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 چکیده
 از یکی. است یافته اختصاص اساسی،  قانون تفسیر ی مسأله به ایران، اساسی  قانون هشتم و نود اصل

 شورای. است استصوابی رتنظا ی مسأله اسالمی، انقالب از پس حقوقی تأسیسات انگیزترین جنجال

 تاریخ  به) تفسیری ای نظریه اساسی،  قانون نهم و نود اصل موضوع انتخابات، بر نظارت ی درباره نگهبان،

 ردّ و تأیید جمله از انتخابات اجرایی مراحل تمام شامل و استصوابی، را  آن و داد( 2371 ماه خرداد یکم

 با مرجع  هم نهادهایِ پایه، هم مرکّبِ های جمله در فارسی،  زبان دستور در. دانست کاندیداها، صالحیّت

 و نود اصل. شوند می حذف همپایه های جمله روساختِ از یکسان، نحویِ های سازه دیگر نیز و پیشین نهادِ

 زبان، دستور در عطف ی قاعده درنظرداشتنِ با که است همپایه ی جمله پنج حقیقت، در اساسی،  قانون نهم

 که انگاره این پذیرش با اساسی،  قانون نهم و نود اصل ی دوباره خوانشِ. است شده تبدیل له،جم یک به

 بتواند خواننده شود، می سبب دارد، اساسی  قانون خود با مطابق ارزشی اساسی،  قانون اصول رسمیِ تفسیر

 فارسی، زبانِ دستوریِ رساختا بر تکیه با نگارنده،. بخواند نیز دیگر، طریقی  به را 99 اصل ی درونمایه

 و جمهوری  ریاست و رهبری خبرگان مجلس انتخاباتِ بر استصوابی نظارت که دهد نشان کند می تالش

 آراء به مراجعه در استصوابی نظارت مفهومِ ولی، آید؛ نظر  به درست است ممکن اسالمی، شورای مجلس

 .است نادرست پرسی، همه به مراجعه و عمومی

 

.فارسی دستورزبان اساسی، قانون تفسیر اساسی، قانون استصوابی، نظارت :کلیدی واژگان

                                                           
 )khalilim@um.ac.ir(هد استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مش 0
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      مقدمه

 تدوین و اسالمی انقالب پیروزی از پس حقوقی تأسیسات انگیزترین جنجال از یکی

 قانون نگهبان شورای. است استصوابی نظارت ی مسأله ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 ای نظریه اساسی، قانون نودونهم اصل موضوعِ انتخابات، بر رتنظا ی مقوله ی درباره اساسی،

 مراحل تمام شامل و استصوابی، را، آن و نمود ارائه( 0071 خردادماه یکم تاریخ به) تفسیری

 . دانست کاندیداها، صالحیّت ردّ و تأیید جمله از انتخابات، اجرایی

 شده جدید دوران در دانش یها ویژگی از ای، رشته میان های پژوهش توجه قابل گسترش

 از گیری بهره با ها، پژوهش دنیا، های دانشگاه از بسیاری در امروزه که، ای گونه به است؛

 از بتوان اگر. است استوار ای، رشته بین/ میان مطالعات بر ،«افزایی هم» ی قاعده عقالنیّت

 یا و اساسی، وقحق حقوقیِ تفسیرهای بر سیاسی تحولّات تأثیر مانند نوین های پژوهش

 مشخص گاه آن گفت، سخن فارسی، زبان دستور ساخت بر متّکی و شناسانه زبان های بررسی

 موضوع شناخت جای به زیرا؛ باشد؛ بینانه کوته تواند می حدّ چه تا بعدی تک نگاه که شود می

 صرف بازنمونِ. گردد می منجر شود، شناخته بناست که چه آن از بدفهمی به پژوهش،

 های عرصه پدیدارهایِ دیگر که، سبب زان نیست؛ نما راه و گشا گره نیز، تاریخی دادهای روی

 و ماهیّت چیستی ی درباره و شوند نمی شناخته خود، خودی به انسانی، علوم گوناگون

 ی نگارنده. آفرید استدالل توان نمی تاریخ، روِ راه از آنان، وقوع چرایی و وجود چگونگی

 مرکّب های جمله در حذف ی قاعده از گیری بهره با و فارسی زبان دستورِ ی دریچه از مقاله،

 هم، چندان که است انداخته اساسی قانون نودونهم اصلِ صورتِ به دیگر نگاهی پایه، هم

 اساسی قانون در پرسی همه و انتخابات بر نظارت اصل مضمونِ و محتوا شناخت در تأثیر بی

 . نیست ایران

 از و یافته، اختصاص اساسی قانون نگهبانِ شورای به اساسی، قانون نویس پیش دهم فصل

 نگهبان شورای: بود شده ویژه انتخابات، امر بر نگهبان شورای نظارت به ،057 اصل میان، آن

. دارد عهده بر نیز را( رفراندوم) عمومی آراء به مراجعه و جمهور رییس انتخاب بر نظارت

 مجلس نمایندگان از دوسوم یا جمهور رییس طرف از باید عمومی آراء به مراجعه درخواست
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 و فرهنگی امور کل ی اداره) شود تسلیم نگهبان شورای به اجراء برای و باشد ملی شورای

 مجلس 65 و 06 های جلسه در اصل، این(. 11: 0086اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط

 در و گذشت تصویب از اندک، یریتغی با و گرفت، قرار بررسی مورد اساسی، قانون خبرگان

 انتخاب بر نظارت نگهبان، شورای: گرفت قرار اعتبار محل ،0058 مصوّب اساسی قانون

 برعهده را پرسی همه و عمومی آراء به مراجعه و ملّی شورای مجلس انتخابات جمهور، رییس

 (.075:همان) دارد

 کمیسیون در اصل این ،0086 سال به اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات جریان در

 و شد بررسی بود، مصلحت تشخیص مجمع و رهبری مسائل بررسی ی ویژه که شورا، اول

 شد نهایی تصویب و گرفت قرار بحث مورد بازنگری، شورای 02 و 06 های جلسه در

 و( 02 و 00: 0070 اسالمی، شورای مجلس عمومی روابط و فرهنگی امور کل ی اداره)

 شورای: یافت 0058 مصوّب اساسی قانون مدّونِ متن به نسبت اوتمتف کمابیش صورتی

 شورای مجلس جمهوری، ریاست رهبری، خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان

 عبارت درواقع،(. 02: همان) دارد برعهده را پرسی همه و عمومی آراء به مراجعه و اسالمی،

 اصل، آغاز در انتخابات به انتخابات و انتخاب ی واژه دو و شد اضافه رهبری خبرگان مجلس

 معقولِ اصلِ امّا،. شد تبدیل جمهوری، ریاست به نیز جمهوری رییس عبارت و یافت تغییر

 در است، شده پذیرفته انتخاباتی، قوانین و اساسی قوانین ی درهمه که انتخابات بر نظارت

 و داد ماهیت تغییر زا فاختال ای قضیه به ،0071 سال در نگهبان شورای رسمی تفسیر جریان

 و موافقت در را بسیاری که انگیزاند برمی فراوان، های جنجال است، هنوز که هم هنوز

 توان می نباشد، اگر اغراق که، جایی تا است؛ کشانده جدل میدانِ به پروا بی آن، با مخالفت

 ،(فقیه ی قهمطل والیت بعدها، و) فقیه والیت  اصل و نظریه تدوین و طرح از پس که نوشت

 جمهوری اساسی حقوق نظام در حقوقی تأسیسِ انگیزترین جنجال استصوابی، نظارت موضوع

 .است شمار به ایران، اسالمی

 اهلل آیت انتخابات، بر نگهبان شورای نظارت مرکزی هیأت رییس ،11/1/0071 تاریخ در

 قانون نودونهم اصلِ لولِمد ی درباره بود، نیز نگهبان شورای فقیه خود، که رضوانی، رضا غالم
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 امر که این به نظر  تحیّات و سالم با  نگهبان محترم شورای: خواست تفسیری نظرِ اساسی،

 اخذ های دوره تمام در انقالبی رشد با اسالمی امّت و است کشور ی مهمّه امور از انتخابات

 که شود عمل نحوی به باید نیز بعد من و اند نموده شرکت انتخابات در گیری چشم نحو به رأی،

 است نگهبان شورای نظارت مستلزم امر این و بماند محفوظ چنان هم مردم، ی آزادانه حضور

 و اجرا کیفیت در خصوص این در و گردد معمول کامل طرفی بی رعایت جهات تمام در تا

 آن تفسیری نظر دارد استدعا مراتب، به بنا گردد، می مطرح تداخل ی شائبه گاهی نظارت،

 رضوانی رضا غالم. فرمایند اعالم اساسی، قانون 22 اصل مدلول مورد در را محترم شورای

 شورای پاسخ(. 116: 0080مؤذنیان،) انتخابات بر نگهبان شورای نظارت مرکزی هیأت رییس

 00/0 ی شماره ی نامه به عطف  انتخابات بر نظارت مرکزی هیأت: بود چنین نیز نگهبان،

 اعالم شرح بدین شورا نظر و مطرح 0/0/71 ی جلسه در وضوعم: 11/1/0071 مورخ

 مراحل تمام شامل و است استصوابی اساسی، قانون 22 اصل در مذکور نظارت: »گردد می

 نگهبان شورای دبیر.« شود می کاندیداها صالحیت ردّ و تأیید جمله از انتخابات، اجرایی

 (. 117و116: 0080مؤذنیان،) گیالنی محمدی محمّد

 حقوق با پیوند هم های پژوهش در فراگیر پژوهش یک به استصوابی، نظارت وضوعم

 اصول مطابق را آن برخی، است؛ داده ماهیّت و شکل تغییر ایران، اسالمی جمهوری اساسی

 البتّه،. اند آورده شمار به دموکراتیک، غیر را آن بعضی، و دانسته، دموکراتیک، و آزاد انتخابات

 و پنداشته اسالمی، دموکراسی و دینی ساالری مردم ماهیّت با مساوق را نآ که کسانی هستند

 استصواب، بدونِ انتخابِ ،«اسالمی» «جمهوریِ» نظام ی مایه درون از که اند رفته نمط این بر

 سیاسیِ/ حقوقی نظامِ یک در موجود انتخاباتِ ماهیّتِ در بنابراین، دین؛ خالف است امری

 که رواداشت تردید توان نمی دموکراتیک، هم و باشد متدیّنانه دخواه می هم که نوبنیان

 ی مقاله ی نگارنده. است استصوابی شکّ، بی و نیست استطالعی نظارت مشمول انتخابات،

 را استصوابی نظارت ی مقوله دارد قصد است، ابتکاری کمابیش که دیگر، منظری از رو، پیشِ

 . کشاند بررسی به
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  پژوهش ی پیشینه -2

 پژوهشی های موضوع گروه آن از اساسی، قانون نودونهم اصل موضوع استصوابی، نظارت

 در است ناچار بزند، قلم ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق ی زمینه در کس هر که است

 مهرپور. شود آن روِ قلم واردِ انتخابات، بر نظارت و انتخابات موضوع بررسی ی هنگامه

 مدنی ،(011-85: 0066) مدنی ،(507–501: 0077) نجانیز عمید ،(101-108: 0087)

 مستوفا، طرزی به و  داده انجام را کار این ،(165-151: 0086) هاشمی و ،(100-151: 0086)

 و  شرح را، پرسی همه و انتخابات بر نظارت ی حیطه و حدود و ماهیّت و معنا و کیفیّت

 ی مقوله وارد است، آورده درنظر نگارنده هک منظری آن از کدام هیچ امّا، اند؛ نموده تفسیر

 جمهوری اساسی حقوق با مرتبط مشهور تر کم منابعِ دیگر. اند نشده استصوابی نظارت

 ارشدی ،(025-076: 0075) شعبانی ،(001-015: 0021) زاده ملک مانند ایران، اسالمی

 نیز، ،(008: 0081) صفّار ،(157-155: 0072) محسنی و اسفاد نجفی ،(125-005: 0081)

 کدام هیچ شعبانی، جز به امّا، اند، آورده نظر مدِّ را اساسی قانون نودونهم اصل موضوعِ نظارتِ

 از برخی در البتّه. اند ساخته رها را، آن اجمال، به و نداده شرح را 22 اصل تفسیر، و تفصیل به

 ی مقوله طبیعی، یطرز به ،(0021) معزّی دیلمی و ،(0082) محمودی مانند نوشتارها دیگر

 و شده گذاشته بحث به و دانسته، نگهبان شورای ذاتی های وظیفه از ناشی استصوابیِ نظارت

 های رشته دیگر از برآمده ی منتقدانه نگاهِ گاهِ جای در بنابراین،. اند گذاشته صحّه آن، وجود بر

 یزدی یکی، دیگر، تابک دو. اند برآمده آن، تأیید درصدد عمده طرز به و  نبوده انسانی علوم

 ی تأییدگونه شرح به تنها ،(گوناگون صفحات: 0085) زنجانی عمید و ،(501 و 500: 0075)

-007: 0085) ندوشن جعفری کتابِ دو. است شده مختص نگهبان، شورای های کارویژه

 از مکفی و مطّول شرحی به هم( 110-061: 0081) کاویانی و نیا هدایت و ،(057

 پرسی، همه و انتخابات بر نظارت امر در که یافته اختصاص نگهبان، شورای اتیذ های کارویژه

 کتاب چهار در وجو جست. است شده مختص نودونهم اصل رسمی تفسیرِ تأییدِ به ویژه، به

 رفتار و دموکراتیک، انتخابات حقوق انتخاباتی، های نظام انتخابات، مدیریت با پیوند هم

 ،(0021) الیس و رایلی رینولدز، ،(0082) راد مهدوی و رهنورد یعنی ایران، در انتخاباتی
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 ی روانه پیش پژوهشی مباحث که دهد می نشان نیز ،(0088) دارابی و ،(0087) خسروی

 نظارت ی مقوله نظری ی مایه بن همگی، که درافکند انتخابات ی زمینه در توان می بسیاری

 استصوابی، نظارت ی درباره اختصاصی، طور به امّا،. سازند می پیش از تر فربه را استصوابی

 است «استصوابی نظارت» کتابِ همه، از مشهورتر میان، آن از و هست، بسیار مقاله، و کتاب

 وچهار سی حاوی و شده چاپ( 0078) وحدت تحکیم دفتر عمومی روابط اهتمام به که

 از قوی جریانی وجود گر بیان آن، ی پارچه یک خواندن که است هوادارانه و انتقادی ی مقاله

 در مقاله، این در نگارنده که منظری از امّا،. است انتخابات بر نظارت ی مقوله سر بر مناظره

. اند نکرده دخول بحث به نوشتارها، آن از کدام هیچ است، آن تأیید و اثبات وجوی جست

 ویژه صوابی،است نظارت از نقدی به سراسر نیز،( 0078) علینقی امیرحسین انتقادی کتاب

 نودونهم، اصل محتوای و صورت به فارسی، زبان دستور منظر از نحو، هیچ به بازهم، امّا، شده،

 که شده نوشته یکی مقاله، دو نیز، اساسی، حقوق ی ویژه ی نشریه تنها در. است نشده پرداخته

 اصل در ودموج نحویِ و زبانی ساختارِ ،(0085) ارشدی و( 0080) اطاعت دو، آن از کدام هیچ

 به شبیه ای اندیشه توان می منبع، دو در تنها. اند نکشانده بررسی به را اساسی قانون نودونهم

 قانون 22 اصل ظاهری صورتِ  به تنها و نیافته بسطی و شرح البتّه، یافت؛ نگارنده ی ایده

 رتنظا که است این شود می مستفاد اصل ظاهر از چه آن: است رفته گذرا اشارتی اساسی،

 مجلس انتخابات بر نظارت ،22 اصل در زیرا. باشد کاندیداها صالحیّت شامل تواند نمی

 و پرسی همه بر نظارت ردیف در جمهوری، ریاست و اسالمی، شورای مجلس خبرگان،

 اساساً عمومی، آراء به مراجعه و پرسی همه در که درحالی است، عمومی آراء به مراجعه

: 0088قطمیری، و ایمانی) باشد داشته تأیید به نیاز وی صالحیّت که نیست میان در کاندیدایی

 اسالمی جمهوری اساسی قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح صورت دیگر، منبع(. 600

 یافته اختصاص نودونهم اصل بررسی به که آن، وششم سی ی جلسه ویژه، به است؛ ایران

 ی میانه در و( 0560-0561 ،06 ی جلسه: 0062اسالمی، شورای مجلس قوانین کلّ ی اداره)

 را تردیدهایی ،22 اصل در موجود واژگان چینشِ در شورا، اعضای از تن دو یکی مذاکرت،

 : نیافت درخور جوابی البتّه که دانستند روا
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 عبارت. بفرمایید لطف آقایان را جا این است، نودونهم اصل در بعد اصالح -مؤمن محمد

 جمهور، رئیس انتخاب بر نظارت نگهبان شوراى: »نودونهم صلا است، این ما فعلى متن

.« دارد برعهده را پرسى همه و عمومى آراء براى مراجعه و اسالمى شوراى مجلس انتخابات

 توجّه با این البتّه است، کرده اضافه هم را «خبرگان انتخاب بر نظارت» آمده کمیسیون جا این

 مسأله که این خاطر به ولى باشد، او ضاىمقت که نیست چیزى شده تصویب مسائل به

 اهمّ از حداقل که هم رهبرى خبرگان انتخاب داشت، برعهده نگهبان شوراى را انتخابات

 بر نظارت نگهبان شوراى» شد اضافه جا این شود، مى برگزار کشور در که است انتخاباتى

 شوراى مجلس اتانتخاب جمهور، رئیس انتخاب... آخر تا بدهد «رهبرى خبرگان انتخاب

 رهبرى خبرگان انتخاب که. دارد عهده بر را پرسى همه و عمومى آراء به مراجعه و اسالمى

 .شد اضافه اینجا هم

 چیست؟ انتخابات بر نظارت این از منظور دارم، سؤال یک جا این من -کروبى مهدى

 .مجلس انتخابات مثل -هاشمى

 .نیاورد رأى و شد حذف جا آن چون -کروبى

 دارید؟ سؤالى چه شما امینى آقاى -رییس نایب

 است تا دو این «پرسى همه و عمومى آراء به مراجعه» این که است این من سؤال -امینى

 شده؟ ذکر که شده چطور چیست؟ فرقش است تا دو اگر است؟ یکى یا

 .است قبلى اساسى قانون همان -مؤمن محمد

 است؟ یکى یا است تا دو اما بوده، هم سابق اساسى قانون همان -امینى

 .است تفسیر عطف پرسى همه و عمومى آراء -مؤمن

 کنیم؟ ذکر را آن تاى دو چرا پس هست، اگر خوب -امینى

 دارد؟ اشکالى چه این -(هاشمى) رییس نایب

 ...کمیسیون البته. است قبلى اساسى قانون کنم مى عرض -مؤمن

 .دهم مى من را ها این از یکى حذف پیشنهاد -امینى

 .دارم اشکالى -وبىکر
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 .بفرمایید چیست، اشکالتان -(هاشمى) رییس نایب

 خبرگان قضیه در کند نظارت نگهبان شوراى که است این در بنده اشکال -کروبى مهدى

 .شد رد دارد، جا آن

 شد؟ رد کجا -(هاشمى) رییس نایب

 بر رتنظا» که است این عالى جناب تصور ظاهراً! کروبى آقاى جناب نه -(یزدى) منشى

 .«است انتخابات

 نکند؟ شرکت یا کند شرکت باید ایشان. بکند باید هم امضاء یعنى نظارت -کروبى مهدى

 جمهورى، ریاست انتخابات مجلس، انتخابات است، انتخابات بر نظارت -(یزدى) منشى

 .است شده تصریح انتخابات بر نظارت...  انتخاب

 را کاندیداها صالحیّت نیست این مگر مجلس انتخاب خبرگان، مسائل -قمى آذرى احمد

 ... طور همین هم را جمهور رئیس بکند تأیید باید

 .شود مى خبرگان مجلس براى که انتخاباتى انتخاب، نه -(هاشمى) رییس نایب

 این منظورم من. شد تمام نبوده، صحیح یا بوده صحیح انتخابات ببینید یعنى نه، -کروبى

 .نباشد آقا این باشد، آقا این دیگر. نیست صحیح یا است صحیح انتخابات ببینید که است

 .باشد نباید آقا این و باشد باید آقا این بگوید که است این منظورم -قمى آذرى

 آقا این باشد باید آقا این بگوید، که است این منظورم گوید مى آذرى آقاى نه -کروبى

 .باشد نباید

 نیست؟ جمهور رییس در ت،نیس طور این مگر شورا در -قمى آذرى احمد

 که است انتخاباتى منظور است این جوابش کروبى آقاى سؤال -(هاشمى) رییس نایب

 تا کنند نظارت باید. اسالمى شوراى مجلس مثل. شود مى تشکیل خبرگان اعضاى براى

 .بشود انجام صحیح انتخابات

 شوراى -ؤمنم) کرد؟ نظارت کسى چه را قبلى خبرگان انتخابات -ها خوئینى موسوى

 (.نگهبان
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 نگهبان شوراى که -ها خوئینى موسوى. )نوشتیم قانون با ما -(هاشمى) رییس نایب

 .بفرمایید بیات آقاى... بیاید اساسى قانون در دفعه این حاال نوشتیم قانون با بله،( کند؟ نظارت

 انخبرگ انتخاب بر نظارت این. بشود جا این باید عبارتى اصالح یک -بیات اسداهلل

 بعد. است موهن عبارت ظاهراً باشد «انتخاب» اگر این و است خبرگان انتخابات این نیست،

 نظارت نگهبان شوراى. است این معنایش. بشود جلوتر آن من نظر به جمهور رئیس آن انتخاب

( بوده هم اولى اساسى قانون در آمده انتخاب عنوان است فرد چون) جمهور رییس انتخاب بر

 .عمومى آراء به مراجعه و اسالمى شوراى مجلس و خبرگان مجلس انتخابات و

 آقاى. گویند مى که طور این شود مى تر سلیس عبارت این حاال -(هاشمى) رییس نایب

 هم انتخاب گرچه انتخابات بگویید باید اصطالحاً مورد این در که دهند مى تذکرى بیات

 ...جمهور رییس از غیر است، هم ستدر است، تر روشن بگویید انتخابات ولى. است صحیح

 .باشد است ممکن را رهبرى خبرگان انتخاب. باشد غلط این شاید -قمى آذرى

 البته کنیم، مى انتخابات را این پس شبهه، این است ممکن بله نیست، آن نه -رییس نایب

 یدشا هم جا همان است انتخاب جا آن جمهور رییس مورد در گویند مى ایشان دیگر نکته یک

 با و دهد مى رأى نفر یک به هرکسى شود، مى هایى انتخاب چون باشد، انتخابات اصطالحش

 .است انتخابات جا همه. است انتخابات هم جا آن تناسب این

 انتخاب شود مى عبارت هست ایشان پیشنهاد هرحال به اگر حاال -(یزدى) منشى

 ...جمهور رییس

 .کند نمى فرق است انتخابات همه «انتخابات» نه -(هاشمى) رییس نایب

 بر نظارت» بشود جور این یعنى شود، مى یکى بشود، انتخابات همه اگر -(یزدى) منشى

 .«اسالمى شوراى مجلس و رهبرى خبرگان انتخابات

 در حاال دیگر است خوب آوردند خودشان که ترتیب همان به -(هاشمى) رییس نایب

 کنیم حفظ را این هم ما شده قبل اساسى قانون در اشتباهى اگر نیست الزم پرسى همه مورد

 از یکى ما است تفسیر عطف ها این عمومى آراء به مراجعه و پرسى همه اساسى قانون در اگر

 .بگذاریم را آن



 

 6931ز یی : اپدومجستاراهی حقوق عمومی، سال اول، شماره  فصلناهم

 

63 

 باید مجلس انتخابات جمهور، رییس انتخابات. است بهتر بشود گذاشته پرانتز در -عمید

 .جمهور رییس انتخابات نامه آیین. بشود حفظ

 رأى نفر چند به مردم دهند مى رأى که وقتى هم جمهور رییس آخر -(هاشمى) ریس نایب

 هم هاشمیان آقاى رفسنجان، مثلًا شهر هر در االن که بگویید شما اگر است انتخابات دهند مى

 با انتخابات اصلًا. انتخاب گویند نمى. انتخابات گویند مى هم جا آن خواهد مى نفر یک که وقتى

 .است کاندیداها تعداد به توجّه

. است تا چند بین انتخاب بکنید، ادبى بحث است قرار اگر هاشمى آقاى -(یزدى) منشى

 باشد که تا چند بین انتخاب است، یکى منتخب گاهى. است تا چند هم منتخب گاهى بعد

 بین ولو باشد نفر یک اگر ولى خبرگان، یا اسالمى، شوراى مجلس مثل. انتخابات شود مى

 تا چند بین کردن انتخاب یعنى. شود مى انتخاب آن خواهند مى را نفر یک ولى است تا چند

 .انتخابات شود مى نفر چند بین کردن انتخاب انتخاب، شود مى را نفر یک

 جا آن دارد، وکیل یک که رفسنجان در مثلًا پرسم مى شما از -(هاشمى) رییس نایب

 شود؟ مى انجام انتخابات

 ...کشور نیست، تنها رفسنجان چون نه، -(یزدى) منشى

 .همان خصوص به حاال نه -(هاشمى) رییس نایب

 انتخاب رفسنجان نماینده بله، شود، مى انتخاب باشد کاندیدا تا دو اگر -(یزدى) منشى

 .شد انتخابات نه شد

 گویند؟ مى چه بگویند بخواهند اگر -(هاشمى) رییس نایب

 این از شویم رد دیگر، است روشن انتخابات، مىاسال شوراى مجلس در -(یزدى) منشى

 .بحث

 .کنید تمام را بحث بپرسید، ادیب یک از را این آقا حاج -موسوى میرحسین

 حتماً را نفر یک بله، شود مى حل سوم شور جلسه آن در بگذارید بلى، -(یزدى) منشى

 .انتخاب گویند مى

 .بدهم توضیحى یک من بفرمایید، اجازه آقا حاج -مؤمن
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 .بفرمایید -(هاشمى) رییس نایب

 با دارد فرق و است درست آوردیم که را انتخاب عبارت این ما ببینید -مؤمن محمد

 و رهبرى خبرگان شوند، مى انتخاب. است رهبرى خبرگان انتخاب وقت یک اش بعدى

 مجلس، انتخاب نه مجلس، انتخابات هست جا آن. جمهور رییس شود مى انتخاب چنین هم

 به مربوط است هایى انتخاب و آورده انتخابات مجلس به شده اضافه چون جا آن ندارد، معنا

 خبرگان انتخاب است شده انتخاب اشخاص یا شخص آن به نسبت چون جا این امّا. مجلس

 ...تعدد این جمهور رییس انتخاب یا

 .نیست طور آن نه -(هاشمى) رییس نایب

 .خبرگان مجلس انتخابات بگویند دندمتعد هم خبرگان چون حاال -(یزدى) منشى

 .است مجلس انتخابات نیست، مجلس انتخاب مجلس مورد در ولى -مؤمن

 .خبرگان مجلس بگوییم باید حتماً که آن اولًا -رئیس نایب

 ...مجلس بکنیم اگر فرمودند بیات آقاى طورکه همان -مؤمن

 بکنیم، قانع شود ىنم را کسى هیچ که است چیزى یک ادبى بحث -(هاشمى) رییس نایب

 .کند نمى فرقى دیگر هستم شما مثل هم من گویند مى را همین هم آخرش حتى

 .جا همین آورند مى کنند مى تنظیم سوم شور -(یزدى) منشى

 انتخابات که است همین فقط کردند، آقایان که اصالحى پس، -(هاشمى) رییس نایب

 .کردند اضافه را خبرگان مجلس

 .است جدیدى رأى -موسوى میرحسین

 کار دستور در بیاید این موافقند که آقایانى نیست جدید قدر این -(هاشمى) رییس نایب

( کردند بلند را دستشان اکثر) بدهند رأى اول را این( دارند اصرار هاشمیان آقاى چون) ما

 طور همین اساسى قانون در هم را خبرگان انتخابات موافقند که کسانى حاال. شد تصویب

 .شد تصویب( کردند بلند را دستشان اکثر) بدهند رأى بکنیم هاضاف
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 قانون نودونهم اصل بررسیِ که است آن گر نشان پژوهش، ی پیشینه بررسی بنابراین،

 است برخوردار خالقیّت نوعی و نوآوری از فارسی، زبان دستوریِ ساختار بر تکیه با اساسی

 . دگردان می موجّه را روِ پیش نوشتارِ نوشتنِ که

 

 استصوابی نظارت -1

 زیرا، دارد؛ ای ویژه مقام انقالبی، ایرانِ حقوقی و سیاسی دادهای روی تاریخ در 0068 سال

 جمهور رییس انتخاب و اساسی قانون بازنگری و جدید رهبر انتخاب و خمینی امام رحلت

. داشت اسالمی جمهوری نظام تاریخ در جدیدی دوران آغاز از حکایت همگی جدید،

 از دومینویی که آورد درنظر دادی رخ ی منزله به توان می را 0067 سال در جنگ پایان گمان، یب

 سبک و سیاق و آورد همراه به خود با زنجیروار را حقوقی و سیاسی مهم حوادث

 چهارم ی دوره انتخاباتِ آغاز. کرد اساسی های دگرگشت دچار را داری زمام و داری مملکت

 اقتضاء داری مملکت ی جویانه مصلحت نیازِ که درحالی ،0070 سال رد اسالمی شورای مجلس

 که هایی سیاست با باشد ناهمانند جنگ، از پس سازندگی و بازسازی های سیاست که کرد می

 اسالمی شورای مجلس به ها نگاه که شد سبب بود، فرما حکم برکشور 0067 تا 0052 سال از

 جناحی هژمونیکِ چتر زیر در آن، سوم ویژه به و دوم های دوره که، مجلسی شود؛ معطوف

 از پس آغازین های سال در کشور ی دارانه زمام های سیاست به که چپ، به موسوم داشت قرار

 دولتِ ساختِ. شد می محسوب مانع نیز، گاهی و بود معترض خمینی، امام ارتحال

 و بازسازی کردار و شهاندی ساختن روان برای که کرد می اقتضاء بوروکراتیک، اقتدارگرای

 مصلحت، سبب، زین. شوند راستا، هم و سو هم کشور، ی گانه سه قوای بایست می سازندگی،

 قانون نودوهشتم اصلِ سازوکارِ از گیری بهره با و مند، قانون طرزی به که شد دیده چنین

 بُردار نام جناح توانست می که، تفسیری گیرد؛ قرار تفسیر مورد نودونهم، اصلِ مضمون اساسی،

 .نماید دوش، سبک ایران، در سیاست ی عرصه از را، چپ به

 شورای ی برعهده اساسی قانون تفسیر ایران، اسالمی جمهوری نظام در تعبیر، یک به بنا

 مجلسِ از جانشینی و نیابت به که است شده گذاشته ناظر، مؤسّس ی قوه عنوان به نگهبان،
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 و ؛(055:0081کاویانی، و نیا هدایت) کرد خواهد تفسیر را اساسی قانون گذار، قانون مؤسسِ

 تفسیر: را حقوقی درستِ یِ انگاره یک بپذیریم و بدانیم که یابد می اهمیّت درحالی نکته، این

 ی نظریه اعالمِ از پس و بوده اصول خود ی منزله به اساسی، قانون اصول از نگهبان شورای

 متخلّف و باشد می دارا را اساسی قانون اصول رزشا و اعتبار همان نگهبان، شورای تفسیری

 نوع این(. 077:0075شعبانی،) گردد می تلقّی اساسی، قانون اصول از تخلّف ی منزله به آن از

 در امّا،. است استصوابی هم و دارد اطالق و شمول هم موجود، رسماً تعبیر به بنا نظارت،

 و کژی نوعی که هست اوقات سیاریب نودونه، اصل محتوای و ماهیّت تشریح و توضیح

 مطوّل ی جمله نحوی ساختار در تردید نوعی وجود ی دهنده نشان که شود می هویدا کاستی

 اجرایی، ستاد دعوت از مراحل ی همه و دارد اطالق عبارت ظاهر: کنیم دقّت. است 22 اصل

 ی مرحله خرینآ تا آنان صالحیّت و اجرایی هیأت برای الزم اعضاء انتخاب و معتمدین از

 و نهایی شمارش و ها فرمانداری تحویل و ها صندوق مهر و الک و آراء شمارش و گیری رأی

 ی لحظه تا کنند می نویسی نام کاندیداها که ای لحظه از درکلّ. گیرد می دربر را نتایج اعالم

 که یریگ رأی هنگام تنها نه. کند می صدق انتخاب ی کلمه و است نظارت مشمول نتایج، اعالم

 و بنویسند کرده، انتخاب را خود نظر مورد نامِ خواهند می و آیند می ها صندوق پای مردم

 و توضیح این در(. 500:0075یزدی) دارد وجود کننده منحرف تبلیغِ یا تخلّف و تقلّب امکان

 صفر، ی مرحله از نظارت که است نهفته آن در نیز آوری شگفت وسواس که درازآهنگ تفسیر

 مترتّب آن بر هم خللی و تردید و شک هیچ و پذیرد می پایان صد، ی مرحله تا و شروع

 سنخی و جنسی که پرسی، همه و عمومی آراء به مراجعه ی مقوله دو از نامی هیچ نیست،

 .آید نمی میان به دارند، نودونه اصلِ موضوعِ انتخاباتِ نوع سه با متفاوت سر یک

 بار یک و 52 اصل در بار یک نودونه، اصل جز به عمومی، ءآرا به مراجعه تعبیر که دانیم می

 در تقنین های راه از یکی اساسی، قانون ونهم پنجاه اصل در. است رفته کار به 077 اصل در نیز

 مستقیم ی مراجعه و پرسی همه راه از فرهنگی، و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، بسیارمهمِّ مسایل

 بازنگری شورای مصوبات نیز، اساسی قانون 077 اصل در .است آمده شمار به مردم، آرای به

 در کنندگان شرکت مطلق اکثریّت تصویب به بایست می رهبری، مقام امضای و تأیید از پس
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 نیز پرسی  همه ی واژه. است میسور عمومی، آرای به مراجعه طریق از که برسد پرسی همه

 ونهم، پنجاه ششم، یکم، اصول: است تهرف کار به اساسی قانون در بار 2 نودونه، اصل جز به

 صدو یک و ودوم، سی صدو یک وسوم، بیست صدو یک صدودهم، یک وچهارم، شصت

 نیاز آن، مضمون به دوباره زیرا، باشیم؛ داشته نظر مدِّ را قول نقل این(. دوبار) هفتادوهفتم

 ریاست تخاباتان مورد در که ضوابطی و ها مالک ی کلیّه: گشت بازخواهیم و داشت خواهیم

 مورد این در شد، گفته داوطلبان صالحیّت تشخیص و اسالمی شورای مجلس و جمهوری

 عمومی آراء به ارجاع که مهم بسیار مسایل زیرا، است، صادق نیز{ پرسی  همه بر نظارت}

 داشت خواهد اساسی قانون اصول و اسالمی موازین با نزدیکی ی رابطه ناخواه خواه شود، می

 این به توجّه با. باشد داشته بستگی نیز کشور سرنوشت به است ممکن پرسی  مهه چنین و

 اجرای منظور به کنترل طریق ترین مطمئن تواند می نگهبان شورای نظارت العاده، فوق اهمیّت

 (.507:0077زنجانی، عمید) باشد پرسی  همه واقعی نتایج به رسیدن و قانون

 اشکال از توان می هم نودونهم، اصل از نگهبان شورای تفسیری ی نظریه درباب

 داخلی ی نامه آیین 00 ی ماده را، تفسیرخواه ی کننده سؤال که) گذشت و گذاشت ای نامه آیین

 یا و دولت هیأت یا قضایی عالی شورای یا اسالمی مجلس ی رییسه هیأت به نگهبان شورای

 تفسیر اصدار به منجر هک پرسشی که، درحالی بود؛ ساخته منحصر و محدود جمهور، رییس

 و زیردست بخشی خود که شده مطرح انتخابات بر نظارت هیأت سوی از شد نودونهم اصل

 عبور تفسیر ضرورت عدم ی مسأله از توان می هم، و ؛.(بود نگهبان شورای با نسبت در مطیع

 باتانتخا جریان در که اتفاقاتی اثر بر و زمان گذر از بعد کم، دست که جهت آن از کرد،

 آن، ی محدوده و نگهبان شورای نظارت نوع مورد در که منازعاتی و آمد پیش سوم مجلس

 شورای نظارت ی دامنه درمورد را ابهام نوعی و( 080:0081 کاویانی، و نیا هدایت) شد مطرح

 چون هم مفاهیمی میان های ناهمانندی از توان می هم و بود آورده پدید انتخابات بر نگهبان

 دست به نگهبان شورای اختیارات ی توسعه یا و صالحیّت تشخیص یا تعیین اجرا، و نظارت

 در موجود ی جمله دستوریِ ساختارِ کژتابی از توان نمی امّا،. گذشت نگهبان، شورای خود
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 و ها ابهام ی همه بتوان شود می سبب آن، به رسی دست زیرا، کرد؛ عبور نودونهم، اصل

 .ساخت بازنمون یگر،د منظری از را ها پهلویی دو

 

 فارسی زبان دستور در قرینه به حذف -3

 قرینه، وجود صورت در فارسی، زبان ازجمله، و ها، زبان از بسیاری دستوری ساختار در

 گاهی. ذهنی یا حضوری یا است لفظی یا قرینه،: کرد حذف توان می را کالم اجزاء از یک هر

 از یک هر ترتیب، این به. گیرد می صورت مکال از جزیی بودن اهمیّت بی سبب به حذف نیز

 :شود حذف تواند می کالم اجزاء

: گویند لفظی ی قرینه به حذف را آن گیرد صورت تکرار از پرهیز برای حذف اگر. 0

 .برد را کتاب( پرویز) و آمد پرویز

 پی شده حذف بخش به سخن سیاقِ از شنونده و باشد سابقه به مسبوق مطلب اگر امّا،. 1

 و گوینده که است کسی منظور) برگشت؟ سفر از باالخره: است ذهنی ی قرینه به حذف رد،بب

 .دارد قبلی آگاهی او مسافرت به نسبت شنونده

 در. )است سرد{ هوا: }گیرد می صورت حضوری ی قرینه با حذف از دیگر نوعی. 0

 .بیاورید ههمرا را کتاب بودم گفته{ شما به.( }شود احساس عمالً سرما که موقعیّتی

 کتاب: شود آن حذف باعث تواند می نیز جمله اجزاء از یک هر شدن تلقّی اهمیّت بی. 5

 یعنی فعل متمم ذکر به نیاز که قبیل این از هایی جمله در. )خریدم را اجتماعی دانش

 آن ساخت ژرف به توجّه با و جمله روساخت در ها حذف این اصوالً.( نیست فروشی کتاب

 (. 017:0082عمرانی، و کامکار وحیدیان) دگیر می انجام

 به که آید می پدید اصلی ی جمله یک از بیش از مرکّب ی جمله فارسی، زبان دستور در

 محذوف بخش که کرد دقّت ها نمونه برخی به توان می. اند تجزیه قابل تری، کوچک های جمله

 :شود می نمایان خوبی به آن،

 .خواند و خرید روزنامه علی ---------- خواند را روزنامه علی و خرید روزنامه علی
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 و خرید روزنامه علی ---------- داد محمود به را روزنامه علی و خرید روزنامه علی

 .داد محمود به

 علی./ روزنامه نوشین و خرید کتاب علی - خرید روزنامه نوشین و خرید کتاب علی

 .خرید روزنامه نوشین و کتاب

 بود خسته و گرسنه علی ---------- بود هخست علی و گرسنه علی

 نهاد، فعل، حالِ شاملِ تواند می مرکّب، های جمله اجرای در حذف(. 80:0080الدینی، مشکوه)

 و گیوی احمدی) جمله اجزای ی همه و ربط، حرف اضافه، حرف قید، متمّم، مفعول، مسند،

 ی مقاله مضمون به تر بیش نهاد، و فعل موردِ دو میان، آن از که باشد؛( 101و100:0080انوری،

: یعنی. علی--؟ آمد بود که: کرد اشاره جمله، این به توان می فعل، حذف در. آیند می رو پیش

 این در دارند، واحدی فاعل که برد نام را پایه هم های جمله توان می نهاد، حذف در. بود علی

 ما ی خانه به اسماعیل: شود یم حذف بقیه در و آید می نخستین ی جمله در تنها فاعل صورت،

 ناهار اسماعیل آمد، ما ی خانه به اسماعیل: یعنی. رفت مدرسه به و خورد ما با را ناهار و آمد

 در را نحوی محذوفاتِ چنین ی ریشه(. 100:همان) رفت مدرسه به اسماعیل و خورد ما با را

 از منظور که داد پیوند روساخت،/ ساخت ژرف ی مقوله دو به توان می دستورزبانی، ساختارِ

 شما وقتی. کنیم می حذف را جمله از اجزایی نوشتن، یا گفتن سخن هنگام در: است چنین آن،

 این ؛«دستور: »دهد می جواب او و «داریم؟ درسی چه اول ساعت امروز» پرسید می دوستتان از

. است شده حذف دستور ی کلمه همین جز آن، اجزای ی همه که است ای جمله از کلمه

 ساعت امروز: »است بوده ای جمله چنین داده، جواب شما به که شما دوستِ ذهنِ در درواقع،

 «تقدیر» اصطالحِ از باره این در قدیم مندان دانش...  «داریم فارسی زبان دستور درس اول،

 و ستا «بروید توانید می شما» تقدیر، در «بروید توانید می» گفتند می مثالً و کردند می استفاده

 شناسان زبان... هست نیّت و ذهن در که سخن از چیزی حذف از دانستند می عبارت را تقدیر

 که است چیزی آن روساخت. دارد ساخت ژرف یک و روساخت یک ای جمله هر گویند می

 چه اول ساعت امروز -: گفتگو این در... گویند می مثالً. دارد جای گویان سخن ذهن در

 دستورزبان درس اول ساعت امروز» و روساخت سطحِ در دستور .دستور -داریم؟ درسی
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 و انوری(. 05:0085گیوی، احمدی و انوری) است ساخت ژرف سطحِ در ،«داریم فارسی

 ابقاء و لفظ در اند دانسته چیزی حذف از عبارت را تقدیر تهانوی، از نقل به گیوی، احمدی

 با که است پایه هم ی جمله پنج حقیقت در اساسی، قانون نودونهم اصل(. همان) نیّت در آن

 :یعنی است؛ شده تبدیل جمله، یک به دستورزبان، در عطف ی¬قاعده درنظرداشتنِ

 و، دارد؛ برعهده را رهبری خبرگان مجلسِ انتخاباتِ بر نظارت نگهبان، شورای( 0 

 و، دارد؛ برعهده را جمهوری ریاست انتخاباتِ بر نظارت نگهبان، شورای( 1 

 و، دارد؛ برعهده را اسالمی شورای مجلس انتخاباتِ بر نظارت نگهبان، ورایش( 0 

 و، دارد؛ برعهده را عمومی آراء به مراجعه بر نظارت نگهبان، شورای( 5 

 . دارد برعهده را پرسی¬همه به مراجعه بر نظارت نگهبان، شورای( 5 

 تفسیر که انگاره نای پذیرش با اساسی، قانون نودونهم اصل ی¬دوباره خوانشِ     

 شود،¬می سبب دارد، اساسی قانون خود با مطابق ارزشی اساسی، قانون اصول رسمیِ

 : بخواند دیگر، طریقی¬به را 22 اصل ی¬مایه¬درون بتواند خواننده

 دارد؛ برعهده را رهبری خبرگان مجلسِ انتخاباتِ بر استصوابی نظارتِ نگهبان، شورای( 0

 و،

 و، دارد؛ برعهده را جمهوری ریاست انتخاباتِ بر استصوابی ارتِنظ نگهبان، شورای( 1 

 برعهده را اسالمی شورای مجلس انتخاباتِ بر استصوابی نظارتِ نگهبان، شورای( 0 

 و، دارد؛

 و، دارد؛ برعهده را عمومی آراء به مراجعه بر استصوابی نظارتِ نگهبان، شورای( 5 

 .دارد برعهده را پرسی¬همه به مراجعه بر استصوابی نظارتِ نگهبان، شورای( 5 
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 ها یافته تحلیلِ -4

 که است برآن اصل. کرد تقسیم نظارتی و اجرایی دوقسمت به توان می را انتخابات روند

 فرآیند یک در بهینه، آوردهای دست به رسیدن برای ای عادالنه و منطقی های سنجه بایست، می

 موضوع آید، می میان به سخن انتخابات، روند از ههرگا. شود روشن خوبی، به انتخاباتی،

 نامزدها، صالحیت ردّ با مرتبط های شکایت به رسیدگی نامزدها، صالحیّت به رسیدگی

 موجود دادهای رخ و انتخابات ی نتیجه ی درباره انتخاباتی نامزدهای های شکایت به رسیدگی

 معیارهایی چنین ی جمله از نتخابات،ا ی نتیجه نهایی اعالم سرانجام، و انتخابات فرآیند در

 گام نخستین در که چه آن باشد، میان در انتخابات از صحبت هرگاه رسد می نظر به پس،. است

 که است افرادی صالحیّت عدم و صالحیّت و شرایط و وضعیّت کند، می خطور ها، ذهن به

 و سنخ تفاوت باب رد. شود آغاز رسمی، صورت به انتخابات، ی پروسه تا شوند می کاندیدا

 موارد تمام که است گفتنی قرارگرفته، اساسی قانون نودونهم اصل موضوع که چه آن جنس

 . هستند ناهمانند دیگر، هم با ماهیّتی، منظری از و ندارند سانی هم جنس اصل، این در موجود

 «سیپر همه و عمومی آراء به مراجعه» که نمود طرح گونه این توان می را نخست ی نکته

 هم و موضوعی وحدت هم آن، بر که است یکی که، بل نیست؛ تا دو نودونهم، اصل موضوع

 آرای به مراجعه مفهوم شد، نوشته این از پیش گونه همان. است حاکم شکلی، وحدت

 نشان آن مدلول که است رفته کار به( 22 اصل جز به البته) 077 و 52 اصل دو در تنها عمومی،

 زمینه، این در که است آن تر درست. است یکی پرسی همه ی مقوله با املک طور به که دهد می

 امور که است شده یاد آن در درستی به که گیرد قرار معیار ایران اساسی قانون ششم اصل

 و انتخابات قسمت دو به نیز عمومی آرای و، شود؛ اداره عمومی آرای اتکای به باید کشور

 مهمِّ بسیار انتخابات اصل، این در که گفت باید جا، جابه گرچه،. است شده منقسم پرسی، همه

 است؛ شده فراموش نادرستی، به و گرفته قرار غفلت مورد رهبری، خبرگان مجلس

 است مجلسی انتخابات به محض توجّهی بی نوعی«  ها این نظایر و» عبارت که حالی درعین

 .است کشور قانونی نهاد باالترین حقوقی، منظر از که



 

 اساسی اقنون نودونهم اصل رد زبانی ساخت   ژکاتبی

 

72 

 و ،001 ،010 ،001 ،65 ،52 ،6 ،0 اصول در یادشده پرسی همه موارد تمامی سو، دیگر از

 که دارد جا بنابراین. است عمومی آراء به مراجعه همان حقیقت، در اساسی، قانون 077

 اصل در جمله، از رود؛ کار به سان یک طور به اساسی، قانون سراسر در پرسی، همه ی واژه

 قانون در رفراندوم ی واژه زیرا، شود، حذف عمومی آراء به مراجعه ی مقوله نیز، نودونهم

 معادل دقیقاً که عمومی آراء به مراجعه عبارت از آن جای به و نرفت کار به ایران اساسی

 که بود نوپیدا و برساخته ای واژه پرسی، همه ی واژه که درحالی. شد استفاده بود، آن معنایی

 که گفت باید جا، جابه. همگان به رجوع یعنی، داد؛ می را دومرفران معنای همان هم، دقیقاً

 آراء به گذاری قانون امر مهم، مسایل در که است وقتی تقنینی،: دارد صورت سه پرسی، همه

 سیاسی تصمیمات اتّخاذ برای کشور، رییس که است وقتی سیاسی،. شود گذاشته عمومی

. کند می جلب خود به نسبت را ها آن اعتماد مردم، اکثریّت آراء به مراجعه با العاده فوق

 در(. 70 و 71: 0086هاشمی،) گیرد می صورت اساسی، قانون در نظر تجدید برای که اساسی،

 و 52 اصول در صریح طور به پرسی، همه اساسیِ و تقنینی نوعِ دو ما، کشور اساسی قانون

 قانون در سیاسی، پرسیِ همه حضورِ توجیه برای واضحی ی قرینه ولی، رفته؛ کار به 070

 سیاسی مقامات باالترین از برخی که کنیم برداشت چنین که، آن مگر ندارد، وجود اساسی

 برخی اتّخاذ برای باشند داشته حقّ اوقات، برخی در جمهوری، رییس و رهبری مانند کشور،

 لبج را مردم عمومی اعتماد همگان، از پرسش طریق از قانونی، و سیاسی تصمیمیات از

 منظر از ها پرسی همه تفکیک رغم علی که است یادآوری شایان ها، این همه از گذشته. نمایند

 مفهوم که چه آن زیرا، گردیم؛ باز باید موضوع، این به. هستند یکی ها، آن همگی موضوعی،

 که است «کاندیداها صالحیّت ردّ و تأیید» عبارتِ بخشیده، شاخصیّت را استصوابی نظارت

 .ندارد موضوعیّت پرسی، همه موردِ در سر یک رسد، می نظر به

 نظر به زیرا، است؛ اساسی قانون صدوهشتم یک اصل با نودونهم اصل پیوند دیگر، ی نکته

 که جایی تا دارد وجود دیگر یک با اصل دو محتوای و مضمون میان تناقض نوعی رسد می

. است صدوهشتم یک اصل کلیّت قضِنا نودونه، اصل در موجود نظارتِ موضوعِ آید می نظر به

 قانون اصول از آمده عمل به رسمی تفسیر که گرفتیم مفروض را نکته این مکتوب، این در ما،
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 گونه همان. است اساسی قانون حکم در اساسی قانون تفسیر: است اساسی قانون عین اساسی،

 عموم اطّالع به باید آن مفادّ بنابراین،. باشد می عادی قانون حکم در عادی قانون تفسیر که

 ای نسخه و ایران اسالمی جمهوری رسمی ی روزنامه ی اداره به ای نسخه باید که جایی تا برسد

 به و طبع قوانین، مجموعه در قانونی و رسمی طریق از تا شود ارسال جمهوری ریاست به

 که آن یکی. ددار وجود نیز دیگر ی نکته دو(. 150: 0086هاشمی،) گردد ابالغ واحدها، تمام

 اساسی قانون اجمال یا ابهام معنای به ها، سازمان و مقامات طرف از تفسیر تقاضای صرفِ

 تفسیر ضرورت تشخیص حقّ دارد، تفسیر حقّ که گونه همان نگهبان، شورای بنابراین،. نیست

 در الادخ از و نماید مشورتی نظر اظهار دارد حقّ نگهبان، شورای که، آن دیگر. داراست نیز را

 سو، ازیک استصوابی، نظارت به مشهور موضوعِ در. ورزد خودداری رسمی تفسیرِ ی پروسه

 تفسیر ضرورت و داده اساسی قانون نودونهم اصل اجمال یا و ابهام به رأی نگهبان، شورای

 که جا آن از. دانسته تفسیر ی مصداقیّه شبهات موارد از جزیی را آن و است داده تشخیص را

 ارشادی ی جنبه که است آن ی دهنده نشان نکرده، ارائه مشورتی نظر نودونه، اصل ی درباره

 امّا،. است ساخته جاری کشور، حقوقی ساختار بر را مولوی امری اصطالح، به و ندارد

 شرایط و تعداد به مربوط قانون که است چنین اساسی، قانون صدوهشتم یک اصل ازدیگرسو،

 باید دوره نخستین برای ها آن جلسات داخلی ی نامه آیین و اه آن انتخاب کیفیّت خبرگان،

 تصویب به و شود تصویب آنان آراء اکثریّت با و تهیّه نگهبان شورای اولین فقهاء ی وسیله به

 تصویب به قانون این در نظر تجدید و تغییر هرگونه پس آن از. برسد انقالب رهبر نهایی

 صدوهشت یک اصل. است آنان خود صالحیّت در خبرگان وظایف به مربوط مقررات سایر

 اصل همین متنِ به نسبت و داشت را مضمون همین کمابیش نیز ،0058 مصوّب اساسی قانون

 شورای رسد می نظر به بنابراین،. داشت اندک بسیار تفاوتی ،0068 مصوّب اساسی قانون در

 نوع از هم آن نظارت، بریره خبرگان مجلس انتخابات فرآیند بر ندارد حقّ قانوناً نگهبان

 به اشتهار شرایط رهبری خبرگان مجلس خود که است درست. باشد داشته استصوابی،

 روز، مسایل با آشنایی و اجتماعی و سیاسی بینش فقهی، مسایل از بعضی در اجتهاد دیانت،

 خبرگان برای را اجتماعی و سیاسی ی پیشینه سوء عدم و اسالمی جمهوری نظام به اعتقاد
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 عادی قانون ولی، است؛ داده قرار نگهبان، شورای فقهای را، تشخیص مرجع و نموده مقرّر

 است داده حقّ رهبری خبرگان مجلس به اساسی قانون. کند نقض را اساسی قانون ندارد حقّ

 ای مصوّبه رهبری خبرگان مجلس اگر،. کند نظر تجدید و تغییر خود، مصوّبِ قانون در

 خبرگان مجلس داوطلبان صالحیّت تشخیص مرجع اساسی، انونق مطابق و کند تصویب

 مجلس انتخابات بر نگهبان شورای نظارت وقت آن کند، احاله دیگر مرجع به را، رهبری

 نظارت) نظارت از آمده عمل به رسمی تفسیر نیز و نودونه، اصل موضوعِ رهبری خبرگان

 کشور عالی دیوان رهبری، خبرگان سمجل اگر نمونه عنوان به. شود می بالموضوع ،(استصوابی

 مطابق که دهد قرار رهبری، خبرگان مجلس انتخابات داوطلبان صالحیّت تشخیص مرجع را

 چیزی چه بر نگهبان شورای گاه آن داراست، را حقّی چنین نیز اساسی، قانون 018 اصل با

 هم این که کند می انتخابات فرآیند بر شکلی نظارتِ بگوییم که آن مگر کند، نظارت خواهد می

 .است کامل تناقضی در نظارت، بودنِ استصوابی ی مقوله در موجود مضمونِ با

 در است موضوعی کژتابی یک حضور از عبارت نوعی، به که هست هم دیگر ای نکته

 امور ی اداره ایران، اساسی قانون شش اصل. اساسی قانون نودونهم و ششم اصولِ نوشتارِ

 دو به را آن و نموده تلقّی کشورداری بایدهای جزء را عمومی آراء به اتکاء طریق از کشور

 و شوراها، اعضای اسالمی، شورای مجلس نمایندگان جمهوری، رییس) انتخابات ی دسته

 و ،(کرده توجّهی کم نوعی به رهبری، خبرگان مجلس انتخاباتِ ی درباره که -ها این نظایر

 بر نگهبان شورای نظارت اساسی، قانون نودونه اصل در امّا،. است ساخته منقسم پرسی، همه

 شده افزون رهبری، خبرگان مجلس انتخابات درعوض، و است، نشده قید شوراها، انتخابات

 انتخابات بر نظارت از خبری ،0058 مصوّبِ اساسی قانون 22 اصل در که نماند ناگفته. است

 سال به شده بازنگری اساسی قانون های افزودنی از نکته، این و نبود رهبری خبرگان مجلس

 نوشتاری اصالحِ نوعی اساسی، قانون ششم اصل در بایست می یکی بنابراین،. است 0068

 بایست می هم، دیگر و شود؛ قید نیز رهبری خبرگان مجلس انتخابات و گیرد صورت

 نگهبان رایشو نظارتِ تعبیر، دیگر به. گردید می اضافه نودونهم اصل به نیز شوراها انتخابات

 شود استدالل اگر. است نیافته بازتاب نودونه، اصلِ در درستی به اساسی، قانون ششم اصل بر
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 و شوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب شرایط اساسی، قانون صدم یک اصل بند آخرین که

 بدون است، سپرده اسالمی شورای مجلس مصوّب عادی قانون به را شوراها انتخاب ی نحوه

 نیز، را پرسی همه و مجلس و جمهوری ریاست انتخابات قوانینِ که گفت توان یم درنگ

 وانگهی، است؛ ساخته مصوّب و مدوّن عادی، قانون ی کننده تصویب مرجع عنوان به مجلس

 حدود در مسایل عموم در اسالمی شورای مجلس اساسی، قانون هفتادویکم اصل موجب به

 انتخابات قانون ها، آن از یکی گمان بی که کند وضع ونقان تواند می اساسی قانون در مقرّر

 تفسیر را نودونه اصل نگهبان، شورای اول کنیم دقّت که شود می معنادار وقتی نکته، این. است

 ی پروسه در اسالمی، شورای مجلس سپس و کند می اعالم استصوابی را نظارت ی واژه و

 فضای بر را واژه این دوباره است، عادی قانون یک که مجلس انتخابات قانون تصویب

 با کرد می تصویب هرچه زیرا، نداشت؛ راهی هم، این از غیر البته. گرداند می چیره انتخابات

 بایست می عادی قانون و است اساسی قانون خود با برابر اساسی قانون تفسیر که استناد این

 مکرّر بازگفتِ بنابراین،. شد می ردّ نگهبان شورای توسط نباشد، اساسی قانون خالف و مباین

 بیهوده تالشی بردارید، قانونی مجاری طریق از را استصوابی نظارت کنید تالش که نکته این

 . است

 کنار در را اساسی قانون نودونه اصل در موجود کژتابی که هست هم دیگر ای نکته

 با انتخاباتی، انینقو در ما،. کند می معنادار تر بیش است، آمده عمل به آن از که تفسیری

 صدور داوطلبان، شکایات نامزدها، تبلیغات داوطلبان، قطعی نام ثبت نامزدها، صالحیّت

 انتخابات، با مرتبط اجرایی های گام دیگر کنار در انتخابات پیروز نامزدهای برای اعتبارنامه

 دهد، می یّتشاخص انتخاباتی، قوانین به رسد می نظر به که چه آن بنابراین،. هستیم مواجه

 نامزد و داوطلب و کاندیدا همان یا شخص بودنِ( Logo Center) مرکزمحور از عبارت

 قانون نودونه اصل از نگهبان شورای تفسیر در را مرکزی محور این بازتاب. است انتخاباتی

 در اصالً زیرا، ندارد؛ وجود ها این از کدام هیچ پرسی، همه در امّا،. هستیم شاهد اساسی

 محور که است اختالفی موضوع یک این، و ندارد موضوعیّت خاصّ، شخص ها، پرسی همه

 که باشد، داشته فرق پرسی همه و انتخابات جنس اگر حال،. گیرد می قرار همگانی گیری رأی
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 پرسی همه به را نودونه اصل در موجود نظارت ی واژه تفسیر ار برآمده رأی توان نمی دارد،

 رییس 11/1/0071 مورخ 00/0 ی شماره استعالمِ های جمله صدرِ رد زیرا،. داد تعمیم هم

 انتخابات امر» که بود شده نوشته گونه این انتخابات، بر نگهبان شورای نظارت مرکزی هیأت

 «انتخابات اجرایی مراحل تمام» خود، پاسخ در نیز، نگهبان شورای. «است کشور مهمه امور از

. است نبوده پرسی همه ِکم دست نظرشان، منظورِ دهند، می نشان همگی که بود کرده ذکر را

 از خالی نودونه، اصل در پرسی همه و انتخابات بر نظارت قیدنمودن هم کنارِ در بنابراین،

 بر حتّی را نودونه اصل تفسیر در موجود استصوابِ ناکرده، خدای که، آن مگر. نیست اشکال

 مصّر باور براین نمونه، عنوان به و گردانیم کمحا آن های زمینه و جوانب ی همه در پرسی همه

 پیشاپیش بگذاریم، ملّت ردّ و تأیید به پرسی همه در خواهیم می که را پرسشی که شویم

 و کند دخالت آن، محتوای و ماهیّت و نوع درمورد که باشد داشته حقّ باید نگهبان شورای

 اساسی قانون و شرع مقرّرات و ازینمو مخالف یا موافق کند می احساس چه آن با مطابق را آن

 شامل را استصواب که جایی تا بیاید تواند می هم تطویل امر، این. نماید تبدیل و تغییر است،

 داشته حقّ نگهبان شورای نبود، مقبول نگهبان، شورای منظر از اگر که بدانیم هم مردم پاسخ

 حسب بر» دارد حقّ که آن مانند ارد،د اعالم مردود باشد، که هرچه را، پرسی همه ی نتیجه باشد

 انتخابیه ی حوزه مناطق بعضی یا و کلّ در مراحل، از یک هر در را انتخابات مستقالً نظارت،

 .«کند اعالم باطل دلیل ذکر با

 وابسته نهادی و نگهبان شورای میان ،0071 سال در که پاسخی و پرسش به گردیم می باز

 موقع اکنون. نمود اعالم استصوابی را، انتخابات بر نظارت و شد بدل و ردّ نگهبان، شورای به

 تفسیر جریان بر راز، یِ برمالکننده کژتابیِ نوعی که دهیم نشان آن خوانی دوباره با که است آن

 سرِ بر. ساخت دچار کاستی، و کژی نوعی به را تفسیری رأی و بود یافته رواج نودونه، اصل

 قانون نودونه اصل در که ساختیم وانمود چنین که گردیم بازمی مقاله، این اصلیِ موضوعِ

 بنابراین، نیست؛ سان یک انتخابات، با پرسی همه جنس و خورد نمی چشم به وزنی هم اساسی،

 را ها آن و اساسی قانون اصل یک در هستند نابرابر سنخی از که هایی مقوله ساختن ردیف

 ی نکته امّا،. است نادرست ناظر، نهادِ یک ی سیطره با آوردن واحد نظارتِ نوع یک تحت
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 اصل متن بر نودونه، اصل تفسیرِ که، جایی آن. دهد می نشان را خود دیگر جایی انحرافی،

 تامّ ی سیطره نظارت بودن استصوابی هم، تفسیر این در یافته؛ سیطره اساسی، قانون نودونهِ

 .است کرده پیدا چیرگی اساسی، نقانو 22 اصل کلیّتِ بر استصوابی نظارت بنابراین، یافته،

 

 گیری نتیجه

 اصالح به توصیه چه آن از بیش اساسی، قانون نودونهم اصل دستورزبانی بازخوانی

 نظارت و انتخابات بر نظارت جداسازی به توصیه چه، آن از بیش و باشد اصل این ویرایشی

 هیأت رییس پرسش اعدتاًق که، منظر این از است؛ دیگر ای نکته یادآوری باشد، پرسی همه بر

 خصوص در اوقات گاهی که جا آن از: باشد چنین توانست می انتخابات بر نظارت مرکزی

 نگهبان شورای تفسیری نظر است الزم گردد، می مطرح تداخل ی شائبه نظارت، و اجرا کیفیت

 هایی جمله و ها عبارت آوردن بنابراین،. گردد اعالم نودونهم، اصل در نظارت مدلولِ ی درباره

 اسالمی امّت است، کشور ی مهمّه امور از انتخابات امر مانند محصَّل، معنای فاقد و شعارگونه

 باید بعد من اند، کرده شرکت انتخابات در گیر چشم نحو به ها دوره تمام در انقالبی رشد با

 نظارت که زمانی تا یعنی) بماند محفوظ چنان هم مردم ی آزادانه حضور که شود عمل نحوی به

 مستلزم امر این ،(خیر یا است بوده آزادانه مردم حضور که شده نمی معلوم نبوده، استصوابی

  و آمد می چه جمله، این زیرا، است؛ آوری شگفت گویی بداهت) است نگهبان شورای نظارت

 ،0068 ی بازنگریسته اساسی قانون در هم و 0058 مصوّب اساسی قانون در هم آمد، نمی چه

 معمول کامل طرفی بی رعایت جهات، تمام در تا ،(بود شده پذیرفته نگهبان شورای تنظار

 شده نمی معمول کامل، طرفی بی رعایت استصوابی، نظارت تصویب از پیش تا یعنی) گردد

 پیش از که معیّن جوابی گرفتن برای سازی زمینه نوعی که است آن دهنده نشان همگی ،(است

 مرکزی هیأت پرسش در. است شده می آماده بود، گرفته رتصو هایی توافق آن روی بر

 و آمده میان به سخن نظارت، و اجرا کیفیّت در تداخل ی شائبه بروز از انتخابات، بر نظارت

 اصل در موجود نظارت مدلولِ بخوانیم) نودونه اصل مدلول ی درباره را نگهبان شورای تفسیر

 مهم بخشی گرفتن بود مهمّ نگهبان شورای برای ،0071 سال در چه آن. بود خواسته( نودونه
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 ی اولیه صالحیّت ردّ و تأیید یعنی بود انتخابات ی زمینه در اجرایی دستگاه قدرت از

 آمد می نظر به انگار گرفت، قرار نگهبان شورای قدرت یدِ در موضوع، این که همین. کاندیداها

 نظارتِ جاکه آن از نودونه، اصل تفسیرِ هنگام در پس. بود شده معلوم و معیّن نظارت، مدلولِ

 در را ای واژه بود، شده محرز و آمده مدِّنظر انتخاباتی، نامزدهای بر نگهبان شورای استصوابی

 سو، ازیک زیرا، نبود؛ نودونه، اصل متن تمامیّت ی ویژه درواقع، که بردند کار به اصل تفسیر

 شده فرض یکی پرسی، همه و خاباتانت جنس و حاکم اصل این بر دستوری کژتابی نوعی

 بود، شده گرفته تصمیم و تعیین پیش از نظارت، بودن استصوابی چون که، آن دیگر و بود،

 ی واژه شمول از را اصل این از بخشی استصواب، ی واژه ناگهانی ابداعِ که نشد دقّت

 هر نودونهِ لاص در دستوری کژتابیِ بگوییم، که است آن تر درست. ساخت می خارج اختراعی،

 نه که داد نشان آن، تفسیر ولی، داشت؛ وجود ،0068 و 0058 مصوّبِ اساسیِ قانونِ دو

 نودونه اصل نظارت مدلول اساسی، قانون بازنگری شورای اعضای نه و اساسی قانون خبرگان

 سیاست رنگ به رأی، این و بودند نیاورده درنظر چیز، همه تأیید و ردّ معنای به استصواب را،

 و قانون ی دریچه از بدان، صرف، طور به توان نمی که تاجایی شد آغشته تفسیر، ی ارائه ی زمانه

 .نگریست حقوق
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