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چکیده
اصطالح «حل معضالت نظام» در بند  8اصل  111نانون اااای ب عنوان یکی از یفایف ی
اختیارات رهبری ب کار رفت اات .ابهاماتی در خصوص این بند یجود دارد ،مانند مرجع ی
مالک اعالم ی تشخیص معضل ی همچنین مرجع نهایی ارائ ی راهحل برای معضل ک در این
مقال  ،با ریشی توصی ی -تحلیلی تالش شده تا ب این سراشها سااخ داده شود .در این زمین
با دنت در مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای آشکار میشود ک هر معضلی ک
از طرق عادی نتوان آن را حل کرد ،تواط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل
میشود .همچنین مطابق با آییننام ی داخلی مجمع ی ریی ی عملی آن ،رهبری سس از اعالم
موضوعی تواط مقامات اجرایی ی ایاای کشور ،چنانچ موضوعی را معضل تشخیص دهد،
ب مجمع ارجاع میدهد؛ ازاینری مجمع نمیتواند مستقیماً در امری ب عنوان حل معضل یرید
داشت باشد ،مگر اینک رهبر ب آن ارجاع داده باشد .آییننام ی داخلی مجمع ،مجمع را در حل
معضالت ب عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر نلمداد میکند .همچنین از ریی ی عملی
ب نظر میراد ک رهبری با توج ب طریقی ک مجمع فراریی ایشان نرار میدهد ،عمل
میکند؛ هرچند ممکن اات در مواردی طریق ارائ شده را مقید ی مشریط اازد.
واژگان کلیدی :اختیارات رهبری ،اصل  111نانون اااای ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،معضالت نظام.
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مقدمه
براااس اصل حاکمیت نانون ،نانون اااای یفایف ی اختیارات حکومت را در بخشهای
مختلف ب نحو منطقی توزیع کرده ،ب طوریک هیچ امری از امور جامع بالتکلیف نمیماند ی
نوای حکومتی براااس ضوابط مشخصی ،همچنان ک در اصل  27نانون اااای نیز تأکید شده
اات ،اعمال میشوند (هاشمی .)746 :1972 ،لکن باید توج داشت ک در برخی موارد نظام
ایاای کشور دچار چالشهایی سیشبینینشده ی یضعیتهای بحرانی ی غیرطبیعی ی نیز
گرههای کور نانونی ی اجرایی میشود ک ریند طبیعی امور ی نظم جامع را با مشکل مواج
میاازند ی حلیفصل آنها از طرق عادی امکانسذیر نیست (رجائی .)44 :1981 ،در چنین
مواردی انتظار میرید ک برای ح ظ نظام ایاای کشور ی جلوگیری از بریز اختالل در امور،
راهحلی برای معضالت نظام جستیجو شود .در این زمین در اصل  16نانون اااای فرانس
چنین اختیاری برای رئیسجمهور در نظر گرفت شده ک اگر نهادهای جمهوری ،ااتقالل ملی،
تمامیت ارضی ی اجرای تعهدات بینالمللی را در معرض مخاطره ی ریند عادی نوای حاکم را
مختل دید ،تصمیمات مقتضی را سس از مشورت با برخی مقامات عالی ی کشور اتخاذ کند
(مهرسور .)276 :1934 ،در کشور ما نیز ،با توج ب تجربیات دهاال ی کشور سس از سیریزی
انقالب ،در بازنگری نانون اااای ،در بند  8اصل  111نانون اااای« ،حل معضالت نظام ک
از طرق عادی نابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» در یفایف ی اختیارات
رهبری مقرر شده اات.
آنچ در این بند از اصل  111نانون اااای محل تأمل جدی ب نظر میراد ،م هوم ی
مصداق معضلی اات ک از طرق عادی نابل حل نباشد .ب نظر میراد ک نانون اااای مرجع
تشخیص این مسئل را ک امری ب عنوان معضل ب شمار میآید ب گون ای ک از طرق عادی نابل
حل نباشد ،شخص رهبری دانست اات .همچنین چگونگی حل معضل را بر عهدهی شخص
رهبری نرار داده اات ک البت از طریق مجمع صورت میگیرد؛ اگرچ ابهاماتی در این زمین
یجود دارد .در مورد اخیر نکت ی حائز توج اینک در نانون اااای برخالف بند  1اصل 111
ک ب تعیین ایااتهای کلی نظام سس از مشورت با مجمع ب عنوان یکی از یفایف ی
اختیارات رهبری تصریح شده ،در بند  8اصل  ،111نانونگذار از عبارت «از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام» اات اده کرده اات ک میتواند افادهی بار معنایی مت ایتی را بکند.
ازاینری یاکایی نظام حقونی حاکم بر حل معضالت نظام ،در نظم اااای کشور اهمیت دارد.
با این توصیف ،این مقال در نظر دارد تا با تأملی در نظم حقوق اااای ایران ب این سراشها
سااخ دهد ک ایالً ،آیا میتوان مالک ی ضابط ی خاصی را در تشخیص یک امر ب عنوان
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«معضل» غیرنابل حلِ از طرق عادی در موارد ارجاعشده از اوی رهبری شنااایی کرد؟ ثانیاً،
آیا رهبری ملزم ب سذیرش طریق ی ارائ شده تواط مجمع برای حل معضالت اات یا اینک
مجمع ب عنوان طریق حل معضل ،مرجعی تعیینکننده نیست ی صرفاً نقش مشورتی دارد؟ برای
جستیجوی سااخ این سراشها ،ب ریشی توصی ی-تحلیلی ی با تکی بر مقررات موجود ی
ریی ی عملی رهبری ی مجمع ،مرجع اعالم ی تشخیص معضل )1(،معیارهای اعالم ی تشخیص
معضل ( )2ی مرجع ارائ ی راهحل معضل ( )9ب ترتیب بررای میشوند.

 .1مرجع اعالم و تشخیص معضل
بسیاری از مشکالتی ک در نظام ایاای حادث میشوند ،در حد اختالف بین نوا هستند ک
موضوع بند  7اصل  111نانون اااای نرار گرفت اات ی برخی مشکالت هم هرچند سیچیده
ب نظر میراند ،راهحل آن را میتوان در نانون اااای یا فرایندهای ایاای ی حقونی کشور
یافت .ازاینری تشخیص اینک چ امری را میتوان معضل نلمداد کرد ،اهمیت زیادی دارد ی
اینک چ مراجعی میتوانند بریز یک معضل در نظام را شنااایی ی اعالم کنند ،موضوع مهمی
اات .ازاینری در ادام ب ترتیب ب موضوع مرجع اعالم ی تشخیص معضل سرداخت میشود.

 .1-1مرجع اعالم معضل
در ایلین آییننام ی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  1966/11/24ی  1966/12/4این
مجمع ک ب تأیید امام رایده بود ،صرفاً براااس ذیل مادهی  11این آییننام ک حسب نظر امام
درج شده بود ،مقرر شده بود ک مجمع میتواند در «موضوعات ی مسائل مهم » با موافقت اکثریت
اعضای حاضر در مجمع تصمیمگیری کند (مهرسور ،)264 :1934 ،یلی در خصوص اینک چ
کسانی میتوانند این موضوعات ی مسائل مهم را اعالم کنند ،اکوت کرده بود؛ لکن اینگون
بود ک اغلب نهادها ی مقاماتی ک موضوع مربوط ب آنها بود ،با نام نگاری ب امام خمینی اعالم
معضل میکردند .ب طور مثال ،مدیرکل ینت اتاد مبارزه با مواد مخدر طی گزارشی جامع ی کامل
از یضعیت موجود در شرق کشور ی اعتیاد در شهرها ب امام ،این موضوع را ب عنوان «معضل»
اعالم کردند (ن.ک http://www.farhangnews.ir/content/130464 :مصاحب با اردار مهدی ابویی) ی
در این موارد مجمع حسب ارجاع امام مبادرت ب یضع نانون میکرد .بعدها در تاریخ
 1967/11/8امام اختیار نانونگذاری را ک ب تعبیر امام ،ب انتضای «مصلحت نظام ی ااالم» برای
باز کردن اریع «گرههای کور نانونی» بوده ،از مجمع الب کرده ی صالحیت مجمع را ب رایدگی
ب موارد اختالف بین مجلس ی شورای نگهبان محدید کردند (مهرسور 92 :1971 ،ی .)41-41
لکن حل معضالت نظام در مواردی ک از طرق عادی حلشدنی نیست ،در بازنگری نانون
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اااای در ذیل یفایف ی اختیارات رهبری در اصل  111گنجانده شد با این نید ک «از طریق
مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت سذیرد .با یجود این ،در ایلین آییننام ی مصوب
مجمع سس از بازنگری نانون اااای ک در  68/8/2ب تصویب مجمع ی در  68/3/21ب تأیید
رهبری راید ،همچنان اشارهای ب مرجع اعالم معضل صورت نگرفت .اما در بازنگری
آییننام ی داخلی مجمع در  1976/8/9ک ب تأیید مقام رهبری نیز راید ،در فرازی از بند «ب»
مادهی  27مقرر شد« :در مورد معضل ک از اوی مقام معظم رهبری ارجاع میشود ،سس از
طرح ی توضیح مسئل  ،یزیر یا رئیس داتگاه مربوط ک معضل را مطرح کرده اات ،توضیح
خواهد داد .»...از مادهی مذکور چنین اات اده میشود ک مرجع اعالم معضل ،یزیر یا رئیس
داتگاه مرتبط با موضوع معضل اات .همچنان ک در اردیبهشتماه  1987یزیر ینت کشور با
اشاره ب برخی از موارد مبهم ی مشکلآفرین در نانون انتخابات ی چرخ ی اجرایی آن ،نام ای
خطاب ب رهبری نوشت ی درخواات کرد ک موضوع ب عنوان یک «معضل» در مجمع بررای
شود ی راهکارهایی برای آن اندیشیده شود (شریعتمداری .)2 :1988 ،با این حال ،از ریی ی
عملی چنین برمیآید ک رؤاای نوا نیز در مقاطعی ب اعالم معضل سرداخت اند ی حسب ارجاع
مقام رهبری ،مجمع در خصوص این موارد بررای ی اعالمنظر کرده اات .ب طور مثال ،معضل
ناشی از «مادهی  212الیح ی برنام ی چهارم تواع » ک در ادام ب آن بیشتر اشاره خواهد
شد ،تواط رئیس ینت مجلس شورای ااالمی ب مقام رهبری اعالم شده اات .همچنین در
معضل کی یت انتخاب رئیس بانک مرکزی ،رئیسجمهور ینت ب مقام رهبری نام ای نوشتند ی
در نتیج  ،رهبری هم این موضوع را ب عنوان معضل ب مجمع ارجاع دادند (جوادی:1983 ،
931؛ رضاییزاده ،نیکونهاد ی آئین نگینی.)126 :1932 ،

 .2-1مرجع تشخیص معضل
نکت ای ک در خصوص بند  8اصل  111نانون اااای نابل تأمل ب نظر میراد ،این اات
ک آیا هر موضوعی ک ب عنوان معضل از اوی رهبری ب مجمع ارجاع میشود ،اااااً باید
ب عنوان معضل حلنشدنی از طرق عادی تلقی شده ی راهحل ااتثنایی برای آن تواط مجمع
ارائ شود یا اینک مجمع از این صالحیت برخوردار اات ک ابتدا موضوع را از حیث معضل
بودن آن ی حلنشدنی بودن آن از طرق عادی بررای کند ی چنانچ شرایط مذکور را تشخیص
داد ،مراتب را حسب بند  8اصل  111سیگیری کند؛ با این توضیح ،در ادام ب نقش ی جایگاه
مقام رهبری ی مجمع در تشخیص معضل میسردازیم.
براااس تئوری یالیت فقی ی نقش ایشان در تدبیر ی مصلحتاندیشی مبتنی بر ح ظ نظام
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ااالمی ی ااتقرار نظم ی صلح ی ثبات در جامع (خسریی ،)131 :1939 ،ب نظر میراد ک
مرجع تشخیص معضل ی حل آن در موانعی ک از راه نانونی امکان عمل نباشد یا اضطرار،
ضریرت ی فوریت ایجاب کند ،مقام رهبری اات (نج یاا اد ی محسنی .)111 :1981 ،این
موضوع با توج ب جایگاهی ک طبق اصل  27نانون اااای مقام رهبری در رابط با نوای
ا گان از آن برخوردار اات ی براااس آن ،نوا باید زیر نظر یالیت مطلق ی امر ی امامت یی
اعمال شوند ،موضوعیت بیشتری مییابد.
در زمان رهبری امام ،تشخیص معضل تواط ایشان صورت میگرفت؛ چنانچ سس از
نام ی مدیرکل ینت اتاد مبارزه با مواد مخدر ب امام ،ایشان حل معضل را ب مجمع یاگذار
کر دند .معضالت اااای در کشور ک از همان ابتدا مشخص بود رفع آن از مجاری متعارف
نانونی امکانسذیر نیست ،با نظر موافق امام ب مجمع اپرده میشد (جوادی .)992 :1983 ،در
شورای بازنگری نانون اااای نیز ،تشخیص معضل بر عهدهی رهبری نلمداد شده ی افهار
شده اات« :حل معضالت نظام در مواردی ک مقام رهبری ارجاع میدهد این ب عهدهی
مجمع تشخیص مصلحت اات؛ یعنی رهبر سیشنهاد میدهد ،رهبر معضل را تشخیص میدهد
ی سیشنهادش را میدهد ب مجمع تشخیص مصلحت»(شورای بازنگری نانون اااای،1963 ،
ج )1649 :2همچنین افهار شده اات ک «این معضالت را رهبری ارجاع میدهد یعنی ار
خود نمیتواند شورای تشخیص مصلحت ،معضالت کشور را بیاید حل بکند» (صورت
مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ،1963 ،ج .)1649 :2در یانع مجمع هنگامی
در بحث معضالت یارد میشود ک معضل از اوی رهبری تشخیص داده شده باشد .اگر
رهبری تشخیص دادند ک موضوعی ب عنوان معضل برای کشور مطرح اات ی ب راهکارهای
مصلحتی احتیاج دارد میتوانند داتور دهند ک این موضوع ب عنوان یک معضل در داتور کار
مجمع نرار گیرد (جع ری.)193-198 :1981 ،
با این حال ،هرچند از فحوای مذاکرات شورای بازنگری چنین برمیآید ک تشخیص معضل
بر عهدهی رهبری نلمداد شده ،نظر دیگری مبنی بر امکان تشخیص معضل تواط مجمع نیز
مطرح شده اات ،ب گون ای ک تصویب «نانون تشکیل محکم ی عالی انتظامی نضات» ی «نانون
تخل ات ،جرائم ی مجازاتهای مربوط ب ااناد اجلی ی شناانام » را ک بدین ارجاع مشخصی
از اوی رهبری بودهاند ،ابب تقویت این نظر نلمداد کردهاند (ااکت .)972 :1987 ،لکن در این
زمین آنچ از عبارت صدر مادهی  26آییننام ی داخلی مجمع مصوب ( 1976در خصوص
معضالت نظام ی اایر اموری ک از طرف مقام معظم رهبری ب مجمع ارجاع میشود) ی
همچنین صدر بند «ب» مادهی  27این آییننام (در مورد معضل ک از اوی مقام معظم رهبری
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ارجاع میشود) برمیآید ،این اات ک تشخیص معضل ی ارجاع آن حسب نظر رهبری اات ی
مجمع خود در مقام این نخواهد بود ک موضوع را رأااً بررای کند ی حتی حلنشدنی بودن یا
نبودن معضل را تشخیص دهد .در اینجا نباید این مهم را از یاد برد ک در مواردی مقام
رهبری ،با یجود ارجاع ابتدایی موضوع ب عنوان معضل ب مجمع ،با توج ب اینک یجود
راههای نانونی برای حل معضل از اوی مجمع مورد ادعا نرار گرفت ،اات اده از راههای
نانونی را در ایلویت کار مجمع نرار دادهاند؛ همچنان ک در جریان بریز معضل مادهی 212
الیح ی برنام ی چهارم تواع  ،سیری ابالغی ی مورخ  1989/7/1رئیس دفتر مقام رهبری مبنی
بر داتور معظمل ب طرح ی بررای موضوع ب عنوان معضل برابر نظر رئیس مجلس شورای
ااالمی در مجمع ،در ابالغی ی مورخ  ،1989/7/3خطاب ب رئیس مجمع تأکید شده اات،
«شنیده شد ک راه نانونی برای طرح ی حل این مسئل در مجمع تشخیص مصلحت نظام یجود
دارد .شایست اات ابتدائاً از آن راه نانونی ک معضل را موضوعاً منت ی میکند اات اده فرمایید.
در غیر این صورت ،ابالغ نبلی ب نوت خود بانی اات» (جوادی.)931 :1983 ،
در ادام این اؤال سیش میآید ک از ریی ی مقام رهبری در تشخیص ی ارجاع برخی
مسائل ب عنوان معضل ب مجمع چ معیارهایی را ب عنوان معیارهای شنااایی ی اعالم این
مسائل ب عنوان معضل میتوان ااتخراج کرد؟

 .2معیارهای اعالم و تشخیص معضل
در االهای ابتدایی شکلگیری مجمع ،مسائلی ک ب عنوان معضل مطرح شدهاند ،معضالتی
بودهاند ک شرایط حاکم بر آن زمان مانند نوسا بودن انقالب ،عدم ت اایر دنیق ی یضعیت
جنگ ،در ارجاع آنها ب عنوان معضل بیتأثیر نبوده (مهرسور ی مالیری ،)24 :1981 ،همچنان
ک معضالتی همانند تعزیرات حکومتی در این فضا ارجاع شده اات .توضیح اینک در
 1966/12/91برای جلوگیری از ینوع تخل ات انتصادی ،سس از کسب تکلیف نخستیزیر
ینت از محضر امام برای اجازهی نیمتگذاری کاالها از طرف دیلت ی نیز مبارزه با
گران ریشی ،ب دیلت چنین اجازهای با این نید داده شد ک «در مصادیق با نظر ی مشورت
اکثریت رؤاای نوای ا گان الزم اات عمل شود» (خمینی مواوی ،1983 ،ج  ،)262 :21اما
با تشکیل مجمع ،در  ،1967/16/19امام ،طی نام ای خطاب ب رئیس ینت مجمع ،اختیار
تعزیرات حکومتی را با این توضیح ک «بحمداهلل تعالی کار جنگ بدین جا رایده» ،از دیلت
الب کردند ی ابراز داشتند ک «حدید تعزیرات ،چ شرعی ی چ حکومتی ،حق فقهای
جامعالشرایط اات؛ یلی برای جلوگیری از فساد ،الزم اات مجمع تشخیص مصلحت،
تشخیص مصالح را در اجرا ی عدم اجرا داده ،ی ب نحوی ک مصلحت را تشخیص میدهند
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عمل کنند» (خمینی مواوی ،1983 ،ج  .)118 :21ازاینری مالک در اعالم ی تشخیص معضل
در االهای ابتدایی ،خریج کشور از بحران ب دلیل جو حاکم بر آن زمان ،تسهیل در انجام
یفایف نانونی ی رایدن ب مقاصد مورد نظر داتگاه درخوااتکننده بوده اات .در این میان،
چ بسا موضوعی تحت عنوان معضل در مجمع تصویب میشود ی حال آنک اصالً معنای
معضل را متبادر ب ذهن نمیکند (نلیخانی .)72 :1986 ،اما با بازنگری نانون اااای این اؤال
بار دیگر مطرح شد ک مالک در اعالم ی تشخیص موضوعی ب عنوان معضل چیست؟ در این
زمین آییننام ی داخلی مجمع ااکت اات ی ازاینری باید ب اراغ ریی ی عملی در خصوص
مالکهای تشخیص ی اعالم معضل رفت .بر این اااس ،برخی موجبات شاخص ک از ریی ی
عملی رهبری در تشخیص موضوعی ب عنوان معضل نابل اتخاذ اات ،ب شرح زیر اات:

 .1-2ناکارامدی راههای قانونی در حل اختالفات قوا
ب موجب بند  7اصل  111نانون اااای «حل اختالف ی تنظیم ریابط نوای ا گان » از جمل
یفایف ی اختیارات مقام رهبری اات .یاگذاری چنین شأنی ب مقام رهبری اااااً ب یااط ی
جایگاه یاالیی اات ک ب عنوان یالیت مطلق ی امر ی امامت امت ب موجب اصل  27نانون
اااای از آن برخوردارند ی براااس آن ،نوای حاکم در جمهوری ااالمی باید زیر نظر ایشان
اعمال شوند .ازاینری اختالفاتی ک در حد ناهماهنگی یا فقدان برداشت مشترک از یک نص
نانونی ک از طرنی مانند ت سیر حلشدنی نیستند یا حدید صالحیت یک نوه ممکن اات بریز
یابند ی با اعمال کارییژهی تنظیم ریابط نابل رفع هستند (غمامی ی خلف رضایی ،)64 :1932 ،ی
ب عبارتی ،اختالفاتی ک بین نوای ا گان بریز مییابند ی خااتگاه حقونی ی ایاای دارند ،اما
حکم نانونی مشخصی ندارند (گرجی ی رضایی ،)124 :1939 ،در چارچوب بند  7اصل 111
نانون اااای تواط مقام رهبری حلیفصل میشوند .در خصوص این اختالفات مقام رهبری
نمیتواند خارج از اازیکار نانونی مشخص برای حل اختالف ی تنظیم ریابط نوا عمل کند ی در
رااتای اجرای کامل نانون اااای اندام میکند (گرجی ی رضایی .)124 :1939 ،اما چنانچ
اختالف بین نوا در اطحی تنشزا شکل گیرد ک کارکرد منظم ی عادی نوا ی ارائ ی خدمات
عمومی ب شهریندان را مختل اازد ی این اختالف از طریق اازیکارهای عادی ی نانونی نابل
حلیفصل نباشد (غمامی ی خلف رضایی )64 :1932 ،یا آنک حل آنها بر مبنای اازیکارهای
نانونی ب مصلحت نباشد ی اضطرار ارائ ی راهحل فوقالعادهای را توجی کند ،موضوع ذیل بند 8
اصل  111نرار میگیرد (گرجی ی رضایی.)124 :1939 ،
نمون ای از حالت اخیر را در ابالغی ی مورخ  1981/2/14مقام رهبری خطاب ب رئیس
ینت مجمع مشاهده میشود ک در آن اشاره شده اات« :با توج ب اینک مجلس محترم
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شورای ااالمی ی نوهی محترم نضایی نتوانست اند در مورد انتخاب دی ن ر عضو حقوندان
شورای نگهبان ب توافق الزم دات یابند ،ی این ممکن اات موجب تأخیر در مراام تحلیف
رئیسجمهور گردد» (جوادی ،)986 :1983 ،موضوع در چارچوب بند  8اصل  111در مجمع
بررای شود ی نظر مشورتی مجمع برای تصمیمگیری نهایی در اختیار مقام رهبری نرار گیرد.
توضیح اینک در تاریخ  1981/2/19در جریان انتخاب ا عضو حقوندان شورای نگهبان ،سس
از انتخاب یکی از شش حقوندان معرفیشده تواط رئیس نوهی نضایی  ،دی عضو دیگر با
یجود رأیگیری مجدد در نوبت عصر جلس ی علنی مجلس موفق ب کسب اکثریت الزم از
مجلس نشدند .برداشت نمایندگان مجلس از بند  2اصل  31نانون اااای ی ت سیر شمارهی
 81 /21 /1682مورخ  1981/4/11شورای نگهبان از اصل مذکور این بوده ک هرچند مجلس
باید از بین افرادی ک رئیس نوهی نضایی معرفی میکند ،تعداد الزم را انتخاب کند ،اما هیچ
صراحتی در مقررات مذکور مبنی بر اینک مجلس باید از بین همان افرادی ک در بار نخست از
اوی رئیس نوهی نضایی معرفی میشوند ،اعضای حقوندان شورای نگهبان را انتخاب کند،
یجود ندارد ی تأکید مادهی  113آییننام ی داخلی ینت مجلس بر اخذ اکثریت مطلق آرای
نمایندگان ب منظور تعیین اعضای حقوندان شورای نگهبان نیز مؤید این مطلب اات ک نظر
نانونگذار این نبوده اات ک این انتخاب حتماً تکمرحل ای باشد یا معرفی حقوندانان،
تکمرحل ای باشد؛ چراک در این صورت نانونگذار بیان میکرد ک رأیگیری برای انتخاب
حقوندانان باید در مرحل ی دیم بر مبنای اکثریت نسبی باشد ،ازاینری ینتی نانونگذار در این
زمین ااکت اات ،بیانگر این مطلب اات ک رئیس نوهی نضایی باید تا زمانیک آنچ مدنظر
نمایندگان مجلس اات حاصل نشد ،ب دفعات حقوندانان سیشنهادی خود را معرفی کند .اما این
اختالف در حالی بود ک مراام تحلیف رئیسجمهور جدید باید براااس برنام ریزی نبلی در
 1981/2/14برگزار میشد ی حال آنک هنوز ترکیب اعضای شورای نگهبان کامل نشده بود ی
طبق صدر اصل  121نانون اااای رئیسجمهور باید در مجلس شورای ااالمی در جلس ای با
حضور رئیس نوهی نضایی ی اعضای شورای نگهبان مراام تحلیف را ب جا میآیرد .این ابهام
ب طور جدی یجود داشت ک آیا نظر یاضعان نانون اااای حضور تمامی اعضای شورای
نگهبان اات یا آنک با حضور ده عضو شورای نگهبان در جلس ی تحلیف ،جلس رامیت
الزم را خواهد داشت؟ شورای نگهبان ،هرچند ا چهارم اعضای آن تعیین شده بود ،در
خصوص این مطلب ک آیا می تواند در چنین شرایطی نظر ت سیری برای رفع ابهام مذکور ارائ
کند ،نیز با ابهام مواج بوده ی در نتیج اختالف بین مجلس شورای ااالمی ی رئیس نوهی
نضایی در خصوص تعیین حقوندانان شورای نگهبان ب گون ای بوده اات ک باید برای آن
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تدبیری فوقالعاده اندیشیده میشد (ن.ک :مشریح مذاکرات مجلس شورای ااالمی ،دیرهی
ششم 14 ،19 ،ی  16مرداد  )1(.)1981ب این ترتیب مقام رهبری با ارجاع موضوع اختالف ب
مجمع ب عنوان معضلی ک از طرق عادی حلشدنی نیست ،درصدد رفع آن برمیآیند ک البت
با سیشنهاد مجمع مبنی بر مالک نرار گرفتن اکثریت نسبی آرای نمایندگان مجلس در مرحل ی
دیم از رأیگیری در خصوص انتخاب حقوندانان شورای نگهبان ی رامیت یافتن شورای
نگهبان با یجود اکثریت ا چهارم اعضا (جوادی )987 :1983 ،ی موافقت رهبری با
سیشنهادهای مذکور ،این معضل مرت ع شد.

 .2-2ناکارامدی راههای قانونی بهدلیل تأییدات احکام اولیهی شرعی
طبق اصل  4نانون اااای ،کلی ی نوانین ی مقررات باید براااس موازین شرعی باشد ی
تشخیص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان اات .در دیدگاه امام خمینی (ره) ،حکومت
ب معنای یالیت فقی از اهم احکام الهی اات ی بر جمیع احکام فرعی ی الهی تقدم دارد
(خمینی مواوی ،1971،ج .)171 :21ازاینری چنانچ مصلحت انتضا کند تدابیری را ک حتی
با احکام ایلی اازگاری ندارد ی فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با احکام ایلی ی شرع
تشخیص میدهند ،میتوان اتخاذ کرد .در این زمین اصل  112نانون اااای ک ب تشکیل
مجمع سرداخت اات نیز تصریح دارد ک اگر شورای نگهبان مصوب ی مجلس را خالف شرع
تشخیص دهد ی مجلس بر مصوب ی خود اصرار داشت باشد ،موضوع ب مجمع ارجاع میشود
ک در این صورت طبق نظر ت سیری شمارهی  4872مورخ  1972/4/21شورای نگهبان ،مجمع
ب لحاظ عنایین ثانوی تعیین تکلیف میکند ،البت در این خصوص خالف شرع عمل نشده
اات؛ چراک «منظور از«خالف موازین شرع» آن اات ک ن با احکام ایلی ی شرع اازگار
باشد ی ن با احکام عنایین ثانوی (مرکز تحقیقات شورای نگهبان )177 :1983 ،همچنین در
برخی موارد ممکن اات احکام ایلی ی شرعی موجباتی باشند ک تقییداتی را برای نظام
ااالمی شکل دهند ک حل آنها نیازمند اتخاذ تصمیماتی از اوی رهبری نظام در مقام حل
معضل باشد.
نمون ای از آن در جریان تصویب «نانون نحوهی یصول مطالبات بانکها» در تاریخ
 1968/11/2بوده اات؛ با این توضیح ک نظر ب حرمت اخذ ربا از نظر شرع ااالم ،با ااتقرار
نظام جمهوری ااالمی صحت مسئل ی تأخیر تأدی مورد تردید یانع شد (مهرسور.)144 :1987 ،
شورای نگهبان ب ااتناد نظر امام خمینی (ره) ،طی نظری ی شمارهی  9842مورخ 1964/4/12
خسارت تأخیر تأدی را ب منزل ربا تلقی کرد ی ضمن اعالم خالف شرع بودن مواد  713تا 729
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نانون آیین دادرای مدنی ،اخذ هر گون مبلغی زائد بر بدهی ب عنوان خسارت تأخیر تأدی را
جایز ندانست (ریزنام ی رامی ،شمارهی  .)1976/9/91 ،12299بعدها ب دلیل مشکالتی ک
ب ابب حذف خسارت تأخیر تأدی در نظام بانکی کشور ب یجود آمد ،شورای نگهبان سذیرفت
ک بانکها چنانچ در نراردادهایی ک با یامگیرندگان خود منعقد میاازند ،آنها را متعهد ااخت
باشند ک در صورت عدم تسوی ی بدهی خود در موعد مقرر ،عالیهبر بدهی تأدی نشده ،مبلغی
معادل  12درصد ماندهی بدهی برای هر اال نسبت ب بدهی مذکور برحسب نرارداد ،باید ب
بانک سرداخت کنند ،ایراد شرعی مرت ع میشود؛ چراک سرداخت این مبلغ زائد ،ن از باب
خسارت تأخیر تأدی  ،بلک از باب عمل ب تعهدی اات ک یامگیرندگان ،آن را هنگام اخذ یام،
ضمن نرارداد سذیرفت اند .اما راهحل شورای نگهبان چنانک باید نمیتوانست سااخگوی مشکل
بانکها در زمین ی یصول یامهای کالنی باشد ک سیش از انقالب ی ااتقرار نظام جدید بانکداری
گرفت شده بودند ی االها نیز از ارراید آنها گذشت بود ،زیرا در نرارداد این یامها تعهدی از
یامگیرندگان گرفت نشده بود تا بتوان ب موجب آن مبلغی زائد بر اصل بدهی ب دلیل تأخیر در
سرداخت یام از یامگیرندگان اخذ کرد .در نتیج دادخواات بانکها برای یصول خسارت تأخیر
تأدی ب ااتناد نظر شورای نگهبان در دادگاهها رد میشد .ااتمرار مشکل یادشده ارانجام موجب
طرح موضوع خسارت تأخیر تأدی ب موجب بند  8اصل  111نانون اااای در مجمع شد
(ش یعی اریاتانی)128-127 :1981 ،؛ چراک برای حل این معضل ب مقام نافذالحکمی نیاز بود
تا ب این تردید خاتم دهد ی ب طور جزم بتواند اجرای نوانین ی مقررات زمان اعطای یام ی
تسهیالت را بالاشکال ی بلک الزم اعالم کند (مهرسور .)21-43 :1971 ،ازاینری رهبری با تأیید
مصوب ی مورخ  1968/11/2مجمع تحت عنوان «نانون نحوهی یصول مطالبات بانکها» این
معضل را از طریق مجمع حل کردند.
نمون ی دیگری از بریز معضل با توج ب تقییدات شرعی در موضوع حقوق انلیتهای دینی ی
دعایی مربوط ب آنها مشاهده میشود ک ب تصویب نانون رایدگی ب دعایی مطریح در
خصوص احوال شخصی ی تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ی مسیحی در اجرای بند  8اصل
 111نانون اااای منجر شد .توضیح اینک طبق اصل  19نانون اااای« ،ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ی
مسیحی تنها انلیتهای دینی شناخت میشوند ک در حدید نانون در انجام مراام دینی خود آزادند
ی در احوال شخصی ی تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند» .ازاینری بین مراجع نضایی
کشور در موضوع تن یذ یصیتنام های انلیتهای مذکور اختالف نظر شکل گرفت ،بدین ترتیب
ک برخی نضات معتقد بودند ک در دعایی مربوط ب انلیتها باید براااس نظر ااالم در احوال
شخصی ی آنان حکم کنند ی جمل ی آخر اصل را چنین معنی میکردند ک آنها خودشان میتوانند
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براااس احکام دینی خود عمل کنند ،اما اگر ب مراجع نضایی ااالمی مراجع کردند ،نضات
دادگاهها باید براااس احکام ااالم حکم کنند؛ شاهد این مدعا این اات ک نانون اااای گ ت
اات (عمل میکنند) ی ن اینک (عمل میشود)؛ اما برخی نضات معتقد بودهاند ک باید در اینگون
دعایی براااس احکام خود آنان حکم شود (ن.ک :حقوق انلیتهای دینی در کشور ایران،
نویسنده :ایلرای بت گیورگیز موشآباد  .)http://ashour.ir/ArticleDetails.aspx?ArticleId=5181در
نتیج  ،اختالفنظر نضات ب هیأت عمومی دیوانعالیکشور ارجاع شد ی دیوان ب موجب رأی
یحدت ریی ی شمارهی  97مورخ  1969/3/13مقرر داشت ک با توج ب اصل  19نانون اااای ی
نانون اجازهی رعایت احوال شخصی ی ایرانیان غیرشیع در محاکم مصوب  ،1912دادگاهها در
رایدگی ب درخواات تن یذ یصیتنام ملزم ب رعایت نواعد ی عادات مسلم در مذهب آنان جز
در مورد مقررات نانون راجع ب انتظامات عمومیاند ی باید احکام خود را براااس آن صادر کنند.
سیری رأی مزبور ،نضاتی ک نائل ب ت سیر مخالف از اصل مذکور بودند از فقهای شورای نگهبان
نسبت ب مشریعیت حکم دادگاه طبق اعتقادات انلیتهای دینی برای دعایی آنان اؤال کردند ی
فقهای شورا جواب دادند« :چنانچ دادگاههای ااالمی حکم کنند باید براااس موازین ااالمی
باشد ،مگر در مواردی ک شارع مقدس احکام مربوط ب احوال شخصی ی اهل کتاب را امضاء
فرموده اات .بنابراین ریی یحدت ریی ی ردیف  69/29مورخ  13/3/1969ی اطالق مواد مورد
ااتناد در این نسمت خالف شرع ی باطل اات».
مشکالت اجرایی ناشی از نظری ی شرعی فقهای شورای نگهبان ک میتوانست هم حق
دادخواهی انلیتهای مذکور در اصل  19نانون اااای را با چالشهایی مواج اازد ی هم
ایرانیان مسلمان را در دیگر کشورها با مشکل عمل متقابل مواج کند ،موجب شد تا در نهایت
موضوع ب عنوان یک معضل ب رهبری اعالم شود ک با ارجاع موضوع از اوی ایشان ،مجمع
در تاریخ  ،1972/4/9رأی یحدت ریی ی شمارهی  97هیأت عمومی دیوان عالی کشور را عیناً
تحت عنوان نانون رایدگی ب دعایی مطریح در خصوص احوال شخصی ی تعلیمات دینی
ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ی مسیحی ب تصویب رااند (جوادی.)972 -971 :1983 ،

 .3-2رفع بن بستهای قانونی موجود در اعمال هر یک از قوا
ب موجب اصل  36نانون اااای« ،مصوبات» مجلس شورای ااالمی نباید با احکام ااالم
ی نانون اااای مغایرت داشت باشد .ب نظر میراد شورای نگهبان یفی ی بررای آنچ را ک
ب عنوان مصوب تواط مجلس ب تصویب رایده اات ،برعهده دارد ی در خصوص آنچ مورد
تصویب نانونگذار نرار نگرفت ی ب عنوان مصوب ی مجلس فعلیت نیافت اات ،نمیتواند
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افهارنظر کند .لکن شورای نگهبان در ریی ی خود در خصوص بررای الیح ی برنام ی
چهارم تواع  ،حذف مادهی  212الیح را ک ب موضوع بودج ی نوهی نضایی اختصاص
داشت ی مجلس آن را تصویب نکرده بود ،با توج ب بندهای  16ی  17ایااتهای کلی
برنام ی چهارم مغایر اصل  111نانون اااای شناخت اات؛ چراک از نظر این شورا« ،باید
مطابق بند  1اصل  111نانون اااای ،ایااتهای کلی در برنام مورد توج کافی نرار گیرد تا
عملیاتی شود» .با اصرار مجلس بر مصوب ی خود ی اراال آن ب مجمع در تاریخ ،1989/9/2
دبیر شورای نگهبان طی نام ی شمارهی  89/91/7227مورخ  1989/9/11ب دلیل عدم رعایت
اصل  112نانون اااای ،خواهان بازگرداندن مصوب ب مجلس ب منظور رفع ایرادات شورای
نگهبان میشود .مجمع نیز در تاریخ  1989/4/2ب ااتناد ت سیر شمارهی  89/91/7247مورخ
 1989/9/16شورای نگهبان الیح را ب منظور طی مراحل نانونی برای رفع ابهامات ی بررای
ایرادات ب مجلس ارجاع میدهد .با اصالح مصوب ی مجلس ششم در مجلس ه تم ب تاریخ
 1989/2/28ی اراال آن ب شورای نگهبان ،دبیر این شورا طی بند  7نام ی شمارهی
 89/91/8999مورخ  1989/6/4تأکید میکند« :جزء ( )26بند (هـ) ایرادات شورای نگهبان،
کماکان بقوت خود بانی اات» .بار دیگر با اراال مصوب ی اصالحی مجلس در تاریخ
 ،1989/6/11شورای نگهبان در نام ی شمارهی  89/91/8441مورخ  1989/6/13بر ایراد نبلی
اصرار

میکند)2(.

بدین ترتیب رئیس مجلس ینت طی نام ی شمارهی /11/27783د مورخ

 1989/6/91با این توجی ک «چون این ایراد شورای نگهبان اصوالً نافر ب هیچ مصوب ای از
مجلس نبود ،مجلس برای آنک این امر در آینده ب صورت ریی در نیاید از یرید در این بحث
خودداری یرزید» ی با تأکید بر «لزیم جلوگیری از تأخیر در ابالغ نانون برنام » از مقام رهبری
اعمال بند  8اصل  111نانون اااای را درخواات میکند (جوادی .)983 :1983 ،با این
توضیح ،در موضوع مادهی  212الیح ی برنام ی چهارم تواع همچنان ک از فحوای نام ی
رئیس مجلس نیز میتوان ب خوبی دریافت ،اااااً اعمال اصل  112نانون اااای محمل نانونی
نداشت اات؛ چراک «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی ک
مصوب ی مجلس شورای ااالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع ی یا نانون اااای
بداند ی مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» ،تشکیل
میشود ی حال آنک در این مورد مجلس شورای ااالمی مصوب ای نداشت ک خالف نانون
اااای نلمداد شده باشد ،بلک عدم اندام مجلس در تصویب یک ماده از الیح ی برنام ،
خالف نانون اااای تلقی شده بود .بدین ترتیب ،در اعمال نوهی مقنن بنبستی نانونی شکل
گرفت بود ک باید ب عنوان یک معضل حل میشد .ازاینری ،با ارجاع مقام رهبری ،مجمع طی
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مصوب ی شمارهی  96212 /1111مورخ  ،1989/7/11نظر مشورتی نهایی خود را طی
مادهیاحدهای ب شرح ذیل افهار داشت« :الف – نانون برنام ی سنجاال ی چهارم تواع ی
انتصادی ،اجتماعی ی فرهنگی کشور تواط رئیس مجلس شورای ااالمی جهت اجراء ابالغ

شود .ب – دیلت با نید فوریت ،الیح ای جهت حل مشکالت بودج ای نوهی نضایی ی با
توج ب نیاز یانعی تقدیم مجلس نماید» .مصوب ی مزبور با تأیید مقام رهبری در تاریخ
 ،1989/7/12ب مجلس ی دیلت ابالغ شد (جوادی.)931 :1983 ،

 .3مرجع ارائهی راهحل معضل
نانونگذار اااای در بند  8اصل  ،111مرجع ارائ ی راهحل را ب صورت یاضح تعیین نکرده
ی با ب کارگیری عبارت «حل معضالت نظام ک از طرق عادی نابل حل نیست ،از طریق مجمع
تشخیص مصلحت نظام» در زمرهی یفایف ی اختیارات رهبری بر ابهامات آن افزیده اات؛ اینک
آیا مرجع حل این معضالت مجمع اات یا مرجع آن رهبری اات ک مشورت الزم با مجمع را
انجام میدهد ی اپس راهحل را اتخاذ میکند؟ با این توضیح در ادام ب این موضوع میسردازیم
ک مجمع در حل معضل چ نقشی دارد ی عبارت «از طریق» ب چ معناات؟ آیا عبارت مذکور
ب معنای مشورت با مجمع اات؛ همانگون ک در بند  1اصل « 111تعیین ایااتهای کلی نظام
جمهوری ااالمی ایران سس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» ب عنوان یکی از
یفایف ی اختیارات رهبری مورد اشاره نرار گرفت اات ،یا ب معنای اعمال این یفی

تواط

مجمع ی یاگذاری حل معضل از جانب رهبری ب این نهاد اات؟
در این خصوص آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،رئیس ینت مجمع تشخیص مصلحت نظام،
نقش این نهاد را در زمان امام در خصوص حل معضل اینگون ریایت کردهاند ک این نهاد
ابتدائاً بیشتر ب نانونگذاری سرداخت ی «نانونها هم اینگون نبود ک خودمان تصمیم بگیریم.
معموالً با تصویب امام بود ،یا از امام میخوااتند یا خود امام سیشنهاد میکردند ی در داتور
میآمد» (مهرسور ی مالیری.)27 :1981 ،
اما در جریان بازنگری نانون اااای با توج ب فرمان امام مبنی بر نرار گرفتن مجمع در
جایگاه یک مستشار عالی برای رهبری ،این ابهام در مذاکرات مربوط ب بند  8اصل 111
موضوعیت یافت .در مذاکرات شورای بازنگری آمده اات« :فاهر عبارت این اات ک حل
معضالت نظام ک از طریق عادی نابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت یعنی
خودش نمیتواند؛ ب آنها میگوید انجام بدهند» (صورت مشریح مذاکرات شورای بازنگری
نانون اااای ،1963 ،ج ،)1649 :9اما یکی دیگر از اعضای شورا میگوید...« :حل معضالت نظام
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در مواردی ک مقام رهبری ارجاع میدهد این ب عهدهی مجمع تشخیص مصلحت اات؛ یعنی
رهبر سیشنهاد میدهد رهبر معضل را تشخیص میدهد ی سیشنهادش را میدهد ب مجمع تشخیص
مصلحت ...حل معضالت نظام در مواردی ک مقام رهبری ارجاع میدهد معلوم میشود ک اصل
این حل ب دات ایات ،منتها در بعضی موارد ارجاع میدهد ی با آن عبارتی هم ک حضرت امام
باز فرمودند برای مشایره مقام رهبری ی حل معضالت نظام این منافاتی هم ندارد» (صورت
مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ،1963 ،ج .)1986 :9ازاینری سیشنهاد میشود ک
عبارت «حل معضالت نظام ک از طرق عادی ی نانونی نابل حل نیست ب طور مستقیم یا از طریق
مجمع تشخیص مصلحت» جایگزین شود .سیشنهاددهندهی این بند با تمسک ب ریی ی عملی
امام در مواجه با برخی معضالت ی جایگاه یاالی ایشان ،در این زمین بیان میدارد« :ما میگوئیم
ک ایشان [رهبری] آزاد باشد ک اگر خواات خودش یارد بشود ،خیلی جاها الزم اات خودش
دخالت بکند ی لزیمی ندارد ب مجمع تشخیص مصلحت یاگذار بکنیم اگر هم یک جایی الزم
دید ک از آن طریق باشد از آن طریق .ب نظر من اگر این کار را نکنیم بعد مواج میشویم با یک
کارهایی ک رهبر حتماً باید بکند ی با اعتراض هم ریبری میشود» (صورت مشریح مذاکرات
شورای بازنگری نانون اااای ،1963 ،ج .)1981 :9این عبارات ب ابهام مورد اشاره دامن میزند،
این در حالی اات ک رئیس فقید مجمع نیز در این مورد گ ت اات ...« :نظر من این اات ک
ینتی «از طریق» گ ت  ،یعنی ینتی ب مجمع آمده این مجمع اات ک تصمیم میگیرد ی حل
میکند ،دیگر بعد از این احتیاجی ب امضا ی تأیید رهبری ندارد .من کلم ی از طریق را بیشتر از
مشورت میبینم .مشورت را در ایااتهای کلی مشورت گ تند .اینجا از طریق میگوید»
(مهرسور ی مالیری .)24 :1981 ،در این خصوص عبارت مذکور در صدر اصل  112مشعر بر
اینک مجمع ،عالیهبر حل اختالف بین مجلس ی شورای نگهبان ی مواردی ک ب عنوان مشایره از
طریق رهبری ب یی ارجاع میشود« ،اایر یفای ی ک در این نانون ذکر شده اات» را برعهده
دارد ،نیز مؤید این مطلب اات ک ارائ ی طریق برای حل معضالت ،میتواند ب عنوان یک
یفی ی مذکور در نانون اااای ی جدا از موارد ارجاعی از اوی مقام رهبری برای مشایره مانند
بند  1اصل  111ی اصل  177نانون اااای باشد.
در نقد این نظر گ ت شده اات ک هرچند در بند  1اصل  111با صراحت تعیین ایااتهای
کلی نظام از یفایف ی اختیارات رهبری سس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
نلمداد شده ،در خصوص حل معضالت نظام ک از دیگر یفایف ی اختیارات رهبر اات،
ب صراحت از لزیم مشورت رهبر با مجمع اخن گ ت نشده اات ،یلی ارجاع معضالت برای
سیشنهاد راهحلی برای آن نیز از مواردی اات ک در اصل  112ب آن در نالب یکی از یفایف
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مجمع ،ک مشایره در اموری اات ک رهبری ب آنان ارجاع میدهد ،اشاره شده اات ی مطابق
این اصل ،رهبر مشایره در مورد حل معضالت نظام را ب مجمع ارجاع میدهد (اراطا:1983 ،
 ،)82ب این ترتیب مجمع در مواردی ک رهبری آنها را معضل تشخیص دادهاند ی ارائ ی
راهحلی را از آن خواات اند یارد شور میشود ی راهحل را ب رهبری سیشنهاد میکند (عظیمی
شوشتری .)141 :1931 ،همچنین با توج ب صراحت بند  8اصل  111حل معضالت نظام از
یفایف رهبری اات ی رهبر باید ب مجمع ارجاع دهد .همچنین در خصوص تأیید این
مصوبات از ناحی ی رهبری ،ب نظر میراد بعضی از تصمیماتی ک مجمع گرفت ی علیالقاعده
ب تأیید رهبری رایده اات ،کار اصلی ،یفی ی رهبری اات ی مجمع یایل ای برای انجام
این کار اات؛ هرچند مجمع تصمیم گرفت ی تأیید ی ابالغ شده ی اجرا میشود ی تقریباً حالت
نانون را دارد (مهرسور ی مالیری .)29 :1981 ،ب عالیه ،اگر حل معضل ،کار مجمع بوده اات،
باید در اصل  112نانون اااای بیاید ،ی ن در زمرهی یفایف ی اختیارات رهبری (رجائی،
 .)27 :1981با این توضیح ،در این مورد ب نام ای ک رهبری در تاریخ  1972/12/27ب ریاات
جمهوری ینت نوشت اات ،نیز میتوان اشاره کرد ک در آن ،نهاد مجمع« ،مشایر کارامد ی مورد
اعتماد رهبر» ی «هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری ااالمی» در «تعیین ایااتهای
کلی نظام ی نیز حل معضالت عمدهی کشور ی رایدگی ب امور مهمی ک رهبری ب آن ارجاع
میکند» ،تعبیر شده اات (بشیری)21-21 :1983 ،؛ آنچ در مادهی  1آییننام ی داخلی مجمع
مصوب  1976نیز عیناً تکرار ی تصریح شده اات.
در این خصوص باید خاطرنشان کرد ک ینتی معضلی آنقدر مهم ی سیچیده سیش آمده ک
نظام را در بنبست نرار داده ی از طریق عادی هیچ راهحلی برای آن یجود ندارد ی مجلس با
آن هم خبرگی توان رفع آن را ندارد ،آیا میتوان گ ت ک یفی ی رهبری صرفاً شنااایی
معضالت ی ارجاع آن ب مجمعی اات ک اعضای آن را نیز خود انتخاب کرده ی سس از ارجاع،
یفی ی دیگر نداشت باشد؟ همچنین چگون میتوان سذیرفت ک رهبری با یجود سذیرش
نظارت عالی ی یی بر نوا ی یالیت امر ی امامت امت فقط مکلف باشد معضل را ب مجمع
ارجاع دهد ی خود بیاختیار بنشیند ک مجمع چ نظری میدهد ی از آن نظر تبعیت کند؛
درحالیک مجمع در مسائل دیگری ک ب آن ارجاع میشود ی ب این اندازه حائز اهمیت
نیست ،فقط نظر مشورتی دارد ی اتخاذ تصمیم با مقام رهبری اات؟ (بانریان.)32 :1973 ،
ازاینری ،برخی معتقدند ک بند  8اصل 111در مقام بیان نوعی از احکام حکومتی در معنای
خاص اات ی سیشبینی چنین امری در نانون اااای حکایت از دغدغ ی نانونمندی احکام
حکومتی در نزد نوهی مؤاس دارد .بنابراین رهبری سس از ارجاع ب مجمع ی مشورت با
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ایشان ،خود ب حل معضالت میسردازد یا تصمیمات اتخاذشده از اوی مجمع را تأیید ی تصویب
میکند ک در هر صورت تصمیم نهایی با ایشان اات (جلیلوند .)128 :1931 ،مادهی 26
آییننام ی داخلی مجمع مصوب  1976نیز مؤید این نظر اات ی مقرر میدارد« :در خصوص
معضالت نظام ی اایر اموری ک از طرف مقام معظم رهبری ب مجمع ارجاع میشود ی یا
تعیین ایااتهای کلی نظام نتیج ی بحث ی بررای مجمع ب صورت گزارش کامل ب
ااتحضار معظمل میراد ی سس از تأیید ی براااس تدبیر معظمل ب مراجع مسئول ذیربط
ابالغ خواهد شد» .ریی ی عملی مجمع در اراال مصوبات خود برای مقام رهبری ی ابالغ آنها از
اوی ایشان هم گواه دیگری بر این مطلب اات (ب طور مثال ،ن.ک :جوادی 928 :1983 ،ی .)932
اندام مقام رهبری در مشریط کردن مصوب ی مجمع در خصوص نحوهی انتخاب رئیس کل
بانک مرکزی (ریزنام ی رامی ،شمارهی  )1934/2/21 ،21214یا مقید کردن مصوب ی مجمع
در خصوص نحوهی تعیین اعضای حقوندان شورای نگهبان نیز مؤید این مطلب اات ک
رهبری موفف ب سذیرش طریق مشورتی ارائ شده از اوی مجمع ب طور کامل نیست ی
میتواند با رعایت مصلحت ،اصالحاتی را در آن انجام دهد.
اما اؤال این اات ک اگر رهبری هیچکدام از سیشنهادهای مجمع را نپذیرد تکلیف
چیست؟ ب نظر میراد ک در اینجا مقام رهبری مستقیماً نمیتواند اعمال حاکمیت کند ی
موضوع مجدداً ب مجمع برمیگردد ،چراک در نظام جمهوری ااالمی ،تکی بر اصل شورا یکی
از آموزههای اصیل ااالمی اات ک ب خصوص در یافتن راهحل معضالتی ک ب طور عادی
حلشدنی نیستند ،باید لحاظ شود؛ همچنان ک در طرح مواوم ب «کمیسیون ملی انتخابات»
نظر سیشنهادی مجمع از طریق ریاات مجمع ب محضر رهبر انقالب تقدیم شد ،لکن این
سیشنهاد با داتور بعدی ایشان ب مجمع بازگشت (شریعتمداری ،)2 :1988 ،چراک اینگون
اعمال رهبری حتماً باید «از طریق مجمع» صادر شود .از مشریح مذاکرات شورای بازنگری
نانون اااای هم ب خوبی ریشن میشود ک نگرش غالب این بوده اات ک موارد دخالت
یلیفقی در حل معضالتی ک از راههای عادی حلشدنی نیست ،الزاماً باید از مجرای مجمع
باشد .اعضای شورای بازنگری با عنایت ی توج  ،ب عبارتی ک دارای نید «ب طور مستقیم» بود،
رأی ندادند ی در نتیج این نید حذف شد .بنابراین درصورتیک معضلی در نظام ب یجود آمد
ک از طرق عادی حلشدنی نبود ،با اات اده از نید (از طریق مجمع) باید حلیفصل شود
(ااماعیلی ی نامی .)27 :1932 ،ب عبارت دیگر ،میتوان گ ت حل معضالت نظام ب یایل ی
مقام رهبری باید با موافقت مجمع باشد ی نظر ب اینک معضلی در اینجا مطرح اات ک برای
حل آن مجاری عادی ی نانونی کنار گذاشت میشود ،رهبر در این خصوص باید ب صورت
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نهادی عمل کند ی ن ب صورت فردی؛ چراک اصوالً اهمیت فوقالعادهی تصمیمات رهبری ی
تأثیر یایع ی هم جانب ی آن در زندگی مردم ی امور مختلف کشور ،ایجاب میکند ک این
تصمیمات ب صورت فردی اتخاذ نشود (اراطا.)86 :1983 ،

نتیجهگیری
بند  8اصل  111نانون اااای ک «حل معضالت نظام ک از طرق عادی نابل حل نیست ،از
طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را ب عنوان یکی از یفایف ی اختیارات رهبری مورد اشاره
نرار داده اات ،ب مثاب ی طریق غیرعادی ی فوقالعادهای در حل مشکالت بغرنج نظام شناخت
میشود ک ح ظ مصالح نظام ااالمی ،انتضای آن را دارد .در این خصوص با توج ب جایگاه
رهبری نظام در اندیش ی حکومتی اعضای شورای بازنگری نانون اااای ک متأثر از اندیش ی
حکومتی امام بوده اات ی براااس آن ،یلیفقی جایگاه ییژهای در نظم اااای ایران دارد ی در
یانع نقط ی ثقل ی محور نظام ایاای جمهوری ااالمی اات ،اعمال چنین امری با عنایت ب
ریی ی عملی امام ب مقام رهبری اختصاص یافت اات؛ البت آن را از طریق مجمع تشخیص
مصلحت نظام ب عنوان هیأت عالی مستشاری خود ک از بدن ی کارشناای نوی در حوزههای
مختلف حکومتی برخوردار اات ی در تشخیص مصالح نظام میتواند با نوت زیادی عمل کند،
اعمال میکند .البت بند  8اصل  111نانون اااای با ابهاماتی همراه اات؛ از جمل اینک این بند
دربارهی اینک چ کسانی میتوانند معضل را اعالم کنند ،اکوت کرده اات؛ آنچ در ایلین
آییننام ی مجمع نیز مورد توج نرار نگرفت .البت ریی در زمان امام ب این صورت بوده ک
اغلب داتگاههایی ک با معضل ریب ری میشدند ،طی نام ای ب امام معضل را اعالم میکردند .با
اصالح آییننام ی مجمع در اال  1976این موضوع ب طور غیرصریح مورد اشاره نرار گرفت ی
مقرر شد ک یزیر یا رئیس داتگاهی ک معضل مربوط ب آن میشود ،معضل را اعالم کنند،
اگرچ در برخی موارد رؤاای نوا نیز در نام هایی ب رهبری در مقام اعالم مواردی ب عنوان
معضالت نظام برآمدهاند ک البت اعالم مستقیم مشکالت تواط رؤاای نوا با توج ب نقش آنها
در هدایت ی مدیریت در نوهی خود ،توجی سذیر اات .مقید نبودن مراجع اعالم معضل ب
مراجعی مشخص در ریی ی عملی مجمع را میتوان براااس نقش رهبر ب عنوان یالیت مطلق ی
امر ی مقامی ک حل معضل اااااً متوج شخص یی اات ،توجی کرد.
دربارهی اینک چ مقام یا مرجعی صالحیت دارد ک تشخیص دهد آیا امری ک ب عنوان
معضل حل نشدنی از طرق عادی اعالم شده ،یانعاً از چنین خصوصیتی برخوردار اات ،باید
گ ت ک عبارت بند  8اصل  111ابهاماتی را دربردارد ی مشخصاً سیدا نیست ک این امر در
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صالحیت مجمع اات یا ن س این امر هم برعهدهی رهبری نرار دارد؟ همچنین مشخص
نیست ک آیا مجمع در مواردی ک رهبری ب عنوان معضل حلنشدنی از طرق عادی ارجاع
میدهد ،اگر مجمع از طرق عادی آن را حلشدنی میداند ،میتواند این امر را برگرداند یا خیر؟
از مشریح مذاکرات شورای بازنگری نانون اااای ی عبارت صدر مادهی  26ی همچنین صدر
بند «ب» مادهی  27آییننام ی داخلی مجمع مصوب  1976چنین برمیآید ک تشخیص معضل
ی ارجاع آن حسب نظر رهبری اات ی مجمع خود در مقام این نیست ک موضوع را بررای
کند ی حلنشدنی بودن یا نبودن معضل را تشخیص دهد .البت در خصوص معضلی ک راجع
ب مادهی  212الیح ی برنام ی چهارم تواع مطرح شد ،سس از آنک اعضای مجمع امکان
سیشبینی راه حلی نانونی برای این معضل را مطرح کردند ،رهبری با سذیرش این ادعا،
شایست ی آن دانست اند ک «ابتدائاً از آن راه نانونی ک معضل را موضوعاً منت ی میکند» اات اده
شود ی در غیر این صورت ،موضوع ب عنوان معضل مطرح ی بررای شود .در خصوص اینک
معیار تشخیص معضل تواط رهبری چیست نیز آییننام ی داخلی مجمع اکوت کرده ،اما
ریی ی عملی در تشخیص معضالتی ک ب مجمع ارجاع شده اات ،نشان میدهد ک مواردی
از جمل ناکارامدی راههای نانونی در حل اختالف بین نوا ،ناکارامدی راههای نانونی ب دلیل
تقییدات احکام شرعی ی رفع بن بستهای موجود در اعمال هر یک از نوا از مواردی اات ک
ابب شده اات تا عنوان معضل موضوع بند  8اصل  111نانون اااای بر موضوع صدق کند.
ابهام دیگر در بند  8اصل  111این اات ک نانون اااای مرجع ارائ ی راهحل معضالت را
ب صورت صریح ی یاضح تعیین نکرده ی با آیردن آن در اصل  111ک در بردارندهی یفایف ی
اختیارات رهبری اات ی اپس ذکر عبارت «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» ،بر
ابهامات آن افزیده اات .آییننام ی داخلی مجمع ،مرجع حل معضل را رهبری معرفی میکند
ی اعالم میدارد ک مجمع ب عنوان هیأت مستشاری رهبری فعالیت میکند .اما از عبارت بند 8
اصل  111چنین برداشت میشود ک در حل معضالت نظام ک از اختیارات گستردهی یلیفقی
اات ،رهبری ب یایل ی مجمع عمل میکند ،ب گون ای ک از صرف مشورت فراتر میرید.
بنابراین ،میتوان گ ت حل معضالت نظام تواط مقام رهبری طبق طریق سیشنهادی مجمع
اات؛ اگرچ ممکن اات مقام رهبری بر آن نید ی شرطی را ریا دارد .در یانع حل این
معضالت با اات اده از عقل جمعی ی نوهی کارشناای مجمع موضوعیت دارد ،بنابراین ،رهبری
در اینگون موارد از طریق مشخصشده اعمال اختیار میکند .در این زمین باید خاطرنشان کرد
ک اگر مقام رهبری هیچکدام از سیشنهادهای مجمع را نپذیرد ،ب نظر میراد ک ایشان مستقیماً
اعمال نظر نمیکند ی موضوع باید بار دیگر برای طرح ی بررای بیشتر ب مجمع برگردد.
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Abstract

The term “System's Dilemmas Settlement" is used in the Article 110 (8)
of the Constitution as one of the duties and powers of the Supreme Leader.
There are some uncertainties regarding this clause, such as the official body
and the criterion for declaring and identifying the dilemma, as well as the
final entity to provide the solution in respect of that dilemma. These
ambiguities will be examined with a descriptive-analytic method in this
article. In this regard, due to the detailed deliberations of the Revision
Council of the Constitution, it becomes apparent that any dilemma
unresolvable through ordinary ways, will be solved by the Leader through
the State Expediency Council. Besides, in accordance with the standing
order of the State Expediency Council and its practical precedent, in case
the Supreme Leader identifies an issue as a dilemma, it will be referred to
the State Expediency Council. Hence, the Council cannot directly interfere
in a subject as a dilemma settlement, unless the subject is referred to it. The
State Expediency Council based on the standing order is recognized as a
supreme advisory council for the Leader in solving the dilemmas.
Furthermore, the practical precedent indicates the Supreme Leader acts in
the manner in which the State Expediency Council presents; although, in
some cases, he may conditionally enforce it.
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