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 چكیده
عالی انقالب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام)ره( ایجاد شده  یشورا

این مقاله در صدد پاسخ به این . کندیمقرره م یبتصو اقدام به مرتبطاست و در موضوعات 
ی شورای نگهبان دارای چه جایگاه و انقالب فرهنگی در رویهیعالسؤال است که شورای 

 -صالحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی
بر عدم شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت ی است. اکتابخانهتحلیلی با استفاده از منابع 

جایگاه، اهداف و وظایف » یمغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه
داند و بر همین یم رهبری یرا در حکم مصوبه 1816مصوب « شورای عالی انقالب فرهنگی

اساس نیز مصوبات مجلس را به دالیلی از جمله ورود به صالحیت شورای عالی انقالب 
اصالح مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و شناسایی صالحیت دیوان  فرهنگی، نسخ یا

عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص 
ی مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را داده است. نکته

ص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه خالف قانون اساسی و موازین شرع تشخی
ی واحدی نداشته است و ضروری است شورا مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی رویه

 ی واحدی را در رابطه با جایگاه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اتخاذ کند. رویه

نون اساسی، عالی انقالب فرهنگی، شورای نگهبان، مصوبات، قای شورا: واژگان کلیدی
 نظارت بر مصوبات

                                                                 
* E-mail: a.darvishvand@gmail.com                                                                                    نویسنده مسئول

 یلیتحل یبا بررس یانقالب فرهنگ یعال یشورا تیحو صال گاهیاست که با عنوان جا یمقاله مستخرج از طرح پژوهش نیا
 .انجام شده است یانقالب فرهنگ یعال یشورا یمعاونت پژوهش ینگهبان برا ینظرات شورا
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 مقدمه
انقالب اسالمی با هدف براندازی نظام طاغوت و طراحی نظامی بر اساس مبانی اسالمی 

که با پیروزی انقالب تحول در  ییهاحوزهشکل گرفت و به پیروزی رسید. یکی از مهمترین 
 عالیی شوراتربیت نیروی انسانی و همچنین امور فرهنگی بود.  یآن ضرورت داشت، حوزه

نظام  یریگشکلانقالب فرهنگی مهمترین نهادی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
آموزش عالی و  یجمهوری اسالمی و در راستای تحقق اهداف انقالب اسالمی در حوزه

نهاد از ابتدای تأسیس و در راستای فرهنگ و تحول در این موضوعات تشکیل شده است. این 
انجام وظایف خود مصوباتی داشته است که برای تحقق اهداف مورد نظر از تأسیس این نهاد، 

 ن مصوبات ضروری است. یاجرایی شدن ا
از قانون اساسی و  به موجب قانون اساسی شورای نگهبان مرجع صیانتگر، ید یاز سو

نیز تفسیر قانون اساسی را  یوظیفهعالوه بر این ست و ا یگذارقانون یموازین شرع در حوزه
اصل چهارم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان مرجع  موجب به. همچنین داردبر عهده 

 اند.شدهقوانین و مقررات کشور با موازین شرع شناخته  یتشخیص مغایرت کلیه
ب فرهنگی در نظام شود این است که مصوبات شورای عالی انقالیمسؤال مهمی که مطرح 

شورای نگهبان و  صالحیتو جایگاه با توجه به حقوقی کشور دارای چه جایگاهی است. 
و نگهبان  شوراینظرات  تبیین، صیانت از قانون اساسی و موازین شرع درفقهای این شورا 

و مصوبات آن در نظام  شورای عالی انقالب فرهنگیشناخت جایگاه ، به این نهاد یرویه
 یعال شورایگاه مصوبات یجا داردن نوشتار قصد ی. بر این اساس اکندیمکمک حقوقی 

انقالب  یعال شورای یدر مواجهه با مصوباتی که متعرض جایگاه یا مصوبه یانقالب فرهنگ
ی برای تحقق هدف نوشتار کلیه بررسی کند.در نظرات شورای نگهبان  ، دراندشدهفرهنگی 

 . اندگرفتهمورد بررسی و تحلیل قرار  اندبودهنظرات شورای نگهبان که مرتبط با موضوع 
در خصوص موضوع جایگاه حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات آن مقاالت 

جاع قرار گرفته هایی نوشته شده که برخی از آنها در این نوشتار مورد استفاده و ارنامهو پایان
یک از منابع مورد اشاره به بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوع است. البته هیچ

 .اندنپرداختهکه هدف این نوشتار است 
های شورای عالی انقالب در متن ابتدا به صورت مختصر مبنای تأسیس و صالحیت

ی شورای نگهبان س به بیان رویهفرهنگی و جایگاه و اعتبار مصوبات این نهاد تبیین شده و سپ
 ی بحث بیان شده است. در خصوص موضوع پرداخته شده و در نهایت نتیجه
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 انقالب فرهنگی یعال جایگاه و اعتبار مصوبات شورای. پیشینه، 1
و به  شدمختلف تبدیل  هایگروهبه محلی برای فعالیت  هادانشگاه اسالمی، پس از انقالب

و رضوی،  461: 1814)علی بابایی، .علمی و پژوهشی فاصله گرفتهمین دلیل نیز از فضای 
و برای  دنگیردر کانون توجه انقالبیون قرار  هادانشگاهموجب شد  یچنین وضعیت (845: 1815

ی شوراجاد نهاد یافت. اولین گام در ایت یانقالب فرهنگی موضوع ،تصحیح وضعیت موجود
بود. ایشان در  1856مینی)ره( در اول فروردین سال ( پیام امام خ11انقالب فرهنگی بند ) عالی

این پیام الزاماتی را برای ایجاد تحول در کشور مطرح کردند از جمله اینکه باید انقالبی اساسی 
ایجاد شود، اساتید وابسته به بیگانگان تصفیه شوند و دانشگاه به محلی مناسب  هادانشگاهدر 

متعاقب  (211-211: 12، ج1816)خمینی)امام(، .برای تدریس علوم عالی اسالمی تبدیل شود
پس از دیدار  1856فروردین  26شورای انقالب در تاریخ ، ها اتفاق افتاددانشگاهحوادثی که در 

ستاد عملیاتی »نیز رسیده بود اعالم کرد:  ایشانموارد زیر را که به تأیید با حضرت امام)ره( 
و  هادانشگاهو مراکز آموزشی برچیده شوند،  هادانشگاهروز از  8مختلف باید ظرف  هایگروه

تا برنامه جدید آموزشی بر اساس معیارهای  شوندیمخرداد تعطیل  15مراکز آموزشی از 
)روزنامه جمهوری اسالمی، .«شودیممتوقف  هادانشگاهاستخدام در  نهگو هرانقالبی تهیه شود، 

)ره( در تاریخ حضرت امامل شد و یتعط هادانشگاهم ین تصمیمتعاقب ا (6: 81/1/1856
این فرمان صالحیت  به موجبرا صادر نمودند. « یستاد انقالب فرهنگ»حکم تشکیل  28/8/56

بر  هادانشگاهنده یآ یفرهنگ یمشمختلف، خط  یهاهرشت یزیربرنامه، «یستاد انقالب فرهنگ»
سته متعهد و آگاه، بازبینی مدیریت ید شایاسات یسازآمادهانتخاب و  ی،اساس فرهنگ اسالم

 یاسالم یگر امور مربوط به انقالب آموزشیمحتوای آموزش و پرورش و د اداره و
با تقویت ستاد انقالب  16/6/1868در تاریخ  ایشان (481-482: 12، ج1816)خمینی)امام(، بود.

 فرهنگی و افزایش اعضای آن، فرمان تأسیس شورای عالی انقالب فرهنگی را صادر نمودند.
 یامصوبه 1816انقالب فرهنگی در سال  یعال شورای (481-482: 16، ج1816)خمینی)امام(، 

تصویب نمود که این مصوبه « یانقالب فرهنگ شورای عالیف یگاه، اهداف و وظایجا»با عنوان 
انقالب فرهنگی است و  عالیی شورامتشکل از سه بخش جایگاه قانونی، وظایف و اهداف 

این مصوبه  به موجب. شودیمانقالب فرهنگی محسوب  عالی شورایمبنای اعمال صالحیت 
، یمش خطن یی، تعگذاریسیاست یمرجع عال به عنوان یانقالب فرهنگ یعال شورای»

شور در چارچوب ک یو پژوهش ی، آموزشیت امور فرهنگیو هدا یو هماهنگ گیرییمتصم
م کو در ح االجراالزممات و مصوبات آن یو تصم شودیمنظام محسوب  یلک هایسیاست

انقالب فرهنگی، به معنای عدم  عالیی شورا یالبته وجود این حکم در مصوبه .«قانون است
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 وجود شبهه یا اختالف نظر در جایگاه این نهاد و مصوبات آن نیست.  
در خصوص اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات آن در نظام حقوقی دارای چه 
جایگاهی است و مصوبات این نهاد چه اعتباری دارد از ابتدای تأسیس ستاد انقالب فرهنگی 

تأسیس توسط ولی  یلدل تلفی در بین حقوقدانان وجود دارد. برخی این نهاد را بهنظرهای مخ
( دارای جایگاه قانونی دانسته و مصوبات آن را برتر از قوانین 51فقیه و با استناد به اصل )

نهادها از جمله مجلس شورای اسالمی باید  یو قائل به این هستند که کلیه دانندیمجلس م
و بنایی  18: 1862، نورایی، 158: 1811)ملک افضلی، را رعایت کنند. مصوبات این نهاد

انقالب فرهنگی را به دلیل عدم تصریح به  یعال برخی دیگر نهاد شورای (681: 1864اسکویی، 
برخی دیگر استناد به  (228: 1814)شریف، .دانندیآن در قانون اساسی فاقد جایگاه قانونی م

را برای استناد مصوبات این شورا به ب فرهنگی توسط ولی فقیه عالی انقال تأسیس نهاد شورای
و در  (11: 1868یک، پره)صحیح ندانسته رهبری و مورد تأیید رهبری بودن مصوبات آن

شده و معتقدند که اگر  یلتفصه عالی انقالب فرهنگی قائل بی خصوص جایگاه مصوبات شورا
این مصوبات فراتر از  ،ام رهبری برسدانقالب فرهنگی به تأیید مق یعال مصوبات شورای

تر از پایین یاقوانین مصوب مجلس شورای اسالمی هستند و در غیر این صورت در مرتبه
برخی دیگر با تأکید بر جایگاه  (61: 1811نیا گنجی، )هدایت.گیرندیمصوبات مجلس قرار م

تر بودن مصوبات این نهاد، شرط بر هاییتقانونی شورای عالی انقالب فرهنگی و صالح
انقالب فرهنگی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسالمی و ضرورت عدم  یعال شورای

انقالب  یعال مغایر توسط مجلس شورای اسالمی را اعمال صالحیت شورای یتصویب مقرره
قانون اساسی، شرع و احکام حکومتی بودن  با فرهنگی در حدود صالحیت خود و عدم مغایر

انقالب  یعال لس شورای اسالمی را ملزم به تبعیت از مصوباتی که شورایآنها دانسته و مج
، کندیفرهنگی خارج از حدود صالحیت خود یا مغایر قانون اساسی و شرع وضع م

انقالب  یعال یبا توجه به نوع مصوبات شورا (166: 1862)میرمحمدی و الهام، .دانندینم
از مصوبات  یشد. برخ یکآنها قائل به تفک یگاهجا یینتع یبرا یدبا رسدیمبه نظر  یفرهنگ
از مصوبات  یدارند و برخ دهیجهتو  گذاریسیاست یتماه یانقالب فرهنگ یعال یشورا
 یعال یکه شورا یمصوباتند. ایگذاراز جنس ضابطه و مقرره یانقالب فرهنگ یعال یشورا

که به  یدر صورت کند،یم یبتصو گذاریسیاست ییفهانجام وظ یدر راستا یانقالب فرهنگ
است و در خصوص سایر مصوبات شورای عالی مجلس  مصوباتبرسد برتر از  یرهبر ییدتأ

 .ی جداگانه استامقالهتوان چنین حکمی داد که تفصیل آن نیازمند ینمانقالب فرهنگی 
نظراتی که و عالی انقالب فرهنگی ی پس از بیان مختصر مبنای تأسیس نهاد شوراپس از 
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شورای  یدر ادامه رویه ،خصوص جایگاه و اعتبار این نهاد و مصوبات آن وجود دارددر 
  .شودیم بررسی و تحلیلنگهبان در خصوص جایگاه و اعتبار مصوبات این شورا 

 شورای یهاتیصالح و گاهیجا با رابطه در نگهبان یشورا یهیرو. 2
 یانقالب فرهنگ یعال

رای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است. ( قانون اساسی شو61به موجب اصل )
در خصوص جایگاه و صالحیت ستاد انقالب فرهنگی رسمی کنون تفسیری  شورای نگهبان تا

با این حال شورای نگهبان در ی ارائه نداده است. انقالب فرهنگ یعال و متعاقب آن شورای
یا فقهای شورای نگهبان در هنگام نظارت بر  ،بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی

جایگاه و صالحیت و در خصوص  ،موضوع استعالم دیوان عدالت اداری مصوبات دولتیِ
. در ادامه نظرات شورای نگهبان و اندکردهعالی انقالب فرهنگی اظهار نظر ی مصوبات شورا

 .ردیگیمو بررسی قرار  های شورا در این خصوص مورد تحلیلفق
مصادیقی که یکی از مقامات از شورای نگهبان در خصوص جایگاه و  اولین یملهاز ج

وقت در  ریوزنخست، استعالم کندیمعالی انقالب فرهنگی استفسار ی شوراصالحیت 
 خصوص جایگاه ستاد انقالب فرهنگی و اعتبار مصوبات آن است. 

 ،ریوزنخستدر پاسخ به استعالم  1/4/1862مورخ  4661 یشورای نگهبان در نظر شماره
با این استدالل که مبنای تأسیس ستاد انقالب فرهنگی فرمان امام خمینی)ره( بوده است و 

در خصوص انطباق با قانون  آن را قانونی در رابطه با آن تصویب نشده که شورای نگهبان
ص موضوع به حضرت امام)ره( ارجاع را در خصو وزیرنخستد، دهاساسی مورد بررسی قرار 

شورای در مصداقی دیگر، دبیر  (111-116: 1865، [ج])پژوهشکده شورای نگهبان.ه استداد
از شورای نگهبان  ش/د 1856 ینامه به موجب 28/5/1814خ یانقالب فرهنگی در تار عالی

 یگذارقانونانقالب فرهنگی، ماهیت این نهاد و امکان  یعال در خصوص شورای سؤاالتی
شورای  (866: 1816، [ج])مرکز تحقیقات شورای نگهبان.دینمایممجلس در رابطه با آن 

نگهبان موضوع را مربوط به قانون عادی دانسته که تفسیر آن در صالحیت مجلس شورای 
انقالب  یعال دبیر شورای .کرده استعالی را به این امر داللت ی شورااسالمی است و دبیر 

می حق وضع قوانین در اسال یشورامجلس که آیا  دینمایمدداً از شورا سؤال فرهنگی مج
ا یرا دارد  ینهاد انقالب اسالم یکبه عنوان  یانقالب فرهنگ خصوص شورای عالی

این سؤال، شورای نگهبان در پاسخ به  (866: 1816، [ج])مرکز تحقیقات شورای نگهبانر؟یخ
)مرکز تحقیقات شورای .کندیماعالم تفسیر قانون اساسی  یموضوع را خارج از محدوده
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فوق باید این نکته  یهاسؤالدر خصوص جواب شورای نگهبان به  (861: 1816، [ج]نگهبان
عالی انقالب فرهنگی مربوط به شمول قانون ی شورارا مورد توجه قرار داد که سؤال اول دبیر 

بر  یاسالم یمجلس شورا 16/4/18مورخ  غیردولتی یفهرست نهادها و مؤسسات عموم
اصل هفتاد و سوم قانون  به موجبانقالب فرهنگی است که تفسیر این امر  یعال شورای
 یعال . در خصوص سؤال دوم دبیر شورایاستدر صالحیت مجلس شورای اسالمی  (1)اساسی

ورای داخلی ش ینامهآیین( 18) یمادهانقالب فرهنگی نیز الزم به ذکر است که به موجب 
، این شورا صرفاً در صورتی ملزم به پاسخ به استفسار در خصوص 11/5/1862نگهبان مصوب 

مجلس شورای اسالمی یا رئیس  یهیئت رئیسه کنندهسؤالکه  است بوده اصول قانون اساسی
: [الف]1865)پژوهشکده شورای نگهبان، باشند جمهوررئیسقضائیه یا هیئت دولت یا  یقوه

سؤال طرح عالی انقالب فرهنگی را به ی شوراو به همین دلیل نیز شورای نگهبان، دبیر  (226
 داللت کرده است. جمهوررئیستوسط 

 انقالب فرهنگی در تفسیر قانون اساسی   یعال عدم صالحیت شورای. 2-1
 یشورا یاساس قانون یرسم ریمرجع تفس یبا توجه به  اصل نود و هشتم قانون اساس

 نی. البته اندارد را یاساس قانون یرسم ریتفس تیصالح یگرید مرجع چیه و است نگهبان
که ممکن است  تفسیر اجراییدارد و شامل  یقانون اساس یرسم ریاختصاص به تفس تیممنوع

 ردیصورت بگ ینیو تقن ییو قضا ییاعم از مقامات اجرا ییاز مراجع اجرا کیتوسط هر 
نگهبان در خصوص موضوع اعالم  یشورا یرسم ریتفس که یتا زمان ریو آن تفاس شودینم

و  ستیاصل ب ریموضوع تفس یانقالب فرهنگ یعال شورای 1816نشود معتبرند. در سال 
نگهبان با اطالع از موضوع، آن را مورد  یرا در دستور کار قرار داد. شورا یچهارم قانون اساس

 یرسم ریتفس رتینگهبان و مغا یبه شورا یقانون اساس ریقرار داده و اختصاص تفس یبررس
ی شورا سیرا به رئ یانقالب فرهنگ عالیی شورامراجع از جمله  ریتوسط سا یقانون اساس

 (2)(221: 1816، [ج])مرکز تحقیقات شورای نگهبان.دینمایماعالم  یفرهنگ انقالب عالی
موضوع را  یانقالب فرهنگ یعال اعالم این تذکر و نظر شورای نگهبان، شورای رغمعلی
 هایسیاست، با عنوان 12/4/1811و  11/2/1811مورخ  411و  411و در جلسات  یبررس

که این مصوبه به دلیل  رساند بیمطبوعات به تصو یران در حوزهیا یاسالم یجمهور یفرهنگ
در  (8).شودیمغایرت با موازین شرع و قانون اساسی توسط دیوان عدالت اداری ابطال م

/دش مورخ 8111ی مصوبه دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی به موجب الیحهخصوص این 
یکی از مستندات صالحیت داشتن شورای عالی انقالب فرهنگی در تصویب  18/6/1811
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. در حالی که این انددانستهمصوبه را قسمت ذیل اصل مبنی بر تفصیل اصل به موجب قانون 
ن مذکور در ذیل اصل قانون به معنای خاص و استدالل صحیح نیست، چراکه مقصود از قانو

مجلس  یو روابط عموم یل امور فرهنگکاداره و  61: 1816)مهرپور، ی مجلس بودهمصوبه
آور دیگری. شورای عالی انقالب فرهنگی نه هر متن الزام (1181: 8، ج1864 ،یاسالم یشورا

مطالب را اعالم کند که در  های کلی حاکم بر مطبوعات و نشریات و انتشارسیاست توانستیم
این صورت ورود شورای عالی به این حوزه مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشت و 

 .   شدینمی این شورا در صالحیت شورای نگهبان محسوب مداخله

. عدم صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی در تصویب مصوبات خالف 2-2
 موازین شرع

از جمله مصوبات شورای  و مقررات ینقوان ییهلکساسی به موجب اصل چهارم قانون ا
 یبر عهدهنیز امر  ینا یصباشد و تشخ یاسالم ینبر اساس مواز عالی انقالب فرهنگی باید

 ی. فقهای شورای نگهبان در چند مورد مصوبهاست قرار داده شده نگهبان یشورا یفقها
 .انددادهخالف موازین شرع تشخیص  شورای عالی انقالب فرهنگی را

فقهای  22/8/1811مورخ  111/81/11 یشمارهنظر  به توانیمی این موارد از جمله
ران در حوزه یا یاسالم یجمهور یفرهنگ هایسیاست»ی شورای نگهبان در رابطه با مصوبه

شورای عالی  12/4/1811و  11/2/1811مورخ  411و  411 جلساتمصوب « مطبوعات
از  5-5و  5-8، 5-2 یبندهاانقالب فرهنگی اشاره کرد که به موجب آن فقهای شورای نگهبان 

)مرکز تحقیقات شورای را به این شرح مغایر موازین شرع تشخیص دادند. شق )و( مصوبه
همچنین در موردی دیگر فقهای شورای نگهبان به موجب نظر  (514-515: 1814نگهبان، 

 418، 412و  8/4/14مورخ  855مصوبات جلسات ، 21/1/1818مورخ  1118/81/18 یشماره
ی در خصوص انقالب فرهنگ یعال یشورا 21/12/11مورخ  518و  18/11/16مورخ 

)مرکز .را خالف موازین شرع تشخیص دادند قم ییهفاطم یدانشگاه علوم پزشک یاساسنامه
 ی واحدی نداشته وا در این رابطه رویهشور البته (655-651تحقیقات شورای نگهبان، همان: 

تأسیس و مبنای اعتبار مصوبات فقهای شورای نگهبان در برخی موارد با استناد به اینکه مستند 
آن را خالف موازین شرع تشخیص  ،شورای عالی انقالب فرهنگی اذن مقام معظم رهبری است

فقهای شورای نگهبان در  11/6/1811مورخ  2118 یاین موارد نظر شماره یاز جمله .اندنداده
شورای عالی انقالب فرهنگی در  11/6/1865مورخ  یهشتاد و سومین جلسه یمصوبهبا رابطه 

خصوص عدم صالحیت دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی و 
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مرکزی گزینش دانشجو و کمیته  هیئتسازمان بازرسی کلی کشور به احکام صادره توسط 
که  گونههمان»مرکزی انضباطی بود که فقهای شورای نگهبان به موجب این نظر اعالم نمودند: 

چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبری  ،در متن مصوبه مذکور آمده است
کز )مر.«باشدینمفلذا خالف شرع  ،حضرت امام )قدس سره الشریف( وضع شده است

استدالل این نظر شورا قابل خدشه است و  البته (111-111: 1814تحقیقات شورای نگهبان، 
 توانینمو  رسدینمکامل به نظر  ی مورد شکایتشورا در عدم مغایر شرع دانستن مصوبه

. را صرفاً به دلیل اینکه مستند به اذن رهبری تصویب شده است مغایر شرع ندانست یامصوبه
با اذن مقام رهبری تصویب شده باشد، ولی در ماهیت مغایر موازین  تواندیمی امصوبهچراکه 

شرع تشخیص داده شود؛ مانند مصوباتی از شورای عالی انقالب فرهنگی که توسط فقهای 
 شورای نگهبان خالف موازین شرع تشخیص داده شده است. 

لی انقالب فرهنگی به بر اجرایی شدن مصوبات شورای عا تأکید حضرت امام)ره( و رهبری
حتی اگر فرهنگی  از سوی شورای عالی انقالب یامصوبهاین معنا نیست که از نظر ایشان هر 

مغایر قانون اساسی، موازین شرع یا خارج از حدود صالحیت این نهاد باشد، باید اجرا شود یا 
این نیست که ی که شورا تصویب کرد، شرعی است. ترکیب شورا هم بیانگر امصوبهآنکه هر 

بتواند مرجع مناسبی برای تشخیص مغایر شرع یا قانون اساسی بودن مصوباتش باشد. بر این 
اساس پذیرفته نیست که به صرف ضرورت اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 

    (641)بنایی اسکویی، پیشین: ع داد.حکم به عدم مغایرت مصوباتش با موازین شر

 یعال صالحیت شورای یجلس در ورود به حوزهعدم صالحیت م. 2-0
 انقالب فرهنگی

عدم  ،دهدیمیکی از موضوعاتی که شورای نگهبان در مصوبات مجلس مورد توجه قرار 
 شورا انقالب فرهنگی است. بر این اساس یعال صالحیت شورای یورود مجلس در حوزه

انقالب  یعال رایمتعرض موضوعات در صالحیت شو را در صورتی که مجلس یمصوبه
این موارد  یمغایر موازین شرع و قانون اساسی اعالم کرده است. از جمله فرهنگی شده باشد،

 هاییتفعالنحوه انجام »در خصوص طرح  6/8/1818مورخ  1516/81/18 ینظر شماره
است. شورای  یاسالم یمجلس شورا 21/2/1818مصوب « یو دانشگاه ییدانشجو یهاتشکل

دانشجویی  یهاتشکلو فعالیت  یریگشکل یمجلس که نحوه ینگهبان در رابطه با این مصوبه
االت کعالوه بر اش»را مشخص کرده بود، اعالم کرد:  هاتشکلو دانشگاهی و نظارت بر این 

ف یت موضوع طرح از وظایلّک، یاساسو قانون  ین شرعیمتعدد طرح از جهت انطباق با مواز
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ر ین شرع و مغایمجلس، خالف مواز یلهوسبهب آن یاست و تصو یانقالب فرهنگ رای عالیشو
 (668-661: 1861)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «شناخته شد. یقانون اساس 51اصل 

حمایت »، طرح همصوبات دیگر مجلس که مواجه با این ایراد شورای نگهبان شد یاز جمله
مجلس  81/8/1816مصوب « اکز آموزش عالی غیردولتیاز تأسیس و تقویت مؤسسات و مر

مدیریت دانشگاه آزاد بین  یاختالف در نحوه به دلیلاست. در هنگامی که  یاسالم یشورا
انقالب فرهنگی اختالف نظر ایجاد شده  یعال مدیران این دانشگاه و دولت و شورای

مؤسس  هیئتانقالب فرهنگی بدون پیشنهاد  یعال شورای (18-181: 1868)نورایی، بود،
 مؤسس هیئتدانشگاه کرد. در همین زمان نیز  ی اینآزاد اقدام به اصالح اساسنامه دانشگاه

 ،دانشگاه آزاد اقدام به وقف این دانشگاه کردند. نمایندگان مجلس در قالب طرح فوق
فرهنگی رسیده است انقالب  یعال مؤسسات آموزشی را که به تصویب شورای یاساسنامه

مؤسس آنها کردند.  هیئتاین مؤسسات را منوط به پیشنهاد  یمعتبر دانسته و اصالح اساسنامه
اصالحی  یتصمیمات مغایر این حکم )از جمله اساسنامه یکلیه مذکور یمصوبه به موجب

ین مؤسس ا هیئتدانشگاه آزاد( فاقد اعتبار اعالم شد. نمایندگان در این مصوبه صالحیت 
کردند  ییهاوقفسسه را به رسمیت شناختند و حکم به صحت ؤدر وقف اموال م مؤسسات

 ینظر شماره به موجبشورای نگهبان  که پیش از این مصوبه صورت گرفته است.
عالوه بر اشکاالت »، در خصوص این مصوبه اعالم نمود: 12/4/1816مورخ  81182/81/16

که در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی 
انقالب فرهنگی است، لذا  یعال در حیطه صالحیت و اختیارات شورایطرح متضمن ورود 

)پژوهشکده شورای «قانون اساسی شناخته شد. 111و  51خالف موازین شرع و مغایر اصول 
  (181: 1865، [ج]نگهبان

قانون در  یبمجاز به تصو یاسالم یمجلس شورا ینکهنگهبان در خصوص ا یالبته شورا
 ینداشته و در برخ یواحد ییهرو یستن یانقالب فرهنگ یعال شورای یتصالح یحوزه

وارد شده،  یانقالب فرهنگ یعال شورای یتصالح یحوزه بهموارد مصوبات مجلس را که 
که در آنها  یمصوبات یاز جمله .نداده است یصتشخ یشرع و قانون اساس ینمواز یرمغا

 شدهوارد  یانقالب فرهنگ یعال شورای یتصالح یدر حوزه یبه نوع یاسالم یمجلس شورا
داده نشده  یصتشخ یشرع و قانون اساس ینمواز یرنگهبان مغا یامر توسط شورا ینا یول

و مناطق  هاشهرستان، هااستانآموزش و پرورش در  یل شوراهاکیتش یحهال»است، مصوبات 
نش یطرح گز»و  (211: 1815)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 8/6/1812 مصوب« شورک

)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 14/16/1814مصوب « نان آموزش و پرورشکارکمعلمان و 
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 یگاه،جا» یمصوبه یبدو مصوبه مربوط به قبل از تصو یناست که البته ا (111-111 :1815
انقالب  عالیی شورا 1816سال مصوب  «یانقالب فرهنگ یعال شورای یفاهداف و وظا

 داند.یمکه شورای نگهبان آن را مورد تأیید رهبری  است  بوده یفرهنگ
با توجه به اینکه صالحیت مجلس در قانونگذاری عام است، ممنوعیت مجلس از 

کلی در صالحیت شورای  به طورقانونگذاری در خصوص موضوعی به دلیل آنکه این موضوع 
را صحیح  یاحوزهقانونگذاری در  ،عالی انقالب فرهنگی است، صحیح نیست. اگر مجلس

که شورای عالی انقالب  را البته باید مصوباتی ؛مجاز به قانونگذاری در آن حوزه است ،بداند
اساسی نیست  و مغایر شرع و قانون است صالحیت خود تصویب کرده یفرهنگی در حوزه

 یامصوبهشورای عالی انقالب فرهنگی ورود نکرده و  یاحوزهولی اگر در  ،ردحترم بدام
  مجلس را از قانونگذاری در آن حوزه منع کرد. توانینم ،ندارد

 انقالب فرهنگی به نهادهای دیگر یعال عدم امکان تفویض صالحیت شورای .2-4
رخ مو« یانقالب فرهنگ یعال یشوراف یگاه، اهداف و وظایجا» یشورای نگهبان مصوبه

 ی،انقالب فرهنگ یعال یشورا یاداره کل روابط عموم) (4)را به دلیل تأیید رهبری 21/1/16
ن مصوبه را مالک صالحیت شورا قرار داده یو ا داندیمایشان  یدر حکم مصوبه ،(41 :1811

 شورایاز مذکور در این مصوبه را به مرجعی غیر  هاییتصالحو مصوباتی از مجلس که 
 . دهدیمانقالب فرهنگی واگذار کرده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص  یعال

انقالب فرهنگی به مراجع دیگر، امری  عالیی شورا هاییتصالحعدم امکان تفویض 
ه در خصوص کنیاست که در مقاطع مختلف مورد تأکید رهبری قرار گرفته است. از جمله ا

 نویسیشپ یوزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت در رابطه با اخذ نظر ایشان درباره ینامه
ر یات زکن: »اندفرمودهالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کیف و تشیاهداف، وظا یحهیال

ند و دولت و مجلس به کت یرا رعا آنها حهیال نویسیشپر داده شود تا در کر علوم تذیبه وز
 یمشابه یا شورایز و کبه مر یانقالب فرهنگ یعال یف شورایوظا ند:ینما یب مشیهمان ترت

  (61: 1865، [ج])پژوهشکده شورای نگهبان (5)...«واگذار نشود
حه اهداف، وظائف و یال»متعاقب این نظر مجلس شورای اسالمی اقدام به تصویب 

بیشترین تعارض را با  کرد. این مصوبه «الت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریکیتش
انقالب فرهنگی داشت و به همین دلیل نیز با ایرادات زیادی از  یعال شورای یهاتیصالح

سوی شورای نگهبان مواجه شد. با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی در این مصوبه 
 یزیرمجموعهبه نهادهای مختلف را  عالی انقالب فرهنگیی شوراصالحیت موضوعات در 
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عدم  به دلیلکلی مصوبه را  به طورشورای نگهبان عالوه بر اینکه علوم داده بود،  وزارت
قانون اساسی تشخیص  51رعایت این رهنمود مقام معظم رهبری، مغایر موازین شرع و اصل 

)مرکز داد، مواد متعدد مصوبه را به این دلیل مغایر موازین شرع و قانون اساسی اعالم کرد.
 (515-516: 1861ان، تحقیقات شورای نگهب

مشترکی بین شورای  یپس از اعالم ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، جلسه
: 1865، [ب])پژوهشکده شورای نگهبانانقالب فرهنگی و وزارت علوم شورای عالینگهبان، 

گاه، یجا» یدر نتیجه مقرر گردید که مصوبه .آن به رهبری ارائه شد یتشکیل و نتیجه (615
و پس  (51: 1868)کدخدایی، مالک قرار گیرد« یانقالب فرهنگ یعال یشوراف یاهداف و وظا
انقالب فرهنگی به آن ورود نکند و  یعال شورایداشت  یامصوبهگاه مجلس  از این نیز هر

مجلس شورای اسالمی به آن  ،تصویب کرد یامصوبهانقالب فرهنگی  یعال شورایهرگاه 
)پژوهشکده شورای انقالب فرهنگی را رعایت کند. عالیی شوراحوزه وارد نشود و مصوبات 

الت وزارت علوم، تحقیقات و کیحه اهداف، وظائف و تشیال»در نهایت   ، پیشین([ب]نگهبان
: 1861)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مصوب مجلس پس از چند مرحله اصالح« فناوری

از نظر شورای نگهبان مغایر  21/5/1818و رفع ایرادات شورای نگهبان در تاریخ  (516-515
 موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

تفویض صالحیت  به دلیلمجلس را  یمواد دیگری که شورای نگهبان مصوبه یاز جمله
نون اساسی تشخیص داده دیگری مغایر موازین شرع و قا به نهادانقالب فرهنگی  عالیی شورا

مصوب « آموزش و پرورش شورای عالیل کیراجع به تش یحه قانونیاصالح ال»است طرح 
این مصوبه،  به موجباست. مجلس شورای اسالمی  یاسالم یمجلس شورا 6/6/1811

 یشور را بر عهدهک یب مقررات آموزش و پرورش قبل از آموزش عالیو تصو گذاریسیاست
 به موجبآموزش و پرورش قرارداد و وظایفی برای این شورا تعیین کرد که  یعالی شورا

 یعال شورایدر صالحیت « یانقالب فرهنگ یعالی شوراف یگاه، اهداف و وظایجا» یمصوبه
 11/6/1811ه ق مورخ 1481 یشماره ینامه به موجببود. شورای نگهبان  یانقالب فرهنگ

ی شوراانقالب فرهنگی به  عالیی شورا هاییتحصالتفویض  به دلیلمذکور را  یمصوبه
)مرکز تحقیقات آموزش و پرورش مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داد. یعال

به دلیل تفویض موضوعات در یکی دیگر از مصوباتی که  (6)(164: 1861شورای نگهبان، 
انقالب فرهنگی به سایر مراجع مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته  یعال صالحیت شورای

 26/1/1812مصوب « ارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتیف و اختیوظا» یحهیال ،است
مورخ  2612/81/12 ینظر شماره به موجباست. شورای نگهبان  یاسالم یمجلس شورا
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ازین شرع و قانون اساسی  اعالم کرده ، در خصوص مغایرت این مصوبه با مو22/2/1812
ف و ی( وظا21ار موضوع بند )یفه و اختیاز وظ ی( شامل موارد2) چون مفاد ماده -6»...است: 

ارات یف و اختیاز وظا ی( شامل موارد4و مفاد ماده ) یانقالب فرهنگ یعالی شوراارات یاخت
 یقانون اساس 51ر اصل یمغان جهت ی، لذا از اشودیمن شورا ی( ا21( و )1) یموضوع بندها

بر این اساس شورا در  (861-414 :1861)مرکز تحقیقات شورای نگهبان،  «شناخته شدند.
مصوبه را رعایت مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی  تأیید ایناظهار نظر خود شرط 

 دانست که متفاوت از ایراد کلی به این قبیل مصوبات است.

انقالب  یعال نسخ یا اصالح مصوبات شورایعدم صالحیت مجلس در   .2-3
 فرهنگی   

از دیگر مواردی که شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسالمی را مغایر موازین شرع 
 یعال شورای یآنها مصوبه به موجبمصوباتی است که  و قانون اساسی تشخیص داده است،

 انقالب فرهنگی نسخ شده یا مورد اصالح قرار گرفته است.  
کلیه قوانین و مقررات »مجلس شورای اسالمی معموالً در انتهای مصوبات خود با عبارت 

. شورای کندیمخود را نسخ  یقوانین و مقررات مغایر مصوبه یهمه «گرددیممغایر نسخ 
انقالب  عالیی شورانگهبان در برخی از موارد چون این عبارت را شامل نسخ مصوبات 

مجلس را به این دلیل مغایر موازین شرع و قانون اساسی اعالم  یفرهنگی دانسته، مصوبه
در رابطه  11/6/1811ه ق مورخ 1481 ینموده است. به عنوان مثال شورا به موجب نظر شماره

مصوب « آموزش و پرورش یعال یشورال کیراجع به تش یحه قانونیاصالح ال»با طرح 
( چون شامل 16اطالق ماده ) -6»اسالمی اعالم کرده است:  یمجلس شورا 6/6/1811

 51ر اصل ی، لذا مغاشودیمص مصلحت نظام یو مجمع تشخ یانقالب فرهنگ یمصوبات شورا
همین  (168-165 :1861)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «شناخته شد. یقانون اساس 112و 

قات و یالت وزارت علوم، تحقکیاهداف، وظائف و تش» یحهیایراد توسط شورای نگهبان به ال
مورخ  1648/81/11 ی، نیز وارد شده است. شورا طی نظر شماره12/1/1811مصوب « یفناور

ن و مصوبات و مقررات یچون قوان -84»در رابطه با این مصوبه اعالم نمود:  5/6/1811
ن یلذا از ا گردد،یم یانقالب فرهنگ یعال یشورا( شامل مقررات و مصوبات 14موضوع ماده )

)مرکز تحقیقات شورای «شناخته شد. یقانون اساس 51ر اصل ین شرع و مغایجهت خالف مواز
 (516 :1861نگهبان، 

دیگری که شورای نگهبان این ایراد را نسبت به آن وارد دانسته است، طرح  یمصوبه
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)مرکز تحقیقات شورای است. یاسالم یمجلس شورا 2/11/1811مصوب « گزینش کشور»
  (1)(145-152 :1861نگهبان، 

صریح  طور بهکه را از مجلس  یامصوبهالبته یک مورد نیز وجود دارد که شورای نگهبان 
از این جهت مغایر موازین شرع  ،انقالب فرهنگی را اصالح کرده است یعال شورای یمصوبه

طرح ( »1) یماده به موجبو قانون اساسی تشخیص نداده است. مجلس شورای اسالمی 
 1/6/15مصوب « المللیینبو  یداخل یهاعرصهزنان در  هاییتمسؤولت از حقوق و یحما

 یزنان در نظام جمهور هاییتمسؤولمنشور حقوق و » ی، مصوبهیاسالم یمجلس شورا
را اصالح کرده و در سطر  یانقالب فرهنگ یعال شورای 81/6/1818مصوب « رانیا یاسالم

کرده است. « تمامیت» ییگزین کلمهرا جا« سالمت» یلمهک( بخش اول این مصوبه 1اول بند )
که این اصالح شکلی است و به همین دلیل نیز مغایر قانون اساسی و موازین شرع  هرچند

در هر صورت  ،(نگهبان یشورا 15/6/1815مشروح مذاکرات جلسه )تشخیص داده نشده است
رد انقالب فرهنگی توسط مجلس شورای اسالمی است که مو عالیی شورا یاصالح مصوبه

 (265-261: 1816، [ب])مرکز تحقیقات شورای نگهبانایراد شورای نگهبان قرار نگرفته است.

ی شوراموضوعاتی که  در مورد یگذارقانونمجلس در عدم صالحیت . 2-6
 انقالب فرهنگی قبالً در خصوص آنها مصوبه داشته است عالی

 هایگیریتصمیمکه بیان شد مقام معظم رهبری تدبیری برای عدم تداخل در  گونههمان
این تدبیر  به موجبکه  اندکردهانقالب فرهنگی تعیین  عالیشورای مجلس شورای اسالمی و 

داشته  ایمصوبهانقالب فرهنگی  عالی شورایمقرر شده مجلس شورای اسالمی در مواردی که 
که  هاییحوزهانقالب فرهنگی در  عالی شورایند و همچنین است اقدام به تصویب مصوبه نک

و  51: 1868)کدخدایی، .وضع نکند ایمصوبهقانون کرده است،  به تصویبمجلس اقدام 
بر این اساس شورای نگهبان در مواردی که  (611، 1865، [ب]پژوهشکده شورای نگهبان

کرده است، در حالی  مصوبهمجلس شورای اسالمی در خصوص موضوعی اقدام به تصویب 
 یانقالب فرهنگی در خصوص همان موضوع مصوبه داشته است، مصوبه عالی شورایکه 

مثال شورای  به عنوانمجلس را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده است. 
در  یسرباز روحان»در خصوص طرح  2/11/1811مورخ  2111/21/11 ینگهبان در نظر شماره

 یاسالم یمجلس شورا 11/6/1811مصوب «« ویژه روحانیون اهل سنت»ت مناطق اهل سنّ
، علومه توسط وزارت یعلم یهاحوزهالت طالب یتحص یعلم یابیارزش -1»اعالم نمود:

شورای فه قبالً توسط ین وظیه اکنیبه ا با توجه، واحدهماده( 1در تبصره ) یقات و فناوریتحق
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ه قم و خراسان واگذار شده است، لذا خالف یحوزه علم شورای عالیبه  یانقالب فرهنگ عالی
شناخته  یقانون اساس 51ه مصرّح در اصل یت مطلقه فقیر با اختیارات والین شرع و مغایمواز
 (168-164: 1815، [ب])مرکز تحقیقات شورای نگهبان «شد.

در  15/12/1811مورخ  8421/21/11 یهمچنین شورای نگهبان به موجب نظر شماره
مجلس شورای اسالمی،  1/12/1811، مصوب «کل کشور 1811بودجه سال » یص الیحهخصو

انقالب فرهنگی  یعال لحاظ اینکه شورایه ... ب ( و اجزاء آن،18( تبصره )بند )ه -6»اعالم کرد: 
همین ایراد به  (1)قانون اساسی تشخیص داده شد. 51دارد مغایر اصل  یادر این خصوص مصوبه

مورخ  6162/81/12ظر شماره و ن 21/11/1811مورخ  2516/81/11موجب نظر شماره 
، «کل کشور 1818و  1812 یهالوایح بودجه سال توسط شورای نگهبان نسبت به11/12/1812

برخی از موارد نیز  (651و 148 :1815، [ب])مرکز تحقیقات شورای نگهبانتکرار شده است.
انقالب  یعال در آنها شورای نگهبان اصل ورود مجلس به موضوعی که شورایوجود دارد که 

فرهنگی در خصوص آن موضوع اقدام به تصویب مصوبه نموده است را واجد ایراد تشخیص 
انقالب فرهنگی در مصوبه مجلس تأکید  یعال شورای ینداده و صرفاً بر ضرورت رعایت مصوبه

 21/6/66مورخ  8611/112/66 ی( نظر شماره1بان در بند )کرده است. به عنوان مثال شورای نگه
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و » یدر خصوص مصوبه

اعالم « المللی و فضاهای مجازیهای ارتباط جمعی داخلی و بینرسان به سالمت در رسانهآسیب
عالی انقالب فرهنگی در ی نتی توسط شورانظر به اینکه سند ملی گیاهان دارویی و طب س»نمود: 

رسیده است و در این طرح مفاد سند مذکور رعایت  یبتصوبه 25/4/1862مورخ  185جلسه 
 «قانون اساسی شناخته شد. 51لذا مصوبه مرقوم مغایر با اصل  ،نشده است

انقالب  عالیی شوراکه باید به آن توجه داشت اینکه شورا صرفاً مصوباتی از  یانکتهالبته 
در  این شوراکه  دهدیممجلس شورای اسالمی قرار  مصوبات فرهنگی را مستند ایراد به

انقالب فرهنگی از  عالیی شورااگر  اتخاذ نموده است و تصمیم صالحیت خود یمحدوده
ند شورای نگهبان برای ی این شورا مستصالحیت خود تجاوز کند دیگر مصوبه یمحدوده

 (86: 1811)اسماعیلی،  .گیردینملس قرار نظارت بر مصوبات مج

انقالب فرهنگی توسط نهادهای  یعال شورایضرورت رعایت مصوبات . 2-6
 مربوطه در قوانین مجلس شورای اسالمی

از دیگر ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسالمی ایراد شورا به 
که  کندیمخود نهادی ایجاد  یمصوبه به موجبمصوباتی است که مجلس شورای اسالمی 
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انقالب فرهنگی  یعال که در چارچوب مصوبات شورای کندیآن ایجاب م هاییتفعال یحوزه
اقدام نمایند. در چنین مواردی شورای نگهبان عدم تصریح فعالیت نهاد مربوطه در چارچوب 

مجلس خالف قانون اساسی تشخیص  یانقالب فرهنگی را در مصوبه یعال مصوبات شورای
سنجش و پذیرش »این ایرادات، نظر شورای نگهبان نسبت به طرح  یداده است. از جمله
مجلس شورای اسالمی  16/5/1862مصوب « ها و مراکز آموزش عالی کشوردانشجو در دانشگاه

 81/5/1862مورخ  51564/81/62 یاست. شورا در خصوص این مصوبه به موجب نظر شماره
های انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاست -1»اعالم نمود: 

قانون اساسی  51عالی انقالب فرهنگی باشد و االّ مغایر اصل ی کلی نظام و مصوبات شورا
شورا این نظر خود را خصوص  (6)(162: 1865، [ج])پژوهشکده شورای نگهبان«شناخته شد.

سنجش و »به نیز اعالم کرده است. به عنوان مثال شورای نگهبان در خصوص طرح مصوبات مشا
« ها و مراکز آموزشی عالی کشورتحصیالت تکمیلی در دانشگاه یهاپذیرش دانشجو در دوره

مورخ  5112/112/64 یمجلس شورای اسالمی، به موجب نظر شماره 21/11/1864مصوب 
این  81/5/1862مورخ  51564/81/62ه در نظریه شماره گونه کهمان»اعالم نمود:  8/11/1864

انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت  -1»شورا آمده است: 
( مغایر 2و االّ اطالق ماده )« های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی باشدسیاست

 (11)(148: 1865، [ج]هبان)پژوهشکده شورای نگ«قانون اساسی است. 51اصل 
پنجم  سالهپنجبرنامه »( الیحه 11) ی( مادهبند )هچنین ایرادی توسط شورای نگهبان به 

 یاسالم یمجلس شورا 11/6/1816مصوب (« 1861-1864توسعه جمهوری اسالمی ایران )
نحوه انتصاب اشخاص در »طرح  (4) یماده و (182: 1865، [ج])پژوهشکده شورای نگهبان

، [ج])پژوهشکده شورای نگهبانمجلس شورای اسالمی 11/12/64مصوب « مشاغل حساس
نیز اعالم شده است. البته شورای نگهبان در برخی موارد با استظهار به اینکه نهاد  (182: 1865

ه تأیید اقدام ب ،عالی انقالب فرهنگی استی شده مکلف به تبعیت از مصوبات شوراتأسیس
 (11)مصوبه نموده است.

 یعال شورایعدم صالحیت مجلس برای تعیین تکلیف مجلس برای   .2-8
 انقالب فرهنگی

نیز مجلس شورای اسالمی  یهانقالب فرهنگی در مصوب یعال شورای یبرا فیتکل نییتع
 یمغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است. از جملهتوسط شورای نگهبان 
شورای نگهبان در خصوص بند  16/11/65مورخ  5182/111/65 یاین موارد نظر شماره
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برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری » ی( الیحه65) ی)الف( ماده
است. شورای نگهبان در  (12)مجلس شورای اسالمی 26/11/1865مصوب « اسالمی ایران

ارات و یف، اختیب وظایتصو ی، واگذار65در ماده  -25»... خصوص این بند اعالم نمود: 
قانون  51ر اصل ی، مغایانقالب فرهنگ شورای عالیبه  یاجتماع شورای عالی یب اعضاکیتر

ط تأسیس توسبه دلیل انقالب فرهنگی را  عالیی شورا ،شورای نگهبان« شناخته شد. یاساس
فاقد  شده در احکام و فرامین رهبری دانسته و مجلس راصرفاً مشمول تکالیف تعیینولی فقیه 
 .داندیمتعیین وظیفه برای این نهاد صالحیت 

انقالب  عالیی شورااینکه مجلس نظارتی بر  به دلیلشورای نگهبان در برخی موارد هم 
قانون اساسی دانسته است. بر  51ل فرهنگی ندارد، تعیین تکلیف برای این شورا را مغایر اص

در  26/12/1811مورخ  81151/81/11 ینظر شماره به موجباین اساس شورای نگهبان 
 11/12/1811مصوب « شورکن و مقررات یح قوانین و تنقیتدو»( طرح 2) یخصوص ماده
 یاساسر قانون یرا مغا یفرهنگ ی انقالبعال یشورا یف برایلکن تییتع یاسالم یمجلس شورا

اصالح  یالبته مجلس در مرحله (126: 1865، [ج])پژوهشکده شورای نگهبانص داد.یتشخ
ولی مصوبه از این حیث مورد ایراد  ،حذف نکردانقالب فرهنگی را  یعال شورای ،مصوبه

 شورای نگهبان قرار نگرفت.
 عالیی شورامجلس شورای اسالمی در برخی از مصوبات خود برای  قابل توجه اینکه

انقالب فرهنگی تکلیف معین کرده است و مصوبه از این جهت مورد ایراد شورای نگهبان قرار 
مصوب « ثارگرانیبه ا یرسانخدماتحه جامع یال»( 12) ینگرفته است. مثالً مجلس در ماده

، [ب]نگهبان یشورا یقات)مرکز تحقمجلس شورای اسالمی یون اجتماعیسیمک 24/5/1815
ست یبتخصیص  ینحوه ینامهیینآقانون اساسی، تصویب  181اصل  برخالف (116 :1815

و  یز آموزشکو مرا یردولتیو غ یدولت یهادانشگاه یعلم هیئت یهی( از سهم%21درصد )
انقالب  یعال یشورا یثارگران را بر عهدهیبه ا گانهسه یو قوا هادستگاهوابسته به  یپژوهش
قرار داد و این ماده توسط شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص  یفرهنگ

 داده نشد. 
 یدانشگاه یهاد رشتهییتأ»( طرح 5) یتبصره به موجبهمچنین مجلس شورای اسالمی 

 (25: [الف]1815مرکز تحقیقات شورای نگهبان )14/2/1861 مصوب« یدانشگاه آزاد اسالم
قرار داده بود  یانقالب فرهنگ شورای عالی یقانون مذکور را بر عهده ییجراا ینامهینآئتهیه 

. شورای نگهبان قرار دادن رسیدیموزیران  هیئت یبتصو بهپس از تهیه باید  نامهیینآکه این 
 بهتشخیص نداده است.  51انقالب فرهنگی را مغایر اصل  عالیی شورا یاین وظیفه بر عهده
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مطلق نتوان حکم به مغایرت یا عدم مغایرت مصوباتی از مجلس که بر  به طور رسدیمنظر 
با قانون اساسی داد. بر این اساس  دهدیمشورای عالی انقالب فرهنگی تکلیفی قرار  یعهده

تعیین تکلیف برای شورای عالی انقالب فرهنگی به موجب برخی از قوانین عام که برای 
مغایرتی با قانون اساسی ندارد. همچنین  گیرند،یمنظر نهادهای عمومی وظایفی را در  یکلیه

این شورا است به خود شورا نیز در  هاییتصالحسپردن وظایفی که مرتبط با وظایف و 
 هاییتصالح یولی تعیین تکالیفی خارج از محدوده ،راستای انجام وظایف این نهاد است

 برای شورا مغایر قانون اساسی است. شدهیینتع

 یعال شورایم صالحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات عد. 2-9
 انقالب فرهنگی

یکی از موضوعات مهمی که شورای نگهبان در خصوص آن اعالم نظر کرده است عدم 
انقالب فرهنگی است.  یعال شورایصالحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات 

ی شورادیوان، مصوبات  1815قانون سال  قبل از تصویب یهاسالدیوان عدالت اداری در 
مصداقی از مصوبات دولتی تشخیص داده و به شکایات علیه  به عنوانانقالب فرهنگی را  عالی

در برخی از موارد نیز که به دلیل مغایر موازین شرع بودن از  (18).کردیماین مصوبات رسیدگی 
( قانون دیوان 25) یه موجب مادهشکایت شده بود، با توجه به اینکه ب عالیی شورا یمصوبه

، باید در خصوص مغایر موازین شرع بودن مصوبه از فقهای 1861عدالت اداری مصوب 
اعالم مغایر  به دلیل، پس از استعالم از فقهای شورای نگهبان و کردیمشورای نگهبان استعالم 

 عالیی شورا یموازین شرع بودن مصوبه توسط فقهای شورای نگهبان اقدام به ابطال مصوبه
 ینظر شماره به موجب 21/11/1818 شورای نگهبان در تاریخ (14)انقالب فرهنگی نموده است.

 با توجه»اقدام به تفسیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمود و اعالم کرد:  6811/81/18
صد و هفتادم قانون اساسی، مقصود از تعبیر کدر قسمت اخیر اصل ی« قوه مجریه»به قرینه 

 (614: 1865، [ج])پژوهشکده شورای نگهبان«در این اصل، قوه مجریه است.« دولتی»
 هیئت هاییتصالح، مجلس در تبیین 1815در هنگام تصویب قانون دیوان در سال 

به اعتراض اشخاص  یدگیرس» را به شرح زیر تصویب کرد:( 21) ی( ماده1عمومی دیوان بند )
ر مقررات و یو سا یمات اداریو تصم هانامهیینآ، هانامهیبتصونسبت به  یا حقوقی یقیحق

ث مخالفت یاز ح یردولتیغ ی، نهادها و مؤسسات عمومگانهسه یصادره از قوا یهانامهنظام
ا خارج بودن آنها از یو  یا عادی یبا قانون اساسرت آنها یا مغایام شرع و کمدلول آنها با اح

 14816/81/14 ینظر شماره به موجبشورای نگهبان .« کنندهیبتصوارات مرجع یحدود اخت
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 .این بند را مغایر قانون اساسی و نظر تفسیری فوق تشخیص داد، 16/11/1814مورخ 
آن مصوبات  به موجببه این بند اضافه نمود و  یاتبصرهمجلس برای رفع ایراد شورا 

عمومی دیوان عدالت اداری خارج  هیئتانقالب فرهنگی را از صالحیت  یعال شورای
 (155-156: 1866)پژوهشکده شورای نگهبان، .کرد

علیه  شدهطرحپس از تصویب این تبصره دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت 
ته و رد نموده است. از انقالب فرهنگی را در صالحیت خود ندانس یعال مصوبات شورای

عمومی دیوان در خصوص  هیئت 21/1/1816مورخ  116 یجمله این موارد، رأی شماره
است. « عالی انقالب فرهنگی شورای 81/5/14مورخ  851مصوبه جلسه »درخواست ابطال 

قانون جدید  16 یماده 8ذیل بند  یتبصره را به دلیل عمومی دیوان این درخواست هیئت
 رد نموده است. دیوان عدالت اداری

نیز موضوع صالحیت دیوان عدالت  1862در هنگام تصویب قانون جدید دیوان در سال 
انقالب فرهنگی توسط شورای نگهبان مغایر قانون  یعال اداری در رسیدگی به مصوبات شورای

 اساسی تشخیص داده شد.
ن ییالت و آکیالیحه تش»خود با عنوان  یصوبه( م62) یمجلس شورای اسالمی در ماده

انقالب  یعال رسیدگی به شکایات علیه مصوباتی از شورای« یوان عدالت ادارید یدادرس
در  یدگیت و رسیاکن شورا باشد را قابل شیف ایارات و وظایفرهنگی که خارج از حدود اخت

 به دلیل اینکه مصوبات شورایه را شورای نگهبان این ماد (15)وان دانسته بود.ید یئت عمومیه
انقالب  یعال مجریه نیست و شورای یانقالب فرهنگی از مصادیق مقررات مصوب قوه یعال

 ،)ره( تشکیل شده و مصوبات آن اعتبار قانونی یافته استاساس فرمان امام خمینیفرهنگی بر 
تشخیص قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل  118و 111، 51مغایر اصول 

  (11-11: 1868)پژوهشکده شورای نگهبان، داد.
مربوط به  یمجلس شورای اسالمی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه، ماده

انقالب فرهنگی را که در  یعال عمومی دیوان به شکایات علیه مصوبات شورای هیئترسیدگی 
حذف کرد و این مصوبه مورد  (16)،( تصویب کرده بود12) ی( ماده2) ینهایت به عنوان تبصره

ن خصوص وجود دارد اینکه مجلس در که در ای یابان قرار گرفت. نکتهتأیید شورای نگه
آورده که  (11)(12) یماده یعمومی را در تبصره هیئتخود موارد خارج از صالحیت  یمصوبه

 ی( ماده2) یود ندارد. حذف تبصرهعالی انقالب فرهنگی در این تبصره وج مصوبات شورای
 یماده یعالی انقالب فرهنگی در موارد استثناء مذکور در تبصرهی شورا( و عدم بیان 12)
( موجب شده که در خصوص صالحیت و عدم صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایات 12)
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 یینکه مصوبهانقالب فرهنگی اختالف نظر ایجاد شود و با توجه به ا یعال از مصوبات شورای
عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت به تصویب مجمع  هیئتمجلس در خصوص صالحیت 

به مجمع تشخیص  یانامهتشخیص مصلحت نظام رسیده است، مقام معظم رهبری طی 
که  (556)بنایی اسکویی، پیشین: انددادهمصلحت نظام دستور تعیین تکلیف در این خصوص را 

 تصمیمی گرفته نشده است. اصالح موضوع خصوص در تا کنون 

  یریگجهینت
شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و 

خ یه در تارک« یانقالب فرهنگ شورای عالیف یگاه، اهداف و وظایجا» یمصوبهقانون اساسی 
به تأیید رهبری،  به دلیلاست را ده یانقالب فرهنگی رس یعالی شوراب یبه تصو 21/1/16

این مصوبه، وظایفی را که در  برخالفایشان تلقی و مصوباتی از مجلس که  یمصوبه عنوان
 کند،یمانقالب فرهنگی قرار داده شده است به مراجع دیگری تفویض  یعال شورایصالحیت 

شورای نگهبان با از سوی دیگر از نظر مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده است. 
)از جمله مجلس شورای  گانهسهقوای  (11)قانون اساسی 51اصل  نکه به موجبتوجه به ای

، نباید عملکرد آنها مغایر احکام ولی فقیه شوندیماسالمی( زیر نظر والیت مطلقه امر اعمال 
 51باشد، و در صورت مغایرت مصوبات مجلس با احکام ولی فقیه، این مصوبات مغایر اصل 

نظر تفسیری رسمی در خصوص جایگاه و  تاکنونشورای نگهبان  اگرچهقانون اساسی هستند. 
در نظرات خود بر عدم  ولی ،انقالب فرهنگی اعالم نکرده است عالیی شورااعتبار مصوبات 

انقالب فرهنگی در تفسیر رسمی قانون اساسی تأکید کرده است.  عالیی شوراصالحیت 
بر عدم  ،همچنین شورای نگهبان در نظراتی که نسبت به مصوبات مجلس اعالم کرده است

انقالب فرهنگی تأکید نموده  یعال شورایصالحیت  یصالحیت مجلس در ورود به حوزه
انقالب  یعال شورایرا در نظرات خود مجلس را برای تفویض صالحیت است. این شو

انقالب فرهنگی صالح  عالیی شورافرهنگی به نهادهای دیگر و نسخ یا اصالح مصوبات 
 یعال شورایدر مورد موضوعاتی که  یگذارقانونندانسته و حکم به عدم صالحیت مجلس در 

ته، کرده است. ضرورت رعایت مصوبات انقالب فرهنگی قبالً در خصوص آنها مصوبه داش
انقالب فرهنگی توسط نهادهای مربوطه در قوانین مجلس شورای اسالمی از  یعال شورای

. داندیمدیگر الزاماتی است که شورای نگهبان رعایت آن را در مصوبات مجلس ضروری 
 یعال شورایهمچنین شورای نگهبان در نظرات خود مجلس را مجاز به تعیین تکلیف برای 

انقالب فرهنگی ندانسته و حکم به عدم صالحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات 
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ی شورای نگهبان در خصوص این موارد البته رویهانقالب فرهنگی داده است.  عالیی شورا
 واحد نیست. 

 یعال یف شورایگاه، اهداف و وظایجا»ی ی دیگر اینکه شورای نگهبان مصوبهنکته
داند و مصوباتی از مجلس را یم رهبری یدر حکم مصوبهرا  1816مصوب « یفرهنگانقالب 

شوند مغایر قانون اساسی و موازین یمشده در این مصوبه یینتعی صالحیت که وارد حوزه
بر اساس نظر رهبری مبنی بر عدم ورود  اتخاذشده. همچنین شورا تدبیر نموده استشرع اعالم 
شورای عالی انقالب فرهنگی در آن حوزه مصوبه داشته و بالعکس را یی که هاحوزهمجلس به 

 شورایورا صرفاً مصوباتی از در نظارت بر مصوبات مجلس مورد توجه قرار داده است. البته ش
این که  دهدیمانقالب فرهنگی را مستند ایراد به مصوبات مجلس شورای اسالمی قرار  یعال

انقالب  یعال شورایاگر  اتخاذ نموده است و متصمی صالحیت خود یدر محدوده شورا
انقالب فرهنگی  عالیی شورا یدیگر مصوبه ،صالحیت خود تجاوز کند یفرهنگی از محدوده

 .گیردینممستند شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات مجلس قرار 
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 هایادداشت
                                                                                                                                                       

 یناست. مفاد ا یاسالم یمجلس شورا یتدر صالح یعاد ینقوان یرشرح و تفس: اصل هفتاد و سوم. 1
 یست.ن کنندیم ینحق از قوان یزکه دادرسان، در مقام تم یریاصل مانع از تفس

 بر یمبن یانقالب فرهنگ یعال یدبیر محترم شورا 25/5/1816/د/ ش مورخ 1118 هبا توجه به نامه شمار». 2
جلسة  درموضوع   اساسیقانون  24اصل  تفسیرجهت  یانقالب فرهنگ یعال یشورا یبه اعضا یارائه متن
قانون  61مطابق اصل »به شرح زیر اظهار نظر گردید:  و شدنگهبان مطرح  یشورا 28/6/1816مورخ 

حق تفسیر  یگریمرجع د چینگهبان است و ه یاز اصول آن انحصاراً بر عهده شورا کی ر هرتفسی یاساس
است دستور فرمایند موضوع در دستور کار قرار  یلذا مقتض« را ندارد. ییک از اصول قانون اساسهیچ

 «.به عمل نیاید. یناسازگار با قانون اساس ینگرفته و اقدام
 یعدالت ادار یواند یعموم ئتیه2/4/1811مورخ  111شماره  یرأ. 3
انقالب  یعال یبود که شورا یدوارام یدشده است و با یهجامع و خوب ته هاتیاهداف و مأمور». 4

 تغییرات -هفت سال –مثالً  یمشخص یزمان یجامع بتواند در دوره یبرنامه ینبا ا یفرهنگ
آرد.  یدشده است پد یدهمصوبات د ینکه در ا یکشور با همان گستردگ یدر وضع فرهنگ یمحسوس
 .«11/6/16حضرات محترم را از خداوند متعال خواستارم.  یقات. توفانشاء اهلل

 /م1-14442شماره به وری ارئیس دفتر مقام معظم رهبری به وزیر علوم، تحقیقات و فن نامهمتن . 5
 :استبه شرح زیر  14/6/1816مورخ 

 جناب آقای دکتر معین 
 وریام، تحقیقات و فنوزیر محترم علو

 ؛سالم علیکم
الیحه اصالح  سینوشیدرباره پ« یالعالمدظله»پیرو درخواست نقطه نظرهای مقام معظم رهبری 

 فرمودند: سینوشیمتن پ هله پس از مطالع ف و تشکیالت آن وزارتخانه، معظمٌیاهداف، شرح وظا

حه آنها را رعایت کند و در دولت و الی سینوشینکات زیر به وزیر علوم تذکر داده شود تا در پ»
 مجلس به همان ترتیب مشی نمایند:

 انقالب فرهنگی به مرکز و یا شورای مشابهی واگذار نشود. یعال یف شورایوظا -1

 مبنای اسالمی دانشگاه و اسالمی و انقالبی بودن آن در الیحه مورد توجه قرار گیرد. -2

 «احراز کند.نهاد نمایندگی جایگاه خود را در آن  -8

 .شودیمراتب برای اقدام مقتضی، ایفاد م

 . رئیس دفتر مقام معظم رهبری -محمدی گلپایگانی
 یشورا 25و  24، 6، 1( چون وظایف بندهای 6ماده ) 11و  11، 6، 6، 5، 8، 1ه در بندهای 4 . »...6

ا اختیارات والیت آموزش و پرورش داده است، لذا مغایر ب یعال یانقالب فرهنگی را به شورا یعال
 « قانون اساسی و نیز مغایر با موازین شرع شناخته شد. 51مطلقه فقیه مصرح در اصل 

ی جهت که شامل مصوبه شورا ین(، از ا1ماده ) یلدر ذ» :18/11/1811مورخ  2616/21/11 ینظر شماره. 7
  «شناخته شد. یقانون اساس 51اصل  یرشرع و مغا ینخالف مواز ،شودیم یانقالب فرهنگ یعال
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رفع نکرد و با اصرار  یتنگهبان به مصوبه را در نها یشورا یرادا ی،اسالم یمجلس شورا ینکهبا توجه به ا. 8
، با اصالح این 25/12/1811ی مورخ مصوبه موجب به، مجمع به آن مصوبه، آن را به مجمع ارجاع داد

 18ی ( تبصرهههدر صدر بند ) «یفرهنگانقالب  یعال یمصوبات شورا تیبا رعا»بند و افزودن عبارت 
  (.161: 1815[، بنگهبان] یشورا یقات)مرکز تحق، مصوبه را تأیید کرد. «موظف است»بعد از عبارت 

تبصره » ( الحاق کرد:2( به ماده )8شرح به عنوان تبصره ) ینبه ا یاشورا تبصره یرادا ینرفع ا یمجلس برا. 9
کلی نظام ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و  یهااستیقانون، سشورا موظف است در اجرای این  -8

 (162: 1865[، جنگهبان] ی)پژوهشکده شورا «انقالب فرهنگی را رعایت نماید. یعال یمصوبات شورا
شورا موظف است در » شرح به مصوبه الحاق کرد: ینبه ا یاشورا ماده یرادا ینرفع ا یمجلس برا. 10

 یو اسناد باالدست یانقالب فرهنگ یعال ینظام، مصوبات شورا یکل یهااستیقانون، س ینا یاجرا
 (162: 1865[، جنگهبان] ی)پژوهشکده شورا «.یدنما یترا رعا

طرح اصالح »شورای نگهبان در خصوص  1811/ 1/11مورخ  2165/21/11ی . مثالً اظهار نظر شماره11
 اینکه استظهار با»: 26/1/1811مصوب  «آموزش و پرورش یعال یالیحه قانونی راجع به تشکیل شورا

 انقالب یعال یشورا مصوبات و هایگذاراستیسمقررات،  شامل( 1) ماده صدر در مذکور مقررات
: 1861نگهبان،  یشورا یقات)مرکز تحق .«نشد شناخته اساسی قانون و شرع خالف شودمی فرهنگی

165-164) 
های اجرایی که ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاهبرنامه یهماهنگمنظور به -الف - 65ماده . »12

اجتماعی کشور به ریاست  یعال یهای اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شوراآسیب نهیدرزم
گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا می لیوزیر کشور تشک یسیرئبیو نا جمهورسیرئ

االجرا شدن این قانون به تصویب به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم
 یعال یپیگیری مصوبات شورا رسد. نظارت بر حسن اجرا وانقالب فرهنگی می یعال یشورا

 . اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود
قانون اساسی برای تنظیم  (181اصل ) یاجتماعی کشور جهت اجرا یعال یمصوبات شورا -تبصره

 .«گرددمغایرت با سایر قوانین برای رئیس مجلس شورای اسالمی ارسال می
 161ی ، شماره16/5/1812مورخ  161ی ، شماره2/4/1811مورخ  111 یشماره. به عنوان مثال آراء 13

 عمومی دیوان عدالت اداری. ئتیه 5/11/1814مورخ  551ی رهو شما 11/5/1818مورخ 
، 11/5/1818مورخ  161ی عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ئتیه. به عنوان مثال 14

 21/12/11مورخ  518و  18/11/16مورخ  418، 412و  8/4/14مورخ  855مصوبات جلسات 
را ابطال  قم ییهفاطم یدانشگاه علوم پزشک یاساسنامهی در خصوص انقالب فرهنگ یعالی شورا

 . نموده است
انقالب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و  یعال یمصوبات شورا ه62ماده . »15

 .« عمومی دیوان است ئتیوظایف این شورا باشد، قابل شکایت و رسیدگی در ه
 شرح زیر است: ه حدود صالحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان به12ماده . »16
 ... 

انقالب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف  یعال یه مصوبات شورا2تبصره 
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)پژوهشکده  ،2/5/1861« این شورا باشد، قابل شکایت و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است.
 (16: 1868نگهبان،  یشورا

و تصمیمات  ها، بخشنامههانامهنییصرفاً آ تبصره ه رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و. »17
رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس 

 «خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
 یهو قوه قضائ یهعبارتند از: قوه مقننه، قوه مجر یرانا یاسالم یحاکم در جمهور یقوا: اصل پنجاه و هفتم. 18

قوا مستقل  ین. اگردندیقانون اعمال م ینا یندهمطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آ یتنظر وال یرکه ز
 .یکدیگرنداز 
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