
 

 
ناهم  شفصل ق دان  70تا  59صفحات ، 21شماره ، 9911 پاییزنهم، / سال  یعموم  حقو

 

 

در صدور فرمان  یمقام رهبر تیگستره صالح
  (يقانون اساس 111اصل  3)موضوع بند  پرسيهمه

1فیطحان نظ یهاد
 3یکمال کدخدامراد، 2یجهرم یبهادر یعل  ،

 رانیا تهران، دانشگاه امام صادق )ع(، المللنیو ب یگروه حقوق عموم اریاستاد .1

 رانیامدرس، تهران،  تیحقوق دانشگاه تربدانشکده  یگروه حقوق عموم اریاستاد. 2

 رانیاتهران،  دانشگاه امام صادق )ع(، یحقوق عموم یدکتر یدانشجو .3

 11/3/88تاریخ پذیرش:       8/8/88تاریخ دریافت:   

 دهیچک

 یو برگزار یعموم یاداره کشور، مراجعه به آرا یهاوهیاز ش یکی ،یقانون اساس 6در اصل 
از وظایف و  یکی یقانون اساس 111اصل  3، بند زمینه نیشده است. در هم یمعرف یپرسهمه

شده  سبببند  نیبرشمرده است. ابهامات ا «یپرسفرمان همه»اختیارات مقام رهبری را صدور 
موضوع  ینیپرسی تقنصدور فرمان همه در خصوص یمقام رهبر تیصالح ولاست تا شم

پژوهش به  نیا یرو سؤال اصل نینظر باشد. از هممحل تأمل و اختالف  یقانون اساس 98اصل 
است. پژوهش  افتهیاختصاص  یپرسدر صدور فرمان همه یمقام رهبر تیشمول صالح لیتحل

باور است که  نیبر ا یاکتابخانه یهااز داده ستفادهو با ا یلیتحل -یفیتوص یحاضر در قالب
با تمسک  نیو همچن یحقوق ادله و یقانون اساس یبازنگر یمستند به مشروح مذاکرات شورا

صالحیت مقام رهبری به  نیمحدود دانستن ا ،یقانون اساس 111اصل  3به اطالق عبارت بند 
 ت،یصالح نیو شمول ا ستین حیحپرسی بازنگری در قانون اساسی صصدور فرمان همه

 .ردیگیرا هم در برم یقانون اساس 98موضوع اصل  ینیتقن یپرسهمه
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Abstract 
 
According to the Article 6 of the Constitution, one of the methods of 

governing the country is to refer to public opinion and hold a referendum. In 
this regard, paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution states that one 
of the duties and powers of the Supreme Leader is to issue a "referendum 
order". The ambiguities of this paragraph have led to some debates and 
disagreements regarding the inclusion of the authority of the Supreme 
Leader in the issuance of the legislative referendum order as the subject of 
the Article 59 of the Constitution. Therefore, the main question of this 
research is dedicated to the analysis of the competence of the Supreme 
Leader in issuing a referendum order. The present study, through a 
descriptive-analytical form and using library data, based on the detailed 
negotiations of the Constitutional Review Council and the legal reasoning, as 
well as adherence to the paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution, 
believes that the authority of the Supreme Leader is not limited just to issue 
a referendum order on Constitutional revision, but includes the legislative 
referendum set forth in the Article 59 of the Constitution. 
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 مقدمه
قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در  96در اصل 

تصریح شده است. بر مبنای شناسایی چنین حقی برای مردم، به  یاله عتیچارچوب شر
 نهیموظف شده است تا زم رانیا یاسالم یدولت جمهور ،یقانون اساس 3اصل  8موجب بند 

فراهم  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس وشتسرن نییدر تعرا مردم  مشارکت عامه
کشور با  بر ضرورت اداره  یقانون اساس 6. در راستای تحقق اصول مذکور، در اصل دساز
از  یکی ؛شده است ینیبشیپ وهیمنظور دو ش نیا یشده و برا حیتصر یعموم یبه آرا اتکا

، استفاده از نهاد شدهبیان اصل  نیا رکه د یعموم یبه آرا اتکاکشور با  اداره یهاوهیش
موارد استفاده از آن به اصول دیگر قانون اساسی  نییاست که البته تع «یپرسهمه» یحقوق

 احاله شده است. 
 ییشناسا یدر اصول قانون اساس یپرسکه دو نوع همه میابیدرمی یاصول قانون اساس یبررس با

 یاساس یپرسهمه .2و  یقانون اساس 98مندرج در اصل  ینیتقن یپرسهمه .1است:  شده
 3، بند 1368در سال  یبازنگری قانون اساس انی. در جریقانون اساس 111مندرج در اصل 

 تیصالح نیا 1398مصوب  یساساصل اضافه شد و در قانون ا نیبه ا یقانون اساس 111اصل 
صدور  تینشده بود. اضافه شدن صالح حیتصر یمقام رهبر اراتیو اخت فیدر شمار وظا

قانون  111و الحاق همزمان آن با الحاق اصل  یقانون اساس 111به اصل  یپرسفرمان همه
در  حقوقدانان نیب یینظرهااختالف بروز سبب (،یدر قانون اساس یازنگرب باتی)ترت یاساس

حقوقدانان الحاق همزمان عبارت  ی. برخشده است تیصالح نیخصوص شمول و گستره ا
 111اصل  3مبنی بر شمول حکم بند  یانهیرا قر یقانون اساس 111و اصل  111اصل  3بند 

بند را منصرف از  نیقلمداد کرده و شمول حکم ا یقانون اساس یازنگرپرسی بنسبت به همه
با استناد به اطالق بند  گرید ی(. در مقابل، برخ12: 1383 ،یاند )هاشمستهدان ینیتقن یپرسهمه

پرسی تقنینی یا اصالح پرسی اعم از همه، این صالحیت مقام رهبری را شامل هر نوع همه3
 (. 131: 1381؛ مهرپور، 141: 1389 ،یاند )محسنقانون اساسی دانسته

در صدور فرمان  یمقام رهبر تیمول صالحگستره و ش یمذکور، بررس ینظرهااختالف بنابر
 یآن برا ینظر یاست که فارغ از دستاوردها یتأمل و بررس ازمندیاز موضوعات ن یپرسهمه

پس از تصویب  یپرسهمه قیمطلب است که اعمال قوه مقننه از طر نیا نیمب ،ینظام حقوق
اساس  نیو بر هم ستین یپرسالزام ارجاع مصوبه به همه دیمف گهبانمجلس و تأیید شورای ن

یند دیگری نیز انیازمند فر یپرسهمه قیدر نظام جمهوری اسالمی ایران، اعمال قوه مقننه از طر
 مقام رهبری است. توسطپرسی و آن صدور فرمان همه است
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در صدور  یمقام رهبر تیگستره صالح لیتحل یدر پ یلیتحل -یفیپژوهش در قالب توص نیا
در  یمقام رهبر تیصالح ایاست که آ یپرسش اصل نیبه ا ییو پاسخگو یپرسفرمان همه

 ر؟یخ ای شودیقانون اساسی م 98موضوع اصل  یپرسشامل همه ،یپرسصدور فرمان همه
قانون  یبازنگر یبر مشروح مذاکرات شورا یآن است که مبتن قیتحق نیا سندگانینو هیفرض
 تیشمول صالح گر،ید یحقوق د به ادلهو با استنا یقانون اساس 111اصل  3اطالق بند  ،یاساس

 تیصالح ،یدر قانون اساس یبازنگر یپرسهمه صدور فرمان تیبر صالحعالوه یمقام رهبر
 .گیردبرمیرا در  ینیتقن یپرسمهصدور فرمان ه

حقوق اساسی به اجمال و گذرا بر شمول  هایباکت ی، هرچند در برخگرفتهانجام یبررس بنابر
اما  ،پرداخته شده ینیتقن یپرسدر صدور فرمان همه یمقام رهبر تیحعدم شمول صال ای

در صدور  یمقام رهبر تیشمول صالح رشیبر پذ یمبن قیتحق نیا هیبر فرض یتاکنون مبتن
صورت منسجم و با عطف توجه به ه،یفرض نیا نا، ادله مخالف98 اصلموضوع  یپرسفرمان همه

 یو بررس لیتحل یقانون اساس یبازنگر یورادر مشروح مذاکرات ش شدهمطرحبه مباحث 
 یبازنگر یکه ممکن است از مشروح مذاکرات شورا یاستنادات ریسا ن،یبر انشده است. افزون

 ینیتقن یپرسدر صدور فرمان همه یرهبر ممقا تیبر عدم شمول صالح یمبن یقانون اساس
 شده است. لیو تحل نییتب زین ردیمورد استناد قرار گ

 یو انواع آن در نظام حقوق یپرسپژوهش، ابتدا مفهوم همه یاصل پرسشبه  ییپاسخگو منظوربه
 شود،یم نییتب «111اصل  3در بند  یپرسفرمان همه»مفهوم اصطالح  و رانیا یاسالم یجمهور

مطالعه و در  یبه مقام رهبر یپرسصدور فرمان همه تیصالح یموجهه واگذار یسپس مبان
 .شودیم یو بررس لیتحل ینیتقن یپرسهمهدر صدور فرمان  یم رهبرمقا تیشمول صالح تینها

 يشناسمفهوم .1
آن است تا از  یدیاز واژگان کل موردنظر میاز مفاه ینییپژوهش، تب نیدر ا یگام ضرور نیاول
 یدر ادامه به واکاو ،رو همیند. از شو جادیو خوانده ا سندهینو انیم یفهم مشترک قیطر نیا

« 111اصل  3در بند  یپرسفرمان همه»مفهوم اصطالح  نییو انواع آن و تب «یسپرهمه»مفهوم 
 .شودیم رداختهپ

 رانیا ياسالم یو انواع آن در نظام جمهور يپرسمفهوم همه .1-1
 یحقوق شمندانیاند یاست. از نظر اصطالح« رفراندوم»انگلیسی  معادل واژه «یپرسهمه» واژه
مراجعه به  یمعنا»را به  یپرسهمه ی. برخاندکردهین مفهوم ارائه ا از یمتعدد فیتعار یاسیو س
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 ،ینگرودل یاند )جعفردهکر فیتعر« آن ریو غ گذاریقانونملت در امور مربوط به  یآرا
و مشورت گرفتن  یعموم یرجوع به آرا» یرا به معنا یپرسهمه گرید ی(. برخ331: 1381
کسب نظر شهروندان در  نیو اصالح آن و همچن رییتغ ایاز مردم در مورد وضع قانون  میمستق

را  یپرسهمه گرید ی(. برخ121: 1388 ،یاند )قاضدهکرقلمداد  «یمسائل مهم مملکت خصوص
 بیتصو ایجامعه براى رد  ایسازمان  کی دهندهلیاعضاى تشک از همه میمستق یریگیرأ»
اند. در دهکرتعریف  ،(321: 1381 ،یر)آشو« اندکرده شنهادیپ ندگانینما ایکه رهبران  یاستیس

بدون  افتیدر یکشور برا کیبه عموم شهروندان  میمستق پرسی مراجعهدیگر نیز همه یتعریف
 نیقوان در مورد تواندیپرسش م نیخاص دانسته شده است که ا یآنان به پرسش سخپا واسطه
 یدر اجرا یافکار عموم یه همراهمهم باشد ک اریبس یموضوع در مورد ای( یعاد ای ی)اساس
 (.21: 1382 ،یلیدارد )اسماع ژهیو یتیآن اهم
 انیب یپرسهمه فیدر تعر ییهابرداشت شود،یمذکور مشاهده م فیکه در تعارطورهمان

ها و در و وجوه اشتراک و اختالف آن مذکور فیشده است که در مجموع با استناد به تعار
های در نظام میمستق یساالراز اشکال اِعمال مردم یکین عنوابه یپرسهمه فیمقام تعر

گونه این یاسیس -ینهاد حقوق کیعنوان را به یپرسهمه توانیم یممستقساالر نیمهمردم
است که توسط نهادهای  یعموم یبه آرا میمراجعه مستق یهاوهیاز ش یپرسد: همهکر فیتعر

خاص  یرد موضوع ای رشیپذ مردم دربارهاز  میمستق ینظرخواه قیحاکم در کشور از طر
 . ردیگیصورت م

اعتبار  زانیپرسی از نظر مد. همهکر بندیدستههای مختلفی توان از نظرگاهرا مى پرسىهمه
از  شیپرسى پکه همهید. درصورتشوتقسیم می «بىیتصو»و « مشورتى»ی آن به دو گونه جهینت

 نیند. در ایگو« پرسى مشورتىهمه»به آن  ،تفاده شودقانون، براى اخذ نظر مردم اس رىیگشکل
را  موردنظر تواند قاعدهنمى تنهاییبهرأى مثبت داده شود، خود  شدهطرححالت هرگاه به سؤال 

توسط مراجع  دیبا حهیال ایصورت طرح آور سازد، بلکه بهآن الزام استقراریافتهبه گونه 
دهند و آن  یرأ یشهروندان به متن قانون تیکه اکثربرسد. درصورتى بیبه تصو گذاریقانون

پرسى همه»به آن  ند،یاالجرا نمامجلس آن را الزم مؤخر بیکنند و بدون تصو بیرا تصو
 (.121: 1388 ،ی)قاض ندیگویم «بىیتصو
تقسیم  «یاجبار»و  «یاریاخت»از منظر اختیار دولت در برگزاری آن نیز به دو نوع  پرسیهمه
 بیرا که تصو یخود، قانون اریاست که قوه مقننه به اخت یهنگام یاریاخت یپرسهد. همشومی

 دکناظهارنظر  و اثباتاً اًیتا ملت درباره آن نف گذاردیم یبه معرض قضاوت عموم ،کرده است
قانون به مجلس  ،یاریاخت یپرسدر همه ترقیدق ری(. به تعب12: 1386 ،یمؤتمن ی)طباطبائ
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 یعموم یساز به آراتا در امور مهم و سرنوشت دهدیرا م اریاخت نیلت ادو ای گذاریقانون
هنگامی  یاجبار یپرس. در مقابل همهندکن یریگمیتا مردم در آن خصوص تصم ندنکمراجعه 

 یپرسبه همه دیامور با یبعض ایقانون مصوب پارلمان  ،ید که مطابق قانون اساسشومعنادار می
 (.12: 1386 ،یمؤتمن یآن اظهارنظر کنند )طباطبائ گذاشته شود تا ملت درباره

 یپرسهمه»صورت  شود نیز به دوپرسی گذاشته میاز نظر موضوعی که به همه پرسیهمه
پرسی تقنینی تصویب یا بندی است. موضوع همهدستهقابل  «یاساس یپرسهمه»و  «ینیتقن

گیرد که در هنگامی صورت میپرسی تقنینی همه گر،یعبارت داصالح قانون عادی است. به
(. موضوع 12: 1383 ،یعمومی گذاشته شود )هاشم یبه آرا گذاریمسائل مهم، امر قانون

؛ 43: 1381 ،ییاست )خدا یاصالح یا تجدیدنظر در قانون اساس ب،یپرسی اساسی تصوهمه
 (.11: 1383 ،یهاشم

شود و مردم از میان مطرح می «ایدوگزینه»صورت پرسی،  بهنیز همه سؤالطرح  منظر نحوه از
 (.233-232: 1381 ،یکنند )هاشمها را انتخاب میآن دو گزینه، یکی از آن

 98موضوع اصل  یپرسهمه فاتیشده و بنابر تشرهای مختلف مطرحبندیدستهتوجه به  با
پرسی مذکور در این اصل را ، همهاست آمده 4/4/1368مصوب  یپرسکه در قانون همه

شمار آورد. توضیح به« ایدو گزینه»و « اختیاری»، «تصویبی»، «تقنینی»پرسی همهتوان می
پرسی قانون اساسی که یکی از طرق اعمال قوه مقننه را از طریق همه 98آنکه اوالً طبق اصل 

توان گفت که موضوع این نوع عمومی دانسته است، می یو مراجعه مستقیم به آرا
پرسی توسط دوسوم که بعد از تصویب درخواست همه جااً ازآنثانی ؛پرسی، تقنینی استهمه

مجلس  تصویب نهایی مصوبه سببرأی مردم،  ان،مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهب
ثالثاً با توجه به آنکه مسیر  ؛پرسی تصویبی استتوان گفت که این نوع همهشود، میمی

و در اصل  شودمیای اسالمی مشخص از طریق مجلس شور 98گذاری در اصل اصلی قانون
صورت پذیرد، این نوع  سیپراز راه همه« ممکن است»نیز بیان شده که اعمال قوه مقننه  98

 نیا یدرخواست برگزار ارائه منظوربه دارتیو مراجع صالح استپرسی، اختیاری همه
در  شدهشناخته رابعاً شکل طرح سؤال به رسمیت ؛در برگزاری آن ندارند یفیتکل یپرسهمه

 .استای )آری یا نه( پرسی روش دوگزینهقانون همه
مختلف  یهاپرسی بازنگری در قانون اساسی با گونههمه قیدر مقام تطب گریطرف د از

پرسی همه کیپرسی بازنگری در قانون اساسی که همهگفت  دی، باذکرشده یپرسهمه
 بیآنکه، اوالً با توجه به اینکه پس از تصو است. توضیح« اجباری»و « ایدو گزینه»، «تصویبی»

 ،یرهبر مقام یو امضا دییو تأ یبازنگر یدر قانون اساسی در شورا نگریموضوعات باز
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 شدهتصویبمصوبه،  نی، اکنندگانشرکت مطلق تیمثبت اکثر یو رأ یپرسهمه یبرگزار
شکل طرح  اًیثان ؛صویبی استپرسی تگفت که این نوع همه توانیم روازاین د،شویقلمداد م

ثالثاً  است؛ای )آری یا نه( پرسی، روش دوگزینههمه وندر قان شدهشناختهسؤال به رسمیت 
از مراحل تحقق بازنگری در قانون اساسی،  یکی یقانون اساس 111جا که در اصل ازآن

اصل،  نیا مذکور در طیشرا ریدر صورت تحقق سا روازاین پرسی دانسته شده،برگزاری همه
 .استپرسی، اجباری برگزاری همه

 يقانون اساس 111اصل  3در بند  «يپرسفرمان همه»مفهوم  .1-2
شود و در  نییکه ضرورت دارد تب یموضوع ،یپرساز روشن شدن مفهوم اصطالح همه پس
پرسی اثرگذار است، مفهوم اصطالح در صدور فرمان همه یمقام رهبر تیگستره صالح لیتحل

 یپرسمفهوم فرمان همه نییکه تب گفت دیمفهوم با نیا حیاست. در توض «یپرسهمه فرمان»
که در بند قبل مشخص شد، وجه مشترک طورهمان نیاست. بنابرا یپرساز مفهوم همه یعتاب

مفهوم، مراجعه  نیشده از امختار ارائه فیو تعر یپرسشده از مفهوم همهارائه فیهمه تعار
 نی. بر همگرددیم نیمتع یریگیمراجعه در مرحله رأ نیاست که ا یمعمو یبه آرا میمستق

 ،رو همیناست، از  یعموم یمعادل با رجوع به آرا یپرساصطالح همه کهجا اساس، ازآن
مطلب  نیا دیی. در تأشودیقلمداد م یریگیمرحله رأ معادل با فرمان زین یپرسظهور فرمان همه

« مردم یبه آرا میمراجعه مستق»با اصطالح  «یپرسهمه»ح اصطال یبه نسبت مفهوم توانیم
دو اصطالح را در نظر  نیاز ا یمفهوم واحد ،یگذار اساسقانون رسدینظر ماشاره کرد که به

که در  یاگونهبه کنند؛یداللت م یکسانی یدو مفهوم بر معنا نیو از نظر وی ااست داشته 
 یمراجعه به آرا»و  «یپرسهمه»گذار مفهوم نونکه قا یقانون اساس 111و   88،  98اصول 

مفهوم  ،یعموم یبه آرا میاز مفهوم مراجعه مستق ده،بر کاربه گریکدیرا در کنار  «یعموم
(. در تأیید این 143: 1381 ان،ی؛ منصور33-32: 1381 ،یده است )فتاحکررا اراده  یپرسهمه

مبنی بر  یبازنگری قانون اساس توان به پرسش یکی از اعضای جلسه شورایبرداشت می
)صورت  دکرعمومی اشاره  یبه آرا عهپرسی و مراجمتفاوت بودن یا یکسان بودن مفاهیم همه

( 1461: 3، ج 1381 ران،یا یاسالم یجمهور یقانون اساس یبازنگر یمشروح مذاکرات شورا
مراجعه به پرسی به مفهوم که در پاسخ به این پرسش، بیان شده است که عطف مفهوم همه

قانون  یزنگربا ی)صورت مشروح مذاکرات شورااست  «عطف تفسیری»عمومی از باب  یآرا
 یمعنا که مقصود از مراجعه به آرا(، بدین1461 :3ج  ،1381 ران،یا یاسالم یجمهور یاساس

ذکر است که  شایانپرسی است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. البته عمومی همان همه
عمومی به مفهوم  یبه آرا می، مفهوم مراجعه مستق98قانون اساسی، در اصل  88 برخالف اصل
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د که البته کرتلقی « عطف عام بر خاص»توان این عطف را از باب عطف شده که می یپرسمهه
 کند.گذار از افاده معنایی یکسان این دو مفهوم با یکدیگر نمیتفاوتی در قصد قانون

مجموعه عملیاتی که همه  مثابهبهمفهوم انتخابات  سهیت با مقانگاه ممکن اس نیمقابل ا در
انتخابات از مرحله تهیه مقدمات برگزاری انتخابات،  ییگری و اقدامات اجرایندهای گزینشافر

منتخبان را  و شمارش آرا تا صدور اعتبارنامه یتبلیغات، اخذ رأ ها،تینام و بررسی صالحثبت
(، گفته شود که صدور دستور آغاز انتخابات معادل با صدور 113: 1381)راسخ،  گیردبرمی در

و بر  شودیمرحله از مراحل انتخابات محسوب م نیانتخابات است که اول ندیافرمان آغاز فر
 معادل با 111اصل  3در بند  یپرسشود که صدور فرمان همه یریگجهینت گونهایناساس  نیهم

 یقانون اساس 111در صدر اصل این صالحیت نیز  که هودب بازنگری ندیاصدور فرمان آغاز فر
 3بنابراین هدف اعضای شورای بازنگری از الحاق بند  شده است. ینیبشیپ یمقام رهبر یبرا

دنبال ها بهبینی صالحیت جدیدی برای مقام رهبری نبوده است، بلکه آن، پیش111اصل 
صدور فرمان آغاز فرایند بازنگری منظور شناسایی رسمی اقدام حضرت امام خمینی )ره( به

قانون اساسی تصریح شده است  111اند که به این صالحیت نیز در صدر اصل بوده
صدور فرمان  فرض، نیدر واقع مطابق ا (.412-381 :1388راد و نیکونهاد، ابریشمی)

ند یاآغاز فر صدور فرمان مثابهبه یقانون اساس 111در اصل  ،توسط مقام رهبری یپرسهمه
در  نی. ا(381-389 :1388راد و نیکونهاد، ابریشمی) شودیم قلمداد بازنگری در قانون اساسی

 نیمتشکل از چند یندیافر ،یقانون اساس 111مطرح در اصل  یاست که موضوع بازنگر یحال
قانون  میتتم ایموارد اصالح  بیتصو ،یابتکار بازنگر ،یضرورت بازنگر صیتشخ مانندمرحله 

 یتوسط مقام رهبر یبازنگر یمصوبات شورا یو امضا دییو تأ یبازنگر یشورا در یاساس
 یبازنگر ندیامرحله فر نیآخر زین یریگیو رأ یپرسهمه مرحله ان،یم نیااست که در 

مستلزم صدور فرمان  زیآن ن یمراحل قرار دارد و برگزار گریو در عرض د شودیمحسوب م
قانون  98اصل  گذاریقانونموضوع  گر،یطرف د . ازاست یتوسط مقام رهبر یپرسهمه

 بیتصو ،ینیتقن یپرسهمچون ابتکار همه یاز مراحل مختلف ند،یافر کی مثابهبه زین یاساس
 رهیو غ ینیتقن یپرسنگهبان بر مصوبه همه ینظارت شورا ،یعموم یدرخواست مراجعه به آرا

 گذاریقانون ندیاجزء فر نیخرآ یریگیو رأ یپرسهمه ان،یم نیشده است که در ا لیتشک
توسط  یپرسآن منوط به صدور فرمان همه یمقاله برگزار نیا سندگانینو دهیاست که به عق

 یبازنگر ندیاشروع فر یپرسمطلب که گفته شود فرمان همه نیا ن،یاست. بنابرا یمقام رهبر
 ندیاو شروع فر (412 :1388راد و نیکونهاد، ابریشمیقانون اساسی ) 111در اصل  یقانون اساس

نکته توجه شود که  نی. البته الزم است به انیست حیاست، صح 98در اصل  گذاریقانون
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 کی رانیا یاسالم یدر نظام جمهور یعموم یو مراجعه به آرا یپرسمرحله همه یبرگزار
 ماننداز چند مرحله  یپرسآن پس از صدور فرمان همه یاست که برگزار ندمحوریافر مرحله

 یشورا یتوسط وزارت کشور ضمن با هماهنگ یپرسهمه یبرگزار خیو اعالم تار نییتع
 ،یاخذ رأ ونام تعداد و محل استقرار شعب ثبت نییتع ،ییاجرا یهاأتیه لینگهبان، تشک

 یبنددر مقام جمع نیشده است. بنابرا لیتشک یپرسو نظارت بر همه یپرسهمه یانتشار آگه
 یمعادل صدور فرمان مراجعه به رأ یپرسهمه یصدور فرمان برگزار گفت که توانیبند م نیا

مراجعه  نیا یاجرا یمرحله خود از مجموعه مراحل الزم برا نی( است که ایریگیمردم )رأ
 شده است.  لیشکت
نکته الزم است که صالحیت مقام رهبری در  نیذکر ا یپرسمفهوم مدنظر از فرمان همه نییتب با

صالحیت تشریفاتی نیست. برخی بر ، نظر برخی حقوقدانان برخالفپرسی صدور فرمان همه
پرسی به تصویب قانون اساسی درخواست همه 98اند با توجه به اینکه در اصل این عقیده

پرسی به پرسی نیز انجام همهقانون همه 36 مجموع نمایندگان موکول شده و در ماده دوسوم
پرسی با ابتکار و رأی مجلس انجام این همه روازاین، است تصویب نمایندگان واگذار شده

پرسی توسط مقام رهبری به عنوان یک یند، صدور فرمان همهاگیرد و در نتیجه در این فرمی
که  گفت(. اما در مقابل نگاه مذکور باید 226: 1381 ،ید )غمامشوی تشریفاتی تلقی میمرحله

پرسی شورای اسالمی با صدور فرمان همهپرسی توسط مجلس تصویب ارجاع موضوع به همه
پرسی یند تقنین از طریق همهامتفاوت از یکدیگر و مکمل فر توسط مقام رهبری دو مرحله

بلکه  ،پرسی نیستیند ارجاع به همهافر کنندهشرط تمام جلس،ای که تصویب مگونههستند، به
که البته  استسط مقام رهبری پرسی توپرسی نیازمند صدور فرمان برگزاری همهبرگزاری همه

به  سندگان،ینو دهیاختیارات مقام رهبری قرار دارد. در این فرض، به عق این صالحیت در زمره
 دییو تأ یپرسمهم به همه اریمسئله بس کیمجلس در ارجاع  ندگانینما دوسوم بیصرف تصو

در  یبلکه مقام رهبرارجاع نخواهد شد؛  یپرسنگهبان، لزوماً موضوع به همه یآن توسط شورا
 را صادر خواهد کرد. یپرسفرمان همه دیصورت صالحد

  يپرسدر صدور فرمان همه یمقام رهبر تیصالح يمبان .2
نظر آنچه محل تأمل به ران،یا یاسالم یدر نظام جمهور یپرسمفهوم و انواع همه نییاز تب پس

 یبه مقام رهبر یپرسمهصدور فرمان ه تیو موجهات سپردن صالح یمبان نییتب رسد،یم
 یو اقتضا رانیا یاسالم ینظام جمهور یبر مبان یکه مبتنگفت  دیمطلب با نیا نییاست. در تب

 دگاهیگفت که بنابر د توانیم یقانون اساس 91مصرح در اصل  هیمطلقه فق تیوال هینظر
و عموم است نحو اطالق جعل شده به یدر حوزه امور عموم هیفق یبرا تیمشهور فقها، وال
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 ،ینی)خم گیردبرمیرا در  یجامعه اسالم یمسائل و موضوعات متعلق به مصالح و منافع عموم
و  ییاجرا ،ینیجامعه به سه دسته تقن یامور عموم یبنددر دسته اساس نی(. بر ا18ق: 1418

 هیدر چارچوب نظر ینظامات و مناسبات حکومت ریگانه و ساشئون سه نیا یتمام ،ییقضا
-33: 1314 ،ینی)خم ردیگیقرار م هیفقیول تیوال لیدر شمول شئون و ذ هیطلقه فقم تیوال
 ریگانه و ساسه یاعمال قوا تین اساس، هرچند مشروعی(. بر ا131: 1388؛ معرفت، 39

اما  ،شده است نیتأم هیفقیتوسط ول یقانون اساس ذیتنف قیاز طر ،ینظامات و مناسبات حکومت
 یبه برگزار یبخشتیمشروع -در موضوع بحث حاضر یبخشتیاست که مشروع یگفتن
از مراحل  کیکه با انجام هر یاگونههدر نظر گرفته شود، ب «ندیافر کی» مثابهبه دیبا -یپرسهمه

بر نگاه  ی. مبتندشویم نیتأم یپرسبه همه یبخشتیمشروع ریاز مس یبخش ند،یافر نیا
که در آن، مفاد اصول  یقانون اساس ذیامضا و تنف ،یپرسبه همه یبخشتیبه مشروع ندمحوریافر

مرحله  نیشده، اول میتنظ یاساس ندر قانو یمربوط به قوه مقننه و مفاد اصل مربوط به بازنگر
 یپرسهمه یمشروع بودن برگزار بیترتنیو بد شودیمحسوب م یبخشتیمشروع ندیااز فر

توسط  یپرسو آن صدور فرمان همه است ندیافر نیا لیدر تکم یگریوجود مرحله د ازمندین
قانون  یجرابه ارکان نظام با ا تیمشروع یدر تسر یدیآنکه، ترد جهیاست. نت یمقام رهبر

انواع  یمطلب در خصوص مشروع بودن برگزار نیاما ا ،وجود ندارد فقیهولی یممضا یاساس
 یبرگزار در خصوص تیمشروع یتسر نیاز مراحل و ارکان ا یکیو  نیستتمام  یپرسهمه
 است. یتوسط مقام رهبر یپرسصدور فرمان همه ،یپرسهمه

پرسی، اتخاذ همه قیاز طر یعمومی حقوق معتقدند که در مراجعه به آرا یعلما گر،یطرف د از
آلود شناسی شتابو روان های هیجانی، زودگذر و تحت تأثیر نطق و خطابهتصمیم بر مدار گرایش

از وقوع  یریمنظور جلوگاساس و به نی(. بر هم332: 1381 ،ی)قاض ردیپذیمردم صورت م
 یهادر اغلب نظام یپرسهمه یصدور فرمان برگزار ،یو زودگذر اجتماع یجانیه یهایریگمیتصم

 یجمهور یجا که در نظام حقوقو ازآن شودیکشورها قرار داده م یرؤسا تیدر صالح یحقوق
 یجمهور استیحوزه ر ییفراتر از امور اجرا یپرسصدور فرمان همه تیصالح زین رانیا یاسالم

( 181: 1389 ،یزنجان دیقرار گرفته است )عم یمقام رهبر تیدر صالح ژهیاروک نیارو ازایناست، 
توسط  یپرسبا فرمان همه یدر قانون اساس یو بازنگر ینیتقن یپرسهمه یاساس برگزار نیو بر هم

 دارد. یشتریمختلف تناسب ب یموجود در کشورها یبا الگوها یمقام رهبر

  يپرسدر صدور فرمان همه یمقام رهبر تیشمول صالح لیتحل .3
به مقام  تیصالح نیا یواگذار یو مبان یپرسمشخص شدن مفهوم اصطالح فرمان همه با

در  یمقام رهبر تیشمول صالح لیو تحل نییتب رسد،ینظر مآنچه محل تأمل به ،یرهبر
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است که  پرسش نیبه ا ییو پاسخگو یقانون اساس 98وضوع اصل م یپرسهمه صدور فرمان
 که قدر یدر قانون اساس یبازنگر یپرسهمه فرمان دورص تیبر صالحعالوه یمقام رهبر

را بر  ینیتقن یپرسصدور فرمان همه تیصالح ایاست، آ یمقام رهبر تیصالح نیا قنیمت
 ر؟یخ ایعهده دارد 

قانون  111اصل  3وقدانان با استناد به الحاق همزمان بند حق یمذکور برخ پرسش پاسخ به در
درخواست  یپرسقانون همه 36در ماده  نکهیبه ا تیو با عنا یقانون اساس 111با اصل  یاساس

مجلس شده،  ندگانیصد نفر از نما ای جمهوررئیسمحدود به درخواست  یپرسهمه یبرگزار
 یقانون اساس 98موضوع اصل  یپرسهمه را منصرف از 111اصل  3در بند  ندرجم تیصالح
؛ 183: 1381 ،یاند )رستمرا مطرح کرده یلیدال شیخو اتیو در مقام اثبات مدع دانسته
 (.13: 1383 ،یهاشم

از اصطالح  یقانون اساس 98در اصل  سو کیاز  نکهیگروه معتقدند با توجه به ا نیا
قانون  36 در ماده گرید یسواستفاده شده و از  «یعموم یدرخواست مراجعه به آرا»

 ندگانیاز نما تن صد ای جمهورسیرئ شنهادیدرخواست مذکور فقط محدود به پ ،یپرسهمه
پرسی شناسایی صالحیت صدور فرمان همه روازایناست،  هدانسته شد یاسالم یمجلس شورا

ز جمهور یا صد نفر ابا صالحیت رئیس یپرسنوع همه نیدر مورد ا یتوسط مقام رهبر
موضوع  ینیتقن یپرسرهبر شامل همه ارینمایندگان مجلس در تعارض قرار دارد و در نتیجه اخت

 (. 13: 1383 ،ید )هاشمشوقانون اساسی نمی 98اصل 
نسبت به  یپرسصدور فرمان همه تیشمول صالح نییمقابل نگاه مزبور و در مقام تب در

که این نظر که صدور فرمان  گفت انیب دیبا یقانون اساس 98موضوع اصل  یپرسهمه
جمهور یا صد نفر از نمایندگان پرسی توسط مقام رهبری را معارض با پیشنهاد رئیسهمه
جمهور یا صد نفر از نمایندگان چراکه این نظر پیشنهاد رئیس سد،رصحیح به نظر نمی داند،می

پرسی تصور کرده مثابه صدور فرمان همهپرسی را بهمجلس جهت ارجاع مصوبه مجلس به همه
و مقامات صالح  111اصل  3و بر همین اساس حکم به تعارض میان صالحیت مندرج در بند 

در حالی است که ابتکار درخواست و  این پرسی داده است؛جهت پیشنهاد رجوع به همه
که با فرمان  ستین یپرسجمهور یا صد نماینده مجلس، موضوعِ متعلق همهپیشنهاد رئیس

یعنی به تصویب و تقنین یک  یر تعارض قرار گیرد، بلکه خود، به موضوع دیگرپرسی دهمه
شمار پرسی نیز از عناصر تقنین بهپرسی تعلق دارد که همهبسیار مهم از طریق همه مسئله

یندی است که خود از عناصر و اجزای اپرسی فرآنکه تقنین از طریق همه حیآید. توضمی
 نیآخر یریگیو رأ یپرسر میان این عناصر، رجوع به همهمتفاوتی تشکیل شده است که د
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 واستیند یعنی درخاد و در کنار سایر عناصر این فرشویند محسوب میاجزء این فر
توسط حداقل دوسوم مجموع نمایندگان  بیجمهور یا صد نفر از نمایندگان و تصورئیس

که درخواست تقنین فت گ نگهبان قرار دارد. بر همین مبنا باید یشورا دییمجلس و تأ
ای که گونهبه ،پرسی دو مرحله مجزا هستندپرسی با صدور فرمان همهاز طریق همه ایمصوبه

تصویب یک مصوبه از طریق  رجمهور یا صد نماینده ناظر بتوسط رئیس پیشنهاددرخواست یا 
، ناظر 111اصل  3پرسی در بند عمومی است و صدور فرمان همه یپرسی و رجوع به آراهمه

 جهیدر مسائل بسیار مهم است. در نت ینیتقن یپرسیند اجرایی همهاگیری و فررأی بر مرحله
 ندیافر یاز اجزا یجزئ کیندارند و هر یتعارض گریکدیدو جزء با  نیکه اگفت  انیب دیبا

 .  کنندیو معنادار م دهندمی لیرا تشک یپرسهمه قیاز طر نیتقن
را  یقانون اساس 111و اصل  111اصل  3حاق همزمان عبارت بند نظر که ال نیپاسخ به ا در
قلمداد  یقانون اساس یپرسی بازنگرنسبت به همه 111اصل  3مبنی بر شمول حکم بند  یانهیقر

 که:  گفت دیاند، بادانسته ینیتقن یپرسبند را منصرف از همه نیکرده و شمول حکم ا
پرسی در قانون از وجود دو نوع همه ینگری قانون اساسیند بازاگذار اساسی در فرقانون اوالً

 111به اصل  دیخواست صالحیت مقام رهبری را مقمی چنانچهو است اساسی اطالع داشته 
کرد؛ چراکه امکان برداشت اطالق از عبارت صراحت ذکر میکند، باید به یقانون اساس

 وجود داشت.  111پرسی در اصل همه
مقام  یبرا یپرسصدور فرمان همه تیصالح خصوصدر  یرهبر ونیسیمخبر کم حیتوض اًیثان

پرسی که مرجعی باید باشد که دستور بدهد که صدور فرمان همه مسئله» جمله نیا انیبا ب یرهبر
 دبازنگری در قانون اساسی آقایان عنایت فرموده بودن مسئلهپرسی انجام بشود، کما اینکه در همه

)صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون « رهبری دانسته شد این هم از اختیارات مقام
 درصدد ونیسیکم نیآن است که ا یایگو ،(691: 2: ج 1381اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

کما »مطلق برآمده و لذا با استناد به عبارت  طوربهپرسی صدور فرمان همه یبرا یمرجع ییشناسا
صرفاً  شانیمطلب قائل شد که نظر ا نیبه ا توانینم« اساسی... بازنگری در قانون  مسئلهاینکه در 

لزوم وجود  انیب در ادامه شانیبلکه ااست، بوده  یدر قانون اساس یبازنگر یپرسهمه رناظر ب
با  یمقام رهبر یبرا یتیصالح نیچن نمونه انیاز باب ب ،یپرسجهت صدور فرمان همه یمرجع
 یبازنگر به مسئله« هم از اختیارات مقام رهبری دانسته شد نی.. ا. نکهیکما ا»از عبارت  دهاستفا

 یارجاع مصوبه شورا منظوربه یپرسمقام در صدور فرمان همه نیا تیو صالح یدر قانون اساس
 یپرسصدور فرمان همه تیشمول صالح یاشاره کردند و در مقام نف یپرسبه همه یبازنگر

این عبارت مخبر کمیسیون رهبری  در خصوصمکن است نبودند. م ینیتقن یرسپنسبت به همه
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 مسئلهکما اینکه در »بر  یمبن یمقام رهبر یهاتیمربوط به صالح یبازنگر یدر مذاکرات شورا
بازنگری در قانون اساسی آقایان عنایت فرموده بودند این هم از اختیارات مقام رهبری دانسته 

 یدر قانون اساس یبازنگر مسئله در خصوصگو وگفت که در جلسه دشواین ایراد مطرح  ،«شد
پرسی در بازنگری قانون اساسی توسط مطلبی در خصوص فرمان همه گونه)جلسه قبل(، هیچ

عنوان اعضای جلسه مطرح نشده است و بر همین اساس، این مطلبِ مخبر کمیسیون رهبری که به
دقیق و  کنند،یپرسی اشاره مدر خصوص فرمان همه تبه آن مذاکرا انیآقا تینمونه به عنا

رسد، چراکه در جلسه نظر نمیکه این مطلب صحیح به گفت. در پاسخ باید بیان نیستصحیح 
در  اظهارنظریکی از نمایندگان در مقام  ،یدر قانون اساس یاصل بازنگر بیمربوط به تصو

مقام رهبری پرسی توسط فرمان همه صدورموضوع بازنگری در قانون اساسی به لزوم  خصوص
اند )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون پرسی اشاره کردهبه همه جهت مراجعه

 .(1681: 3، ج 1381اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
قانون  111اصل  3از عبارت بند  انهیگرالفظ یریتفس کردیبر رو یمذکور، مبتن لیبر دالافزون ثالثاً

عبارت تمسک  نیبه اطالق ا مقدمات حکمت در علم اصول، طیبا لحاظ شرا توانیم ،یاساس
 یآنکه در علم اصول برا حیتوض ؛شد ینیتقن یپرسبه همه تیصالح نیجست و قائل به شمول ا

قرائن صارفه و  نبودو  ندهیبودن گو انیمشتمل بر در مقام ب یطیبه اطالق عبارات، شرا مسکت
شده است که در  انیب« مقدمات حکمت»وان از عبارت تحت عن یریگو امکان اطالق دهیمق

 تیصالح قیعبارت تمسک کرد. در مقام تطب کیبه اطالق  توانیم طیشرا نیصورت وجود ا
 گذارقانونگفت که اوالً  توانیمقدمات حکمت م طیبا شرا 111اصل  3 بندمندرج در عبارت 

در خود  ،یپرسهمه صدور فرمان تیصالح یسازیبوده و هنگام اساس انیدر مقام ب یاساس
 یپرسبه همه تیصالح نیبر انصراف ا یمبن یانهیو قر دیق گونهچیه 111اصل  3عبارت بند 

 یپرسبه فرمان همه زین یقانون اساس 111در اصل  اًیدر نظر نگرفته، ثان یقانون اساس یبازنگر
صرفاً به  شود و یاصل تلق نیمنحصر در ا یپرسصدور فرمان همه تینشده تا صالح یحیتصر

صدور  تیصالح دییبر تق یمبن یانهیاساس، قر نیشده  و بر هم دیتأک یپرسهمه یلزوم برگزار
 توانینم روازاینوجود ندارد،  یقانون اساس 98از اصل  افاصل و انصر نیبه ا یپرسفرمان همه

امل ش ستیبایدانست، بلکه این صالحیت را م یپرسنوع همه کیرا محدود به  تیصالح نیا
در قانون  یبازنگر ایتقنینی  یپرسمذکور در قانون اساسی اعم از همه یپرسهر دو نوع همه

 (. 131: 1381؛ مهرپور، 4: 1389 ،یاساسی قلمداد کرد )محسن
قانون  111است گفته شود که از مذاکرات شورای بازنگری مربوط به تصویب اصل  ممکن

پرسی پرداخته شده وبات شورای بازنگری به همهمص اساسی که در آن به شناسایی لزوم عرضه
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پرسی توسط مقام رهبری اشاره و برخی از اعضای این شورا نیز به لزوم صدور فرمان همه
اصل  3پرسی مندرج در بند آید که صالحیت صدور فرمان همهدست میاند، این مطلب بهکرده
و است ی در قانون اساسی پرسی بازنگرموضوع همه رقانون اساسی صرفاً ناظر ب 111
در  یبازنگر ی. اما در پاسخ باید گفت که اوالً اعضای شوراگیردبرنمیپرسی تقنینی را در همه

اند که از این طریق پرسی پرداختند، دنبال این بودهفرمان همه جودموارد مذکور که به پیشنهاد و
توسط  یبازنگر یشورا بهبر لزوم تصویب مصو یقانون اساسی مبن 98شمول ذیل اصل  شبهه

پرسی به مجموع نمایندگان مجلس را رفع کنند و در مقام بیان انحصار فرمان همه دوسوم
 یکیمثال  رایاند. بپرسی تقنینی نبودهشمول آن به همه فیپرسی بازنگری قانون اساسی و نهمه

که  یپرسهمه ایکه آابهام وجود دارد  نیدر هر حال ا: »دیفرمایخصوص م نیدر ا ندگانیاز نما
قانون  یبازنگر یدر شورا بیتصو نیهم هست بعد از ا یدر قانون اساس یمربوط به بازنگر

آراء مجلس برسد و بعد به  دوسوم بیبه تصو یستیبا یمقام رهبر دییپس از تأ ای یاساس
)صورت مشروح مذاکرات شورای « ابهام وجود دارد نینه؟ ا ایگذاشته بشود  یپرسهمه

 نیبر ا دیتأک منظوربه(. 1689: 3، ج 1381ری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بازنگ
در مجلس هست  یاهینظر اآلناست که  نیاشکال ا» کندیمطرح م یگرید ندهیمطلب، نما

با  یاسالم یمجلس شورا دیرا با یپرسدارند که هرگونه همه هینظر نیچن ندگانیاز نما یلیخ
مشمول آن اصل  نیبشود که ا حیتصر نجایوجود دارد. اوالً ا هینظر نیکند. ا بیتصو دوسوم

مذاکرات  وح)صورت مشر در ذهن افراد هست. یابشود، به هر حال شبهه دیبا نی. استین
 منظوربه تی(. در نها1686: 3، ج 1381شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

مطرح   ،«ستیالزم ن یقانون اساس یدر بازنگر 98صل ا لیذ تیرعا»، عبارت هانظر نیا نیتأم
 . رسدیم بیبه تصو تیاکثر یو با کسب رأشود می

قانون اساسی تنها بر لزوم ارجاع  111توان به این استناد که در مشروح مذاکرات اصل نمی ثانیاً
تقنینی پرسی ای به همهگونه اشارهپرسی تأکید شده و هیچمصوبات شورای بازنگری به همه

بینی صدور پیش مورددر  98مفاد اصل  در خصوصگونه اصالحاتی هم و هیچاست نشده 
پرسی را ، صالحیت صدور فرمان همهگرفته استبرای مقام رهبری انجام ن رسیپفرمان همه

قانون  111که در اصل طورهمان پرسی بازنگری در قانون اساسی دانست، چراکهمحدود به همه
قانون اساسی  111اصل  3اشاره نشده و مستند به بند  یپرسصدور فرمان همه اساسی به مرجع

قانون اساسی نیز مرجع  98، در اصل برد پیدر این زمینه  ریمقام رهب توان به صالحیتمی
پرسی را هم این نوع همه 111اصل  3و اطالق بند است پرسی بیان نشده همه صدور فرمان

پرسی نسبت در قوانین اساسی برخی کشورها بر شمول فرمان همهوجود این  با شود.شامل می
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 62مثال بخش  طوربههای مصرح در قانون اساسی تصریح شده است. پرسیهمه تمامیبه 
پرسی برای مقام پادشاه، بر قانون اساسی اسپانیا در مقام بیان صالحیت برگزاری همه

در قانون اساسی  شدهشناساییپرسی همه هرگونه به یپرسالشمول بودن صدور فرمان همهعام
 «یاساس در قانون شده ینیبشیپ در موضوعات یپرسهمه اعالم»پردازی این کشور با عبارت

 -»... دارد: قانون اساسی ایتالیا در این زمینه مقرر می 81تصریح شده است. همچنین ماده 
 «کند.سی مقرر گردیده است، پیشنهاد میدر قانون اسا هپرسی را در مواردی کبرگزاری همه

 
 یریگجهینت

 3موضوع بند  یپرسهمه صدور فرمان تیالحاق همزمان صالح شده،با توجه به مطالب بیان
حقوقدانان  ی، برخالف نظر برخ1368قانون در سال  نیا 111با اصل  یقانون اساس 111اصل 

و انصراف آن از  یقانون اساس یپرسی بازنگربه همه تیصالح نیکه معتقد به شمول ا
در صدور فرمان  یمقام رهبر تیند، صالحایقانون اساس 98موضوع اصل  ینیتقن یرسپهمه
مشمول  ،یدر قانون اساس یبازنگر یپرسهمه صدور فرمان تیبر صالحعالوه یپرسهمه

 یقحقو یمبان بر یادعا، مبتن نیا دیی. در تأشودیم زین ینیتقن یپرسصدور فرمان همه تیصالح
 یکشورها و در نظام جمهور یبه رؤسا یپرسصدور فرمان همه تیصالح یموجهه واگذار

و زودگذر  یجانیه یهایریگمیاز وقوع تصم یریمنظور جلوگبه یبه مقام رهبر رانیا یاسالم
دست آمد که با توجه به مطلب به نیا هیمطلقه فق تیوال هینظر یبه مبان تیو با عنا یاجتماع

مقام  دییو اِعمال آن مستلزم تأ هیفقیاز شئون ول یپرسهمه قینکه اِعمال قوه مقننه از طرآ
 یعموم یو رجوع به آرا یپرسهمه یبرگزار قیگذاری از طرقانون روازایناست،  یرهبر

 خواهد بود. یپرسهمه یدر قالب صدور فرمان برگزار یمقام رهبر دییمنوط به تأ
با اصل  111اصل  3حقوقدانان که الحاق همزمان بند  ینظر برخ نیبرخالف ا گریطرف د از

 ینیتقن یپرساز همه یپرسصدور فرمان همه تیبر انصراف صالح یمبن یانهیرا قر 111
مقام  تیصالح دیدر مقام تحد یاساس گذارقانوندست آمد که چنانچه مطلب به نیا دانند،یم

 حیصراحت به تصربه ستیبایم بود،یم یاساس قانون 111موضوع اصل  یپرسهبه هم یرهبر
پرسی در قانون اساسی اطالع داشته و از وجود دو نوع همه کهدرحالی پرداخت،یآن م

 نیو انحصار ا ینیتقن یپرساز همه تیصالح نیبر انصراف ا یمبن یحیتصر گونهچیه
مشروح مذاکرات  یسعالوه بررنداشته است. به یقانون اساس یبازنگر یپرسبه همه تیصالح
مقام  یبرا تیصالح نیا ییبا شناسا یرهبر ونیسیآن است که کم دیمؤ یبازنگر یشورا
 یطور مطلق بوده و در مقام نفپرسی بهصدور فرمان همه یبرا یمقام ییدر مقام شناسا ،یرهبر
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 ن،یبر ااست. افزون نبوده ینیتقن یپرسنسبت به همه یپرسصدور فرمان همه تیشمول صالح
تمسک به آن، مثبت آن است که  تیو قابل یقانون اساس 111اصل  3اطالق عبارت بند 

را در  یدر قانون اساس شدهشناسایی یپرسهمه نوع دوهر  یپرسصدور فرمان همه تیصالح
 . گیردبرمی

پرسی توسط مقام رهبری معارض با ادعا که صدور فرمان همه نیبرخالف ا گریطرف د از
مقام  تیجمهور یا صد نفر از نمایندگان دانسته شده و حکم به انصراف صالحپیشنهاد رئیس

مشخص شد که ابتکار درخواست و پیشنهاد  ،شده است داده ینیتقن یپرساز همه یرهبر
پرسی در که با فرمان همه ستین یپرسموضوع متعلق همه جلس،جمهور یا صد نماینده مرئیس

بسیار  یعنی به تصویب و تقنین یک مسئله یموضوع دیگر تعارض قرار گیرد، بلکه خود، به
پرسی در بند عمومی تعلق دارد و صدور فرمان همه یپرسی و رجوع به آرامهم از طریق همه

در مسائل بسیار مهم  ینیتقن یپرسیند اجرایی همهاگیری و فررأی ، ناظر بر مرحله111اصل  3
از  نیتقن ندایفر یاز اجزا یجزئ کیندارند و هر یرضتعا گریکدیدو جزء با  نیارو ازایناست. 

 یمقام رهبر تیشمول صالح نی. بنابراکنندیو معنادار م دهندمی لیرا تشک یپرسهمه قیطر
را در  یدر قانون اساس یو بازنگر ینیتقن یپرسهر دو نوع همه یپرسدر صدور فرمان همه

 .گیردبرمی
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 هایادداشت
 قوه اعمال است ممکن یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد مهم یاربس در مسائل» قانون اساسی: 98. اصل 1

 به یدبا یآراء عموم به مراجعه . درخواستیردگ صورت مردم آراء به یممستق و مراجعه یپرسهمه از راه مقننه
 «برسد. مجلس یندگاننما مجموع دوسوم یبتصو

 مجلس جمهوری، ریاست رهبری، خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان شورای»ن اساسی: قانو 88اصل . 2
  «.داردبر عهده  را پرسیهمه و عمومی آراء به مراجعه و اسالمی شورای

 آراء به مراجعه طریق از باید رهبری مقام امضای وتأیید  از پس شورا مصوبات... » قانون اساسی: 111. اصل 3
 «....برسد پرسیهمه درکنندگان شرکت مطلق اکثریت صویببه ت عمومی

این دوتا است یا یکی است؟ اگر دو تاست « پرسیمراجعه به آراء عمومی و همه»سؤال من این است که این ». 4
 «.؟ذکرشدهفرقش چیست؟ چطور شده که 

 «پرسی عطف تفسیر است.آراء عمومی و همه» .5

آراء  به مراجعه یقاز طر یدبا یرهبر مقام یو امضا ییداز تأ شورا پس اتمصوب» قانون اساسی: 111. اصل 6
 «برسد. یپرسدر همه کنندگانشرکت مطلق یتاکثر یبتصو به یعموم

 امور کل تهران: اداره ،ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت. 7

 .1688ص  ،3اسالمی، ج  شورای لسمج عمومی روابط و فرهنگی

 امور کل تهران: اداره ،ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت. 8

 .1688ص  ،3اسالمی، ج  شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی

9. Part c of Section 62 of Spanish Constitution, )1978, (It is incumbent upon the 
King: 
c) To call for a referendum in the cases provided for in the Constitution., Available at:  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/
const_espa_texto_ingles_0.pdf 
10. Art 87 of the Constitution of the Italian Republic (1947), The President shall: 
call a general referendum in the cases provided for by the Constitution, Available at: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=en  
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 منابع
  الف: فارسي

تفسیری قصدگرایانه از صالحیت مقام »(، 1388و حامد نیکونهاد ) نیمحمدامراد، ابریشمی .1
فصلنامه پژوهش ، «قانون اساسی 111اصل  3پرسی؛ موضوع بند رهبری در صدور فرمان همه

 .66، ش 21دوره ، حقوق عمومي

 .انساني علوم شناسيروش فصلنامه ،«نگهبان شورای و پرسیهمه» (،1382محسن ) اسماعیلی، .2

(، سیاسي هایمكتب و اصطالحات)فرهنگ  سيسیا دانشنامه (،1381داریوش ) آشوری، .3
 مروارید. تهران:

 دانش. گنج انتشارات: تهران ،حقوق ترمینولوژی (،1381) محمدجعفر ی،لنگرود یجعفر .4

 اسالمی. انقالب اسناد مرکز: تهران ،شاه هایرژیم پرسيهمه (،1381بهمن ) خدایی، .9

از کتاب  یهفق یتترجمه مبحث وال فقیه؛یول یارات، شئون و اخت(1314) اهللخمینی، روح .6
انتشارات  تهران: ،بازبینی و ویرایش مرتضی شفیعی شکیب ،ترجمه جعفر کیوانی یع،الب

  ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم

 خمینی )ره(. امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه :تهران التقلید، و االجتهاد، ق(1418) ---------.1
 .دراک: تهران ،ياساس حقوق نظام در عادلت و نظارت ،(1381) محمد راسخ، .8

فصلنامه ، «گذاری جمهوری اسالمی ایرانمشارکت مردم در قانون» (،1381ولی ) رستمی، .8
 .1، ش 38دوره  ،مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسي حقوق،

 ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت .11
 .3و  2ج  اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره: تهران (،1381)

 ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون نهایي بررسي مجلس مذاکرات مشروح صورت .11
 .3 ج اول، چ اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل اداره: تهران (،1364)

 ن: میزان، چ دوازدهم.(، حقوق اساسی،  تهرا1386طباطبائی مؤتمنی، منوچهر ) .12
 چ و انتشارات موسسه: تهران ایران، اساسی حقوق (،1389عباسعلی ) زنجانی، عمید .13

 اول. چ تهران، دانشگاه
تهران: مرکز  ،ایران اسالمي جمهوری اساسي حقوق (،1381ی )محمدمهد سید غمامی، .14

 اول. اسناد انقالب اسالمی، چ

 یشورا تیصالح لیتحل و نییتب انتخابات، بر نظارت نگهبان؛ یشورا (،1381فتاحی، علی ) .19
 تهران: پژوهشکده شورای نگهبان. ،آن رامونیپ شبهات يبررس و انتخابات بر نظارت در نگهبان
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 ، تهران: میزان.های حقوق اساسيبایسته(، 1388قاضى، ابوالفضل ) .16

 م.یازده چ میزان،: تهران ،سیاسي نهادهای و اساسي حقوق (،1381) ------------ .11

 امام دانشگاه: تهران ،ایران اسالمي جمهوری اساسي حقوق (،1389فرید ) محسنی، .18

 اول. چ )ع(، صادق
 .سسه فرهنگی تمهیدؤ، قم: موالیت فقیه (،1388ی )معرفت، محمدهاد .18

بازنگری در قانون  -شرح قانون اساسي، فصل چهاردهم (،1381منصوریان، مصطفی ) .21
 ورای نگهبان.تهران: پژوهشکده ش، 977اساسي اصل 

، تهران: مختصر حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران(، 1381مهرپور، حسین ) .21
 دادگستر، چ سوم.

 میزان.: تهران ،سیاسي ساختارهای و اساسي حقوق (،1381محمد ) سید هاشمی، .22

 .دادگستر :تهران ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،(9919) --------------
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