وضعيت  جزئيات  كليه  ری  طراگردد 

 . 7ص  منبع، مانه. 1

 . 12 ص  منبع، همان. 2

 . 209  ص (2013  ركل،يس نيشپر نتشاراتا: ورنتو ت) شاه  به ينگاه ،يالن يم عباس .3

4. Claudio Grossman, A Framework for the Examination of States of Emergency

under the American Convention on Human Rights, Review 1 (Washington: 

American University International Law, 1986) p 37 . 

5  . The Legal Measures Model.

6  . The Extra- legal Measures Model.
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ر ر لانون ذكی و ... درارپایان وضعيت اضط  ،م، مدتوكارهای اعال   زتعریف، ساهمچون  
مق   .شود هيچ  ابلدر  لوانين  لواعدیگبرخي  پيش   ونه  اضطراری  شرایط  بيني  برای 
. در این الگو باشدمي  لابل طر دامات فرالانوني  الگوی الدر این كشورها    لذا  .نداهننمود
1مالحظه است.   و اشميت لابل  گراس ،دایسي تئوری ملههای مختلفي از جتئوری

در   دمو نظامامروزه  به  های  جلوگيركراتيك  سمنظور  به  دولت  حركت  از  مت  ی 
از حقوق و آزادی شهر از وضعيت اضطراری و حمایت  استفاده  وندان دیكتاتوری، سوء 

لانوتال در  بحران  از  خروج  راهكارهای  و  شرایط  وضعيت،  این  تا  است  گردیده  ن  ش 
به حقوق و رایط و آسيب  ونه سوء استفاده از این شتا امكان هرگ  بيني گرددساسي پيش ا

 2دم به حدالل برسد.های مرآزادی
تئوری جمله  لانوني،  از  الدامات  الگوی  رویكرد  در  مطر   اساس »های  «تئوری 

بر  باشد.  يم مبتني  حقولي  و  سياسي  نظام  در  كه  است  آن  بيانگر  والع  در  تئوری  این 
باموكد مرجعي  هيچ  ارادهراسي،  از  مر  التر  این  ندارد.  وجود  كه  مردم  هستند  دارنده دم 

دهند اده و تصمي  خود، لانون اساسي را شكل ميشوند و با ارخته ميي حاكميت شنااصل
به معنای اساس دولت یا    « اساس»  3. دن كن ين ميت را تعيو محتوا و خصوصيات اصلي دول

ك دولت مشخص را  اجتماعي در ی  اتحاد سياسي و نظ   كلياتحاد سياسي مردم، مولعيت  
ي نوشته است ریشه  ورای متن لانون اساسای كه  حوزه  وم اساس درمفه»ند. لذا  ك معين مي

  لائل    حاك  اه گیجا  در  كشور  سي رئ  یبرا  را  يعيوس   اراتياخت  كه  است  یپردازهینظر(  1985-1888)  تي اشم  كارل .  1

  ن يي تع  شيپلاعده از    چي به ه  ديمق  يحي معجزه در مذهب مس  همچون  یيثنااست   تيوضع  در  حاك   كه  نحو   نیبد.  است

بر  باينم  ی اشده  و  نظام  شد  م  يحقول فراز  اشمرديگيلرار  لذا  حقول هینظر  نايم  در  ت ي.    از   يكی  یدارا  يپردازان 

  به   هك   حاك  با  ارتباط  در  یو  خواهتيمتما  یهادگاه ید  زا  فارغ  اماباشد.  يم  محورحاك   یهادگاه ید  نیترموسع

  ي اس يس    يتصمو    (stitutionCon)   ساسا  به   رجوع  موضوع   به   خود  هینظر  از  ي بخش  در  او   انجامد، يم  یي التدارگرا

لانون    انيرا م  يفیظر  كي ر ابتدا تفكاو د  . است  پرداخته(  ntal Political DecisionFundame)   مردم  نیاديبن

    يتصم   ی را برا  ي نقش مهم  او  ،كي تفك   نیر ادرد.  دا  او   اختصاص به خودكه    دینمايم  جادیا  ی و ماهو   ي شكل  يساسا

است كه   ياساس ي اسيس  يتصم  نی . در والع اشوديملائل   ياسيسكل سازمان و ش ندهیمردم در مورد آ ياساس يسايس

 .گردديئل مساس تفاوت لاو ا  يلانون اساس ان يد مخو  ريرا نهفته دارد. او به تعب  ين اساسدر ذات و اساس خود لانو 

محباوود  .2 ب   ی الگوها  يشناستيماه»  ،يو حامد كرم  يد  وضعپاسخ    ي ساسا  لانون   بر   د يتاكبا    یاضطرار  ی هاتي ه 

 .47 ص (، 1295) ،32سال هشت ، شماره  ت،ي ق امن، فصلنامه آفاران«یا ياسالم ی جمهور

3. Carl Schmitt, C. The Concept of the Political, Trans. G. Schwab (Chicago:

Chicago University Press, 2008) p. 427. 
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است دولت  وجود  انضمامي  زندگي  رو ،  و  نظر    بایدالبته    1«. دارد  كه  در  اساس  داشت 
كل  ش   ، اساس  نامند؛مي2لق  كه آن را اساس مط  در معنای اول  .دارای معاني متفاوتي است

دولت  اساس  .است  وجودی  كه  معنا  است    ،بدان  ا وضعيتي  آن  در  هكه  سياسي  مه  تحاد 
به ع اراده لدرت موسسنوان یك كل ممكن ميافراد جامعه  معنا  این  سازنده    ،شود. در 

مبنا ملانون  اساس  لابل  يی  هنجاری  و  انضمامي  دسته  دو  به  معنا  این  در  اساس  باشد. 
 3. استاراده لدرت موسس    ،ی اساسز معاني هنجاردر این ميان یكي ا   كه   تفكيك است

سندی مكتوب است    شود، منظورشناخته مي  4اس نسبي تحت عنوان اسكه  ای دوم  در معن 
سيستمي از    ؛ اساس  ،این مفهومدیگر در  عبارت  . بشودلانون اساسي خوانده ميامروزه  كه  

معادل شكل    اساس   ،ر معنای سومد.  گردددر یك سند حقولي جمع مي  هنجارهاست كه
ه در جامعه  د جمعي است ك منسجمي از وجو  شكل  ،ساسعبارت دیگر اباشد. بت ميدول

اساس شكل بنيادین دستور محك  اجتماعي و سياسي  ،  در این مفهوم  .ود داردسياسي وج 
ت   است از  نشأت ميكه  این    .گيردصمي  لوه موسس و مردم  مبنای  بر  تنها  اساسي  لوانين 

لق  مفهوم اساس مط  با ود كه  شناميده مي  6پوزیتيو ساس  ا  ،این مفهوم   5.از اساس معتبرند  عنام
تن  داردارتباط  م  .گاتنگي  باساس  اساس  مورد  در  و  طلق  است  وحدت  اصل  یك  عنوان 

در نهایت   .كندرسد بر اساس مطلق تمركز ميف خود مياساس پوزیتيو هنگامي كه به هد 
سياسي و شكل آزاد    ل ضرورت اتحاداصدر مفهوم    برد كهام  توان نرا مي  7آلاساس ایده

ااراده   اسا.  ستدولت  لانون  ایدههر  یك  اصولآسي  سایر  كه  دارد  شكل    ل  آن  حول 
8د.گيرمي

اساس»  ،يخانمراد  نیفرد.  1 لانون  ا  يمفهوم  عموم  ت«،ياشم  رل كا  شهینددر  حقوق  مطالعات    ، 51دوره    ،يفصلنامه 

 . 666 ص (، 1400) ،2شماره  

2. Absolute Constitution.

 . 668. همان منبع، ص 3

4. Relative Constitution.

 . 671ص همان منبع،  .5

6. Positive Constitution.

7. Ideal Constitutio.

 . 686 ص  ع،منب همان. 8
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مي مقدمه  این  گفتبا  اینگونه  اوليه  ؛توان  اساسلوا  ماده  و   در  ي نين  مردم  حاكميت 
را كه وجود  شود؛ زیشناخته مي  رزشلانون دارای اباشد و  خواست و اراده آنها مستتر مي

مفرار للماده مردم در نگارش آن  این دیدگاداد گردیده است.  وض  عنوان ب  فرد  هر  ه در 
ان یك  عنولانون اساسي ب  ؛به تعبير دیگر  1پذیرفته شده است.   سياسي  لدرت   منبع  از  يبخش
ساس یاد  عنوان ا از آن مي توان به  تری را در بر دارد كه  والعيت عميق  ،لعيت هنجاری وا

در لانون كه    یهر امراست. لذا  ي  تصمي  مردم، جوهر لانون اساس   این مفهومدر    2.نمود
نتيجه ذاتي    3باشد. يلابل حل و فصل م  اساس،  تصمي   لهي بوس   تاس  نشده  ين يبش يپ  سياسا

است  امری،  وجوچنين  است مرار  اساس  در   آن  هميشگي   مداخله  امكان  امر  همين   و  دی 
تتاس   لوای  مسائل و  سياستيسي  كليعيين  اعتبار مي  فراه   را   حكومت  های  و  نماید 
در این    4دهد.مي  ارلر  بالقوه  و  هميشگي  چالش  یك  معرض  در  اساسي را  لانون  یارهنج
به   همچنين   بلكه  اردد  منطقي  و   زماني  تقدم  اساسي  لانون  بر  موسس   لوه  تنها  نه»  نظریه
است كه  از این تفكيك آن    لوجه حاصنتيجه جالب ت  5.« دارد  برتری  آن  بر  هنجاری  لحاظ
تواند خارج از  نمي  ،گرددمينتهي به تغيير لانون  م  ميمات گرفته شده توسط مردم كهتص
ر  مردم د  6.آفرین هستنداین تصميمات ذاتاً لانوني و لانون  .ن و نظام حقولي تلقي شودلانو

 زنند. چارچوب ساختار حقولي موجود به تغيير یا تكميل نظام دست مي

1. Ying khaiLiew,  Carl Schmitt’s Sovereign: A Critique (Ratio Juris, 2012),  Vol.

25, p. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2546493. 

2. Enric  Pattaro and Corrado Roversi, A Treatise of Legal Philosophy and General

Jurisprudence, Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Vol. 12 

(Netherlands: Springer , 2016), p. 252.

 . 321  ص(، 1398) ،12 شماره  ، ومنامه، سال س  استيمجله س ،يناصر سلطان د يترجمه س ، «لوه موسس»، بومر رنو . 3

، 12  شماره   ،ممه، سال سونا  استيسمجله    ،يناصر سلطان  دي س  قيو تحق  صي ، ترجمه، تلخ «اساس  هینظر»بو،    هیو ياول  .4

 . 208 ص  (،1398)

ون  لان  هیرنظ  شیهما  ،یدهنو    ي ابراه   ترجمه  «،یاتوركتید  ضرورت  و  موسس  لوه   يستگی»پا  وس،یپر   يك  شیاولر.  5

 . 1 ص  ،(1398) ت،يشم كارل ا ياساس

6. Pattaro, op.cit. p. 254.
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ی مبنا  بر   رفراندوم  به  رجوع  در  مصدق  دکتر  عمل   هيتوج  و  نييتب.  1-4
 اساس   یتئور

مراج آرااصل  به  اصل  ع  یعه  یك  بعنوان  كُ مومي  در  مشروطه  مبنایي  حقولي  نظام  نه 
تار كليه لوا لابل مشاهده است. در این  م در ساخپارلماني جای دارد و اراده و خواست مرد

گردد. این امر یت ميمردم هدا  ه صورت مستقي  توسط يت آن بميان لوه مقننه به دليل اهم
اصليم  از شناخت بعنوان صاحب  لذا رجولدرت عمومي    ردم  اساس  حكایت دارد.  به  ع 

همخو پارلماني  مشروطه  نظام  مباني  و  اصول  با  لانون  سكوت  دارددر صورت  در    اني  و 
 باشد.چارچوب آن نظام لابل تبيين مي
توان بيان  اساس مي   با تئوری   مراجعه به رفراندوم صدق در  حال در انطباق عملكرد م 

انسه و انگليس های فر نظام   ي بویژه از حقوق اساس   ي كه با شناخت ر مصدق  كتد داشت كه  
نظام  مادر  عنوان  پارلماني به  مراجعه    پرسي همه داشت،    های  اساس و  مناسبي    به  ابزار  را 

بحران از  خروج  سياست و    برای  به  بخشيدن  دولت ها مشروعيت  و   ، ی  حفظ  ضمن 
سویي   . از یافتقولي مشروطه  ح   های دموكراتيك نظام دم و ارزش ز حقوق مر حراست ا 
ننمود و  و سكوت لانون را به  دیگر ا با در نظر داشتن  معنای سكوت نظام حقولي تلقي 

ارزش  و  مبناصول  نظام های  مبادرت    ایي  تفسيری  به  پارلماني  در    نمود مشروطه  كه 
حقو  نظام  كليت  موجو خدمت  باشد لي  ا د  مبنای  بر  تفسير  .  با ین  تا  بود  آن  خواهان  او 

مشروطه را حفظ نماید  ن ارزش مبنایي نظام  ت مردم بعنوا به رفراندوم، ه  حكوم ه  مراجع 
ارزش  چارچوب  در  شده  گرفته  تصمي   مشروعيت  ه   بر و  نظام  های  لابل تر  حقولي 

كه اساس را در    مكن است از سویي دیگر بر مبنای تئوری اساس، »غير م تضمين باشد.  
اساسي  لان  كرد«ون  ا   1. هنجاری  حتي  نتيجه  وجود    گر در  لانون  در  لوه امری  ندارد، 
برلرار،  م  و  زنده  تصمي  وسس  به  مي لادر  آن  خصوص  در  زیرا  گيری  لدرت  باشد. 

اسا  لانون  كننده  نمي تاسيس  لدرت ت سي  توسط  لانون  واند  واسطه  به  شده  تاسيس  های 
شود  محدود  بناساسي  برا ابراین  .  اساس  به  از مراجعه  لانون    ی خروج  سكوت  و  بحران 

 . 214(، ص  1398) ،12 شماره  ، ه، سال سومنام استيمجله س ،يناصر سلطان د يس ترجمه  «، لوه موسس» بومر، رنو  .1
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با  ا ن   اساسي  بيان داشت دكتر  توا با این مقدمه مي   1نطباق است.ظام حقولي موجود در  ن 
ع  به  شهروندان  مشاركت  لزوم  و  دموكراسي  اساس  بر  نيز  مبنمصدق  اعتبار  نوان  ای 

مجل  انحالل  یا  ابقا  با  رابطه  در  عمومي  لضاوت  به  شورای حاكميت،  عنوان    س  به  ملي 
ح ابزا  برای  است. ری  آورده  روی  عمومي  بحران  در    همين ر  ب   ل   1332اد  مرد   5مبنا 

رادیو    شمسي  از  پيامي  مي با  كه  بيان  هيچ  » نماید  مشروطه  و  دموكراسي  كشورهای  در 
ار  از  باالتر  ملت  لانوني  تاریخي    . نيست اده  لحظه حساس  این  در  به همين جهت دولت 

آ  با  كه  را  مواجه مشكلي  ميا   ن  در  ملت  با  مي شده  و گذار ن  وضعيت   2«....د  در  او 
سكو ی  اضطرار  به  توجه  با  اساس موجود  لانون  وجود ت  عدم  و  مشروطه  از   ي  لواعد 
ا پيش به  شاه،  همكاری  عدم  به  توجه  با  و  وضعيتي  چنين  برای  موج موجود  در راده  ود 

نمود.   مراجعه  اساس  یعني  حقولي  نظام  هرم  مصدق  این  راس  فراخ الدام  به  در  وان 
و  همه  تصم پرسي  در  نتيجه  مردم  توسط  شده  گرفته  چنين    راندوم رف يمات  در  را 
نمي   چش  از    توان اندازی  حقولي ب  چارچو خارج  به زیرا    دانست.   نظام  مراجعه 
است همه  ملي  اراده  بيان مستقي   ا   3؛ پرسي،  از یك لذا  مباني و ین مجموعه  با  مرتبط  سو 

حقولي  نظام  از    بوده   مبادی  دیگ و  ارزش سوی  با  بنيا ر  حقولي های  ارتباط   دین  در 
وم و در سي و برگزاری رفراندپر عه به همه مل دكتر مصدق در مراج ع   بنابراین  د.باش مي 

عمومي  لدرت  اصلي  صاحبان  بعنوان  مردم  خواست  و  اراده  داشتن  مبنا دا   ، نظر  ی  رای 
نظر داشت كه اید در  د. اما در پاسخ به منتقدین ب باش مي و مبتني بر تنوری اساس  حقولي  
م حليل رفراندو مكتب حقوق طبيعي به ت ر  از منظر تئوری اساس و در بست  اله صرفاً این مق
به مكاتب  پرداخته    1332سال   یا توجه  با در نظر داشتن نظریات دیگر و  بنابراین  است. 

فالسفه حقولي در  عبارت دیگر  ست نتایج متفاوتي حاصل گردد. ب ر ممكن ا حقولي دیگ 
آزادی   ، مفاهي  همچون برابری، عدالت ها و  رزش ارجح شناختن برخي ا خود با  نظریات  

سایر علوم به بررسي نظام   و ا اخالق  و ارتباط حقوق ب   هي  مفا بر سایر    و یا نظ  و امنيت 

 (، 1398)  ،12  شماره   ،سال سوم  نامه،است يس  مجله  ،يسلطان   اصر ن  دي ، ترجمه س«ينهاد نگهبان لانون اساس»،  مربو . رنو  1

 . 223 ص

 . 770 ص ( 9513  ،چاپ شش  )تهران: نشر كارنامه ،جلد دوم ،نفتفته ب آشخواموحد،  يمحمدعل. 2

  ، ي فصلنامه مطالعات حقوق خصوص  ،« يمستق  مهيو ن   يمستق  یساالرمال مردماع  ی هاروش  يبررس»  ، ياسعب  ژنيب.  3

 . 232  ص (،1387) ، 2اره شم ،38دوره 
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مي  آن  تفسير  و  تحليل  و  امر   پردازند. حقولي  مختلف  موجب شكل   این  مكاتب  گيری 
پرا  حقولي،  فرماليس   مكتب  مانند  حقوق    گماتيس  حقولي  مكتب  طبيعي، حقولي، 

ولي را در  از نظریات حقای  كه هر یك دسته   است   تب رئاليس  حقولي و... گردیده مك 
ایناند اده خود جای د  از  لرار دادن هر یك  با محور  بدین ترتيب  نظریات   مكاتب   .  ، یا 

ما  ت  حقولي فسير  عمل  یك  یا  و  لانون  یك  د مي   از  همراه  به  متفاوتي  نتایج  اشته  تواند 
شمسي نيز از   1332در برگزاری رفراندوم در سال  كتر مصدق  شد. بررسي عملكرد د با 

ای غير از نظریه اساس، خارج از  مبنای نظریه   و تحليل آن بر   كند ي اعده پيروی م همين ل 
باشد. بحث این نوشتار مي 

اند هر مخالفين رفراندوم تا به امروز یا از منظر سياسي به موضوع نگریست سویي دیگاز  
ایافتن شاه و  لدرت  و لرارهمراهان  انتقاد خود  انگ ادهد  و را مبنای  های  يزهاند )در حاليكه 

یي ندارد( یا فارغ از در نظر گرفتن وضعيت اضطراری به نقد ي در تحليل حقولي جاسياس 
پرداخته عمل  در  آن  در  اند.  كه  زماني  برهه  آن  غيرعادی  وضعيت  به  توجه  كه  حالي 

ب بخش  لبل  آنها  های  ابزارهاشاره شد، عدم كاركه  الدامرد  لزوم  موجود و  لانوني  در    ای 
اس لانون  سكوت  نمایافضای  را  مي اسي  بن  همچنين  نظریات  سازد.  در  منتقدین  از  رخي 

اند و آن را مبنای تحليل  هاره نمود خود به نيات و مقاصد غيردموكراتيك دكتر مصدق اش
روج از امر  تحليلي خ  د. در حالي كه چنين اندادهحقولي خود در باطل بودن رفراندوم لرار 

س زیرا  است.  ابزارهایحقولي  از  استفاده  ب   وء  مقاصدموكراتيك  به  دستيابي  د  رای 
رهای  ختن ابزاباشد و این امر موجب غير لانوني شناپذیر ميغيردموكراتيك همواره امكان

نمي بكا مذكور  از  افراد  نيت  و  انگيزه  نيز  تحليل  این  در  اگردد.  حقولي  رگيری  بزارهای 
ز  ي مشروطه و ا مل در چارچوب نظام حقول ده، بلكه لابل شناسایي بودن عتوجه نبو  مورد

ورد بررسي است. منظر نظریه اساس م

. انحالل مجلس شورای ملي 2
ي عموم حقوق در پارلمان انحالل . 2-1
م  كي تفك   هیرنظ ا  كنديم   يمختلف تقس  ینهادها  اني لوا، لدرت را  ركدام هادها هن  ن یتا 

امور  يبخش اداره  از  بر تفكيك    ؛كنند  را  نوليكن عالوه  لوا  تعادل  يز مطر   لوا، موضوع 
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ابزار   1.اشدبمي جمله  پارلماني، پيش   از  نظام  در  لوا  ميان  تعادل  حفظ  برای  شده  بيني 
پارلما» مفهوم لدرت ترخ  « انحالل »است.    « نانحالل  است    یلانونگذار   ئتيه  ك ی  صيبه 

 ی رو پس از آن، برگزا  شونديار مستند بركن كه در آن مستقر ه  ياز پست  آن  ی كه اعضا
شود دولت و يست كه موجب ما  یابزار  ن یر والع اد  2باشد. يم  یضرور  دیجدانتخابات  

را مقابل  در  اختالف  هنگام  در  تعظدهندگان    ی پارلمان  آورند    يسر  با    3.فرود  مطابق 
كه    يان غالبا زم  رهبران   ،يپارلمان   یهانظامدر    یالدي م  2000انجام شده در سال    قات يحق ت

شي ات پ ارند فراخوان انتخابمال التدار دجهت اع  یشتري و انتظار بهستند    تي در اوج محبوب
 4دهند. ياز موعد م

به منظور كمك پارلمان  انگلستان در دوراني كه  پادش  در  شد، هرگاه  اه تشكيل ميبه 
نمي شاه  خواسته  تحقق  به  هرموفق  یا  و  هدفگردید  پارلمان    گاه  تشكيل  حاصل  از 

حي گمي ادامه  برای  دليلي  دیگر  بناب شت،  نداشت.  وجود  آن  دست ات  شاه  انحالل  راین  ور 
بعدها كه مجلس به نمایندگي از مردم تشكيالتي دائمي یافت،   5كرد.ا صادر ميپارلمان ر

در هر لوه جهت مقاومت در    یور ضر  ی رهاابزالوه،    ك یدر  لدرت    يافراطاز تمركز    یريجلوگنظور  در والع به م  .1

ا  لوا   ریبرابر سا دارد. در  دارد. ز  استقرار  ردپارلمان    ،نظام  نیوجود  دولت    ئت يه   ت يو رسم  لي تشك  رایدولت نقش 

را    نهيباربرد آن، كابه ك  دیتا با تهد  ن استبه پارلما  یابزار  ائهكار، ار  نیدف از ااعتماد پارلمان است. ه   یرا  ازمندين

  ي ثبات يبمنجر به    د توانيم  از حد از آن  ش ياستفاده ب   يمورد نظر پارلمان بكشاند. ول  ی هاو برنامه  ا هتاسيس  ی سو به  

هم  هیمجر به  مجر  ن يگردد.  ابزار  دیبايم  ز ين  ه یعلت  بر  یاز  مقننه  مقابل  ادر  از  تا  باشد  از    قیطر  نیخوردار  مانع 

به منظور    است.  "انحالل پارلمان"  هیائه شده به لوه مجرار  بزارد. اگرد  نهيكاب  فاده از سقوطپارلمان در است  یوراده یز

باره    نیا  درشود.  يمشاهده م  يپارلمان  یها در نظام  يگسترده و متفاوت  اريبس  یندهایو فرا  ماتي تنظ  زينانحالل پارلمان  

روشا توسطمتداول   یهاز  انحالل  اعمال  پ  ایو    ت دول  س يرئ  ایكشور    سي رئ  تر  تا  خود  ر  كمت  ی هاروشارلمان، 

 . دارد وجودهمچون رفراندوم   يمتداول

2. Elliot Bulmer, Dissolution of Parliament, International Institute for Democracy

and Electoral Assistance. 2007, p2 from, https:// www. idea. int/ sites/ default/ 

files/publications/dissolution-of-parliament-primer.pdf.

3. Julian Stoddart  Flemion,  The Dissolution of Parliament in 1626: A Revolution,

The English Historical Review,  Vol. 87, No. 3 (Oxford: Oxford University Press, 

1972), p 784.from https://www.jstor.org/stable/1847787. 

4. Kaare Storm  and Stephen M. Swindle, Strategic Parliamentary Dissolution,  Vol.

96, (American Political Science Association, 2002), p 576, http:// citeseerx. ist. 

psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.692.3440&rep=rep1&type=pdf. 

 . 236 ي ال 234( ص 1388جنگل،   ت شارا)تهران: انت ل او، چاپ ي قيتطب يحقوق اساس ،يمدن  نیلدا جالل  .5



1400 پاییز|  72شماره  | 23 دوره| وميهش حقوق عم پژو فصلنامه علمي  | 280

ارات را  ین اختي طور وسيعي تمام انان در ظاهر دارای اختيارات فراواني بود. اما بهشاه همچ 
ت  .نمودمي  ایش اعمالبا نظر وزر بویژه  مامي تصميمات مه  توسط  بنابراین در والع  وزرا 

 1شد. هبر حزب اكثریت گرفته شده و صرفاً توسط شاه اعالم ميخست وزیر به عنوان رن
باشد. اما صدور فرمان  چنان دارای اختيار انحالل مجلس عوام مين شاه هملذا در انگلستا

هاد نخست  مستلزم درخواست یا پيشن  لردانضای مجلس  عوام یا انتصاب اع  ل مجلس انحال 
كابين  یا  به ح وزیر  و  است  مطلق ه  پادشاه  پيروی ك  عرف،  كابينه  یا  وزیر  نخست  نظر  از  اً 

 2كند. مي
ضروری است كه انحالل پارلمان بعنوان ابزار    این نكتهذكر    ،با وجود توضيحات فوق 

ار باشد و اما در صورتي  كشور برلركه شرایط عادی در    اني استتعادل لوا مربوط به زم
شر حا كه  كشور  بر  اضطراری  ميایط  باشد،  انحال ك   ابزار  از  منظور  توان  به  پارلمان  ل 

د گرفت.  بهره  عادی  وضعيت  به  بازگشت  و  بحران  با  والعمقابله  ی  اضطرارضعيت  و  ر 
ر  د  3دهد. ون لرار ميرین آزموضعيتي است كه اصل مه  لانوني بودن را در معرض بزرگت 

ملي عمل    راستای منافعه از حق حاكميت خود در  العي، حاكمان سياسي با استفادچنين مو
كه  4د.كنن مي صورتي  در  پيش  لذا  انحالل  وضعيت  این  برای در  نه  انحالل  گردد،  بيني 
دیدگاهبرتر روش    ی  در  تغيير  و  نظام  حفظ  منظور  به  كه  دیگر  حزب  بر  حزبي 

برای  گيرتصمي  صورتی  بحران  از  پارلم  گيرد.مي  عبور  انحالل  ماهيت  در  بنابراین  ان 
 باشد.متفاوت ميم در وضعيت اضطراری هيت این الدا وضعيت عادی با ما 

 سهیمقا  فرانسه و  س،يانگل  ،كایامر  ينظام حقول   در  هیه مجرلو   ي نيقننقش ت  يقيلعه تطب مطا»  ،یمحمد برزگر خسرو  .1

 . 11ص  (،3891) ،41058، شماره يگروه حقوق عموم يعات حقول ، دفتر مطال ران«یا يآن با نظام حقول

 . 62  ص( 1392 ن،یدی: انتشارات آزیسوم )تبرچاپ  ،يقيطبت  ياسحقوق اس نژاد، يسیهر نیل الد. كما2

3. Liew, op.cit. p. 266.

4. Austin Sarat, Sovereignty, Emergency, Legality (Cambridge University Press,

2010) p 1.
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مشروطه يدر قانون اساس  انحالل . 2-2
اساس   در اصل  مشر  يلانون  اساس  48وطه  برا  ينظامنامه  صالح  مقام  پارلمان    یبه  انحالل 

اه در  ل نگراني از الدام خودسرانه شصل به دلي هنگام تصویب این ا  در   است.اشاره نموده  
اصل در سال    ن یا  1و پيچيده باشد.دشوار    ،آیند انحاللگردید تا فر  انحالل مجلس تالش

باز  يشمس  1328 و  یگرنمورد  است  نهاالتدار    لرار گرفته  به  انحالل مجلس  در  ت ی شاه 
بازبيني، شاه    .دي خود رس  این  ورای  دو مجلس شتوانست هر یك از  يشخصاً مبه موجب 

اسي به  نامه اسنظام  48اصل  ید. گرچه در  یا در آن واحد منحل نماملي و سنا را جداگانه و  
مذك فرایند  اما  است،  نموده  اشاره  آن  رسمي  فرآیند  و  پارلمان  اصانحالل  در  48ل  ور 
طي با ساز و  ارتبا  مربوط به زماني است كه كشور و نظام سياسي در شرایط عادی است و

اعما  كارهای  زلابل  ندارد.  اضطراری  وضعيت  در  اساسي یل  لانون  واضعان  هيچگونه    را 
اند. بنابراین لانون اساسي مشروطه  ی و نحوه مقابله با آن نداشتهایي با وضعيت اضطرارآشن 

خصوص   اضدر  با  وضعيت  مقابله  برای  وضعيت  این  در  اعمال  لابل  ابزارهای  و  طراری 
و   صالحيت    همچنين بحران  صاحب  ونهاد  وضع  بوده   برای  ساكت  ویژه  لواعد  اجرای 

ني   48است. اصل   با مز جایگزین اصاصالحي  الحظه مشرو  مذاكرات  ل سابق گردید و 
یند انحالل از مودن فرآمجلس موسسان مشخص است كه هدف از اصال ، صرفاً خارج ن

التدا افزایش  شاه جهت  به  آن  واگذاری  و  مختلف  لوای  دید  وی  حاكميتي  ر  ساختار  ر 
و  ب است  تو   یاعضاوده  هيچگونه  مذكور  نجمجلس  اضطراری  به وضعيت   2اند. داشتههي 

لانو متن  از  امر  مياین  مشهود  نيز  ه  در خصوص وضعيت  ن  باز  اساسي  لانون  لذا  باشد. 
ماند.  اضطراری مسكو نظامنامه اساسي، برای بررسي    48رغ  وجود اصل  بنابراین عليت 

م  درانحالل  الز  جلس  اضطراری  اوضعيت  به  است  مراجم  فرالانوني  الدامات  ه  ع لگوی 
 گردد.

 . یلمر 2513ر صف  12 مور   يمل ی شورا  مجلس مذاكرات. 1

ل   خیتار  با  یيآشنا»  ،نام  يب.  2 ا  یذارگانون مجالس  ارد  ني)دوم  رانیدر  اول  موسسان    20-  1328  بهشتیمجلس 

م  ،«(1328  بهشتیارد بنگروه  شور  یهاپژوهش  مركز  ،يحكومت  نیاديطالعات    ، 8087شماره    ،ياسالم  یامجلس 

 . 15 يال 10 ص (، 1385)
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مصدق دکتر یريوز  نخست دوران در مجلس انحالل  نديرآف يبررس. 2-3
التص شدید  بحران  شد  داده  توضيح  این  از  پيش  كه  دخاهمانگونه  كشورهای  ادی،  لت 

نهاد ميان  شكاف  و  ایران  داخلي  سياست  در  امریكا  و  لدانگليس  وضعيت    ،رتهای 
ود. از بر كشور حاك  نموده ب  قر دوران نخست وزیری دكتر مصدرا در اواخاضطراری  

الف بسيار زیاد ميان نمایندگان مجلس شورای ملي بود كه  دالیل این وضعيت اختجمله  
به آبستراكسيو لذان هر روزمنجر  در  بر طبق مشرو  مذاكرات مجلس    ه مجلس گردید. 
م  ادشن   ، نيز اكثراً به كارشكني  برگزار شدهشد و جلسات  يل نميای تشك بيشتر موالع جلسه

با توجه به  بست كشيده بود و بن  ن ترتيب كار مجلس بهبدی .انجاميدو حتي زد و خورد مي
امور در دولت نيز متولف گردیده   ي، جریانارتباط ميان مجلس و دولت در نظام پارلمان

از سویي دیگر دولت خود را در   ابود.  م  ستيضا  و سقوط توسطمعرض  دید.  يپارلمان 
رونده ملي شدن صنعت  منظور شكست پلب نمایندگان مجلس به  ااین در حالي بود كه غ

بنابراین الزم بود   انگليس خریداری شده بودند.  ات  تا ترتيب نفت توسط استعمار امریكا و 
مرداد    12جلسه  در    فىدكتر فلسای برای خروج از اضطرار اعمال گردد. در این راستا  ویژه 
نمود:مجلس شورا  1331 بيان  ملي  م...  »  ی  پي موضع  ما یك وضع خاصى  دا كرده  لكت 
ه   .است از  بىگسيختگىیعنى  آشفتگى،  بى،  و  ترتيبى،  مالى  بد  وضع  فقر،  نظمى، 

ملت ایران مقدرات و سرنوشتش را به دست شخصى    ب شده كهالتصادى اینها همه موج 
لبول  و  احترام  مورد  اظهار  دكتر صدیق  سه  در همين جلهمچنين    1.« ...بدهدش هست  كه 

ب د   نمود كه فعلي كه وضعيت  ما موحراني و غير  ر وضع  رد هجوم دو  عادیست و كشور 
است الزم  شده  والع  بزرگ  پذیرد...  كشور  اصالحاتي صورت  توجلذ  2.  تا  با  این  ا  به  ه 

این مبنا و به دليل د. بر  بسياری از اشخاص بر اضطراری بودن شرایط معترف بودن  ،اوصاف
راه  درفقدان  بحران  با  مبارزه  برای  دلا  كار  مشروطه،  اساسي  با  نون  مصدق  به  كتر  توجه 

اساس   پارلمانيتئوری  مشروطه  نظام  ساختار  مجلس    ،در  انحالل  برای  همگاني  رای  به 
ه  ن را با در این ميان برخي با الدام او مخالفت نمودند. آنها انحالل پارلمانمود. اممراجعه  

لوا  قد بودند اصل تفكيك  معتدانستند و  نحالل مشروطيت ميكراسي یا امعنای انحالل دمو
ننه و مجریه از یكدیگر مجزا و منفصل باشند؛ نه اینكه یكي  آن است كه دو لوه مقنيازمند  

 . 5/31/ 12 مور  ي مل یشورا مجلس مذاكرات شرو م. 1

 . منبع همان. 2
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بتواند   آنها  منفصلاز  نمودند كه    1ساختن دیگری، آن را مطيع خود سازد.  با  اظهار  آنها 
اب پچنين  وزاری  ناتوان  را  به  ارلمان  مي  وابسته  مجریه  به حق  لوه  و  ملت  حاكسازد  ميت 

م وارد  تال در    2آورد.يلطمه  اهميت  دیدگاه  نهاد  شاین  ایجاد  برای  گرفته  صورت  های 
م و  گرفته  لرار  تاكيد  مورد  نمودلانونگذاری  برابر  نحل  مشروطيت  انحالل  با  پارلمان  ن 

لوا در یك فرد    ری و تجميعينه بازگشت دیكتاتو دام زمللمداد گردیده است؛ زیرا این ال
حالل مجلس را تعطيل  ان  ، با صدور اعالميه  هلل بهبهاني آیت ابرای مثال    3د. نمورا فراه  مي

مرداد   10ای در  ميهاعال   طي  نيز  اله كاشاني. آیتمشروطيت خواند و آن را محكوم كرد
ابقا یا  انحالل  خصوص  در  شده  برگزار  رام  یرفراندوم  و  تحری   جلس  ر  نمود  ا  آن 

ایند هنگامي كه  نمبيان ميز  برخي دیگر ني   4. دي امب نو نقشه اجان  كرده  نداز توصيفبراخانه
ا این  لصد خود را برای انجام رفراندوم با یاران خود در ميان گذاشت همگي آنها ب  مصدق

مجلس فك انحالل  با  كه  دادند  هشدار  و  نمودند  مخالفت  بركنا   ، ر  فرمان  نخس شاه  ت  ری 
   5.كندوزیر را صادر مي

ا وابسته و متاثر  این دو لوه ر   ، اخت نظام پارلمانيشن   این حال دكتر مصدق بر مبنای  با
پایان  تواند به ادامه مسير دیگری  دانست كه در صورت لزوم هر كدام ميیكدیگر مي  بر
شاره  راری ا د. اما از آنجا كه لانون اساسي مشروطه به انحالل مجلس در وضعيت اضطده

د بود،  سننموده  مصدق  كاب كتر  و  مجلس  نهاد  دو  هر  دارندگان  ينه رنوشت  دست  به   را 
به رای همگاني و رفراندوم نشان داد كه لدرت مردم سپرد. او با مراجعه  اصلي حكومت  

كشور   نظام حقولي  راس  داردر  اراده  لرار  از  را  لدرت خود  نهادها  و  مقامات  سایر  و  د 
 :نمایدت انحالل مجلس بيان ميمناسب   د بهدر نطق رادیویي خو  ند. اودارمردم دریافت مي

مشروطه  ...» لدر  در حكومت  و الیزال وجوتنها یك  اصيل  نيروی ملت ت  آن  و  دارد  د 
به معنای والعي ظهور و بروز نكند مشروط كراسي مفهوم حقيقي  يت و دمواست كه اگر 

  ( 1389  نشر چشمه،   )تهران:  حقدار  اصغر   يعل   اهتمام  به   ت، يمشروط  اصول   ای  يساق اسحقو   ،دل ع  سلطنه منصورال.  1
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مي دست  از  را  كه  1. « د...دهخود  آنجا  از  مرپارلم  بنابراین  رای  واسطه  به  شكل  ان  دم 
ر دكتر مصدق دو  از سویي دیگ  گردد.ردم مراجعه ميی مگيرد، برای انحالل نيز به را مي
انحالل دوره هفده  مجل روز   بر  بر خواست مردم  مبني  نتيجه رفراندوم  از اعالم  س  پس 

نامه  1332مرداد    24ملي، در  شورای   به شاه، صدور فرمان شرشمسي طي  وع  ای خطاب 
رانت  اعميا درخواست  خابات دوره هجده   او ضمن  بنابراین  به    الم دارد.  انتخابات  نتيجه 

 .گرددن و شروع انتخابات دور بعد ميواهان انحالل پارلمارئيس كشور، خ 

تب2-4 توج  نيي.  در  هيو  دکتر مصدق  مبنا  نديفرآ  عمل  بر  مجلس  یانحالل 
 اساس  یتئور

فتن راهي  خواهان یا  نظامي ارزشي است كه  ،مومي باید در نظر داشت كه فلسفه حقوق ع
با  این منظور    لوانين است و ان و كاستن از خشكي  وایميان خودسری فرمانر به  تو جز  جه 

د. به  رسه نميبه نتيج   و اهداف مجریانگيزه    در نهایت  وو سياسي  های اجتماعي  ضرورت
دانند و لزوم يافي نمصرف لانون موضوعه را ك  ،همين دليل نيز اندیشمندان حقوق طبيعي 

تطامشر و  ارزشوعيت  با  نظامبق  بنيادین  دحق  های  نظر  در  نيز  را  از  همچني   2ارند. ولي  ن 
شود؛  مومي به موضوع تاسيس، ابقا و تنظي  التدار حكومت مربوط ميحقوق عآنجا كه  

موض تلانون  به  سياسي  وعه  امر  با  كه  عمومي  حقوق  نيازهای  به  پاسخگویي  برای  نهایي 
مثابه سن بر این م  3  دارد مناسب نيست.مستقي  ارتباط ماند كه با  ميدی  بنا لانون اساسي به 
بخشد و وضعيت  ا به یك رژی  سياسي هویت ميه ات، نهادها و رویهاحكام، مقرر  تعریف

مي فراه   را  اینثبات  اما  تنه  آورد؛  ميسند  و وضعيتا  ترتيبات  از  برخي  در  تواند  را  ها 
لانون موضوعه تد نملالب  این   4. ایدوین  به نظریه اساس متوسل  نقصان مي  برای رفع  توان 

اساس،م  .شد نظریه  با  لانون   طابق  تصماساسي    بنياد  بر  مي  ي مبتني  مردم   باشد. سياسي 
باز ه  اختيار یا لدرت  »  د نمایند مردمي كه اگر برای خودشان لانون اساسي ایجا  تصمي 

(  1397  ،ين  نشر:  تهران)  شش   چاپ  ق،مصد  محمد  دكتر  تيو شخص  يندگآشوب مطالعه در ز  ،يجمال   يبن  احمد.  1
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عنوان  م بسياسي مرد اراده ،ین تئوری ه انظرگا از 1. « شود شان زایل نميلانون اساسي گذاری
ه نحوی  ب  ،باشدگيرندگي مي  ویژگي تصمي   ام حقولي عميقاً دارایظهنجار بنيادین یك ن

ا  خود  خواست  و  سليقه  اعمال  به  لادر  نيز  فني  كاماًل  امور  در  حتي  اساس   لذا  2ست. كه 
لابل تفكيك است و غير  دارای وحدت  و    ردي گ يلرار مهر امری در نظام حقولي  باالتر از  

توان با مييز سياسي را ماند و هر ست ابرجا ميپ خودرای لانون اساسي آفریده ر كنار و ودو 
  3.لانون اساسي حل و فصل كرد دموج لدرت  این 

م فلسفه مشروطههمچنين  با  به مردم است و مردم لدرت موسِ خواهي،  طابق  متعلق  س 
مي تفویض  حكومت  به  را  محدود  دیندنمالدرتي  دیدگاهر  .  صرفاًلوه    ،این  به  مجریه   

در جهت خير عمومي    لدام اختيارینيست بلكه شامل لدرت ا  معنای لدرت اجرای لانون 
ميب نيز  آن  عليه  گاه  حتي  و  لانون  مجوز  بيانهمچنين    4. شوددون  نظام  گر  مشروطيت 

سياسي  ای از تمهيدات است كه مانع از برلراری هميشگي یك دیدگاه در نظام  همجموع
ت و لوای تاسيس شده  س ادی التدار، ساختاری مشروط اساختار نه  شود. بدین ترتيبمي
 5د. ن باشابق با دیدگاه لوه موسس ميفشار برای تغيير مط واره در معرضهم

داش بيان  باید  نيز  منتقدین  به  پاسخ  مدر  دكتر  و  ت  اوضاع  كنترل  منظور  به  صدق 
سنجش  به منظور    از مردم ندید. لذا  تراسببازگشت به وضعيت عادی، هيچ مرجعي را من 

برنامه اهمشروعيت  و  اساس  دها  به  دولت خود،  نمود  اف  نظام مراجعه  با  مطابق  و سپس 
ا و  رساند  كشور  رئيس  اطالع  به  را  مردم  اراده  و  رای  موجود،  سياسي  و  او  حقولي  ز 

دور   تخاباتواست كرد تا دستورات خود را برای تكميل فرآیند انحالل و برگزاری اندرخ
و شكل ترتيب دوی مجلس جدیگيربعد  بدین  نماید.  ه هفده  مجلس شورای  رد صادر 

خابات دیگری، نمایندگان خود را راهي مجلس كرده و مردم باید با انت   ي منحل گردیدمل

كند .  1 مقام«تياشم  ياسيس  شهیندا»  ،یالن  لائ   محسن  ترجمه    سوم،   سال  ازده ،ی  شماره  نامه،  استي س  مجله  ،ي، 

 . 016 ص (، 1397)

2. Carl Schmitt, Constitutional Theory. Ed. and trans. J. Seitzer, Durham (NC: 

Duke University Press, 2008) p. 275. 
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كردند. بدین گيری ميپایان كار لوه مجریه تصمي ابقا یا  و نمایندگان جدید در خصوص  
به   مالدا  اگرچه  رسيد. لذاجام ميها به سرانت مردم و با رای آنت نظار ترتيب تمام امور تح

ایران موضو  لوانين   موجب  به  اضطراری  عيتوض  در  مجلس  انحالل مشروطه  نظام  در  عه 
های ارزش  و  مشروطه   وليحق  نظام  مباني   به   شدن   متوسل   با   وزیر  نخست   اما   بود،  مسكوت

ی پارلماني  ها در نظامی الدام لانوني كه  د الگوگيری از مباني رویكرنظام، با بهره  این   برتر
انون اساسي  د با توجه به سكوت لرسبه نظر مي  .به اساس مراجعه نمود  پذیرفته شده است،

شده  م گرفته  نزدیكترین تصمي  به خواست و اراده مرد  ،در خصوص وضعيت اضطراری 
تفاوتي باشد  ياسي م های ساست. اگرچه ممكن است چنين الداماتي دارای مقاصد و انگيزه

د  اشد. در تایي بوطه لابل شناسایي ميري در و چارچوب نظام حقولي مشمنظر حقول  اما از 
بذك مطلب الزم  كه  این  است  با  ر  همراهان دكتر مصدق  مخالفت  به  منتقدین  از  بسياری 

اند. در داده  اند و آن را مبنای غير لانوني بودن عمل وی لرارودهاشاره نمانحالل مجلس  
ا همراهان دكتر مصدق  اليكه  ح را  او  داشتندكه  بر حذر  انحالل مجلس  غير   ،ز  به  هرگز 

اند و انحالل را خارج از اختيارات  ای ننمودههع بودن این عمل اشارودن و نامشرولانوني ب
آنها از منظر سياسي این عمل را مغایر با اهداف و    ند؛ بلكه انخست وزیر شناسایي نكرده

ولي كه  ق از جنبه ح آنها  راین انتقاد  ستند. بنابدانت منافع شاه ميدر جه  نيات نخست وزیر و
 وده است. از منظر سياسي ب 

ذاری تفويض اختيار قانونگ . 3
ي عموم حقوق  در ارياخت ضيتفو. 3-1
ساسي، هر یك از لوا بخشي از وظایف  لانون ا  تفكيك لوای صورت گرفته در   موجببه  

بيني  آنها نظ  پيش   جابجایي   يع این اختيارات یاگونه تجم حاكميتي را بر عهده دارند و هر
ت بر ه  خواهد زد.  مراتب حقولي اسلسلهن لانون در سون اساسي را كه باالترینشده در لا
از نهادها در اعمالشان ت هر یك نماید صالحي بيان مياصل عدم تفویض اختيار بر این مبنا 

ر شده  ات واگذايز حق تفویض اختيار نهادها ن برگرفته از لانون اساسي بوده و هيچ یك از  
شاهد  ور اجرایي و اداری،  ج  كار در امه به محدودیت زماني و حج را ندارند. البته با تو 

ي . اما در  باشن ميمراتب اداری از سوی مقام باالتر به مقام مادوتفویض اختيار در سلسله
ه  لوه مقنناشد. در این راستا  باصل مياین الدام خالف    ،ها بویژه امر لانونگذاریسایر زمينه
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پيدا نام آن  از  را  س همانگونه كه  لانونگذاری  داردت وظيفه  نهاد اصوالًبر عهده  این  . در 
مي مردم  مستقي   منتخب  به  نمایندگان،  عقيده  نزدیكترین  بتوانند  تا  مردباشند  را آرای  م 

لانونگذاری،  اهميت  نتيجه  در  نمایند.  لانون  به  نما تبدیل  پاسمت  به  یندگي  لائ   رلمان 
نباشد  ميشخص   دیگری  فرد  به  انتقال  لابل  برخ ي و  كه  آنجا  از  اما  موضوعات  ست.  ي 

باشد، به منظور انجام بهتر امور به صورت خاص و استثنایي با  ميازمند تخصص و تجریه  ني 
پيش  نظام هایيشرطرعایت  در  بویژه  امر  این  است.  شده  پذیرفته  اختيار  تفویض  های ، 

نپارل و  ریاستيماني  پ  -يمه  سخت،  دارای  كه  ارلمانينيمه  لوای  نظام   نوهمچ  تفكيك 
نخستين شرط تفویض اختيار در    1. ی انجام پذیرفته استبه صورت مورد   نيستند،   ریاستي 

با توجه به اهميت موضوع تفویض  باشد.  يبيني آن در لانون اساسي محقوق اساسي، پيش 
لا این سطح، الزم است كه  اساس اختيار در  تنون  الدامي را  نماي چنين  برای مثال ایيد  ید. 

ده است. در  انونگذاری اشاره نموویض اختيار لوری اسالمي ایران به تف ه لانون اساسي جم
است:    85اصل   گردیده  عنوان  لانون  لابل   ستا  شخص  به  لائ   نمایندگي  سمت»این  و 

مجلس نيست  دیگری  به  واگذاری اختيار  نمي  .  به  ریلانونگذاتواند  هيأتي   یا  شخص  را 
ولي  واگذار ضرو  كند  موارد  وضمي  یردر  اختيار  بعضيتواند  ل  ع   به  ...را    وانين از 

تفویض  داخلي  هایميسيونك اختيار  «....كند  خود  تفویض  لزوم ذكر  بر  لانو  عالوه  ن  در 
كه   است  الزم  شده  اساسي  تفویض  مكت اختيارات  و  معين  و  مشخص  باشدصریح،  . وب 

ب  ناًم. ضباشد  و معين   محدودباید    يزن  اختيارمدت تفویض    همچنين  ر  مقام تفویض كننده 
و   گرفته  تصميمات  صورت  نماید.الدامات  نظارت  تفویضي  اختيارات  واسطه  اصل   2به 

تعيين مجلس  كه در مدتي لوانين  این  صورت در این . ..» د كه نمایمذكور در ادامه بيان مي
بهنمامي مجل   نهایي  تصویب  و  شود مي  اجرا  آزمایشي  ورتص  ید  با  بود   س آنها  . خواهد 

ها،  ها، شركتسازمان  اساسنامه  دائمي  صویبت  تواندمي  اسالمي  شورای  جلس م  همچنين 
ذیربط    هایكميسيون  به  هفتاد و دوم  اصل  را با رعایت  دولت  هب   یا وابسته  دولتي  مؤسسات
موضوع و ه  مدت،   بنابراین ه   «.... بدهد دولت را به آنها تصویباجازه كند و یا واگذار 

و مي  مشخص  نيز  بامحدود  مجلس  همچنين  در  شد  دارد.  نظارت  تفویضي  اختيارات  بر 

 سهیاقم  و  رانسهف   س،ينگلا  كا،یامر  يحقول   نظام  در  هیمجر  لوه  ي نيتقن  نقش  يقيتطب   »مطالعه  ،یوخسر  زگربر  دمحم   .1

 . 4 يال  1ص  ،(1389) ،10584شماره  ،يگروه حقوق عموم يطالعات حقول دفتر م ران«،یا يحقول نظام با آن

 . 113 ص (1386 زان،يم ت انتشاراان: )تهر ده  چاپ ،ي اساس حقوق ،يموتمن يیمنوچهر طباطبا .2
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اختيار وضع لانون  و ضوابطي خاص،  حت شرایط ت  نيز لانون اساسي جمهوری پنج  فرانسه
اصل   موجب  وزیر  38به  نخست  تصویب  تااست  شده  ویض  تف   به  لو  امكان  انين  سریع 

 1«نانسوارد»  ي فرانسه،در نظام حقوله این شيوه لانونگذاری  ب.  فوری و مه  فراه  گردد
ای اجرای  تواند بردولت مي...  : »نمایدلانون اساسي فرانسه بيان مي  38اصل    شود. گفته مي
نماید كه برای مدتبرنامه پارلمان كسب اجازه  نانس  واز طریق اردي محدود  های خود از 

والع  «.  ...  اتخاذ نمایدصميماتي  ت به  و    كندير را تصویب ملانون معطي اختيا   ،لمانرپادر 
اجا  ميدولت  مشخصزه  موضوع  یك  خصوص  در  محدود  ، دهد  مدتي  معين،   برای  و 
به  مصوباتي  ب  را  مشرو   .رساندتصویب  نسبتا  طور  به  باید  اختيار  معطي  لانون  نوع   ،این 

ت لوه مقننه  رهمچنين نظا  2. ذ شوند مشخص كندنند اتخاتوا يداتي را كه ميها و تمهطر 
 باشد. ار ميمصوبات برلر نيز بر این 

پار منحل  اگر  یا  تعطيل  دليلي  هر  به  لانون  شودلمان  در  مذكور  لانونگذاری  نهاد   ،
مدت شود. در این  گفته مي  « دوران فترت »مدتي وجود ندارد. به این مدت،  سي برای  اسا
نها  الزم و  مرجع  تا  دیگری  است  در  د  ولفه  از  جلوگيری  منظور  امر  ابه  حاكميتي،  مور 
پيشلانون را  دوران  گذاری  این  در  تا    ببرد.  جایگزین  نهاد  مصوبات  استثنایي  به صورت 

 باشد. ده و الزم االجرا ميلانون بوزمان بازگشایي پارلمان در حك  

وطه مشر  ياساس قانون  در ارياخت ضيتفو. 3-2
ل ننموده است و  ابه تفویض اختيار لانونگذاری    هيچ اصليانون اساسي مشروطه  در  شاره 
مناً همانگونه كه پيش از این بيان گردید در این  باشد. ضنه مسكوت مين در این زميلانو

ذكر تفویض اختيار   اری نيز نشده است. با وجود عدمعيت اضطرای به وضلانون هيچ اشاره
ه  دبوایران    ساختار لانونگذاریي  اه هميشگاین شيوه همروليكن    مشروطه،اساسي    در لانون

در تاریخ مشروطه جستجو نمود.  عطيلي مكرر پارلمان  توان در تمي. علت این امر را  است
برد لذا برای عدم تولف  به سر ميان فترت  كشور در دور  ،از آنجا كه در بسياری از موالع

نظا و  دستور  با  دیگری  نهاد  بامور،  شاه  الدارت  محدود  مدت  لانرای  به  ونگذاری  م 

1. Ordinance.

، يحقول   قاتيتحق  مجله   ران«،یا  يحقوق عمومدر    يشیزماآ  ني لوان  گاه یا ج»  ان،ینصورم  يعل  ناصر   و   آگاه   د يوح.  2

 . 67 ص(، 1390) ،55  شماره 
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د  1نمود.مي شاه    ربنابراین  ایران،  اساسي  رئ عرف  جایگاه  وضعيت  در  در  كشور  يس 
صوبه  ضمناً م  2دید. طراری لزوم مداخله در امر حاكميت و لانونگذاری را ضروری مياض
ورت  ت و به صگرفت تا زمان تصویب دوباره توسط پارلمان عنوان لانون به خود نميدول

 يب شان لانون حفظ گردد. تگردید تا بدین تر د اجرایي ميمان محدوآزمایشي و در ز

مصدق دکتر ینگذارقانو ارياخت ضيتفو ت درخواس. 3-3
در   خود  وزیری  نخست  دوم  دور  در  مصدق  9برنامه  شمسي،  1331مردادماه    12دكتر 

به منظور اجرای آن از  ماده و  ارائه نمود  به مجلس  ای ملي درخواست  مجلس شورای را 
ویاخت لانونگذاری  يارات  اژه  به موجب  از مجلس درخواسیكرد.  برایتا    شدت  ن الیحه 

شخص    شش مدت   به  مصدقماه  محمد  دكتر  وزیر  ،آلای  ویژه    ،نخست  اختيارات 
3لانونگذاری اعطا گردد.

اد زمان  الیحه،  ر  این  بودعطای  التصادی  محاصره  در  وكشور  و    ه  نقدینگي  فقدان 
نف  روضعيت    ،ت تحری   كاضطراری  برای  بودا  آورده  بوجود  این  شور  در  دكتر  ر.  استا 
مي  مصدق دابيان  كه  موالنماید  در  اختيارات  عادیدن  مصلحت  ،ع  مخالف    و  مخالف 

مي اساسي  غيرعادی    .باشدلانون  موالع  در  اضطراراما  اختيارات   ؛یو  رو     ،دادن  موافق 
.  اساسيی لانون  ت است نه مملكت برارای مملكچون لانون اساسي ب  .ستالانون اساسي  

بيان مي به نص  شرب شراب در شرع  »  د كهینمااو همچنين  لرآن حرام است ولي  اسالم 
كندا تجویز  مریض  سالمت  برای  را  آن  طبيب  مي  ،گر  برداشته  آن  حال    .شودحرمت 
ت اساسي تحری  نشده و برای سالمت یك مل  لانونيارات كه در هيچ كجای  عطای اخت ا

در الز  نيز  اضطراری  استشرایط  اساسي  م  ،م  لانون  تبيح  لا  .باشدنميخالف  ضرورات 
مقابل  4. « المحظورات بودن  ،در  معتقد  تعطيل  مخالفين  موجب  مجلس  انحالل  كه  د 

كوهستا  .1 لوا  ارات،ياخت  ،نژاد  ي نمسعود  و  مصدق  ي وننلا   ح یاصالحات  محمد  ن)ت  دكتر  نشر  ص    (1383،  يهران: 

 . 2218و   8211

اتحاد  .2 چاپ    ،يمل  ی شورا  جلس م  دوم  و   ك ی  ی اهدوره   ت؛يط مشرو  ياسيس  احزاب  تحول   و  ش یدايپ  ،هیمنصوره 

 . 41 ص(  1381  امك،ين: نشر كتاب ساول )تهرا

 . 1331/ 12/5مور    ،يلم ی. مشرو  مذاكرات مجلس شورا3

م4 محمد  ترخاط  ،دقص.  و  محمداات  دكتر  كو   ،مصدق  لمات  ابه  )تهران:    ن،تهرا  ،ار افش  رجیشش  پنج   چاپ 

 .025ص  (1385 ،يعلم يانتشارات محمدعل
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لوا، تفكيك  ه  خوردن  بر  مراجع  مشروطيت،  مجلس،  لانونگذ  تعدد  وظيفه  تعليق  اری، 
مطلق لدرت  و  دیكتاتوری  سمت  به  كشور  وز  هدایت  مينخست  بت یر  شاید  وان  شود. 

، كاشانيله  انظرات آیت  ا اعطای اختيارات را در بهای حقولي در مخالفت  رین بحثمهمت 
مجل ملي  س رئيس  او  ،شورای  نمود.  در    مالحظه  مصدق  دكتر  خواسته  به  انتقاد  در 
لانونگذاری   ،لانون اساسيمتم     27مطابق با اصل  كه    بيان نمودتيار  اخ  تفویض درخواست  

ات و محاك   ي نيز به محاك  شرعي در شرع  لضاامر  ت و  مجلس شورای ملي اس   به عهده
عر در  واگذار  عدليه  اصل  فيات  طبق  و  است  از  ن  28شده  هميشه  برای  ثالثه  لوای  يز 

ا از  تخلف  و  گردیده  منفصل  و  ممتاز  موادیكدیگر  و    ، ین  اساسي  لانون  رو   مخالف 
، انيطلق العن ودسری و تسلي  به محكومت خ  باشد و تمكين در برابرحكومت مشروطه مي

نونگذاری به نهادی  ری اختيار لاعبارت دیگر واگذاب  1.ستامخالف صریح لانون اساسي  
نهاد در لانونگذاری ميغ این  تعليق وظيفه  پارلمان، موجب  ا گرددير از  این  با اصو  ل  مر 

ب لوا  بنيادیتفكيك  از  یكي  پایهعنوان  مشروطهترین  نظام  اس  های  تعارض  این  در  در  ت. 
ق وضع لانون  ح  :كندبيان ميجلس سنا  مدر    شمسي  1331مرداد    20در  یي نيز  اطباطب راستا  

نماین صاز وظایف خا اعطاه  و  نيست  به غير  لابل واگذاری  و  وضع   ی دگان مجلس است 
زیرا لانون اساسي لائل به تفكيك   .ف صریح لانون اساسي استه بر خال مجریلوه لانون به 

سهلوا ممی  لوگانه  دخالت  و  است  مجلكت  لانونه  نقض  مقننه  وظایف  در  ي  اساس   ریه 
ك ؛  است مواردی  در  در  مگر  لانوني  استه  موجود  آن  ل باب  مدت    ذا.  در  دولت  عمل 

در   31مرداد    18لسه  در جستا  نيز در همين را سيد جواد امامي  .  آزمایش غيرلانوني است
د  ط شود و هر سه لوه مخلور مملكت نباشكند كه اگر تفكيك لوا دمجلس سنا بيان مي

آن دسته   اجرایي ازمور لضایي و  امور لوه مقننه و ا  .ردی نداهيچ فرلي با یك لوه استبداد
ن نمایندگا. به عبارت دیگر  دهندبست كه هر دو مجلس با اطمينان به یك نفر  ني ختياراتي  ا

دكتر  مخالف   كه  بودند  مج  مصدقنگران  از  دریافتي  اختيارات  و   لي تعطي   سند  لس،با 
 پارلمان  جود و   دیگر  اختيارات  این  ود وج  با  زیرا از نظر ایشان  بگيرد.  را   ننه مق   لوه  انحالل 
 نبود.  الزم

  (، 1397)  ، 12  شماره  دوم،  سال   اران،ی  ل ل   ماهنامه  ان«،يهامآبرا   رواندیر كتاب  د  ها یفتحر»  ،ياشان ك  حمودم  د يس.  1

 . 6 ص
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ب3-4 تفو  يررس.  منظر  یگذارقانون  ارياخت  ضيدرخواست  از  مصدق  دکتر 
  اساس یتئور
اختيااعط اای  خالف  امری  لانونگذاری  اختيار  تفویض  یا  لانونگذاری  ویژه  صل  رات 

تيار موجب  یض اخباشد. تفوشده برای حكومت مي  عيين و ساختار از پيش ت   تفكيك لوا
ل مراجع  ميتعدد  بانونگذاری  تنها  نه  كه  نظام گردد  ساختار  اساس  با  بلكه  لوا  تفكيك  ا 

مي تضاد  در  نيز  سومشروطه  از  ا باشد.  دیگر  موجبات  ی  اختياری  چنين  كه  آنجا  ز 
فراه  مي را  آزادی  د، خطر تحدیدنمایالتدارگرایي  و  دنبال  شهر  هایحقوق  به  را  وندان 

ر از مقننه،  ياری به مرجعي به غي طای چنين اخترایط اضطراری است كه اعدر ش  دارد. تنها
لابل بحران  از  برای گذار  و صرفاً  مولت  و  به صورت محدود  ا  آن ه   در پذیرش  ست. 

مر كه  است  لانون  این  لانوني،  الدامات  بر  مبتني  صالح رویكرد  صاحب  برای  جع  يت 
لاختي   یاعطا امانونگذاری و شرایط و ضوابط چنار  تعيين ميين  نظام نماید.  ری را  اما در 

فق  صورت  در  ساختار  پارلماني  چارچوب  در  و  حاكميت  مبنای  به  توجه  با  لانون  دان 
 توان به اساس مراجعه نمود. ء لانوني موجود ميرفع خال   حقولي موجود، برای

مقدمه   این  بر درخوا  انطباق  رد با  مبني  لانونگذاری    یافت ست مصدق  اختيارات ویژه 
اضطراریشرای  در بارجو  تئوری  با  ط  اساس  به  گفتع  مي  ید  دریافت    توانستاو  برای 

اراده    ات لانوني بهوی الدامگيری از مباني رویكرد الگبا بهره  اختيارات ویژه لانونگذاری
در    كه   آنجا. از  مراجعه نماید  ياسي و حقوليمردم به عنوان باالترین مرجع در ساختار س 

پارلماني متعلق  یگاه در ساختار سياسي وین جاباالتر  ،نظام  مرد  حقولي  اراده سياسي  م به 
و برای  صالحيت نقض لوانين موجود و درانداختن طرحي ن  اساس   بنابراین  )اساس( است، 

به شرایط عادی راك بازگشت  و  بحران  در  باشد.دارا مي  نترل  هنگام    نظر داشت كه   باید 
كارایي    واسطه لانون اساسي فالده به  نظ  ساختاری تعيين شد  ،ضطراریيت ابرلراری وضع

ن گردی دليل  به همين  و  بده  آن  از  نام  يز  همانگونه    .شودبرده مي عنوان وضعيت اضطراری 
خالف تفكيك لوا و نظ  موجود    ،نونگذاری در شرایط عادی يارات لاكه درخواست اخت 

شرای بامي در  اما  منظور شد  به  اضطراری  فوریصمي ت   ط  ا  ،گيری  پذیرش  در    ؛ستلابل 
دست داده و مراجعه به لوه  د كاربری خود را از  ساختاری موجوشرایط اضطراری نيز نظ   

برای تصمي  تاسيسي  از لوای  به عنوان یكي  اراده سياسي مردم گيری در  مقننه  خصوص 
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دكتر مصد درخواست  لذا  نيست.  شوراپذیرفته  مجلس  به  اق  تفویض  برای  ملي  يار  خت ی 
  باشد.نميپذیرفته  اساس تئوری  منظرلانونگذاری به وی از 

گيرینتيجه
ی به نحو  يشمس  يدهه س   لیو اوا  ست ي كشور در اواخر دهه ب  ياس ي و س   یالتصاد  تي وضع

پ  یبرا  يتي كم معمول حا  یهابود كه روش و  نبود.    شبردي كنترل  در چنين  اوضاع كارآمد 
تشرا بود  الزم  بعیطي  اضطراری  وضعيت  شناساینوا  خاص  حقولي  وضعيت  یك  و  ان  ي 
آنلوا به  مربوط  ضوابط  و  گردد  عد  ولاشام  یاضطرار  تي وضع.  اجرایي  همچون    يعیل 

بال  همهبيماری  ،يعيطب   یایجنگ،  این دست  مواردی    و  ي داخل   یهاشورشگير،  های  از 
حاكمباشد  مي ساختار  كنترل  وضعيت   گردد.مي  ژهیو  لواعد  ازمندي ن   ،تي كه  این  زیرا 
ر چنين  باشد. دن ميد آورنده اضطرار و بحراامل پدیمند برخوردی لاطع و فوری با عازني 

عموماً مشرایطي  ویژه  اختيارات  دارای  برتر  نهاد  عنوان  به  نهاد  یك  بنابراین ي  گردد. 
پایه  يك لوا وتفك منتفي شده و  ای نظام حقولي تا زمان عبور از بحرانبسياری از اصول 
نتيجه  كه    پذیردمي  صورتدی  های فرعمومي و حقوق و آزادی  يتامن   ،ميان نظ   يالشچ

های  شده و كاهش حقوق و آزادی  شرایط ایجاد  مقابله با دولت برای  افزایش لدرت  آن  
این وض مردم اس با  مقابله  لانون  ی الگورویكرد كلي  دو    ،عيتت. در  الگوي  الدامات  ی و 

ف به  بر الگوی الدامات لانوني معطوي  های مبتن است. نظامي لابل مطالعه  الدامات فرالانون
لذرا هستند.  مردم  نظر  و  برتر  ی  نهاد  ني ا  اضطراری  وضعيت  از  در  تبعيت  به  موظف  ز 

ایران مشروطه  اساسي  لانون  در  است.  مردم  اراده  و  مرج  خواست  منظور  هيچ  به  عي 
اما برگيری در شرایط اضطراری تعيين نگردیده بوتصمي  ی عرف اساسي موجود  مبنا  د. 

ب  آن زمان، شاه در جایگاه رئيس   در مبن پرداختگيری ميه تصمي كشور  این  بر  ا دكتر  . 
نخست وزیری برای مقابله با وضعيت اضطراری و انحالل دوره هفده     مصدق در مسند

ئيس كشور  عنوان راهي برای مقابه با بحران ابتدا به شاه در جایگاه ر  ی ملي بهمجلس شورا
توجمراجع با  اما  نمود.  بهرهه  ه  با  نهاد،  این  عملي  بي  ا به  و  گيری  اساسي  حقوق  دانش  ز 

مباني و  شن  نظاماخت  پارساختار  به اساس  های  لانوني  الدامات  الگوی  لماني، در رویكرد 
باشد و در  راده مردم اساس و منبع لدرت سياسي مياساس، ا  رجوع كرد. بر مبنای تئوری

در    گردد وانين و مقررات به اساس باز ميلو. لذا اعتبار كليه  قولي لرار داردراس نظام ح 
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یا   لانون  فقد  تغيير دصورت  لوانين لزوم  بمي  ،ر  مراجعه  توان  ه سرچشمه اصلي حاكميت 
در چارچوب نظام حقولي  گرفته،    نمود. این الدام ضمن حفظ مشروعيت تصمي  صورت

نظ  به  م  پردازد. دكترآفریني ميموجود  بر  نيز  و  مصدق  تئوری  از    بابنای همين  شناخت 
ل  )حاك  محور( با اعما  ت فرالانونيعدم پذیرش الگوی الداماي، ضمن  مباني نظام پارلمان

جلس  انحالل مبه برگزاری رفراندوم و    الدامتئوری اساس به اراده مردم مراجعه نموده و  
اكرد به  تئوری رجوع  با  لسمت  دو  این  در  او  لذا عملكرد  مي.  منطبق  در  بساس  اما  اشد. 

لانونگذاری، دكتر مفوخصوص ت  به  یض اختيار  نمود.  مجلس شورای ملي مراجعه  صدق 
لانون اساسي هي در حال  چ نهاد تاسيسي را در وضعيت اضطراری به عنوان نهاد برتر  ي كه 

توان خأل لانون اساسي را در چارچوب  ا مراجعه به اساس ميو تنها بمعرفي ننموده است  
ختيارات  ت این ا آنجا كه دكتر مصدق برای دریافز نوني بر طرف كرد. اگوی الدامات لاال

ن لسمت با تئوری مراجعه به اساس لابل  مود، الدام وی در ایاس مراجعه نن مستقيماً به اس
 باشد.توجيه و تبيين نمي
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.( 2013 ركل،يس ن يپرش انتشارات: تورنتو) شاه   به ينگاه  عباس،ميالني، -
(. 1392، رات آیدینانتشا )تبریز: چاپ سوم ،ي تطبيقيحقوق اساس دین،كمال ال  ،هریسي نژاد-
كااشميت- سياسي،    ،رل،  چالهيات  ليال  )ت   خواه،منترجمه  اول  نگاه    هران:چاپ  نشر 

(. 1390،معاصر
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  مجلس   دوم  و   ك ی  یهادوره   ؛ تيمشروط  ياسيس  احزاب   تحول   و  ش یدايپ منصوره،اتحادیه،  -
(. 3811 امك،يكتاب س چاپ اول )تهران: نشر ،يمل یشورا

)تهران:    حقدار  اصغر  يعل  ماماهت  به   ،تيمشروط  اصول  ای  يساس حقوق ا  سلطنه،منصورال ،  دلع-
.(1389 چشمه، نشر

:  رانته)  يترجمه بهرنگ رجب  ،و نوژه   يلرن  مرداد،  28  يرانیا  یكودتا  مارک،،  روسكيگازیو-
(.1398 ،چشمه نشر

.(1386 زان،يشارات م)تهران: انت ه د چاپ ،ياساس  حقوق منوچهر،طباطبایي موتمني، -
اصول  نفت،  ،يمصطف  عل ، - و  غالمحست  ،مرداد  28  ی كودتا  یهاامد يپ  ،لدرت  ن يرجمه 

(.1377 ،: نشر چاپ پخشتهران)  چاپاول  ار،يصالح
،چاپ اول  وني دكتر محمد مصدقوایح لاناصالحات و ل  ، اختيارات  ، مسعود،كوهستاني نژاد-

(.1383، نشر ني  )تهران:
چاپ پنج   ،افشار  رجی ا  به كوشش  ،مصدقلمات دكتر محمد  ا ت  خاطرات و   محمد،  ،مصدق-

(.1385 ،يعلم ين: انتشارات محمد علهرا)ت
(.1395 ،نشر كارنامه )تهران: چاپ شش   ، جلد دوم ،واب آشفته نفتخ ،يمحمدعل ،موحد-
ما- عموميمبرتين،  الگلين،  حقوق  ناني  نشر  )تهران:  چهارم  چاپ  راسخ،  محمد  ترجمه  ي،  ، 

1393 .)
(.1365 بهنشر، ات انتشار: تهران) دوم  چاپ ،اول جلد ،حقوق فلسفه  ناصر،زیان، كاتو-

 هاله مقا
،یدهنو    يابراه  ترجمه «،یكتاتورید  ضرورت   و  موسس  لوه   يستگی»پا  ش،یاولر،  كي پریوس-

(.1398)  ت،ياشم كارل ياسلانون اس هینظر شیهما
- « نام،  تار  یيآشنابي  لانونگذار  خ یبا  ا  ی مجالس  او  ني مدو)  ران یدر  موسسان  ل  مجلس 

بنگرو(«،  1328  بهشتیارد  20-  1328  بهشتیارد مطالعات  مركز كومتح  نیاديه   ي، 
(. 1385) ،8087شماره  ي،اسالم  یمجلس شورا هایپژوهش 

،  نامه  استيمجله س  ،يناصر سلطان   د يس  قيو تحق  صي، ترجمه، تلخ«اساس  هینظر» ،  هی وياول  ،بو-
(.1398، )12، شماره سال سوم

النكندی- اش»ا  ، ،  م«ميتندیشه سياسي  ترجمه  مقامي، مجله سيا،  لائ   شماره  مه،  ناست  حسن 
(.3971، )سال سوم یازده ،
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بيژن،عباسي- روش»   ،  مردمبررسي  اعمال  نيمه های  و  مستقي   فصلنامه    «،مستقي ساالری 
(.1387، )2شماره ، 38دوره ، صوصيت حقوق خمطالعا

» حامد  كرمي،و  داوود    ،محبي- و  شناسيماهيت ،  به  پاسخ  اضطرضعيتالگوهای  با  های  اری 
، 32 ، شماره  آفاق امنيت، سال هشتفصلنامه    ،«نجمهوری اسالمي ایرا  اسيتاكيد بر لانون اس

(1395.) 
ماهنامه لل  یاران، سال دوم،  «،  اميانآبراه  یرواند  در كتاب  هاتحریفكاشاني، سيد محمود، » -

 .(1397، )12شماره 
، 12، شماره  سال سوم  نامه،ت اسيمجله س  ،ينناصر سلطا  دي رجمه ست  «،لوه موسس»   رنو،  ،بومر-

(1398.)
رنوبومر- نگهبان »   ،،  اساس  نهاد  ترجمي«لانون  سياست،  مجله  سلطاني،  ناصر  سيد  سال    نامه،ه 

(.1398، )12، شماره سوم
ناص  ،سلطاني- رویه »   ر، سيد  و  عرف  اساسياعتبارسنجي  لانون  دانش «های  فصلنامه  حقوق    ، 

(.1396)، 18ال شش ، شماره س، عمومي
» مرادخ- فردین،  لانون اني،  اندیشه كارل  اس  مفهوم  امه مطالعات حقوق  فصلن  «،اشميتاسي در 

(.1400، )2شماره  ،51دوره  ،وميعم
خسرو- محمدبرزگر  تطب»   ، ی،  ت  يقيمطالعه  مجرلو  ي نيقننقش  حقول  ه یه  نظام   ، كایامر  ي در 

مقا  س،يانگل و  حقول  آن  سهیفرانسه  نظام  مطال«رانیا  يبا  دفتر  حقول،  حقوق گرو  يعات  ه 
(. 1389)، 10584شماره  ،يعموم

انين آزمایشي در حقوق عمومي ایران«، مجله نصوریان، »جایگاه لوو ناصر علي مآگاه وحيد  -
(.1390، )55تحقيقات حقولي، شماره 
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