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چکیده

 در بردناصطالحابهام كار به اعضايشورايبازنگرياز مدنظر خصوصمفهوم
منجرشدهتانقشواقعیمقامرهبريدرفرآیند991اصل«9»دربند«پرسیفرمانهمه»

همههمه اقسام به نسبت صالحیت این شمول حوزه و پرسی مپرسی در یانهمواره
تالششدتامبتنیبررویکردي.دراینپژوهشحقوقدانانمحلتردیدواختالفباشد

قالبمطالعاتیتوصیفی ودر مفهوماصطالح–قصدگرایانه «پرسیفرمانهمه»تحلیلی،
هاياساسیپرسیتبیینشودتابهتبعآنبتوانحدودصالحیتمقامرهبريدرفرآیندهمه

«9»یببندوتقنینیراتبیینكرد.باتحلیلمذاكراتاعضايشورايبازنگريتازمانتصو
 می991اصل قرائنمربوطه سایر به عطفتوجه با و اصطالح گفتكه فرمان»توان
)ره(درصدورفرمانآغازبهمنظورشناساییاقدامعملیحضرتامامخمینی«پرسیهمه

بینیشدوبایدآنراتکرارحکمصدرپیش«پرسیبازنگريدرقانوناساسیهمه»فرآیند
911اصل رهبريبههمهدانست. اینصالحیتمقام قانون91پرسیموضوعاصللذا

كند.اساسیتسريپیدانمی


همهفرماناساسی،قانون991اصلواژگان كليدي: مقامپرسی، پرسیهمهرهبري،
قانوناساسی.دربازنگريپرسیتقنینی،همه
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 مقدمه
یا«انتخابات»عمومیوازراهادارهاموركشوررابهاتکايآراي9اصلششمقانوناساسی

پرسیدرایرانراتعیینكردهاست.عبارتذیلایناصلنیزموارداستفادهازهمه«پرسیهمه»

شدهدراصولدیگرقانوناساسیدانستهاست.برطبقاصولمختلفمنحصردرمواردتعیین

پرسیوهمه2(91قنینی)موضوعاصلپرسیتپرسیدرایرانرابایدبههمههمهقانوناساسی،اقسام

4تقسیمكرد.9(911بازنگريدرقانوناساسی)موضوعاصل

بهقانون911زمانبااضافهشدناصل(،هم9961درجریانبازنگريدرقانوناساسی)سال

بهوظایفواختیاراترهبرياضافهشد.با991اصل«9»پرسیدرقالببنداساسی،فرمانهمه

هايمقامرهبريوباتوجهبهابهاماتیكهدرخصوصفهشدنصالحیتمزبوربهصالحیتاضا

بینیاینصالحیتوجودداشت،تبییننقشواقعیمقامهدفاعضايشورايبازنگريازپیش

همه اینصالحیتنسبتبه شمول اینفرمانو سال-پرسیتقنینیرهبريدرصدور از كه

هموارهمحلتأملوبررسیبودهاست.-بینیشدهبودیشدرقانوناساسیپ9991

اندوآنرادراینخصوصهرچندبرخیاینصالحیتمقامرهبريراكامالًروشندانسته

نمی توضیح زمینه9دانندنیازمند در حقوقدانان بین اما هموارهحوزه، صالحیت این شمول

،اینصالحیتمقام«9»برخیبااستنادبهاطالقبندعنواننمونه،اختالفاتیوجودداشتهاست.به
                                                                                                                                                                                                     

.طبقاصلششمقانوناساسی،درجمهورياسالمیایراناموركشوربایدبهاتکايآرايعمومیادارهشود،ازراهانتخابات:9
پرسیدرموارديكهدرجمهور،نمایندگانمجلسشوراياسالمی،اعضايشوراهاونظایراینها،یاازراههمهتخابرئیسان

 گردد.اصولدیگراینقانونمعینمی

ومراجعهپرسیهمهازراهمقننهقوهاعمالاستممکنوفرهنگی،اجتماعی،سیاسیاقتصاديبسیارمهمدرمسائل-91.اصل2
 برسد.مجلسنمایندگانمجموعدوسومتصویببایدبهآرايعمومیبهمراجعهگیرد.درخواستصورتآرايمردمبهمستقیم

گیرد:میزیرانجامترتیببه،درمواردضروريایراناسالمیجمهورياساسیدرقانونبازنگري-911.اصل9
قانونیاتتمیمجمهورموارداصالحرئیسبهخطابحکمیطینظاممصلحتبامجمعتشخیصازمشورتپسرهبرياممق

....-9نماید:زیرپیشنهادمیباتركیباساسیقانونبازنگريشورايرابهاساسی
كنندگانشركتمطلقاكثریتتصویببهآرايعمومیبهمراجعهبایدازطریقريرهبمقامازتأییدوامضايشوراپسمصوبات

 ....نیستالزم«اساسیدرقانونبازنگري»پرسیدرموردهمهونهمپنجاهاصلذیلبرسد.رعایتپرسیدرهمه

پرسیوعنوانیکیازاقسامهمهاتسیاسیوقانونیرابهمنظوراتخاذتصمیمپرسیتوسطمقامرهبريبه.برخیبرگزاريهمه4
همه همهقسیم اساسیمطرحكردهپرسیتقنینیو قانون پرسیبازنگريدر هاشمی، )سیدمحمد حقوقاساسیجمهورياند.

استكهباتوجه،دراینخصوصتوجهبهایننکتهالزم19(ص9911،جلددوم،چاپبیستم)تهران:نشرمیزان،اسالمیایران
ایننوعازهمه صورتتوانبهپرسیرانمیبهاینکهازصراحتاصولقانوناساسیچنینصالحیتیقابلاستخراجنیست،لذا

 ايجداگانهاست.پرسیمحسوبكردواثباتآننیازمندمقالهعنوانیکیازطرقعاديبرگزاريهمهفرضبهپیش

  .994(ص9919)تهران:انتشاراتامیركبیر،ايهمهقانوناساسیبر.محمدیزدي،9
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شاملهرنوعهمه اصالحقانوناساسیدانستهپرسیاعمازهمهرهبريرا 9اند.پرسیتقنینییا

به عطفتوجه برخیبا فرآیندكه911اصلصراحتهمچنین، بهصالحیتمقامرهبريدر

كهفرمانمقامرهبريجهتپیشنهادبازنگريدراندگونهنتیجهگرفتهبازنگرياشارهدارد،این

شود.بنابراین،باتوجهبهپرسی(نیزمیجملهارجاعبههمهقانوناساسیشاملپیامدهايآن)از

اصل در فوق، فرمان991مقدمه به رهبريراجع صالحیتمقام ضرورتیجهتتصریحبه

بوده91پرسیموضوعاصل،همه991اصل«9»پرسیبازنگرينبودهودرنتیجهمنظورازبندهمه

،اینصالحیتمقامرهبري911موجوددراصل،برخیباعطفتوجهبهقرینهدرمقابل2است.

9اند.پرسیتقنینیندانستهراشاملهمه

مشخصاست،آنچهدراینزمینههموارهمدنظرحقوقدانانشدهذكركهازنظراتهمچنان

شده،تبیینحوزهشمولاینصالحیتبودهاستوضرورتمحسوبمییكعنوانبهبودهو

اند.بینیاینصالحیتنپرداختهتاكنونحقوقدانانبهتبیینمراداعضايشورايبازنگريازپیش

بینیاصطالحمذكورایندرحالیاستكهتبیینمفهوممدنظراعضايشورايبازنگريازپیش

وبهتبعآنشمولاینصالحیت991اصل«9»بینیبندزپیشتواندهدفاعضايآنشوراامی

پرسیمصرحدرقانوناساسیرامشخصكند.برایناساس،دراینپژوهشنسبتبهاقسامهمه

هدفمؤلفیا و كشفنیّت دنبال به كه قصدگرایانه تفسیري رویکرد بر مبتنی بناستتا

توصیفی بررسی به است، اب–قانونگذار تحلیلی صدور در رهبري صالحیتمقام فرمان»عاد

دراینراستا،تالشخواهدشدتابهسؤاالتذیلپاسخدادهشود:4پرداختهشود.«پرسیهمه
                                                                                                                                                                                                     

.941(ص9919السالم(،)تهران:دانشگاهامامصادق)علیهحقوقاساسیجمهورياسالمیایران.فریدمحسنی،9
.991(ص9911)تهران:مؤسسهانتشاراتدادگستر،مختصرحقوقاساسیجمهورياسالمیایران.حسینمهرپور،2
 .19(ص9911،جلددوم،چاپبیستم)تهران:نشرمیزان،حقوقاساسیجمهورياسالمیایرانهاشمی،.سیدمحمد9

علی4 قانون. منبعاساسیجهتفهممراد برخیازحقوقدانان، قانوناساسیرارغماینکه جریانبازنگريدر گذاردر
امکاناستنادبهمشروحمذاكراتشورايبازنگرينیستندومفاداماایندستهازحقوقداناننیزنافیاند،دانسته«ارادهمردم»

واجدارزش ايقرینه»آنرا دانسته« مجتبیواعظی، ایننظررك: جهتمشاهده ارزشحقوقیمذاكراتشوراي»اند.
.911(،ص9919،)9،نشریهحقوقاساسی،شماره«بازنگريقانوناساسی

ای نویسندگان عقیده به اینکه، نهضمن اساسیتنفیذياستو تصویباصالحاتقانون فرآیند در نقشمردم نمقاله
مبنايكشفمراداصولقانوناساسیدانستكهاصولقانونتصویبیوتنهادرصورتیمی توانارادهمستقیممردمرا

پارچهوبدوناصالحاتهارسیدهباشد.مضافبراین،تأییدیکصورتانحاللی)اصلبهاصل(بهتصویبآناساسیبه
شورايبازنگري،همانچیزيدهندگانبهمصوبهفرضرأيشورايبازنگريازسويمردممؤیدآناستكهپیشمصوبه

بنابراین،بودهاستكهدرمنظومه است. فکرياعضايشورايبازنگريوجودداشتهودرقالبآنمصوبهارادهشده
 یازمندارائهدلیلواثباتآناست.هرگونهادعايخالفاینمطلب،ن
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 اصلي سؤال
بهدنبالپیش991اصل«9»بینیبندكنندگانقانوناساسیباپیشتدوین- بینیچهدقیقاً

اند؟صالحیتیبرايمقامرهبريبوده

 

 رعيف سؤال
هايمصرحدرپرسینوعازهمهشاملكدام«پرسیفرمانهمه»صالحیتمقامرهبريدرصدور-

شود؟قانوناساسیمی

اصطالح از عرفیموجود و اولیه برخالفتبادر استكه آن اینمقاله نویسندگان فرضیه

پرسیفرآیندهمههبهعنوانآخرینمرحل «گیريرأيآغازفرمان»كهبهمعناي«پرسیفرمانهمه»

قبلازتصویببندباشد،بازنگريدرقانوناساسیمی آنچهمدنظراعضايشورايبازنگريتا

فرآیندآغازفرمانصدور»در)ره(بوده،معادلبااقدامعملیحضرتامامخمینی991اصل«9»

ديدرفرآیندواجدصالحیتجدی991اصل«9»بودهاست.لذابااینبرداشت،بند«بازنگري

تأكیدبرصالحیتآنمقامدرصدراصل قانون911بازنگريبرايمقامرهبرينیستوتنها

باعطفتوجهبهقواعدعلماصول،اساسیدارد.دراینخصوص،نویسندگانمقالهمعتقدندكه

باشندودرگذرزمانوبهاقتضايشرایطمختلفاصطالحاتوواژگان،امورياعتباريمی

«پرسیفرمانهمه»برداشتویاقصدشدهباشد.لذا،اینکههاآنممکناستمعانیمختلفیاز

معناي فرآیندهمه»به پرسیفرمانآغاز بعیدينیستودرصورت« و محال امر تلقیشود

پذیراست.وجودقرائنواماراتیدراینخصوص،اثباتاینفرضیهامکان

،تاكنوندرهیچپژوهشیبهبررسیمرادوهدفاعضايشورايدهشانجامهايبنابربررسی

پرداختهنشدهواینامرعالوهبراینکهضرورتانجاماین991اصل«9»بینیبندبازنگريازپیش

رساند،اینمقالهراواجدوصفبدیعبودنكردهاست.پژوهشرامی

ش اینپژوهشتالشخواهد در مقدماتفوق، به توجه با به تا مفهومد به شناسیاختصار

«(.9»پرسیپرداختهشود)بندونقشرؤسايكشورهادرصدورفرمانهمه«پرسیهمه»اصطالح

،هاآنبرايمقامرهبريدرتصورقابلهايپرسیدرقانوناساسیایرانونقشسپس،اقسامهمه

در«(.2»)بندشوندوتحلیلمیتوصیف991اصل«9»هايمختلفازحکمبندمبتنیبربرداشت
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پرداختهخواهدازمنظراعضايشورايبازنگري«پرسیفرمانهمه»مفهوماصطالحادامهبهتبیین

9»شد)بند همهسایرقرائنمؤیدانحصارفرمانهمهتینهادرو«( رهبردر ابتکار پرسیپرسیبه

«(.4»اساسیمطرحخواهندشد)بند


 پرسي كشورها در صدور فرمان همه  و نقش رؤساي« پرسي همه»مفهوم   .1
درزبانانگلیسیاست.ازنظرلغوي،رفراندومراوضعیتی9«رفراندوم»معادلباواژه«پرسیهمه»

درتعریفدیگر،2.یكموضوعمهمرأيبدهندنهیزمدراندكههمهمردمیككشوربتواننددانسته

هم كه شده وضعیتیدانسته تصمیمرفراندوم در رأيدادن طریق از كشور افراد گیريخاصیه

يدرگذارقانونهايتخصصیحقوقنیزرفراندومراواگذاريتدبیرنامهدرلغت9مشاركتنمایند.

طرح و رأيعمومیتعریفكردشدهارائههايخصوصنیازها لغت4اند.هبه فارسینیزمهنادر

9است.دانستهشده«برايردیاقبولیكپیشنهادگیريعمومیرأي»پرسیمعادلباهمه

اصطالح از تعاریفحقوقدانان پرسیهمه»در » را به»برخیآن آرايعمومیو به رجوع

لزوموهمچنینشکلومحتوايقاعده عدم یا لزوم درباره قوانینمشورتگرفتنمردم، اياز

پرسیعبارتازعملحکومتیدانستهمهدرتعریفدیگر،ه6اند.تعریفكرده«عاديویااساسی

،بهدنبالشناساییمنافعهاآنشدهكهبامراجعهبهآرايشهروندانوكسبنظرسیاسیوحقوقی

1هااست.عمومیموردانتظارآن

پرسیراابزاراعمالمستقیمارادهمردمتوانهمهمیشدهارائهبنابرتعاریفلغويواصطالحی

هايعمومیمعرفیكرد.گیريیمتصمنهیزمدر

ترینخالصعنوانبههايتحققدموكراسیمستقیم،پرسییکیازشیوهتردیدينیستكههمه

بهترینروشافزایشمشاركتعنوانبهپرسیرابااینمشخصه،برخیهمه1نوعدموكراسیاست.
                                                                                                                                                                                                     
1. Referendum. 
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.9919(ص9919،جدوم)تهران:موسسهانتشاراتوچاپدانشگاهتهران،فرهنگمتوسطدهخدااكبردهخدا،علی.9
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جهتمطالع1 است. وارد دموكراسی از نوع این نسبتبه نیز ایراداتی مستقیم، دموكراسی مزایاي باوجود این. در ه
خصوصرك:
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پرسیزسويدیگر،همها9اند.درخصوصموضوعاتعمومیدانستههاآنشهروندانومشورتبا

دهندگانوافزایشمشاركتآناندرامورسیاسینمودنرأيهايبسیجترینظرفیتیکیازمهم

است. برخینیزهمه2دانستهشده راهعنوانبهپرسیرا هايرایجمشروعیتبخشیدنبهیکیاز

9اند.رژیمسیاسیمعرفیكرده

همه چنانچه شعنوانبهپرسی یا ویكروش موضوع ماهیت، به توجه با شود، تلقی یوه

نمونهعنوانبههايمختلفیقلمدادكرد.هاياجراییمختلف،بایدآنراداراياقساموگونهشیوه

دریكتقسیم درخصوصموضوعكهیدرصورتبندي، اینکه آرايعمومیبیشاز رجوعبه

هرئیسمملکتیاشخصیتسیاسیمعینومشخصیباشد،حالتاعالماعتمادعمومینسبتب

6پرسیباحمایتدولتبنديدیگر،گاهیهمهدرتقسیم9گویند.می4«بیسیتپله»پیدانماید،بهآن

1پرسیخواهدشد.استكهسبببرگزاريهمه1شودوگاهیابتکارشهروندانتداركدیدهمی

پرسیگذاشتنموضوعاتبهبههمهپرسیبرمبنايتکلیفیااختیاردولتدرازسويدیگر،همه

1شود.میاجباريواختیاريتقسیم

بررسیقوانیناساسیكشورهايجهانگویايآناستكهفارغازآندستهازكشورهایی

پرسیبرگزاريهمهینهزمدر-یاحتیفراخوان-هیچنقشوجایگاهیبرايصدورفرمانكه

كارگیرياصطالحاتوعباراتمتفاوتی،زكشورهابابهدرقوانیناساسیبرخیا،قائلنیستند

گیريوصدورفرمانازطرفیكهامنوطبهتصمیمپرسیشروعفرآیندبرخیازاقسامهمه

(12عنواننمونهماده)باشد،دانستهشدهاست.بهكشورمیمقامیامرجعخاصكهمعموالًرئیس
                                                                                                                                                                                                     
Andrew Ellis, “The Use and Design of Referundums”, 2007, P 5-6. (Visible on:  https:// 
www.idea.int/sites/default/files/speeches/The-Use-and-Design-of-Referendums.pdf, last seen: 13 
April 2019). 

.961و991ص(9919هران:شركتسهامیانتشار،)تحقوقاساسیحکومتجعفربوشهري،همچنینرك:
1. Maija Setala, Referendums and Democratic Government (London: Palgrave 
Macmillan, 1999) P 1. 
2. Claes H. De Vreese, Holli A Semetko, Political Campaigning in Referendums 
(Framing the Referendum Issue) (Routledge London and New York, 2004) P 180. 

.41ص(9914،شركتسهامیانتشار)تهران:حقوقاساسیتطبیقیجعفربوشهري،.9
4. Polebicite. 

،جلدترمینولوژيحقوقنویناباذريفومشی،اند؛رك:منصورمعرفیكرده«پرسیسیاسیهمه»عنوانبیسیترابه.برخیپله9
.9196ص(9912اتشهیدداریوشنوراللهی،سوم)تهران:انتشار

6. Government-sponsored. 
7. Citizen-initiated. 
8. Matthew Mendelsohn, Andrew Parkin, Referendum Democracy (Palgrave, 2000) P 1. 

.11(ص9911،چاپچهاردهم)تهران:نشرمیزان،حقوقاساسیمؤتمنی،طباطبایی.منوچهر1
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جنوبی رئیسیدرصورتاشتهاستكهگونهمقرردینا9قانوناساسیكره جمهورضروريكه

می تعیینخطتشخیصدهد، سیاستمشیتواند و ملی،ها دفاع دیپلماسی، به راجع هايمهم

پرسیملیبگذارد.دراینمربوطبهسرنوشتملیرابههمهمسائلوحدتمملکتویاسایر

يفرمانآغازفرآیندمنزلهنبهتواخصوصتردیدينیستكهتصمیموفرمانمقاممربوطهرامی

پرسیمحسوبپرسیتلقیكردوبدیهیاستكهاینفرماندرواقعابتکاروپیشنهادهمههمه

شود.می مقابل، پیشدر پساز اساسیكشورهايمتعددي، قوانین ترتیباتدر و بینیموارد

همه ارجاعموضوعبه و برگزاريمرحلهابتکار تکرأيپرسی، پرسیمیلفرآیندهمهگیريو

رئیس غالباً كه شده خاصیدانسته مقام یا جانبمرجع از فرمان یا دستور متوقفبرصدور

بررسیقوانیناساسیوعاديایندستهاز4باشند.(می9جمهوریارئیس2كشور)اعمازپادشاه

تشریفاتیجنبهكشورهاگویايآناستكهدراغلباینكشورهاصالحیتمقامومرجعمزبور

تعیینزمانبرگزاريرأي گیرياست.ونمادینداردوحداكثراختیارآنمقامدراینزمینه،

جمهوراینكشور،رئیس9(قانوناساسیتركمنستان99ماده)«1»عنواننمونه،باتوجهبهبندبه

همه فرمان صدور مقام )رأيدر پرسی تنها بینهزمدرگیري(، زمان پرسیرگزاريهمهتعیین

 جزء به توجه با همچنین، است. شده دانسته 9»صالح » 42»بند اساسی« قانون بخشپنجم

قانونیبرگزاريهمه طیفرآیند پساز همهپرسی،دانمارك، فرمان پرسیصالحیتصدور

6پرسیاست.محدودبهتعیینزمانبرگزاريهمه

                                                                                                                                                                                                     

رك:مشاهدهجهت.9
https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987, pdf?lang=en. 

گیري(برايمقامپرسی)رأي(قانوناساسیاسپانیا،فراخوانبرگزاريهمه12بخش)«2»وبند«62»بخش«ج».دربند2
رك:)جهتمشاهدهپادشاهدرنظرگرفتهشدهاست.

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/con
st_espa_texto_ingles_.pdf(. 

عنوانرییسحکومتومظهروحدتملی،صدورفراخوانبرگزاريجمهوربه(قانوناساسیایتالیا،رئیس11.درماده)9
برعهدهدارد.)جهتمشاهدهرك:شدهدرقانوناساسیرابینیپرسیدرمواردپیشهمه

https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2102.pdf?lang=en(. 
ترجمه.4 در غالباً موارد، این در اصطالحاتیهمچون از اساسیكشورها قوانین Call»انگلیسی » Submit»یا كه«
به معناي به فراخواندعوت»ترتیب یا دادنكردن » ارائهارس»و یا كردنال می« مفهوم رساندن مقام در فرمان»باشند،

استفادهشدهاست.«پرسیهمه
.جهتمشاهدهقانوناساسیكشورتركمنستانرك:5

https://www.constituteproject.org/constitution/Turkmenistan_2008, pdf? lang=en. 
همچنین6 و مزبور طبقجزء بر . 2»بند »( ق19ماده دانمارك)مصوب( انتخاباتپارلمانی زمانمیالدي(،9111انون



 913 پرسي گرايانه از صالحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه تفسيري قصد
 

براي مقام  تصور قابلهاي  نقشپرسي در قانون اساسي ايران و  . اقسام همه2

 ها آنرهبري در 
استنادصراحتاصول 91به همه911و قانوناساسیوقانوناساسی، پرسیبازنگريدر

دوطریقممکنجهتبرگزاريهمههمه پرسیدرایرانمیپرسیتقنینی، برطبقاصلباشند.

بازنگريدرقانوناساسیازطریقمراجعهبهآرايعموم911 تصویباكثریتمطلق، یوبا

پذیراست.دراینفرآیند،درمواردضروريمقامرهبريپرسیامکانكنندگاندرهمهشركت

جمهور،مواردپسازمشورتبامجمعتشخیصمصلحتنظام،طیحکمیخطاببهرئیس

بهشورايبازنگريپیشنهادمی تتمیمقانوناساسیرا مزبوركندومصوباتشوراياصالحیا

پسازتأییدوامضايمقامرهبريبهآرايعمومیگذاشتهخواهدشد.

عنوانبه991اصل«9»پرسیدربندكهفرمانهمهباتوجهبهفرآیندذكرشده،درصورتی

مرحله مرحلهیك فرمان معناي به و بهرأيمستقل شود، فرض اینگیري جمع منظور

گونهنتیجهگرفتكهپسازتأییدوامضاي،بایداین911صالحیتبافرآیندمقرردراصل

ایشانبایدفرمانهمه نیزپرسی)رأيمصوبهشورايبازنگريتوسطمقامرهبري، را گیري(

در رهبري مقام فرض، این در لذا شود. گذاشته عمومی آراي به موضوع تا كنند صادر

بازنخصوصهمه ابتکار صالحیت سه داراي بازنگري مصوبهپرسی امضاي و تأیید گري،

گیري(است.ایندرحالیاستكهپرسی)رأيشورايبازنگريوباالخرهصدورفرمانهمه

 اصل به مربوط اساسی قانون بازنگري شوراي مذاكرات مشروح اساسی،911در قانون

باپیش برخیازاعضا ايدرپیدرفرآیندبازنگريبرهايمکرروپیبینیصالحیتمشخصاً

پیشنهاداتمطروحهدراینزمینهكنارمقامرهبريمخالفتكرده اندومبتنیبرنظراتآنها

این»دارند:گذاشتهشد.بهعنواننمونه،دربخشیازمذاكراتآناصل،آذريقمیبیانمی

ظرخیلیشورشدهبهناند،ايكه...ششدفعهتأییدرهبرونظررهبرراآنجاذكركردهمسأله

خوباینبهنظرایم!عرضكنمكهمنوبهتعبیرقمیخودمانخیلیرهبررادستمالیكرده

بیاوریم:یکیآنپیشنهاددهندهنهایینهپیشنهادبهرارهبراسمجادودركهاستمنكافی

                                                                                                                                                                                                     

وزیرتعیینپرسیازسوينخستپرسیبایدبیندوازدهروزتاهشتادروزكاريبعدازانتشارالیحهموضوعهمهبرگزاريهمه
رك:شود،)جهتمشاهدهقانوناساسیكشوردانمارك

 https://www.constituteproject.org/constitution/Denmark_0591.pdf?lang=en(. 
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ایندرحقیقتهمانحکمبکنندبهاینکهمعناياینکهمثالًبشود،نشود.نهپیشنهادبدهند،یعنی

مرحلهبگیردانجام رفراندوم اصطالحرفراندوم ایشاناز لزومرأي]منظور بلکه گیرينیست؛

آغازفرآیندبازنگريدرقانوناساسیاست[،اینتغییرانجامبگیرد.یکیهمآنآخركاركه

9....«،حتماًبهتأییدرهبريبرسدوطبقنظراوكهاصالحشدآنوقتبعدبهرفراندومبگذارند

پرسیبازنگريدرمعنايفرمانآغازفرآیندهمه«پرسیفرمانهمه»درمقابل،اگراصطالح

این،مقامرهبريدرزمینه911فرضشود،باتوجهبهشناساییاینصالحیتدرصدراصل

شورايبازنگريپرسیتنهادوصالحیتابتکاربازنگريوتأییدوامضايمصوبهنوعازهمه

ادارد.ر

قانوناساسیامکاناعمالقوهمقننهدرمسائلبسیار91موجباصلعالوهبرموردقبل،به

بینیشدهاست.بافرضشمولصالحیتمقامرهبريدرصدورپرسیپیشمهمازطریقهمه

همه» پرسیفرمان همه« به فرماننسبت صدور اینکه فرض با و اصل این موضوع پرسی

صورتپرسیبدینگیريباشد،فرآینداینهمهرأيعنايصدورفرمانمرحلهپرسیبهمهمه

مبنیبرلزومارجاعموضوعبه استكهپسازتصویبدوسوممجموعنمایندگانمجلس،

نگهبانهمه شوراي توسط مصوبه آن تأیید صورت در و همه2پرسی برگزاري پرسی،

دراینخصوصنیزمختصراًگیري(منوطبهصدورفرمانازسويمقام)رأي رهبرياست.

بایداشارهكردكهبررسیسرتاسرمشروحمذاكراتشورايبازنگريگویايآناستكهدر

ايمبنیبراینکهاعضايشورايبازنگريقصدتسريفرمانهیچقسمتازآنمذاكراتقرینه

همههمه باشندو91پرسیموضوعاصلپرسیبه داشته اثباتقانوناساسیرا و ندارد جود

اینصالحیت«اطالق»تنهاازطریق91پرسیموضوعاصلشمولاینصالحیتنسبتبههمه

گیردكهاینموضوعنیزمبتنیبرعلماصولدرادامهردخواهدشد.صورتمی

بهمعنايفرمان991اصل«9»پرسیدربنددرمقابلفرضفوق،بافرضاینکهفرمانهمه

فرآین همهآغاز د اصل به نسبت صالحیت این شمول باشد، بعید91پرسی اساسی قانون

بهمی چراكه همهنماید. ابتکار مزبور، طریقصراحتاصل از مهم مسائل در تقنینی پرسی

                                                                                                                                                                                                     

،جلدصورتمشروحمذاكراتشورايبازنگريقانوناساسیجمهورياسالمیایرانكلقوانین،ادارهتندنویسی،اداره.9
.611(ص9919كلامورفرهنگیوروابطعمومی،ادارهتبلیغاتوانتشارات،دوم،چاپدوم)تهران:اداره

 .91شوراينگهباندرخصوصاصل29/92/9919مورخ4914/91/19ه.نظرتفسیريشمار2
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عمومی» آراي به درخواستمراجعه تعیین« اصطالحات و درخواست»شده » فرمان»و دو«

برخالفواژه لذا، متفاوتدارند. فرمان»مفهوم اجازه« دستور، امر، معنايحکم، به یاكه و

كشوردرومعموالًبهاوامررئیس9باشدشود،میحکمیكهازجانبشخصیبزرگصادرمی

وازطرفی،حاكیازباالتربودنمقاموجایگاهمقام2گویندهايسلطنتییاجمهوريمیرژیم

توداللتبرلزومپیرويازآنفرماندارد؛نسبتبهمرجعموضوعفرماناسدهندهفرمان

 درخواست»واژه این« از مواردي و تمنّی تقاضا، طلب، استدعا، خواهش، معناي دستبه

هموحاكیازپایین9باشدمی كنندهعرضبودنمقاموجایگاهمقامدرخواستتربودنویا

بااینمقدمهمینسبتبهمرجعدرخواست گونهنتیجهگرفتكهفرضاینتوانشوندهدارد.

پرسیتقنینیتنهادرصورتیمتصورنسبتبههمه991اصل«9»تسريصالحیتمقرردربند

بهمعنايمتداولآنیعنیخواهدبودكهفرمانهمه تلقی«گیريرأيفرمانمرحله»پرسیرا

شهاعضايشورايدراندی«پرسیفرمانهمه»كنیمودرصورتاثباتاینمطلبكهاصطالح

خودشمولآننسبتبهاصلبوده،خودبه«پرسیفرمانآغازفرآیندهمه»بازنگريبهمعناي

پرسیتقنینیازطریقفرمانقانوناساسیمنتفیخواهدبود.چراكهدراینفرضاساساًهمه91

4اند.شودومراجعصالحجهتدرخواستآننیزتوسطقانونگذارمشخصشدهآغازنمی

تالشمی ادامه در فرضیاتفوق، به عطفتوجه بررسیمشروحمذاكراتبا با تا شود

بهاثباتاینمطلبپرداختهشودكهقرائنمتعدديوجودداردكهمفهوم شورايبازنگري،

پرسیفرمانهمه»مدنظراعضايشورايبازنگريازاصطالح بند« 9»در فرمان991اصل« ،

پرسیبازنگريبودهاست.صورتخاصفرمانآغازفرآیندهمهوبهپرسیآغازفرآیندهمه



                                                                                                                                                                                                     

.2911،جدوم،صهماناكبردهخدا،علی.9
2 (9916دانش،،جلدچهارم،چاپسوم)تهران:كتابخانهگنجمبسوطدرترمینولوژيحقوق،لنگروديمحمدجعفرجعفري.

 .2111ص

.9291،جاول،صهماناكبردهخدا،علی.9
جمهوریایکصدنفرازپرسیبهپیشنهادرئیس:همه9961پرسیدرجمهورياسالمیایرانمصوبقانونهمه96اده.م4

 نمایندگانمجلسشوراياسالمیوتصویبحداقلدوسوممجموعنمایندگانمجلسشوراياسالمیانجامخواهدشد.
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از منظر اعضاي شوراي بازنگري در « پرسي فرمان همه». تبيين مفهوم اصطالح 3

 قانون اساسي
نویسپیش«9»پرسیبرايمقامرهبري،ابتدادربندبینیصالحیتصدورفرمانهمهپیش

توجهبهعدمتصویبودرجریانبازنگريدرقانو991اصل با ناساسیصورتپذیرفت.

باقیماند.بابررسی«9»عنوانبندمزبور،درنهایتاینصالحیتبهنویسپیش«4»و«9»بندهاي

وتصویببندمزبورشودكهدرجریانبررسیبازنگريمشاهدهمیمشروحمذاكراتشوراي

بررسی دوم شور رویهدر برخالف شورايها، اصولاعضاي تصویب و بررسی در مزبور

گونهتوضیحتکمیلیویامخالفتیدراینزمینه،هیچ9جزیكپیشنهاداصالحعبارتیمختلف،به

تدوینمطرحنمی آنبتوانمنظور از استفاده با تا اینعبارتراكنندگانشود قانوناساسیاز

این با بررسیبخشكشفكرد. زمانهايمختلفمشروحمذاكرحال، اتشورايبازنگريتا

تفصیلآن به ادامه در اینخصوصاستكه گویاينتایجقابلتأملیدر تصویببندمزبور،

شود.پرداختهمی

گویايآناستكهوقتیمخبركمیسیون991شوراولمذاكراتمربوطبهاصلمالحظه

 مؤمن(رهبري )آقاي مربوط اصالحات خصوص در كلیاتی بیان مقام مزبوردر اصل به

اندكه:گونهبیانداشتهاین«9»اند،راجعبهبندبوده

جمله كهبدهددستوركهباشدبایدمرجعیكهپرسیهمهفرمانصدورمسأله»اول:

بودندفرمودهعنایتآقایاناساسیقانوندربازنگريمسألهدراینکهكمابشود،انجامپرسیهمه

  2.«شددانستهريرهبمقاماختیاراتازهماین

انتهايسخنان ایشاندر برمطلبفوق، رهبريعالوه شاندرخصوصاینصالحیتمقام

دارندكه:گونهبیانمیاین

اختیاربهپرسیهمهشدبنااگركههستهمدیگراصلتادویکیظاهراًالبته»:دومجمله

كهنیستمسائلیاینها.شودمیحاصالنیز992اصلذیلاحتماالًو999و91اصلباشد،رهبر
                                                                                                                                                                                                     

اینخصوصنایب9 در بیانداشته. رئیس)هاشمی( »اند: فکرمیصدور معنايفرمان، عبارتمناسبینیست. كنمصدور
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 9.«باشدمخالفآنباكمیسیون

نکتهبه دو جز اصل به مربوط مذاكرات در دیگري مطلب به991فوق، طوركلیو

هدفاعضايشوراي تبیین در بتواند كه رهبريیافتنشد كمیسیون به مذاكراتمربوط

منظوررسیدنبهمقصودبایدبهیجهبهپرسیمؤثرباشدودرنتبازنگريازاصطالحفرمانهمه

تحلیلایندومطلبپرداخت:


 *تحليل جمله اول

اعضاياینكمیسیونهمچنان رهبريروشناست، كمیسیون مخبر صراحتبیان از كه

بازنگريدرمسأله»برايمقامرهبري،به«پرسیصدورفرمانهمه»بینیصالحیتمنظورپیشبه

اساسی قانون آناشتهعنایتد« جهتتشخیصمنظور لذا، اند. اصطالح از فرمان»ها صدور

پرسیهمه » اینموضوعدر استتا اساسیمسأله»الزم قانون بازنگريدر بازشناسیشود.«

دوبرداشتقابلتصوراست:«بازنگريدرقانوناساسیمسأله»بدینمنظور،ازعبارت

9- از مسأله»منظور قانون جهت«اساسیبازنگريدر شده گرفته كار به عملی رویه ،

بودهاست؛9961اصالحقانوناساسیدرسال

2- از اساسیمسأله»منظور قانون «بازنگريدر اصل تدوین به مذاكراتمربوط ،911

قانوناساسیراجعبهبازنگريدرقانوناساسیبودهاست.

كه كرد اشاره ایننکته تفصیلموضوعبایدبه هیچپیشاز بهدر فروضفوق، یكاز

گیري(اشارهنشدهواینپرسی)رأيموضوعصالحیتمقامرهبريجهتصدورفرمانهمه

«پرسیهمه»یا«فرمان»نکتهگویاياینمسألهاستكهظاهراًمرادقانونگذاراساسیازعبارات

چیزيمتفاوتباآنمفهوماستكهدرحالحاضرمتبادربهذهنمی تاتوضیحآنکهشود.

عملیفرآینداجرايبازنگريدرقانوناساسیاعم،دررویه991اصل«9»زمانتصویببند

اسنادونامه،آیین2)ره(ازفرمانحضرتامامخمینی هامرتبطونامهداخلیشورايبازنگري،

کهبرگزاريايمبنیبراین،هیچقرینه9991تصویبقانوناساسیدرسالعملیهمچنینرویه
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یکم)تهران:و،جلدبیستامامصحیفهروحاهللخمینی)ره(،.جهتمشاهدهفرمانامامخمینی)ره(دراینخصوصرك:2
.964-969صص(9911)ره(،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی
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ازسويدیگر،پرسی)رأيهمه گیري(منوطبهفرمانمقامرهبريباشدوجودنداشتهاست.

 به مذاكراتمربوط مشروح اساسیمسأله»بررسی قانون در بازنگري این« بیان از قبل كه

مطالبتوسطمخبركمیسیونرهبريانجامشدهنیزگویايآناستكهطرحموضوعیمبنی

 اینکه برگزاريهمهبر رهبريباشد)رأيپرسی طرفمقام از فرمان صدور منوطبه گیري(

دارايسابقهواهمیتنبودهاست.

درمقامتفصیلنکتهاخیربایداشارهكردكهدرزمانبیاناینمطالبتوسطمخبركمیسیون

اولمذاكراترهبري،هنوزفرآیندبازنگريدرقانوناساسیتصویبنشدهبودوتنهادرشور

به بازنگري، مسأله توافقیمربوطبه بازنگري فرآیند مراحل از برخی زمینه صورتكلیدر

ترآنکه،درمحورهاياصلیمدنظركمیسیونبازنگريكهدرشوراجمالیحاصلشدهبود.مهم

ايتحتمطرحشدهبودنیزمرحله991اصل«9»اولمذاكراتبازنگريوقبلازتصویببند

همه فرمان پیشپرسی)رأيعنوان پیشگیري( تنها ارتباط، این در و بود بینیمقامبینینشده

محورهايمبتکرتجدیدنظردرقانوناساسیكهدرواقعآغازگرفرآیندبازنگريبوده،درزمره

نظراعضايآنشورابودهاست.لذا،روشناستبرخالفمدنظركمیسیونمزبورومورداتفاق

سپردننظردرزمینهمخبركمیسیونرهبريكهگویايآناستكهنوعیاتفاقجملهدراولیهتبا

همه فرمان )رأيصالحیتصدور مسألهپرسی در وجودگیري( رهبري مقام براي بازنگري

داشته،اساساًدراینزمینههیچمطلبیمطرحنشدهبود؛چهرسدبهاینکهدرآنخصوصاتفاق

و نیز عبارتمخبرنظر از منطقی و صحیح برداشتی انجام جهت بنابراین، باشد. داشته جود

پرسیصدورفرمانهمه»كمیسیونرهبريمبنیبراینکهمنظورآنكمیسیونازاصطالح چه«

هاپرداخت.بوده،الزماستتاازتبادراولیهایناصطالحعدولكردوبهفهممرادآن

بایست یبهایننکتهتوجهكردكهدرجریاناصالحقانوناساسیدربدینمنظورمقدمتاً

پیش9961سال عدم به توجه با بازنگريدر، شیوه تعیینقواعدوضوابطمربوطبه بینیو

اساسیمصوب از9991قانون اساسی قانون در تجدیدنظر )امکان بدان اشاره طرفی، از و

اصولطریقبرگزاريهمه 999پرسیدر فرآینداصالح9991انوناساسیق992و عمالً ،)

آغازشد.لذا،ممکناستاینفرمانحضرتامام)ره(قانوناساسیازطریقفرمانامامخمینی

مهمیكهشناختهشدهباشد.نکته«پرسیفرمانهمه»عنواندرنزداعضايشورايبازنگريبه
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باشدایناستكهدرجریانمی اینادعا قانونپیشتواندمؤیديبر بینیروندبازنگريدر

 )بررسیاصل كمیسیون911اساسی مخبر از شده بیاناتذكر از قبل یكجلسه دقیقاً و )

 اعضايشورايبازنگريصراحتاً یکیاز فرمانهمه»رهبري، پرسیصدور گزارش« در كه

به رهبري صالحیتكمیسیون از یکی بعنوان را بود شده شناخته رهبري مقام منزلهههاي

جهتصدورفرمانشروعفرآیندبازنگريمعرفی)ره(شناساییاقدامعملیحضرتامامخمینی

دارند:كردهاست.دراینزمینهآقايموسويبیانمی

« دارداساسیقانوندرتغییراتییكاآلنكهايدفعههمینبهتوجهبادارماعتقادمن...

بهتبدیلبکنیم،اشنهاديراآنتوانیممیماكهشدامانججامعهدرخوبیرویهیك.افتدمی

دربیشترمردموملتكلكهشدخواهدباعثطبیعتاًوبکنیماشپختهكمییكبکنیم،اصل

بگیرندقرارتغییراینپشت مسألهرهبريوخواستندرهبريازمجلسنمایندگانعاديبطور.

پنجمبنددركردند،توزیعرارهبريوظایفاآلنكهدیدممن.فرمودندطرحرااساسیقانون

درولیباشیمداشتهبایدیقیناًرااینمااندگذاشتهراپرسیهمهفرمانمسألهآن[مصوبسومبند]

9...«دارداشکالچهامرمقدمات

ایشانبههمچنانكهصراحتاینعبارتمی ازاصطالحرساند، صورتمشخصمنظور

بدینراناظربرشناساییاقدامعملیحضرتاماممدنظرداشته«سیپرفرمانهمه» اندونتیجتاً

اینموضوعاشارهداشته اندكهابتکارفرآیندبازنگريبایدازطریقفرمانمقامرهبريباشد.

مذاكراتنیزاینبرداشتایشانتوسطسایراعضايآنشورامورددرحالیاستكهدرادامه

نشدهوازسويدیگرسخنصریحدیگريكهمؤیدبرداشتخالفاینرویکرداشکالواقع

باشدتوسطدیگرانمطرحنشدهاست.البتهباتوجهبهادامهبیاناتایشان،برخیممکناست

پرسیدرعبارتباالنیز،هماناینشبههرامطرحكنندكهمنظورآقايموسويازفرمانهمه

دارندكه:كهایشاندرادامهبیانمیگیرياست؛چرافرمانرأي

راتغییراینتغییر،برايبرسدنتیجهبهدولتاگرفرضاًكهدارداشکالچهامرمقدماتدر...»

رهبريتأییدبهاحتیاجتازهمجلستأییدازبعدوآرادوسومبامجلسبهبدهدبکندالیحهبهتبدیل

اساسیقانونكهاستخوبكهمسألهاینبهرسیدجمعدرمجلسخودیاباشدداشتهاوفرمانو

                                                                                                                                                                                                     

.911جدوم،صهمان،كلقوانین،ادارهتندنویسی،اداره.9
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مسألهاینبازبشودمطرحطرحصورتبهآرادوسومبانباشدهمسادهاینکهبرايبکندتغییر

 9.....«بکندصادراوراپرسیهمهفرمانوبکندتأییدرهبريكهبشوداینبهموكول

شبههبه رد اینموضوعمنظور به توجه استهمانذكرشده متنآمده،الزم در كه طور

پیشنهادنمایندگانمجلسبهحضرتامام9961عملیاصالحقانوناساسیدرسالرویه با

بازنگريدر)ره(خمینی زمانیكهمخبركمیسیونمربوطبه آغازشدومبتنیبرهمانالگو،

د،محوراولمباحثپردازبهبیانمحورهاياصلیاصلمربوطهمی911جریانبررسیاصل

.بر«كند؟پیشنهادكسیچهوكنداعالمرا[بازنگريبهنیاز]اینكسیچه»هاایناستكهآن

ناظربهمراجعیبودهاستكهبتوانند ایناساس،یکیازموضوعاتمطرحدرآنجلسات،

پ در اینکه به توجه خصوصبا این در بدهند. رهبري مقام به را بازنگري یشنهادپیشنهاد

شناساییشده برايمجمعتشخیصمصلحتنظام تنها صالحیتپیشنهاد كمیسیونمربوطه،

بود،برخیازاعضايشورايبازنگري)ازجملهآقايموسوي(معتقدبودندكهبایدبهمراجع

دیگريهمچونمجلسودولتنیزاینصالحیترادادتابتوانندپیشنهادبازنگريرابهمقام

درصورتیرهبريبد فرمانهمههندتا مصلحتدیدند، به را ایشانآنپیشنهاد –پرسیكه

تشکیلشورايبازنگري مطلببیان-یعنیآغازفرآیندبازنگريو لذا، بدهند. بدانرا شده

بقیه نیستكه شورايمعنا مصوبه تأیید تشکیلشورايبازنگري، بازنگريهمچون فرآیند

طوركهدرعباراتپرسیمنتفیباشد؛بلکههمانوبرگزاريهمهبازنگريتوسطمقامرهبري

مرحله به ناظر ایشان سخن است، روشن بازنگريایشان فرآیند آغاز فرمان صدور از قبل

درخصوص ایشانپیشنهاداصالحاتیرا ادامهمطالب، در اتفاقاً رهبرياستو توسطمقام

می نظردهنتركیباعضايشورايبازنگريارائه از استكه اینقرائنگویايآن لذا، د.

مرحله وجود ارائهایشان، بازنگريو بررسیشوراي عنوان با مقاماي به شورا گزارشآن

گیريمفروضوموردتأییدخودایشانبودهوایشانتنهارهبريجهتتأییدوبرگزاريرأي

2دانستند.انجاماصالحاتیدرتركیبآنشوراراالزممی

برمطالبگفته اینکهدرسخنانهیچبنا عنایتبه با و یكازاعضايدیگرشورايشده
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ازاصطالح فرمانمرحله»بهمعناي991اصل«9»دربند«پرسیفرمانهمه»بازنگري،صراحتاً

رسدكهتنهافرضمنطقیبرايمفهوماصطالحگونهبهنظرمیاستفادهنشده،این«گیريرأي

در)ره(دربیاناتمخبركمیسیونرهبري،شناساییحکمامامخمینی«پرسیمانهمهصدورفر»

مبنیبرابتکاربازنگريبودهاستكهالبتهاینصالحیتصراحتاًتوسطكمیسیون9961سال

نیزشناساییشد.باپذیرشبرداشت911بازنگريدرقانوناساسیودرجریانتصویباصل

«9»نکهدرشوراولودومگزارشكمیسیونرهبريراجعبهبندفوق،روشناستعلتای

 بر991اصل مبتنی بند این موضوع كه بوده نکته این نشد، بیان مخالفتی موافقتیا هیچ

داشته اتفاقاند)فرمانآغازفرآیندهمهبرداشتیكهاعضايآنشورا مورد پرسیبازنگري(

نظريدیگريراجعبهبازنگريچنیناتفاقهیچزمینههابودهاست.درغیراینصورت،درآن

وجودنداشتهاست.


 *تحليل جمله دوم

،91دوممخبركمیسیونرهبريدراینزمینه،اصالحاصولعالوهبرنکاتفوق،درجمله

بینیصالحیتصدورفرمانبهتبعپیش9991اساسیمصوبسالقانون992وذیلاصل999

فهممنظورمخبركمیسیونرهبريازلزوممقامرهبريالزمدانستهشد.درراستايپرسیبرايهمه

توانددرجهتاثباتدرستیبرداشتفوقاثرگذارباشد،بایدبهكهمیاصالحاصولمذكور

اعضايشورايبازنگرياینموضوعبودهاستكههايتوجهنمودكهیکیازدغدغهایننکته

طریقاصالحاصل همه91از ذیلهمهبتوانند از اساسیرا قانون پرسیپرسیبازنگريدر

تقنینیخارجكنندتالزومیبهاخذموافقتاكثریتدوسومنمایندگانمجلسدراینموارد

شورايبازنگريبرایننکتهتأكیدشدكهرئیسنایبسخناننباشد.دراینخصوص،بنابر

بعد-،مصوباتآنشورا91ازنمایندگانمجلسمعتقدبودندكهبهاستناداطالقاصلتعدادي

تأییدمقامرهبري قبلاز اعضايبایستیبهتصویب-یا نمایندگانمجلسبرسندكه دوسوم

 شبهه این رفع مقام در بازنگري مخبر9اند.بودهشوراي منظور كه تصور برخالفاین لذا،

                                                                                                                                                                                                     

پرسیرابایدمجلسايدرمجلسهستخیلیازنمایندگانچنیننظریهدارندكههرگونههمهاستكهاآلننظریهاشکالاین».9
جهت...«شوراياسالمیبادوسومتصویبكند.ایننظریهوجوددارد.اوالًاینجاتصریحبشودكهاینمشمولآناصلنیست

 .9616ندنویسی،همان،جسوم،صكلقوانین،ادارهتمشاهدهایننظررك:اداره
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تبعسپردنصالحیتصدورفرمانهمه91لزوماصالحاصلكمیسیونرهبرياز پرسیبهبه

تالشجهتدرواقعرهبري،بهمعنايتسريدادنصالحیترهبريبراصلمزبوربودهاست؛

پرسیبازنگريدرراستايتأكیدبرایننکتهبودهاستكهبرايبرگزاريهمه91اصالحاصل

لسنیستومصوبهشورايبازنگريپسازتأییدمقامنیازيبهتصویبدوسومنمایندگانمج

همه به مستقیماً شد.رهبري خواهد گذارده به9پرسی نیز، راستا همین نشدندر ایجاد منظور

 عبارت اشتباه، تلقی »هرگونه اصل ذیل همه91رعایت مورد در قانون»پرسی در بازنگري

مدنظراعضايشورايبازنگريواشبههالحاقگردیدت911بهذیلاصل«الزمنیست«اساسی

 نمایندگانوقتمجلسرفعشود.

ازسويدیگر،بافرضعدمپذیرشمطلبفوق،اگرمنظورمخبركمیسیونرهبري،لزوم

فرمانهمهبینیصالحیتپیش زمینهپرسی)رأيصدور در پرسیتقنینیموضوعهمهگیري(

 عدم91اصل باشد، بوده رهبري مقام پذیرشبراي عدم بر مؤیدي مذكور اصل اصالح

تلقیمی اینزمینه اعتباردخالترهبريدر به فروضفوق هیچیكاز اینحال، با شود.

كنند.خدشهواردنمی«پرسیفرمانهمه»تحلیلارائهشدهدرخصوصمفهوماصطالح

دل992بررسیمشروحمذاكراتمربوطبهاصل یلمخبرنیزگویايآناستكهظاهراً

«9»بهتبعالحاقبند992و999كمیسیونرهبريجهتبیانلزومانجاماصالحاتدراصول

 اصل مقام991به تعیین با بازنگري، اعضايشوراي از برخی منظر از استكه بوده این ،

فرمانهمهرهبريبه صالحجهتصدور مقام دانستنعنوان دلیلیبرايممنوع دیگر پرسی،

 چراكه،تجدیدنظر است. نداشته دورانفترتریاستجمهوريوجود اساسیدر قانون در

باوجودتصریحقانوناساسی،دیگررئیس اصالحقانوناساسینقشیجمهوردرزمینهظاهراً

2مقامایشاندرغیاباواقدامبهصدورچنینفرمانیكند.نداشتهكهقائم

                                                                                                                                                                                                     

كلقوانین،ادارهتندنویسی،همان،جسوم،صصتوانبهسخنانآقايعمیدزنجانیرجوعشود:اداره.دراینزمینهمی9
9611-9611)

دارند:هادراینزمینهبیانمیخوئینیهمچنینآقايموسوي
درخواست»گویداشراتغییربدهیمدرآنجاییكهمییكجملهونهمراكنمحاالبرویمهماناصلپنجاهمنعرضمی»

تصویب به آرايعمومیباید به مراجعه بازنگريقانونالی« غیر آرايعمومیدر به درخواستمراجعه بگوییم. آخر
 .9611كلقوانین،ادارهتندنویسی،همان،جسوم،صجهتمشاهدهرك:اداره«.اساسی

دارندكه:گونهبیانمیبخشیازمشروحمذاكراتشورايبازنگريآقايامینیاین.دراینزمینه،در2
كننددرموضوعرهبريپرسیكهاینرااستثناءمیدراینمورداستثنائاتبرايتجدیدنظردرقانوناساسیویاامرهمه»...
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دكلیكمیسیونبررسیمسائلرهبريدرابتدايگررویکربنابرمطالبذكرشدهكهبیان

هايمقامرهبريوهمچنینرویکردكلیكمیسیونمربوطبهبازنگريجلساتبررسیصالحیت

درقانوناساسیبودهوبرخیازاعضايشورايبازنگرينیزدربررسیاصالحاتقانوناساسی

داشتهبدان تصریح میها دست به نتیجه این اند، كه ازآید بازنگري شوراي اعضاي هدف

9»بینیبندپیش شناسایییكصالحیتخاصوجدیدبرايمقامرهبرينبوده،991اصل« ،

بینیچنینبنديناظربرشناساییرسمیاقدامعملیامام)ره(مبنیبرصدورفرمانبلکهپیش

صیلبدانتصریحشدهتفبه911آغازفرآیندبازنگريدرقانوناساسیبودهكهالبتهدراصل

است.


 پرسي اساسي پرسي به ابتکار رهبر در همه . ساير قرائن مؤيد انحصار فرمان همه4

نتایجحاصل از سایرفارغ به توجه بررسیمشروحمذاكراتشورايبازنگري، از شده

توانددرجهتتأییدادعايذكرشدهمیقرائنمربوطه دراینراستا باشد. اینبایدبهراهگشا

 كه نمود توجه تاریخیاصالحاتنکته منظر از سال اساسیدر نیازهاي9961قانون مبتنیبر

موجبحکمامامهايزمانوبهايصورتگرفتكهبنابرضرورتشدهمشخصوحدودتعیین

اولانقالبوهايعملیدههایندرحالیاستكهنهدرضرورت9احصاءشدهبودند.)ره(خمینی

گیري(بهپرسی)رأيهیچتوجهیبهلزوممقیدشدنبرگزاريهمه)ره(رحکماولیهامامخمینینهد

تقنینیدرمسائلمهمنشدهبودوتنهاموضوع،پرسیهمهخصوصدرزمینهفرمانمقامرهبري،به

عنوانمرجعبینیاصلیراجعبهبازنگريدرقانوناساسیوشناساییمقامرهبريبهلزومپیش

موضوعفرمانهمه قانوناساسیسببشدتا بازنگريدر پرسیدرمذاكراتآنشورامبتکر

                                                                                                                                                                                                     

ا فکرشدهكهچوناز درختیاراترئیساینهردوازاختیاررهبرقراردادهشدهواینجا اما جمهوراستاستثناشده.
كلجهتمشاهدهرك:اداره.«كنددیگر...كهازرهبراگرباشدوجهیندارداستثناءبشود.خوبرهبراقدامنمیصورتی

 .9112قوانین،ادارهتندنویسی،همان،جدوم،ص

جمهوروقت:.نامهامامخمینی)ره(خطاببهرئیس9
تمركزدر-4تمركزدرمدیریتقوهقضاییه-9تمركزدرمدیریتقوهمجریه-2رهبرى-9سائلموردبحث:محدودهم»

-6تعدادنمایندگانمجلسشوراىاسالمى-9گانهدرآننظارتداشتهباشندمدیریتصداوسیمابهصورتیكهقواىسه
-1رتىكهقدرتىدرعرضقواىدیگرنباشدرهبرىبهصومجمعتشخیصمصلحتبراىحلمعضالتنظامومشورت

قابلمشاهدهدر:امامخمینی)ره(،«تغییرناممجلسشوراىملىبهمجلسشوراىاسالمی.-1راهبازنگرىبهقانوناساسى
  .964-969همان،صص
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والحاقبند991مطرحگردد.بااینمقدمه،بایدتالشكردتااصالحصورتگرفتهدراصل

فکرياعضايشورايبازنگريزمینهوپیش)ره(بهاصلمزبوررادرراستايحکمامامخمینی«9»

دواینگونهنتیجهگرفتكهوقتیدرمذاكراتشورايبازنگريتازمانتصویببندتفسیركر

گیري(ازطریقپرسی)رأيايمبنیبرلزومبرگزاريهمه،هیچتصریحیااشاره991اصل«9»

قرائنصریحیبرخالفآنوجوددارد،تحمیل صدورفرمانمقامرهبريوجودنداردواتفاقاً

بهاعضايشورايبازنگريدرزمانتصویببند«پرسیفرمانهمه»صطالحمفهومدیگريازا

قابلپذیرشنیست.991اصل«9»

رویه و پیشینه به عطفتوجه سال اساسیدر قانونیتصویبقانون كه9991عملیو

توانددراحتماالًدررونداصالحاتقانوناساسی،مدنظراعضايشورايبازنگريبودهنیزمی

پرسیقانونالیحهقانونیهمه(»9ماده)موجببه؛چراكهرسیدنبهایننتیجهمؤثرباشدجهت

ایران اسالمی جمهوري -9«اساسی صدور-21/1/9991مصوب شروعدستور»صالحیت

امرياجراییودرصالحیتوزارتكشورقرارگرفتهبودووتعیینتاریخاخذرأي،«پرسیهمه

اند.اينداشتهريدراینمرحلههیچمداخلهجهتمقامرهبازاین

درپیشینههمه تاریخی،عملی،قانونی،مذاكراتواینمطالبگویايآناستكهاساساً

 بند تصویب زمان تا 9»اسناد » هیچ991اصل به، نیاز از حاكی كه مطلبی یا سخن گونه

گونهبهمشاهدهنیست.لذا،اینگیري(باشد،قابلپرسی)رأيايتحتعنوانفرمانهمهمرحله

پرسیبودهاستورسدكهآنچهمدنظراعضايشورايبازنگريازمفهومفرمانهمهنظرمی

یكازاعضايهیچ991اصل«9»نظرحولآنموضوع،درجریانبررسیبندبااتکايبهاتفاق

پرسیبازنگريازفرآیندهمهاند،فرمانآغآنشورامخالفتیاموافقتیراجعبهآنارائهنداده

بودهكههمدرعملوهمدرمذاكراتمربوطبهمسألهبازنگريمورداتفاقاعضايآنشورا

بودهاست.

،صدورفرمانآغازفرآیند911عالوهبرقرائنفوق،باتوجهبهاینکهبرطبقصراحتاصل

يمقامرهبريدانستهشدهوبرهاصالحیتشورايبازنگريدرزمرهبازنگريوتأییدمصوبه

اساسقانون رااین اساسی قانون اصالحاتدر جهتاعمال در احتیاطاتالزم اساسی گذار
                                                                                                                                                                                                     

هايانتخاباتیاعالموزهپرسی،تاریخاخذرأيراتعیینوبهحـ....وزارتكشورضمنصدوردستورشروعهمه9.ماده9
خواهدكرد.



 331 پرسي گرايانه از صالحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه تفسيري قصد
 

عنوانگیريبرايمقامرهبريبهرأيبینیصدورفرمانآغازمرحلهبینیكردهاست؛پیشپیش

هايینیصالحیتبومعقولنیست.توضیحآنکه،پیشمنطقیوجهیكصالحیتمجزاداراي

پرسیجهتفرآیندهمهدرپیدریكموضوعوبرايیكمقام،منجربهتطویلبیمکرروپی

كند؛ضمناینکه،صالحیتاخیرازنظرسطحاهمیتخواهدشدوبهمبانیآنخدشهواردمی

بینیبهپیششأنبادوصالحیتدیگرمقامرهبريدراینزمینهنیستكهنیازواثرگذاريهم

گونهادعاكردكهاگرمبنايتواناینعنوانمتصديآنباشد.درتأییدنظرفوقمیمقامرهبريبه

مدنظراعضايشورايبازنگريازدخیلدانستنمقامرهبريدرفرآینداصالحقانوناساسیاین

ناشیازتغییرهايسیاسیسیاسیحفاظتكندوازاینطریقازایجادبحرانبودهكهازثباتنظام

منوطدانستنشروعفرآیندبازنگريوتأییدمصوبهشوراي9یااصالحقانوناساسیاجتنابكند،

می نظر اینچارچوبمنطقیبه رهبريدر مقام فرمان فرمانبازنگريبه صدور ولیکن، رسد.

درجهتيشورايبازنگريتوسطخودمقامرهبريگیري(پسازتأییدمصوبهپرسی)رأيهمه

شأنبادونقشدیگررهبريدراینفرآیندندارد.صیانتازثباتقانوناساسی،جایگاهیهم

گذاراساسیایناقتضادرپایاناشارهبهایننکتهالزماستكههرچندفرضحکمتقانون

«9»كهبنداختصاراكتفانماید،امابایدبهایننکتهتوجهكردراداردكهازتکراربپرهیزدوبه

تنهاصالحیتمقامرهبرينیستكهبهتکرارسایراصولقانوناساسیپرداختهاست؛991اصل

تکرار9912اصل«6»بند«ج»و«ب»،«الف»هايهايمقرردرجزءبلکهصالحیت نیزصراحتاً

اصول در مقرر 199احکام ،9914 استداللحسین9199و ایناساس، بر قانوناساسیاست.

                                                                                                                                                                                                     

)تهران:مؤسسهانتشاراتامیركبیر،اساسی(درآمديبرفقهسیاسی)مروريبركلیاتومبانیحقوق،عمیدزنجانیعباسعلی.9
.916(ص9919

...-991.اصل2
 -6بند عزلنصب قبولو الفاستعفايو بنگهبانشورايفقهاي-: جقضائیهقوهمقاملیترینعا-. سازمانرئیس-.

 ....ایراناسالمیجمهوريصداوسیماي

ها،ملیباآنشورايمجلسمصوباتمغایرتازنظرعدماساسیوقانوناسالمازاحکاممنظورپاسداريبه-19.اصل9
شود.میزیرتشکیلباتركیبنگهبانشوراينامبهشورایی

 ...-.باسترهبريبامقامعدهاینروز.انتخابومسائلزمانمقتضیاتبهوآگاهعادلنفرازفقهايشش-الف

هايقوهقضائیهدركلیهامورقضاییواداريواجراییمقامرهبريیكنفرمجتهدمنظورانجاممسئولیتبه-991.اصل4
نمایدكهعالیترینمقامیهتعیینمییعنوانرئیسقوهقضاسالبهامورقضائیومدیرومدبررابرايمدتپنجعادلوآگاهبه

 یهاست.یقوهقضا

 ...نصبوعزلرییسسازمانصداوسیمايجمهورياسالمیایرانبامقامرهبرياستو....-919.اصل9
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پرسینسبتبهصالحیتمقامرهبريدرخصوصهمه911مهرپوركهبهجهتتصریحاصل

پرسیتقنینیدانسته،محلخدشهاست.همچنین،راناظربرهمه991اصل«9»اساسی،شمولبند

9»استناداساتیديمانندفریدمحسنیبهاطالقعبارتبند تواندمنجربهنیزنمی991اصل«

پرسیتقنینیشود؛چراكهمبتنیبرقواعدعلمحیتمقامرهبرينسبتبههمهشمولاینصال

منظوراستفادهازاطالقوحداقلبایستیبه9اصول،استنادبهاطالقكالمنیزنیازمندقرینهاست

توجهنمود.برایناساس،وقتیدرمشروحمذاكراتقانوناساسی«مقدماتحکمت»كالمبه

توانكماكانبهاطالقكالماستنادكرد.فیكاستداللوجوددارد،نمیخاصبرخالقرینه

درمقامبیانچنینمنظوريگذارقانونتنهانهایندرحالیاستكهدرموضوعموردبررسی،

هايمختلفیدالبرتقییدبندمزبوروجودداردكهاستنادبهاطالقراناموجه،بلکهقرینه2نبوده

مهممی همهسازد. در آنکه، اصطالحتحلیلتر از اولیه متبادر مفهوم به فرمان»هايمذكور

اكتفاشدهكهنادرستیآندراینپژوهشاثباتشد.«پرسیهمه


 گيري نتيجه

باتوجهبهابهاماتموجوددرخصوصماهیتوحدودصالحیتمقامرهبريدرصدور

نصقانونیانظرتفسیريشوراينگهباندر(وخأل991اصل9پرسی)موضوعبندفرمانهمه

كنندگانقانوناساسیازالحاقصالحیتاینزمینه،دراینپژوهشتالششدتاهدفتدوین

صالحیت به مبتنیبرمزبور اساسیتبیینشود. بازنگريقانون جریان در رهبري، هايمقام

مشروحمذاكراتشورايبازنگريایبررسی از بهدستهايصورتگرفته، آمدكهنگونه

بینیصالحیتجدیديبراي،پیش991بهاصل«9»ظاهراًهدفاعضايآنشوراازالحاقبند

منظورصدوربه)ره(مقامرهبرينبودهوآنهابهدنبالشناساییرسمیاقدامحضرتامامخمینی

بريدرصدراصلآنکه،بهاینصالحیتمقامرهاند.حالفرمانآغازفرآیندبازنگريبوده

شدهاست.قانوناساسینیزتصریح911

                                                                                                                                                                                                     

 .241ه.ق(ص9411البیت،آلاالصول)قم:طبعحسینآخوندخراسانى،كفایهبن.محمدكاظم9

بر2 «اثباتدرمقامبیانبودن».عالوه فرضممکنبودناطالقوتقییددرهرمورد»، متصلهیامنفصلهعدموجودقرینه»و«
،جلدلفقهاصولاشوندرك:شیخمحمدرضامظفر،نیزازجملهمقدماتحکمتمحسوبمی«كنندهبهتقییددركالمداللت

.919-914ه.ق(صص9916اول،چاپدوم)نجف:انتشاراتجهان،
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ايتحتشناساییواشارهدرمذاكراتبهمرحلهدرتأییدادعايفوق،قراینیهمچونعدم

،توجهبه991اصل9گیري(تازمانتصویببندپرسی)رأيصدورفرمانهمهعنوانمرحله

بینیچنینصالحیتیدرقوانینمربوطهعدمپیشتاریخیوقانونیاینموضوعواثباتپیشینه

پیش جهت منطقی مبناي و ضرورت وجود عدم همچنین، فرمانو صالحیتصدور بینی

خألپرسی)رأيهمه وجود به توجه با كه همگیعواملیهستند رهبري، برايمقام گیري(

 بند در صالحیتمقرر تفسیر زمینه، این 9قانونیدر 991اصل اینکه تکراربه به بند این

كنند.پرداختهراتوجیهمی911صالحیتمصرحدرصدراصل

تدوین مراد پذیرشاینمطلبكه با اصطالحبنابراین، فرمان»كنندگانقانوناساسیاز

«پرسیهمه پرسیفرمانآغازفرآیندهمه»، » نه و بدون«گیريرأيفرمانآغازمرحله»بوده ،

تواندریافتكهبهحمذاكراتوتنهابااستفادهازنصقانوناساسیمینیازبهاستنادبهمشرو

،«فرمان»شودونهآغازمی«درخواست»با91پرسیتقنینیبهصراحتاصلجهتاینکههمه

علی بند 9»االصول » همه991اصل مشروحاز در اینکه ضمن انصرافدارد. تقنینی پرسی

قرین هیچ بازنگري شوراي ازهمذاكرات دسته این به صالحیت این تسري بر مبنی اي

چنینپرسیهمه نیز نگهبان شوراي تفسیري نظرات و مربوطه قانون در و ندارد وجود ها

صالحیتیبرايمقامرهبريدرنظرگرفتهنشدهاست.

شودكهباتوجهبهابهاماتموجوددرخصوصمفهوموحدودشمولدرپایانپیشنهادمی

 9»بند ا« به991صل مزبور بند اساسی، اصالحاتآتیقانون در چراكه، كلیحذفشود؛

درشرایط911اشارهبهاینصالحیتمقامرهبريدرصدراصل قانوناساسیكافیاست.

تعیینتکلیفاینموضوعدرقانونموجودنیزارائه نظرتفسیريازسويشوراينگهبانیا

اشدوابهاماتموجوددراینزمینهرارفعنماید.تواندوافیبهمقصودبعاديمی
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